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1. Inngangur 

Í lokaverkefni vorannar 2014 í byggingariðnfræði var nemendum falið að hanna staðsteypt  

einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum bílskúr og sólskála. Nemendum var skipt upp í  

eins og tveggja manna hópa sem áttu að vinna verkefnið saman. Blesugróf 34 er verkefni  

hóps nr. 1. og er sá hópur skipaður þeim Eyjólfi Edvardi Jónssyni og Auði Ástráðsdóttur.  

Verkefnið var unnið í fullu samráði við leiðbeinendur, þá Ágúst Þór Gunnarsson og Jón Ólaf  

Erlendsson, en reglulegir fundir voru haldnir með þeim þar sem fram kom hvað væri vel gert  

og eins hvað betur mætti fara. Nemendur höfðu nokkuð frjálsar hendur í verkefninu en þó  

voru vissar kröfur gerðar í upphafi um hvernig húsið ætti að vera uppbyggt. Húsið þurfti að  

vera staðsteypt með loftræstri útveggjaklæðningu, með léttu timburþaki og hafa sólskála og  

verönd. Tvö herbergjanna þurftu að hafa þann kost að hægt væri að sameina þau í eitt síðar  

meir. Verkefnið inniheldur teikningasett sem hefur að geyma aðaluppdrætti, þar með talda  

skráningartöflu, burðarþolsuppdrætti og lagnauppdrætti. Samhliða þessu var gerð skýrsla  

sem inniheldur verklýsingar, burðarþols-, varmataps- og lagnaútreikninga. Einnig eru rennu-  

og niðurfallsútreikningar og reikningar á loftun þaks. Í skýrslunni má finna umsókn um  

byggingarleyfi, hæðar og mæliblöð ásamt útfylltum gátlista frá byggingarfulltrúa. Verkefnið  

var að stærstum hluta unnið innan veggja Háskólans í Reykjavík þar sem góð aðstaða er til  

vinnu og til fundarhalda sem reglulega voru settir hjá nemendum. Markmið þessa  

lokaverkefnis er að nemendur sýni fram á verkþekkingu og faglega hæfni við tæknilegar  

úrlausnir í hönnun, skipulagi og þróun út frá þeirri þekkingu sem nemendur hafa aflað sér í  

þeim námsgreinum sem fylgja námi í byggingariðnfræði.  

 

Lóðin sem var valin fyrir húsið er Blesugróf 34, 108 Reykjavík, lóðarstærð 643 m2 

með nýtingarhlutfallið 0,32. Við hönnun hússins var farið að lögum um mannvirki nr. 

160/2010 sem tók gildi 1.janúar 2011 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 er tók gildi 24 

janúar 2012.  
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2. Verklýsingar 

Hér verður notast við númerakerfi verklýsinga Framkvæmdasýslu ríkisins 

2.1 Aðstaða og jarðvinna 

2.1.1 Aðstaða 

2.1.2 Jarðvinna og þjöppun 

Grafa skal niður á burðarhæfan botn eða klöpp amk einn metra fyrir utan grunn hússins. 

Einnig skal grafa á sama hátt fyrir verönd og stétt. Þetta má skoða nánar á viðeigandi 

teikningum.  

Fylla skal grunn undir og að sökklum með burðarhæfu frostfríu efni. Fylla skal í 50 cm lögum 

og þjappa jafnharðan, framkvæma þjöppunarpróf af viðurkenndum aðila og bleyta vel efni. 

Þeim mun ofar í undirlagi, þeim mun fínni efni. Efsta lagið er æskilegt að sé fínt efni og 

hæðarmunur hæsta og lægsta punkts sé ekki meiri en 20 mm.  

2.2 Burðarvirki 

2.2.1 Undirstöðumót og veggjamót 

Við smíði móta skal fara eftir teikningum hönnuðar. Steypumót skulu standast kröfur ÍST 10 

um svignun og hreyfingu milli fastra punkta, að hreyfingin sé að hámarki 1/500. Alla steypu 

skal titra og hafa ber það í huga við mótasmíði. Hreinsa skal og olíubera öll mót vel að 

notkun lokinni. 

Sökkulveggir eru 200 mm breiðir og 900 mm háir frá botnplötu, hið minnsta.  

Magn er í m2 

2.2.2 Botnplata 

Botnplata skal steinsteypt alls 120 mm þykk og hvílir á þjappaðri fyllingu og sökklum. 

Botnplata er járnbent með K10 c/c 250 mm eða K189 járnamottur. 

Magn er í m2 

2.2.3 Bendistál  

Sökkulveggir skulu járnbentir með 2 K12 járnum uppi og niðri. Þar á milli skulu vera K10 járn 

c/c 250 mm eða járnamotta K189. Tengiteinar við gólfplötu skulu vera 1200 mm c/c 250 mm.  

Útveggir skulu járnbentir með K10 c/c 250 mm eða járnamottu K189 í miðjan vegg. Ofan við 

glugga og hurðagöt skulu koma tvö K12 neðst og efst. Festijárn fyrir sperrur eru K10 1200 

mm löng og skulu þau sett um leið og steypa er lögð. Nánar má skoða uppsetningu og 

útfærslu á járnum á sérteikningum.  

Framkvæma skal prófanir amk einu sinni fyrir hver 30 tonn af járnabendingum hjá viðurkenndum aðila. 

Magn er í m2 
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2.2.4 Steinsteypa  

Úr Byggingarreglugerð 112/2012 um sement og steinsteypu:  

“8.3. KAFLI 

Sement og steinsteypa. 

8.3.1. gr. 

Almennt. 

Sement, steinsteypa og steinsteypuvirki skulu uppfylla ákvæði íslenskra 

þolhönnunarstaðla, sbr. 8.2.1. gr. og staðlanna ÍST EN 197-1, ÍST EN 12620 

og ÍST EN 206-1 auk ákvæða um niðurlögn steypu í staðlinum ÍST EN 13670. 

8.3.2. gr. 

Gæðamat. 

Sement, steinefni, íblendiefni, íaukar og önnur hlutefni í steinsteypu skulu 

uppfylla viðeigandi tækniákvæði, sbr. 8.3.1. gr. Steinefni á markaði til 

steypugerðar skal jafnframt uppfylla aðrar kröfur sem fram koma í þessum 

kafla. Steinefni framleitt til eigin nota til steypugerðar skal uppfylla sömu 

efniskröfur, þó ekki sé þar gerð krafa um CE-merkingu. 

Gæðamat steinsteypu skv. 8.3. kafla skal unnið af faggiltri rannsóknastofu á 

viðkomandi sviði eða óháðri rannsóknastofu með sérþekkingu á viðkomandi 

sviði sem hefur hlotið viðurkenningu Mannvirkjastofnunar.” 

Steinsteypa skal vera í brotþolsflokki C-30, loftinnihald 5-6% og vatns/sementstala <0,55. 

Gera skal ráð fyrir að loftinnihald breytist við niðurdælingu steypunnar. Tryggja skal að 

hitastig steypu fari ekki undir 2°C fyrr en steypa hefur náð frostþoli. (Frostþoli náð er steypa 

þolir 6MPa þrýsting). Hafa skal staðalinn ÍST 10 til hliðsjónar við framkvæmd allrar 

steypuvinnu. Alla steypu ber að víbra nægilega vel til að tryggja þéttleika og áferð. 

Yfirborðshæð á mótum skal slétta vel og tryggja staðsetningu tengijárna gólfplötu.  

Flutning steypu skal viðurkenndur aðili annast og tryggja ber að steypan sé fersk svo hún 

haldi eiginleikum sínum og sé ekki farin að bindast. Dreifa skal steypu jafnt í mótin í lögum 

sem ekki eru þykkari en 0,5 m. Passa skal að fallið sé ekki of hátt svo steypan aðskilji sig 

ekki. Einnig ber að nota hentugan búnað við niðurlögnina svo steypan rekist ekki á hindranir í 

mótunum; trektar, rennur, rör og slöngur.  

