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Inngangur 
 
Skýrsla þessi er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík. 
Verkefnið er unnið af Óttari Karlssyni og Heimi Bates. 
Óttar er 38 ára, lærður húsasmiður og hefur starfað sem slökkviliðs og 
sjúkraflutningamaður frá 1998 til dagsins í dag. 
Heimir er 35 ára, lærður húsgagnasmiður og hefur starfað sem slíkur, ásamt því að 
vera í eigin atvinnurekstri. 
Í verkefninu var forskriftin sú að hanna einnar hæðar einbýlishús með stakbyggðri 
bílgeymslu fyrir einn bíl. Húsið skildi hafa allar þær vistarverur sem tilgreindar eru í 
gildandi byggingarreglugerð og öllum ákvæðum reglugerðar framfylgt.  
Sökklar, útveggir og plata húss skildu vera staðsteypt úr járnbentri steinsteypu og 
þak úr timbri með loftræstri klæðningu en þakhalli valfrjáls. 
Sökklar og plata bílskúrs skildu vera staðsteypt úr járnbentri steinsteypu en 
útveggir og þak úr timbri með  loftræstri klæðningu. 
Það sem vegur þyngst í hönnun húsa er byggingarreglugerðin. Hana er að finna t.d. á 
vef mannvirkjastofnunar.  Fylgja skal kröfum um algilda hönnun íbúðarhúsnæðis en 
þær er að finna í 6. kafla reglugerðarinnar. Segja má að þar vegi þyngst meginreglur: 
Gr.6.2.1.  
 
Byggingu skal staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig að góð tenging 
sé milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Þá skal gæta 
að gæðum byggingar- listar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og 
orkunotkun. Byggingu skal staðsetja með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og 
skuggavarps þannig að sólar og skjóls njóti á sem heppilegastan hátt á leik- og 
dvalarsvæðum. Að auki skal tekið tillit til hljóðvistar. Bygging á lóðarmörkum að 
gangstétt, við gatnamót eða að almennum gangstíg má aldrei hindra útsýni yfir götu 
eða gangstíg þar sem gera  má ráð fyrir akandi umferð, né valda hættu fyrir gangandi 
umferð með útitröppum, útskagandi byggingarhlutum, veggsvölum, opnanlegum 
gluggum eða hurðum. Um hæð bygginga og afstöðu þeirra á lóð gilda ákvæði 
deiliskipulags.  
 
Í upphafi annar voru myndaðir hópar sem vinna skildu saman að verkefninu. Fyrsti 
hluti verkefnisins var þó einstaklingsverkefni og voru gefnar 2 vikur í þann hluta. 
þar sem aðilar fóru í að leita sér að lóðum, rissa upp teikningar að húsum og svona 
almennt að gera upp við sig hvernig uppbygging hússins og þá byggingarhluta ætti 
að vera. 
Útkoma þessarar vinnu er svo verkefnið okkar hér. Lóðin er Austurkór 85 í 
Kópavogi, alls 837 m2. Brúttóflötur húss er 153,9 m2.. Brúttóflötur bílskúrs 44,1 m2. 
Nýtingarhlutfall er því 23,66% 
 
Farið var að lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku gildi 1. Janúar 2011 og 
byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók gildi 24. Janúar 2012 
 
Teikningar samanstanda af aðal-,  byggingar-, burðarvirki- og lagnauppdráttum. 
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Fram koma allir helstu útreikningar sem við koma þessari byggingu, svo sem 
varmatapsútreikningar, neysluvatnsútreikningar, þakrennu og niðurfalls-
útreikningar og burðarþolsútreikningar.  Þá er einnig verklýsingar, tilboðsskrá og 
kostnaðaráætlun. 
 
Markið áfangans er að nemendur fái heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu 
námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr öllum námsgreinum 
byggingariðnfræðinnar og tileinki sér sjálfstæð og markviss vinnubrögð við úrlausn 
raunhæfra verkefna í byggingariðnaðinum. 
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Verklýsing 
 
Í verklýsingu ef farið eftir númerakerfi Fjársýslu ríkisins. Vísað er til númera í öllum 
undirköflum og ber hver liður einnig númer eftir þessu kerfi. 
I� verklýsingu er verkum lýst og er þar að verulegu leyti vıśað til ı́slensk staðals. 
Tilgangur verklýsingar er að gera bjóðendum ljóst, hvað er fólgið ı́ einstökum 
verkhlutum og hvernig skuli leysa þá af hendi. Ekki er þar þó um tæmandi lýsingu 
allra verka að ræða. 
Þar sem teikningar og verklýsing kveða ekki fyllilega á um hvernig skuli leysa 
einstök verk, skal ætı́ð miða við, að verk skuli vinna á vandaðan og varanlegan hátt 
og að öllu leyti fullnægjandi fyrir slı́ka byggingu, enda er það sem á vantar ı́ lýsingu 
góðra fagmanna að leysa. Ef um vafa er að ræða varðandi frágang og lausnir, skal 
ætið hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa. 
 
1     Aðstaða og jarðvinna 
 
 
1.1   Aðstaða 
 
Verktaki skal gera byggingarsvæðið öruggt þannig að börnum og öðrum stafi ekki 
hætta af, t.d. með girðingu, og umgengni við byggingarsvæðið sé til sóma gagnvart 
umhverfinu. Verktaki skal sjálfur útvega þær vinnubúðir sem hann telur hæfa 
verkinu og sjá um allan rekstur þeirra. Við lok verks á verktaki að fjarlægja allar 
girðingar, vinnuskúra og allt rusl sem fyrirfinnst á svæðinu og skila 
byggingarsvæðinu af sér í fullkomnu ásigkomulagi og húsið hreinsað af fagfólki. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
1.2   Jarðvinna 
 
Verktaki skal fá setta út staðsetningarpunkta. Grafa skal niður á klöpp eða 
burðarhæfan botn. Miða skal við að hafa gröft 1,5m út fyrir grunn byggingar svo 
hægt sé að vinna með góðu móti í kringum sökkulmótin. Þjöppuð fylling skal vera frá 
föstum botni og upp undir sökkla. 
 
  
1.2.1  Jarðvegsskipti  
 
Grafa skal upp allan lífrænan jarðveg undir húsinu niður á fastan botn. Fjarlæga skal 
allan þann jarðveg sem ekki nýtist í mótun lóðarinnar.  Púðinn á að vera úr frostfríu 
efni og þjappaður í lögum sem henta tækjum og tólum jarðvegs verktaka. 
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Undir hellum á bílaplani, skal fjarlægja lífrænan jarðveg að lágmarki 900 mm undir 
endanlegt yfirborð, eða niður á fastan botn. Fylla skal með frostfríu efni og þjappa, 
en hafa efstu 100 mm fyrir neðan hellur úr fínum sandi. 
 
Í kringum undirstöður fyrir sólpallinn skal setja gróft, drenandi efni. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
1.2.2  Fylling í sökkul og að pallundirstöðum 
 
Fylla á jafnt í sökkul að innan og utanverðu til að varast of mikinn þrýsting á 
sökkulveggina og eiga á hættu að skekkja þá. Fylling á að vera frostfrí og þjöppuð í 
lögum sem henta tækjum og tólum jarðvegs verktaka. 
 
Eftirfarandi kröfur eru gerðar til kornadreifingar fyllingarefnisins, og er átt við 
þyngdarhlutföll: 
 
Ekki má meira en 8% efnis hafa kornastærð minni en 0,0741 mm. Ekki má meira en 
20% efnis hafa kornastærð minni en 0,25 mm Mesta steinastærð í fyllingarefninu 
má ekki fara yfir 100 mm. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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2     Burðarvirki 
 
 
2.1   Almenn atriði  
 
 
2.1.1 Steypuvirki  
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Öll járnabinding er samkvæmt verkfræðiteikningum. Í veggjasteypum á steypuhula 
yfir járnabindingu að vera 40 mm bæði að innan og utanverðu. Í botnplötu á 
járngrind að vera fyrir miðri plötu. Hreinsa á öll mót fyrir lokun og steypu. Bindivír 
má ekki liggja utan í mótum. Steypa í sökklum á að vera að styrkleika C25 og í 
botnplötu á að nota C25. Í veggi húss á að nota C25. Víbra á steypuna með 50 cm 
millibili í veggjum og flotefni má nota eins og steypuframleiðandi segir til um. Ef 
notaður er hefðbundinn uppsláttur í veggjum, skal slíta tengi 25 mm inn í steypu og 
múra yfir sárið. Ef notaður er kerfisuppsláttur í veggjum, skal setja tappa í teinagöt 
að innan og utan og kítta yfir með viðurkenndu kítti. Fylla á í rörin með einangrun og 
múra yfir þau að innanverðu. 
 
 
2.1.2  Járnbending  
  
Steypustyrktarstál merkt K á teikningum (t.d. K12) er kambstál og skal uppfylla 
eftirfarandi kröfur:    ‐ Flotspenna: fyk = 500 MPa 

‐ Seigla: Brotspenna/flotspenna ≥ 1,08 
‐ Brotlenging  ≥ 5% 

                                         ‐ Allt kambstál skal vera suðuhæft 
 
Um bendistál og bendingu gilda ákvæði ÍST10, nema annað sé tekið fram.  Bending 
skal framkvæmd í samræmi við uppdrætti.  Framkvæmdum skal haga samkvæmt 
framkvæmdaflokki B í ÍST 10. 
 
Þess skal vandlega gætt að notuð sé sú tegund bendistáls sem uppdrættir segja til 
um.  Leiki vafi á gæðum bendistáls sem verktaki hyggst nota, skal framkvæma 
prófun á eiginleikum stálsins. Prófanir skulu gerðar af Rannsóknarstofnun 
byggingariðnaðarins. 
 
Á vinnustað skal geyma allt bendistál á timbri eða öðru undirlagi til að verja það frá 
óhreinindum og skemmdum. 
 
Við bending skal uppdráttum fylgt nákvæmlega.  Þar sem járn liggja saman í kross 
skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan viðurkenndan hátt.  Notaðir skulu 
fjarlægðarklossar af viðurkenndri gerð og má mesta fjarlægð á milli klossa vera 1,0m 
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í báðar áttir.  Stólar skulu vera undir bendingu í gólfi.  Stólar skulu þannig frágengnir 
að engin hætta sé á að þeir sígi eða aflagist þegar steypt er.  
 
  
2.1.3 Timburvirki  
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Allar festingar í burðarvirkinu skulu vera galvaníseraðar nema að annað sé tekið 
fram. Það á við um saum, skrúfur, múrbolta, snittteina, vinkla, bjálkaskó og fl. Bora á 
fyrir öllum skrúfum, múrboltum og snittteinum með hæfilegri stærð af bor. Allar 
stærðir og fjarlægðir eru í millimetrum nema annað sé tekið fram. Allar stoðir og 
sperrur skulu vera úr styrkleikaflokki K24, nema annað sé tekið fram. 
 
 
2.1.4  Stálvirki 
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Allt smíðajárn skal vera S235 vottað og galvaníserað nema annað sé tekið fram. 
 
