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Inngangur 

 

Í byrjun annar, var hverjum nemanda falið það verkefni að afla sér gagna um 

einbýlishúsalóðir sem ætti að rýma hús á einni hæð með sérstæðum bílskúr, og kynna sínar 

tillögur fyrir leiðbeinendum. Eftir kynningarnar var tekin sú ákvörðun að nota tillögu Unnars, 

sem var skyssa af 140m
2 
einbýlishúsi með 35m

2 
sérstæðum bílskúr á 855m

2
 lóð í Austurkór 

89 með nýtingarhlutfallið 0,24. Eftir fyrsta fund var farið í það að hanna fyrstu drög hússins 

sem voru gerðar eftir kröfum  leiðbeinanda. Ákvæðin voru þau að það átti að byggja 

timburhús á steypta plötu og hafa sérstæðan bílskúr með steyptum veggjum og viðsnúnu 

steyptu þaki. Inni í íbúðarhúsi var gerð sú krafa að hafa tvö samliggjandi herbergi sem hægt 

væri að sameina. Þak hússins á að byggjast upp með kraftsperrum og límtrésbita.  
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1 Aðstaða og jarðvinna 

 

1.1 Aðstaða 

Verktaki skal girða byggingarsvæðið af með mannhæða hárri girðingu og gera það öruggt. 

Verktaki skal sjálfur útvega þær vinnubúðir sem hann telur hæfa verkinu og sjá um allan 

rekstur þeirra. Við lok verks á verktaki að fjarlægja allar girðingar, vinnuskúra og allt rusl sem 

fyrirfinnst á svæðinu og skila byggingarsvæðinu af sér í fullkomnu ásigkomulagi og húsið 

hreinsað af fagfólki. 

1.2 Jarðvinna 

Verktaki skal setja út staðsetningarpunkta með þar til gerðum tækjum og  hafa holuna 

hæfilega stóra svo hægt sé að vinna með góðu móti í kringum sökkulmótin. Þjöppuð fylling 

skal vera frá föstum botni og upp undir sökkla. 

 Jarðvegsskipti 1.2.1

Grafa skal upp allan lífrænan jarðveg undir húsinu niður á fastan botn. Fjarlæga skal allan 

þann jarðveg sem ekki nýtist í mótun lóðarinnar.  Púðinn á að vera úr frostfríu efni og 

þjappaður í lögum sem henta tækjum og tólum jarðvegs verktaka.   

Undir hellum á bílaplani, skal fjarlægja lífrænan jarðveg að lágmarki 900mm undir endanlegt 

yfirborð, eða niður á fastan botn. Fylla skal með frostfríu efni og þjappa, en hafa efstu 100mm 

fyrir neðan hellurnar úr fínum sandi. 

Í kringum undirstöður fyrir sólpallinn skal setja gróft, drenandi efni. 

 Fylling í sökkul 1.2.2

Fylla á jafnt í sökkul að innan og utanverðu til að varast of mikinn þrýsting á sökkulveggina 

og eiga á hættu að skekkja þá. Fylling á að vera frostfrí og þjöppuð í lögum sem henta tækjum 

og tólum jarðvegs verktaka.
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2 Burðarvirki 

 

2.1 Almenn atriði 

 Steypuvirki 2.1.1

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. Öll járnabinding 

er samkvæmt verkfræðiteikningum. Í veggjasteypum á steypuhula yfir járnabindingu að vera 

40mm bæði að innan og utanverðu. Í botnplötu á járnagrind að vera fyrir miðri plötu. Í 

þakplötu á að vera 30mm steypuhula að neðanverðu og 40mm að ofanverðu. Hreinsa á öll 

mót fyrir lokun og steypu. Bindivír má ekki liggja utan í mótum. Steypa í sökklum á að vera 

að styrkleika C25 og í botnplötu á að nota C25. Í bílskúrsveggjum á að nota C25 og í þakplötu 

yfir bílskúrnum á að nota C30. Víbra á steypuna með 50cm millibili í veggjum og flotefni má 

nota eins og steypuframleiðandi segir til um. Ef notaður er hefðbundinn uppsláttur í veggjum, 

skal slíta tengi 25mm inn í steypu og múra yfir sárið. Ef notaður er kerfisuppsláttur í veggjum, 

skal setja tappa í teinagöt að innan og utan og kítta yfir með viðurkenndu kítti. Fylla á í rörin 

með einangrun og múra yfir þau að innanverðu. 

 Timburvirki 2.1.2

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. Allar festingar í 

burðarvirkinu skulu vera galvaniseraðar nema að annað sé tekið fram. Það á við um saum, 

skrúfur, múrbolta, snittteina, vinkla, bjálkaskó og þessháttar. Bora á fyrir öllum skrúfum, 

múrboltum og snittteinum með hæfilegri stærð af bor. Allar stærðir og fjarðlægðir eru í 

millimetrum nema annað sé tekið fram. Allar stoðir og sperrur skulu vera úr styrkleikaflokki 

K18, nema annað sé tekið fram.  

2.2 Sökklar 

Sökklar eiga að vera 200mm þykkir og ná a.m.k. 600mm undir yfirborð jarðvegs. Setja skal 

vatnslás við öll steypuskil. Einangra skal sökkulveggi undir íbúðarhúsnæði að innanverðu 

með 75mm einangrunarplasti, 24kg/m
3
. Sökkul undir bílskúr skal einangra að utanverðu með 

50mm steinullar sökkulplötu, 125kg/m
3
. 
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2.3 Botnplötur 

120mm steinsteypt plata er í íbúðarhúsi og 150mm steinsteypt plata í bílskúrnum. Undir 

báðum plötum er 100mm einangrunarplast, 24kg/m
3
. Plötu í bílskúr skal vélslípa. 

2.4 Steyptir veggir 

Veggir bílskúrs verða 200mm þykkir og skulu vera innan +/- 5mm lóðréttri skekkju. Gluggar 

eru settir í eftir á (sjá nánar kafla 7.4 Gluggar og hurðir). Bílskúrsveggir eru einangraðir að 

utan með 125mm einangrun, 80 kg/m
3
 og klæddir með liggjandi bárujárni á álgrind sem skal 

festa eins og framleiðandi segir til um. 

2.5 Loftaplata 

Plata yfir bílskúr skal vera yfirspennt um 20mm í miðju. Halli að niðurföllum skal vera í efri 

brún plötunnar og skal vatnshalli vera einn sentimeter á meter. Asfaltsdúkur skal vera lagður 

af fagmönnum með reynslu af slíku. Einangrun skal vera þar til gert einangrunarplast sem 

notast utandyra, a.m.k. 25kg/m
3
 .  Jarðvegsdúkur skal vera lagður yfir einangrunina og skarast 

um a.m.k. 150mm. Farg yfir einangrun á að vera möl af stærðinni 32-64mm í þvermál.  

2.6 Timbur útveggir 

Útveggjagrind skal vera úr 45x145mm timburstoðum. Fótreim  á að festa með 12x150mm 

löngum snittteinum sem bora á í gegnum styrkta vinkla (105x90) og líma ofan í steyptan 

sökkul með viðurkenndu tvíþátta steypulími. Undir fótreim á að setja tvöfalt lag af þakpappa. 

Vinklana á að negla með 4x40mm kambsaum, sex nagla í fótreim og sex í stoð. Undir 

toppreimina skal festa reim sem er felld inn í efsta hluta veggjastoða. Sú reim skal skrúfuð 

með 6x80mm skrúfum, c/c 600mm,  í gegnum toppreim  og 2 stk 6x80mm skrúfur í hverja 

stoð. Toppreim skal vinkla við veggjastoðir með sömu aðferð og fótreim. Yfir öllum opum 

skal fella þverbita inn í stoðir til styrkingar. Að utan skal klæða grindina með 9mm 

grenikrossvið sem á að ná a.m.k. 40mm niður á steypta sökkulinn. Negling í krossvið skal 

vera með 50mm saum, c/c 100mm í alla grindina, þar með talið lausholt. Inni í grindina á að 

vera 150mm þéttull, 30kg/m
3
. Rakavarnarplast, 500 Pam, á að setja að innanverðu. Samskeyti 

skulu skarast um 150mm og límd saman með rakavarnalímbandi. Við úthring skal kítta aftur 

endann á plastinu og passa að hafa slaka á því. Þar sem plastið af þakinu nær niðurá veggi 

skal veggjaplastið fara yfir þakplastið. 
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2.7 Þak 

Allt þakið skal vera loftað með 40x500mm loftunarrörum með íbræddu skordýraneti. Það eiga 

að vera 4 rör í hverju sperrubili (sjá kafla 13 Loftun þaks). Verkkaupi er tilbúinn að skoða 

aðrar lausnir á loftun ef verktaki telur þær sambærilegar. 

