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1. Inngangur 
 

Meðfylgjandi skýrsla er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík 

á haustönn 2014. Verkefnið felur í sér hönnun  til útboðs á einnar hæðar einbýlishúsi úr timbri 

ásamt stakbyggðri bílgeymslu fyrir eina bifreið. Íbúðarhúsið skal hafa a.m.k tvö samliggjandi 

herbergi sem mögulega megi breyta í eitt herbergi. Sökklar og gólf skulu vera úr járnbentri 

steinsteypu, útveggir og þak íbúðar séu með kraftsperrum með loftræstri klæðningu,  þakhalli 

er valfrjáls þó í samræmi við  deiliskipulagsskilmála þeirrar lóðar þar sem mannvirkinu verður 

fyrirkomið. Bifreiðargeymslan skal vera staðsteypt  einangruð að utan og klædd loftræstri 

klæðningu. Þak bifreiðageymslunnar skal einnig vera staðsteypt einangrað að utanverðu og 

þétt á viðurkenndan hátt. Við hönnun hússins skal farið að lögum um mannvirki nr 160/2010 í 

gildi frá1.janúar 2011 og byggingarreglugerð nr 112/2012 í gildi frá 24.janúar 2012.  

 
 

Teiknisettið inniheldur aðaluppdrætti, byggingaruppdrætti, deiliuppdrætti, 

burðarþolsuppdrætti og lagnauppdrætti.  

 

Skýrslan inniheldur m.a. verklýsingar, magn- og tilboðsskrá, varmataps-, burðarþols- og 

lagnaútreikninga.  

Lóðin sem var valin fyrir húsið er Fagrilundur 7, 300 Akranesi, lóðarstærð 881,8 m2 með 

nýtingarhlutfallið 0,24. 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 
 

2.1 Vinnustaður 
 

2.1.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða 
 

Verktaki fær til umráða vinnusvæði eins og lýst er í verklýsingu með þeim skilmálum sem þar 

greinir. Verktaki skal sjá tl þess að ekki  stafi hætta af vinnusvæðinu, sbr einnig kafla 0.7.5 

um öryggisráðstafanir. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla 0.7.4 

 

2.1.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni. 
 

Verktaki skal leggja til nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína, eftirlitsmann  verkkaupa 

ásamt geymslu á efni. 

 

2.1.3 Ljós, Hiti, Akstur, Vélar og Fleira. 
 

Verktaki skal leggja til öll áhöld,vélar,vinnupalla verkfæri flutning starfsmanna tækja og 

efnis.Verktaki fær afnot af vatni og rafmagni á verkstað, en kostar nauðsynlegar tengingar.  

 

2.1.4 Umhirða á vinnustað 
 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar og sorp sé fjarlægt jafnóðum. Sem og að 

umhirða á vinnustað, vinnuaðstöðu og á lóð sé ávallt góð og sé í samræmi við almenna 

umgengni og umhirðu sbr. t.d ÍST30-18. 

 

2.1.5 Öryggi á vinnustað 
 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður,byggingarstaður,athafnasvæði og verkstaður hafa hér 

sömu merkingu. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, sem 

viðhlítandi teljast að mati eftirlitsmanns og skv. skilmálum vátryggingar. Reglum og 

leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. Athygli er vakin á 

reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á 

byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996) sem tók gildi 

1. janúar 1997 sbr. breytingarreglur nr. 504/1999. Allur kostnaður er fellur til vegna 

öryggismála á verkstað skal greiðast af verktaka. 
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2.2 Frágangur og gæði verks 
 

2.2.1 Verkstjórn verktaka, dagbók og verkfundir 
 

Verktaki skal tilkynna verkkaupa hver verður yfirstjórnandi verksins. Með verkstjórn skal fara 

reyndur verkstjóri sem verkkaupi viðurkennir og skal hann hafa fullt umboð verktaka og skal 

hann ávallt vera á vinnustað meðan framkvæmdir fara fram eða annar í hans stað í forföllum. 

Verkstjóri skal frá upphafi kynna sér vandlega alla uppdrætti og lýsingar. Verkstjórinn skal 

hafa á hendi alla daglega verkstjórn og fylgja því eftir, að öll verk séu rétt og faglega unninn 

og samkvæmt uppdráttum og lýsingum. Yfirstjórnandi verktaka eða staðgengill hans skal gera 

ráð fyrir, að þurfa að mæta á reglulegum fundum meðan á verkinu stendur.  

Verktaki skal halda dagbók (dagskýrslur) yfir verkið. Í hana skal skrá verkefni hvers dags, 

mannafla skv. starfsgreinum, tæki, veðurfar og annað sem þýðingu hefur fyrir framgang 

verksins. Einnig skal verktaki skrá þar fyrirspurnir sínar og ábendingar til eftirlits, og 

umsjónarmaður verkkaupa útskýringar sínar. Getur hvor aðili um sig óskað undirritunar hins 

til staðfestingar á því að þessi skilaboð hafi komist til skila. Dagbókin skal færð í þríriti. 

Eftirlitsmaður skal fá frumrit dagbókarblaða og kvitta fyrir móttöku þeirra. Verktaki heldur 

einu afriti og eitt afrit skal vera óhreyft í dagbókinni á verkstað. 

 

2.2.2 Gæði verksins. 
 

Öll vinna og efni skal vera í samræmi við kröfur útboðsgagna. Forsvarsmenn verksins skulu 

hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi þar sem þeirra er þörf. 

Fagvinna í húsbyggingum skal unnin af fagmönnum. 

Af hálfu verkkaupa verður fylgst með að allt efni fullnægi gerðum kröfum samkvæmt 

verklýsingu. Verktaki skal framvísa fullgildum gæðavottorðum með öllu efni sem hann 

hyggst nota og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 

verklýsingu.  

Ef eitthvert verk er illa af hendi leyst, eða efni sem notað hefur verið reynist gallað, að mati 

verkkaupa, getur eftirlitsmaður hvenær sem er krafist þess, að verkið verði unnið að nýju á 

kostnað verktaka, þótt ekki sé komið að úttekt á verkinu. Eftirlitsmaður getur sett 

tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skal lagfært og heimilt er að stöðva greiðslur 

til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram, sem eftirlitsmaður óskar eftir. 

 

2.2.3 Efnisval og vinnuaðferðir 
 

Í tilboði sínu skal bjóðandi miða verð sitt við verð á þeim efnis og vinnuliðum, sem 

útboðsgögn gera ráð fyrir. Heimilt er að bjóða annað efni og aðra vinnutilhögun en 

útboðsgögn kveða á um enda sé um sambærileg efnis og vinnugæði að ræða og lýst er í 

útboðsgögnum. Leiði slík frávik af sér breytingu hönnunar þá kostar verktaki þá breytingu 

sjálfur. 
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2.2.4 Málsetningar og mælingar 
 

Eftir því sem hægt er, hafa mál og magntölur verið settar inn í tilboðsskrá. Ef verktaki verður 

var við málskekkjur skal hann tilkynna verkkaupa það tafarlaust til úrskurðar. 

Magntölur eru áætlun og geta breyst eftir því sem á verkið líður. Við uppgjör verður greitt 

eftir mælingu verktaka og verkkaupa á verkliðum. 

 

2.2.5 Sýnishorn og prófanir 
 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, t.d burðarleiðurum,klæðningu 

og öðru sem máli skiptir það tímanlega að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum 

skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófunum á efni að beiðni verkkaupa. 

 

2.2.6 Úttekt 
 

Verktaki skal tilkynna með a.m.k viku fyrirvara hvenær úttekt verksins geti farið fram. 

Úttekt skal fara fram í þremur áföngum. 

a) Forúttekt/yfirferð 

b) Lokaúttekt 

c) Ábyrgðarúttekt 

a) Forúttekt/yfirferð 

1. Forúttekt þar sem fulltrúar verktaka (og undirverktaka ef við á) og verktaka yfirfara allt 

verkið. Telji eftirlitsmaður verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann  

að lokinni forúttekt án tafar afhenda verktakanum orðsendingu (úrbótalista) um öll helstu 

atriði sem lagfæra þarf. Listinn er ekki tæmandi talning á öllum atriðum sem úrbóta er þörf. 

2. Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. byggingafulltrúa, 

orku- og / eða veitufyrirtækja, eldvarnareftirlits o.s.frv., skal boða til sérstakra úttekta með 

þessum aðilum (einum eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa. 

b) Lokaúttekt 

Verktaki ásamt fulltrúum verkkaupa skulu við lokaúttekt yfirfara allt verkið og staðfesta 

eftirfarandi: 

1. Að verktaki hafi lokið öllu verki sínu í samræmi við samningsgögnin. 

2. Að fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana liggi fyrir. 

3. Að fullnægjandi gögnum með öllu efni sem notaöð var við framkvæmdina og krafist var 

gagna um hafi verið skilað. Einnig að öllum ábyrgðarskírteinum af öllu efni sem ábyrgð er 

gefin á, hafi verið skilað. 

4. Að fyrir liggi úttekt eins og krafist er frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli, sbr. 

53.gr. byggingarreglugerðar. 

5. Að verkkaupa hafi verið afhentar allar upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við 

teikningar ( og áður hafði verið samþykkt, s.s um legu lagna o.fl.). 

Hafi atriði 1-5 hér að framan verið staðfest og fullafgreidd við lokaúttektina skal verkkaupi 

gefa út án tafar vottorð um lokaúttekt, lokaúttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 

verkinu frá lokaúttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. 

Sé hinsvegar eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið 

af fulltrúum verkkaupa og dregið frá samningsupphæðinni. 

Verktaki fær hins vegar eðlilegan frest til þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru 

ófullnægjandi við úttekt þessa að jafnaði 14.daga, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 

þegar staðfesting fulltrúa verkkaupa er fengin fyrir, að hann hafi lokið viðkomandi verki. 
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Duldir gallar eða annað, sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, skal 

heyra undir ákvæði IST 30 eða lýsingar um ábyrgð verktaka eftir að verkinu er lokið. 

c. Ábyrgðarúttekt 

Í lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, skal verkkaupi ásamt fulltrúum verkkaupa yfirfara allt 

verkið, og gefinn skal út ábyrgðarúttektargerð af eftirlitsaðila verkkaupa komi ekkert fram 

sem lagfæra þarf. Að öðrum kosti verður ábyrgðarúttekt gefin út þegar endurbótum og 

lagfæringum er lokið 

0.8.8 Meistaraskipti 

Verktaki leggur til iðnmeistara þar sem skylt er og skulu þeir fallast á meistaraskipti, þegar að 

loknu verki sínu samkvæmt þessu útboði, verði þess óskað af verkkaupa. Áritun meistara á 

nauðsynleg eyðublöð varðandi þetta verk hjá byggingafulltrúa veitir honum ekki rétt til 

frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 

 

2.3 Teikningaskrá 
 

Teikningasett fylgir með útboðsgögnum. 

