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1. Inngangur 

Mefylgjandi skýrsla er hluti af logaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík á 

vorönn 2015.  Hanna átti einnar hæðar staðsteypts einbýlishúss með stakstæðum bílskúr.  

Íbúðarhúsið skal hafa þrjú svefnherbergi.  Sökklar, gólf og veggir skulu vera úr járnbentri 

steinsteypu, og skulu veggir vera einangraðir að utan.  Þak íbúðarhúss skal hafa límtrésbita í 

þaki sem er með loftræstri klæðningu.  Sökklar og gólf í bílgeymslu skal vera úr járnbentri 

steinsteypu, en veggir skulu vera timburveggir.  Þak skal vera kraftsperrur með loftræstri 

klæðningu.  Við hönnun hússins var farið að lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku 

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

 

Teiknisettið inniheldur aðaluppdrætti, byggingaruppdrætti, deiliuppdrætti, 

burðarvirkisuppdrætti og lagnauppdrætti. 

 

Skýrslan inniheldur meðal annars verklýsingar, magn- og tilboðsskrá, varmataps-, burðarþols- 

og lagnaútreikninga. 

Lóðin sem var valin er Brálundur 2, 600 Akureyri, lóðarstærð 1008 m2 með nýtingarhlutfallið 

19%. 

 

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

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

aflað sér í þeim námsgreinum sem lært er í byggingariðnfræði.  
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2. Verklýsing 

 

+ 
1.1 Þök 

 
1.1.1 Þakpappi 

Ofaná borðaklæðningu kemur tjörupappi sem skarast að lágmarki 100 mm.  Byrja skal neðst 

og leggja pappan samsíða borðaklæðningu.  Festa skal pappa með bláum nælon plastborða og 

skal hann vera festur með heftum. 

 

Magntölur/einingarverð eru m2, alllur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt plastborða 

og heftum. 

 
 

1.1.2 Bárujárn 

Ofan á þakpappa kemur báruál, 1306-3009-oxydrot, sem skal vera heilar frá mæni niður að 

þakskeggi.  Plötur skulu skarast á hliðarsamskeytum um minnst eina og hálfa báru.  Bárujárn 

skal neglt með þaksaum,  litaður 70mm kambsaumur með gúmmiþéttingu og neglist í aðra 

hverja báru inn á þaki en hverja báru við mæni og við skotrennu.  negla skal í hábáru og passa 

skal að dælda ekki bárujárnið.  Hafa skal 600 mm á milli neglingu á miðju þaki en 150 mm 

við þakskyggni.  Varast ber að negla ekki á milli borða. 
 

Magntölur/eingingarverð er m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt þaksaum. 
 

 

1.1.3 Kjöljárn 

Ofan á mæni skal setja kjöl í sama lit og bárujárn.  Kjölur skal ná 250mm niður á þak.  Setja 

skal snjógildru milli kjöls og bárujárns.  Negla skal kjöl með kampsaum á hverja hábáru. 

1.1.4 Blikkflasningar 

Á alla kanta á göflum skulu festast blikkflasningar með kambsaum. 

 

Magntölur/einingarverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

þaksaum. 
 

 

1.2 Þakkantur 

 
1.2.1 Klæðning 

Framan á þakkant kemur gagnvarin vatnsklæðning úr furu og skal fest með hefðbundnum 

ryðfríum tréskrúfum.  Undir kant kemur lektuklæðning sem festist með hefðbundnum 

ryðfríum tréskrúfum og skal vera loftunarbil lágmark 5mm á milli lekta.  Þegar búið er að 

klæða þakkant að framan skal setja blikkáfellu samkvæmt teikningu. 

 

Magntölur/einingarverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt öllum 

festingum og skrúfum. 
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1.2.2 Rennur 

Rennur eru úr PVC og með 100 mm þvermál.  Skulu þær festast í festingar sem festar eru 

undir bárujárni á þaki og leggjast í skarð sem tekið er í sperru.  Festingar eru skrúfaðar með 

ryðfríum skrúfum á borðaklæðningu. 

 

Magntölur/einingarverð eru lengarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalin í verði ásamt 

festingum og renniböndum. 

