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Inngangur  
 
Skýrsla þessi er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík.  
Þá samanstendur þetta verkefni af teiknisetti og skýrslu þessari.  

 
Nemendur fengu það verkefni að teikna einnar hæðar einbýlishús með stakbyggðri, tvöfaldri 
bílgeymslu, eða eins og segir í verkefnalýsingu. 
„Í lokaverkefninu skal teikna einnar hæðar einbýlishús með stakbyggðri tvöfaldri bílgeymslu (fyrir tvo bíla). 
Húsið skal hafa allar þær vistarverur sem krafa er um í gildandi byggingarreglugerð og skal lágmarks stærð 
þeirra ekki vera minni en þar kemur fram. Þrjú svefnherbergi skulu vera í húsinu. Sökklar, botnplata, 
útveggir og þak húss skulu vera úr járnbentri steinsteypu. Hús er einangrað að utan og klætt loftræstri 
klæðningu en þakplata er einangruð að ofan og lögð þéttidúk. Sökklar og botnplata bílgeymslu skulu vera úr 
járnbentri steinsteypu en útveggir úr einangraðri timburgrind sem klæðast skal að utanverðu með 
samskonar klæðningu og hús. Þak er einhalla úr timbri, einangrað og klætt loftræstri klæðningu. Samræmi 
skal vera í útliti húss og bílgeymslu. Við hönnun hússins skal 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.“ 
Verkefnið var unnið í grunninn í Autodesk Revit student version en deili og aðrar sérteikningar 
voru unnar í AutoCad student version. 

Ólafsvellir 26 á Stokkseyri urðu fyrir valinu, fyrst og fremst vegna jarðgæða, þar sem lítill 
kostnaður færi í það að taka gröf, auk þess fást lóðir á þessu svæði með 75% afslætti um þessar 
mundir. 
Lóðin er 720m2  að flatarmáli. Íbúðarhús er 179.2m2 , bílskúr er 45m2  og pallur er 44m2 og er því 
nýtingarhlutfall lóðarinnar 37,25%. 

Teiknisettið inniheldur aðaluppdrætti, byggingaruppdrætti, deiliuppdrætti, burðarþolsuppdrætti og 
lagnauppdrætti.  
Skýrsla þessi inniheldur verklýsingu, tilboðsskrá, burðarþolsútreikninga, varmatapsútreikninga, 
lagnaútreikninga, niðurfallsútreikninga, útreikninga á loftun þaks, umsókn um byggingarleyfi, 
gátlista byggingarfulltrúa, lóðar,- mæli-og hæðarblað og umsókn um lóð. 
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Verklýsing 
 

Í verklýsingu er farið eftir númerakerfi Fjársýslu ríkisins og Verklýsing - sniðmát FSR höfð til 
hliðsjónar. 
Verklýsing er til að fara ítarlega í það hvað felst í hverjum verkhluta, hvernig hann skuli vera 
uppbyggður og efniskröfur til hans. 
Þá er reynt að skýra þá hluti sem óljósir eru á teikningum.  
Ef iðnaðarmanni eða þeim sem fer eftir verklýsingu og teikningum er ekki ljóst hvað farið er fram 
á í sérstökum verkhluta þá skal snúa sér til hönnuðar eða byggingarstjóra verks, þannig að það 
valdi ekki vandamálum eða rýri notkunargildi byggingarinnar. 
Verktaki skal úvega öll þau tæki, tól og búnað sem þarf til verksins.  
Ætíð skal vanda til verka og vanda frágang þannig að öllum beri sómi að. Ávallt skal gæta að 
fyllsta öryggis. 
Öll mál skal taka á staðnum. 

 

1.  Aðstaða og jarðvinna 
1.1 Aðstaða  
Þegar verktaki fær svæðið afhent skal gatnagerð vera búin og vatn, rafmagn og skólp skal vera 
komið á staðinn þannig að hægt sé að notast við það við vinnslu verksins. 
Verktaki skal girða verksvæðið af þannig að börnum og gangandi vegfærendum stafi ekki hætta af 
og skal hann koma upp viðeigandi skiltum og merkingum. 
Verktaki skal passa að gengið sé vel um svæðið, þannig að ekki liggi rusl um svæðið og verði til 
vandræða.  Þá skal hann einnig koma í veg fyrir að skaðleg efni komist í umhverfið. Fara skal eftir 
Byggingarreglugerð nr. 112/2012 4.11.3 gr., hvað öryggismál varðar. Þá skal fylgja lögum um 
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980 nr 46 28. Maí. 

1.2 Jarðvinna 
Þegar verktaki mætir á verkstað skal fulltrúi frá byggingarfulltrúa vera búinn að merkja út fyrir 
byggingum. 
Verktaki skal þó sjálfur reikna með að grafa fyrir vinnusvæði þannig að það möguleiki sé á að 
athafna sig í grunni við uppslátt. 
Gröftur út fyrir grunn má þó ekki vera minni en 1,5m. 
Grafa skal niður á klöpp eða burðarhæfann botn.  

1.2.1 Jarðvegsskipti 
Grafa skal allan húmmus upp undan byggingum. Fjarlægja skal allan jarðveg af verkstað ef hann 
nýtist ekki við landmótun á lóðinni. Byggingarnar skulu grundaðar á frostfríum púða. Efnið skal 
vera úr frosnæmniflokki T1. Kornastærð efnis í púða skal vera 60-100mm. 
Þjappa skal púðann vel og taka skal mið af þeim tækjum og tólum sem verktaki hefur til umráða 
þegar ákvörðuð er lagaþykkt þjöppunarlags. 
Þjöppun skal vera í samræmi við ÍST 15. E2=120Mpa. E2/E1=2,0-2,3. 
Fylla verður jafnt að sökkli og inn í hann, til að forðast spennu, breytingar og mögulegt brot á 
sökkli. 
Þegar grafið er fyrir pallaundirstöðum skal grafa niður fyrir frost, að lágmarki 0,8m.  
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Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eu innifaldir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. 
Öll verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt.   

2 Burðarvirki 
2.1 Steinsteyptir hlutar 
Steinsteypa hússins skal vera C25, lágmarks sementsmagn í m3 skal vera 300kg og lágmarks 
loftinnihald skal vera 5%. Víbra  skal steypuna í mótin með 50-60cm millibili, ekki má auka 
flotmagn í steypu til að komast hjá víbrun. Niðurlögn steypunar í útveggjum skal ekki vera meiri 
en 0,6 m í einu. Ferska steypa skal frammleidd eftir ÍST EN 206-1:2000.  
Sement og steinsteypa skal uppfylla þá staðla sem eru í byggingarreglugerð 112/2012 8.3.1 gr. 
Auk þess skal sement og steinsteypa standast kröfur kafla 8.3 í byggingarreglugerð 112/2012. 
Verktaki skal útvega þau tæki og tól sem til þarf, þar með talinn víbrator. 
Meðferð steinsteypu skal vera í samræmi við ÍST ÍST EN 13670 

2.1.1 Járnbending 
Fara skal eftir teikningu B04 í teiknisetti við bendingu járns. 
Allt járn skal vera suðuhæft kambstál. ÍST EN 10080:2005 tekur yfir ákvæði um kambstál og skal 
fylgja þeim ákvæðum um bindingu. Bendistál kal vera samkvæmt ENV 10080. Allt stál skal vera 
B500B í seigluflokki H. 
Skeyting skal vera eftirfarandi:   
                   -K10-360mm 
                   -K12-440mm 
                   -K16-580mm 

Gæta skal þess að ekki sér meira en 25% af skeytingu á sama stað. Þvermál beygjuhjóls skal að 
lágmarki vera 4xþvermál kambjárnins. Nota skal fjarlægðarstóla og stjörnur úr plasti til að stjórna 
steypuhul yfir járnin. Ætíð skal miða við það að steypuhula sé 30 mm, nema annað sé tekið fram. 
Notast skal við það að steypuhula verði aldrei minni en þvermál járns+10mm, þar sem erfitt getur 
verið að koma járnum fyrir.          

2.2 Timburvirki 
Útveggir bílskúrs og sperrur bílskúrs skulu vera úr timbri. Fjallað er um útveggi bílskúrs í undirlið 
2.2.1 og þak bílskúrs hér að neðan í lið 2.5.2. Allt timbur sem er notað til burðar skal flokkað eftir 
ÍST INSTA 142:2009 og CE-merkt samkvæmt ÍST EN 14081. Allt timbur skal vera vélflokkað og 
í styrkleikaflokki C24.  
Allar festingar skula vera galvaníseraðar.  