Yfir íverurýminu er 210x600mm límtrésbiti. Bitinn gengur 100mm inn í vegginn á sitthvorum 

enda. Við endann á bitanum og milli bitans og krossviðar á útvegg er 50mm einangrun. 

Festingin er sýnd á teikningu B08. Sperrurnar eru 220mm breiðar og festar við límtrésbitann í 

165mm bjálkaskóm sem eru negldir með 2x6 stykki, 4x40mm kambsaum bæði í límtré og 

sperrur. Þar sem sperrur setjast á útvegg eru styrktir vinklar sitthvoru megin við sperru, sem 

eru negldir með 2x6 stykki, 4x40mm kambsaum. 200mm þakull með áföstum pappa skal setja 

á milli sperra. Festa á 25x25mm lista upp undir borðaklæðninguna, bæði í kverkum og fyrir 

miðju sperrubili. Strengja á álvír þvert yfir sperrurnar til að halda við einangrunina. Svo er sett 

0,2mm rakavarnaplast, pam 500, sem er látin skarast um a.m.k. 150mm. Öll samskeiti skal 

líma saman með rakavarnarlímbandi. Alls staðar þar sem rakavarnarplast nær að veggjum skal 

kítta rakavörnina við vegginn. 

Yfir herbergjaálmunni eru kraftsperrur sem eru byggðar upp með 45x145mm sperrum og 

45x120mm togbönd. Milli þeirra eru skástífur úr 45x95mm efni. Gataplötur eru yfir öllum 

samskeytum og eru negldar samanber teikningu B10. 220mm einangrun er sett á milli 

togbandanna og 100mm renningur ofan á togböndin til að ná réttri einangrunar þykkt.. 

Strengja á álvír þvert yfir sperrurnar til að halda við einangrunina. Svo er sett 0,2mm 

rakavarnaplast, pam 500, sem er látið skarast um a.m.k. 150mm. Öll samskeiti skal líma 

saman með rakavarnarlímbandi. Alls staðar þar sem rakavarnarplast nær að veggjum skal kítta 

rakavörnina við vegginn. Fyrsta krafsperra næst íverurýminu er frábrugðin hinum að því leiti 

að hún er heilklædd beggja vegna með 12mm krossvið og togbandið er úr 195mm efni en ekki 

120mm. Þá næst góð festa fyrir bjálkaskóna sem sperrurnar úr límtrénu koma niður í. 

Allt þakið er klætt með 25x150mm borðaklæðningu sem er negld með 3 stk 72mm saum í 

hverja sperru. Ekki er leyfilegt að hafa nema þrjú samskeyti í röð og skal hafa að minnsta 

kosti sex borð á milli samskeyta. Yfir borðaklæðninguna skal festa þakpappa sem á að skarast 

um að lágmarki 150mm. 
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3 Lagnir 

 

3.1 Almenn atriði 

Verktaki tekur að sér að útvega og fullgera allar lagnir og búnað eins og teikningar og 

verklýsing kveða á um. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 

3.2 Frárennslislagnir 
 

 Skólplagnir 3.2.1

Skólplagnir í grunni skulu vera úr 110mm PVC plaströrum af viðurkenndri gerð til notkunar í 

jörð. 

Fyrir lögnum innan grunns skal grafa í þjappaða fyllingu og leggja lagnir samkvæmt IST 68. 

Halli lagna skal vera að lágmarki 20 prómill. 

Tengja skal skolplagnir inná borgarkerfið samkvæmt fyrirmælum OR. 

 Regnvatnslagnir 3.2.2

Regnvatnslagnir skulu leiða regnvatn frá þakniðurföllum í brunn sem er staðsettur á lóð skv. 

teikningum. Lagnir skulu vera úr 110mm PVC plaströrum. Við niðurlögn skal notast við 

sömu ákvæði og í skolplögnum. Halli lagna skal vera að lágmarki 10 prómill. 

 Brunnar 3.2.3

Tveir plastbrunnar 600mm í þvermál, eru lagðir skv. teikningum innan lóðarmarka og tengdir 

inná borgarkerfi skv. fyrirmælum OR.  

 Þakniðurföll og rennur 3.2.4

Þakrennur eru úr áli og skulu samsettar með samsetningartengjum. Stærð þakrenna er 100mm 

og skulu þær festast í hverja sperru. Þakrennur skulu vera með vatnshalla þannig að lægsti 

punktur sé við niðurföll. 

Þakniðurföll eru úr áli og skulu samsetningar vera með beygjum sem tengja niðurföll við 

þakrennu. Stærð niðurfalla er 70mm og skulu þau festast með 1500mm millibili við vegg. 

Staðsetning niðurfalla er skv. teikningum. 
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 Niðurföll  3.2.5

Gólfniðurföll skulu vera staðsett skv. teikningum. Endanleg hæð niðurfalla miðast við að vera 

í flútti við flísar. Niðurföll skulu vera lægsti punktur í þeim rýmum sem þau eru og gólf halli 

að þeim. 

3.3 Neysluvatnslagnir 

 Almenn atriði 3.3.1

Verktaki skal leggja allar neysluvatnslagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt efni sem 

notast er við skal vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum og 

reglugerðum fyrir notkun. 

 Lagnir  3.3.2

Allar neysluvatnslagnir skulu vera 16mm PEX lagnir nema í sturtu og baði, þar verða 18mm. 

Allar festingar og upphengi skulu vera útfærð með snyrtilegum frágangi og nægilegum styrk 

til að bera lagnir uppi. Allar lagnir skulu vera innfelldar í veggi.  

 Töppunarstaðir 3.3.3

Við alla töppunarstaði skulu vera hitastýrð blöndunartæki sem koma í veg fyrir að heitt 

neysluvatn fari yfir 65°C. 

3.4 Hitalagnir 

 Almenn atriði 3.4.1

Verktaki  skal leggja allar hitalagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt efni sem notast er 

við skal vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum og reglugerðum 

fyrir notkun. 

 Gólfhiti 3.4.2

Gólfgeisli skal lagður með 2x20mm PEX lögnum og er millibil röra c/c 150mm nema næst 

útveggjum skal leggja c/c 100mm. Rör eru lögð ofan á einangrun og fest niður með c/c 

300mm lykkjum. Lagnir skulu lagðar að tengigrind sem staðsett er í þvottahúsi. 

 Einangrun   3.4.3

Einangra skal yfir lagnir með glerullarhólkum á því svæði sem er skilgreint á teikningu L03. 
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 Ofnar og ofnlokar 3.4.4

Ofnar eru tilgreindir í ofnatöflu. Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við IST 69. 

Ofnar skulu staðsettir 100mm frá gólfi fyrir utan handklæðaofn. 

Á alla ofna skal setja sjálfvirka ofnloka sem settir eru á framrás og skulu stýrast af 

umhverfishita. 

 Þrýstiprófun 3.4.5

Þrýstiprófunin skiptist í tvo flokka, það er frumprófun og aðalprófun. Við þrýstiprófun skal 

notast við þrýstimæli sem getur numið að lágmarki 0,1 bara þrýstimun. Þrýstimæli skal 

staðsetja í lægsta punkt lagnar sem prófað er. 

Frumprófun: Í frumprófun skal þrýstiprófa lagnirnar við 6 bör. Prófið skal framkvæma á 

eftirfarandi hátt: 

Fylla skal kerfið með vatni þannig að það nái 6 börum og látið standa í 10 min. Að þessum 

tíma loknum skal fylla kerfið aftur þannig að það nái 6 börum og látið standa í aðrar 10 mín. 