 

 

1.2.3 Niðurföll 

Niðurföll eru úr PVC og eru með 70mm þvermál.  Þau skulu festast á þann hátt að festingar 

eru skrúðaðar á útveggjaklæðningu og skulu skrúfur vera úr ryðfríu efni. 

 

Magntölur/einingarverð eru lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

festingum. 

 

 

2.1 Frágangur utanhúss 
 

2.1.1 Steyptir veggir 
 

2.1.1.1 Einangrun 

Veggfestingar eru festar á vegg með 8x80mm heitgalv múrboltum.  Setja skal pappa undir 

allar festingar til að slíta í sundur kuldabrú og til að forðast tæringu á milli steypu og málms.  

Því næst er sett  125mm einangrun (80kg/m3) og skal hún fest með difflum. 

 

Magntölur/einingarverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinnn í verði. 

 

 

2.1.1.2 Klæðningarkerfi 

Að lokinni einangrun útveggja skal koma fyrir álleiðurum undir lóðrétt plötusamskeyti og á 

miðjusvæði plata.  L-álleiðararnir 60/40/2 eru festir við veggfestingarnar með ryðfríum 

borskrúfum 4,2x19mm.  Gæta skal að allri hreyfingu á álgrindinni.  Á hvern leiðara er ein 

veggfestinging sett föst, þ.e. skrúfur eu festar í htinglaga göt en í allar aðrar veggfestingar eru 

skrúfur settar í ílöngugötin þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir. 

 

Magntölur/einingarverð er m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt öllum 

festingum, vinklum og múrboltum. 
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2.1.1.3 Báruklæðning 

Plöturnar skal mæla út og klippa þ.e. lengd þeirra fari ekki yfir 6m.  Plöturnar skal festa upp 

með sérstökum álhnoðum skv. Fyrirmælum framleiðanda og skv. Teikningum.  Gæta skal að 

nota rétta stærð af borum þegar borað er fyrir hnoðum.  Við borun skal jafnan notast við gott 

skapalón, þannig að öll göt séu í beinni línu og í jafnri fjarlægð frá útbrún plötu.  Við alla 

upsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum og gæta þess að 

bil milli plata sé jafnt.  Passa skal að hafa nægilega loftun.  Plötur skarast um tvær bárur.  Á 

vatnsbretti niður við jörð,innhorn og við úthorn kemur 0,6mm Aluzink , sjá nánar á teikningu. 

 

Magntölur/eingingarverð er m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt öllum 

festingum, flasningum við sökkla ásamt inn- og úthornlistum. 

 

 

 

 

2.1.1.5 Vatnsbretti undir glugga 

Vatnsbretti skulu smíðuð á blikksmiðjum og höfð úr 0,6mm áli.  Vatnsbrettum skal gengið frá 

á þann hátt að neðri hlutinn er hnoðaður við undirkerfi útveggjaklæðningar og efri hlutinn 

festur  í glugga skv. kerfi frá framleiðanda. 

2.1.1.6 Álflasningar kring um glugga 

Flasningar skulu smíðaðar í blikksmiðju og vera úr 0,6mm áli.  Frágangur skal vera með sama 

hætti og á vatnsbrettu þ.e. annar hlutinn er hnoðaður við undirkerfi útveggjaklæðningar og 

hinn festur í glugga skv. kerfi frá framleiðanda. 

 

Magntölur/eingarverð er lengdarmetrar, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt 

festingum. 

 

 

 

2.1.2 Timburveggir 
 

2.1.2.1 Legtugrind 

Utan á krossvið í timburveggjum skal festa 34mm lekturgrind sem mynda loftunarbil undir 

klæðningu, og sem skrúfuhald fyrir klæðningu.  Skrúfulínur í klæðingu skal velja af 

kostgæfni, lektur staðsetist miðað við skrúfulínur þó aldrei meira en 600mm.  Skal grindin 

festast með 5x80 ryðfríum skrúfum sem skrúfast í veggjagrind.  

 

Magntölur/einingarverð er m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt öllum 

skrúfum. 