Magn er í m3 

2.2.5 Eldvarnarveggir/burðarveggir  

Burðarveggir eru 120 mm þykkir og járnbentir K10 c/c 200 mm eða með K189 mottum. Sömu 

kröfur gerðar í þessum veggjum og útveggjum.  

Magn er í m3 

2.2.6 Trévirki 

Allt timbur í burðarvirki skal vera í styrkleikaflokkinum T1. Burðarvirki í sólskála er úr 

45*140mm  bitum. Nánari uppsetningu skal skoða á teikningu B05. 

Magn er í lm 
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2.2.7 Límtrésbiti 

Límtré er yfir eldhúsi, 160*420 mm, GL 28C og festist í steyptan brunavegg annars vegar og 

í tvöfalda kraftsperru hins vegar. Þar sem límtrésbiti mætir kraftsperru er kraftsperran klædd 

með 22 mm krossvið þar sem stálfestingin er boltuð í.  

Magn er í lm 

2.2.8 Stálfestingar 

Stálfestingar halda uppi límtrésbita annarsvegar þar sem bitinn kemur að brunavegg og hins 

vegar kraftsperrukerfi.  

Magn er í stykkjatali. 

2.2.9 Þaksperrur  

Sperrur í þaki eru 48 mm þykkar c/c 400. Þar sem sperrur boltast í vegg skal koma 

tjörupappa á milli. Allt innsteypt timbur skal fúavarið að lágmarki 600 mm frá steypu. 

Þar sem sperrur hvíla á límtré sem mænisás annars vegar og á steyptum burðarvegg hins 

vegar leggjast sperrur ofna í reim sem fest er ofan í útvegg. Sperrur festast í límtré með 

sperruskóm sem fullneglist í sperrur með K 40/40 og límtré með K 40/75.  

Sperrur í sólskála, 48*220 mm fura – styrkleiki K18, eru festar í veggjagrindur með BMF105 

vinklum með styrkingu beggja vegna á hverja sperru. Við gafl húss skal festa sperrur í 

sperruskó sem boltaðir eru í útvegg og negldir í sperru með K 40/75. Fullneglt er í sperru 

með K 40/40. 

Magn er í lm 

2.2.10 Kraftsperrur 

Kraftsperrur eru smíðaðar úr 48*220 mm furu, styrkleikaflokkur T1. Þær eru settar saman 

með BMF gataplötum. Negldar með K 40/40. Sperrur eru festar ofan á reim í útvegg með 

BMF 90 vinklum með styrkingu báðum megin á hverja sperru, fullneglt í hverja sperru með K 

40/40 og í veggjareim með K40/75.  

Magn er í lm 

2.3 Lagnir 

2.3.1 Neysluvatnslagnir 

Allar neysluvatnslagnir eru 20 mm álpex, rör í rör kerfi með súrefniskápu. Kalt neysluvatn er 

lagt undir plötu en heitt vatn lagt í plötu. Forhitarakerfi tryggir að vatnshiti fari ekki yfir 65°C 

svo sem Byggingareglugerð kveður á um.  

Magn er í lm 

2.3.2 Hitalagnir 

Allar hitalagnir fyrir ofna eru ídráttarrör sem bundin eru í járnamottu og steypt með 

plötusteypu.  

Gólfhitalögn, 20 mm álpex rör með súrefniskápu, skal leggja ofan á steypu í slaufur c/c 150, 

nema þar sem það er ekki unnt. Þar sem slaufur liggja þéttar þarf að einangra. Sjá nánar á 

gólflagnateikningu.  
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Tengigrindur hafa varmaskipta, dælur, mótstöðuloka og fleira til tryggingar hitastýringa á 

kerfið. Sjá nánar á teikningum.  

Þrýstiprófanir skulu fara fram á byggingarstað svo sem kveðið er á um í byggingarreglugerð.  

Magn er í lm 

2.3.3 Frárennsli 

Frárennslilagnir eru úr 100 mm PVC plasti og gúmmíþéttingar á öllum samskeytum. Undir og 

yfir lagnir skal þjappað til að tryggja að lagnir verði ekki fyrir hnjaski. Lágmarkshalli er 20‰ á 

skólpi og 10‰ á dreni. Passa skal vel upp á hæðarkóta á brunnum og lagnastokkum sem og 

samskeytum.  

Magn er í lm 

Í lóðarmörkum eru tveir brunnar, einn fyrir skólp og sá síðari fyrir regnvatn. Skólpbrunnur er 

600 mm í þvermál en regnvatnsbrunnur 400 mm í þvermál. Brunnarnir eru úr vottuðu PEH 

efni rásað í botni fyrir lagnir. Skólpbrunnurinn skal vera grafinn dýpra í jörð en 

regnvatnsbrunnurinn, sjá teikningu.  

2.4 Raflagnir – á ekki við hér 

2.5 Frágangur innanhúss 

2.5.1 Almennt um frágang 

Allt tréverk í flokki T1, unnið úr sérvöldum viði með réttu rakastigi. Gipsplötu skulu vera 

gyproc, eða sambærilegt, votrúmsgips þar sem það á við.  

Magn er í m2 

Allar festingar, skór, saumur, boltar og hefti skal vera heitgalvaniserað nema annað sé tekið 

fram í ítarlegri skýringum.  

Magn er í stykkjatali 

2.5.2 Aðstæður 

Loftraki skal ekki vera hærri en 60% og hitastig um 20°C þegar tréverk kemur inn í húsið. 

Mæla skal rakastig steinsteypu og skal það vera undir 1,7% (þungaprósenta). 

2.5.3 Múrviðgerðir  

Brjóta skal frá alla skemmda, lausa og morkna steypu og hreinsa sárið og nota meitil og 

vírbursta eftir atvikum. Slípa skal niður allar misfellur á steyptum veggjum þegar búið er að 

slá mótin af. Væta skal steypusárið vel í 12-24 klst áður en viðgerð hefst. Gera skal veggina 

tilbúna undir sandspartsl.  

2.5.4 Loft 

Setja skal upp loft svo sem sýnt er á teikningum og nákvæmum deilisteikningum. 

2.5.3 Inniveggir 

Festa skal stálskúffuleiðara í veggi, gólf og loft og síðan er lóðréttum stoðum komið fyrir c/c 

600 mm og þær skrúfaðar á milli þeirra. Koma skal þéttilistum fyrir við veggi, gólf og loft áður 

en skúffurnar eru festar. Einangra skal milli stoða með ... og klæða því næst veggi með 

krossviðarplötum og gipsi.  
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Krossviðarplötur 12 mm og gips 13 mm báðum megin skulu ná frá gólfi og upp í loft. 1200 

mm breiðar plötur festar á grindur með sjálfborandi skrúfum (50 mm). Krossvið skal skrúfa 

c/c 600 mm en gipsplötur c/c 200 mm. Lóðrétt samkeyti skulu misvíxlast um hálfa 

plötubreidd.  

Í kringum glugga og hurðaop og úthorn, skal setja þar til gerða stálvinkla, t.d. HS 29X29 mm. 

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi önnur atriði uppsetningar.  

Þar sem innréttingar og handlaugar koma, skal setja láréttar timburstoðir milli blikkstoða í 

viðeigandi hæð.  

Magn er m3 af steyptum vegg  

2.5.4 Málun 

Málningartegundir eru háðar samþykki verkkaupa sem velur liti og áferð. Verktaki annast að 

gera sýnishorn, sé þess óskað. Byggingarfletir skulu þurrir, hreinir og viðgerðum að fullu lokið 

áður en hafist er handa við málun. Við alla slíka vinnu skal fylgja nákvæmlega leiðbeiningum 

framleiðanda um undirbúning og framkvæmd.  