 
2.2   Sökklar og undirstöður 
 
Sökklar eiga að vera 200 mm þykkir og ná a.m.k. 800 mm undir yfirborð jarðvegs. 
Setja skal vatnslás við öll steypuskil. Einangra skal alla sökkulveggi að utanverðu 
með 100 mm einangrunarplasti, 24 kg/m3 til að fyrirbyggja kuldabrú. Yfir 
einangrun skal klæða með jarðvegs takkadúk. Festa skal einangrun og dúk með 
dýflum.  Vanda skal allan frágang á einangrun og dúk.  
Í sökkulveggjum er einföld járngrind.  2x K12mm járn eru efst og neðst í 
sökkulveggjunum og svo eru K10 járn beygð úr sökkulveggjum og inn í plötu í þeim 
tilgangi að ná tengingu. .  K10 tengijárn skulu standa minnst 500mm upp úr efri brún 
plötu. 
Undirtöður fyrir pall  og súlur skulu steyptar í blikkhólka sem skilin er eftir.  
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
  
 
2.3   Botnplötur 
 
Botnplötur bæði húss og bílskúrs eru 120 mm. Undir báðum plötum er 100 mm 
einangrunarplast, 24 kg/m3. .  Í plötu verður einföld K 10 c/c 250 járn, eða k 189 
járnamotta.   
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Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
2.4   Steyptir veggir 
 
Veggir húss verða úr járnbentri steypu 180 mm þykkir og skulu vera innan +/- 5mm 
lóðréttri skekkju. Einföld járngrind K 10. Gluggar eru settir í eftir á (sjá nánar kafla 
6.5 Gluggar og hurðir bls. 26). Veggir eru einangraðir að utan með 125 mm 
einangrun, 80 kg/m3 fest með dýflum. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
2.5   Timbur útveggir 
 
Útveggjagrind bílskúrs skal vera úr 45 x 145 mm timburstoðum. Fótreim  á að festa 
með 12 x 150 mm löngum snittteinum sem bora á í gegnum styrkta vinkla (105 x 
90) og líma ofan í steyptan sökkul með viðurkenndu tvíþátta steypulími. Undir 
fótreim á að setja tvöfalt lag af þakpappa. Vinklana á að negla með 4 x 40 mm 
kambsaum, sex nagla í fótreim og sex í stoð. Undir toppreimina skal festa reim sem 
er felld inn í efsta hluta veggjastoða. Sú reim skal skrúfuð með 6 x 80 mm skrúfum, 
c/c 600 mm,  í gegnum toppreim  og 2 stk 6 x 80 mm skrúfur í hverja stoð. Toppreim 
skal vinkla við veggjastoðir með sömu aðferð og fótreim. Yfir öllum opum skal fella 
þverbita inn í stoðir til styrkingar. Að utan skal klæða grindina með 13 mm útigifsi. 
Skrúfa skal gifsplötur c/c 100 mm í alla grindina, þar með talið lausholt. Inni í 
grindini á að vera 150 mm þéttull, 30 kg/m3. Rakavarnarplast, 500 Pam, á að setja 
að innanverðu. Samskeyti skulu skarast um 150 mm og límd saman með 
rakavarnalímbandi. Við úthring skal kítta aftur brúnir á plastinu og passa að hafa 
slaka á því. Þar sem plastið af þakinu nær niður á veggi skal veggjaplastið fara yfir 
þakplastið.  
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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2.6   Þak 
 
 
2.6.1 Þak íbúðarhús 
 
Límtré GL32c er í mæni íbúðarhúss  140 mm *433 mm (sjá útreikninga þaks bls. 42). 
Hann er festur með sérsmíðaðri festingu í vegg eins og líst er á teikningu nr. B07.  
Í bitann festast sperrur 45 mm * 245 mm. Festingar eru BMF bjálkaskór 45 * 197, 
neglt með 4.0 * 60 kambsaum 12 stk í límtrésbita og 4.0 * 40 í sperru 12 stk.  
Sperrur utaná hús eru festar utan í útvegg með múrboltum með pappalagi á milli. 
Ofan á sperrur er klætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm (1´ x 6´) sem er negld 
með 3 stk 72 mm galvaníseruðum saum í hverja sperru. Ofan á borð er klætt með 
þakpappa með pam gildi 20 og skal skörun vera að lágmarki 150mm.  
Þakeinangrun er 220 mm 30 kg/m3 með áföstum vindpappa. 25 mm loftunarlistum 
skal komið fyrir við efri brún sperra beggja vegna áður en þakull er sett upp. Gæta 
skal þess að einangrun „kýlist“ ekki upp við borðaklæðningu við uppsetningu og loki 
þannig fyrir loftun þaksins. Setja skal masonit plöturenninga 3,2 x 100 x 560 mm 
ofan á samskeyti þakullar til þess að tryggja að samskeyti þakplatna loki ekki loftun. 
Einnig skal gæta þess að einangrun loki ekki fyrir loftunarraufar inn á þakið við 
útvegg. Einangrunin skal passa ı́ sperrubil og falla vel saman á samskeytum og vera 
án rifa eða gata. Strengja skal 2mm stálþráð með c/c 300 mm þvert á sperrur til að 
halda við ullina. Skal stálvı́rinn festur með heftum eða U-laga nöglum og kafrekið 
uppundir sperrur. 
0,2 mm rakavarnaplast, pam 500, skal sett undir sperrur og er látið skarast um 
a.m.k. 150 mm á samskeytum. Öll samskeyti skal líma 
saman með rakavarnarlímbandi. Alls staðar þar sem rakavarnarplast nær að 
veggjum skal kítta rakavörnina við vegginn. 
Allt þakið skal vera loftað með 10 mm loftrauf frá þakklæðningu niður að steypu 
útveggja. Loftrauf skal þó varin með skordýraneti sem fest er við ytribrún veggjar. 
(sjá  Loftun þaks bls. 61). Verkkaupi er tilbúinn að skoða aðrar lausnir á loftun ef 
verktaki telur þær sambærilegar. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
2.6.2 Þak bílskúr 
 
Límtré GL32c er í mæni íbúðarhúss  140mm*533mm (sjá útreikninga þaks bls 42). 
Bitinn gengur 100mm inn í vegginn á sitthvorum enda. Við endann á bitanum og 
milli bitans og krossviðar á útvegg er 50mm einangrun. Festingin er sýnd á teikningu 
B07  
Í bitann festast sperrur 45mm*245mm. Festingar eru BMF bjálkaskór 45*197, neglt 
með 4.0*60 kambsaum 12 stk í límtrésbita og 4.0*40 í sperru 12 stk.  
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Sperrur utaná bílskúr eru festar utan í útveggjagrind með rústfríum skrúfum  með 
pappalagi á milli. 
Ofan á sperrur er klætt með borðaklæðningu 25*150mm (1´x6´) sem er negld með 3 
stk 72mm galvaniseruðum saum í hverja sperru. Ofan á borð er klætt með þakpappa 
með pam gildi 20 og skal skörun vera að lágmarki 150mm. 
Þakeinangrun er 220mm 30kg/m3 með áföstum vindpappa. 25 mm loftunarlistum 
skal komið fyrir við efri brún sperra beggja vegna áður en þakull er sett upp. Gæta 
skal þess að einangrun „kýlist“ ekki upp við borðaklæðningu við uppsetningu og loki 
þannig fyrir loftun þaksins. Setja skal masonit plöturenninga 3,2x100x560mm ofan á 
samskeyti þakullar til þess að tryggja að samskeyti þakplatna loki ekki loftun. Einnig 
skal gæta þess að einangrun loki ekki fyrir loftunarraufar inn á þakið við útvegg. 
Einangrunin skal passa ı́ sperrubil og falla vel saman á samskeytum og vera án rifa 
eða gata. Strengja skal 2mm stálþráð með c/c 300mm þvert á sperrur til að halda við 
ullina. Skal stálvı́rinn festur með heftum eða U-laga nöglum og kafrekið uppundir 
sperrur. 
0,2mm rakavarnaplast, pam 500, skal sett undir sperrur og er látið skarast um a.m.k. 
150mm á samskeytum. Öll samskeyti skal líma 
saman með rakavarnarlímbandi. Alls staðar þar sem rakavarnarplast nær að 
veggjum skal kítta rakavörnina við vegginn. 
Allt þakið skal vera loftað með 10mm loftrauf frá þakklæðningu niður að útigifsi sem 
klætt er á útveggi. Loftrauf skal þó varin með skordýraneti sem fest er við ytribrún 
veggjar. (sjá Loftun þaks bls. 61). Verkkaupi er tilbúinn að skoða aðrar lausnir á 
loftun ef verktaki telur þær sambærilegar. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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3     Lagnir 
 
3.1   Almenn atriði 
 
Verktaki tekur að sér að útvega og fullgera allar lagnir og búnað eins og teikningar 
og verklýsing kveða á um. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til 
allra verka. 
 
 
3.2   Frárennslislagnir 
 
  
3.2.1  Skólplagnir  
 
Skólplagnir í grunni skulu vera úr 110mm PVC plaströrum af viðurkenndri gerð til 
notkunar í jörð. 
 
Fyrir lögnum innan grunns skal grafa í þjappaða fyllingu og leggja lagnir samkvæmt 
IST 68. Halli lagna skal vera að lágmarki 20 prómill. 
 
Tengja skal skolplagnir inná borgarkerfið samkvæmt fyrirmælum OR. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.2.2  Regnvatnslagnir  
 
Regnvatnslagnir skulu leiða regnvatn frá þakniðurföllum í brunn sem er staðsettur á 
lóð skv. teikningum. Lagnir skulu vera úr 110mm PVC plaströrum. Við niðurlögn 
skal notast við sömu ákvæði og í skolplögnum. Halli lagna skal vera að lágmarki 10 
prómill. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.2.3  Brunnar  
 
Tveir plastbrunnar skólp 600mm í þvermál, og dren 400mm, a.m.k. eru lagðir skv. 
teikningum innan lóðarmarka og tengdir inná borgarkerfi skv. fyrirmælum OR. 
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Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.2.4  Þakniðurföll og rennur  
 
Þakrennur eru úr áli og skulu samsettar með samsetningartengjum. Stærð þakrenna 
er 100mm og skulu þær festast í hverja sperru. Þakrennur skulu vera með vatnshalla 
þannig að lægsti punktur sé við niðurföll. 
 
Þakniðurföll eru úr áli og skulu samsetningar vera með beygjum sem tengja niðurföll 
við þakrennu. Stærð niðurfalla er 70mm og skulu þau festast með 1500mm millibili 
við vegg. Staðsetning niðurfalla er skv. teikningum. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið.  
 
 
3.2.5  Niðurföll  
 
Gólfniðurföll skulu vera staðsett skv. teikningum. Endanleg hæð niðurfalla miðast 
við að vera í flútti við flísar. Niðurföll skulu vera lægsti punktur í þeim rýmum sem 
þau eru í og gólf halli að þeim. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
3.3   Neysluvatnslagnir  
 
 
3.3.1  Almenn atriði  
 
Verktaki skal leggja allar neysluvatnslagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt 
efni sem notast er við skal vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. 
stöðlum og reglugerðum fyrir notkun. 
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Hönnunarforsendur neysluvatnskerfis. 
Upphitun á köldu vatni með varmaskipti við inntak. Hitastig inn á kerfi fari ekki yfir 
65°C 
Hitastýrð blöndunartæki eða blöndunarlokar notaðir til að lækka hitastig við 
töppunarstaði. 
 