2.2.1 Útveggir bílskúrs 
Fylgja skal teikningu B09 við smíði útveggjagrinda. Útveggjagrind skal vera úr 45x145mm 
timburstoðum, vanda skal val á efni sem nota á í grind, að það sé ekki bogið, skemmt eða kvistótt.  
Fótreim skal festa á sökkul og skal setja eitt lag af asfalltpappa á milli steinsteypu og fótreimar, 
einnig skal setja kíttistaum, óslitinn, undir og yfir asfalltpappa.  
Fótreim skal festa með 8x110mm múrboltum. Bora skal í gegnum styrktarvinkla við hverja stoð. 
Festa skal stoðir við fótreim með styrktarvinklum (110x110mm) og fullnegla. Nóg er að setja tvo 
vinkla á hverja stoð, einn upp í toppstykki og einn í fótreim en þá skal víxla þeim. 
Toppstykki skal vera tvöfalt og skal skrúfa það saman í sitthvorn kant timburs sem 450 mm 
millibili. 
Þverbiti sem er burðarbiti fyrir stoðir skal vera grópaður inn í stoðir og skal hann standa upp á kant 
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til að fá sem mestan burð (sjá deilidteikningu 1. A14) skrúfa skal með tveimur skrúfum,  7x100 
mm, í hverja stoð. Lausholt og þverbita fyrir glugga og hurðir skal festa með því að skrúfa með 
tveimur skrúfum, 7x100mm, í gegnum stoðir inn í endatré. Nota skal 9mm krossvið til stífingar. 
Skotviðurinn skal skotnegldur með 90mm skotnöglum. Skal þeim skotið með 150 mm millibili. 
Setja skal límkítti á allar stoðir og þverbita.  
Veggurinn er ullaður með 145mm þéttull, 30 kg/m3, í brunaflokki A1. Vanda skal frágang á 
samskeytum ullarplatna þannig að þær myndi eina samstæða heild. 

2.3 Sökklar og undirstöður sólpalls 
Sökkklar eru 200mm þykkir og eiga að vera að lágmarki 800 mm frá efstapunkti púða. 
Sökkulveggir skulu einangraðir að innanverðu með 75 mm polystren einangrun og skal hún fest 
með difflum. 
Steypa skal vatnslás í öll steypuskil eða hagræða því þannig að samskeyti munu ekki leka. Við 
gerð sökkla skal fara eftir teikningum 1,3 og 6 á teikninu B04. Einföld járnagrind er í sökklum og 
tvö K12 járn eru efst og neðst í sökkli. Stungujárn skulu vera tvöföld í sökkli íbúðarhúss og skulu 
þau að lágmarki vera 500x500 mm. 
Steypa skal plötusæti á sökkla, 45x145 mm og eru K10 járn beygð inn úr sökkulveggjum inn á 
plötu til að ná tengingu. Víbra skal sökkla með 500mm millibili. 
Undirstöður fyrir pall skulu steyptar í blikk-eða pappahólka. 

2.4 Botnplötur  
Botnplata íbúðarhúss er 120mm en botnplata bílskúrs er 150mm. Undir botnplötum er 75mm 
polystren einangrun. Einföld K10 járnagrind, c/c300mm, er í plötunum þó má nota K189 eða álíka 
járnamottu í staðinn telji verktaki það hentugra. Passa skal að öll tengijárn úr sökkli tengist 
járnagrind plötu. Passa skal að engin tengijárn skarist upp úr plötu. Þegar plata er víbruð skal draga 
víbrara eftir mottu en ekki stinga honum niður og skemma einangrun.  
Við niðurlögn steypu skal notast við hæðarmælingartæki til að fá plötu sem jafnasta, mikilvægt er 
að vanda til verka þar sem svefnhebergi, gangur, stofa, eldhús og anddyri er flotað sem ein heild.  

2.5 Steyptir veggir 
Steyptir veggir eru tvenns konar, milliveggir og útveggir en ætíð skal nota heil og áferðarfalleg 
mót þar sem steypa snýr inn. 
Verktaki ber ábyrgð á því að nota heilleg mót, til að minnka slípun og viðgerðarvinnu. 

2.5.1 Steyptir útveggir 
Steyptir útveggir eru 200 mm þykkir. Víbra skal steypuna með því millibili sem áður segir í lið 
2.1. og fylgir niðurlögn hennar sömu ákvæðum og gefin eru í lið 2.1. Gluggar og hurðir eru ekki 
ísteyptir og skal því steypa sæti fyrir þá, 113x30 mm. Tvöföld K10 grind, c/c250mm, er í 
veggnum. Hulan skal vera 30mm líkt og segir í lið 2.1.1.  
Þegar slegið er upp skal gæta að því að olíubera mót áður en þau eru sett upp þannig að ekki fari 
olía á kambjárn, til að tryggja hámarks viðloðun steinsteypu og járnagrindar. Steypa skal 45x200 
mm sæti í vegg fyrir þakplötu og skulu raðast vinklar í bæði birgði járnagrinda sem munu tengjast 
í járnagrind þakplötu. Við skörun og lengd vinkla skal hafa lið 2.1.1 í huga sem lágmarksviðmið. 

2.5.2 Steyptir milliveggir 
Steyptir milliveggir eru tveir í íbúðarhúsi og sjást þeir á teikningu. Þeir eru 150 mm á þykkt og 
skulu bæði birgði móta vera heil. Víbra skal steypuna. Einföld K10, c/c250mm, grind er í 
milliveggjum og skulu þeir tengjast botnplötu grind með K10 vinklum c/c300mm. Járn í grind 
skulu skarast upp úr um 400mm að lágmarki og beygjast inn í neðri grind þaks. 
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2.6 Þak 
Vanda skal allan frágang þar sem þak tengist veggjum, til að koma í veg fyrir leka. Einnig skal 
vanda allan frágang á einangrun til að koma í veg fyrir varmatap.  

2.6.1 Þak íbúðarhús 
Þak íbúðarhúss er 200 mm steinsteypt plata og er tvöföld K10 járnagrind, c/c200. Tengivinklar 
ganga úr vegg, bæði í efri og neðri grind. Líkt og má sjá í lið 2.5.1. Við niðurlögn steypu skal gæta 
þess að steypa fari vel í plötusæti og vatnslás. Tengja skal járn úr milliveggjum við neðri grind  líkt 
og er tekið framm í lið 2.5.2. Lágmarks halli þaks skal vera eftir 10.5.4 gr. byggingarreglugerðar 
112/2012, 1:40 (25 mm/m). Hér skal steypuhula vera að lágmarki 35 mm. Farið er í frágang þaks 
að innan í lið 5.3 og að utan í lið 7.4.1.  

2.6.2 Þak bílskúrs. 
Sperrur þaks eru 45x245 mm timbursperrur. Hafa skal lið 2.2 í huga við val á efni. Millibil á milli 
þeirra er c/c600 mm og skal vanda það sérstaklega þannig að ekki þurfi að þverskera ullina á milli 
sperra. Lágmarkshalli þaks skal vera eftir 10.5.4 gr. byggingarreglugerðar 112/2012, 1:40 
(25mm/m). Sperrur skulu skrúfaðar í stoðir með 5x80 mm skrúfum fimm stykki í hverja stoð. Ofan 
á sperrur kemur 22 mm krossviður sem skal kíttaður á hverja sperru og svo skotinn með 4,2x110 
mm skotnöglum. Setja skal 25 mm loftunarlista í mitt hvert sperrubil og í sitthvora kverk efst við 
sperru og krossvið. Fjögur loftunargöt skulu vera í hverju sperrubili, hvert gat skal vera 22mm í 
þvermál. Ef boruð eru göt í krossvið skal leggja skordýranet yfir þau og festa með heftum og 
límkítti, þá er líka hægt að nota þartilgerð loftunarrör. Þakið er einangrað með 220 mm þakull með 
áföstum vindpappa, 30kg/m3. Vanda skal frágang samskeyta ullarplatna þannig að þær myndi eina 
samstæða heild. Farið er í frágan þaks að innan í lið 5.3 og að utan í lið 7.4.2 

Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eu innifaldir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. 
Öll verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt.   

3 Lagnir 
 

3.1 Frárenslislagnir  
Verktaki úvegar öll þau tæki og búnað sem þarf til verksins og skal hann sjá til þess að verkið sé 
fagmannlega unnið þannig að öllum hljóti sómi af og hægt sé að hámarka notkunargildi 
byggingarinnar. Ætíð skal gæta fyllsta öryggis. 
Verktaki ber ábyrgð á því að búið sé þannig að lögnum að þær skemmist ekki eða fari í sundur 
þegar bötnplötur eru steyptar.  
Vanda skal allar samsetningar. 
Skólplagnir í grunni skulu vera viðurkenndar til notkunar í jörð. 
Bæjarfélag skal vera búið að útvega tengingar á frárennsli við lóðarmörk samkvæmt staðli 
IST68+DS. 
Fagmaður skal vinna öll lagnaverk. 

3.1.1 Skólplagnir  
Skólplagnir skulu vera 110 mm PVC plast. Grafa skal skurði í þjappaða fyllingu og setja sand 
undir og hylja með sandi með kornastærðinni 0,075-4 mm. Einungis þarf að setja 100 mm lag af 
sandi og svo skal loka skurðum aftur með því efni sem grafið var upp. Lagnir skulu vera grafnar 
0.8 m niður fyrir efsta punkt einangrunar. Halli skólplagna skal að lágmarki vera 20o/oo.  
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3.1.2 Þakniðurföll og rennur 
Þakniðurföll skulu vera kantniðurföll með dúkkraga þannig að hægt sé að ganga frá á þaki svo að 
það leki ekki inn á einangrun. Þar sem niðurfallsrör koma í gegnum veggi skal einangra með 
steinullartróð. Lágmarkshalli í vegg er 10o/oo. Öryggisniðurfall skal staðsetja fyrir ofan niðurföll, 
max 100 mm frá efsta fasta punkti þaks. Niðurfallsrör skulu vera 70mm 

3.2 Niðurföll innanhúss og vatnslásar hreinlætistækja 
Niðurföll skulu vera í öllum votrýmum, baðherbergi, bílsskúr, og anddyri. Niðurföll skulu ætíð 
vera lægsti punktur votrýma og ætti því að notast við hæðarmæli þegar rými eru flotuð. Verkið 
skal unnið af fagmanni. Ganga skal snyrtilega frá flísalögn við niðurföll.  
Öll hreinlætistæki skulu tengjast vatnslás sem þolir +/- 400Pa þrýsting og skal að lágmarki vera 50 
mm vatnshæð í honum. 