Allir múraðir og steyptir veggir skulu sandspartlaðir.  

Gipsveggir skulu skafaðir, hreinsaðir, spartlaðir tvær umferðir yfir skrúfuhausa og samskeyti 

og misfellur. Slípaðir og rykhreinsaðir og að lokum málaðir á sama hátt og aðrir veggir.  

Loft skulu yfirfarin líkt og aðrir gipsfletir og grunnuð undir lakk.  

Viðgerðir veggir eru slípaðir og spartlaðir, filteraðir, blettaspartlaðir, slípaðir, sandspartlaðir 

aftur og að lokum slípaðir undir málningu.  

Veggir eru grunnaðir, viðgerðir og blettaðir og að lokum málaðir tvær umferðir.  

Magntala er í m2 mælt af teikningum, innifalið undirbúningur efni og vinna.  

2.5.5 Innréttingar og hurðar 

Karmar skulu vera úr massívri, hvíttaðari eik og skal festa þá kyrfilega. Fimm festingar í 

hliðarstykki og eina í toppstykki. 

Hurðablöð innihurða skulu spónlögð með hvíttaðari eik og kantlímd með sama efni. Skrár 

skulu vandaðar með læsingum á baðherbergi og svefnrými.  

Uppsetningu og frágang skal skoða nánar á teikningum. 

Innréttingar skulu festar eins og teikningar segja til um og valdar í samráði við verkkaupa.  

Magntala er í fjölda hurða af teikningum, innifalið undirbúningur efni og vinna.  

2.6 Laus búnaður – á ekki við hér 

2.7 Frágangur utanhúss 

2.7.1 Þök 

Ofan á sperrur kemur borðaklæðning 25*150mm og neglist hún í sperrur með 3,1*75 mm 

galv. eða 2,8*63mm rifluðum byssusaum, 3stk. í hverja sperru. Samsetning borða skal vera á 

sperrum en þó aldrei fleirri en þrjú borðasamskeyti í röð. 
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Ofan á þakklæðninguna kemur tjörupappi sem skarast að lágmarki 100mm. Byrja skal neðst 

og leggja pappann samsíða borðaklæðningunni. Hafa skal tvöfalt lag í skotrennu og undir 

kjöl. 

Ofan á þakpappan kemur alusink bárustálklæðning. Þakplötur skulu vera heilar frá mæni og 

niður á þakbrún, skörun á hliðarsamskeytum er að lágmarki ein og hálf bára. Þaksaumur er 

galv. eða litaður 70 mm kambsaumur með gúmmíþéttingu. Milli festinga í langátt plötu eru 

600 mm. Á þremur neðstu festingunum skal skrúfa í hverja hábáru og eins 600 mm inn á þak 

á göflum, en annars staðar skrúfast í aðra hverja hábáru. Skrúfa skal með 300 mm millibili á 

samskeytum platna Lágbáru skal bretta upp undir kjöljárrn. Varast verður að neglingaraðir 

lendi á milli borða og að kjöljárn fái traust hald fyrir kambsauminn. 

Magn er í m2 af bárujárni og þakpappa 

2.7.2 Múrverk utanhúss 

Öll vinna við múrhúðun skal unnin eftir staðlinum ÍST 10 og að auki unnin af fagmanni. Allt 

efni og öll vinna fyrsta flokks og skal verktaki annast eftirlit með að þessu sé fylgt eftir í 

hvívetna.  

2.7.2.1 Múrhúðun sökkla 

Nota skal múrblöndu frá viðurkenndum framleiðanda og húða 5 mm utan á einangrun.  

Magn er í m3 

2.7.3 Klæðningar útveggja 

Klæða skal alla steypta veggi með náttúruflísum af gerðinni Mustang eða sambærilegt. 

Flísarnar skulu vera 2 mm þykkar í hæsta gæðaflokki. Flísar eru festar með lími á álkerfi sem 

hýsir einangrun. Passa skal að lagning flísa falli vel útlitslega og þær séu heilar við gólf og 

skornar þar sem það á við eins og telst best útlitslega hverju sinni.  

Klæða skal alla timburveggi með harðvið 21 mm eikarklæðningu standandi á sólskála.  

Magn er í m2 

2.7.4 Undirkerfi á timburveggi  

Utaná 9 mm grenikrossviðinn kemur lóðrétt 25 mm grenikrossviður, 50 mm breiðar lengjur. 

Skulu þær neglast með 2,8x50 mm heitgalvaníseruðum nöglum c/c 300 mm og koma á allar 

stoðir í veggnum. Þá skal setja lektur 34 x 70 mm, gagnfúavarið lárétt á loftunarkrossviðinn 

c/c 600 mm. Lektur skulu skrúfast með A4 5,0 x 90 mm ryðfríum skrúfum, undirsinkaðar. 

2.7.5 Gluggar og útihurðir 

Gluggar og útihurðir skulu smíðaðir skv. teikningum. Gluggar og útihurðir eru úr tré. Gluggar 

eru settir í eftir á og skulu þeir festir með galvaniseraðri rekskrúfu 10x120. Milli glugga og 

steypu er settur tjöruhampur og pulsa beggja vegna tjöruhamps. Því næst er settur primer 

(grunnur) yfir pulsu og svo fúgukítti. 

 

Opnanleg fög skulu vera með innfeldar gluggalæsingar og á brautarlömum, Fix eða 

sambærilegt. Björgunarop skulu vera hliðarhengd. Allt timbur skal vera gagnfúavarið. 

Gluggar og útihurðir skulu festar skv. leiðbeiningum framleiðanda. Þétta skal glugga og 

hurðir að utan með þéttipulsu og kíttað yfir með fúgukítti sem er myglufrítt og vatnsþolið og 

með a.m.k. 25% teygju. Steinullartróð er sett fyrir innan þéttipulsu og kíttað að innanverðu 

með fúgukítti.  
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Allt gler skal vera CE vottað flotgler með að lágmarki 5 ára ábyrgð. Allt gler skal vera tvöfalt 

K-gler og þarf að standast kröfur skv. ÍST-EN 1036-2: 2008. Allt gler skal vera með 40% 

sólstoppi. U-gildi max 1,6 W/m2 

Mælieining glugga, útihurða og glers er m2 

Magntala er skv. teikningum. Einingarverð skal innifela allan kostnað vinnu og efni sem þarf til að 

fullgera þennan verklið.  

2.7.6 Bílskúrshurð  

Bílskúrshurð skal vera með álhurð með polyeretan einangrun og vera a.m.k. 40 mm þykk. 

Klemmivörn skal vera að utan og gúmmíþéttilistar. Hurðin skal vera gluggalaus, panil. Hurðin 

skal vera með fótoselluöryggi í opnun, vírslits- og gormabrotsöryggi. Opnunarbúnaður skal 

vera hljóðlátur, fara a.m.k. 14 cm/sek og geta hægt á sér við lokun og opnun. 

Opnunarbúnaður á að vera mótordrifinn og einnig á að vera hægt að opna hana handvirkt. 

Það á að vera hægt að stjórna henni með þrýstihnapp og fjarstýringu. Litur skal vera valinn í 

samráði við hönnuð.  

Mælieining er stk. Magntala er fjöldi hurða, talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan kostnað 

vinnu og efni sem þarf til að fullgera þennan verklið.  

 

2.8 Frágangur lóðar 
Verönd er hefðbundin timburverönd á steyptum undirstöðum. Timbur skal vera gagnfúavarið 

skv. Evrópska staðlinum DS/EN 351-1. Allar festingar skulu vera heitgalvanísereðar. 