 

2.4 Yfirlit 
 

2.4.1 Almennt um verkið 
 

Verkþættir koma fram á tilboðsskrá. Framkvæmd þeirra skal fara fram eftir verklýsingum 

þeim er hér á eftir fylgja og verklýsingum framleiðenda um efni þau er kunna að vera notuð 

við framkvæmdina. Falli verklýsingar ekki saman mun verkkaupi samræma þær. Í 

verklýsingum er kveðið á um hvernig magn er mmælt. Innifalið í einingarverðum er allt sem 

talið er upp í verklýsingu viðkomandi kafla svo og annað sem framkemur á teikningum.              

 

2.4.2 Aðstaða 
 

Verktaki hefur aðgang að vatni og rafmagni á staðnum sér að kostnaðarlausu. Verktaki skal að 

öðru leyti sjá um aðstöðu fyrir starfsmenn og efni. Þurfi verktaki á sérstökum tengingum eða 

lögnum (vatn,rafmagn,skólp) o.s.frv. að halda á verkstað skal hann sjá um og framkvæma þær 

á sinn kostnað. Öll þrif og hreinsun á verkstað og aðstöðu vegna verksins skal verktaki sjá um 

og annast og er sá kostnaður innifalinn í einingarverðum einstakra verkþátta. 

 

2.4.3 Pallar og tæki 
 

Pallar og/eða þau tæki sem verktaki hyggst nota við verkið skulu vera í fullu samræmi við 

reglur Vinnueftirlits Ríkisins. Pallar skulu vera þess eðlis að ekki sé hætta á að verkgæði eða 

verktími líði fyrir gerð þeirra eða eðli. Leiki vafi þar á skal verktaki strax bæta úr. Eftirlitsaðili 

skal hafa fullan aðgang að vinnupöllum þar sem þörf krefur við úttektir eða eftirlit. 
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2.5 Frágangur utanhúss. 
 

2.5.1. Klæðningar 
 

Klæðning veggflata, loftræst útveggjaklæðning á bifreiðargeymslu (burðargrind, 

einangrun,klæðning) og  klæðning veggflata.Loftræst útveggjaklæðning á íbúðarhús 

(burðargrind utan á krossvið án einangrunar). 

 

 Almennt 

 

Klæðningarkerfi 

Útveggir eru klæddir með sléttu áli. Klæðningarkerfi skal vera frá viðurkenndum 

framleiðanda og reynt við íslenskar aðstæður. Klæðningin skal standast allar kröfur 

byggingarreglugerðar og ÍST DS 419:1984. Uppsetning frágangur og meðhöndlun 

klæðningarinnar skal vera skv. verklýsingu þessari, sérteikningum og fyrirmælum 

framleiðanda klæðningarinnar. Vegna tæringarhættu skal hindra alla snertingu áls við steypu 

eða aðra málma. Áríðandi er að velja allt efni og allar festingar þannig að ekki verði um 

spennumun að ræða milli efna, og að hvergi komi til tæringar.Álplöturnar skulu  vera 2,00 

mm þykkar, seltuþolnar með efnasamsetningunni AIMg3 (3% magnesíum). Þær komi litaðar 

frá verksmiðju með PVDF2 KYNAR  500 í hlutföllunum 80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið 

platnanna skal vera með hlífðarlakki. Plötur sem notaðar eru ofan á vatnsbretti skulu vera með 

hljóðvörn. plöturnar skulu festar á burðarkerfið með sérstökum álhnoðum (Bulp-Tite W6) 

skv. nánari fyrirmælum framleiðanda. Ath skal að nota rétta stærð af borum þegar borað er 

fyrir hnoðunum <7mm. Við borun skal nota skapalón sem tryggi að öll göt séu í beinni línu 

og jafnri fjarlægð frá útbrún platna. Fjöldi festinga og niðurdeiling þeirra skal vera skv. 

fyrirmælum framleiðanda sem byggi á burðarþolsútreikningum. Hnoð og aðrar sýnilegar 

festingar séu alltaf í sama lit og viðeigandi klæðning. 

 

Einangrun 

Einangra skal bifreiðargeymslu með 100.mm stífri steinullareinangrun sem ætluð er til 

notkunar undir loftræstar útverggjaklæðningar án vindvarnar, þyngd a.m.k 80.kg/m3. Festa 

skal einangrunina í steinvegg með 8*115 mm múrsaum með flangsa undir haus (plastdýflur) 

þannig að einangrunin liggi alls staðar þétt að útvegg og geti ekki verpst út í loftbil sem skal 

vera að lágmarki 20.mm. Setja skal minnst fimm stk í einangrunarplötu sem er 600*1200 mm, 

eða skv. nánari fyrirmælum framleiðanda. Ekki er heimilt að nota afskurð eða afganga til 

einangrunar flata. Einangrunarplötur skulu almennt vera heilar á milli leiðara. Burðargrind er 

úr L- og T- álleiðurum sem festir eru með heitsinkhúðuðum múrboltum, milli festingar og 

steypu skal setja tjörupappa. Álplötunum er fest með álfestingum, Á hvern leiðara er ein 

veggfestingin sett föst þ.a skrúfur eru festar í hringlaga göt en aðrar veggfestingar eru festar í 

ílöng göt þ.a grindin geti hreyfst í allar áttir.  

Flasningar og frágangur  

Frágangur við m.a glugga, kanta,þakbrún,þakkanta og sökkla má sjá á sérteikningum 

Flasningar eru í sama lit og klæðning, Loftun skal ávallt vera óhindruð. 
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2.5.2 Álklæðning á bifreiðargeymslu. 
 

Slétt álklæðning kemur á veggi bifreiðargeymslu, Fyrst eru komið fyrir veggfestingum Triple 

S-140. þá eru veggir einangraðir með 100.mm steinullareinangrun 30.kg/m3 festir með 

plastdýflum, uppsetning. T - leiðarar koma  á samskeyti klæðningar og L-leiðurum annars 

staðar a.m.k 20.mm loftunarbil sé á milli  steinullar og klæðningar. Innan á portveggi upp frá 

þaki bifreiðargeymslu kemur klæðning án einangrunar með einföldu undirkerfi undir 

klæðningu HG 30 eða sambærilegt. Ofan á þessa veggi  kemur hattur úr sama efni beygður 

sakvæmt teikningum litur RAL 7035.  

Magntölur-einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m2, mælt af teikningum, og miðast við fullfrágengið 

yfirborðsflatarmál þeirra flata (aðalfletir) sem eiga að klæðast, mælt þvert yfir veggfleti 

(lágrétt og lóðrétt) skv teikningum að frádregnum öllum opum. , kantar inn að gluggum og 

hurðum,  eru ekki magntekin  en skulu innifalin í einingarverði og reiknast því ekki á neinn 

hátt sérstaklega inn í magntölur eða til greiðslu á annan hátt en að framan greinir.  

 

2.5.3 Slétt álklæðning á íbúðarhús  
 

Slétt álklæðning án einangrunar kemur á veggi íbúðarhúss. Fyrst er veggnum lokað með 

9.mm grenikrossvið. Yfir krossviðinn skal setja vindpappa sem skarast um 100.mm. Síðan 

skal setja upp 34*70.mm afréttigrind sem burðargrind álkerfisins er fest í teg HG 30 eða 

sambærilegt, og klæðist af með álplötum. Litur ljósgrár RAL 7035 á lóðréttum samskeytum 

klæðningar skal setja 0,7.mm álþynnu í sama lit og klæðning á leiðara undir klæðningu sbr. 

sérteikningar hönnuða. beygja skal klæðninguna inn að glugga og hurðarkörmum sem og á út 

og innhornum og skal þá beygjuradíus ekki vera meiri en 2,5 * efnisþykktin.      

Magntölur- einingarverð 

Magn er nettóflatarmál í m2, mælt af teikningum, og miðast við fullfrágengið 

yfirborðsflatarmál þeirra flata (aðalfletir) sem eiga að klæðast, mælt þvert yfir veggfleti 

(lágrétt og lóðrétt) skv teikningum að frádregnum öllum opum. Þakkantur, kantar inn að 

gluggum og hurðum, vatnsbretti, músanet, gluggaáfellur hattar o.þ.h eru ekki magntekin en 

skulu innifalin í einingarverði og reiknast því ekki á neinn hátt sérstaklega inn í magntölur 

eða til greiðslu á annan hátt en að framan greinir.  

 

2.5.4 Gluggar og hurðir 
 

Almennt 

Setja skal ál-tréglugga í bifreiðargeymslu og íbúðarhús frágangur og gerð skal vera í samræmi 

við deili á meðfylgjandi teikningum útlit glugga og hurða kemur fram á 

teikningum.Gluggamál sem gefin eru upp á teikningum eru nálgun öll mál athugist á staðnum 

áður en smíði hefst. Öllu tréverki glugga skal skila fullmáluðu grunnað og málað a.m.k tvær 

umferðir. Áhersla er lögð á að gluggar séu vandaðir, bæði efni og vinna. Verksmiðjuábyrgð 

verður við verklok eign verkkaupa,samskonar ábyrgð skal fylgja hurðum og gleri frá hurða og 

glerframleiðanda. Ábyrgðartími skal vera a.m.k 5.ár. 
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2.5.5 Trégluggar með áli að utanverðu 
 

Gluggakerfi 

Gluggar skulu vera úr tré að innan en áli að utan. Glugakerfið skal vera glerjað utanfrá og 

vera þrýstiglerjað. Kerfið skal vera loftræst og drenerað og vera með rofinni kuldabrú, þ.e að 

ál skal aldrei vera órofið milli heitra og kaldra svæða. Glerjunarborðar skulu vera 

gúmmíborðar og falla í rauf í állistunum. Gluggakerfið skal hafa staðist allar kröfur til CE 

merkingar við prófanir hjá Nýsköpunarmiðstöð. Ál skal vera með innbrenndum hvítum lit 

RAL 9010.  

 

Gluggakarmar og póstar 

Gluggakarmar og póstar skulu vera grunnaðir og málaðir tvær umferðir. Öll horn skulu 

kembd eða fingruð saman. Allir póstar og hæðarstykki skulu grópuð í sæti um 2/3 af falsdýpt. 

Þéttikítti skal nota í allar gluggasamsetningar.Öll gluggaskeyti skulu skrúfuð saman með galv. 

skrúfum. 