3.3 Neysluvatnslagnir 
Notast skal við rör í rör kerfi  og fara eftir kröfum BR nr 441/1998 og IST 67/2003.  
Leggja skal  kalt neysluvatn undir einangrun á botnplötu til að tryggja ferskleika kalda vatnsins. 
Heitt vatn skal leggja ofan á einangrun botnplötu. Notast skal við 18mm PEX rör í bað og salerni 
en 15 mm PEX lagnir í vaska. Líkt og kemur fram í DS 439 skal neysluvatnshitastig vera eins lágt 
og mögulegt er. 

3.3.1 Almenn atriði lagna 
Gæta skal að öllum frágangi þannig að ekki leki og valdi mögulegum skemmdum, 
neysluvatnslagnir skal þá leggja í rör í rör kerfi svo að hægt sé að skipta út skemmdum lögnum. 
Allar lagnir skulu vera faldar inni í vegg nema annað sé tekið fram. Líkt og segir í 14.5.6 gr. 
byggingarreglugerðar nr. 112/2012: „Neysluvatnskerfi skal þannig hannað og gert að vatnsrennsli 
að töppunarstað sé fullnægjandi án þess að vatnshraði valdi truflandi hávaða eða skemmdum á 
lögn. Janframt skulu gerðar fullnægjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif 
vatnshöggs“. Til að koma í veg fyrir hávaða af lögnum skal einangra vel í kringum þær þar sem 
þær eru inni í milliveggjum. Þeir lagnahlutar sem eru faldir skulu þéttleikaprófaðir áður en þeir eru 
lokaðir af, sbr. leiðbeiningar í ÍST 67. Notast skal einnig við staðallinn DS 439. 

3.3.2 Töppunarstaðir 
Við alla töppunarstaði skal koma í veg fyrir að hiti fari yfir 65°C. Til að koma í veg fyrir hættu á 
hermannaveiki skal hiti á heitu vatni í neysluvatnslögn, aldrei fara undir 60°C, lágmarkshiti frá 
tengigrind má því aldrei vera minni en 60°C. Við alla töppunarstaði skulu vera blöndunarlokar eða 
hitastýrð blöndunartæki. Í vöskum skulu vera blöndunarlokar og skulu þeir stilltir á 41°C þó má 
blöndunarloki í vaskahúsi vera stilltur á 45°C. 
Í sturtu skulu vera hitastýrð blöndunartæki, stillt á 41°C. 
 

3.4 Gólfhiti 
Gólfhiti er ísteyptur í plötu og er bundinn í járnagrind. 
500 mm frá útvegg í eldhúsi, gangi, anddyri, stofu og sjónvarpsherbergi er c/c 100 mm. Inni á 
rýmum er c/c 200 mm. Á baðherbergi er c/c 100mm. Slaufulengdir skulu ekki vera meiri en 120 
m. Lagnir eru 20x2mm PEX. 
Við ákvörðun a yfirborðshita skal fara eftir ÍST EN 1264. Viðmið yfirborðshita er að finna í 14.2.7 
gr.byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 
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3.5 Ofnar 
Við val á ofnum skal fara eftir 14.2.7 gr. byggingarreglugerðar 112/2012 þar sem ofnar skulu 
standast ÍST 69 og ÍST EN 442. 
Ofnar eru staðsettir í svefnherbergjum, þvottahúsi, bílskúr og geymslu í bílskúr. Auk þess er 
handklæðaofn á baðherbergi. 

Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eu innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
Öll verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt.   

5 Frágangur innanhúss 
 

5.1 Almenn atriði  
Verktaki úvegar öll þau tæki og búnað sem þarf til verksins og skal hann sjá til þess að verkið sé 
fagmannlega unnið þannig að öllum hljóti sómi af og hægt sé að hámarka notkunargildi 
byggingarinnar. Ætíð skal gæta fyllsta öryggis. 
Gæta skal að rúðum þannig að þær skemmist ekki og gluggum og hurðum, gera skal ráðstafanir 
við hurðakarma þegar efni er flutt inn og út þannig að ekki hljótist skaði af. Loft- og 
veggklæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1, K210 B-s1,d0, samkvæmt byggingarregluger 
112/2012 9.6.8 gr. 

5.2 Múrverk 
Gólf skulu flotuð undir parket og flísar. Nota skal við hæðarmælingartæki og flota út frá hæðsta 
punkti rýmis. Svefnhebergi, gangur, stofa, eldhús og anddyri er flotað sem ein heild þar sem engir 
þröskuldar eru í þeim rýmum. Baðherbergi, þvottahús og bílskúr er flotað sérstætt og því er hægt 
að taka út frá hæsta punkt þeirra rýma. Verkið skal unnið af fagmanni. Ekki skulu vera neinir 
pollar í flotinu til að komast hjá spennu í parketinu þegar gengið er á því. Allar viðgerðir skulu 
unnar með viðurkenndum viðgerðarefnum. 

5.2.1 Flísalögn 
Flísalögn skal unnin af fagmanni og með viðurkenndum flísalímum. Einungis skulu tveir veggir á 
baðherbergi flísalagðir, þeir veggir sem mynda horn þar sem sturta er staðsett. Gólf baðherbergis, 
anddyris og þvottahúss er flísalagt.  

5.3 Léttir veggir, klæðningar og steyptir milliveggir 
Setja skal leiðara með filtborða á alla steypta fleti. Notaðar eru reknaglar, 7,5x100 mm til festingar. 
Í votrýmum skal setja tvo tauma af límkítti undir leiðara á gólfi til að koma í veg fyrir leka. Milli 
rýma. Verktaki skal útvega öll tæki og búnað til verksins og skal vanda allan frágang, vel skal að 
verki staðið áður en veggjum er lokað og þess gætt að píparar og rafvirkjar hafa lokið sinni vinnu 
og þrýstiprófun hefur átt sér stað, líkt og tekið er framm í lið 3.3.1.  
Gengið er frá steyptum milliveggjum með pússningu, notast skal við viðurkennda pússningu, 
frágangur skal vera vandaður. 

5.3.1 Léttir innveggir 
Léttir veggir eru úr 70 mm blikkstoðum, gæta skal þess að öll mál séu jöfn frá öllum veggjum eftir 
teikningu. Veggir eru einangraðir með 70 mm þéttull, 30 kg/m3. Passa skal að einangrun fari vel 
inn í stoðir. Veggir í svefnherbergjum, anddyri og sjónvarpsholi eru klæddir með tvöföldu lagi af 
13 mm gipsplötum, á baðherbergi er klætt með einföldu lagi af 13mm rakagipsi og flísalagt yfir. 
Þar sem handlaug og innrétting kemur skal gera ráðstafanir, svo sem setja plötur á milli stoðar til 
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að fá festu. 
Þar sem innréttingar í eldhúsi koma að vegg skal klæða með einföldu lagi af spónaplötum eða 
krossvið og klæða með gipsi yfir.  
Skrúfa skal ytra birgði klæðningar með 150 mm millibili við útbrúnir og 300 mm millibili í miðju. 
Fjallað er um lokafrágang veggja í lið 5.9.1. 

5.4 Þak 
Gengið er frá lofti íbúðarhúss, í framhaldi liðs 2.6.1, með pússningu. Nota skal viðurkennda 
pússningu, frágangur skal vera vandaður. Frágangur bílskúrsþaks að innan skal í framhaldi af lið 
2.6.2 vera að rakavarnarlag sé sett og er það látið ganga niður á veggi. Kítta skal, með viðurkenndu 
rakavarnarkítti, á öll samskeyti og í allar kverkar og með öllum gluggum. Gæta skal þess að hvergi 
sé rakavörn rofin. Varðandi frágang rakavarnarlaga gildir sérrit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nr. 
95 „Frágangur rakavarnarlaga“. Á rakavarnarlag skrúfast lagnagrind, 34x45 mm. c/c 600 mm, 
neðan á það skrúfast einfalt lag af gipsi. Skrúfa skal gips með 150mm millibili út við kanta og 
300mm millibili í miðju. Nota skal 3,5x35 mm SBG í tré skrúfur. 