Undirstöður eru 95*95mm girðingarstaurar sem steyptir eru í hólka(30 mm í þvermál). Þeir 

skulu standa á burðarhæfum botni og vera að lágmarki 800 mm langar. Undirgrind eru 

dregarar 45x148 mm sem sitja í súluskónum og festast með borðabolta 10x70 mm, mesta 

lengd á milli dregara er 1860 mm, skv. sérteikningum. Ofan á dregara koma gólfbitar 45x95 

mm c/c 500 mm á milli þeirra. Þeir festast með BMF Simpson strong PFE þakásfestingum 

170 eða sambærilegu, negling þeirra er með BMF tengisaumi 4,0x40 6 stk. 

Magn er í lm 

Lóð er jöfnuð fyrir afhendingu í 18,70 m.y.s.  

2.9 Aukaverk 

2.10 Leiðbeinandi tegundaskrá 
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3. Tilboðsblað 

 

Staður og dagsetning: __________________________________ 

   

   Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________ 

   

   Heimilisfang: __________________________________ 

   

   Sími: ________________ 
 

   

   Bréfsími: ________________ 
 

   

   Undirskrift bjóðanda: __________________________________ 

 

 

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Blesugróf 34, samkvæmt meðfylgjandi 
tilboðsskrá: 

    

    

 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 
 

    

    

 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
 

   

FJÁRHÆÐ 

    0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
 

0 kr. 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
 

0 kr. 

2 BURÐARVIRKI 
 

20.135.960kr. 

3 LAGNIR 
 

0 kr. 

4 RAFKERFI 
 

0 kr. 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
 

0 kr. 

6 LAUS BÚNAÐUR 
 

0 kr. 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
 

13.613.825kr. 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 
 

0 kr. 

9 AUKAVERK 
 

0 kr. 

    

 

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 33.749.785 kr. 
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4. Kostnaðaráætlun 

 
TILBOÐSSKRÁ 

    

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2 BURÐARVIRKI 
    2.1 Steypumót 
    2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu 350 m² 7.875 kr. 2.756.250 kr. 

2.1.2 Mót fyrir veggi  - sýnileg steypa 420 m² 7.875 kr. 3.307.500 kr. 

 
Kafli 2.1 Steypumót samtals: 

   
6.063.750 kr. 

      2.2 Bendistál 
    2.2.1 Steypustyrktarstál 8.430 kg 317 kr. 2.672.310 kr. 

 
Kafli 2.2 Bendistál samtals: 

   
2.672.310 kr. 

      2.3 Steinsteypa 
    2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-30 39 m³ 31.000 kr. 1.196.600 kr. 

2.3.2 Steypa í útveggjum, C-30 38 m³ 31.000 kr. 1.178.000 kr. 

 
Kafli 2.3 Steinsteypa samtals: 

   

2.374.600 kr. 

      

      2.4 Trévirki 
    2.4.1 Sperrur 713 lm 8.100 kr. 5.775.300 kr. 

2.4.2 Límtré 100 lm 32.500 kr. 3.250.000 kr. 

 
Kafli 2.5 Trévirki samtals: 

   

9.025.300 kr. 

      

      

      

      

      

      

 

KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

20.135.960kr. 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    7.1 Utanhúsklæðning 
    7.1.1 Utanhúsklæðning/undirkerfi 160 m2 33.222 kr. 5.315.520 kr. 

7.1.2 Einangrun 125mm 160 m2 5.573 kr. 891.680 kr. 

 

Kafli 7.1 Frágangur utanhúss 
samtals: 

   

5.315.520 kr. 

      7.2 Þak 
    7.2.1 Kjölur aluzink 22 lm 8.421 kr. 185.262 kr. 

7.2.2 Þakkantur 83 lm 1.000 kr. 83.000 kr. 

7.2.3 Þakborðaklæðning 280 m2 3.900 kr. 1.092.000 kr. 

7.2.4 Þakpappi 280 m2 1.100 kr. 308.000 kr. 

7.2.5 Bárustálklæðning 280 m2 5.500 kr. 1.540.000 kr. 

7.2.6 Þakrennur PVC 47 lm 5.620 kr. 264.140 kr. 

7.2.7 Niðurföll PVC 14 lm 4.567 kr. 61.655 kr. 

 
Kafli 7.2 Þak samtals: 

   

3.534.057 kr. 

      7.3 Málun utanhúss 
    7.3.1 Veggir 10 m2 2.800 kr. 28.000 kr. 

7.3.2 Gluggar 159 lm 1.012 kr. 160.908 kr. 

7.3.3 Þakkantur 83 m2 2.660 kr. 220.780 kr. 

 
Kafli 7.3 Málun samtals: 

   

409.688 kr. 

      7.4 Gluggar, gler og útihurðir 
    7.4.1 Gluggi 1 (1350*2200mm) 10 stk          143.000 kr.         1.430.000 kr. 

7.4.2 Gluggi 2 (750*630mm) 1 stk            73.000 kr.               73.000 kr. 

7.4.3 Gluggi 3 (1350*1630mm) 2 stk          122.000 kr.             244.000 kr. 

7.4.4 Gluggi 4 (2300*3850mm) 2 stk          202.000 kr.             404.000 kr. 

7.4.5 Gluggi 5 (2300*3060mm) 1 stk          193.000 kr.             193.000 kr. 

7.4.6 Útihurð (2190*950mm) 3 stk 412.520 kr.         1.237.560 kr. 

7.4.7 Bílskúrshurð (2438*2435mm) 2 stk 590.000 kr.         1.180.000 kr. 

 

Kafli 7.4 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 

   

3.474.560 kr. 

      7.5 Múrhúðun 
    7.5.1 Frágangur við sökkla 80 m² 11.000 kr. 880.000 kr. 

 
Kafli 7.5 Múrhúðun samtals: 

   

880.000 kr. 

      

 

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

13.613.825 kr. 
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5. Burðarþolsútreikningar 

5.1 Þyngd þaks  

5.1.1 Efnislög  

Báruál                0,6 mm   reikna með 1,5 m pr. m²  2700 kg/m³  

Tjörupappi  1,5 mm        1000 kg/m³  

Klæðning   25 x 150 mm  heilklætt    500 kg/m³  

Sperra   48 x 220 mm   c/c 400 mm    500 kg/m³  

Steinull   200 mm        30 kg/m³  

Timburgrind   45 x 95 mm   c/c 600 mm     500 kg/m³  

Steinull   100 mm        30 kg/m³  

Loftunarlisti           25*25mm   c/c 300 mm(að meðaltali)   500 kg/m3  

Gipsplötur   13 mm   heilklætt     8.0 kg/m² 

 

5.1.2 Reiknuð þyngd á m2  

Báruál    2700 ∙ 1 ∙ 10-3 ∙ 1,5  = 4,5 kg/m²     4,5 kg/m²  

Tjörupappi  1000 ∙ 1.5 ∙ 10-3  = 1,5 kg/m²     1,5 kg/m²  

Klæðning   500 ∙ 0,025   = 12,5 kg/m²    12,5 kg/m²  

Sperra   500 ∙ 0,220 ∙ 0,048  = 5,28 kg/lm 

    5,28 ∙ 1/0,4   = 13,2 kg/ m²     13,2 kg/m²  

Steinull   30 ∙ 0,2    = 6,0 kg/m²     6,0 kg/m²  

Timburgrind   500 ∙ 0,1 ∙ 0,048   = 2,4 kg/lm  

 2,4 ∙ 1/0,4   = 6,0 kg/ m²     6,0 kg/m²  

Steinull   30 ∙ 0,1  = 3 kg/m²     3 kg/m²  

  

loftunarlisti   500*0,025*0,025   = 0,31 kg/m²     

              0,31 ∙ 1/0,3   =1,03   kg/m²   1,03kg/m² 
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Gipsplötur    Uppgefið frá framleiðenda     8,0 kg/m²  

Saumur og skrúfur   Áætlað um 1,5 kg/m²     1,5 kg/m²  

                                                                                                                                          

Samtals 57,23 kg/m²                               

gk = 0,56 kN/m2 

 

 

5.2 Burðarþolsútreikningar fyrir þaksperru: 

Reikningar fyrir sperrur og bita í þakvirki. 