 

 

2.1.2.2 Báruklæðning 

Notast skal við sömu plötur og í útveggjaklæðningu steyptra veggja.  Plöturnar skal festa upp 

með viðeigandi skrúfum með gúmmípakningu.  Skrúfa skal í lágbáru báruklæðningar.  Plötur 

skulu skarast um tvær bárur.  Vanda skal allan frágang.  Á vatnsbretti niður við jörð og við 

úthorn kemur 0,6mm Aluzink , sjá nánar á teikningu. 

 

Magntölur/eingingarverð er m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt öllum 

festingum, flasningum við sökkla ásamt úthornlistum. 
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3.1 Gluggar og hurðir 
 

3.1.1 Gluggar 

Gluggar eru úr furu og eru klæddir álkápu.  Gluggar eru settir í eftir á og skulu þeir festast 

samkvæmt teikningu.  Milli steypu og glugga er sett einangrun og pulsa beggjavegna við 

eingangrun.  því næst er svo sett fúgukýtti yfir pulsu. 

 

Magntölur/einingarverð eru lengarmetrar, allur kosntaður skal vera innifalin í verði, ísetning 

ásamt öllum festingum, kítti og pulsu. 

 

 

 

 

3.1.2.Hurðir 

Allar útihurðir eru sprautaðar furuhurðir.  Sömu ísetningaraðferðskal nota í hurðum og í 

gluggum. 

 

Magntölur/einingarverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði, ísetning 

ásasmt öllum skrúfum, festingum, kítti og pulsu. 

 

 

3.1.3 Bílskúrshurð 

Bílskúrshurðin er flettihurð úr áli og með rafdrifnum opnara.  Frágangur skv. framleiðanda. 

 

Magntölur/einingarverð er stykkjatal, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði, ísetning 

ásamt öllum skrúfum og festingum. 

 

 

3.1.4 Glerjun 

Glerjunrborðar eru settir í fals alveg á innbrún tréglugga.  Settir eru sérstakir platsklossar í fals 

að neðanverðu til að lyfta upp glerinu.  Gler er sett í glugga og er það fest með 

bráðabirgðarklossum.  Passa skal að jöfn pressa er á glerinu.  Álundirlisti er settur á gluggan, 

fyrst lóðréttur listi að neðan, þá láréttir listar til hliðanna og að lokum lóðréttur listi að ofan.  

Athuga skal að undirlistar eru styttri en yfirkápa og skal þess gætt við upsetningu.  Á útkanta 

komi 50mm listar og á pósta komi 60mm listar.  Að lokum er yfirkápu smellt yfir undirlistan, 

og skal það gert við lok byggingartímans til að koma í veg fyrir hnjask sem kann að koma við 

vinnu verks. 

 

Magntölur/einingarverð eru m2, allur kostnaður skal vera innifalinn í verði ásamt ísetningu. 
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3.Tilboðsblað 

Brálundur 2 

Tilboðsblað 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í verkið Brálundur 2 ( íbúðarhús og bílskúr) , samkvæmt 

meðfylgjandi tilboðsblaði. 

 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  

 

Tilboðið sundurliðast þannig. 

Almennt                                                                                                                                      0 kr 

Jarðvinna                                                                                                      0 kr                                                      

Burðarvirki                                                         0 kr 

Lagnir                                              0 kr 

Raforkuvirki                              0 kr 

Frágangur innanhúss                                          0 kr 

Frágangur utanhúss                             11.665.730 kr 

Frágangur lóðar                                                       0 kr 

Heildartilboðsfjárhæð með vsk                                                                                               11.665.730 kr 

Staður og dagsettning 

 

Nafn bjóðanda og kennitata:       

 

Heimilsfang:         

 

Sími:          

 

Bréfsími:         
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4. Kostnaðaráætlun 

 

      Númer  Verkþáttur Magn Ein. Ein. Verð Samtals kr. 