 

Ísetning og frágangur 

Gluggar eru settir í eftirá. Þétta skal að körmum með þéttipulsu og polyurethan kítti að innan 

og utanverðu, tróð skal vera steinullartróð. Glerlistar skulu vera úr áli, með áfestum 

neoprenlistum og smelltum frágangslistum úr áli. Kíttistaumur að innanverðu í gluggum 

bifreiðargeymslu, og geymsluherbergi þar innaf verður sýnilegur og skal þess gætt að hann sé 

jafn og frágangur fallegur. 

Glerlistar 

Glerlistar skulu vera úr tré og áli með áfestum neoprenlistum og smelltum frágangslistum 

einnig úr áli. 

 

Opnanleg fög 

Opnanleg fög eru úr áli af viðurkenndri staðlaðri gerð með innbrenndum hvítum lit RAL 

9010. Þau skulu vera úr álprófílum með slitinni kuldabrú,glerjuð utanfrá. Lamir á fögum 

skulu vera ryðfrí og innfelldar í hliðar glugganna og með viðnámsbremsu. Opnanleg fög skulu 

hafa handfang í miðju sem læsir og opnar með snúningi um 90°. Opnun skal vera takmörkuð 

við um 8.cm með öryggi sem mögulegt er að taka af til að opna betur. Einnig skal vera 

möguleiki á næturopnun þannig að glugginn læsist við um 1.cm rifu. Björgunarop skulu vera 

með hliðaropnun. Á þeim skal vera öryggi að viðurkenndri gerð sem tekið er af áður en opnað 

er til fulls. 

 

2.5.6 Útihurðir úr áli. 
 

Hurðir eru settar í timburkarm sömu gerðar og gluggakarmar. Hurðar skulu vera af 

viðurkenndri staðlaðri gerð úr áli með innbrenndum hvítum lit RAL 9010. Útihurðir skulu era 

með rofinni kuldabrú. Þær skulu vera úr sama kerfi og gluggar, eða kerfi sem 

gluggaframleiðandi mælir með til að nota með gluggakerfinu. Framleiðslan skal hafa staðist 

allar kröfur til CE merkingar frá Nýsköpunarmiðstöð. 

 

Ísetning 

Festingar í Glugga og hurðarkarma skaulu vera úr áli, ryðfríu stáli eða skv. fyrirmælum 

framleiðanda. Ekki skal vera lengra en 600.mm á milli festinga c/c 600mm og frá horni 

300.mm c/c 300 hver hlið hafi að lágmarki tvær festingar.  Öll úrtök, boranir og fræsingar 

fyrir festingum skal vera nákvæmnisvinna og skal styrkja þær sem við á með plöturæmum. 
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Búnaður 

Handföng skulu vera úr sívölu, ryðfríu burstuðu stáli. Hurðastppara skal festa í vegg og stétt 

þar sem við á, þéir séu úr ryðfríu stáli að vandaðri gerð og geta haldið hurðinni í opinni 

stillingu. Skrár skulu vera af ASSA gerð eða sambærileg. Hurðarpumpur skulu verameð 

stillanlegu átaki, í sama lit og hurðar. 

 

Magntölur-einingarverð 

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk, þ.m.t uppsetning og allur frágangur, fög og 

hurðir í glugga og hurðarkörmum og allur búnaður. sbr.þó glerjun sem er  magntekin 

sérstaklega. 

 

2.5.7  Bílskúrshurð:  
 

Bílskúrshurð skal vera samlokuhurð, t.d frá LINDAB (Límtré Vírnet)  eða sambærileg, 

flekarnir skulu vera með urethaneinangrun, samsett úr fjórum flekum á hæðina tveir efstu 

flekarnir skulu vera með gluggaröð úr gagnsæju pexigleri sléttu. Hurðinni skal fylgja  

rafstýrður opnunarbúnaður með fjarstýringu sem skal setja upp og tengja við hurðina. 

Uppsetning tengingar og allur frágangur skal vera í samræmi við lýsingu þessa teikningar og 

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.     

 

Magntölur-einingarverð 

Einingarverð er stk og skal miðast við fullfrágengið verk, þ.m.t uppsetning hurðafleka, 

stillingar,þétting aðliggjandi flata og allur frágangur sé í samræmi við fyrirmæli 

framleiðanda.  

 

2.6 Gler 
 

7.6.1 Einangrunargler 
 

Einangrunargler skal vera tvöfalt fyrsta flokks flotgler. K-gler samlímt eða sambærilegt, 

loftrúm milli glerja skal vera 12.mm í föstum gluggum,en í opnanlegum fögum og hurðum 

skal það vera 6.mm. Frágangur glers skal miðast við þrýstiglerjun að utanverðu, og vera með 

a.m.k 5.ára ábyrgð. Allt gler skal vera CE-vottað. 

 

Ísetning 

Öll glermál skal taka á staðnum,öll glerjun skal vera skv reglum gluggaframleiðanda. Glerja 

skal að utan og þess gætt að ekki verði rakaþéting í holrúmi milli karms,þrýstiglerlsita og 

rúðu, sem kynni að valda tæringu í samsetningarlista glersins. Gler skal vera tært hágæða 

flotgler. Öll glerjun skal vera samkvæmt reglum gluggaframleiðanda þ.m.t klossun glersins. 

 

Magntölur-einingarverð 

Magn er nettóflatarmál glers mælt í m2, einingarverð skal innifela fullfrágengið verk,þ.m.t 

m.a  ísetning,þétting,frágangur og varnir,skv teikningum verklýsingu og fyrirmælum 

framleiðanda. 
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2.7 Þakfrágangur 
 

2.7.1 Frágangur þakbrúna 
 

Frágangur þakkants á göflum 

Á göflum skal framlengja þakkant sbr meðfylgjandi teikningar, Kantinn skal byggja upp með 

18.mm vatnsheldum krossviði sem festur er á ystu þaksperru með heitsinkhúðuðum 

stálvinklum c/c 600.mm. Framan á  kant skal einnig setja rakavarinn krossvið 18.mm, festur 

með sömu gerð af vinklum.  

Frágangur þakbrúna á langhlið 

Á langhlið skal setja 18.mm vatnsþolinn krossvið framan á sperruenda festum með 

heitsinkhúðuðum stálvinklum 

 

Magntölur - einingarverð 

Magn er nettólengd þakkants í m. 

Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk, þannig að kantarnir séu tilbúnir undir 

klæðningu, sbr.kafla 7.1.2 

 

2.7.2 Þakpappi 
 

Ofan á borðaklæðningu skal klæða með asfaltpappa af viðurkenndi gerð a.m.k 1000 -1500 

g/m2, festur niður með heit galvanhúðuðum pappasaum 28/25 c/c 100mm, skörun pappa má 

minnst vera 100.mm. Séu hefti notuð til að festa pappa skulu þau vera heit glvanhúðuð og heft 

á þar til gerðan plastborða c/c 100.mm. Samskeyti pappa skal heitlíma í eldi. Að öru leyti skal 

fara eftir leiðbeiningum framleiðanda um niðurlögn og frágang pappans. 

 

Magntölur - einingarverð 

Magn er nettóflatarmál þakflatar mælt í m2 án skörunar. Einingarverð skal miðast við 

fullfrágengið verk. 

 

2.7.3 Þakál 
 

Þak skal klætt með báruáli Litur RAL 9010 

þakklæðning skal vera 0,7.mm bárulaga álklæðning 18/76 seltuþolin. Efnasamsetning AIMN 

1 MG 0,5. litaðar frá verksmiðju með polyester húð sem ystu vörn, bakhlið platnanna skal 

vera með hlífðarlakki frá framleiðanda. Plöturnar skulu vera í einni lengd og skarast á köntum 

um eina og hálfa bárubreidd. Skörun platnanna sé undan ríkjandi rigningarátt. 

Álagsforsendur fyrir þakklæðninguna ásamt tilheyrandi festingum, skulu vera í samræmi við 

ÍST EN 1991-1-4 General actions - Wind actions. Grunngildi vindálags skal vera 2,1 KN/m2 

sem skal margfalda með viðeigandi form og álagsstuðlum. 

Plöturnar skal skrúfa í hábáru skrúfuhaus skal vera í sama lit og klæðning og hafa þéttingu við 

haus. Plöturnar skal forbora frá bakhlið áður en þeim er komið fyrir á þakfleti. Tegund 

festinga skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og í samræmi við álagsforsendur, 

Gæta skal að spennumun og tæringarhættu milli efna, einnig að svigrúm sé nægilegt vegna 

hitaþenslna. Frágangur að öðru leyti sé samkvæmt meðfylgjandi teikningum og fyrirmælum 

framleiðanda. Tryggja skal við niðurlögn að allir efnisafgangar álagnir flísar afskurður sé 

fjarlægður af vinnusvæðinu þannig að þakpappi sé algjörlega án allra aðskotaefna fyrir 
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niðurlögn álplatnanna. Á köntum skal loka bárunni með þar til gerðum þéttilista. Allur 

frágangur skal vera í samræmi við fyrirmæli framleiðanda. 

Magntölur - einingarverð 

Magn er nettóflatarmál klæðningar í m2 mælt án skörunar. Einingarverð skal miðast við 

fullfrágengið verk. 

 

2.7.4 Þakrennur og niðurföll  
 

Þakrennur 

 

Þakrennu skal beygja úr 1.mm áli og forma samkvæmt meðfylgjandi teikningu. Skörun á 

samskeytum skal vera 100.mm samskeytin skulu draghnoðuð saman og þétt með urethan kítti. 

Renna skal ná 200.mm upp á borðaklæðningu undir þakpappa. Halli rennu að niðurföllum 

skal vera minnst 4.mm/m. Niðurföll skulu vera úr áli þvermál 100.mm gæta vel að þéttingu 

samskeyta milli þakrenna og niðurfalla. Rennubönd skulu vera c/c 600,mm festingar 

niðurfalla skulu smíðuð úr 40*4 mm flatáli. 

 

Magntölur - einingarverð 

Magntala er lengdarmeter mælt beint upp af teikningum án álags, þ.e mældir metrar af 

uppsettum og frágengnum þakrennum ásamt festingum og tilheyrandi. Allur kostnaður beinn 

og óeinn skal vera innifalinn í einingarverði Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk. 

 

Þakniðurföll 

 

SIBA , LINDAB litur RAL 9010, eða sambærileg niðurfallsrör skal setja upp og tengja 

niðurföllum þannig að samskeyti verði þétt. Setja upp tilvísanir (beygjur) sem þarf við 

þakrennur og frárennsliskerfi. Rjúfa jarðvegsyfirborð ofan við frárennsliskerfi og þétta milli 

niðurfalla og frárennsliskerfis. Ganga frá yfirborði jarðvegs, s.s steypa með niðurföllum og 

ganga frá grasi.Staðsetning er sýnd á teikningum.  