5.5 Útveggir  
Gengið er frá útveggjum íbúðarhúss að innan, í framhaldi af lið 2.5.1, með pússningu, nota skal 
viðurkennda pússningu, frágangur skal vera vandaður. Frágangur bílskúrsþaks að innan skal í 
framhaldi af lið 2.2.1, vera að rakavarnarlag sé sett og er það látið ganga upp fyrir rakavörn á þaki, 
kítta skal, með viðurkenndu rakavarnarkítti, á öll samskeyti og í allar kverkar og með öllum 
gluggum. Gæta skal þess að hvergi sé rakavörn rofin. Varðandi frágang rakavarnarlaga gildir sérrit 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nr. 95 „Frágangur rakavarnarlaga“. Á rakavarnarlag skrúfast 
lagnagrind, 34x45 mm. c/c 600 mm, á hana skrúfast tvöfalt lag af 13 mm gipsplötum. Skrúfa skal 
gips með 150 mm millibili út við kanta og 300 mm millibili í miðju. Nota skal 3,5x45 mm SBG í 
tréskrúfur. 

5.6 Málun 
Verktaki úvegar öll þau tæki og búnað sem þarf til verksins og skal hann sjá til þess að verkið sé 
fagmannlega unnið þannig að öllum hljóti sómi af og hægt sé að hámarka notkunargildi 
byggingarinnar. Ætíð skal gæta fyllsta öryggis. 
Gæta skal að rúðum þannig að þær skemmist ekki og gluggum sem og hurðum, gera skal 
ráðstafanir við hurðakarma þegar efni er flutt inn og út þannig að ekki hljótist skaði af. 

5.6.1 Málun íbúðarhúss 
Við upphaf málningarvinnu skal ganga þannig frá þeim hlutum, svo sem gluggum og rúðum, sem 
ekki eiga að vera málaðir þannig að þeir verði ekki fyrir óhreinindum. Nota skal einungis 
viðurkennd efni við málun. Líma skal yfir samskeyti gipsplatna með grisjulímbandi og sparsla í 
allar rifur og holur, þ.a.m.t öll skrúfugöt. Pússa skal yfir sparsl og sparsla þannig að það fáist út 
slétt heild á veggnum. Mála skal þrjár umferðir þannig að litur af byggingarefni komi ekki í gegn. 
Verkkaupi velur lit málningar. Áður en múraðir hlutar eru málaðir skal ganga úr skugga um að 
engar skemmdir eða aðskotahlutir séu í múrhúðinni.  

5.6.2 Málun bílskúrs 
Við upphaf málningarvinnu skal ganga þannig frá þeim hlutum, svo sem gluggum og rúðum, sem 
ekki eiga að vera málaðir þannig að þeir verði ekki fyrir óhreinindum. Nota skal einungis 
viðurkennd efni við málun. Líma skal yfir samskeyti gipsplatna með grisjulímbandi og sparsla í 
allar rifur og holur, þ.a.m.t öll skrúfugöt. Pússa skal yfir sparsl og sparla þannig að það fáist út eins 
slétt heild á veggnum. Mála skal þrjár umferðir þannig að litur af byggingarefni komi ekki í gegn. 
Verkkaupi velur lit málningar. 
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5.6.3 Frágangur í verklok 
Ganga skal frá öllu málningarlímbandi og þeim hlutum sem notaðir voru til að verja hluti sem ekki 
átti að mála. Ganga skal frá öllu þannig að umhverfið hljóti ekki skaða af. 

 

Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eu innifaldir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. 
Öll verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt.   

7 Frágangur utanhúss 
 

7.1 Almenn atriði 
Verktaki úvegar öll þau tæki og búnað sem þarf til verksins og skal hann sjá til þess að verkið sé 
fagmannlega unnið þannig að öllum hljóti sómi af og hægt sé að hámarka notkunargildi 
byggingarinnar. Ætíð skal gæta fyllsta öryggis. 
Gæta skal að rúðum þannig að þær skemmist ekki og gluggum og hurðum, gera skal ráðstafanir 
við hurðakarma þegar efni er flutt inn og út þannig að ekki hljótist skaði af. 

7.2 Sökkull 
Jarðvegur fylist að sökkli. 
Drenrör eru lögð við sökkull. Rörin eru 110 mm PVC rör. Halli þeirra er 12o/oo. Hápunktur 
drenlagna skal vera min 200 mm fyrir neðan plötu. 

7.3 Útveggir  
Verktaki útvegar vinnupall og skal hann gæta þess að þegar þeir eru teknir niður að ekki skemmist 
klæðning.  
Aldrei skal ál leggjast beint á steinsteypu eða tré, alltaf skal setja asfalltpappa á milli vinkla og 
steinsteypu eða timburs. Passa skal upp á að allar rifur milli platna séu jafna og beinar.  
Einnig skal gæta þess að jafnt bil sé milli festinga. 

7.3.1 Íbúðarhús 
Á íbúðarhús kemur Triple-S. Mikilvægt er er að setja ekki vinkla beint a steinsteypuna, heldur 
asfalltpappa undir. 
Vinklarnir skulu festir með 7,5x100 mm múrboltum, leiðurum er stungið í þá og teknir hallaréttir 
og beinir með lasertækjum. Leiðararnir eru festir með 4,8x20 mm sjálfborandi skrúfum. Einnig 
skal ganga frá þakniðurföllum, 70 mm., festa þau og tengja, vanda skal tengingu þannig að ekki 
leki. 
Áður en T-listar eru settir á milli leiðara skal einangra með 125mm veggplötu, 80kg/m3. Festa skal 
einangrunina með difflum, 5 difflur í hverja plötu. Passa skal að engar rifur séu í einangrun og að 
vandað sé til verka þar sem einangrun kemur að vinklum, undir leiðara og bak við þakniðurföll.  
T-listar eru festir með 4,8x20 mm borskrúfum í vinkla.  
Áður en klætt er skal ganga úr skugga um að loftun bak við klæðningu sé góð og allur frágangur 
við glugga sé eins og segir til um á teikningu. 
Útveggir klæðast með slettplötuklæðningu í lit, 1746-7032-Keizelgrau. Festa skal plöturnar með 
draghnoðum í lit, 1746-7032-Keizelgrau. Deila skal hnoðunum út þannig að bil á milli sé jafnt. 
Bora skal í leiðar og t-lista með 5 mm bor og í sléttplötu með 7 mm bor til að komast hjá 
spennumyndun í efninu. 
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7.3.2 Bílskúr 
Útveggir bílskúrs eru klæddir með HG-undirkerfi. Setja skal asfalltpappa bak við allar 
veggfestingar. Veggfestingar eru festar með 6x35 mm frönskum skrúfum og skal allaf skrúfa beint 
í stoð eða lausholt. Einnig skal ganga frá þakniðurföllum, 70 mm., festa þau og tengja, vanda skal 
tengingu þannig að ekki leki. Taka skal allt undirkerfi hallarétt og beint með lasertækjum. Áður en 
klætt er skal ganga úr skugga um að loftun bakvið klæðningu sé góð og allur frágangur við glugga 
sé eins og segir til um á teikningu. 
Útveggir klæðast með slettplötuklæðningu, 1746-7032-Keizelgrau. 
Festa skal plöturnar með draghnoðum í lit, 1746-7032-Keizelgrau. Deila skal hnoðunum út þannig 
að bil á milli sé jafnt. Bora skal í leiðar og t-lista með 5 mm bor og í sléttplötu með 7 mm bor til að 
komast hjá spennumyndun í efninu. 

7.4 Þak 
Frágangur á þaki skal vera vandaður þannig að hvergi verði leki. Vanda skal einangrun og frágang 
rakavarnar. 

7.4.1 Íbúðarhús 
Frágangur á þaki utanhúss skal vera í fammhaldi af lið 2.6.1.  
Tvöfalt lag asfalltpappa skal sett á steinsteypuna og klæða upp á veggi. Fyrsta lag steinullar er 
Plata 150, 100 mm. 150kg/m3. Lag tvö er plata 150, 50 mm. 150kg/m3. Efsta lag einangrunar er 
1:40 (25 mm/m) steinullarfleigur. 180kg/m3. Tvölög af þakdúk/pappa er sett þar ofan á og fergjað 
með möl, 150kg/m2. Einangra skal vegg inni á þaki með plötu 150, 50 mm. 150kg/m3. Klæða skal 
vegg inn á þaki með samskonar klæðningu og að utan, en undirkerfið skal vera HG-kerfi. Klæða 
skal kant veggjar með sléttplötuhatt í lit 1746-7032-Keizelgrau, undirkerfið skal vera HG-kerfi og 
einangra skal a milli með plötu 150, 50 mm 150kg/m3. Undir leiðara skal einangra með 
steinullartróð.  

7.4.2 Bílskúr 
Frágangur á þaki bílskúr utanhúss skal vera í framhaldi af lið 2.6.2. 
Ofan á krossvið kemur þakdúkur, ICOPAL þakdúkur. Setja skal þríkantslista í allar kverkar til að 
minnka hættu á skemmdum, að vatn setjist þar og valdi leka. 
Þakdúkur skal ganga upp á veggi og undir klæningu. Klæða skal kant veggjar með sléttplötuhatt í 
lit 1746-7032-Keizelgrau. Setja skal HG-kerfi undir klæðningu og er hún fest með sama hætti og 
er útlistað í lið 7.3.2. 
Við frágang á þakdúk í kringum göt og kverkar skal fylgja leiðbeiningum ICOPAL Tagpapbogen. 