Að því loknu skal fylla kerfið í þriðja sinn uppí 6 bör og látið standa í 10 mín. Að þessum 

tíma loknum er kerfið látið standa í 30 mín og má þrýstingur ekki falla meira en 0,6 bör. 

Engin leki má myndast á meðan það er þrýstiprófað. 

Aðalprófun: Aðalprófun er framkvæmd í beinu framhaldi af frumprófun. Prófunartími þess 

er tveir tímar. Á þeim tíma má þrýstingur ekki falla meira en 0,2 bör.  
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4 Rafkerfi 

 

4.1 Almenn atriði 

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. Íbúðarhús er 

byggt úr timbri en bílskúr er staðsteyptur.  Raflagnir eru ýmist inn undir klæðningu, 

innsteyptar eða fyrir ofan niðurtekin loft.  Rafverktaki skal vinna verkið samkvæmt 

verklýsingu þessari.  

4.2 Efnisgæði og reglugerðir 

Öll vinna skal unnin af fagmönnum. Allt efni skal vera 1.flokks og uppfylla ákvæði 

Reglugerða um raforkuvirki og Tæknilega tengiskilmála rafveitna.  Allur rafbúnaður skal vera 

CE-merktur.   

4.3 Sökkulskaut 

Sökkulskaut skal lagt í sökkul íbúðarhúss og bílskúrs, tengja skal saman skaut beggja húshluta 

og passa skal að skautið sé hulið steypu alla leið að töflu.  Sökkulskautið skal vera 2stk K12 

kambstál og skal það víxlast á hornum. Skaut skal skarast um að lágmarki 600mm. Setja skal 

2stk ½“ jarðskautsklemmur á hverja samsetningu kambstálsins.   

4.4 Heimtaugar  

Vinna við heimtaugalagnir skal unnin í samræmi Orkuveitu Reykjavíkur.  Heimtaug skal vera 

3x63A. 

4.5 Raflagnir og dósir í veggjum og lofti 

Notast skal við litaðar pípur og skal litanotkun vera eftirfarandi 

Hvítar = lágspennulagnir 

Rauðar = brunaviðvörunarkerfi 

Bláar = smáspennulagnir 

Útbrún dósa skal vera slétt við vegg eða loft eftir því sem við á.   
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4.6 Lýsing 

Í bílskúr skulu settir flúor lampar í loft.  Í íbúðarhúsi skulu vera innfeld halogen ljós í öllum 

loftum. 
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5 Frágangur innanhúss 

 

5.1 Almenn atriði 

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 

5.2 Múrverk 

Plata er vélslípuð og þar af leiðandi endanleg. Hlífa skal plötunni og ekki stíga inn á hana fyrr 

en í fyrsta lagi 2 dögum eftir steypu. Alla veggi og loft skal slípa og fjarlægja skal allt hröngl. 

Brjóta á burtu alla steypu sem smitast undan mótum í kverkum og hornum. Allar viðgerðir á 

að framkvæma með viðurkenndu múrefni. Frágangur á veggjum er pokapússun og málun. 

Loft er málað. Frágangur í kringum glugga er eins og sagt er frá í kafla 7.4 Gluggar og hurðir. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk 

þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 

annað sem þarf til að fullgera verkið. 

5.3 Léttir veggir og klæðningar 

 Útveggir 5.3.1

Innan á stoðir og lektur á að skrúfa 32x45mm timburlista sem skrúfast með 5x60mm skrúfum 

c/c 600mm. Raufar skal hafa í listana í samráði við rafvirkja til að auka þægindi við lagningu 

rafmagnsröra. Utan á listana kemur 12mm krossviðsplata sem er fest með 4x45mm skrúfum 

c/c 200mm í útbrún og c/c 300mm í miðjulistan og í listann utan á lektunum. Utan á 

krossviðinn er fest 13mm gipsplata sem er skrúfuð með gipsskrúfum c/c 150mm í úthringinn 

og c/c 300mm í miðja plötu. Passa skal að láta samskeyti á krossvið og gipsi skarast. Í 

baðherbergi á að setja rakavarið gips. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk 

þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 

annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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 Þak 5.3.2

Neðan í sperrurnar eru skrúfaðir 32x45mm timburlistar með 6x70mm skrúfum, c/c 600mm. 

Listarnir liggja þvert á sperrurnar og er á milli þeirra 30mm einangrun, 30kg/m
3
. Öll loft eru 

tekin niður að einhverju leyti í íverurýminu. Við það á að nota niðurhengt blikkkerfi 

sambærilegt því sem er í boði í Húsasmiðjunni eða BYKO. Allt loftið klæðist með einföldu 

13mm gipsplötum sem eru skrúfaðar með 35mm gipsskrúfum c/c 150mm. Í stofu og 

eldhúsrými er loftið tekið niður frá lægsta punkti við útvegg, upp í kverkina þar sem 

milliveggur, sem skilur að stofu og baðherbergi, mætir þaki. Inni í forstofu, þvottahúsi, 

geymslu og baðherbergi er loftið tekið niður í 2550mm, lárétt. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m². Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, 

vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf 

til að fullgera verkið. 

 Inniveggir 5.3.3

Allir innveggir eru byggðir upp með blikkstoðum og 2x tvöfalt gips. Undir alla blikkleiðara er 

sett timbur til að lyfta þeim upp úr anitrítinu og slíta anitrítið í sundur.  Timbrið er einangrað 

frá anitríti með 25mm 120kg/m
3
 steinull og settur tjörupappi undir til að það liggi ekki á 

botnplötu. Allir blikk leiðarar eiga að vera með svamp lista. Setja skal kítti undir þær stoðir 

sem mynda endann á veggjum. Allar stoðir skal setja upp með c/c 600mm nema þar sem 

veggir eru flísalagðir, þar skal vera í mesta lagi c/c 400mm á milli stoða. Í votrýmum á að 

klæða ytra lagið með rakavörðu gipsi. Ef notaðar eru 900mm breiðar plötur skal vera með 

300mm á milli stoða til að þær passi við 1200mm plöturnar sem eru undir og hinum megin 

við vegginn. Innra lagið skal tillt með c/c 600mm á milli skrúfa. Allt ytra lagið skrúfast með 

35mm löngum gipsskrúfum með 150mm millibili á köntum en 300mm í miðju. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m²,frá anitrít og að lofti, öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast 

við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru 

innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 

5.4 Málun 

 Almenn atriði 5.4.1

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. Verktaki skal 
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framkvæma málningarvinnu innanhúss.  Innifalið er líming borða, spörtlun og málun allra 

veggja og lofta.  Verktaki skal verja alla glugga og gler áður en hann hefst handa við 

málningarvinnu. Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu og tilboðsskrá. 

 Málun bílskúrs 5.4.2

Spartla skal alla veggi og loft þannig að fyllist í göt og eitt hefur verið ójöfnum.  Mála skal 

alla veggi og loft.  Grunna skal allt spartl með 10% þynntri plastmálningu.  Síðan skal grunna 

alla fleti með sömu málningu.  Mála skal 3 umferðir með akrylmálningu þar til fullnægjandi 

þekju er náð. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk 

þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 

annað sem þarf til að fullgera verkið. 

 Málun íbúðarhúss 5.4.3

Spartla skal öll samskeyti platna og kverkar þar sem það á við með grófu spartli og í það 

lagður pappírs spartlborði.  Spartla skal í skrúfugöt með einni umferð af grófu spartli.  

Tvíspartla skal svo yfir skrúfugöt og borða þannig að fletir verði jafnir og sléttir.  Einnig skal 

það tryggt að engin ummerki séu um samskeyti og skrúfur.  Allt spartl skal slípa vandlega.  

Mála skal alla veggi og loft.  Grunna skal allt spartl með 10% þynntri plastmálningu.  Síðan 

skal grunna alla fleti með sömu málningu.  Mála skal 3 umferðir með akrylmálningu þar til 

fullnægjandi þekju er náð. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk 

þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 

annað sem þarf til að fullgera verkið. 