 

Magntala - einingarverð 

Magntala er lengdarmeter mælt beint upp af teikningum án álags, þ.e mældir metrar af 

uppsettum og frágengnum niðurfallsrörum ásamt festingum og tilheyrandi. Allur kostnaður 

beinn og óbeinn skal  innifalinn í einingarverði.Einingarverð skal miðast við fullfrágengið 

verk. 

 

2.7.5 Kjölur á mæni og áfellur á göflum. 
 

Ganga skal frá þakinu skv. teikningum og skv. fyrirmælum framleiðanda þakálsins. Á mæni 

þar sem þakflötur kemur að þakkanti á göflum. Kjölur og áfellur eru úr 1.mm áli í sama lit og 

þakál litur hvítur RAL 9010.  Lágbárur skal beygja upp með töng og ennfremur skal setja 

polyetylenlista undir kanta  svo tryggt sé að snjófjúk komist ekki undir þakplöturnar. Slétt ál 

skal festa ofan á aðra hverja báru með sambærilegum festingum og þakál.  

 

Magntölur - einingarverð 

Magntölur eru nettólengdir kjalar,svuntna og áfellna í mtr. Einingarverð skal miðast við 

fullfrágengið verk.  
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2.4.6 Þak bifreiðargeymslu. 
 

Þakfrágangur bifreiðargeymslu er lokað að ofan með 1.2*4.kg gufuþéttum asfaltdúk neðst, 2. 

XPS plasteinangrun, 3, síudúk. 140.gr/m2 4. 30-50.mm.sandlagi. 6. 400*400*50mm 

steinhellum. 

 Yfirborð á steyptri plötu yfir bifreiðargeymslu skal vera slétt, hreint og þurrt. Grunna skal 

plötuna með grunni sem framleiðandi dúks mælir með fyrir dúklagningu. 

Asfaltdúkur 

Nota skal kerfi með tveim lögum af asfaltdúk. Ofan á steypta plötu undir einangrun sem er 

öryggislag og jafnframt  rakavörn. Bjóða skal heildstætt kerfi CE-vottaðs asfaltdúks frá 

viðurkenndum framleiðanda, sem gert er fyrir viðsnúið þak þeirrar gerðar sem hér um ræðir. 

Dúkurinn skal blandaður SBS polymerum (styren-butadien-styren) a.m.k 12%. Öll lög 

dúksins skulu vera með polyesterfiltstyrkingu. Dúkurinn skal uppfylla eftirtaldar kröfur: 

 
Tafla 1: Kröfur asfaltsdúksTafla 1: Kröfur asfaltsdúks 

Lega dúks Undir einangrun Undir einangrun 

undirlag 

Unir einangrun  

yfirlag 

yfirborð sandur sandur Steinflögur (granulat) 

Styrking Polyesterfilt með 

álfilmu 

Polyesterfilt með 

álfimu  

 

Polyester eða  

Polyester -og glerfilt 

Þyngd 3,4 kg/m2 3,4 kg/m2 5,0 kg/m2 

Togþol 50mm 

rennings 

Langsum og þversum 

Skv. ÍST EN 12311-1 

950/680 N 950/680 N 750/600 N 

Brotlenging 

Langsum/þversum 

Skv. ÍST EN 12311-1 

40/50 % 40/50 % 45/50 % 

Rifstyrkur 

Langsum/þversum 

Skv. ÍST EN 12311-1 

400/550 N 400/550 N 250/300 N 

Mótstaða gegn götun 

Skv. ÍST EN 12311-1 

  140 N 

Gufuþéttleiki, Z 

Skv. ÍST EN 1931 

>5500 >5500  
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Dúkinn skal heilsjóða á plötuna og upp á veggi með eldi. Þannig að hvert lag myndi órofa 

heild yfir allan flötinn. Bæði lögin  skal leggja samsíða hallastefnu þaksins. Ekki má ganga á 

dúknum þegar hann er lagður þannig að spor komi í hann. Krafist er fullkomins árangurs við 

lagningu og suðuvinnu. Öll vinna við þakdúk skal unnin af vönum sérþjálfuðum mönnum, 

skv. fyrirmælum framleiðanda og með fullri ábyrgð hans. 

einangra skal með XPS plasteinangrun a.m.k 32.kg/m3 frá viðurkenndum framleiðanda sem 

framleidd er til notkunar undir þakpappa og farg. Einangra skal í tveimur lögum, þar sem 

plöturnar í efra laginu eru skornar með halla skv. þakteikningu. 

Ganga skal frá dúknum upp á veggi með þar til gerðum klemmulista og kíttisfúgu af gerð sem 

framleiðandi dúks mælir með. Yfir þennan frágang kemur álflasning. 

 

Niðurföll skulu vera kverkniðurföll af tegund sem framleiðandi dúks samþykkir. Niðurföllin 

eru eldsoðin á undirlag dúksins þegar lögn hans er lokið. Ganga skal frá þéttingu þeirra áður 

en yfirlagsdúkur kemur  yfir. Að lokum er yfirlagsdúkur eldsoðin á undirlagið og yfir 

niðurföll. Þegar niðurfall hefur verið tengt frárennsli skal þétta úrtak í steypu með urethan 

frauði. 

Sandur og steinhellur: Ofan á einangrun skal legga polypropylene-filt minnst 140 g/m2. Síðan 

kemur sandlag, um 30.mm. Loks skal fergja þakið með 300x300x50 mm steinhellum. við 

niðurfall skal setja heitsinkhúðaða stálrist 300x300 mm. Bilið undir grindinni skal afmarka 

með gataplötum úr áli eða sambærilegu, þannig að sandur komist ekki að niðurföllunum en 

vatn eigi greiða leið. 

 

Magntölur - einingarverð 

Magn er nettóflatarmál þakflatar í m2, mælt innan steyptra kanta og veggja. Einingarverð 

skal miðast við fullfrágengið verk skv. verklýsingu og teikningum innifalið er m.a þakdúkur 

upp á veggi, niðurföll og annar frágangur.                   
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3. Tilboðsskrá 
 

Tilboðsskrár o.fl. 

Bjóðendur skulu fylla út tilboðsskrár og reikna með þeim áætluðu magntölum sem þar eru 

gefnar í tilboði sínu. Skýringar við tilboðsskrá er að finna í verklýsingum, sem og meðf. 

teikningum, þar sem m.a er kveðið á um hvernig magn skuli reiknast og hvað skuli innifalið í 

einingarverði sem er bindandi og verðbætist ekki. Í einingarverður og heildarverðum skal 

innifalinn allur kostnaður verktaka vegna viðkomandi verkþátta jafnt beinn sem og óbeinn 

kostnaður. Öll þrif á því sem til fellur varðandi verkið, skal innifalið í einingarverðum. Þá 

skulu einingarverð innifela alla förgun úrgangs og / eða efnis afganga sem til kunna að falla 

við verkið. Öllum úrgangi skal fargað á viðurkenndan urðunarstað. Verktaki skal kynna sér 

allar aðstæður á verkstað sem og aðkomuleiðir vegna framkvæmda og miða tilboð sitt við 

það. 
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Baugalundur 16 300 Akranes 

 

Tilboðsskrá 
    NR. Heiti verkþáttar Magn Eining Einingarverð. Heildarverð 

2 Frágangur utanhúss 
    2.1 klæðningar 
    2.1.1 Álklæðning á bifreiðargeymslu 87 m2           38.900      3.384.300 kr. 

2.1.2 Álklæðning á íbúðarhús 179 m2           33.700      6.032.300 kr. 

 
Kafli 2.1 Útveggjaklæðning samtals : 

   
9.416.600 kr. 

      

2.2 Gluggar, Gönguhurðir og bílskúrshurð 
   

2.2.0 
Trégluggar álklæddir að 
utan,álhurðar,bílskúrshurð 

    2.2.1 G 1 Bílskúr 3 stk           63.200      189.600 kr. 

 
G2 Þvottur,eldh,WC 5 stk           84.300      421.500 kr. 

 
G3 Svefnherbergi 3 stk           84.300      252.900 kr. 

 
G4 Stofa 1 stk         139.000      139.000 kr. 

 
HG 1 Forstofuhurð ál og gluggi 1 stk         387.500      387.500 kr. 

 
HG 2 Stofuhurð,ál og gluggi 1 stk         469.400      469.400 kr. 

 
H 1 Geymslurð úr áli í bifreiðargeymslu 1 stk         121.374      121.374 kr. 

 
BH 1 Bílskúrshurð Br: 2800xH:2300 1 stk         546.320      546.320 kr. 

 

Kafli 2.2 Gluggar,og útihurðar samtals: 

   
2.527.594 kr. 

      2.3 Einangrunargler 
    2.3.1 tært einangrunargler   41,70      m2           35.200             1.467.840      

 
Kafli 2.3 tvöfalt einangrunargler samtals: 

   

1.467.840 kr. 

      

      2.4 Þakklæðning 
    7.4.1 Frágangur þakbrúna  
    

 
Frágangur þakbrúna á langhlið 29 mtr             6.187      179.423 kr. 

 
Frágangur þakkants á göflum 28 mtr             7.489      209.692 kr. 

2.4.2 Þakpappi 179 m2               549      98.271 kr. 

2.4.3 Þakál 179 m2             9.586      1.715.894 kr. 

2.4.4 Þakrennur og niðurföll 
 

mtr 
  

 
Þakrennur  29,0 mtr           10.368      300.672 kr. 

 
Þakniðurföll 12 mtr             4.873      58.476 kr. 

2.4.5 Kjölur og áfellur á göflum 
 

mtr 
  

 
Kjölur  14,4 mtr             5.789      83.362 kr. 

 
Áfellur á göflum 28 mtr             4.698      131.544 kr. 

2.4.6 Þak bifreiðargeymslu 36 m2           24.650      887.400 kr. 

 
Kafli 2.4 Þakklæðning samtals: 

   
3.664.734 kr. 
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4. Kostnaðaráætlun/Tilboðsblað 
 

TILBOÐSBLAÐ 

 

Undirritaður gerir hér með tilboð í að framkvæma verkið "Baugalundur 16 Frágnagur 

utanhúss". 

 

Tilboðið er gert samkvæmt meðfylgjandi útboðsgögnum. Tilboðið innifelur allan kostnað við 

verkið þ.m.t virðisaukaskatt. 