7.5 Þakniðurföll 
Þakniðurföll eru 9 stykki og skal þeim komið fyrir við neðsta punkt þaks.  
Nota skal niðurföll af gerðini Sita Attikagully, með dúkkraga, eða sambærileg niðurföll. 
Niðurfallsstútar skulu vera 70 mm og eru þau falin bakvið klæðningu. 
Staðsetning niðurfalla sést á teikninguxxx 
 

7.6. Gluggar 
Gluggar skulu vera ál/tré gluggar frá framleiðandanum VELFAC af gerðini RIBO eða frá 
sambærilegum framleiðanda og af sambærilegri gerð. Gluggar skulu vera hvítir að innan en ál 
listar að utan skulu vera í litnum 1746-7032-Keizelgrau. Setja skal stillafleyga úr plasti undir 
botnstykki og 3 mm fjarlægðarklossa úr plasti á milli glugga og veggjar. Taka skal glugga 
hallaréttann. 
Gluggar eru festir með múrskrúfum og skal setja tappa í göt sem myndast eftir ísetningu. 
Þá skal setja límkítti eða iilmodborða yst á trékarm áður en gluggar eru settir í. Einangra skal með 
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steinullartróð.  
Þegar gluggar eru komnir í skal toppfylla í bil milli veggjar og karms með yfirmálanlegu akrýlkítti. 
Flasningar að neðan (vatnsbretti) stingast inn í rauf á botnstykki en flasningar að ofan og á hliðum 
stingast inn í áfellur á glugga, og skulu þær vera utar heldur en vatnsbretti til að vatnsbretti taki við 
vatni og ræsi frá glugga. 
Opnanleg fög skulu vera hliðarhengd í svefnherbergjum. Stærð björgunarops stenst 2. tölulið 9.5.5 
gr byggingarreglugerðar 112/2012. 
Eins og fram kemur í 8.2.6 gr. byggingarreglugerðar 112/2012 skulu gluggar slagregnsprófaðir 
samkvæmt ÍST EN 1027.  

7.7 Útihurðir 
Hurðir skulu vera ál/tré gluggar frá framleiðandanum VELFAC af gerðini RIBO eða 
sambærilegum framleiðanda og sambærilegri gerð. Hurðir skulu vera hvítar að innan en ál listar að 
utan skulu vera í litnum 1746-7032-Keizelgrau. Setja skal stillafleyga úr plasti undir botnstykki og 
3mm fjarlægðarklossa úr plasti á milli hurðar og veggjar. Taka skal hurðir hallaréttar. 
Hurðir eru festar með múrskrúfum og skal setja tappa í göt sem myndast eftir ísetningu. 
Setja skal límkítti eða iilmodborða yst á trékarm áður en hurðar eru settar í. Einangra skal með 
steinullartróð.  
Þegar hurðir eru komnar í skal toppfylla í bil milli veggjar og karms með yfirmálanlegu akrýlkítti. 
Frágangur klæðningar við hurð er sú sama og við glugga. 

 

Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e. efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Þá eu innifalnir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. Öll 
verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt.   

8 Frágangur lóðar 
  

8.1 Almenn atriði 
Verktaki úvegar öll þau tæki og búnað sem þarf til verksins og skal hann sjá til þess að verkið sé 
fagmannlega unnið þannig að öllum hljóti sómi af og hægt sé að hámarka notkunargildi 
byggingarinnar. Ætíð skal gæta fyllsta öryggis. 
Gæta skal að rúðum þannig að þær skemmist ekki og gluggum og hurðum, gera skal ráðstafanir 
við hurðakarma þegar efni er flutt inn og út svo ekki hljótist skaði af. Líkt og 7.2.4 gr. 
byggingarreglugerðar 112/2012 segir: „Lóðarhafa er skylt að ganga snyrtilega frá lóð sinni með 
gróðri eða á annan hátt í samræmi við samþykkta uppdrætti. Heimilt er að fresta um ótiltekinn 
tíma gróðursetningu trjáa, nema mælt sé fyrir um annað í skipulagi eða af viðkomandi 
sveitarfélagi. Lóðarhafa er skylt að ganga frá lóð byggingar í u.þ.b. rétta hæð og fjarlægja þann 
uppgröft, sem ekki þarf að nota á lóð, áður en byggingin er fokheld. Lýsing á lóðum skal vera 
þannig að hún valdi hvorki óþarfa ljósmengun, nágrönnum óþægindum né trufli umferð utan 
lóðar“. 

8.2 Pallur  
Pallur hefur hefðbundna uppbyggingu og situr hann á steyptum stöplum, sem hafa ísteypta 
galvenseraða bitafestingu, í bitafestinguna sest gagnvarið timbur, 45x145. Upp við hús skal bolta 
(8x70 mm múrbolti) gagnvarðið timbur (45x120 mm) lárétt í sömu hæð og bitaskórnir. Ofan á bita 
raðast dregarar, þvert á bitana, gagnvarið timbur, 45x120 mm, og eru dregarar festir með 



BI LOK 1006  
Ólafsvellir 26 
Arnar Björnsson 
Nökkvi Páll Jónsson  Lokaverkefni í byggingariðnfræði 2015 

 

 
17 

 

þakásankerum, negldir 5x5 stk. Millibil milli dregara skal vera 550 mm. Palldekkið er klætt með 
brúnu plastpallaefni, 25x150mm, og er það fest niður með klemmum í alla dregara. 

8.3 Sorpskýli 
Við staðsetningu sorpsýlis skal fara eftir 6.12.8 gr. byggingarreglugerðar 112/2012. 

8.4 Snjóbræðsla og hellulögn 
Nota skal bakrás gólfhitakerfis í sjóbræðslu, leggja skal snjóbræðslukerfi að frá gangstétt að 
inngangi og frá gangstétt að bílskúr. Leiðslurnar skulu vera lághita PEM snjóbræðslurör, 25 mm. 
Kúluloki skal vera staðsettur þannig að hægt sé að stjórna hvort kerfið sé í gangi eða ekki. 
Ekki skal c/c vera meira en 250 mm. 
Helluleggja skal með „Modena“ hellum og blanda saman 20x10x6 mm gráum modena hellum og 
30x30x6 mm svörtum modena hellum.  
Hellulögn skal vera vönduð, hellur skulu sitja fastar. Steypa skal með staurasteypu þar sem 
hellulögn endar. Nota skal sand með kornastærðinni 0-11 mm undir hellulögn. 

8.5 Gróður og runnar 
Fylgja skal 7.2.2 gr. byggingarreglugerðar 112/2012 „Ekki má planta hávöxnum trjátegundum nær 
lóðarmörkum aðliggjandi lóða en 4,0 m. Við staðsetningu trjáa á lóð sem ætlað er að vaxi frjáls 
skal taka tillit til skuggavarps á viðkomandi lóð og nágrannalóðum. Sé trjám eða runnum plantað 
við lóðarmörk samliggjandi lóða skal hæð þeirra ekki verða meiri en 1,80 m, nema lóðarhafar 
beggja lóða séu sammála um annað. Ef lóðarmörk liggja að götu, gangstíg eða opnu svæði má 
trjágróður ná meiri hæð, enda komi til samþykki veghaldara eða umráðaaðila viðkomandi svæðis. 
Lóðarhafa er skylt að halda vexti trjáa og runna á lóðinni innan lóðarmarka. Sinni hann því ekki 
og þar sem vöxtur trjáa eða runna fer út fyrir lóðarmörk við götur, gangstíga eða opin svæði er 
veghaldara eða umráðamanni svæðis heimilt að fjarlægja þann hluta er truflun eða óprýði veldur, 
á kostnað lóðarhafa að undangenginni aðvörun.“ 

Magntölur-einingarverð 

Magn er ýmist í m2, m3, lm og í stk. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, 
flutningar og förgun umframefnis. Einnig eu innifaldir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. 
Öll verð skulu innihalda meðreiknaðann virðisaukaskatt. Öll verð eru í krónum ISK.  
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Ólafsvellir 26 
    

TILBOÐSBLAÐ 

    

 
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Ólafsvellir 26, samkvæmt meðfylgjandi 
tilboðsskrá: 

    
 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  
    
    
 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  
   FJÁRHÆÐ 
    
0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  3,982,952 
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  5,761,512 
2 BURÐARVIRKI  22,242,498 
3 LAGNIR  4,495,391 
4 RAFKERFI  465,557 
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS  10,007,703 
6 LAUS BÚNAÐUR  0 
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS  3,846,062 
8 FRÁGANGUR LÓÐAR  3,581,739 
9 ANNAÐ  0 
    

 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 54,383,416 
    

    
 Staður og dagsetning: Reykjavík 13.11.2015   
    
 Nafn bjóðanda og kennitala: AN Hönnun 121212-3639   
    
 Heimilisfang: Menntavegur 1    
    
 Sími: 978-6545 
    
 Netfang: anhonn@ru.is 

    
 Undirskrift bjóðanda:   
    

Útboðsnúmer  12345 
 

mailto:anhonn@ru.is
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Ólafsvellir 26 
TILBOÐSSKRÁ 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF     
0.1 Lóð 1 stk 2,254,952 2,254,952 
0.2 Hönnun 100 klst. 12,000 1,200,000 
0.3 Ráðgjöf 44 klst. 12,000 528,000 