Með þessari uppsetningu er öllum kröfum staðalsins ÍST 67/2003 og 
byggingarreglugerðar uppfylltar.  
 
  
3.3.2  Lagnir  
 
Allar neysluvatnslagnir skulu vera PEX lagnir rör í rör í stærðum 16, 18 og 20 eins 
og teikningar sýna. Allar festingar og upphengi skulu vera útfærð með snyrtilegum 
frágangi og nægilegum styrk 
til að bera lagnir uppi. Allar lagnir skulu vera innfelldar í veggi og frágangur 
snyrtilegur. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.3.3  Töppunarstaðir  
 
Við alla töppunarstaði skulu vera hitastýrð blöndunartæki eða blöndunarlokar. 
Öll hreinlætistæki s.s. vaskar, klósett og tilheyrandi búnaður  skal vera af 
viðurkenndri og vandaðri gerð. 
 
Eldhúsvaskur   Blöndunarloki   stilltur á 45°C 
Skolvaskar   Blöndunarloki   stilltur á 45°C 
Handlaugar   Blöndunarloki   stilltur á 41°C 
Baðkar   Hitastýrð blöndunartæki  stillt á 38°C/45°C 
Sturtur   Hitastýrð blöndunartæki  stillt á 38°C/45°C 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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3.4   Hitalagnir  
 
 
3.4.1  Almenn atriði  
 
Verktaki  skal leggja allar hitalagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt efni sem 
notast er við skal vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum 
og reglugerðum fyrir notkun. 
 
  
3.4.2  Gólfhiti  
 
Gólfgeisli skal lagður með 2x20mm PEX lögnum og er millibil röra c/c 150mm nema 
næst útveggjum skal leggja c/c 100mm. Rör eru lögð ofan á einangrun og fest niður 
með c/c 300mm lykkjum. Lagnir skulu lagðar að tengigrind sem staðsett er í 
þvottahúsi. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.4.3  Einangrun  
 
Einangra skal yfir lagnir með glerullarhólkum á því svæði sem er skilgreint á 
teikningu L03.  
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
3.4.4  Ofnar og ofnlokar 
  
Ofnar eru tilgreindir í ofnatöflu. Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við IST 
69. Ofnar skulu staðsettir 100mm frá gólfi fyrir utan handklæðaofn. 
Á alla ofna skal setja sjálfvirka ofnloka sem settir eru á framrás og skulu stýrast af 
umhverfishita. 
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Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
3.4.5  Þrýstiprófun  
 
Þrýstiprófunin skiptist í tvo flokka, það er frumprófun og aðalprófun. Við 
þrýstiprófun skal notast við þrýstimæli sem getur numið að lágmarki 0,1 bara 
þrýstimun. Þrýstimæli skal staðsetja í lægsta punkt lagnar sem prófað er. 
 
Frumprófun: Í frumprófun skal þrýstiprófa lagnirnar við 6 bör. Prófið skal 
framkvæma á eftirfarandi hátt: 
 
Fylla skal kerfið með vatni þannig að það nái 6 börum og látið standa í 10 min. Að 
þessum tíma loknum skal fylla kerfið aftur þannig að það nái 6 börum og látið standa 
í aðrar 10 mín. Að því loknu skal fylla kerfið í þriðja sinn uppí 6 bör og látið standa í 
10 mín. Að þessum tíma loknum er kerfið látið standa í 30 mín og má þrýstingur ekki 
falla meira en 0,6 bör. Engin leki má myndast á meðan það er þrýstiprófað. 
 
Aðalprófun: Aðalprófun er framkvæmd í beinu framhaldi af frumprófun. 
Prófunartími þess er tveir tímar. Á þeim tíma má þrýstingur ekki falla meira en 0,2 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², m3, lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. 
efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar 
og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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4     Raforkuvirki 
 
 
4.1   Almenn atriði 
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Íbúðarhús er byggt úr timbri en bílskúr er staðsteyptur.  Raflagnir eru ýmist inn 
undir klæðningu, innsteyptar eða fyrir ofan niðurtekin loft.  Rafverktaki skal vinna 
verkið samkvæmt verklýsingu þessari. 
 
 
4.2   Efnisgæði og reglugerðir 
 
Öll vinna skal unnin af fagmönnum. Allt efni skal vera 1.flokks og uppfylla ákvæði 
Reglugerða um raforkuvirki og Tæknilega tengiskilmála rafveitna.  Allur rafbúnaður 
skal vera CE-merktur. 
 
 
4.3   Sökkulskaut 
 
Sökkulskaut skal lagt í sökkul íbúðarhúss og bílskúrs, tengja skal saman skaut beggja 
húshluta og passa skal að skautið sé hulið steypu alla leið að töflu.  Sökkulskautið 
skal vera 2stk K12 kambstál og skal það víxlast á hornum. Skaut skal skarast um að 
lágmarki 600mm. Setja skal 
2stk ½“ jarðskautsklemmur á hverja samsetningu kambstálsins. 
 
 
4.4   Heimtaugar 
 
Vinna við heimtaugalagnir skal unnin í samræmi Orkuveitu Reykjavíkur.  Heimtaug 
skal vera 3x63A. 
 
 
4.5   Raflagnir og dósir í veggjum og lofti 
 
Notast skal við litaðar pípur og skal litanotkun vera eftirfarandi 
 
Hvítar = lágspennulagnir Rauðar = brunaviðvörunarkerfi Bláar = smáspennulagnir 
Útbrún dósa skal vera slétt við vegg eða loft eftir því sem við á. 
 
  
4.6   Lýsing 
 
Í bílskúr skulu settir flúor lampar í loft.  Í íbúðarhúsi skulu vera innfeld ljós í loftum. 
Dimmanleg halogen eða led lýsing. Nákvæm ljósasettning er í höndum raflagna og 
lýsinga hönnuðar. 
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5     Frágangur innanhúss 
 
 
5.1   Almenn atriði 
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
 
 
5.2   Múrverk 
 
Niðurlögn steypu í plötu skal vanda og passa upp á hæðir. Ofan á steypu kemur 
70mm ílögn úr anitrít sem hylur gólfhitalagnir Hlífa skal plötunni og ekki stíga inn á 
hana fyrr en í fyrsta lagi 2 dögum eftir steypu. Alla veggi og skal slípa og fjarlægja 
skal allt hröngl. Brjóta á burtu alla steypu sem smitast undan mótum í kverkum og 
hornum. Allar viðgerðir á að framkvæma með viðurkenndu múrefni. Frágangur á 
veggjum er sandspörslun og málun. 
Í kringum glugga skal múra og taka allar línur lóðrétt og lárétt vanda til verka. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við 
fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru 
innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
5.3   Léttir veggir og klæðningar  
 
 
5.3.1  Útveggir  
 
Innan á stoðir og lektur á að skrúfa 32x45mm timburlista sem skrúfast með 
5x60mm skrúfum c/c 600mm. Raufar skal hafa í listana í samráði við rafvirkja til að 
auka þægindi við lagningu rafmagnsröra. Utan á listana kemur 12mm krossviðsplata 
sem er fest með 4x45mm skrúfum c/c 200mm í útbrún og c/c 300mm í miðju listann 
og í listann utan á lektunum. Utan á krossviðinn er fest 13mm gifsplata sem er 
skrúfuð með gipsskrúfum c/c 150mm í úthringinn og c/c 300mm í miðja plötu. 
Passa skal að láta samskeyti á krossvið og gifsi skarast. Í baðherbergi á að setja 
rakavarið gifs. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við 
fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru 
innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið.  
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5.3.2  Þak  
 
Neðan í sperrurnar eru skrúfaðir 32x45mm timburlistar með 6x70mm skrúfum, c/c 
600mm. Listarnir liggja þvert á sperrurnar og er á milli þeirra 30mm einangrun, 
30kg/m3. Þau loft sem eru niðurtekin skal nota niðurhengt blikkkerfi sambærilegt 
því sem er í boði í Húsasmiðjunni eða BYKO.  
Allt loftið klæðist með einföldu 13mm gifsplötum sem eru skrúfaðar með 35mm 
gifsskrúfum c/c 150mm.  
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m². Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
  
 
5.3.3  Inniveggir  
 
Allir innveggir eru byggðir upp með blikkstoðum. Á stoðirnar skrúfast krossviður í 
innralagi en gifs í ytralag.. Undir alla blikkleiðara er sett timbur til að lyfta þeim upp 
úr anitrítinu og slíta anitrítið í sundur.  Timbrið er einangrað frá anitríti með 25mm 
120kg/m3 steinull og settur tjörupappi undir til að það liggi ekki á botnplötu. Allir 
blikk leiðarar er liggja að gólfi eða útvegg eiga að vera með svamp eða filt einangrun. 
Setja skal kítti undir þær stoðir sem mynda endann á veggjum. Allar stoðir skal setja 
upp með c/c 600mm nema þar sem veggir eru flísalagðir, þar skal vera í mesta lagi 
c/c 400mm á milli stoða. Í votrýmum á að klæða ytra lagið með rakavörðu gifsi. 
Innra lagið (krossvið) skal skrúfa þétt og passa að platan leggist vel að leiðaranum. 
Allt ytra lagið skrúfast með 35mm löngum gifsskrúfum með 150mm millibili á 
köntum en 300mm í miðju. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², frá anitrít og að lofti, öll op dregin frá. Einingarverð skal 
miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. 
Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
5.4   Málun  
 
 
5.4.1  Almenn atriði  
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Verktaki skal  



BI LOK 1006   
 
Lokaverkefni í byggingariðnfræði Óttar Karlsson 
Austurkór 85 Heimir Bates 
 ________________________________________________________________________________________________  
 

23 
 

framkvæma málningarvinnu innanhúss.  Innifalið er líming borða, spörtlun og málun 
allra veggja og lofta.  Verktaki skal verja alla glugga og gler áður en hann hefst handa 
við 
málningarvinnu. Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu og tilboðsskrá. 
 
  
5.4.2  Málun bílskúrs  
 
Sparsla skal öll samskeyti platna og kverkar þar sem það á við með grófu sparsli og í 
það lagður pappírs sparslborði.  Sparsla skal í skrúfugöt með einni umferð af grófu 
sparsli. Tvísparsla skal svo yfir skrúfugöt og borða þannig að fletir verði jafnir og 
sléttir.  Einnig skal það tryggt að engin ummerki séu um samskeyti og skrúfur.  Allt 
spartl skal slípa vandlega. Mála skal alla veggi og loft.  Grunna skal allt spartl með 
10% þynntri plastmálningu.  Síðan skal grunna alla fleti með sömu málningu.  Mála 
skal 3 umferðir með akryl málningu þar til fullnægjandi þekju er náð. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við 
fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru 
innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
  
 
5.4.3  Málun íbúðarhúss  
 
Sparsla skal alla veggi og loft þannig að fyllist í göt og eitt hefur verið ójöfnum.  Mála 
skal alla veggi og loft.  Grunna skal allt spartl með 10% þynntri plastmálningu.  Síðan 
skal grunna alla fleti með sömu málningu.  Mála skal 3 umferðir með akryl málningu 
þar til fullnægjandi þekju er náð. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Einingarverð skal miðast við 
fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru 
innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
  
5.4.4  Frágangur í verklok  
 
Áður en verktaki skilar verki sínu skulu málarar fara yfir alla málningu og 
framkvæma viðgerðir eftir aðra iðnaðarmenn. Viðgerðir skulu þannig framkvæmdar 
að þær sjáist ekki.  
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6    Frágangur utanhúss 
 
 
6.1    Almenn atriði 
 
Verktaki skal útvega öll tæki, tól og efni sem þarf til að vinna verkið eins og best 
verður á kosið. Öll vinna skal vera unnin af fagmönnum og vanda skal til allra verka. 
Verklýsing þessi á bæði við íbúðarhúsið og bílskúrinn nema annað sé tekið fram. 
 