 Frágangur í verklok 5.4.4

Áður en verktaki skilar verki sínu skulu málarar fara yfir alla málningu og framkvæma 

viðgerðir eftir aðra iðnaðarmenn. Viðgerðir skulu þannig framkvæmdar að þær sjáist ekki. 
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6 Laus búnaður 

 

6.1 Alment 

Húsbúnaður og lausamunir fara eftir smekk íbúa eignarinnar og munu ekki reiknast inn í 

tilboð þetta.  
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7 Frágangur utanhúss 

 

7.1  Almenn atriði 

Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best verður á 

kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 

7.2 Bílskúr 

 Sökkull 7.2.1

Utan á sökkul, sem er einangraður að utan verður sett múrkerfi. Á einangrun er lagt trefjanet 

sem er uppfest með 15mm lagi af undirmúr. Á undirmúrinn eru svo sett tvö lög af þéttimúr 

sem á að sléttpússa. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m². Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, 

vélar, flutningar og förgun umframefnis. 

 Útveggir 7.2.2

Notast skal við klæðningakerfi sambærilegt við það sem Málmtækni býður upp á. Uppsetning 

á viðkomandi kerfi skal framkvæmd eftir leiðbeiningum framleiðanda. Veggir eru einangraðir 

að utanverðu með 125mm steinullareinangrun, 80kg/m
3
, og skal hver 1200mm löng 

einangrunarplata vera fest með a.m.k. tveim díblum. Bílskúrinn er klæddur með liggjandi 

báruál(ral 9010) plötum. Frágangur í kringum glugga er eins og sagt er frá í kafla 7.4 Gluggar 

og hurðir.  

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Áláfellur og vatnsbretti eru í lm. Einingarverð 

skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. 

Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 

 Þak 7.2.3

Alla snertifleti asfaltsdúks á loftaplötu og portveggjum skal grunna með viðeigandi grunni 

fyrir lagningu asfaltsdúks. Setja á tvöfalt lag af dúk. Neðri dúkurinn skal skarast um a.m.k. 

100mm og ná a.m.k. 200mm upp á portvegginn. Efri dúkurinn skal líka skarast um a.m.k. 

100mm og ná upp á og yfir portvegginn. Hattur er yfir portvegginn og nær yfir klæðninguna 

með vatnshalla inn á bílskúrsplötuna (sjá deili D13 á teikningu A15).  Frágangur í kringum 
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niðurföll skal framkvæmdur í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og viðkomandi fagmanns 

sem leggur dúkinn. 250mm roofmate einangrun er á þakinu. Passa á að öll samskeyti skarist 

við lagningu einangrunarplatna. Yfir einangrun kemur jarðvegsdúkur sem á að skarast um 

a.m.k. 150mm. Mölin sem notuð er sem farg skal vera af stærðinni 32-64mm í þvermál og 

dreifast í a.m.k. 100mm þykku lagi. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m² fyrir utan kantmál á tjörudúk, áfellur og timbur sem er í lm. 

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun 

umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 

7.3 Íbúðarhús 

 Útveggir 7.3.1

Utan á krossviðinn á að skrúfa 32x45mm loftunarlista í hverja stoð sem festur er með 

6x70mm skrúfur c/c 500mm. Klæðningin er liggjandi báruál (ral9010) sem fest er í aðra 

hverja lágbáru. Vegna þess að klæðningin er liggjandi þá loftar vel undir hábárurnar. 

Flastningar og  frágangslistar eru settir samkvæmt teikningum. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá.Músanet, áfellur og vatnsbretti eru í lm. 

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun 

umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 

 Þak 7.3.2

Klæðning þaks skal vera 0,6mm báruál(ral 9005). Plötur skulu vera heilar frá mæni að 

þakskeggi, en skarast á hliðarsamskeytum um minnst eina og hálfa báru undan ríkjandi 

vindátt. Klæðninguna skal negla með viðeigandi kambnöglum. Fjarlægð milli naglaraða skal 

mest vera 700mm. Inni á þaki nægir að nelgt sé í aðra hvora hábáru. Í hliðarsamskeyti platna 

skal negla tvær síðustu hábárurnar í efri plötunni. Í tveimur naglaröðum næst kjöl og þremur 

næst þakbrún skal vera nelgt í hverja hábáru með um það bil 150mm milli raða til að varna 

því að neglt sé í sama borð. Á úthornum húss skal setja inn tvær aukaraðir þar sem einnig er 

nelgt er í hverja hábáru. Um 1000mm frá gaflbrún skal negla í hverja báru í hverri röð. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m², fyrir utan skotrennu og kjöl sem er í lm. Einingarverð skal 

miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig 

eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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 Þakkantur 7.3.3

Taka á úrtak með 10mm vatnshalla úr sperruenda fyrir 100mm niðurfallsrennu.  Við 

sperruenda á að skrúfa 34x22mm gagnvarið timbur sem þrjár raðir af 21x110mm 

panilklæðningu skrúfast utan á. Passa skal upp á að hafa efri brún 34x22mm listans með að 

lágmarki 10mm vatnshalla. Undir sperrur á að skrúfa fimm raðir af 15x85mm gagnvörðu 

timbri með jöfnu millibili. Þakkantur við kraftsperru skal síkkaður með 12mm grenikrossviði 

svo að krossviðurinn verði jafn síður og sperrur yfir íveru rýminu. Við neðribrún krossviðar 

skal skrúfa 34x22mm gagnvarið timbur sem 15x85mm timbur skrúfast í. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er ýmist í m²,lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 

vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað 

sem þarf til að fullgera verkið. 

7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

 Gluggar  7.4.1

Gluggar skulu vera úr timbri með álkápu(ral 9010) að utanverðu. Þeir skulu vera CE vottaðir 

og framleiddir af viðurkenndu framleiðslu fyrirtæki. Öll björgunarop skulu vera hliðarhengd. 

Allt gler skal vera flokkað sem einangrunargler, til dæmis Climaplus frá Ispan eða 

sambærilegt. Allir gluggar skulu festir eftir leiðbeiningum framleiðanda. Frágangur í kringum 

glugga skal vera með þéttipulsu og kítti. Fylla á undir glugga með steinullar einangrun og 

enda á þéttipulsu og kítti að innanverðu líka. Að utanverðu skal leggja vatnsbretti og 

flasningar í teygjanlegt kítti í þar til gert úrtak í karminum og pinna það fast. Pinnarnir eiga að 

vera það innarlega að þeir hverfi undir þéttilistann. Sami frágangur á við flasningarnar á 

hliðum og á yfirstykkinu. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er í lm. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, 

flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að 

fullgera verkið. 
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 Hurðir 7.4.2

Útidyrahurð og rennihurð í íbúðarhúsi skal vera valin í samráði við verkkaupa. Bílskúrshurð 

og útidyrahurð í bílskúrnum skulu falla fallega að hvítri klæðningunni. Frágangur á hurðum 

skal vera eins og framleiðandi segir til um ef það er önnur aðferð en er listuð í 

gluggakaflanum hér að ofan. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, 

flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að 

fullgera verkið. 
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8 Frágangur lóðar 

 

8.1 Bílastæði 

Verktaki sér um frágang á bílastæði. Jarðvegsskipti undir hellum samanber jarðvegs kafla 1.2. 

Verktaki og verkkaupi skuli koma sér saman um gerð á hellum.  

8.2 Sólpallur 

Sólpallinn, sem er um 83m
2
 , skal  byggja upp á súlum sem á að steypa í 310mm 

blikkhólkum. Efsta lag súlunnar skal rúnna af og þétta þannig að það sitji ekki vatn á 

steypunni. Skó fyrir dregara á að steypa í súluna. Skulu þeir vera af stærð Simpson PPU 46/40 

eða sambærilegir. Dregarar skulu vera úr 45x145mm gagnvörðu timbri og negldir með 

4x40mm kambsaum 2x3stk í hvern skó. Leiðarar skulu vera úr 45x95mm gagnvörðu timbri 

og festir með Simpson strong PFE170 eða sambærilegum festingum sem neglast með 2x3stk 

4x40mm kambsaum. Dekkið á pallinum skal vera úr 27x95mm gagnvörðu timbri sem á að 

skrúfast með 4,5x60mm A4 skrúfum.  