      
  KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     3,982,952 

      
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     
1.1 Aðstaða     
1.1.1 Aðstaða og verklok 268.2 m² 12,155 3,260,073 

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:    3,260,073 
      

1.2 Jarðvinna     
1.2.1 Jarðvegsskipti 224 m³ 7,176 1,607,348 

      
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu     
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 75 mm 60 m² 3,443 207,536 
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 75 mm 199 m² 3,443 686,556 

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    2,501,440 
      

      
  KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     9,744,464 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2 BURÐARVIRKI     
2.1 Steypumót     
2.1.1 Mót fyrir veggi - sýnileg steypa 418 m² 7,763 3,248,926 
2.1.2 Mót fyrir sökkla - ekki sýnilegt 121 m² 6,558 790,660 
2.1.3 Viðbót við vegghæð yfir 3.5m 45 m² 674 30,619 
2.1.4 Mót fyrir loftplötu 159 m² 6,204 988,504 
2.1.5 Mót fyrir glugga og hurðir  60 m 2,555 153,347 
2.1.6 Vatnslás í mót 60 m 827 49,451 

 Kafli 2.1 Steypumót samtals:    5,261,506 
      

2.2 Bendistál     
2.2.1 Steypustyrktarstál - K10 452 m² 5,076 2,292,358 

 Kafli 2.2 Bendistál samtals:    2,292,358 
      

2.3 Steinsteypa     
2.3.1 Steypa alls, C-25 164 m³ 55,008 9,013,384 

 Kafli 2.3 Steinsteypa samtals:    9,013,384 
      

2.4 Trévirki     
2.4.1 Timbur 45*145mm 70 m² 7,041 491,765 
2.4.2 Timbur 45*245mm 45 m² 4,169 187,621 

 Kafli 2.4 Trévirki samtals:    679,386 
      

      
      
2.5 Þak     
2.5.1 Steinull 100mm 159 m² 5,165 823,003 
2.5.2 Steinull 50mm 159 m² 2,433 387,680 
2.5.3 Steinull fleygur 1:40 159 m² 4,265 679,595 
2.5.4 Þakull með vindpappa 220mm 44 m² 4,173 184,179 
2.5.5 Þakpappi 478 m² 3,266 1,561,235 
2.5.6 Möl 159 m² 3,484 555,148 
2.5.7 Krossviður 9mm 87 m² 4,122 357,790 
2.5.8 Krossviður 21mm 37 m² 7,888 293,738 

      
 Kafli 2.5 Þak samtals:    3,635,690 

      
  KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     20,882,325 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

 

3 LAGNIR     
3.1 Frárennslislagnir     
3.1.1 Skólplagnir     
3.1.1.1 Beygjur og greinar     
3.1.2 Regnvatnslagnir     
3.1.2.1 Beygjur og greinar     
3.1.3 Frárennslislagnir (viðmið á m²) 224 m² 5,221 1,169,536 

 Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals:    1,169,536 
      

3.2 Vatnslagnir     
3.2.1 Lagnir      
3.2.2 Töppunarstaðir     
3.2.3 Beygjur og greinar     
3.2.4 Neysluvatn viðmið á m² 224 m² 2,735 613,296 

 Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals:    613,296 
      

3.3 Hitalagnir     
3.3.1 Festingar     
3.3.2 Einangrun     
3.3.3 Tengigrind     
3.3.4 Lagnir     
3.3.5 Þrýstiprófun     
3.3.6 Ofnar og ofnlokar 224 m² 11,137 2,494,729 

 Kafli 3.3 Hitalagnir samtals:    2,494,729 
      

      
3.4 Hreinlætistæki     
3.4.1 Handlaug 2 stk 33,125 66,250 
3.4.2 Salerni 1 stk 45,895 45,895 
3.4.3 Sturta 1 stk 105,685 105,685 

 Kafli 3.4 Hreinlætistæki samtals:    217,830 
      

  KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     4,495,391 
      

      
4 RAFKERFI     
4.1 Raflagnir í steypu     
4.1.1 Raglagnir almennt viðmið á m² 224 m² 2,078 465,557 

      
  KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     465,557 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS     
5.1 Múrverk     
5.1.1 Niðurlögn steinsteypu 159 m² 700 111,300 
5.1.2 Ílögn 159 m² 4,330 688,470 
5.1.3 Viðgerðr og slípun 209 m² 2,020 422,673 
5.1.4 Flísalögn 43 m² 15,623 675,382 
5.1.5 Múrverk 159 m² 25,795 4,101,407 

      
 Kafli 5.1 Múrverk samtals:    5,999,233 

      
5.2 Léttir veggir og klæðningar     
5.2.1 Leiðari 87 lm 418 36,313 
5.2.2 Stoð 61 m² 304 18,520 
5.2.3 Þéttull 70mm 61 m² 876 53,332 
5.2.4 Gipsplötur 169 m² 630 106,537 
5.2.5 Spónaplötur 11 m² 1,350 15,031 
5.2.6 Gipshorn 3 stk 1,438 4,314 
5.2.7 Srúfur 61 m² 82 4,986 
5.2.8 Lagnagrind 40 m² 208 8,277 
5.2.9 Þolplast 124 m² 672 83,329 

      

 
Kafli 5.2 Léttir veggir og klæðning 
samtals:    239,033 

      
5.3 Málun     
5.3.1 Málun (þrjá umferðir)  296 m² 870 257,413 
5.3.2 Spörslun 169 m² 624 105,475 

 Kafli 5.3 Málun samtals:    362,888 
      

5.4 Innréttingar     
5.4.1 Innréttingar, viðmið á m² 159 m² 19,491 3,099,004 

 Kafli 5.4 Innréttingar samtals:    3,099,004 
      

5.5 Innihurðir     
5.5.1 Innihurðir m. karmi - kröfulausar 7 stk 43,935 307,545 

 Kafli 5.5 Innihurðir samtals:    307,545 
      

  KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     10,007,703 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
      
7.1 Einangrun     
7.1.1 Íbúðarhús 209 m² 2,575 538,803 
7.1.2 Bílskúr (einangrað að innan) 70 m² 1,878 131,160 

 Kafli 7.2 Einangrun samtals:    669,963 
      

7.2 Járn- og blikksmíði     

7.2.1 
Burðarkerfi Tripple-S (Verð á m², með 
öllu) 209 m² 2,795 584,837 

7.2.2 Burðarkerfi HG(Verð á m², með öllu) 70 m² 3,452 241,088 
 Kafli 7.2 Járn- og blikksmíði samtals:    825,925 
      

7.3 Þakrennur     
7.3.1 Niðurföll stútar 9 stk 9,482 85,338 
7.3.2 Niðurfalsrör 31 lm 1,325 41,075 

 Kafli 7.3 Þakrennur samtals:    126,413 
      

7.4 Gluggar, gler og útihurðir     
7.4.1 Tilboð frá Faris 1 stk 2,223,762 2,223,762 

 
Kafli 7.4 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals:    2,223,762 

      
  KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     3,846,062 

      
8 FRÁGANGUR LÓÐAR     
8.1 Jarðvinna     
8.1.1 Frágangur 224 m² 3,663 820,604 

 Kafli 8.1 Jarðvinna samtals:    820,604 
      

8.2 Mannvirki á lóð     
8.2.1 Pallur (viðmið á m²) 75 m² 11,439 857,925 

 Kafli 8.2 Mannvirki á lóð samtals:    857,925 
      

8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir     
8.3.1 Snjóbræðsla í innkeyrslu 250 lm 607 151,680 

 
Kafli 8.3 Lagnir í jörð, 
snjóbræðslulagnir samtals:    151,680 
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NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

 

8.4 
Frágangur yfirborðs, gang- og 
akbrauta     

8.4.1 Hellur 100 m² 9,976 997,623 
8.4.2 Sandur 100 m² 882 88,174 

 
Kafli 8.4 Frágangur yfirborðs, gang- og 
akbrauta samtals:    1,085,797 

      
      
      
      
      
8.5 Gras og gróður     
8.5.1 Runnar 30 stk 3,764 112,925 
8.5.2 Þökur  147 m² 2,586 380,205 

 Kafli 8.5 Gras og gróður samtals:    493,130 
      

8.6 Búnaður     
8.6.1 Sorpskýli 2 stk 62,312 124,624 
8.6.2 Lýsing 4 stk 11,995 47,980 

 Kafli 8.6 Búnaður samtals:    172,604 
      

  KAFLI  8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:     3,581,739 
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Burðarþolsútreikningar fyrir veggstoð 
Stærðir stoðar: 
 
L  = 2949 mm 
B = 45 mm 
H = 195 mm 
 
Áhrifasvæði: 
 
bc = 600 mm      (bil milli stoða c/c 600 mm) 
 
Stuðlar skv. EC: 
 
γM = 1.3      Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 
 
kmod = 0.9     Áhrifastuðull 
 
 
Álag á stoðinna: 

qk_z = 2,01 kN/m2     Grunngildi vindálags 
 
cpe = 0.8    cpi = 0.3    Formstuðlar fyrir útvegg 
 
qk = = qk_z *( cpe + cpi) = 2,211kN/m2    Vindálag á stoðina 
 
 
Skoðum í brotmarkaástandi: 
 