 

2.1 Útveggjaklæðning samtals:  Kr.____9,416,600  _____________ 

2.2 Gluggar og útihurðir samtals:      Kr.____2,527,594  _____________ 

2.3 Tvöfalt einangrunargler samtals: Kr.____1,467,840   ____________ 

2.4 Þakklæðning samtals                   Kr.____3,664,734 ______________ 

 

Heildartilboð samtals :           Kr.___17,076,768___________________ 

 

Íbókstöfum..kr..sautjánmilljónirsjötíuogsexþúsundsjöhundruðsextíuogátta.......................... 

................................................................................................................................................... 

Efni samtals   kr: 10,246,061___________________  þar af VSK  2,081,999  ________ 

Vinna samtals kr: 6,830,707___________________   þar af VSK 1,388,000___________ 

Dags:__________2014 

 

Nafn:_____________________________________________________________________ 

Heimili: ____________________________________Póstnr:_________________________ 

Kennitala: __________________________________Sími: __________________________ 

 

Verksmiðjuábyrgðartími glugga og hurða     :  ___________________________________ 

Verksmiðjuábyrgðartími glers                       :   ___________________________________ 

Verksmiðjuábyrgðartími álklæðningarkerfis :  ___________________________________ 
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5. Burðarþolsútreikningar 
 

5.1 Þyngd á þaki 
 

Byggingarefni Þykkt b/c Kg/m3 

    

Báruál 0,7 mm Reiknast 2  m pr.m
2
 2700 kg/m

3
 

Þakpappi 2mm þekjandi 1000 kg/m
3
 

Borðaklæðning 25x150 mm 5 mm 500 kg/m
3
 

Sperra 48x198 mm 600 mm 500 kg/m
3
 

Lagnagrind 34x45 400 mm 500 kg/m
3
 

Steinullareinangrun 220 mm  30 kg/m
3
 

Gifsklæðning 13mm  750 kg/m
3
 

 

Reiknuð þyngd á m
2 

Báruál
 

2700·0,7·10
-3 

·2 = 3,78 kg/m
2 

3,78 kg/m
2 

Tjörupappi
 1000·2·10

-3
 = 2kg/m

2
 2 kg/m

2 

Borðaklæðning 500·0,025 = 12,5 kg/m
2 

12,5 kg/m
2 

Sperra 500·0,198·0,048 =4,752 kg/lm 

4,752·(10/6) = 7,92 kg/m
2
  

7,92 kg/m
2 

Lagnagrind 500·0,045·0,034 = 0,765 kg/m
2 

0,0765·(10/4) = 1,91 kg/m
2 

1,91 kg/m
2 

Steinullareinangrun 30·0,220 = 6 kg/m
2 

6 kg/m
2
 

Gifsklæpning 750·0,013 = 9,75 kg/m
2 

9,75 kg/m
2 

Alls  43,86 kg/m
2 
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5.2 Burðaþolsútreikningar fyrir þaksperru 
 

L =    5500 mm                         Lengd sperrunar 

b =    50 mm                              Breidd sperrunar 

h =  200 mm Hæð sperrunar 

b/c  600 mm Bil á milli sperra 

ϒM = 1,3 Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 

kmod  = 0,9                                  Áhrifastuðull 

                                                  

Álag á sperruna 

 

Eigin þyngd þaks 43,86 kg/m
2 

gk = 0,44 KN/m
2 

Snjóálag á þak Sk = 1,008 KN/m
2 

Grunngildi vindálags qk_z =1,89 KN/m
2 

Ytri formstuðull 
C
pe = -0,6 

Innri formstuðull 
C
pi = -0,2 

Vindálag á þakið            qk = qk_z ·(
 C

pe+
 C

pi) 

qk = 1,89 ·(-0,6+-0,2)= -1,512 KN/m
2 

 

Skoðum í brotmarkaástandi 

 

Öryggisstuðlar  í brotmarkaástandi eru => γG = 1,35  γQ = 1,5 

 

Álag frá álagasvæði Gk = gk ·bc 

Gk = 0,44 · 0,6 = 0,264 KN/m 

Álag frá álagasvæði Sk = sk · bc 

Sk = 1,008 ·0,6 = 0,6048 ≈ 0,605 KN/m 

Varanlegt álag með öryggisstuðli Gd = Gk ·γG 

Gd = 0,264 · 1,35 = 0,356 KN/m 

Tímabundið álag með öryggisstuðli Sd = Sk · γQ  

Sd = 0,605 ·1,5 = 0,91 

 

Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir 

 

VED = (Gd + Sd)·L 

                 2 

VED = (0,356+0,91)·5500 = 3481 N 

                       2 

MED = (Gd+Sd) ·L
2 
 

                  8   

MED = (0,356+0,91) ·5500
2
 = 4,787x10

6  
Nmm 

                       8 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

 

fvyk = 2,5 N/mm
2
 

fvyd = kmod ·fvyk ÷γM fvyd = 0,9·2,5÷1,3 =  1,7308 Mpa 

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita ít frá V.Ed 

 

Γyd =   3·VED =                                                               Γyd =  3·  3481 = 0,52215 Mpa  

             2  b·h                                                                              2   50·200 
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Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu 

 

Γyd = 0,5221 = 0,301           Í lagi 

fvyd     1,7308 

Nota 30,1% af skerþoli bitans. 

 

Beygjuvægi bitans fengið úr töflu  

 

Efniseiginleikar úr töflu fyrir C24 

timburbita  

fmyk = 24 N/mm
2
  

Hönnunarvægisstyrkur valins bita Fmyd = kmod·(fmyk÷γM) 

Fmyd = 0,9·(24÷1,3) = 16,6 Mpa 

Mótstöðuvægi bitans Wy = b·h
2
 =          Wy = 50x200

2
 = 333,3x10

3 
mm

3 

            6                               6 

 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá M.Ed. 

 

σmyd = MEd ÷ Wy σmyd = 4,78x10
6  

Nmm = 14,34 

           333,3x10
3 
mm

3
 

 

Samanburður á hönnunarspennum og max spennu í efninu 

 

σmyd = 14,34 = 0,86                     Í lagi 

fmyd      16,6 

Nota 86% af vægisþoli bitans 

 

Skoðum í notmarkaástandi 

 

Áhrifastuðull Ψ2_1 = 0 

Skriðstuðull efnis kdef =0,6 

Fjaðurstuðull E0.k = 11 kN/mm
2
  

Reiknað tregðuvægi bitans I = b·h
3
 = 50·200

3 
=  33,333x10

6 
mm

4 

      12          12 

 

Heildar niðurbeygja þaksins 

 

Niðurbeygja vegna snjóálags 
ufin_S =  5·Sk·L4 ·(1+Ψ2_1·kdef)  

              384·E0.k·I                               
ufin_S =       5·0,605·55004      ·(1+0·0,6) = 11,79 mm 

                384·11000·33,33x106  

Niðurbeygja vegna eiginþunga þaksins 
ufin_G =  5·Gk·L4     ·(1+kdef)  =   

                384·E0.k·I         
ufin_G =      5·0,264·55004      ·(1+0,6) = 13,72mm 

              384·11000·33,33x106 

Heildar niðurbeygja þaksins 
ufin_GQ = ufin_G + ufin_S 
ufin_GQ = 13,72+11,79 = 25,5 mm  

Leyfilegar heildar formbreytingar 

samkvæmt byggingarreglugerð 

ubygg_total =    L        

                   200    
ubygg_total    5500 = 27,5 mm 

                         200 
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Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri niðurbeygju 

 
     u

fin_GQ      =       25,5 = 0,927     Í lagi 
 u

bygg_total             27,5   

Nota 92,7% af leyfilegri heildar 

formbreytingu 

 

Hreyfanleg niðurbeygja þaks 

 

Hér er sog á þakið vegna vindálags ráðandi fyrir hreyfanlegt álag 

 

Álag frá álagssvæði vegna vinds Qk = qk·bc+Gk = -1,512·0,6 =  -0,6432 

Uppbeygja vegna sogs frá vindálagi 
U
fin_Q =  5·Qk·L

4
 ·(1+Ψ2_1·kdef)= 

                   384·E0.k·I         
U
fin_Q =    5·(-0,6432)·5500

4 
·(1+0·0,6)= -12,54  

              384·11000·33,33x10
6
 

Leyfileg hreyfanleg formbreyting 

s.k.v. byggingarreglugerð  

u
bygg_hreyf =   L =     

                        400        
u
bygg_hreyf = 5500 = 13,75 mm 

                         400 

 

Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri hreyfanlegri niðurbeygju 

     
u
fin_Q       = -12,54 = 0,912 Í lagi  

-u
bygg_hreyf     -13,75 

Nota 91,2% af leyfilegri hreyfanlegri svignun 

 

  



Háskólinn í Reykjavík Bls 26 
 

5.3 Burðaþolsútreikningar fyrir veggstoð 
 

L =  2500 mm Lengd veggstoðar 

b  = 150 mm Breidd veggstoðar 

h = 50 mm Hæð veggstoðar 

b/c = 600 mm Bil milli stoða 

ϒM = 1,3 Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 
k
mod = 0,9 Áhrifastuðull 

 

Álag á veggstoðina 

Grunngildi vindálags qk_z = 1,82 kN/m
2 

Ytri formstuðull  Cpe =0,8 

Innri formstuðull Cpi =0,3 

Vindálag á veggstoðina qk_z·( Cpe+ Cpi) = 1,82·(0,8+0,3) = 2,002 kN/m
2
 

 

Skoðun í brotmarkaástandi 

 

Öryggisstuðlar í brotmarkaástandi  γQ= 1,5 

Álag frá álagssvæði Qk = qk_z·bc = 2,002·0,6 = 1,201 kN/m 

Tímabundið álag með öryggisstuðli Qd = Qk·γQ = 1,201·1,5 = 1,802 

 

Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir 

 

VED =   Qd·L 

                2 

VED = 1,802·2500 = 2252 N 

                  2 

MED =    Qd·L
2
  

                  8 

MED = 1,802·2500
2
 = 1,408x10

6
 N/mm 

                 8 

 

Skerþol bitans fengið úr töflu 

 

Gildi fyrir eiginleika gegnheils timburs fvyk = 2,0 N/mm
2 

Hönnunarstyrkur veggstoðar fvyd = fvyk =      2,0 = 1,538 Mpa 

           ϒM         1,3    

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita út frá 

VEd 

Γyd = 3·VED =     Γyd= 3 · 2252 = 0,4504 Mpa 

          2  b·h                  2  50·150  

 

Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu 

 