      1.1 Þak 
    

      1.1.1 Þakpappi 236,9 m2 1138 269.592 

1.1.2 Þakjárn 236,9 m2 8960 2.122.624 

1.1.3 kjöljárn 33,9 lm 5100 172.890 

1.1.4 Blikkflasningar 87,6 lm 4740 415.224 

      1.2 Þakkantur 
    

      1.2.1 Klæðning 42,1 m2 8100 341.010 

1.2.2 Rennur 51,3 lm 10.673 547.525 

1.2.3 Niðurföll 19,2 lm 5230 100.416 

      2.1 Frágangur utanhúss 
    

      2.1.1 Steyptir veggir 
    

      2.1.1.1 Einangrun 123,8 m2 7134 883.189 

2.1.1.2 Klæðningarkerfi 123,8 m2 8787 1.087.831 

2.1.1.3 Báruklæðning 123,8 m2 8730 1.080.774 

2.1.1.4 Vatnsbretti 19,8 lm 6730 133.254 

2.1.1.5 Flasningar 82,7 lm 6330 523.491 

      2.1.2 Timburveggir 
    

      2.1.2.1 legtugrind 54,9 m2 2750 150.975 

2.1.2.2 báruklæðning 54,9 m2 8730 479.277 

      3.1 Gluggar og hurðir 
    

      3.1.1 gluggar 78,8 lm 21.750 1.713.900 

3.1.2 útihurð (1305 x 2200mm) 1 stk 373.568 373.568 

 
útihurð(800 x 2200mm) 1 stk 175.500 175.500 

 
útihurð(1000 x 2200mm) 1 stk 195.500 195.500 

3.1.3 bílskúrshurð 1 stk 430.450 430.450 

3.1.4 Glerjun 18,9 m2 24.800 468.720 

      

  
Færist á tilboðsblað 

 
11.665.730 
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                                      5. Burðarþolsútreikningur 
 
 
5.1 Límtrésbiti 
 
 

 

 
B= 3305 

L= 7160 

Snjóálag = 2 kn/m2 

E=12000 N/m2  Fjaðurstuðull 

 

U= 5xqxL4 / 384xExI 

 

U=L/300 => 7160/300= 23,87 

 

Q= 2Xb => 2x3,305=6,61 

 

I= 5X6,61X71604 / 384X12000x23,87 = 789,7X106mm4 

 

Límtré = 115X467mm 
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5.2  sperra 

 

Burðarþol sperru 45 x 245 mm  

Lengd                  L = 3550 mm                                         Stuðlar EC  

Breidd                 b = 45 mm                                             γm  = 1,3 

Hæð                    h = 245 mm                                         kmod = 0,9 

Áhrifasvæði     bc  = 600 mm  

 

Álag á sperruna 

Þak                                                            gk = 0,44 kN/m²                                      

Snjór (annað tímabundið álag)            sk = 1,008 kN/m² 

Grunngildi vindálags                                   = 1,89 kN/m² 

Sog      Cpe = -0,6                      Cpi = -0,2  

Sog á þak ≠  qk = qkz x (Cpe + Cpi ) = -1,512 kN/m² 

 

Brotmarkaástand 

 

Öryggisstuðull      γg = 1,35 kN/m² 

Öryggisstuðull      γq = 1,5 kN/m² 

 

-Álag þaks                          Gk = gk x bc 

                                              0,44  x 0,6 = 0,264 kN/m² 

-Álag snjós                         Sk = sk x bc 

(tímabundið)                       1,008 x 0,6 = 0,605 kN/m² 

-Varnalegt álag þaks        Gd =Gk x γg 

  m. öryggisstuðli                  0,264 x 1,35 = 0,356 kN/m² 

-Snjóálag                             Sd = Sk x γq 



 14 

m. öryggisstuðli                    0,605 x 1,5 = 0,908 kN/m² 

 

Mesti skerkraftur og vægi í hönnun 

 

Skerk.           VEd  = (Gd +Sd ) x L /2  

                      (0,356 + 0,908 ) x 3550 / 2 = 2244 N 

Vægi.            MEd = (Gd + Sd ) x L² / 8  

                      (0,356 + 0,908 ) x 3558² / 8 = 1,99 x 10⁶ Nmm 

 

Skerþol 

-Skerþol fyrir C24 sperru fengið úr töflu fvyk = 2,5  

 

Hönnunarstyrkur sperrunar (skerstyrkur) 

                           Fvyd = kmod x ( fvyk / γM) 

                             0,9  x (2,5/1,3) = 1,73 Mpa 

Mesta skerspenna fyrir sperruna  

             Tyd = (3/2) x( VEd / b x h ) 