 

Skoða hvort 48*220mm gegnheill, 4966 mm langur biti, standist hönnunarkröfur samkvæmt 

EC (eurocode) 

 

Sk (snjóálag) eða Qk (vindálag) 

Gk (eiginþungi) 

 

L=4966mm 

b=48 

h=220 

 

Áhrifasvæði 

bc=2483mm (helmingur bilsins) 

 

Stuðlar samkvæmt EC: 

yM=1,3     (efnisstuðull fyrir sperru, timburgæði c 18) 

kmod=0,9     (áhrifastuðull) 

 

 

Álag á bitann 

Eiginþyngd þaksins = 50,03kg/m2  gk = 0,56 kN/m2
 

Snjóálag á þak sk =     sk = 1,008 kg/m2 

Grunngildi vindálags     qk_z = 2,01 kN/m  

Ytri formstuðull     cpe = -0,6  

Innri formstuðull     cpi= -0,2  

Vindálag á þakið    qk = qk_z ∙ (cpe+ cpi)  

                                                                      qk= 2,01∙(-0,6+(-0,2) =-1,608 kN/m2 
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Skoðun í brotmarkaástandi  

Öryggisstuðull     γG = 1,35 kN/m2 

Öryggisstuðull     γQ= 1,5 kN/m2 

 

Álag frá álagssvæði     Gk = gk ∙ bc  

                                                                      Gk =0,56∙0,2483 = 0,139kN/m2 

Álag frá álagssvæði     Sk = sk∙ bc  

                                                                      Sk = 1,008∙0,2483= 0,2502864 kN/m2 

 

Varanlegt álag með öryggisstuðli  Gd = Gk ∙ γG  

                                                                      Gd = 0,139∙1,35 = 0,1876kN/m2 

 

Tímabundið álag með öryggisstuðli   Sd = Sk ∙ γQ  

       Sd = 0,2502864 ∙ 1,5 = 0,3754 kN/m2 

 

Mesti skerkraftur sem hanna þarf fyrir 

VEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿

2
= (0,1876+0,3754)*4966 / 2 = 1397,929 N    

MEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿2

8
= (0,1876+0,3754)*49662 /8 = 1,735 *106 N*mm 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

 

fvyk := 2,0 N/mm2 Gegnheilt timbur c18 

fvyd := kmod 
fvyk 

⋎𝑀
 = 0,9*(2,0/1,3) = 1,3846 Mpa 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita (út frá VEd): 

Ƭyd := 
3

2
 *

𝑉𝐸𝑑

𝑏∗ℎ
 = (3/2)* 1397,929 /(48*220) = 0,1985 Mpa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

Ƭ𝑦𝑑

𝑓𝑣𝑦𝑑
 = 0,1985/1,3846 = 0,1433 eða 14,33 % af skerþoli bitans og þetta því í lagi! 

Beygjuvægi bitans fengið úr töflu 
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fmyk := 18,0 
𝑁

𝑚𝑚2  Gildi fengið úr töflu fyrir Gegnheilt timbur C18 

fmyd := kmod 
𝑓𝑚𝑦𝑘 

⋎𝑀
 = 0,9 * (18/1,3) =  12,462 Mpa  Hönnunarvægisstyrkur valins bita 

Wy := 
𝑏ℎ2

6
= 387,2*103 mm3  Mótstöðuvægi bitans 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd  

σmyd := 
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑦
= 4,4808 MPa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

σ𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑦𝑑
 = 0,3595 eða 35,95% af vægisþoli bitans og þetta því  í lagi!!   

Skoðun í notmarkaástandi 

Ψ 2_1 := 0    Áhrifastuðull  

𝑘𝑑𝑒𝑓 := 0,6     Skriðstuðull 

E0.k := 9,0 
𝑘𝑁

𝑚𝑚2 Fjaðurstuðull fenginn úr töflu fyrir efniseiginleika 

gegnheilt timbur c18 

I:= 
𝑏ℎ3

12
 = 4,2592*107 mm4  Reiknað tregðuvægi bitans 

Heildar niðurbeygja þaksins 

Ufin_S := 
5𝑆𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗0,2502864 ∗49664

384∗9,0∗4,2592∗107
  

= 7,610866723*1014/1,47197952*1011 = 5170,4977      = 5,17 mm 

Ufin_G := 
5𝐺𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+kdef) = 

5∗0,139∗49664

384∗9∗4,2592∗107
 *1,06 

 = 4,226799676*1014/1,47197952*1011*1,06 = 3043,79755 = 3,04 mm 

Ufin_GQ = 5,17+3,04 = 8,21 mm 

Ubygg_total = 
𝐿

200
 = 4966/200 = 24,83 mm 

Ufin_GQ/ Ubygg_total = 33,06%    Sem er í lagi! 
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5.3 Burðarþolsútreikningur fyrir timburstoð í sólskála 

 
Skoða hvort 45*140mm timburstoð T1 og notálag í short term, 2700mm löng, standist 
hönnunarkröfur samkvæmt EC (eurocode) 
 
Sk (snjóálag) eða Qk (vindálag) 
Gk (eiginþungi) 
 
L=2700 
b=135 (Hér fara þrjár stoðir saman) 
h=140 
bc=1840 mm 
 
Stuðlar samkvæmt EC: 
yM=1,3 (efnisstuðull) 
kmod=0,9 (áhrifastuðull) 
 
Álag á veggstoðina 
 
Grunngildi vindálags     qk_z = 1,89 kN/m  
Ytri formstuðull     cpe = 0,8  
Innri formstuðull     cpi= 0,3  
Vindálag á veggstoðina   qk = qk_z ∙ (cpe+ cpi)  
                                                                      qk= 1,89∙(0,8+0,3) =2,079 kN/m2 
 
Skoðun í brotmarkaástandi  
 
Öryggisstuðull      γQ= 1,5  
 
Álag frá álagssvæði      Qk = qk ∙ bc  
                                                                                 Qk =2,079*1,840 = 3,82536 kN/m 

Álag frá álagssvæði      Qd = Qk ∙  γQ 

                                                                                 Qd = 3,82536*1,5 = 5,73804 kN/m  

Mesti skerkraftur sem hanna þarf fyrir 

VEd =  
(Qd∗𝐿)

2
=

(5,73804∗2700)

2
 = 7746,354 N    

MEd =  
(𝑄𝑑)∗𝐿2

8
=(5,73804*27002)/8 = 5,22878895*106 N*mm 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

fvyk := 2,0 N/mm2 Gegnheilt C 18 timbur 

fvyd := kmod 
fvyk 

⋎𝑀
 = 0,9*(2,0/1,3) = 1,3846 Mpa 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita (út frá VEd) 

Ƭyd := 
3

2
 *

𝑉𝐸𝑑

𝑏∗ℎ
 = (3/2)* 7746,354/(135*140) = 0,61479 Mpa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 
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Ƭ𝑦𝑑

𝑓𝑣𝑦𝑑
 = 0,61479/1,3846 = 0,44402 eða 44,40 % af skerþoli bitans og þetta því í lagi! 

Beygjuvægi bitans fengið úr töflu 

fmyk := 18,0 
𝑁

𝑚𝑚2  Gildi fengið úr töflu fyrir C 18 gegnheilt timbur 

fmyd := kmod 
𝑓𝑚𝑦𝑘 

⋎𝑀
 = 0,9 * (18/1,3) =  12,46153846 Mpa  Hönnunarvægisstyrkur valins bita 

Wy := 
𝑏ℎ2

6
= 441 *103 mm3  Mótstöðuvægi bitans 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd  

σmyd := 
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑦
=  (5,22878895*106)/(441*103) = 11,85666429 MPa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

σ𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑦𝑑
 = 0,95146 eða 95,15% af vægisþoli bitans og þetta því í lagi! 