8.3 Heitur pottur 

Heitan pott á að klæða af í samræmi við frágang á sólpalli. Hann skal standa að minnsta kosti 

400mm upp frá efri brún á palli. Lok á pottinum á að vera þannig úr garði gert að börn geti 

ekki opnað hann hjálparlaust. 

8.4 Garður 

Verktaki skal sjá um frágang lóðarinnar í samráði við verkkaupa. Reikna skal með hekki við 

norður enda lóðarinnar sem og vestur enda, að bílastæðum. Tyrfa skal alla óskilgreinda hluta 

af lóðinni.
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9 Tilboðsskrá 

 
    

 

Austurkór 89 
  

 

Tilboðsskrá 
    

Nr Nafn Verkþáttar Magn Eining Einingarverð Heildarverð 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
   

0 kr. 

      1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
   

0 kr. 

      2 BURÐARVIRKI 
   

0 kr. 

      3 LAGNIR 
   

0 kr. 

      4 RAFKERFI 
   

0 kr. 

      5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
    

      5.2 Múrverk 

    

 
Slípun lofts 29 m² 1.507 kr. 43.703 kr. 

 
Slípun útveggja 43 m² 1.400 kr. 60.200 kr. 

 
Pokapússun útveggja 43 m² 1.793 kr. 77.099 kr. 

 
Kafli 5.2 Múrverk samtals: 

 
181.002 kr. 

      5.3 Léttir veggir og klæðningar 
    5.3.1 Útveggir 

    

 

Einangrun útveggja 137 m² 2.516 kr. 344.692 kr. 

 

Rakavörn útveggja 137 m² 702 kr. 96.174 kr. 

 

Lagnagrind útveggja 137 m² 2.606 kr. 357.022 kr. 

 

Klæðning útveggja krossviður 137 m² 3.941 kr. 539.917 kr. 

 

Klæðning útveggja gips 137 m² 2.695 kr. 369.215 kr. 

 
Kafli  5.3.1 Útveggir samtals: 

 

1.707.020 kr. 

      5.3.2 Þak 

    

 

Einangrun upptekins þaks 104 m² 5.865 kr. 609.960 kr. 

 

Rakavarnarlag 104 m² 702 kr. 73.008 kr. 

 

Timburgrind neðan á upptekin loft fyrir 

einangrun 104 m² 2.165 kr. 225.160 kr. 

 

Einangrun í loftagrind 104 m² 1.594 kr. 165.776 kr. 

 

Loftagrind neðan á upptekin loft 104 m² 6.200 kr. 644.800 kr. 

 

Gipsklæðning neðan á upptekin loft 104 m² 4.190 kr. 435.760 kr. 

 

Einangrun í kraftsperrur 32 m² 4.596 kr. 147.072 kr. 

 

Rakavarnarlag 32 m² 702 kr. 22.464 kr. 
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Loftagrind neðan á lárétt loft 32 m² 2.164 kr. 69.248 kr. 

 

Gipsklæðning neðan á lárétt loft 32 m² 4.190 kr. 134.080 kr. 

 
Kafli 5.3.2 Þak  samtals:  

 
2.527.328 kr. 

5.3.3 Innveggir 

    

 

Gipsveggir 200 m² 17.226 kr. 3.445.200 kr. 

 
Kafli  5.5 Innveggir samtals: 

 
3.445.200 kr. 

5.4 Málun 
    5.4.1 Málun bílskúrs 

    

 
Sandspörtlun lofts 29 m² 1.293 kr. 37.497 kr. 

 
Málun útveggja 43 m² 1.972 kr. 84.796 kr. 

 
Málun lofts 29 m² 1.920 kr. 55.680 kr. 

 
Kafli 5.4.1 Málun bílskúrs samtals: 

 
177.973 kr. 

5.4.2 Málun íbúðarhúss 

    

 

Málun veggja 537 m² 4.373 kr. 2.348.301 kr. 

 

Málun lofts 136 m² 4.158 kr. 565.488 kr. 

 
Kafli 5.4.2 Málun íbúðarhúss samtals: 

 
2.913.789 kr. 

      

 

KAFLI 5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
 

10.952.312 kr. 

    

      6 LAUS BÚNAÐUR 
   

0 kr. 

      7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    

      7.2 Bílskúr 
    7.2.1 Sökkull 

    

 

Múrhúðun sökkuls 15 m² 18.900 kr. 283.500 kr. 

 
Kafli 7.2.1 Sökkull samtals: 

 
283.500 kr. 

      7.2.2 Útveggir 

    

 

Ál undirkerfi m/vinklum 75 m² 8.754 kr. 656.550 kr. 

 

Einangrun 75 m² 6.688 kr. 501.600 kr. 

 

Báruálklæðning Ral 9010 75 m² 8.168 kr. 612.600 kr. 

 

Músanet 4mm ál 24 m 3.703 kr. 88.872 kr. 

 

Vatnsbretti, litað ál Ral 9010 2,4 m 7.156 kr. 17.174 kr. 

 

Gluggaáfellur, litað ál Ral 9010 19,5 m 6.775 kr. 132.113 kr. 

 

Hornlistar, litað ál Ral 9010 14 m 6.342 kr. 88.788 kr. 

 

Sökkullisti, litað ál Ral 9010 56 m 6.575 kr. 368.200 kr. 

 
Kafli 7.2.2 Útveggir samtals: 

 
2.465.897 kr. 

      7.2.3 Þak 

    

 

Ábræddur tjörudúkur tvöfalt lag 28 m² 12.350 kr. 345.800 kr. 

 

Tjörudúkur kantfrágangur 23 lm 5.508 kr. 126.684 kr. 

 

Einangrun 250mm roofmade 28 m² 18.769 kr. 525.532 kr. 
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Jarðvegsdúkur 32 m² 894 kr. 28.608 kr. 

 

Völusteinar á þak 28 m² 1.117 kr. 31.276 kr. 

 

Áláfellur, litað ál Ral 9010 22 lm 9.334 kr. 205.348 kr. 

 

Krossviður 2 m² 8.292 kr. 16.584 kr. 

 

Timbur gagnvarið 45x95mm 22 lm 2.109 kr. 46.398 kr. 

 
Kafli 7.2.3 Þak samtals: 

 
1.326.230 kr. 

      

      

      

      

      

      7.3 Íbúðarhús 
    7.3.1 Útveggir 

    

 

Krossviðsklæðning 143 m² 4.348 kr. 621.764 kr. 

 

Timbur lektur 32x45mm 143 m² 2.446 kr. 349.778 kr. 

 

Báruálklæðning Ral 9010 143 m² 8.168 kr. 1.168.024 kr. 

 

Músanet 56 lm 3.703 kr. 207.368 kr. 

 

Vatnsbretti, litað ál Ral 9010 12,5 m 7.156 kr. 89.450 kr. 

 

Gluggaáfellur, litað ál Ral 9010 59,2 m 6.775 kr. 401.080 kr. 

 

Hornlistar, litað ál Ral 9010 15 m 6.342 kr. 95.130 kr. 

 

Sökkullisti, litað ál Ral 9010 56 m 6.575 kr. 368.200 kr. 

 
Kafli 7.3.1 Útveggir samtals: 

 
3.300.794 kr. 

      7.3.2 Þak 

    

 

Borðaklæðning 25x150mm 197,4 m² 6.040 kr. 1.192.296 kr. 

 

Þakpappi 197,4 m² 530 kr. 104.622 kr. 

 

Báruálklæðning, Ral 9005 197,4 m² 8.168 kr. 1.612.363 kr. 

 

Kjölur, litað ál Ral 9005 23,9 lm 7.037 kr. 168.184 kr. 

 

Skotrennur, litað ál Ral 9005 8,5 lm 11.035 kr. 93.798 kr. 

 
Kafli 7.3.2 Þak samtals: 

 
3.171.263 kr. 

      7.3.3 Þakkantur 

    

 

Úrtak í sperrur fyrir rennur 1 heild 30.000 kr. 30.000 kr. 

 

Afrétting að neðan 16,5 m² 2.700 kr. 44.550 kr. 