Öryggistuðlar:  γQ = 1.5 

Qk = qk * bc = 2,211 kN/m2   * 0,6m = 1,3266kN/m Álag frá álagssvæði 
 
Qd = Qk * γQ = 1,3266 kN/m * 1,5 = 1,99kN/m   Tímabundið álag með öryggisstuðli 
 
 
Mesti skerskraftur  og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
 
𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝐿𝐿

2
= 1,99𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚∗2949𝑚𝑚𝑚𝑚

2
=2934 N 

 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑄𝑄𝑑𝑑∗𝐿𝐿2

8
= 1,99𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚∗29492𝑚𝑚𝑚𝑚

8
= 2,16 x 106 Nmm 

 
Skerþol stoðarinnar fengið úr töflu: 
 
fvyk = 2,0 N/mm2     Gildi fengið úr töflu fyrir efniseiginleika timburs (C18) 

fvyd = kmod * 
𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
γM

 = 0,9 * 2,0 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1,3
 = 1,385 MPa  Hönnunarskerstyrkur stoðarinnar 

Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita út frá VEd : 
 
τyd = 3

2
∗  𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑

𝑏𝑏∗ℎ
 = 3

2
∗  2934𝑘𝑘

45∗195
 = 0,5 MPa 

 
Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu: 



BI LOK 1006  
Ólafsvellir 26 
Arnar Björnsson 
Nökkvi Páll Jónsson  Lokaverkefni í byggingariðnfræði 2015 

 

 
26 

 

 
τ𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑

=  0,5𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1,385 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 0,361 ≈36%  ok  Eins og sést er einungis verið að nota 36% af skerþoli    

bitans og er í lagi. 
 
Beygjubægi bitans/sperrunar fengið úr töflu 
 
fmyk = 18 N/mm2  Gildi fengið úr töflu fyrir eiginleika timburs (C18)  

 

fmyd = kmod * 
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣

γM
 = 0,9 * 18 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1,3
 = 12,46 MPa Hönnunarvægisstyrkur bitans/sperrunar sem var valinn 

 

Wy = 𝑏𝑏∗ℎ
2

6
=   45∗195

2

6
= 285,2 x 103 mm3   Mótstöðuvægi bitans/sperrunar 

 
Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd : 
 

σmyd = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑊𝑊𝑣𝑣

=  2,163 𝑥𝑥 106𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚
285,2 𝑥𝑥 103𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 7,58MPa 

 
σmyd

fmyd
 = 7,58 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

12,46𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 = 0,61≈61% ok  Einungis er verið að nota 61% af beygjuvægi    bitans og 

þetta er því í lagi. 
Skoðum í notmarkaástandi: 
 
ψ2_1 = 0  Áhrifastuðull 
 
kdef = 0,6  Skriðstuðull 
 
E0.k = 9,0 kN/mm2  Fjaðurstuðull fenginn úr töflu 
 

I = 𝑏𝑏∗ℎ
3

12
=  45∗195

3

12
 = 27,8 x106 mm4   Reiknað tregðuvægi bitans/sperruna 

 
Hreyfanleg formbreyting : 
 

ufin_Q = 5∗ 𝑄𝑄𝑣𝑣∗ 𝐿𝐿4

384∗𝐸𝐸0.𝐾𝐾∗𝐼𝐼
∗(1+ ψ2_1 * kdef ) 

 

ufin_Q = 
5∗(1,3266kNm )∗ 29494𝑚𝑚𝑚𝑚

384∗9000 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2∗27,80𝑥𝑥106𝑚𝑚𝑚𝑚4 ∗(1+ 0 * 0,6 )   

 
ufin_Q = 5,22mm 
 
ubygg_hreyf = 𝐿𝐿

400
 = 2949

400
 = 7,37 mm 

 
ufin_Q

𝑢𝑢bygg_hreyf 
= 5,22𝑚𝑚𝑚𝑚

7,37𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,708                        Notað er 71 % af leyfðri svignun og er í lagi. 
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Útreikningar þaks 
        
Eigin þyngd þaks       
  Þykkt/stærð  Þyngd/  

eðlismassi 
Eining Magn  

Efnislög       
Farg  50mm  2000 kg/m3   
Asfaltpappi 3mm  1300 kg/m3 Heilklætt  
Krossviðu 21mm  500 kg/m3 Heilklætt  
Sperra  45x245  500 kg/m3 c/c 600mm  

Loftunarlistar 45x45  500 kg/m3 
2 í hvert sperrubil 
c/c300 ca.  

Steinull  220mm  30 kg/m3 
Heilklætt - 
sperruþykktir Frá framleiðanda 

Afréttingargrind 34x70  500 kg/m3 c/c 400mm  
Gipsplötur 13mm  9 kg/m2 Heilklætt Frá framleiðanda 
Saumur og skrúfur   1,5 kg/m2  Áætlað 
        
        
        
Reiknuð þyngd á m2      
        
Farg  2000x0,05= 100 kg/m2  100 kg/m2 
Þakpappi  1300x0,003= 3,9 kg/m2  3,9 kg/m2 
Borðaklæðning 500x0,021 = 10,5 kg/m2  10,5 kg/m2 

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

  4,95x1/0,4 = 12,375   12,375 kg/m2 

Loftunarlistar 
500x0,045x0,070 
=  0,31 kg/lm    

  0,31x1/0,3 1,03 kg/m2  1,03 kg/m2 
Steinull  30x0,220 = 6,6 kg/m2  6,6 kg/m2 

Afréttingargrind 
500x0,034x0,070 
= 1,19 kg/m2  1,19 kg/m2 

Gipsplötur Frá framleiðanda 9 kg/m2  9 kg/m2 
Saumur og skrúfur Áætlað 1,5 kg/m2  1,5 kg/m2 
        
Samtals           146,10 kg/m2 
        
      gk = 1,46 kn/m2  
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                                                                     Burðarþolsútreikningar fyrir þaksperrur 
 
Stærðir sperru: 
 
L  = 4448 mm 
B = 45 mm 
H = 245 mm 
 
Áhrifasvæði: 
 
bc = 600 mm      (bil milli sperra c/c 600 mm) 
 
Stuðlar skv. EC: 
 
γM = 1.3      Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 
 
kmod = 0.9     Áhrifastuðull 
 
Álag á sperrunna: 
 
gk = 1,46 kN/m2     Útreiknuð eiginþyngd þaks ( sjá útreikninga) 
 
sk = 1.008 kN/m2     Snjóálag á þak 
 
qk_z = 2,01 kN/m2     Grunngildi vindálags 
 
cpe = -0.6    cpi = -0.2    Formstuðlar fyrir myndun sogs á þaki 
 
qk = qk_z *( cpe + cpi) = -1,608 kN/m2  Vindálag á þakið (sogkraftur á þakið) 
 
 
Skoðum í brotmarkaástandi: 
 
Öryggistuðlar:  γG = 1.35  

γQ = 1.5 
 
Gk = gk * bc = 1,46 kN/m2  * 0,6m = 0,876 kN/m Álag frá álagssvæði 
 
Sk = sk  *  bc = 1,008 kN/m2  * 0,6m = 0,6048kN/m Álag frá álagssvæði 
 
Gd = Gk * γG = 0,876 kN/m * 1,35 = 1,18 kN/m Varanlegt álag með öryggisstuðli 
 
Sd = Sk * γQ = 0,6048 kN/m * 1,5 = 0,9072 kN/m Tímabundið álag með öryggisstuðli 
 
 
Mesti skerskraftur  og vægi sem þarf að hanna fyrir: 
 

𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐺𝐺𝑑𝑑+𝑆𝑆𝑑𝑑)∗𝐿𝐿
2

 = 
�1,18𝑣𝑣𝑘𝑘𝑚𝑚+0,9072𝑣𝑣𝑘𝑘𝑚𝑚 �∗4448𝑚𝑚𝑚𝑚

2
 = 4642N 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 = (𝐺𝐺𝑑𝑑+𝑆𝑆𝑑𝑑)∗𝐿𝐿2

2
 = 

�1,18𝑣𝑣𝑘𝑘𝑚𝑚+0,9072𝑣𝑣𝑘𝑘𝑚𝑚 �∗44482𝑚𝑚𝑚𝑚

8
 = 5,16 x 106 Nmm 
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Skerþol bitans/sperrunar fengið úr töflu: 
 
fvyk = 2,0 N/mm2     Gildi fengið úr töflu fyrir efniseiginleika timburs (C18) 
 

fvyd = kmod * 
𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣
γM

 = 0,9 * 2,0 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1,3
 = 1,385 MPa  Hönnunarskerstyrkur bitans/sperrunar 

 
Mestu skerspennur fyrir rétthyrndan bita út frá VEd : 
 
τyd = 3

2
∗  𝑉𝑉𝐸𝐸𝑑𝑑

𝑏𝑏∗ℎ
 = 3

2
∗  4642

45∗245
 = 0,632 MPa 

 
Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu: 
 
τ𝑣𝑣𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣𝑑𝑑

=  0,632 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
1,385 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

= 0,456 í lagi  Einungis er notað 45,6% af skerþoli    bitans og þetta er 

því í lagi. 
 