   ( 3/2 ) x (2244 / (45 x 245 )) = 0,31 Mpa 

 Samanburður 

Tyd / fvyd    =   0,31 / 1,73 = 0,179                          18 % af skerþoli sperrunar notað  

 

Beygjuvægi sperru 

 

fmyk = 24 N/mm²        fengið úr töflu 

fmyd = kmod x (fmyk/ γM)  

                0,9 x (24 / 1,3 ) = 16,6 Mpa    (hannaður vægisstyrkur) 

Mótstöðuvægi 
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Wy = (b x h²) / 6 

               (45 x 245²) / 6 = 4,502 x 10⁵ mmᶟ 

Mestu hönnunarspennur fyrir sperru 

 Qmyd = ( MEd / Wy) 

 1,99 x 10⁶ / 4,502 x 10⁵ = 4,42 Mpa 

  

Hönnunarspenna / max spennu í efni 

 Qmyd/fmyd 

4,42 / 16,6 = 0,266                   27 % af styrk notað 

 

 

Brotmarkaástand 

 

Ψ2_1 = 0                    áhrifastuðull 

kdef = 0,6                   skriðstuðull 

E = 11 kN/m²             fjaðurstuðul l 

 

Tregðuvægi 

I = (bxhᶟ)/12 

 (45 x 245ᶟ)/12 = 5,515 x 10⁷ mm⁴ 

 

Niðurbeygja þaks 

Ufin_s = (5 x Sk x L⁴)/(384 x E x I ) + ( 1+ kdef) 

 (5 x 0,605 x 3550⁴)/(384 x 11 x 5,515 x 10⁷) + (1 + 1,6) = 3 ,66 mm 

Ufin_g =(5 x Gk x L⁴)/(384 x E x I ) + ( 1+ Ψ2_1xkdef) 

 (5 x 0,264 x 3550⁴)/(384 x 11 x 5,515 x 10⁷) +1 = 1,9 mm 
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Heildarniðurbeygja  þaks  Ufin_s + Ufin_g  = 3,66 + 1,9 = 5,56 mm 

 

Ubygg total = L/200,   3550 / 200 = 17,75 mm 

 

Ufin_GQ / Ubygg total =     5,56 / 17,75 = 31,3 % af leyfilegri niðurbeygju 
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6. Varmatapsútreikningur 

Varmatapsútreikningar. 

 

 

Gólfplata 

 

Krafan er 0,3 
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Gólfplata m. hita  

 

Útveggur íbúðarhús 

 

Krafan er 0,4 
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Útveggur bílskúr 

Krafan er 0,3 

 

Þak íbúðarhúss 

 

Krafan er 0,2  
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Þak bílskúrs 

Karfan er 0,2 
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Heildarvarmatap íbúðarhúss = 8804 W 

Heildarvarmatap bílskúrs = 3397 W  
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7. Loftun Þaks 

 

10.5.5. gr. 

Varnir gegn rakaþéttingu. 

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

uppsafnaðar rakaþéttingar. 

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

einnig til að tryggja að vatnsdræg klæðningarefni þorni nægjanlega hratt til að draga úr hættu á skemmdum. 

Loftbil bak við klæðningu skal að lágmarki vera 20 mm og skal loftunin inn í bilið vera nægjanleg og 

tryggt að meindýr komist ekki bak við klæðninguna. 

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

rakadrægt efni veggjar dragi ekki upp vatn úr undirstöðu. Rakavörn skal einnig setja milli timburs og 

steyptra byggingarhluta ef um samtengingu án loftunar er að ræða. 

[Þegar einangrun snýr að loftræstu bili skal tryggt að ekki verði uppsöfnun raka í einangrunarefninu. 

Jafnframt skal tryggt að lofthreyfing hafi ekki óæskileg áhrif á einangrunargildi byggingarhlutans.]1) 

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

að ysta klæðning sé ekki að fullu vatnsheld, skal verja undirliggjandi þakvirki með vatnsþéttu lagi. 

Undirlagið skal vera með tryggt afrennsli og hvíla á sléttum hallandi fleti. 

Gera skal ráðstafanir sem tryggja að raki sem fram kemur vegna leka eða rakaþéttingar innilofts eða 

byggingarraki lokist ekki inni í þakvirki. 