Γyd = 0,4504 = 0,2928 ≈0,293   Í Lagi 

fvyd     1,538 

Nota 29,3 % af skerþoli stoðarinnar 
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Beygjuvægi bitans fengið úr töflu 

 

Gildi yfir efniseiginleika gegnheils timburs fmyk = 18 N/mm
2
 

Hönnunarvægisstyrkur bitans fmyd =kmod ·fmyk =  

                        ϒM  

fmyd = 0,9·18 = 12,462  

                  1,3 

Mótstöðuvægi bitans Wy = b·h
2
 =   Wy = 50·150

2
 = 187x10

3 
mm

3
 

            6                        6 

Mestu hönnunarvægisspennur fyrir 

rétthyrndan bita út frá M.Ed 

σmyd = MEd = σmyd = 1,408x10
6
 N/mm = 7,529 Mpa 

            Wy                187x10
3 
mm

3
 

 

Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu 

 

σmyd = 7,529 = 0,604        Í Lagi 

fmyd      12,462 

Nota 60,4 % af vægisþoli bitans 

 

Skoðun í notmarkaástandi 

 

Áhrifastuðull Ψ2_1 = 0 

Skriðstuðull efnisins kdef =0,6 

Fjaðurstuðull gegnheils timburs E0.k = 9,0 kN/mm
2 

Reiknað tregðuvægi bitans I= b·h
3
      I= 50·150

3
 = 14,06x10

6
 mm

4
 

      12                12 

 

Formbreyting vegna vindálags Ufin_Q =  5·Qk·L
4
 ·(1+ Ψ2_1· kdef) = 

                384·E0.k·I 

Ufin_Q =    5·1,201·2500
4
    ·(1+0·0,6) = 4,82 mm 

             384·9000·14,06x10
6
 

Leyfinleg hreyfanleg formbreyting skv. 

byggingarreglugerð 

u
bygg_hreyf =   L      

u
bygg_hreyf = 2500 = 6,25 mm 

                          400                           400 

 

Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri hreyfanlegri formbreytingu 

 

   Ufin_Q          = 4,82 = 0,771   Í Lagi 
u
bygg_hreyf         6,25 

Nota 77,1 % af leyfilegri hreyfanlegri svignun 
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5.4. Burðaþolsútreikningar fyrir burðarsúlu 
 

L = 3000 Lengd súlunnar 

b = 100 Þykkt sýlunnar 

h = 150 Breidd súlunnar 

b/c   = 9,45 m
2
 Áhrifasvæði súlunnar  

ϒM   = 1,25 Efnisstulull fyrir límtrésbita 

kmod = 0,9 Áhrifastuðull 

 

Álag á súluna 

 

Eigin þyngd þaks = 43,86 kN/m
2
 gk = 0,4386 kN/m

2 

Þyngd á límtré 500·0,15·0,15 = 11,25 kg/m 

Snjóálag á þaki 1,008 kN/m
2 

 

Skoðun í brotmakaástandi 

 

Öryggisstuðlar í brotmarkaástandi   ϒG = 1,35     ϒQ = 1,5 

Álag frá álagasvæði Gk = gk·b/c => Gk = 0,4386·9,45 = 4,145 kN 

Álag frá álagasvæði Sk = sk·b/c => Sk = 1,008·9,45 = 9,5256 kN 

Varanlegt álag með öryggisstuðli Gd= Gk·ϒG => Gd = 4,145·1,35 = 5,595 kN 

Tímabundið álag með öryggisstuðli Sd = Sk·ϒQ = 9,5256·1,5 = 14,2884 kN 

Mesti normalkraftur sem þarf að hanna 

fyrir 

NEd = Gd + Sd => NEd = 19,88 kN 

 

Þrýstiþol súlunnar fengið úr töflu 

Gildi úr töflu fyrir efniseiginleika límtréssúlu fc0k = 29 N/mm
2 

Hönnunarþrýstingur súlunnar fc0d = kmod·fc0k = 0,9· 29 = 20,88 Mpa 

                    ϒM           1,25 

Mestu þrýstispennur fyrir rétthyrnda súlu út 

frá N.Ed 

σc0d =   NEd =       19,88   = 1,325 Mpa 

               b·h       100·150   

 

Samanburður á hönnunarspennu og max spennu í súlunni 

 

σc0d =     1,325 = 0,063   Í Lagi   

 fc0d         20,88 

Nota aðeins 6,3% af þrýstiþoli súlunnar 
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Skoðun hvort súlan geti kiknað undan álaginu 

 

Fjaðurstuðull úr töflu yfir límtréssúlur E0_05 = 11.1 mm
2 

 

Iy = b·h
3
 =2,813x10

7
 mm

4
 

        12 

Iz = h·b
3
 = 1,25x10

7
 mm

4
 

        12             

Tregðuvægi bitans 

iy = 
           

       
 = 0,043m λy = 

 

  
  =>  

    

     
 = 69,282 λrel_y = 

  

 
· 

    

     
 = 1,127 

iz =  
          

       
 = 0,029  λz = 

 

  
  =>  

    

     
 = 103,932 λrel_z = 

  

 
 · 

    

     
 = 1,691 

 

λrel_z - λrel_y = 0,564 og er þá hærra en 0,3 og getur því verið möguleiki á kiknun og verður 

þí að reikna fyrir reiknaða spennu súlunnar 

Stuðullinn fyrir límtré er βc =0,1   

 

ky = 0,5·[1+ βc· ( λrel_y -0,3) + λrel_y
2
]  ky = 1,77 

ky = 0,5·[1+ βc· ( λrel_z -0,3) + λrel_z
2
]  kz = 1,999 

  

kc_y = 
 

                
 = 0,66 kc_z = 

 

                
 = 0,326 

 

Reiknaðar spennur eftir lækkun um y-ás 

 

fcdy = kc_y·fc0d fcdy = 0,66·20,88 = 13,781 Mpa 

 

Samanburður á hönnunar og reiknislegu 

 
    

    
 = 

     

      
 = 0,096      Í lagi 

 

Nota aðeins 9,6% af þrýstiþoli súlunnar 

 

Reiknaðar spennur eftir lækkun um x-ás 

 

fcdz = kc_z·fc0d  fcdz = 6,807 Mpa 

 

Samanburður á hönnunar og reiknislegu 

 
    

    
 = 
     

     
 = 0,195      Í Lagi Nota aðeins 19,5% af þrýstiþoli súlunnar 
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6. Varmatapsútreikningar 
 

6.1 Kólnunartölur 
 
Tafla 2: GólfplataTafla 2: Gólfplata 

Gólfplata 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Innra yfirborð     0,17 

Steypt gólfplata 0,160 1,95 0,08 

Einangrun 0,100 0,039 2,56 

Jarðvegur     1,5 

Alls (ΣR)     4,32 

      [W/m²K] 

U'     0,23 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,24 

 

Byggingarreglugerðarlágmark er 0,3 W/m
2
K 

 

 

 

 
Tafla 3: Gólfplata með gólfhitaTafla 3: Gólfplata með gólfhita 

Gólfplata með gólfhita 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Einangrun undir gólfh. 0,000 0,039 0,00 

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 

Einangrun 0,100 0,039 2,56 

Jarðvegur     1,5 

Alls (ΣR)     4,14 

      [W/m²K] 

U'     0,24 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,25 

 

Byggingarreglugerðarlágmark er 0,3 W/m
2
K 
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Tafla 4: Léttur útveggur einangraður í grind 

Léttur útveggur 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Klæðning + ytra yfirborð     0,15 

Loftræst bil / lektur 0,010   0,08 

Krossviður 0,012 0,14 0,09 

Einangrun /stoðir 0,15 0,047 3,19 

Lagnagrind óloftræst 0,032   0,18 

Klæðning  0,025 0,14 0,18 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     4,00 

      [W/m²K] 

U'     0,25 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,26 

 

Byggingarreglugerðarlágmark er 0,3 W/m
2
K 

 

 
Tafla 5: Steyptur útveggur einangraður að utan með leiðurum og klæðningu 

Útveggur ein. að utan 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,13 

Klæðning 0,020 0,16 - 

Loftræst bil 0,020   - 

Einangrun 0,145 0,035 4,14 

Steyptur veggur 0,18 1,95 0,09 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     4,50 

      [W/m²K] 

U'     0,22 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

ΔU-vinklar     0,12 

ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,36 

 

Byggingarreglugerðarlágmark er 0,4 W/m
2
K 
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Tafla 6:Létt timburþakTafla 6: Létt 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 0,025 0,047 0,53 

Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     5,20 

      [W/m²K] 

U'     0,19 

ΔU (einangrað í tveimur 

lögum)     - 

Kólnunartala U     0,19 

 

Byggingarreglugerðarlágmark er 0,20 W/m
2
K 
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Tafla 7:Viðsnúið þakTafla 7: Viðsnúið þak 

Viðsnúið þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,04 

Hellur 0,050 1,4 0,04 

Sandur 0,000 1,5 0,00 

Jaðrvegsfilt 0,005 0,52 0,01 

Polystyren einangrun 0,25 0,034 7,35 

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

Ílögn 0,000 1,4 0,00 

Steypt plata 0,220 1,95 0,10 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     7,68 

      [W/m²K] 

U'     0,13 

ΔUr     0,07 

ΔU (einangrað í tveimur 

lögum)     - 

Kólnunartala U     0,20 

 

Byggingarreglugerðarlágmar er 0,2 W/m
2
K 
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7.2 Varmatap per rými 
 
Tafla 8: Varmatap Hjónaherbergi 

 
 
Tafla 9: Varmatap Baðherbergi 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W

Hjónaherbergi 4 2,8 11,2 2,7 30,24 ydervæg 2,8 2,7 7,56 1,8 5,76 32 0,26 47,9232

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 hurð 0 0 0

0 0 Þak 4 2,8 11,2 1 11,2 35 0,19 74,48

0 0 Gólf 4 2,8 11,2 1 11,2 25 0,25 70 293,2

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5,4 35 0,05 9,45

við undirstöður 2,8 35 0,48 47,04 56,49

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

30,24 24,192 35 0,34 287,8848 287,9

637,6

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

línutap

loftræsitap

Flatar-    

mál        

m2

I allt

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

leiðnitap

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Baðherbergi 4 2,5 10 2,7 27 ydervæg 2,781 2,7 7,509 1 1,8 5,7087 32 0,26 47,49638

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 4 2,5 10 1 10 35 0,19 66,5

0 0 gólf 4 2,5 10 1 10 25 0,25 62,5 277,3

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5,4 35 0,05 9,45

við undirstöður 2,781 35 0,48 46,7208 56,17

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

27 21,6 35 0,34 257,04 257

590,5I allt

línutap

loftræsitap

leiðnitap
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Tafla 10: Varmatap Forstofa 