 
6.2   Sökkull  
 
Utan á sökkul, sem er einangraður að utan er settur takkadúkur. Hann er festur með 
dýflum. Fylla skal að sökkli með varúð til að gata ekki dúkinn. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m². Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis.  
 
 
6.3  Útveggir 
 
 
6.3.1  Bílskúr 
 
Notast skal við klæðningakerfi sambærilegt við það sem Áltak býður upp á. Utan á 
útigifsið á að skrúfa álleiðara í hverja stoð sem festur er með ryðfríum skrúfum c/c 
500mm. Klæðningin er liggjandi báruál sem fest er í aðra hverja lágbáru. Vegna þess 
að klæðningin er liggjandi þá loftar vel. (Sjá nánar leiðbeiningar frá framleiðanda 
undirkerfis og deili teikningar) Allar flasningar á hornum og í kringum glugga eru úr 
2mm áli. Frágangur í kringum glugga er eins og sagt er frá í kafla 6.4 Gluggar og 
hurðir. Litur á flasningum og báru er hvítt (Ral 9010). 
 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Áláfellur og vatnsbretti eru í lm. 
Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og 
förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera 
verkið. 
  
 
 
 
 
 



BI LOK 1006   
 
Lokaverkefni í byggingariðnfræði Óttar Karlsson 
Austurkór 85 Heimir Bates 
 ________________________________________________________________________________________________  
 

25 
 

6.3.2  Íbúðarhús 
 
Veggir íbúðarhúss eru einangraðir að utanverðu með 125mm steinullareinangrun, 
80kg/m3, og skal hver 1200mm löng einangrunarplata vera fest með a.m.k. fjórum 
dýflum. Bæði húsið og bílskúrinn eru klædd með liggjandi báru-álplötum. Frágangur 
í kringum glugga er eins og sagt er frá í kafla 6.4 Gluggar og hurðir. Áður en 
einangrun er sett á íbúðarhús, skal þó setja upp festingar fyrir ál-leiðara undirkerfis 
utanhúsklæðningar. Þegar einangrun er komin á er hægt að setja leiðara upp og því 
næst eru veggir klæddir með liggjandi ál-báru sem skal festa eins og framleiðandi 
segir til um. Sitthvort undirkerfið er á húsið annarsvegar og bílskúrinn hinsvegar. 
(Sjá nánar leiðbeiningar frá framleiðanda undirkerfis og deili teikningar) Allar 
flasningar á hornum og í kringum glugga eru úr 2mm áli. Litur á flasningum og báru 
er hvítt (Ral 9010). 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er nettóflatarmál í m², öll op dregin frá. Músanet, áfellur og vatnsbretti eru í lm. 
Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, flutningar og 
förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera 
verkið. 
 
 
6.4  Þak  
 
 
6.4.1  Þakfrágangur 
 
Ofan á þak skal koma timburgrind 45*70mm sem lögð er langs eftir þaki c/c 400. 
(Þvert á sperrur) Þó þéttar við þakbrún eða c/c 200 þrjár raðir upp. Grindin er 
skrúfuð í gegnum klæðningu og niður í sperrur, með rústfríum skrúfum 6.0*120mm. 
Undir grind við hverja sperru skal setja 6mm krossviðskubba úr vatnsvörðum 
krossvið og skal skrúfan fara í gegnum hann einnig. Hann skal vera lagður í 
tjörumak. 
Klæðning þaks skal vera ál-bára (ral 9005). Plötur skulu vera heilar frá mæni að 
þakskeggi, en skarast á hliðarsamskeytum um minnst eina og hálfa báru undan 
ríkjandi vindátt. Festa skal með þakskrúfum sem mælt er með frá framleiðanda 
klæðningar. Skrúfa skal í aðra hverja lágbáru þó í hverja lágbáru við þakbrún og  
þrjár listaraðir upp svo og 1m inn á þakflöt við gafla. 
  
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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6.4.2 Stálbiti og súla 
 
Stálbiti HE140 er festur undri sperruenda þar sem þakskyggni er yfir palli. Bitinn er 
með ásoðnum eyrum sem boltast í gegnum sperrur. Bitinn er festur inn í steyptan 
útvegg með galvaniseruðum múrboltum annarsvegar en leggst ofaná súlu hinsvegar 
og boltast saman. Súlan er 127x127mm og boltast föst í undirstöðu undir palli. (Sjá 
teikn B04 og B07) 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
6.4.3  Þakkantur  
 
Uppundir sperruenda er klætt með gagnvarinni timburklæðningu úr furu og skal 
festa  með ryðfríum tréskrúfum.  Ath. hafa skal loftunarraufar á milli lista svo þakið 
standist loftunarkröfur samkv. Byggingarreglugerð (ekki minna en 1000mm2 á 
hvern m2).  Þar sem lofturnar raufin er inn á þakið skal muna eftir að setja 
skordýranet.  
Framan  á þakkant skal skrúfa ál-leiðara svo hægt sé að festa ál-flasningar  og ál-
pönnur í samræmi við teikningar. (Ral númer 9005 svart) Fylgja skal fyrirmælum 
framleiðanda álsins um þennsluraufar og uppsetningu. Nákvæmar málsetningar skal 
taka á staðnum  og vanda allann frágang. (Sjá deili teikningar og leiðbeiningar 
framleiðanda.) 
Taka á úrtak úr sperruenda fyrir 100mm niðurfallsrennu.   
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
6.5   Gluggar, gler og útihurðir  
 
 
6.5.1  Gluggar  
 
Gluggar skulu vera ál-timbur gluggar svartir (ral 9005) að utanverðu. Þeir skulu vera 
CE vottaðir og framleiddir af viðurkenndu framleiðslu fyrirtæki. Velfac 200 eða 
sambærilegir. Öll björgunarop skulu vera hliðarhengd. Allt gler skal vera flokkað 
sem einangrunargler. Allir gluggar skulu festir í eftirá. Í íbúðarhús eru gluggarnir 
festir með vinklum en í bílskúr með sérstökum skrúfum. (sjá deili- teikningar) Að 
innan er kíttað meðfram glugganum. Fylla á meðfram glugga með tjöruhamp eða 
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einangrunarfrauði og svo er soðin tjöruborði í kverkina að utanverðu. Að utanverðu 
skal skrúfa lista af gerðinni T38 og ganga flasningar inn í hann. (Sjá leiðbeiningar frá 
framleiðanda og deiliteikningar). 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
6.5.2  Hurðir  
 
Frágangur útidyrahurða er sambærilegur við gluggafrágang. Litur skal vera svartur 
(Ral 9005) Bílskúrshurð skal vera af vandaðri gerð og í sama lit. Frágangur hennar 
skal vera samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Frágangur á hurðum skal vera 
eins og framleiðandi segir til um ef það er önnur aðferð en er listuð í gluggakaflanum 
hér að ofan. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf 
til að fullgera verkið.  
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 7 Frágangur lóðar 
 
 
7.1   Bílastæði 
 
Verktaki sér um frágang á bílastæði. Jarðvegsskipti undir hellum eða steyptu plani 
samanber jarðvegs kafla 1.2. Verktaki og verkkaupi skuli koma sér saman um gerð á 
hellum eða steypugerð. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
7.2   Sólpallur 
 
Sólpallinn, sem er um 55,6 m2 , skal  byggja upp á súlum sem á að steypa í 300mm 
blikkhólkum. Efsta lag súlunnar skal rúnna af og þétta þannig að það sitji ekki vatn á 
steypunni. Skó fyrir dregara á að steypa í súluna. Skulu þeir vera af stærð BMF 
60*125mm eða sambærilegir. Dregarar skulu vera úr 45*195mm gagnvörðu timbri 
og skrúfaðir með 4*40mm BMF skrúfum 2*5 stk í hvern skó. Bitar skulu vera úr 
45x145mm gagnvörðu timbri og festir með BMF þakankerum 250 * 32,5mm skrúfað 
með BMF skrúfum 2*5 stk eða sambærilegum festingum. 
Dekkið á pallinum skal vera úr 27x95mm gagnvörðu timbri sem á að skrúfast með 
4*60mm ryðfríum skrúfum. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
 
 
7.3   Heitur pottur 
 
Frágangur á heitum potti skal vera í samráði við verkkaupa. Hann skal standa að 
minnsta kost 400mm upp frá efri brún á palli. Lok á pottinum á að vera þannig úr 
garði gert að börn geti ekki opnað hann hjálparlaust. 
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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7.4   Garður 
 
Verktaki skal sjá um frágang lóðarinnar í samráði við verkkaupa varðandi gróður og 
tyrfingu.  
 
Magntölur – einingarverð 
 
Magn er ýmist í m², lm og í stk. Einingarverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, 
vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 
annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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Austurkór 85 
TILBOÐSBLAÐ 

    

 

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Austurkór 85, samkvæmt 
meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    
    
 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti. 
 

    
    
 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
 

   
FJÁRHÆÐ 

    0 LÓÐ, HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
 

14.300.000 kr. 
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 

 
3.433.320 kr. 

2 BURÐARVIRKI 
 

15.548.351 kr. 
3 LAGNIR 

 
3.557.336 kr. 

4 RAFORKUVIRKI 
 

2.726.460 kr. 
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

 
16.287.948 kr. 

6 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
 

11.853.947 kr. 
7 FRÁGANGUR LÓÐAR 

 
4.714.345 kr. 

    
 

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 72.421.707 kr. 