 

Klæðning  42 m² 7.350 kr. 308.700 kr. 

 

Rennur, litað ál Ral 9010 35 lm 8.730 kr. 305.550 kr. 

 

Niðurföll, litað ál Ral 9010 8 stk 7.657 kr. 61.256 kr. 

 
Kafli 7.3.3 Þakkantur samtals: 

 
750.056 kr. 

      7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

    7.4.1 Gluggar 

    

 

Álklæddir timburgluggar Ral 9010 72 lm 14.879 kr. 1.071.288 kr. 

 
Kafli 7.4.1 Gluggar samtals: 

 
1.071.288 kr. 
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7.4.2 Hurðir 

    

 

Álklæddar timburhurðir Ral 9010 2 stk 285.618 kr. 571.236 kr. 

 

Álklædd rennihurð Ral 9010 1 stk 412.000 kr. 412.000 kr. 

 

Bílskúrshurð Álfellihurð Ral 9010 1 stk 497.794 kr. 497.794 kr. 

 
Kafli 7.4.2 Hurðir samtals: 

 
3.623.606 kr. 

      

 
KAFLI 7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ 

 

15.992.634 kr. 
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Austurkór 89 

    TILBOÐSBLAÐ 

    
 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Austurkór 89, 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 
 

0 kr. 
3 LAGNIR 

 
0 kr. 

4 RAFKERFI 
 

0 kr. 
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

 
10.952.312 kr. 

6 LAUS BÚNAÐUR 
 

0 kr. 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 
15.992.634 kr. 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 
 

0 kr. 
9 AUKAVERK 

 
0 kr. 

    

 
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 26.944.946 kr. 

    
    
    
 

Staður og dagsetning: __________________________________ 

    
    
 

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________ 

    
    
 

Heimilisfang: __________________________________ 

    
    
 

Sími: ________________ 
 

    
    
 

Bréfsími: ________________ 
 

    
    
 

Undirskrift bjóðanda: __________________________________ 
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10 Burðarþolsútreikningar 

 

10.1 Eiginþyngd þaks 

Báruál 0,6mm   7850kg/m³ 

Tjörupappi 1,5mm   1000kg/m³ 

Borðaklæðning 25x250mm  Heilklætt 500kg/m³ 

Sperra 45x220mm  c/c600 500kg/m³ 

Steinull 200mm   30kg/m³ 

Timburgrind 32x45mm  c/c600 500kg/m³ 

Steinull 30mm   30kg/m³ 

Blikkgrind 29mm  c/c400 0,4kg/m³ 

Gipsplötur 13mm   8,0kg/m³ 

Þaknaglar 4.2x60mm  12-14stk m³  

Límtré 200x600mm   500kg/m³ 

Útreiknað     

Báruál 7850x0,6x10³x1,5   7,065kg/m² 

Tjörupappi 1000x1,5x10³   1,5kg/m² 

Borðaklæðning 500x0,025   12,5kg/m² 

Sperra 500x0,220x0,045  4,95kg/lm  

 4,95x1/0,6   8,25kg/m² 

Steinull 30x0,2   6kg/m² 

Timburgrind 500x0,03x0,045  0,675kg/lm  

 0,675x1/0,4   1,6875kg/m² 

Steinull 30x0,03   0,9kg/m² 
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Blikkgrind 0,4x1/0,4   1kg/m² 

Gipsplötur frá framleiðanda   8kg/m² 

Skrúfur og saumur   áætlað    1,6kg/m² 

Límtré 500x0,6x0,21  63kg/lm  

   Samtals 48,5 kg/m² 
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10.2 Þaksperra 45x220mm 
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10.3 Límtrésbit 210x600mm 
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10.4 Veggstoð 45x145mm 
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11 Varmatapsútreikningar 

 

11.1 Kólnunartölur 

 

Léttur útveggur 

Tafla 1 Kólnunartala, léttur útveggur 

Léttur útveggur 
d          

[m] 
λ    [W/mK] R   [m²K/W] 

Klæðning + ytra yfirborð     0,15 

Loftræst bil / lektur 0,034   0,08 

Krossviður 0,009 0,14 0,06 

Einangrun /stoðir 0,145 0,047 3,09 

Lagnagrind óloftræst 0,034   0,18 

Krossviður 0,12 0,14 0,86 

Gifs 0,13 0,14 0,93 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     5,48 

      [W/m²K] 

U'     0,18 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,19 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,3 W/m
2
K. 
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Létt timburþak 

Tafla 2 Kólnunartala, timburþak 

Létt þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   

[m²K/W] 

Klæðning     0,15 

Loftbil 0,020   0,08 

Sperrur + Einangrun 0,200 0,047 4,26 

Lagnagrind + Einangrun 0,030 0,047 0,64 

Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     5,31 

      [W/m²K] 

U'     0,19 

ΔU (einangrað í tveimur lögum)     - 

Kólnunartala U     0,19 

 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,2 W/m
2
K. 
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Viðsnúið þak - bílskúr 

Tafla 3 Kólnunartala, þak í bískúr 

Viðsnúið þak 
d          

[m] 

λ    

[W/mK] 

R   

[m²K/W] 

Ytra yfirborð 
    0,04 

Möl 0,080 1,5 0,05 

Jarðvegsfilt 0,005 0,52 0,01 

Polystyren einangrun 0,25 0,034 7,35 

Asfaltpappi - tvö lög 0,010 0,26 0,04 

Steypt plata 0,200 1,95 0,10 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     7,70 

      [W/m²K] 

U'     0,13 

ΔUr     0,07 

ΔU (einangrað í tveimur lögum)     - 

Kólnunartala U     0,20 

 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,2 W/m
2
K. 
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Gólfplata með gólfhita 

Tafla 4 Kólnunartala, gólfplata með gólfhita 

Gólfplata með gólfhita 
d          

[m] 

λ    

[W/mK] 

R   

[m²K/W] 

Einangrun undir gólfh. 
0,100 0,039 2,56 

Steypt gólfplata 0,120 1,95 0,06 

Einangrun 0,025 0,039 0,64 

Jarðvegur     1,5 

Alls (ΣR)     4,77 

      [W/m²K] 

U'     0,21 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,22 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,3 W/m
2
K. 
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Útveggur bílskúr 

Tafla 5 Kólnunartala, útveggur bílskúr 

Útveggur ein. að utan 
d          

[m] 

λ    

[W/mK] 

R   

[m²K/W] 

Ytra yfirborð 
    0,04 

Klæðning 0,018 0,16 - 

Loftræst bil 0,025   - 

Einangrun 0,125 0,035 3,57 

Steyptur veggur 0,2 1,95 0,10 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     3,84 

      [W/m²K] 

U'     0,26 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

ΔU-vinklar     0,12 

ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,40 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,4 W/m
2
K. 
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Gólfplata bílskúr 

Tafla 6 Kólnunartala, gólfplata bílskúr 

Gólfplata d          [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W] 

Innra yfirborð 
    0,17 

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 

Einangrun 0,100 0,039 2,56 

Jarðvegur     1,5 

Alls (ΣR)     4,31 

      [W/m²K] 

U'     0,23 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,24 

Samkvæmt byggingarreglugerð má kólnunartala ekki fara yfir 0,3 W/m
2
K. 
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Tafla 8 Varmatapsútreikningar, anddyri 

11.2 Varmatapsútreikningar á hvert rými 

 

Tafla 7 Varmatapsútreikningar, þvottahús/geymsla 
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Tafla 10 Varmatapsútreikningar, eldhús 

Tafla 9 Varmatapsútreikningar, alrými 
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Tafla 12 Varmatapsútreikningar, gangur 

 

 

Tafla 11 Varmatapsútreikningar, baðherbergi 
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Tafla 13 Varmatapsútreikningar, hjónaherbergi 

 

 

Tafla 14 Varmatapsútreikningar, barnaherbergi 
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Tafla 16 Varmatapsútreikningar, barnaherbergi 

 

 

Tafla 15 Varmatapsútreikningar, bílskúr 
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12 Lagnaútreikningar 

 

12.1 Hitalagnir 

Ofnatafla 

Tafla 17 Ofnatafla 

Ofnatafla Austurkór 89 

Rými Fjöldi 
Nr. 