Skoðun í notmarkaástandi 

Ψ 2_1 := 0    Áhrifastuðull  

𝑘𝑑𝑒𝑓 := 0,6     Skriðstuðull 

E0.k := 9 
𝑘𝑁

𝑚𝑚2 Fjaðurstuðull fenginn úr töflu fyrir efniseiginleika C 24 

timbur 

I:= 
𝑏ℎ3

12
 = 30,87*106 mm4  Reiknað tregðuvægi bitans 

Hreyfanleg formbreyting þaksins 

Ufin_Q := 
5𝑄𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗2,079∗27004

384∗9∗30,87∗106
   

= 5,524329195*1014/1,3039488*1011 = 55178,08514 = 5,52 mm 

Ubygg_hreyf = 
𝐿

400
 = 2700/400 = 6,75 mm   

Ufin_Q/ Ubygg_hreyf = 0,76712 = 76,71 % af leyfilegri hámarks svignun.  Í lagi! 
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5.4 Burðarþolsútreikningar fyrir límtré yfir eldhúsi 

Skoða hvort 160*420mm límtrésbiti, 7284mm langur, standist hönnunarkröfur samkvæmt EC 

(eurocode) 

 

L=7284mm 

b=160 

h=420 

bc=3,642 m 

 

Stuðlar samkvæmt EC: 

yM=1,25 (efnisstuðull) 

kmod=0,9 (áhrifastuðull) 

Álag á bitann 

Eiginþyngd þaksins = 57,23kg/m2  gk = 0,56 kN/m2 

Snjóálag á þak sk =     sk = 1,008 kg/m2 

Grunngildi vindálags     qk_z = 2,01 kN/m  

Ytri formstuðull     cpe = -0,6  

Innri formstuðull     cpi= -0,2  

Vindálag á þakið    qk = qk_z ∙ (cpe+ cpi)  

                                                                      qk = 2,01∙(-0,6+(-0,2) =-1,608 kN/m2 

 

Skoðun í brotmarkaástandi  

Öryggisstuðull     γG = 1,35  

Öryggisstuðull     γQ= 1,5  

 

Álag frá álagssvæði     Gk = gk ∙ bc  

Gk = 0,56∙3,642 = 2,03952 kN/m 

Álag frá álagssvæði     Sk = sk∙ bc  

                                                                      Sk = 1,008∙3,642 = 3,671136 kN/m  

Varanlegt álag með öryggisstuðli  Gd = Gk ∙ γG  

                                                                      Gd = 2,03952∙1,35 = 2,753352 kN/m  

Tímabundið álag með öryggisstuðli   Sd = Sk ∙ γQ  

       Sd = 3,671136 ∙ 1,5 = 5,506704 kN/m 
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Mesti skerkraftur sem hanna þarf fyrir  

VEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿

2
= (2,753352+5,506704)*7284 / 2 = 30083,12395 N    

MEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿2

8
= (2,753352+5,506704)*72842 /8 =  54,78*106 N*mm 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

 

fvyk := 2,7 N/mm2 Límtré GL 28c 

fvyd := kmod 
fvyk 

⋎𝑀
 = 0,9*(2,7/1,25) =1,944 Mpa 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita (út frá VEd) 

Ƭyd := 
3

2
 *

𝑉𝐸𝑑

𝑏∗ℎ
 = (3/2)* 30083,12395 /(160*420) = 0,67149 Mpa 

 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

Ƭ𝑦𝑑

𝑓𝑣𝑦𝑑
 = 0,67149/1,944 = 0,3454 eða 34,54 % af skerþoli bitans og þetta því í lagi! 

Beygjuvægi bitans fengið úr töflu 

fmyk := 28,0 
𝑁

𝑚𝑚2  Gildi fengið úr töflu fyrir GL 28c límtrésbita 

fmyd := kmod 
𝑓𝑚𝑦𝑘 

⋎𝑀
 = 0,9 * (28/1,25) =  20,16 Mpa  Hönnunarvægisstyrkur valins bita 

Wy := 
𝑏ℎ2

6
= 4704 *103 mm3  Mótstöðuvægi bitans 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd  

σmyd := 
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑦
= 11,6454 MPa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

σ𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑦𝑑
 = 0,5776 eða 57,76% af vægisþoli bitans og þetta því í lagi! 

Skoðun í notmarkaástandi 

Ψ 2_1 := 0    Áhrifastuðull  

𝑘𝑑𝑒𝑓 := 0,6     Skriðstuðull 
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E0.k := 12,6 
𝑘𝑁

𝑚𝑚2 Fjaðurstuðull fenginn úr töflu fyrir efniseiginleika GL 28c 

límtré 

I:= 
𝑏ℎ3

12
 = 987,84*106 mm4  Reiknað tregðuvægi bitans 

Heildar niðurbeygja þaksins 

Ufin_S := 
5𝑆𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗3,671136 ∗72844

384∗12,6∗987,84∗106
  

= 5,167139974*1016/4,779565056*1012 = 10810,89997 = 10,81mm 

Ufin_G := 
5𝐺𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+kdef) = 

5∗2,03952∗72844

384∗12,6∗987,84∗106
 *1,06 

 =2,870633319 *1016/4, 779565056*1012 *1,06 = 6366,418873 =6,37 mm 

Ufin_GQ = Ufin_S + Ufin_G = 17,18 mm 

Ubygg_total = 
𝐿

200
 = 7284/200 = 36,42 mm   

Ufin_GQ/ Ubygg_total = 47,17 % af leyfilegri hámarks svignun. Því erum við vel innan marka! 

Hreyfanleg niðurbeygja þaksins 

Ráðandi fyrir hreyfanlegt álag er sog vegna vinds 

Qk:= qk*bc  +Gk = -1,608*3,642 = -5,856336  

Ufin_Q := 
5𝑄𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗−5,856336∗72844

384∗12,6∗987,84∗106
 = -17245,95948 = -17,25 mm 

Ubygg_hreyf = 
𝐿

400
 = 18,11 

Ufin_Q/ -Ubygg_hreyf = 95,25 % Hér má sjá að við notum 95,725% af leyfilegri 

hreyfanlegri svignun og er þetta því í lagi! 
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5.5 Burðarþolsútreikningur fyrir límtré yfir skyggni 

Skoða hvort 140*280mm límtrésbiti, 7004mm langur, standist hönnunarkröfur samkvæmt EC 

(eurocode) 

 

L=7004mm 

b=140 

h=280 

bc=1,050 m 

 

 

Stuðlar samkvæmt EC: 

yM=1,25 (efnisstuðull) 

kmod=0,9 (áhrifastuðull) 

 

Álag á bitann 

Eiginþyngd þaksins = 57,23kg/m2  gk = 0,56 kN/m2 

Snjóálag á þak sk =     sk = 1,008 kg/m2 

Grunngildi vindálags     qk_z = 2,01 kN/m  

Ytri formstuðull     cpe = -0,6  

Innri formstuðull     cpi= -0,2  

Vindálag á þakið    qk = qk_z ∙ (cpe+ cpi)  

                                                                      qk= 2,01∙(-0,6+(-0,2) =-1,608 kN/m2 

 

Skoðun í brotmarkaástandi  

Öryggisstuðull     γG = 1,35  

Öryggisstuðull     γQ= 1,5  

 

Álag frá álagssvæði     Gk = gk ∙ bc  

                                                                      Gk = 0,56∙1,050 = 0,588 kN/m 

 

Álag frá álagssvæði     Sk = sk∙ bc  

                                                                      Sk = 1,008∙1,050= 1,0584 kN/m  

 

 

Varanlegt álag með öryggisstuðli   Gd = Gk ∙ γG  
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                                                                       Gd = 0,588∙1,35 = 0,7938 kN/m  