    
    
 

Staður og dagsetning: __________________________________ 

    
 

Nafn bjóðanda og kennitala: __________________________________ 

    
 

Heimilisfang: __________________________________ 

    
 

Sími: ________________ 
 

    
 

Bréfsími: ________________ 
 

    
 

Undirskrift bjóðanda: __________________________________ 

    Útboðsnúmer  12345 
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Austurkór 85 
TILBOÐSSKRÁ 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 

      
0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

    0.1 Lóð 1 stk 12.500.000 12.500.000 
0.2 Hönnun 100 klst. 12.000 1.200.000 
0.3 Ráðgjöf 50 klst. 12.000 600.000 

 
KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
14.300.000 

      1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
    1.1 Aðstaða rekstur vinnusvæðis og 

verklok 198 m² 10.200 2.019.600 

 
Kafli 1.1 Aðstaða og rekstur. samtals: 

   
2.019.600 

      1.2 Jarðvinna 
    1.2.1 Jarðvegsskipti 198 m² 1.300 257.400 

 
Kafli 1.2.1 Jarðvegsskipti: 

   
257.400 

      1.2.2 Fylling í sökkul og að pallundirstöðum 198 m² 5.840 1.156.320 

 
Kafli 1.2.2 Jarðvinna samtals: 

   
1.156.320 

      

 
KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
3.433.320 

      2 BURÐARVIRKI 
    2.1 Almenn atriði 
    2.1.1 Steypuvirki 
    2.1.2 Járnbending 
    2.1.3 Timburvirki 
    2.1.4 Stálvirki 
    

      2.2 Sökklar og undirstöður 
    

 
Steypumót 198 m² 11.156 2.208.888 

 
Steypustál 198 m² 895 177.210 

 
Steinsteypa 198 m² 4.280 847.440 

 
Einangrun utnaá sökkla 75 m² 3.640 273.000 

 
Mótarif og hreinsun 0 

  
525.981 

 
Kafli 2.2 Sökklar og undirst. samtals: 

   
4.032.519 

      2.3 Botnplötur 
    

 
Steypumót 75 m 1.560 117.000 

 
Steypustál 198 m² 895 177.210 

 
Steinsteypa 198 m² 4.280 847.440 

 
Einangrun undir plötu 198 m² 3.260 645.480 

 
Kafli 2.3 Botnplötur samtals: 

   
1.787.130 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 

 
2.4 Steyptir veggir 

    
 

Steypumót 154 m² 13.580 2.089.962 

 
Steypustál 154 m² 1.790 275.481 

 
Steinsteypa 154 m² 7.560 1.163.484 

 
Mótarif og hreinsun 0 m³ 

 
529.339 

 
Kafli 2.4 Steiptir veggir samtals: 

   
4.058.266 

      2.5 Timbur útveggir 
    2.4.1 Útveggjagrind 45*145 72 m² 7.075 511.523 

 
Einangrun 72 m² 3.480 251.604 

 
Rakavörn 72 m² 680 48.960 

 
Festingar 1 Heild 55.000 55.000 

 
Kafli 2.5 Timbur útveggir samtals: 

   
867.087 

      2.6 Þak 
    2.6.1 Þak íbúðarhús 
    

 
Límtré 14 lm 23.380 327.320 

 
Sperrur 364 lm 3.570 1.299.480 

 
Borðaklæðning 260 m² 2.270 590.200 

 
Einangrun 154 m² 5.680 874.720 

 
Rakavörn 154 m² 680 104.720 

 
Stálsúla 3 lm 16.400 49.200 

 
Festingar 1 Heild 50.000 50.000 

 
Kafli  2.6.1 Þak íbúðarhús samtals: 

   
3.295.640 

      2.6.2 Þak bílskúrs 
    

 
Límtré 10 lm 23.380 222.110 

 
Sperrur 108 lm 3.570 385.560 

 
Borðaklæðning 260 m² 2.270 590.200 

 
Einangrun 44 m² 5.680 249.920 

 
Rakavörn 44 m² 680 29.920 

 
Festingar 1 Heild 30.000 30.000 

 
Kafli 2.5 Trévirki samtals: 

   
1.507.710 

      

 
KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
15.548.351 

      3 LAGNIR 
    3.1 Almenn atriði 
    3.2 Frárennslislagnir 
    3.2.1 Skólplagnir 60 lm 2.059 123.540 

 
Beygjur og greinar 12 stk 2.426 29.112 

3.2.2 Regnvatnslagnir 96 lm 2.059 197.664 

 
Beygjur og greinar 17 stk 2.426 41.242 

3.2.3 Brunnur m/ loki 2 stk 112.706 225.412 
3.2.4 Þakniðurföll og rennur     
 

Þakrennur 3.6m m/ rennuböndum 15 stk 5.058 75.870 

 
Niðurfallsrör 3m m/ beygjum 6 stk 9.814 58.884 

3.2.5 Niðurföll 4 stk 15.333 61.332 

 
Kafli 3.2 Frárennslislagnir samtals: 

   
813.056 



BI LOK 1006   
 
Lokaverkefni í byggingariðnfræði Óttar Karlsson 
Austurkór 85 Heimir Bates 
 ________________________________________________________________________________________________  
 

33 
 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 

      3.3 Neysluvatnslagnir 
    3.3.1 Almenn atriði 

    3.3.2 Lagnir 
    3.3.3 Töppunarstaðir 
    

 
Neysluvatnslögn á m2 húss -viðm. 198 m² 4.230 837.540 

 
Kafli 3.3 Neysluvatnslagnir samtals: 

   
837.540 

      3.4 Hitalagnir 
    3.4.1 Almenn atriði 

    3.4.2 Gólfhiti 
    3.4.3 Einangrun 
    3.4.4 Ofnar og ofnlokar 
    3.4.5 Þrýstiprófun 
    

 
Hitalögn á m2 húss -viðm. 198 m² 9.630 1.906.740 

 
Kafli 3.4 Hitalagnir samtals: 

   
1.906.740 

      

 
KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
3.557.336 

      4 RAFORKUVIRKI 
    4.1 Almenn atriði 
    4.2 Efnisgæði og reglugerðir 
    4.3 Sökkulskaut 
    4.4 Heimtaugar 
    

4.5 Raflagnir og dósir í veggjum og lofti 
    4.6 Lýsing 
    

 
Raflögn í steinsteypu 198 m² 2.460 487.080 

 
Framlenging, dósir og kassar 198 m² 4.110 813.780 

 
Ídráttur, tenglar og rofar 198 m² 4.130 817.740 

 
Lampar og tæki 198 m² 1.960 388.080 

 
Smáspenna 198 m² 1.110 219.780 

 
Raforkuvirki heildar verð á m2 -viðm 2.726.460 

      

 
KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
2.726.460 

      5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
    5.1 Almenn atriði 
    5.2 Múrverk 
    

 
Niðurlögn steypu 198 m² 700 138.600 

 
Ílögn 198 m² 4.330 857.340 

 
Slípun veggja og viðgerðir 154 m² 2.020 310.878 

 
Flísalögn (Baðherb veggir og gólf) 60 m² 20.020 1.201.200 

 
Kafli 5.2 Múrverk samtals: 

   
2.508.018 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 

 
5.3 Léttir veggir og klæðningar 

    5.3.1 Útveggir 
    

 
Raflagnagrind 32x45mm 72 m² 2.550 183.600 

 
Krossviður 12mm 72 m² 3.640 262.080 

 
Gipsplötur 13mm 72 m² 3.050 219.600 

 
Skrúfur 1 Heild 10.000 10.000 

 
Kafli 5.3.1 Útveggir samtals: 

   
675.280 

      5.3.2 Þak 
    

 
Timburgrind 32x45mm 148 m² 2.550 377.400 

 
Blikk undirkerfi  50 m² 2.650 132.500 

 
Gipsplötur 13mm 198 m² 3.460 685.080 

 
Skrúfur og festingar 1 heild 55.000 55.000 

 
Kafli 5.3.2 Þak samtals: 

   
1.249.980 

      5.3.3 Innveggir 
    

 
Blikkstoðir og leiðarar 160 m² 3.670 587.200 

 
Krossviður 320 m² 3.640 1.164.800 

 
Gipsplötur 320 m² 3.050 976.000 

 
Einangrun 160 m² 2.050 328.000 

 
Skrúfur og festingar 1 Heild 40.000 40.000 

 
Kafli 5.3.3 Innveggir samtals: 

   
3.096.000 

      5.4 Málun 
    5.4.1 Almenn atriði 

    5.4.2 Málun bílskúrs 44 m² 6.735 297.014 
5.4.3 Málun íbúðarhús 154 m² 6.735 1.036.517 
5.4.4 Frágagnur í verklok 198 m² 350 69.300 

 
Kafli 5.4 Málun samtals: 

   
1.402.830 

      5.5 Gólfefni og innréttingar 
    

 
Parket 138 m² 17.100 2.359.800 

 
Flísar 50 m² 20.800 1.040.000 

 
Innréttingar 198 m² 19.980 3.956.040 

 
Kafli 5.5 Gólfefni og innrétt. samtals: 7.355.840 

      

 
KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
16.287.948 

      6 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    6.1 Almenn atriði 
    6.2 Sökkull 
    

 
Einangrun á sökkul 67 m2 6.450 430.860 

 
Takkadúkur 67 m2 2.743 183.232 

 
Kafli 6.2 Sökkull samtals: 

   
614.092 

      6.3 Útveggir 
    6.3.1 Bílskúr 
    

 
Undirkerfi 60 m2 8.000 480.000 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 

 
 Klæðning ál-báru plötur RAL 9010 60 m2 7.191 431.460 

 
Festingar og skrúfur RAL 9010 1 Heild 13.440 13.440 

 
Flasningar RAL 9010 60 lm 4.292 257.520 

 
Músanet álnet 4mm 15 lm 2.470 37.050 

6.3.2 íbúðarhús 
    

 
Einangrun 125mm 111 m2 3.264 362.304 

 
Undirkerfi 111 m2 8.000 888.000 

 
Klæðning ál-báru plötur RAL 9010 111 m2 7.191 798.201 

 
Festingar og skrúfur RAL 9010 1 Heild 21.335 21.335 

 
Flasningar RAL 9010 180 lm 4.292 772.560 

 
Kafli 6.3 Útveggir samtals: 

   
4.061.870 

      6.4 Þak 
    6.4.1 Þakfrágangur 
    

 
Þakpappi 260 m2 503 130.780 

 
Timburgrind 45 x 70 mm 260 M2 2.255 586.300 

 
Þakjárn - ál-báru RAL 9005 261 m2 6.331 1.652.391 

 
Kjöljárn RAL 9005 26 lm 4.497 118.721 

 
Festingar og skrúfur RAL 2005 4.500 stk 60 270.000 

      6.4.2 Stálbiti og súla 
    

 
Stálbiti HE140 S235 galv. 6 lm 15.449 86.978 

 
Súla 127 x 127 mm galv. 3 lm 9.417 23.543 

 
Festingar og skrúfur 12 stk 1.729 20.748 

      6.4.3 Þakkantur 
    

 
Efni til afréttingar - ál-vinklar 84 stk 1.250 105.000 

 
Ál pönnur og flasningar RAL 9005 90 lm 9.652 871.576 

 
Timburlistar 22 x 70 mm gagnv. 361 lm 156 56.316 

 
Festingar og skrúfur 3.500 stk 35 122.500 

 
Skordýranet  90 lm 590 53.277 

 
Kafli 6.4 Þak samtals: 

   
4.098.129 

      6.5 Gluggar, gler og úthurðir 
    6.5.1 Gluggar og hurðir 1 Heild 2.730.314 2.730.314 

6.5.2 Bílskúrshurð 1 Heild 349.542 349.542 

 
Kafli 6.5 Gluggar, gler og Útih. samtals: 3.079.856 

      
 

KAFLI  6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

11.853.947 

      7 FRÁGANGUR LÓÐAR 
    7.1 Bílastæði og göngustígar 
    

 
Gröftur ,fylling og þjöppun 110 m² 5.140 565.400 

 
Snjóbræðsla  110 m² 730 80.300 

 
Hellur eða steypa 110 m² 11.010 1.211.100 

 
Kafli 7.1 Bílastæði og göngust. samtals: 1.856.800 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN. EIN.VERÐ HEILDARVERÐ 
      
7.2 Sólpallur 

    
 

Pallur m/undirst 56 m² 22.630 1.267.280 

 
Kafli 7.2 Sólpallur samtals: 

   
1.267.280 

      7.3 Heitur pottur 
    

 
Pottur m/loki 1 stk 525.000 525.000 

 
Kafli 7.3 Heitur pottur samtals: 

   
525.000 

      7.4 Garður 
    

 
Jöfnuð lóð 473 m³ 305 144.265 

 
Torf 350 m³ 2.300 805.000 

 
Runnar 50 m 2.320 116.000 

 
Kafli 7.4 Garður samtals: 

   
1.065.265 

      

 
KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 

  
4.714.345 
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Burðarþolsútreikningar 
 
Eigin þyngd þaks 

Efni: Stærð / þykkt Þyngd 
/eðlismassi Ath. 