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

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

einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm² fyrir hvern m² þakflatar 

nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. Fyrir flóknari og stærri þök skal gera sérstaka grein fyrir 

loftun þakanna. 

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

inni á milli rakaþéttra laga, nema sýnt sé fram á aðra lausn sem tryggir að ekki verði rakaþétting né 

uppsöfnun raka.]1) 

1) Rgl. nr. 1173/2012, 53. gr. 

1 
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Stærð þaks í íbúðarhúsi sem skal lofta er 133,8 fm 

Sperrubil eru 54 stk 

Heildarþörf loftunar er 133,8 fm x 1000m2 = 133.800mm2 

40 mm loftunarrör (36 mm innanmál) með 30% rýrnun vegna nets er 712 mm2 

Fjöldi loftunarröra í sperrubil eru því 133.800/712/54 = 3,48 rör í sperrubil. 

Það þarf því að hafa 4 rör í bili (bil milli röra væri því 13 cm)  

-Athugun á bili í sperruloki 

Prufa að hafa 8 mm bil með neti 

Loftun í hverju bili með 30% rýrnun vegna nets er því 3108 mm2 

Heildarloftun væri því 3108 mm2 x 54 sperrubil = 167.832 mm2 

Ef farið er í 10 mm rauf þá væri öndun =209.790 mm2. 

Ákveðið að fara í 10 mm loftunarrauf í íbúðarhúsi, það er vel ríflegt en varla hægt að hafa 

bilið minna en 10mm 

 

Stærð þaks á bílskúr er 41 fm 

Sperrubil eru 26 stk 

Heildarþörf loftunar er 41 fm x 1000m2 = 41.000 mm2 

40 mm loftunarrör (36 mm innanmál) með 30% rýrnun vegna nets er 712 mm2 

Fjöldi loftunarröra í sperrubil eru því 41.000/712/26 =  2,2 rör í sperrubil. 

Það þarf því að hafa 3  rör í bili  

-Athugun á bili í sperruloki 

Prufa að hafa 8 mm bil með neti 

Loftun í hverju bili með 30% rýrnun vegna nets er því 3108 mm2 

Heildarloftun væri því 3108 mm2 x  sperrubil = 80.808 mm2 

Ef farið er í 10 mm rauf þá væri öndun =101.010 mm2. 

Ákveðið að fara í 10 mm loftunarrauf í bílskúr, það er vel ríflegt en varla hægt að hafa bilið 

minna en 10mm 
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8. Þakrennur og niðurföll 

 

Þakrennur og niðurföll 

 

 Mesta 10 mínútna úrkoma á Akureyri mælist 47 l/s ha. Þakfletir á íbúðarhúsinu eru 

þrír sem taka við vatni. Á fyrsta þakfleti er flatarmálið 52,56 fm og þar er 100 mm þakrenna 

með tvennum 70 mm þakniðurföllum þannig að hvort niðurfall tekur við vatni af 26,3 fm, 

þessi þakflötur er merktur með blárri línu á línuriti. Á þakfleti tvö sem er 57,6 fm eru einnig 

100 mm þakrenna og tvö niðurföll, hvort niðurfall tekur við vatni af 28,8 fm, þessi flötur er 

merktur með grænni línu. Á þriðja þakfleti íbúðarhúss sem er 47,2 fm er 100 mm þakrenna 

með tveim niðurföllum og tekur hvort niðurfall við vatni af 23,6 fm, þessi flötur er merktur 

með rauðri línu. Á bílskúr eru tveir eins þakfletir sem eru 26,9 fm hvor, þar er 100 mm 

þakrenna með einu niðurfalli. Þessi flötur er merktur með svartri línu. 

 Samkvæmt línuritum annar þetta kerfi vatnsmagninu auðveldlega. 

 

 

 

 

 

 

Mynd: þakrennur 
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Mynd: Þakrennuniðurföll 

 

 

 

Mynd: fráveitulagnir 
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9.   Umsókn um byggingarleyfi 
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10.  Gátlisti byggingarfulltrúa 
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 33 

11.  Mæli- og hæðarblöð 
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