Ofna 
Varmatap 

Ofnhæð 
(CM) 

Ofnbreidd 
(CM) 

Gerð  
Afköst við ΔT=40°C 

(W) 

Bílskúr 1 101 2480,4 70 90 Voryl C 22 1421 

Bílskúr 1 102 2480,4 70 90 Voryl C 22 1421 

Baðh. anddyri 1 103 597,9 175 50 Tondo 630 

 

Gólfhiti 

Tafla 18 Gólfhiti 

 

 

 

 

Gólfhiti Austurkór 89 

Rými 
Nr.á 

slaufu 
m2 

Hitatap. 
(W/m2) 

Rýmishiti 
(°C) 

Gólfefni     
(10 

mm) 

Hámarks 
gólfh. 
(°C) 

CC 
(mm) 

Flæðilögn 
(m) 

Slaufulengd 
(m) 

Flæði 
(l/klst) 

Anddyri 1 5,5 71,1 20 Flísar 29 150 6 43 35 

Eldhús 2 12,25 55,9 20 Flísar 29 150 13,4 95 62 

Alrými 3 13,7 76,5 20 Flísar 29 150 20,6 112 49 

Alrými 4 13,7 76,5 20 Flísar 29 150 20,8 105 46 

Baðherbergi 5 5,9 48,4 20 Flísar 29 150 24,6 64 26 

Herbergi  6 9,1 48,1 20 Flísar 29 150 26,5 87 40 

Herbergi  7 8,7 48,1 20 Flísar 29 150 34 92 38 

Hjónaherbergi 8 9,2 61,2 20 Flísar 29 150 34,2 96 51 

  9 8,9 61,2 20 Flísar 29 150 37,4 97 49 
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12.2 Regnvatnslagnir 

 Safnleiðsla regnvatns fyrir þak 12.2.1

Samkvæmt töflu veðurstöfu Íslands er mesta aftakaúrkoma í Reykjavík = 57(l/s/ha) 

Þakflötur = 197 m
2 

Sennilegt rennsli
 

qR_d = 0,0197(ha)x1,0x57(l/s/ha) = 1,1 l/s 

Miðað við að 1,1 l/s, er lágmarksstærð lagna 50mm og lágmarkshalli 25 ‰ (sjá töflu 19).  Út 

frá verki skal miðast 110mm lagnir með lágmarkshalla 9 ‰ sem gefur hámarksrennsli um  

8 l/s (sjá töflu 19). Þetta sýnir að lagnir standast lágmarksþörf. 

 

Tafla 19 Sverleiki og halli regnvatnslagna 
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 Þakrennur og þakniðurföll 12.2.2

Þakrennur 

Samkvæmt töflu veðurstöfu Íslands er mesta aftakaúrkoma í Reykjavík = 57(l/s/ha) 

Miðað er við stærsta þakflöt á eitt niðurfall sem er 67m
2
 þarf lágmarksþakrenna að vera 

70mm. Verk er unnið miðað við 100mm þakrennu sem annar um 300 l/s ha, sem er vel yfir 

lágmrksþörf skv. töflu 20.  

Þakniðurföll 

Fyrir 67m
2 

þakflöt er lágmarksstærð 50mm. Verk er unnið miðað við 70mm þakniðurföll sem 

annar yfir 300 l/s ha, sem er langt yfir lágmarksþörf skv. töflu 21. 

Tafla 20 Leyfileg stærð á þakrennu 
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Tafla 21 Leyfileg stærð á þakniðurföllum 
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13 Loftun þaks 

Lágmarkskrafa loftunar minni þakflata er 1000mm² á hvern m² 

Heildar þakflötur sem þarf að lofta = 152,2m² 

Fjöldi sperrubila = 64stk 

Heildarloftunarþörf = 152,2 x 1000 = 152200mm² 

Rör sem nota á í verkið hafa þvermálið 40mm að utanmáli og 36mm að innanmáli. 

Þverskurðarflatarmál loftunarrörs = 18² x π = 1018mm² 

Afföll af þverskurðarflatarmáli vegna nets = 30% 

Heildarloftun hvers rörs = 1018mm² x 0,7 =712mm² 

Fjöldi röra í hvert sperrubil = 152200mm²/712mm²/64stk= 3,35stk 

Fjöldi röra í hvert sperrubil verður því 4stk. 
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14 Fylgiskjöl 
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Verkfundur nr.1 haldinn laugardaginn 30.ágúst 2014 kl:10.00 í Háskólanum í Reykjavík, 

mættir voru: 

Ágúst Þór Gunnarsson  (ÁÞG)  agust@ru.is   Leiðbeinandi 

Jón Ólafur Erlendsson  (JÓE)  jone04@ru.is   Leiðbeinandi 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Nemendur kynntu undirbúningsvinnu sína fyrir fundargestum. 

Ákveðið var að nota 4. Tillögu frá UÓÞ og byggja vinnu á þeirri grunnmynd. 

2 Teikningar 

Teikningar eru á frumstigi og ætlar HE að setja 4.tillögu UÓÞ upp í revit og sýna á næsta 

verkfundi. 

3 Útreikningar 

Ekki tekið fyrir. 

4 Skýrsla 

Ekki tekið fyrir.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn þriðjudaginn 2.september að heimili UÓÞ. 

 

Fundi slitið 

 

Unnar Óli Þórsson 

 

 

 

 

 

mailto:agust@ru.is
mailto:jone04@ru.is
mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.2 haldinn föstudaginn 5.september 2014 kl:18:00 að Laufengi 6 Grafarvogi, 

mættir voru: 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

. 

2 Teikningar 

Teikningar af grunnmynd komnar vel á veg.  Gluggastærðir og staðsetningar lagfærðar.   

Velt var upp hugmynd hvort að veggur sem liggur eftir miðju húsi geti borið uppi þakið, 

ákveðið að taka ekki ákvörðun strax í þeim efnum. 

Þaki breytt til að koma fyrir skjólvegg og skyggni fyrir framan hús. 

HE heldur áfram með grunnmynd og útlitsmyndir. 

SG heldur áfram vinnu við skráningartöflu. 

UÓÞ byrjar á afstöðumynd og sér um útfyllingu byggingarleyfisumsóknar og gátlista. 

3 Útreikningar 

SG fer af stað með útreikninga fyrir U-gildi byggingarhluta. 

4 Skýrsla 

Ekki tekið fyrir.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn föstudaginn 12.september í Ásakór 6 í Kópavogi. 

Fundi slitið 

 

Heimir Einarsson 

 

 

 

mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.3 haldinn föstudaginn 12.september 2014 kl:18:00 í Ásakór 6 í Kópavogi, 

mættir voru: 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Farið var að Austurkór 89, staðsetning og lega lóðar sem varð fyrir valinu skoðuð.   

2 Teikningar 

Teikningar yfirfarnar og lagfærðir þeir hlutir sem þurfti að lagfæra.  Komumst að því að þakið 

var ekki alveg að smella saman og tókum eftir því að það vantaði sorptunnugeymslu á 

grunnmynd.  

3 Útreikningar 

Ekki tekið fyrir. 

4 Skýrsla 

Ekki tekið fyrir.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn, sunnudaginn 21.september að Lerkigrund 6 á Akranesi.  

 

Fundi slitið 

 

 

Steinarr Guðmundsson 

 

 

 

 

 

 

mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.4 haldinn sunnudaginn 21.september 2014 kl:12.00 að Lerkigrund 6 Akranesi, 

mættir voru: 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Óbreytt. 

2 Teikningar 

Útihurðar stækkaðar í 1000mm til að ná 900mm hurðarfleka.  Herbergisgluggar stækkaðir til 

að ná lágmarksbreidd á björgunaropi.  Tekin endanleg ákvörðun um að hafa skjólvegg við 

aðalhurðina og setja skyggni í sama þakhalla og þak á íbúðarhúsi.  Rætt að hafa einhalla loft 

að innanverðu í íverurými. 

UÓÞ byrjar að vinna í deiliteikningum. 

3 Útreikningar 

Ekki tekið fyrir. 