Bárað aluzink 1mm 2700 kg/m2 Heilklætt 

Þakpappi 1mm 1000 kg/m2 Heilklætt 

Borðaklæðning 25mm x 150mm 500 kg/m3 Heilklætt 

Sperrur 45mm x 245mm 500 kg/m3 c/c 600mm 

Loftunarlistar 45mm x 70mm 500 kg/m3 c/c 500mm  

Steinull 220mm  30 kg/m3 Sperruþykkt 

Lagnagrind 45mm x 45mm 500 kg/m3 c/c 400mm 

Gipsplötur 13mm 8 kg/m3 Skv. framl.  

Skrúfur og saumur   1,5 kg/m2 áætlað 
 

Reiknuð þyngd á m2 
    

Bárað aluzink 2700 x 0,001 = 2,7 kg/m2 2,7 kg/m2 

Þakpappi 1000 x 0,001 = 1 kg/m2 1 kg/m2 

Borðaklæðnin 0,025 x 500 = 12,5 kg/m2 12,5 kg/m2 

Sperrur 
 

500 x 0,045 x 0,245 = 
5,5 x 1

0,6
 = 

5,5 kg/lm 

9,2 kg/m2 
 

9,2 kg/m2 

Loftunarlistar 
 

500 x 0,045 x 0,070 = 
1,6 x 1

0,5
 = 

1,6 kg/lm 

3,2 kg/m2 
 

3,2 kg/m2 

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

Raflagnagrind 
 

500 x 0,045 x 0,045 = 
1,0 x 1

0,4
 = 

1,0 kg/lm 
2,5 kg/m2 

 
2,5 kg/m2 

Gipsplötur  8 kg/m2 8 kg/m2 

Skrúfur og saumur 
 

  1,5 kg/m2 1,5 kg/m2 

                      Samtals:  46,6 kg/m2 = 0,47 kN/m2 
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Burðarþolsútreikningar fyrir þaksperru 
 

Stærð sperru íbúðarhús: 
L = 5285mm  
B = 45mm 
H = 245mm  
 

Áhrifasvæði: 
bc = 600mm                  Bil á milli sperra c/c 600mm. 
 

Stuðlar skv. EC: 
γM = 1.3         Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur. 
kmod = 0.9                         Áhrifastuðull. 
 

Álag á sperruna: 
gk = 0.47 kN/m2                        Reiknuð eiginþyngd þaks. 
sk = 1.5 kN/m2         Snjóálagsstuðull yfir 100 m.  
qk_z = 2.06 kN/m2                   Grunngildi vindálags. 
Cpe = -0.6       Ytri formstuðull fyrir myndun sogs í þaki.  
Cpi = -0.2                 Innri formstuðull fyrir myndun sogs í þaki. 
qk = qk_z x ( Cpe + Cpi) = 2.06 x (-0.8) = -1.648 kN/m                   Vindálag (sogkraftur) á þakið. 
 

Skoðun á brotmarkaástandi: 
𝛾G = 1.35                       Öryggistuðull. 
𝛾Q = 1.5                       Öryggistuðull. 
Gk = gk x bc = 0.47 kN/m2 x  0.6 m = 0.28 kN/m                  Álag frá álagssvæði. 
Sk = sk x bc  = 1.5 kN/m2 x 0.6 m = 0.9 kN/m          Álag frá álagssvæði. 
Gd = Gk x 𝛾G = 0.28 kN/m x 1.35 = 0.38 kN/m         Varanlegt álag með öryggisstuðli.    
Sd = Sk x  𝛾Q = 0.9 kN/m x 1.5 = 1.35 kN/m           Tímabundið álag með öryggisstuðli. 
 

Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
VEd = (𝐺𝑑+ 𝑆𝑑) 𝑥 𝐿

2
 = (0.38+ 1.35) 𝑥 5285

2
 = 4572 N 

MEd = (𝐺𝑑+ 𝑆𝑑) 𝑥 𝐿2

8
 = (0.38+ 1.35) 𝑥 52852

8
 = 6.04 x106 N/mm 

 

Skerþol sperru/bita: 
fvyk = 2.5 N/mm2                           Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære.  
fvyd = Kmod x 𝑓𝑣𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 2.5 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 1.731 MPa               Hönnunarskerstyrkur sperru/bita. 

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita út frá VEd: 
τyd = 3

2
 x VEd

𝑏 𝑥 ℎ
 = 3

2
 x 4572 𝑁

45 𝑥 245
 = 0.622 MPa 
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Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í sperru/bita: 
 τ𝑣𝑑
𝑓𝑣𝑣𝑑

 = 0.622 𝑀𝑀𝑀
1.731 𝑀𝑀𝑀

 = 0.359 ≈ 36%    Í lagi, notum 36% af skerþoli sperru/bita. 

fmyk = 24 N/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
fmyd = kmod x f𝑚𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 24 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 16.6 MPa               Hönnunarvægisstyrkur sperru/bita. 

Wy = 𝑏 𝑥 ℎ2

6
 = 45 𝑥 2452

6
 = 450 x103 mm2           Mótstöðuvægi sperru/bita.    

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita út frá MEd: 
σmyd = 𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑌
 = 6.04𝑥106

450𝑥103
 = 13.4 Mpa 

 

Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í sperru/bita: 
 𝜎𝑚𝑣𝑑

𝑓𝑚𝑣𝑑
 = 13.4 𝑀𝑀𝑀

16.6 𝑀𝑀𝑀
 = 0.807 ≈ 81%                 Í lagi, notum 81% af skerþoli sperru/bita. 

 

Skoðun á notmarksástandi: 
Ψ2_1 = 0                       Áhrifastuðull. 
kdef = 0.6                 Skiðstuðull efnis. 
E0.k = 11 kN/mm2               Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
I = 𝑏 𝑥 ℎ3

12
 = 45 𝑥 2453

12
 = 55.15 x106 mm4             Tregðuvægi sperru/bita. 

 

Heildarniðurbeygja þaks: 
Ufin_s = 5 𝑥 𝑆𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + Ψ2_1 x kdef)  

=>  5 𝑥 0.9 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 52854

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0 x 0.6) = 15.07 mm      Niðurbeygja vegna snjóálags. 

Ufin_g = 5 𝑥 𝐺𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + kdef) 

=>  5 𝑥 0.28 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 52854

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0.6) = 7.50 mm Niðurbeygja vegna eiginþunga þaks. 

Ufin_GQ = Ufin_G + Ufin_S = 15.07 + 7.50 = 22.57 mm          Heildarniðurbeygja þaks. 
Ubygg_total = 𝐿

200
 = 5285

200
 = 26.43 mm Leyfileg heildarformbreyting skv. byggingarreglugerð. 

 

Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknaðri niðurbeygju þaks: 
𝑈𝑓𝑓𝑓_𝐺𝐺

𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 = 22.57 𝑚𝑚

26.43 𝑚𝑚
 = 0.853 ≈ 85%                 Í lagi, notum 85% af leyfilegri 

         heildarformbreytingu þaks. 
Hreyfanleg niðurbeygja þaks: 
Qk = qk x bc + Gk = -1.648 kN/m2 x 0.6 m + 0.28 kN/m = -0.709 kN/m         Álag vegna vinds. 
Ufin_Q = 5 𝑥 𝑄𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + Ψ2_1 x kdef)               Uppbeygja vegna sogs frá vindálagi. 

=> 5 𝑥 −0.709 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 52854

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0 x 0.6) = -11.87 mm  

Ubygg_hreyf = 𝐿
400

 = 5285
400

 = 13.21 mm  
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𝑈𝑓𝑓𝑓_𝐺

𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_ℎ𝑟𝑒𝑣𝑓
 = −11.87 𝑚𝑚

−13.21 𝑚𝑚
 = 0.898 ≈ 90%                                      Í lagi, notum 90% af leyfilegri   

                   hreyfanlegri niðurbeygju þaks. 
Stærð sperru bílskúr: 
L = 2197mm  
B = 45mm 
H = 245mm  
 

Áhrifasvæði: 
bc = 600mm                  Bil á milli sperra c/c 600mm. 
Stuðlar skv. EC: 
γM = 1.3          Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur. 
kmod = 0.9                      Áhrifastuðull. 
 

Álag á sperruna: 
gk = 0.47 kN/m2                        Reiknuð eiginþyngd þaks. 
sk = 1.5 kN/m2        Snjóálagsstuðull yfir 100 m.  
qk_z = 2.06 kN/m2                   Grunngildi vindálags. 
Cpe = -0.6       Ytri formstuðull fyrir myndun sogs í þaki.  
Cpi = -0.2                 Innri formstuðull fyrir myndun sogs í þaki. 
qk = qk_z x ( Cpe + Cpi) = 2.06 x (-0.8) = -1.648 kN/m2                 Vindálag (sogkraftur) á þakið. 
 

Skoðun á brotmarkaástandi: 
𝛾G = 1.35                     Öryggistuðull. 
𝛾Q = 1.5                           Öryggistuðull. 
Gk = gk x bc = 0.47 kN/m2 x  0.6 m = 0.28 kN/m                  Álag frá álagssvæði. 
Sk = sk x bc  = 1.5 kN/m2 x 0.6 m = 0.9 kN/m          Álag frá álagssvæði. 
Gd = Gk x 𝛾G = 0.28 kN/m x 1.35 = 0.38 kN/m            Varanlegt álag með öryggisstuðli.    

Sd = Sk x  𝛾Q = 0.9 kN/m x 1.5 = 1.35 kN/m            Tímabundið álag með öryggisstuðli. 
 

Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
VEd = (𝐺𝑑+ 𝑆𝑑) 𝑥 𝐿

2
 = (0.38+ 1.35) 𝑥 2197

2
 = 1900 N 

MEd = (𝐺𝑑+ 𝑆𝑑) 𝑥 𝐿2

8
 = (0.38+ 1.35) 𝑥 21972

8
 = 1.04 x106 N/mm 

 

Skerþol sperru/bita: 
fvyk = 2.5 N/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære.  
fvyd = Kmod x 𝑓𝑣𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 2.5 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 1.731 MPa               Hönnunarskerstyrkur sperru/bita. 

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita út frá VEd: 
τyd = 3

2
 x VEd

𝑏 𝑥 ℎ
 = 3

2
 x 1900 𝑁

45 𝑥 245
 = 0.172 MPa 
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Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í sperru/bita: 
 τ𝑣𝑑
𝑓𝑣𝑣𝑑

 = 0.172 𝑀𝑀𝑀
1.731 𝑀𝑀𝑀

 = 0.099 ≈ 10%                Í lagi, notum 10% af skerþoli sperru/bita. 

fmyk = 24 N/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                          timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
fmyd = kmod x f𝑚𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 24 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 16.6 MPa              Hönnunarvægisstyrkur sperru/bita. 