 

 
 

 
Tafla 11: Varmatap Eldhús 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Forstofa 2,78 2,259 6,28 2,7 16,96 ydervæg 2,259 2,7 6,099 1 2,812 3,2873 32 0,26 27,35034

0 0 vinduer 0,406 2 0,812 1 0,812 35 1,6 45,472

0 0 hurð 1 2 2 1 2 35 0

0 0 þak 2,78 2,259 6,28 1 6,28002 35 0,19 41,76213

0 0 gólf 2,78 2,259 6,28 1 6,28002 25 0,25 39,25013 153,8

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 6,812 35 0,05 11,921

við undirstöður 2,259 35 0,48 37,9512 49,87

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

16,96 13,5648 35 0,34 161,4216 161,4

365,1I allt

loftræsitap

línutap

leiðnitap

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Eldhús 3,4 4,77 16,22 2,7 43,79 ydervæg 8,57 2,7 23,14 1 5,4 17,739 32 0,26 147,5885

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 3 5,4 35 1,6 302,4

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 3,4 4,77 16,22 1 16,218 35 0,19 107,8497

0 0 gólf 3,4 4,77 16,22 1 16,218 25 0,25 101,3625 659,2

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 16,2 35 0,05 28,35

við undirstöður 8,57 35 0,48 143,976 172,3

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

43,79 35,032 35 0,34 416,8808 416,9

1248I allt

línutap

loftræsitap

leiðnitap
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Tafla 12: Varmatap  Stofa 

 

 
 

 
Tafla 13: Varmatap Gangur 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Stofa 6,98 4,94 34,48 2,7 93,1 ydervæg 12,15 2,7 32,81 1 11,31 21,493 32 0,26 178,8218

0 0 vinduer 2,4 3,88 9,312 1 9,312 35 1,6 521,472

0 0 hurð 1 2 2 1 2 35 1,6 112

0 0 þak 6,98 4,94 34,48 0 35 0,19 0

0 0 gólf 6,98 4,94 34,48 0 25 0,25 0 812,3

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 18,27 35 0,05 31,9725

við undirstöður 12,15 35 0,48 204,12 236,1

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

93,1 74,48 35 0,34 886,312 886,3

1935I allt

loftræsitap

línutap

leiðnitap

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Gangur 3,21 6,66 21,38 2,7 57,72 ydervæg 0 0 0 32 0,26 0

0 0 vinduer 0 0 35 1,6 0

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 3,21 2,7 8,667 1 8,667 35 0,19 57,63555

0 0 gólf 6,66 2,7 17,98 1 17,982 25 0,25 112,3875 170

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0 35 0,05 0

við undirstöður 0 35 0,48 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

57,72 46,176 35 0,34 549,4944 549,5

719,5I allt

línutap

loftræsitap

leiðnitap
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Tafla 14: Varmatap Barnaherbergi 1 

 

 
 

 
Tafla 15: Varmatap Barnaherbergi 2 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Barnaherbergi 1 3,63 2,76 10,02 2,7 27,05 ydervæg 2,76 2,7 7,452 1 1,8 5,652 32 0,26 47,02464

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 3,63 2,76 10,02 1 10,0188 35 0,19 66,62502

0 0 gólf 3,63 2,76 10,02 1 10,0188 25 0,25 62,6175 277,1

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5,4 35 0,05 9,45

við undirstöður 2,76 35 0,48 46,368 55,82

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

27,05 21,64 35 0,34 257,516 257,5

590,4I allt

loftræsitap

línutap

leiðnitap

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Barnaherbergi 2 3,63 2,48 9,002 2,7 24,31 ydervæg 2,48 2,7 6,696 1 1,8 4,896 32 0,26 40,73472

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 3,63 2,48 9,002 1 9,0024 35 0,19 59,86596

0 0 gólf 3,63 2,48 9,002 1 9,0024 25 0,25 56,265 257,7

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5,4 35 0,05 9,45

við undirstöður 2,48 35 0,48 41,664 51,11

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

24,31 19,448 35 0,34 231,4312 231,4

540,2I allt

línutap

loftræsitap

leiðnitap
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Tafla 16: Varmatap Þvottahús 

 

 
 
Tafla 17: Varmatap Geymsla 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Þvottahús 3,63 2,48 9,002 2,7 24,31 ydervæg 2,48 2,7 6,696 1 3,6 3,096 32 0,26 25,75872

0 0 vinduer 1,5 1,2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 hurð 0,9 2 1,8 1 1,8 35 1,6 100,8

0 0 þak 3,63 2,48 9,002 1 9,0024 35 0,19 59,86596

0 0 gólf 3,63 2,48 9,002 1 9,0024 25 0,25 56,265 343,5

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 11,2 35 0,05 19,6

við undirstöður 2,48 35 0,48 41,664 61,26

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

24,31 19,448 35 0,34 231,4312 231,4

636,2I allt

loftræsitap

línutap

leiðnitap

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Geymsla 2,63 1,3 3,419 2,7 9,231 ydervæg 2,63 2,7 7,101 1 0 7,101 32 0,26 59,08032

0 0 vinduer 0 0 35 1,6 0

0 0 hurð 0 0 0

0 0 þak 2,63 1,3 3,419 1 3,419 35 0,19 22,73635

0 0 gólf 2,63 1,3 3,419 1 3,419 25 0,25 21,36875 103,2

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0 35 0,05 0

við undirstöður 2,63 35 0,48 44,184 44,18

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

9,231 7,3848 35 0,34 87,87912 87,88

235,2I allt

línutap

loftræsitap

leiðnitap
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Tafla 18: Varmatap Bílskúr 

 

 
 
Tafla 19: Varmatap Geymsla 

 

 
  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m

Bílskúr 6,05 3,5 21,18 2,6 55,06 ydervæg 16,1 2,6 41,86 1 7,86 34 32 0,26 282,88

0 0 vinduer 1,25 0,68 0,85 2 1,7 35 1,6 95,2

0 0 hurð 2,8 2,2 6,16 1 6,16 35 1,6 344,96

0 0 þak 6,05 3,5 21,18 1 21,175 35 0,19 140,8138

0 0 gólf 6,05 3,5 21,18 1 21,175 25 0,25 132,3438 996,2

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 17,72 35 0,05 31,01

við undirstöður 16,1 35 0,48 270,48 301,5

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

55,06 44,048 35 0,34 524,1712 524,2

1822I allt

loftræsitap

línutap

leiðnitap

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Varmatapsútreikningar

AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Yfirfarið af:

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Vegna

Heiti, hiti, loftskipti

Herbergi

Fyrirtæki

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K

Nr.

Varmatap

Byggingarhlutur

Heiti

Lengd

 m

F =

U*A*D Q

W AthWatt/m2

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Flatar-    

mál        

m2

Lengd

 m

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Varma-     

tab

SF

W

Hita- 

munur

D Q

K U

W / m2K

Rum-

mál

 m3

Hæð

 mNr.

Flatar-         

rmál

 m2

Breidd

 m Heiti

Lengd

 m
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7. Lagnaútreikningar 

7.1.  Hitakerfi 
 

Íbúðarhúsnæðið er hannað með innsteyptu gólfhitakerfi til upphitunar,  Lagnaefni fyrir kerfið 

er PEX - efni (krossbundið pólýetýlen), sem komið er fyrir í efri hluta gólfplötunnar. Virkni 

kerfisins byggist á varmaburði frá heitu vatni sem rennur um lagnirnar, varmaleiðni í gegnum 

steypuna og loks varmageislun / varmaburður frá yfirborði gólfsins. Einhver hiti tapast þó 

niður í gegnum gólfplötuna, því er mikilvægt að minnka ekki einangrun í grunni. 

Varmageislunin frá gólfinu veldur því að hitastigsdreifning í húsinu verður þannig jöfn og 

þægileg. Galli við þessa aðferð er aðallega tregða kerfisins þegar skerpa þarf á kjörhitastigi í 

kuldakasti vegna varmarýmdar steypunnar sem fyrst þarf að hita sem getur tekið u.þ.b 

sólarhring. Tregða þessi er þó jákvæð þegar kerfið er komið í jafnvægi þá er innihitastig 

stöugra en ella. 

Kerfinu er sjálfvirkt stýrt með tölvustýrðum mótorloka, hitaskynjarar eru notaðir til að stilla af 

hitastig sem fer inn á gólfhitakerfið. Vatnið sem rennur um gólfhitarörin eru í lokuðu kerfi. 

Verði leki í kerfinu lekur ekki meira vatn út en það sem er í lokaða kerfinu. Kerfið skal stillt 

að hámarki á 50°C sem eykur endingu kerfisins og minnkar hættu á alvarlegum brunasárum. 

Beygjuradíus röranna skal vera að lágmarki fimmfalt þvermál þeirra. Rörin skulu bundin í 

járnamottuna í gólfinu með plastspennum. 

Til að vega upp á móti kulda að utan skal legga gólfhitarörin þéttar upp við útveggi en annars 

staðar í rýminu. Hvert rými í húsnæðinu þarf sérlögn, þ.e.a.s gólfhitarörið liggur frá deiligrind 

um rýmið og aftur í deiligrind. 

Bifreiðargeymslan og geymsluherbergið þar innaf  eru hönnuð með hefðbundnum ofnum til 

upphitunar. Virkni ofnakerfisins byggist upp á loftstreymi frá tiltölulega litlu, heitu yfirborði 

um stórt svæði sem stuðlar að því að ryk þyrast upp, kostir ofnakerfisins eru aðallega að hægt 

er að ná fram auknum hita á stuttum tíma. 

 
Tafla 20: Þægilegt yfirborðshitastig fyrir mismunandi gólfefni 

Gólfefni Yfirborðshitastig [°C] 

Steinflísar 27-30 

Marmari 27-30 

Steinsteypa 27-30 

Dúkur 25-29 

Tré, korkur 23-28 

Teppi 21-28 
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Gólfhiti 

 
Tafla 21: Gólfhitalagnir 

Rými Slaufa  
nr. 