 

Tímabundið álag með öryggisstuðli   Sd = Sk ∙ γQ  

       Sd = 1,0584 ∙ 1,5 = 1,5876 kN/m 

 

Mesti skerkraftur sem hanna þarf fyrir  

VEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿

2
= (0,7938+1,5876)*7004 / 2 = 8339,6628 N    

MEd =  
(𝐺𝑑+𝑆𝑑)∗𝐿2

8
= (0,7938+1,5876)*70042 /8 =  14,60274956*106 N*mm 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

 

fvyk := 2,7 N/mm2 Límtré GL 28c 

fvyd := kmod 
fvyk 

⋎𝑀
 = 0,9*(2,7/1,25) =1,944 Mpa 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita (út frá VEd) 

Ƭyd := 
3

2
 *

𝑉𝐸𝑑

𝑏∗ℎ
 = (3/2)* 8339,6628  /(140*280) = 0,31911975 Mpa 

 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

Ƭ𝑦𝑑

𝑓𝑣𝑦𝑑
 = 0,31911975/1,944 = 0,1642 eða 16,42 % af skerþoli bitans og þetta því í lagi! 

Beygjuvægi bitans fengið úr töflu 

fmyk := 28,0 
𝑁

𝑚𝑚2  Gildi fengið úr töflu fyrir GL 28c límtrésbita 

fmyd := kmod 
𝑓𝑚𝑦𝑘 

⋎𝑀
 = 0,9 * (28/1,25) =  20,16 Mpa  Hönnunarvægisstyrkur valins bita 

Wy := 
𝑏ℎ2

6
= 1829,3*103 mm3  Mótstöðuvægi bitans 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd  

σmyd := 
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑦
= 7,9826 MPa 

Samanburður á hönnunarspennum og hámarksspennum í efninu 

σ𝑚𝑦𝑑

𝑓𝑚𝑦𝑑
 = 0,3960 eða 39,60% af vægisþoli bitans og þetta því í lagi! 
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Skoðun í notmarkaástandi 

Ψ 2_1 := 0    Áhrifastuðull  

𝑘𝑑𝑒𝑓 := 0,6     Skriðstuðull 

E0.k := 12,6 
𝑘𝑁

𝑚𝑚2 Fjaðurstuðull fenginn úr töflu fyrir efniseiginleika GL 28c 

límtré 

I:= 
𝑏ℎ3

12
 = 256,1066667*106 mm4  Reiknað tregðuvægi bitans 

Heildar niðurbeygja þaksins 

Ufin_S := 
5𝑆𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗1,0584 ∗70044

384∗12,6∗256,1066667∗106
  

= 1,27351594*1016/1,239146496*1012 = 10277,36385 = 10,28mm 

Ufin_G := 
5𝐺𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+kdef) = 

5∗0,588∗70044

384∗12,6∗256,1066667∗106
 *1,06 

 =7,075088555 *1015/1,239146496*1012 *1,06 = 5709,646582 = 5,71 mm 

Ufin_GQ = Ufin_S + Ufin_G = 15,99 mm 

Ubygg_total = 
𝐿

200
 = 7004/200 = 35,02 mm  Þetta er því í lagi! 

Ufin_GQ/ Ubygg_total = 45,66 % af leyfilegri hámarks svignun. 

Hreyfanleg niðurbeygja þaksins 

Ráðandi fyrir hreyfanlegt álag er sog vegna vinds 

Qk:= qk*bc  = -1,608*1,050 = -1,6884 

Ufin_Q := 
5𝑄𝑘𝐿4

384𝐸0.𝑘𝐼
*(1+ Ψ2_1*kdef) = 

5∗−1,6884∗70044

384∗12,6∗256,1066667∗106
 = -16394,84233 = -16,40 mm 

Ubygg_hreyf = 
𝐿

400
 = 17,51 

Ufin_Q/ -Ubygg_hreyf = 93,66 % Hér má sjá að við notum 93,66% af leyfilegri hreyfanlegri 

svignun og er þetta því í lagi! 
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6. Varmatapsútreikningar 

6.1 Kólnunartölur 

Gólfplata með gólfhita: 
Tafla 1 Kólnunartala, gólfplötu 

 
Byggingarreglugerðarhámark er 0,3 Wm2K  platan er 0,22 og stenst því þessar kröfur. 

 

Steyptur útveggur einangraður að utan, með álkerfi og flísum: 
Tafla 2 Kólnunartala, steypts útveggjar 

 
Byggingarreglugerðarhámark er 0,4 Wm2K veggurinn er 0,4 og stenst því þessar kröfur. 
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Létt timburþak: 
Tafla 3 Kólnunartala, létt þak 

 
Byggingarreglugerðarhámark er 0,2 Wm2K þakið er 0,15 og stenst því þessar kröfur. 

 

 

 

Léttur timbur útveggur: 
Tafla 4 Kólnunartala, léttur útveggur 

 
Byggingarreglugerðarhámark er 0,3 Wm2K veggurinn er 0,3 og stenst því þessar kröfur. 
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6.2 Varmatap fyrir hvert rými 
Tafla 1     Varmatap, rými nr.1 (Herbergi 1) 

 

 
 

 

Tafla 2     Varmatap, rými nr.2 (Herbergi 2) 

 

 
 

 

 

 

 

 



27 
 

Tafla 3     Varmatap, rými nr.3 (Hjónaherbergi) 

 

 
 

 

 

 

 

Tafla 4     Varmatap, rými nr.4 (Baðherbergi) 
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Tafla 5     Varmatap, rými nr.5 (Andyri) 

 

 
 

 

 

 

Tafla 6     Varmatap, rými nr.6 (Gestasalerni) 
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Tafla 7     Varmatap, rými nr.7 (Geymsla) 

 

 
 

 

 

 

Tafla 8     Varmatap, rými nr.8 (Þvottahús) 
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Tafla 9     Varmatap, rými nr.9 (Bílskúr) 

 

 
 

 

 

 

Tafla 10     Varmatap, rými nr.10 (Sólskáli) 
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Tafla 11     Varmatap, rými nr.11 (Stofa) 

 

 
 

 

 

 

 

Tafla 12     Varmatap, rými nr.12 (Eldhús) 
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Tafla 13     Varmatap, rými nr.13 (Gangur) 
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7. Lagnaútreikningar 

7.1 Hitalagnir 

7.1.1 Ofnalagnir 

Ofnatafla 

 

7.1.2 Gólfhiti 

Gólflagnir 
     

           Slaufa     Lengd Varmatap/þörf (W)           c/c 
  1 80 791,7 150 

  2 80 1071 150 
  3 108 1297 150 
  4 56 650,6 150 
  5 41 563,7 150 
  6 12 202,3 150 
  7 99 2667 150 
  8 99 - 150 
  9 122 991,6 70 
  10 109 1303 150 
  11 98 2387 150 Hér nær gólflögn ekki  

    
að afkasta allri varmaþörf  

    
sem þó miðast við 15°C  

    
frost og er það því látið  

    
mæta afgangi. 