Wy = 𝑏 𝑥 ℎ2

6
 = 45 𝑥 2452

6
 = 450 x103 mm2       Mótstöðuvægi sperru/bita.    

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita út frá MEd: 
σmyd = 𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑌
 = 1.04𝑥106

450𝑥103
 = 2.3 MPa 

 

Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í sperru/bita: 
 𝜎𝑚𝑣𝑑

𝑓𝑚𝑣𝑑
 = 2.3 𝑀𝑀𝑀

16.6 𝑀𝑀𝑀
 = 0.139 ≈ 14%                 Í lagi, notum 14% af skerþoli sperru/bita. 

 

Skoðun á notmarksástandi: 
Ψ2_1 = 0                       Áhrifastuðull. 
kdef = 0.6                Skiðstuðull efnis. 
E0.k = 11 kN/mm2               Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C24 
                          timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
I = 𝑏 𝑥 ℎ3

12
 = 45 𝑥 2453

12
 = 55.15 x106 mm4           Tregðuvægi sperru/bita. 

 

Heildarniðurbeygja þaks: 

Ufin_s = 5 𝑥 𝑆𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + Ψ2_1 x kdef)  

=>  5 𝑥 0.9 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 21974

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0 x 0.6) = 4.82 mm         Niðurbeygja vegna snjóálags. 

Ufin_g = 5 𝑥 𝐺𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + kdef) 

=>  5 𝑥 0.28 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 21974

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0.6) = 2.40 mm Niðurbeygja vegna eiginþunga þaks. 

Ufin_GQ = Ufin_G + Ufin_S = 4.82 + 2.40 = 7.22 mm         Heildarniðurbeygja þaks. 
Ubygg_total = 𝐿

200
 = 2197

200
 = 10.99 m      Leyfileg heildarformbreyting skv. byggingarreglugerð. 

 

Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknaðri niðurbeygju þaks: 
𝑈𝑓𝑓𝑓_𝐺𝐺

𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
 = 7.22 𝑚𝑚

10.99 𝑚𝑚
 = 0.656 ≈ 66%                             Í lagi, notum 66% af leyfilegri 

               heildarformbreytingu þaks. 
Hreyfanleg niðurbeygja þaks: 
Qk = qk x bc + Gk = -1.648 kN/m2 x 0.6 m + 0.28 kN/m = -0.709 kN/m       Álag vegna  vinds. 
Ufin_Q = 5 𝑥 𝑄𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + Ψ2_1 x kdef)               Uppbeygja vegna sogs frá vindálagi. 

=> 5 𝑥 −0.709 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 21974

384 𝑥 11000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 55.15𝑥106
 x (1 + 0 x 0.6) = -3.80 mm  

Ubygg_hreyf = 𝐿
400

 = 2197
400

 = 5.49 mm 
𝑈𝑓𝑓𝑓_𝐺

𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_ℎ𝑟𝑒𝑣𝑓
 = −3.80 𝑚𝑚

−5.49 𝑚𝑚
 = 0.692 ≈ 69%                                          Í lagi, notum 69% af leyfilegri 

                              hreyfanlegri niðurbeygju þaks. 
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Burðaþolsútreikningur fyrir límtré: 
 
Stærð límtré í íbúðarhús:  
L1 = 13585 mm            Heildarlengd límtré. 
L2 = 7040 mm          Lengsta fjarlægð frá vegg að súlu. 
L = l2 x 80% = 7040 mm x 0.80 = 5632 mm   
B = 140 mm 
H = 433 mm  
 

Áhrifasvæði: 
bc = 5.685 m                   Þakhluti sem hvílir á límtrésbitanum (helmingur þaks). 
Ubygg_hreyf = 𝐿

400
  

𝛾Q = 1.5                         Öryggistuðull. 
 

I = 5 𝑥 𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_ℎ𝑟𝑒𝑣𝑓 𝑥 ( γQ x 𝑏c )𝑥 𝐿3

384 𝑥 𝐸0.𝑣 
= 5 𝑥 400 𝑥 (1.5 𝑥 5.685) 𝑥 56323

384 𝑥 11000
 = 721.3 x106 mm4 

 

Límtrésbiti stærð 140 x 433 mm er 950 x106 mm4.  
               Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika 
           límtrés á bls. 295 í Statik og styrkelære. 
Stærð límtré í bílskúr:  
L = 9195 mm            Heildarlengd límtré. 
B = 140 mm 
H = 567 mm  
 

Áhrifasvæði: 
bc = 2.065 m                   Þakhluti sem hvílir á límtrésbitanum (helmingur þaks). 
Umax = 𝐿

400
 

𝛾Q = 1.5                                    Öryggistuðull. 
 

I = 5 𝑥 𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_ℎ𝑟𝑒𝑣𝑓 𝑥 ( γQ x 𝑏c )𝑥 𝐿3

384 𝑥 𝐸0.𝑣 
= 5 𝑥 400 𝑥 (1.5 𝑥 2.065) 𝑥 91953

384 𝑥 11000
 = 1140 x106 mm4 

 

Límtrésbiti stærð 140 x 533 mm er 1170 x106 mm4. 
               Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika 
           límtrés á bls. 295 í Statik og styrkelære. 
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Burðaþolsútreikningur fyrir stálbita: 
 
Stærð stálbita í þaki:  
L1 = 5630 mm                        Heildarlengd stálbita. 
L2 = 5110 mm          Fjarlægð frá vegg að súlu undir stálbita. 
H = 160 mm 
B = 146 mm 
s = 12.5 mm 
P = 0.6 kN/m2                   Viðmiðunareiginþyngd þaks. 
 

Áhrifasvæði: 
bc = 2.843 m                       Þakhluti sem hvílir á stálbita. 
𝛾Q = 1.5                              Öryggistuðull. 
Ubygg_hreyf = 𝐿

400
 = 5630

400
 = 14.075 mm 

Umax = 5 𝑥 𝑀 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼 
  

=> I = 5 𝑥 𝑀 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝑈𝑚𝑡𝑚 
 = 5 𝑥 0.6𝑥 51104

384 𝑥 21000 𝑥 14.075
 = 18.02 x106 mm4 

 

Stálbiti HE140 stærð 160 x 146 mm er 32.9 x106 mm4.       
                          Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika  
           stálbita á bls. 263 í Statik og styrkelære. 
 
 
Burðaþolsútreikningur fyrir súlur: 
 
Stærð stálsúlu í límtré í íbúðarhús:  
L = 3904 mm           
B = 90 x 90 mm   
s = 4,5 mm 
fy = S235 MPa 
A = 1.52 x103 
i = 34.8 
 

Áhrifasvæði: 
bc1 = 5.685 m                Þakhluti sem hvílir á súlu. 
bc2 = 6.782 m 
 

Álag á súlu: 
gk = 0.6 kN/m2                                           Viðmiðunareiginþyngd þaks. 
sk = 1.5 kN/m2         Snjóálagsstuðull yfir 100 m.  
𝛾G = 1.3                           Öryggistuðull. 
𝛾Q = 1.5                       Öryggistuðull. 
 
Sk = sk x 𝛾Q = 1.5 x 1.5 = 2.25 
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Gk = gk x 𝛾G = 0.6 x 1.3 = 0.78 
q1 = Sk + Gk = 2.25 + 0.78 = 3.03 
q = q1 x (bc1 x bc2) = 3.03 x (5.685 x 6.782) = 116.82 kN            Lágmarks súlukraftur. 
λ = 𝑙𝑠

93.9 𝑥 𝑖 𝑥 𝜀
 = 3904

93.9 𝑥 34.8 𝑥 1
 = 1.19  

Ned = 𝜒 𝑥 𝐴 𝑥 𝑓𝑣
γm1

 = 0.53 𝑥 1.52𝑥103 𝑥 235
1.2

 = 157.7 kN            Í lagi, súlukraftur meiri en 116.82 kN. 
 
Stærð stálsúlu í stálbita:  
L = 2500 mm           
B = 120 x 120 mm   
s = 4,5 mm 
fy = S235 MPa 
A = 2.05 x103 
i = 47 
 

Áhrifasvæði: 
bc1 = 2843 m            Þakhluti sem hvílir á súlu. 
bc2 = 2815 m 
 

Álag á súlu: 
gk = 0.6 kN/m2                                     Viðmiðunareiginþyngd þaks. 
sk = 1.5 kN/m2        Snjóálagsstuðull yfir 100 m.  
𝛾G = 1.3                       Öryggistuðull. 
𝛾Q = 1.5                       Öryggistuðull. 
 
Sk = sk x 𝛾Q = 1.5 x 1.5 = 2.25 
Gk = gk x 𝛾G = 0.6 x 1.3 = 0.78 
q1 = Sk + Gk = 2.25 + 0.78 = 3.03 
q = q1 x (bc1 x bc2) = 3.03 x (2.843 x 2.815) = 24.25 kN                          Lágmarks súlukraftur. 
λ = 𝑙𝑠

93.9 𝑥 𝑖 𝑥 𝜀
 = 2500

93.9 𝑥 47 𝑥 1
 = 0.57  

Ned = 𝜒 𝑥 𝐴 𝑥 𝑓𝑣
γm1

 = 0.89 𝑥 2.05𝑥103 𝑥 235
1.2

 = 357.3 kN               Í lagi, súlukraftur meiri en 24,25 kN. 

  
Súla 120 x 120 mm eða stærri var valinn frekar vegna útlits en burðargetu. 
 
 
Burðaþolsútreikningur fyrir veggjagrind: 
 
Stærð veggjastoðar í bílskúr: 
L = 2486 mm  
B = 45 mm 
H = 145 mm  
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Áhrifasvæði: 
bc = 600 mm                 Bil á milli sperra c/c 600mm. 
 

Stuðlar skv. EC: 
γM = 1.3       Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur. 
kmod = 0.9                       Áhrifastuðull. 
 

Álag á stoð: 
qk_z = 1.89 kN/m2                   Grunngildi vindálags. 
Cpe = 0.8                     Ytri formstuðull fyrir útvegg.  
Cpi = 0.3                Innri formstuðull fyrir útvegg. 
qk = qk_z x ( Cpe + Cpi) = 1.89 x (1.1) = 2.079 kN/m2                   Vindálag á stoð. 
 

Skoðun á brotmarkaástandi: 
𝛾Q = 1.5                          Öryggistuðull. 
Qk = qk x bc = 2.079 kN/m2 x  0.6 m = 1.25 kN/m                   Álag frá álagssvæði. 
Qd = Qk x  𝛾Q = 1.25 kN/m x 1.5 = 1.875 kN/m            Tímabundið álag með öryggisstuðli. 
 

Mesti skerkraftur og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
VEd = 𝑄𝑑𝑥 𝐿

2
 =  1.875 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 2486 𝑚𝑚

2
 = 2330 N 

MEd = 𝑄𝑑 𝑥 𝐿2

8
 =  1.875 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 24862

8
 = 1.45 x106 N/mm 

 

Skerþol stoðar/bita: 
fvyk = 2.0 N/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C18 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære.  
fvyd = Kmod x 𝑓𝑣𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 2.0 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 1.385 MP.           Hönnunarskerstyrkur stoð/bita. 