Beygjubægi bitans/sperrunar fengið úr töflu: 
 
fmyk = 18 N/mm2  Gildi fengið úr töflu fyrir eiginleika timburs (C-18)  

 

fmyd = kmod * 
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑣𝑣𝑣𝑣

γM
 = 0,9 * 18 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2

1,3
 = 12,46 MPa Hönnunarvægisstyrkur bitans/sperrunar sem var valinn 

 

Wy = 𝑏𝑏∗ℎ
2

6
=   45∗245

2

6
= 450 x 103 mm3   Mótstöðuvægi bitans/sperrunar 

 
 
Mestu hönnunarvægisspennur fyrir rétthyrndan bita út frá MEd : 
 

σmyd = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑
𝑊𝑊𝑣𝑣

=  5,16 𝑥𝑥 106𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚
450 𝑥𝑥 103𝑚𝑚𝑚𝑚3 = 11,47 MPa 

 
Samanburður á hönnunarspennum og max spennum í efninu:  
 
 
σ𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑
=  11,47 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

12,46 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 = 0,92  í lagi Eins og sést er verið að nota 92% af vægisþoli bitans og 

þetta er því í lagi. 
    
Skoðum í notmarkaástandi: 
 
ψ2_1 = 0  Áhrifastuðull 
 
kdef = 0,6  Skriðstuðull 
 
E0.k = 9 kN/mm2  Fjaðurstuðull fenginn úr töflu 
 

I = 𝑏𝑏∗ℎ
3

12
=  45∗245

3

12
 = 55,15 x 106 mm4   Reiknað tregðuvægi bitans/sperruna 

Heildarniðurbeygja þaksins/sperrunar : 
 

ufin_s = 5∗ 𝑆𝑆𝑣𝑣∗ 𝐿𝐿4

384∗𝐸𝐸0.𝐾𝐾∗𝐼𝐼
∗(1+ ψ2_1 * kdef )  

 

ufin_s = 5∗ 0,605𝑘𝑘𝑘𝑘/m∗ 44484𝑚𝑚𝑚𝑚
384∗9000 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2∗55,15𝑥𝑥106𝑚𝑚𝑚𝑚4 ∗(1+ 0 * 0,6 )   
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ufin_s = 6,21mm  Niðurbeygja vegna snjóálags 
 

ufin_G = 5∗ 𝐺𝐺𝑣𝑣∗ 𝐿𝐿4

384∗𝐸𝐸0.𝐾𝐾∗𝐼𝐼
∗(1+ kdef ) 

 

ufin_G = 5∗0,876 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚2∗ 44484𝑚𝑚𝑚𝑚
384∗9000 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2∗55,15𝑥𝑥106𝑚𝑚𝑚𝑚4 ∗(1+0,6 )   

 
ufin_G = 14,39mm Niðurbeygja vegna eiginþunga þaksins 
 
ufin_GQ = ufin_G + ufin_s = 6,21+14,39 = 20,6mm Heildaniðurbeygja þaksins 
 
ubygg_total = 𝐿𝐿

200
 = 4448

200
 = 22,24 mm Leyfileg heildarformbreyting skv.  bygg.reglugerð 

 
 
 
Samanburður á ákvæðum úr byggingarreglugerð og reiknislegri niðurbeygju: 
 
 
ufin_GQ

𝑢𝑢bygg_total 
= 20,6𝑚𝑚𝑚𝑚

22,45𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,917 í lagi  Hér má sjá að notað er 92% af leyfilegri 

heildarformbreytingu og er þetta því í lagi 
 
 
Hreyfanleg niðurbeygja þaksins: 
 
Hér er sog á þakið vegna vindálags ráðandi fyrir hreyfanlegt álag: 
 
Qk = qk * bc +Gk  = -1,608 kN/m2 * 0,6 m + 0,876 = -0,0888 kn/m 
 

ufin_Q = 5∗ 𝑄𝑄𝑣𝑣∗ 𝐿𝐿4

384∗𝐸𝐸0.𝐾𝐾∗𝐼𝐼
∗(1+ ψ2_1 * kdef ) 

 

ufin_Q = 
5∗(−0,0888kNm )∗ 44484𝑚𝑚𝑚𝑚

384∗9000 𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2∗55,15𝑥𝑥106𝑚𝑚𝑚𝑚4 ∗(1+ 0 * 0,6 )   

 
ufin_Q = -0,912mm 
 
ubygg_hreyf = 𝐿𝐿

400
 = 4448

400
 = 11,12 mm 

 
ufin_Q

−𝑢𝑢bygg_hreyf 
= −0,912𝑚𝑚𝑚𝑚

−11,12𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,082 í lagi  Hér má sjá að notað er 8,2% af leyfilegri 

hreyfanlegri niðurbeygju og er þetta því í lagi. 
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Loftun þaks 
 

Samkvæmt 10.5.5 gr. byggingareglugerðar, varnir gegn rakaþéttingu, skal loftunarop inn og út úr 
hverju loftbili vera minnst 1.000 mm² fyrir hvern m² þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafn góðan 
frágang. 
Loftunarrör 40 mm m.plasti eru með loftun uppá 625 mm2. 
 
Heildarflötur þaks 45 m2 
Heildarflötur einangraðs þakflatar = 39 m2 
Lágmarksloftun á  
 
Sperrubil = 4,312m x 0,6m = 2,587 m2  
2,587 m2 x 1000 mm2 = 2587mm2 
2587mm2 / 625mm2 = 4,1 = 4 rör í hvert sperrubil 
 
Sperrubil þar sem mögulegt er að koma fyrir loftunarrörum 15 bil, sem gera þá 75 rör (göt). 
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Varmatapsútreikningar 
 

Notast er við gögn og efni frá Svein Áka Sverrissyni úr áfanganum BI HLV 1003 sem kenndur var 
haustið 2014 við Háskólann í Reykjavík. 
Byggingarreglugerðar lágmörk eru fengin úr byggingarreglugerð 112/2012 . 
Við útreikninga er farið eftir ÍST 66 en á staðalinn er vísað í 14.2.6 gr.byggingarreglugerðar 112/2012  
Stuðst er við ÍST 66 sem notast var við í BI HLV 1003. 

  

U-gildi 
Byggingarreglugerð 

lágmark 
Ólafsvellir 26 

Steyptur útveggur 0.4 0.39 
Léttur útveggur 0.3 0.27 

Steypt viðsnúið þak 0.2 0.2 
Gólf 0.3 0.21-0.28 

Gluggi og hurð 2 0.82 
 
 
Útveggur íbúðarhúss 
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Útveggur bílskúrs 

 

  

 

 

 

Þak einbýlishús 
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Gólf einbýlishúss með gólfhita 

 

 

Venjuleg gólfplata 
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Hitun 
 

Við útreikninga á ofnatöflu er notast við ofnatöflu frá Ofnasmiðju Suðurnesja HF. Notast var við töflu 
afköst Watt / dt35. 
Við útreikninga á gólfhita var notast við danfoss forritið Quick planner. Einnig var stuðst við gögn og 
efni frá Svein Áka Sverrissyni úr áfanganum BI HLV 1003 sem kenndur var haustið 2014 við 
Háskólann í Reykjavík og byggingarreglugerð 112/2012. 
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Þakniðurfallsútreikningar 
Samkvæmt 14.6.9 gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 stendur „Við ákvörðun á 
hönnunarforsendum regnvatnslagna skal miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu viðkomandi svæðis 
skv. gögnum Veðurstofu Íslands.“  
Samkvæmt svari frá Veðurstofu Íslands er tíu mínútna hámarksúrkoma á Stokkseyri 79 (l/s/ha) 

Stærsti þakflötur er: 7,328m x 7,825m = 57,3 m2 
𝐿𝐿1

𝐿𝐿1+𝐿𝐿2
 = 7,328

7,328+7,328
 = 0,5 

Samkvæmt útreikningum og töflu þá er 50 mm niðurfall lágmark en notast verður við 70 mm niðurfall 
sem annar 300 (l/s/ha) 

 

 

  

57
,3

m
2 
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Lóðarblað 
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Byggingarleyfisumsókn 
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Lóðarumsókn 
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Gátlisti byggingarfulltrúa 
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Lokaorð 

 
Áfanginn BI LOK 1006 er lokaáfangi byggingariðnfræði náms við Háskólann í Reykjavík. 
Í áfanganum tekst að sameina alla undanfarna áfanga námsins og er ekki einn áfangi undanskilinn 
þar sem að gagna var leitað við vinnu verkefnisins. 

Með þessum áfanga teljum við okkur vel undirbúna undir komandi verkefni í byggingargeiranum.  
Mikið var byggt á upplýsingasöfnun úr öllum áttum í verkefninu og er maður meðal annars orðinn 
vel kunnugur byggingarreglugerð, sem er mikilvægt þar sem að hún er grunnurinn í hönnun og 
gerð bygginga. 

Við undirritaðir þökkum fyrir lærdómsríkan áfanga og krefjandi verkefni. 

23.11.2015 
Háskólinn í Reykjavík, Menntavegi 1. 101 Reykjavík 

 

 

              
 

___________________________________             ____________________________________ 
Arnar Björnsson                                                                                        Nökkvi Páll Jónsson  
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