Loki  
Nr. 

 m2 Hitatap 
W/m2 

Gólfefni Hitastig 
°C 

Max 
hiti °C 

c/c 
(mm) 

Lengd 
slaufu 

(m) 

Hitaþörf 
W 

Þvottaherb 1 1 9  Flísar 20°C 29°C 100/200 57 636,2 

Barnaerb. 1 2 2 9  Parket 20°C 29°C 100/200 66 590,4 

Barnaherb. 
2 

3 3 10  Parket 20°C 29°C 100/200 83 540,2 

Stofa 4 4 34,5  Parket 20°C 29°C 100 97 1935 

Stofa 5 4 34,5  Parket 20°C 29°C 100/200 114 1935 

Eldhús 6 5 16,2  Flísar 20°C 29°C 100/200 105 1248 

Forstofa. 7 6 6,3  Flísar 20°C 29°C 100/200 71 363,1 

Baðherb. 8 7 10  Flísar 20°C 29°C 100/200 71 590,5 

Hjónaherb. 9 8 11,2   Parket 20°C 29°C 100/200 78 637,6 

 

Ofnar 

 
Tafla 22: Ofnatafla 

 Ofnatafla   

Ofn Nr. Hitaþörf 
(W) 

Rými Lengd 
(mm) 

Hæð Gerð Afköst 
(W) 

101 1822 Bílskúr 2000 40 22 2031 

102 783,1 Geymsla 1100 40 21 836 

       

Umreiknigsstuðull dT = 40k =1.0    
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7.2. Neysluvatnslagnir 
 

Við ákvörðun á efnisvali fyrir neysluvatnslagnir var m.a miðað við kröfur 

byggingarreglugerðar og íslenska vatnlagnastaðlinum nr 67/2003 sem segja huldar lagnir í 

byggingum skulu endast jafnlengi og byggingarhlutinn sem um ræðir. Þessi  skilyrði verða 

ágætlega uppfyllt með rör-í-rör kerfinu. Til þess að tryggja það skal eftirfarandi haft sem 

viðmið: 

1. Innra rörið skal vera útskiptanlegt. 2. Nota skal vottað lagnaefni . Fóðurrör eru úr PE 

(polyethylene) eða PP (polypropylene). Innra rörið er úr PEX- efni (krossbundið 

polyethylene). Endingartími PEX röra m.v 70°C er talinn vera um 50.ár   3. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðenda og festa kerfið samkvæmt þeim. 4. Tengingar skulu 

framkvæmdar með þar til gerðum verkfærum. 5. Deilirör skal staðsetja þar sem gólf er 

vatnsþétt og niðurfall til staðar. 6. Þveranir skulu vera vatnsþéttar, a. með því að nota 

veggkassa, eða b. leiða fóðurrörið alla leið í gegnum vegginn. 7 Prófa kerfið áður en það er 

tekið í notkun. 8.Hávaði frá lögnum fari ekki yfir leyfilegt hámark (32 dB)  9. Tryggja þarf 

brunavarnir við lagningu kerfisins því plastlagnir brenna því skal tryggja að milli tveggja 

brunahólfa geti bruni eða reykur ekki borist á milli hólfa með því að þétta milli fóðurrörs og 

veggjar og milli fóðurrörs og vatnsrörs. Kaldavatnslögnin er lögð undir einangrunina undir 

gólfplötunni en heitavanslögnin er innsteypt með gólfplötunni. 

 

 
Tafla 23: Meðal vatnsþörf helstu tækja 

Tæki Kalt vatn (l/s) Heitt vatn (l/s) 

UP 0,2  

EV 0,2 0,2 

SB 0,3 0,3 

BK 0,3 0,3 

VS 0,1  

HL 0,1 0,1 

HL 0,1 0,1 

SV 0,2 0,2 

ÞV 0,2  

GK 0,4  

   

Samtals 2,1 1,2 
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Stofnlagnir að deilikistum 

 

Hámarks samrennslitími qt = qn+0,015(Qt-qn)+0,17·        

  

Kalt vatn qt = 0,4+0,015·(2,1-0,4)+0,17·         = 0,647 l/s 

Heitt vatn qt = 0,3+0,015·(1,2-0,3)+0,17·         = 0,475 l/s 

 

Samkvæmt hönnunartöflum má fá út lagnastærðina DN 25 fyrir bæði kalt- og heitt neysluvatn  

og er þá rennslishraðinn 1,17 m/s fyrir kalt vatn og 0,98 m/s, en miðað er við að rennsli sé 

ekki meira en 2 m/s. 

 

Lagnir að töppunarstað 

 

Notast verður við dreifikistu sem staðsett er í geymslu í íbúðarhúsinu Þá verður aðeins ein 

lögn á hvern töppunarstað og hægt er að lesa á meðfylgjandi töflu hvaða rörastærði er notast 

við. Varmaskiptir er á heitu neysluvatni, sem stilltur er á 65°C hámarkshita.   

 
Tafla 24: Stærð röar að töppunarstöðum  

Tæki Kalt vatn  Heitt vatn  

UP DN14  

EV DN14 DN14 

SB DN14 DN14 

BK DN14 DN14 

VS DN12  

HL DN12 DN12 

HL DN12 DN12 

SV DN12 DN12 

ÞV DN12  

GK DN14  
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7.4. Skólp- og regnvatnslagnir 
 

Við hönnun á pípustærðum fyrir skólplagnir var stuðst við IST 60:2003 staðalinn sem greinir 

frá sennilegu málrennsli nokkurra algengra hreinlætistækja. Málrennsli er það vatnsrennsli 

sem vænta má að hreinlætistæki skili frá sér við eðlilega notkun. Sennilegt rennsli ákveður 

síðan sverleika pípu og lágmarkshalla. Stærð á pípum frá íbúð þ.e grunnlagnir eru valin 

100.mm PVC plaströr, Stærð pípna frá hreinlætistækjum eru  40-50 og 100.mm PP rör. 

lágmarkshalli er 20 0/00  

Frágangur og gerð ofanvatnslagna er sams konar og fyrir skolplagnir sbr,þó lágmarkshalli sem 

talinn er nægjanlegur 10 0/00   Pípustærð er 100.mm 

Lagnakerfi skolps og ofanvatns eru aðskilin kerfi sem sameinast í brunni á leið út í götu.  

Lagnir fyrir fráveitu skal reyna að leggja stystu leið út úr húsgrunni, eða með einfaldasta hætti 

frá húsum að tengistöðum.     

 

Tafla 25: Stærðir á pípum frá húsi 

Herbergi Hreinlætistæki Málrennsli l/s Sennilegt rennsli l/s Pípustærðir 

Eldhús Uppþvottavél 

Eldhúsvaskur 

0,6 

0,6 

0,6 50
1 

Baðherbergi Handlaug 

Salerni 

Sturta 

Baðker 

0,3 

1,8 

0,4 

0,9 

1,8 100 

Þvottaherbergi Þvottavél 

Skol vaskur 

0,6 

0,6 

0,6 50
1 

Bílgeymsla Handlaug 0,3   

Allt húsið   1,8 100 
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8. Þakrennur og niðurföll 
 

8.1. Þakrennur 
 

Mesta mælda úrkoma á Akranesi er 64 l/s,ha. Þakhluti L = 14,4mtr x 6,2mtr = 90.m2. Miðað 

við aðstæður á Akranesi og samkvæmt meðfylgjandi reiknilíkan er niðurstaðan að nota 

80.mm þakrennur. 
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8.2. Þakniðurföll 
 

Lágmarksþvermál niðurfalla samkvæmt meðfylgjandi reiknilíkani er 50.mm. Ákveðum að 

fara yfir lágmarksþvermál og veljum 70.mm rör sjá meðfylgjandi reiknilíkan. 
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9. Loftun þaks 
 

Byggingarreglugerð 10.5.5 gr segir m.a loftunarbil inn og út úr hverju loftbili skal vera a.m.k 

1000mm2 fyrir hvern m2 þakflatar. 

Haflengd kraftsperra er 11.mtr. c/c 600 mm, loftun sbr 10.5.5 brg.112/2012 verður þá 

1000x6,6 = 6600mm
2
. Breidd milli sperra er 550mm. Lágmarks loftunarbil verður þá 

6600/550= 12.mm. Skordýranet í loftunaropin heftir loftflæðið um ca 30%. Því er niðurstaðan 

að auka bil milli þaks og veggklæðningar um 6mm vegna þessa þ.a.l. verður heildarbil milli 

þaks og veggja 12+6mm=18mm, sem uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar. 
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10. Hæðarblað 
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11. Mæliblað 
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12. Umsókn um byggingarleyfi 
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13. Gátlisti byggingarfulltrúa 
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14. Heimildarskrá 
 

Byggingarreglugerð nr 112/2012 

 

Lög um mannvirki nr 160/2010 

 

RB-tækniblöð, m.a um loftræstar útveggjaklæðningar, loftræst þök, einangrunargler, viðsnúin 

þök, o.fl 

 

Byggingarlykill Hannarrs 

http://hannarr.com/index.php?id=2&activemenu=menu2 

 

Akraneskaupstaður  

Mæli- og hæðarblað, gögn yfir lóðir deiliskipulag, umsóknareyðublað um byggingarleifi og 

gátlisti byggingarfulltrúa er allt fengið frá skrifstofu og vef Akraneskaupstaðar 

http://www.akranes.is/ 

 

Iðnú  

Teikningar og verklýsingar ritröð 

Sérhæfð lagnakerfi  ritröð frá Iðnú 

Fráveitukerfi og hreinlætistæki 

Hita og neysluvatnskerfi 

 

Statik og Styrkelære 2.útgáfa höfundur Preben Madsen 

Burðarþolsútreikningar 

 

Áltak – loftræstar útveggjaklæðningar 

http://altak.is/ 

 

Límtrévírnet 

http://www.limtrevirnet.is/ 

 

Gluggasmiðjan 

http://www.gluggasmidjan.is/ 

 

Samverk glerverksmiðja 

http://www.samverk.is/ 

 

Steinullarverksmiðjan á Sauðárkróki 

http://steinull.is/einangrun-voruskra/thettull-veggirgolf/ 

 

Promens tempra ehf. 

http://tempra.promens.com/is/page/thrystieinangrun 

 

Efla verkfræðistofa  

http://www.efla.is/ 

 

Steini.is  

ofnatöflur 

http://www.steini.is/ofnar/ofnatoflur.htm 

http://hannarr.com/index.php?id=2&activemenu=menu2
http://www.akranes.is/
http://altak.is/
http://www.limtrevirnet.is/
http://www.gluggasmidjan.is/
http://www.samverk.is/
http://steinull.is/einangrun-voruskra/thettull-veggirgolf/
http://tempra.promens.com/is/page/thrystieinangrun
http://www.efla.is/
http://www.steini.is/ofnar/ofnatoflur.htm
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VHE byggingadeild 

http://www.vhe.is/ 

 

Jóhannes Ingibjartsson – Byggingarfræðingur 

 

Hannes Andrésson – Húsasmíðameistari 

 

Námsefni frá leiðbeinendum varðandi vinnu á skýrslu og teikningum 

http://www.vhe.is/