 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda stoð/bita út frá VEd: 
τyd = 3

2
 x VEd

𝑏 𝑥 ℎ
 = 3

2
 x 2330 𝑁

45 𝑥 145
 = 0.536 MPa 

 

Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í stoð/bita: 
 τ𝑣𝑑
𝑓𝑣𝑣𝑑

 = 0.536 𝑀𝑀𝑀
1.385 𝑀𝑀𝑀

 = 0.387 ≈ 39%        Í lagi, notum 39% af skerþoli stoðar/bita. 
 

Beygjuvægi stoðar/bita: 
fmyk = 18 N/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C18 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
fmyd = kmod x f𝑚𝑣𝑣γ

𝑀
 = 0.9 x 18 𝑁/𝑚𝑚2

1.3
 = 12.46 MPa             Hönnunarvægisstyrkur stoðar/bita. 

Wy = 𝑏 𝑥 ℎ2

6
 = 45 𝑥 1452

6
 = 158 x103 mm2          Mótstöðuvægi stoðar/bita.    
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Mestu skerspennur fyrir rétthyrnda sperru/bita út frá MEd: 
σmyd = 𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑌
 = 1.96𝑥106

158𝑥103
 = 12.41 MPa 

 

Samanburður á hönnunarspennu og hámarksspennu í sperru/bita: 
 𝜎𝑚𝑣𝑑

𝑓𝑚𝑣𝑑
 = 12.41 𝑀𝑀𝑀

12.46 𝑀𝑀𝑀
 = 0.99 ≈ 99%                  Í lagi, notum 99% af skerþoli stoðar/bita. 

 

Skoðun á notmarksástandi: 
Ψ2_1 = 0                      Áhrifastuðull. 
kdef = 0.6                 Skiðstuðull efnis. 
E0.k = 9 kN/mm2                Gildi fengið úr töflu um efniseiginleika C18 
                   timburs á bls. 275 í Statik og styrkelære. 
I = 𝑏 𝑥 ℎ3

12
 = 45 𝑥 1453

12
 = 11.43 x106 mm4                Tregðuvægi stoðar/bita. 

 

Hreyfanleg formbreyting stoðar/bita: 
Ufin_Q = 5 𝑥 𝑄𝑣 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸0.𝑣 𝑥 𝐼
 x (1 + Ψ2_1 x kdef)               Uppbeygja vegna sogs frá vindálagi. 

=> 5 𝑥 1.25 𝑘𝑁/𝑚 𝑥 24864

384 𝑥 9000 𝑁/𝑚𝑚2 𝑥 11.43𝑥106
 x (1 + 0 x 0.6) = 6.04 mm  

Ubygg_hreyf = 𝐿
400

 = 2890
400

 = 7.23 mm  
𝑈𝑓𝑓𝑓_𝐺

𝑈𝑏𝑣𝑏𝑏_ℎ𝑟𝑒𝑣𝑓
 = 6.04𝑚𝑚

7.23 𝑚𝑚
 = 0.835 ≈ 84%              Í lagi, notum 84% af leyfilegri hreyfanlegri 

          formbreytingu stoðar/bita. 
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Austurkór 85

a) Létt timburþak Byggingareglugerðarlágmark = 0,2

Létt þak d          [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W]

Klæðning
0,15

Lítið loftræst bil, 
ytrabirði = max 
0,15

Loftbil 0,025 0,08
Lítið loftræst loftbil 
= 0,08

Sperrur + Einangrun
0,225 0,045 5,00

Vegið λ  
=(45*0.14+555*0.0
37)/(600)=0.0447

Lagnagrind 0,045 0.08
Lítið loftræst loftbil 
0.08

Loftaklæðning 0,013 0,25 0,05
Innra yfirborð 0,10
Alls (ΣR) 5,38

[W/m²K]
U' 0,19
ΔU (einangrað í tveimur lögum) -

Kólnunartala U 0,19

b) Steyptur útveggur einangraður að utan með leiðurum og klæðningu Byggingareglugerðarlágmark = 0,4

Útveggur ein. að utand          [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W]

Ytra yfirborð 0,04 (Mikið loftræst)

Klæðning
0,020 3 -

Efnislög utan 
loftbils eru ekki  

Loftræst bil

0,020 -

reiknuð með en 
yfirborðs-
mótstaða 

Einangrun
0,125 0,035 3,57

er með og innri 
yfirborðs-
mótstaða.

Steyptur veggur 0,180 1,95 0,09
Innra yfirborð 0,13
Alls (ΣR) 3,83

[W/m²K]
U' 0,26
ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

ΔU-vinklar

0,12

ath. Þyrftu að 
vera gerðir úr 
minna leiðandi 
efni.

ΔU-dýflur 0,01
Kólnunartala U 0,40

Varmatap byggingarhluta einbýlishúss og bílskúrs, þ.e.a.s. þak, útvegg, gólf og glugga/hurðir Notast var við ÍST 66:2008 
og gildandi byggingarreglugerð. Þak og veggja týpurnar eru í samræmi við teikningar af húsinu. U-gildi þessara 
byggingarhluta eru eftirfarandi. Uppgefin lambda gildi eru fengin úr fyrrgreindum heimildum. Við útreikninga reiknaði 
ég rýmin þannig að máltaka var frá ytribrún burðarlags útveggja í miðjan innvegg. Þannig er allt flatarmál hússins 
reiknað.  Miðað við þessar forsendur stenst húsið byggingarreglugerð.

Varmatapsútreikningar 
     

Varmatapsútreikningar 
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Léttur útveggur einangraður í grind Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Léttur útveggur d          [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W]

Klæðning + ytra yfirborð 0,15
(Lítið loftræst) gr 
6.4.2 DS 418

Loftræst bil / lektur 0,010 0,08
Efnislög utan lítils 
loftræst reiknast

Krossviður 0,009 0,14 0,06 mest 0,15

Einangrun /stoðir 0,145 0,047 3,09
Lítið loftræst loftbil 
= 0,08

Lagnagrind óloftræs 0,032 0,18
Klæðning 0,013 0,14 0,09
Innra yfirborð 0,13
Alls (ΣR) 3,78

[W/m²K]
U' 0,26
ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,27

Gluggar og útihurðir Byggingareglugerðarlágmark = 2.0

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

Gluggar og Hurðir 0,59
Alls (ΣR) 0,59

[W/m²K]
U' 1,70
Kólnunartala U 1,70

Botnplata Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

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

Innra yfirborð 0,17
Parket 0,022 0,17 0,13
Steypt gólfplata 0,240 1,95 0,12
Einangrun 0,100 0,039 2,56
Jarðvegur 1,5
Alls (ΣR) 4,49

[W/m²K]
U' 0,22
ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01
Kólnunartala U 0,23
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Heildar leiðnitap fyrir útveggi með gluggum og línutapi. 
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Lagnaútreikningar 
 
Hitalagnir 
 
Gólfhitatafla: 

 
 
 
 
 
Ofnatafla:  
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Neysluvatnslagnir 
 

 
Neysluvatn  

Tæki Kalt Heitt 
EV 0,2 0,2 
UÞV 0,2   
ÞV 0,2   
VS 0,1   
  0,1   
H. 
Pottur 0,5 0,5 

BK 0,3 0,3 
HL 0,1 0,1 
  0,1 0,1 
ST 0,3 0,3 
SV 0,1 0,1 
  0,1 0,1 
SK 0,3   
Alls: 2,6 1,7 

 
Stofnalagnir að deilikistu: 
qt = qn + 0,015 (Qt - qn) + 0.17  ∙ �𝑄𝑄 − 𝑞𝑞 =        Hámarks 
samtímisrennsli  
 
Kalt neysluvatn: 
qt = 0.5 + 0,015 (2.6 - 0.5) + 0.17  ∙ √2.6 − 0.5 = 0.777 ≈ 0.78 l/s 
Skv. hönnunartöflu þá hentar lagnastærð DN 25 fyrir kalda neysluvatnið. 
 
Kalt neysluvatn: 
qt = 0.5 + 0,015 (1.7 - 0.5) + 0.17  ∙ √1.7 − 0.5 = 0.704 ≈ 0.70 l/s 
Skv. hönnunartöflu þá hentar lagnastærð DN 25 fyrir heita neysluvatnið. 
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Þakrennur og þakniðurföll 
 
Þakrennur: 
Skv. veðurstofu Íslands er mesta aftakaúrkoma á höfuðborgarsvæðinu = 
57(l/s/ha). Stærsti þakflötur á eitt niðurfall er 52 m2 þarf lágmarksstærð 
þakrennu að vera 70 mm. Nota skal þakrennu stærð 100 mm sem annar um 
300 l/s/ha, sem er yfir lágmarkskröfu skv. töflu . 
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Þakniðurföll: 
Fyrir 52 m2 þakflöt er lágmarksstærð niðurfalls 50mm. Nota skal stærð 70mm 
niðurföll sem annar yfir 300 l/s ha, sem er yfir lágmarkskröfu. skv. töflu . 
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Loftun þaks. 
 
Samkvæmt gr. 10.5.5 Varnir gegn rakaþéttingu í byggingarreglugerð kemur fram að 
loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm2 fyrir hvern m2 
þakflatarnema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. 
 
Einbýlishús. 
Heildarflötur þaks:         207 m2 
Heildarflötur einangraðs þakflatar: 184,24 m2 
 
Loftunarþörf milli sperra.  
Stærð sperrubils:   5,7 m x 0,6 m = 3,42 m2 
    3,42 m2 x 1000 mm2 = 3420 mm2 
 
Tveir möguleikar eru til að tryggja næga loftun. 
40 mm loftunarör úr plasti m. net loftar 625 mm2 
 => 3420 mm2/625 mm2 = 5,5 = 6 rör í hvert sperrubil. 
 
Búa til loftunarop með því að loka ekki alveg að borðaklæðningu þaksins og ganga 
frá því með neti svo að skordýr og mýs komist ekki þar. 10 mm loftunarop annar 
5500 mm2 á hvern m2 þakflöts. 
 
Heildarflötur einangraðs þakflatar: 184,24 m2 
Lengd þakbrúnar þegar búið er að draga frá breidd sperra: 29,45 m  
=>  184244 mm2 / 29450 mm = 6,26 mm loftunarop myndi anna lágmarks loftun. 
 
Bílskúr. 
Heildarflötur þaks:         58 m2 
Heildarflötur einangraðs þakflatar: 45,36 m2 
 
Loftunarþörf milli sperra.  
Stærð sperrubils:   2,05 m x 0,6 m = 1,23 m2 
    1,23 m2 x 1000 mm2 = 1230 mm2 
 
Tveir möguleikar eru til að tryggja næga loftun. 
40 mm loftunarör úr plasti m. net loftar 625 mm2 
 => 1230 mm2/625 mm2 = 1,9 = 2 rör í hvert sperrubil. 
 
Búa til loftunarop með því að loka ekki alveg að borðaklæðningu þaksins og ganga 
frá því með neti svo að skordýr og mýs komist ekki þar. 10 mm loftunarop annar 
5500 mm2 á hvern m2 þakflöts. 
 
Heildarflötur einangraðs þakflatar: 45,36 m2 
Lengd þakbrúnar þegar búið er að draga frá breidd sperra: 19  m  
=>  45360 mm2 / 19012 mm = 2.39 mm loftunarop myndi anna lágmarks loftun. 
 
Ákveðið að fara leið 2 í báðum þökum. 
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Umsókn um byggingarleyfi 
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Gátlisti byggingarfulltrúa 
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