4 Skýrsla 

Ekki tekið fyrir.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn laugardaginn 27.september 2014 í Háskólanum í Reykjavík. 

 

Fundi slitið 

 

Unnar Óli Þórsson 

 

 

 

 

 

mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.5 haldinn laugardaginn 27.september 2014 kl:10.00 í Háskólanum í Reykjavík, 

mættir voru: 

Ágúst Þór Gunnarsson  (ÁÞG)  agust@ru.is   Leiðbeinandi 

Jón Ólafur Erlendsson  (JÓE)  jone04@ru.is   Leiðbeinandi 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Teikningar lagðar fram til rýnis af leiðbeinendum. Í framhaldi af fundi með leiðbeinendum, 

funduðu nemendur áfram og teikningar lagaðar í samræmi við ábendingar.  UÓÞ heldur áfram 

með deiliteikningar, HE byrjar á sperruteikningum og SG byrjar á veggjargrindarteikningum. 

2 Teikningar 

Samræma þarf textastærðir og skuggamyndun í steypu milli grunnmyndar og sniðs.  

Samræma byggingarlýsingu og útreikninga á u-gildum.  Laga línubil sem sýnir báruál á þaki á 

afstöðumynd.  Gera sökkul sýnilegri fyrir neðan klæðningu í útliti og setja inn hæðarkóta á 

lóð við hús og lóðarmörk.  Setja inn merkingar fyrir björgunarop í útlitsmyndum. 

3 Útreikningar 

Ekki tekið fyrir. 

4 Skýrsla 

Ekki tekið fyrir.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn laugardaginn 18.október í Háskólanum í Reykjavík. 

 

Fundi slitið 

 

Heimir Einarsson 

 

 

 

mailto:agust@ru.is
mailto:jone04@ru.is
mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.6 haldinn laugardaginn 18.október 2014 kl:10.00 í Háskólanum í Reykjavík, 

mættir voru: 

Ágúst Þór Gunnarsson  (ÁÞG)  agust@ru.is   Leiðbeinandi 

Jón Ólafur Erlendsson  (JÓE)  jone04@ru.is   Leiðbeinandi 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Teikningavinna í fullum gangi, síðustu teikningarnar að verða komnar. 

2 Teikningar 

Verið er að leggja loka hönd á teikningar.  Leiðbeinendur rýna í teikningar og koma með 

góðar ábendingar er varða línuþykktir og textastærð.   

3 Útreikningar 

Óbreytt. 

4 Skýrsla 

Skýrsla í vinnslu.  

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn laugardaginn 1.nóvember í Háskólanum í Reykjavík. 

 

Fundi slitið 

 

Steinarr Guðmundsson 

 

 

 

 

 

 

mailto:agust@ru.is
mailto:jone04@ru.is
mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.7 haldinn laugardaginn 1.nóvember 2014 kl:10.00 í Háskólanum í 

Reykjavík, mættir voru: 

Ágúst Þór Gunnarsson  (ÁÞG)  agust@ru.is   Leiðbeinandi 

Jón Ólafur Erlendsson  (JÓE)  jone04@ru.is   Leiðbeinandi 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Teikningar komnar á lokastig. Byrjað að vinna í skýrslu. 

2 Teikningar 

Teikningar yfirfarnar og rýnt í þær með leiðbeinendum. 

3 Útreikningar 

Burðarþolsútreikningar klárir. 

4 Skýrsla 

Vinna við skýrslu hafin.  Byrjað að byggja upp verklýsingu. 

5 Næsti verkfundur 

Næsti verkfundur verður haldinn laugardaginn 15.nóvember í Háskólanum í Reykjavík. 

 

Fundi slitið 

 

Unnar Óli Þórsson 

 

 

 

 

 

 

mailto:agust@ru.is
mailto:jone04@ru.is
mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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Verkfundur nr.8 haldinn laugardaginn 15.nóvember 2014 kl:10.00 í Háskólanum 

í Reykjavík, mættir voru: 

Ágúst Þór Gunnarsson  (ÁÞG)  agust@ru.is   Leiðbeinandi 

Jón Ólafur Erlendsson  (JÓE)  jone04@ru.is   Leiðbeinandi 

Heimir Einarsson   (HE)  heimire13@ru.is   Nemandi 

Steinarr Guðmundsson  (SG)  steinarr06@ru.is   Nemandi 

Unnar Óli Þórsson  (UÓÞ)  unnar13@ru.is   Nemandi  

 

1 Verkstaða 

Verið er að leggja lokahönd á teikningar og vinna við skýrslu komin í fullan gang. 

2 Teikningar 

Teikningar yfirfarnar af leiðbeinendum. Teikningarnar yfirfarnar eftir tilmæli ÁÞG og JÓE og 

þær gerðar klárar fyrir útprentun. 

3 Útreikningar 

Útreikningar tilbúnir 

4 Skýrsla 

Skýrsla komin í lokafrágang.  

5 Næsti verkfundur 

Næst á dagskrá eru verkefnaskil 28.nóvember 2014. 

 

Fundi slitið 

 

Heimir Einarsson 

 

 

 

 

mailto:agust@ru.is
mailto:jone04@ru.is
mailto:heimire13@ru.is
mailto:steinarr06@ru.is
mailto:unnar13@ru.is
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15 Heimildaskrá 

Byggingarlykill Hannarr 2013.  

Byggingarreglugerð nr.112/2012 

Byko. Bæklingar með upplýsingum um efni og verð. Sótt 7.október 2014 af         

www.byko.is  

Danfoss. Upplýsingar um gólfhita, útreikningar og efni. Sótt 16.október 2014 af 

www.danfoss.dk  

Framkvæmdasýsla ríkisins. Leiðbeiningar um númeraröð verklýsingar og tilboðsskrár. Sótt 

5.nóvember 2014 af: www.fsr.is/Stodlud-form  

Íspan. Upplýsingar um eiginleika glers. Sótt 10.október 2014 af: www.ispan.is  

ÍST 66:2008 staðall.  Varmatap húsa, U-gildi útreikningar.  

Jensen, Hans Thorkild. 2005. Aflöbsinstallationer. Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby. 

Kópavogsbær. Upplýsingar um lóð, mæliblað, hæðarblað og eyðublað vegna byggingarleyfis 

umsóknar. Sótt 25.ágúst 2014.                                           

www.kopavogur.is/stjornsyslan/svid-og-

deildir/umhverfissvid/skipulagsogbyggingardeild/eydublod-byggingarfulltrua/   

Knauf danogips. Upplýsingar um kerfisloft og gipspklæðningu. Sótt 29.september 2014 af 

www.knaufdanogips.dk  

Sveinn Áki Sveinsson. 2005. Hita og neysluvatnskerfi. Iðnú, Reykjavík. 

Sveinn Áki Sveinsson. 2005. Teikningar og verklýsingar. Iðnú, Reykjavík. 

Límtré Vírnet. Upplýsingar um klæðningar, límtrésbita og saum. Sótt 10.september 2014 af: 

www.limtre.is  

Málmtækni. Upplýsingar um kerfis álgrindur fyrir klæðningar. Sótt 7.október 2014 af:         

www.mt.is  
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http://www.danfoss.dk/
http://www.fsr.is/Stodlud-form
http://www.ispan.is/
http://www.knaufdanogips.dk/
http://www.limtre.is/
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Ofnasmiðja suðurnesja.  Upplýsingar um ofna og ofnatöflur.  Sótt 18.október 2014 af: 

www.ofnar.is  

Reykjavík. Gátlisti vegna aðaluppdrátta. Sótt 25.ágúst 2014 af:          

www.reykjavik.is/gatlisti-vegna-adaluppdratta  

Seek.autodesk.com. Hlutir á teikningar. Sótt 14.september 2014 af:             

www.seek.autodesk.com  

Simpson strongtie. Teikningar af festingum. Sótt 1.október 2014 af:                           

www.strongtie.dk  

Steinull. Upplýsingar um steinull. Sótt 25.september 2014 af:                            

www.steinull.is  

 

Þar að auki var stuðst við námsefni frá kennurum við skýrslu- og teikningargerð. 
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