 

7.2 Neysluvatnslagnir 

Áætluð vatnsþörf við töppunarstað er sýnd í töflu hér fyrir neðan. Neysluvatnslagnir eru 

lagðar rör í rör út frá tengikistu í bílskúr. Hver töppunarstaður fær sér lögn að undanskilinni 

uppþvottavél sem er tengd með eldhúsvaski.  
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7.2.1 
 

Vatnsþörf tækja 

    

Herbergi Tæki 
Vatnsþörf (L/sek) Kalt 
neysluvatn 

Vatnsþörf (L/sek) Heitt 
neysluvatn 

Eldhús EV 0,2 0,2 

Eldhús UÞ 0,2   

Gestabað HL 0,2 0,2 

Gestabað VS 0,1   

Þvottahús HL 0,1 0,1 

Þvottahús ÞV 0,2   

Baðherbergi HL 0,2 0,2 

Baðherbergi SB 0,3 0,3 

Baðherbergi VS 0,1   

Baðherbergi BK 0,3 0,3 

Bílskúr HL 0,2 0,2 

Verönd GK 0,4   

Samtals   2,5 1,5 

 

Hámarks samtímarennsli qt = qn + 0,015(Qt-qn) +0,17* √𝑄𝑡 − 𝑞𝑛 

 

Kalt vatn 

qt = 0,5 (EV + UÞ) + 0,015(2,5-0,5)+0,17 * √2,5 − 0,5 = 0,77 l/s  

  

Samkvæmt hönnunartöflu má fá út lagnastærðina DN 25 og er þá  

Rennslishraðinn 1,13m/s en miðað er við að rennslið sé ekki meira en 2 m/s  

  

 Heitt vatn  

qt = 0,3 + 0,015(1,5 -0,3)+ 0,17 * √1,5 − 0,3 = 0,50 l/s  

 

7.3 Skólp og regnvatnslagnir 

7.3.1 Safnleiðsla skólps fyrir allt húsið 

Safnleiðslu skólps má sjá á L01 teikningu grunnvatns og skólplagna. Þar má sjá nauðsynlegan halla í 

hæðarkóta. Skólprör eru PVC 100, 20‰ og brunn sem er 600 mm í þvermál. 

7.3.2 Safnleiðsla regnvatns fyrir þak 

Safnleiðslu regnvatns má sjá á L01 teikningu grunnvatns og skólplagna. Þar má sjá nauðsynlegan halla 

í hæðarkóta. Drenlögn er úr PVC 100 og hefur lágmarkshallann 10‰. Regnvatnsbrunnur er 400 mm í 

þvermál.  
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7.3.3 Þakrennur og niðurföll 

Þakrennur 

Mesta aftaka úrkoma í 10 mínútur í Reykjavík er 57 l/s ha. 

Þakflötur með tvö niðurföll er 130 m² skv. töflu myndu 100 mm  rennur anna 130 l/sek í 10 

mín. Svo það dugir okkur vel ríflega. 
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Niðurföll 

Mesta aftaka úrkoma í 10 mínútur í Reykjavík er 57 l/s ha. 

Þakflötur með tvö niðurföll er 130 m² 

Samkvæmt töflu myndu 60mm niðuföll duga en við eru með 80mm.  

 

Niðurstaða 

Við veljum að hafa tvö niðurföll á hverja hlið hússins og þar að auki eitt niðurfall fyrir 

sólskálann. Þessi niðurföll eru af stærðinni 80 mm í þvermál og duga vel eins og sjá má af 

töflu hér fyrir ofan. Þakrennurnar sem notaðar verða eru 100 mm í þvermál og anna vel þeirri 

meðalúrkomu sem gert er ráð fyrir á þessu svæði.  
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8. Loftun þaks 
Úr Byggingarreglugerð 112/2012 um loftun þaks: 

„Varnir gegn rakaþéttingu. 

Byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir 

skemmdum vegna uppsafnaðar rakaþéttingar. 

Útveggjaklæðningar bygginga skulu loftaðar til að tryggja að raki lokist ekki inni bak 

við þær og einnig til að tryggja að vatnsdræg klæðningarefni þorni nægjanlega hratt til 

að draga úr hættu á skemmdum. Loftbil bak við klæðningu skal að lágmarki vera 20 

mm og skal loftunin inn í bilið vera nægjanleg og tryggt að meindýr komist ekki bak 

við klæðninguna. 

Milli útveggja úr vatnsdrægum efnum, s.s. timbri, og undirstöðu skal ganga frá 

rakavörn þannig að rakadrægt efni veggjar dragi ekki upp vatn úr undirstöðu. 

Rakavörn skal einnig setja milli timburs og steyptra byggingarhluta ef um 

samtengingu án loftunar er að ræða. 

Á einangrun bygginga sem snýr að loftræstu rými skal setja vindvarnarlag. 

Í loftræstum þökum bygginga þar sem hætta er á að rakaþétting verði við efsta 

yfirborð eða hætta er á að ysta klæðning sé ekki að fullu vatnsheld, skal verja 

undirliggjandi þakvirki með vatnsþéttu lagi. Undirlagið skal vera með tryggt afrennsli 

og hvíla á sléttum hallandi fleti.Gera skal ráðstafanir sem tryggja að raki sem fram 

kemur vegna leka eða rakaþéttingar innilofts eða byggingarraki lokist ekki inni í 

þakvirki. 

Loftræsa skal öll þök úr timbri eða trjákenndum efnum, nema sýnt sé fram á aðra 

jafngóða lausn. 

Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil aldrei vera minna en 25 mm 

yfir allri einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm² 

fyrir hvern m² þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. Fyrir flóknari 

og stærri þök skal gera sérstaka grein fyrir loftun þakanna. 

Lífrænt byggingarefni, s.s. timbur og klæðningar úr viði, skal ávallt haft í loftræstu rými 

en ekki lokað inni á milli rakaþéttra laga.“ 
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Útreikningar 

Stærð þaks = 260,141 m2 

Stærð þaks á sólskála = 21,870 m2 

Flatarmál einangraðs þakflatar á húsi = 226,747 m2 

Flatarmál einangraðs sólskála á húsi = 18,322 m2 

 

Loftunarkrafa fyrir fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal vera minnst 1000mm2 fyrir 

hvern m2 þakflatar. 

Þakflötur er klæddur með borðaklæðningu með 10mm bil á milli borða til að tryggja jafna 

loftun um allan þakflötin. 

 

Lágmarks loftræsing þaks á húsi = 226,747*1000 = 226747 mm2 

Lágmarks loftræsing þaks á sólskála = 18,322*1000 = 18322 mm2 

 

Útreikningar á loftun þaks á húsi 

Lengd þakbrúna á húsi milli útveggja þvert á sperrur að frádregnum sperruþykktum = (54 

sperrur * 45 mm = 2430 * 2 = 4.860) (19.950 mm*2 = 39.900) 39.900 mm -4860 (beggja 

vegna þaks) = 35.040 mm 

Skordýranet rýrir loftun um 33% 

Loftun inn á þak með 15mm loftunarop = 35.040 mm*15*0.67 = 352.152 mm2 

Með 15mm op inn í loftabilið er loftunin orðin (352.152/226.747) = 1,55 sinnum meiri en 

lágmark reglugerðar 

Loftun á hvern m2 => 352.152 / 226,747  

Reglugerð: 1000 mm2 < 1.553,06 mm2  og er því loftunin í lagi! 

 

Útreikningar á loftun þaks á sólskála 

Lengd þakbrúna á skálanum þvert á sperrur að frádregnum sperruþykktum = 13 sperrur * 45 

mm = 585 mm. 4369 mm -585 (beggja vegna þaks) = 3.784 mm 

Skordýranet rýrir loftun um 33% 

Við þakmæni er ein túða til að tryggja útleið fyrir loft.  

Loftun inn á þak með 15mm loftunarop = 3.784 mm*15*0.67 = 38.029,2 mm2 

Með 25mm op inn í loftabilið er loftunin orðin (38.029,2/18.322) = 2,08 sinnum meiri en 

lágmark reglugerðar 

Loftun á hvern m2 => 38.029,2 / 18,322  

Reglugerð: 1000 mm2 < 2075,6 mm2  og er því loftunin í lagi! 
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9. Mæliblað 
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10.Umsókn um byggingarleyfi  
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11.  Gátlisti aðaluppdrátta 
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Timburbæklingur Húsasmiðjunnar, sótt í mars 2014:  

http://www.husa.is/Uploads/pdf/timburbaeklingur0809.pdf  
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