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1. Inngangur 
  

1.1. Forsendur fyrir vali verkefnisins 
 

Frá því að leikskólinn var tekinn í notkun hefur verið þörf á að stækka hann til að standa undir 

öllum þeim skilyrðum sem gerðar eru til mannvirkjaþar sem starfrækt er starfsemi sem þessi. 

Hægt og rólega var klippt af ýmsum þáttum tengdum leikskólanum til að koma til móts við þá 

auknu þörf sem skapast hafði í héraðinuvegna þess að barnafjölskyldur þurftu í æ ríkari mæli 

að nýta sér aðstöðuna og aðfluttum barnafjölskyldum fjölgaði. Fljótlega var aðstaðan orðin 

það erfið að reksturinn var kominn á undanþágu vegna aðstöðuleysis leikskólakennara. 

Aðstöðu leikskólastjóra var komið fyrir í 7 m2 herbergi með litla sem enga möguleika á að fá 

fleiri en einn í einu á fund og kaffistofa leikskólakennara var samnýtt sem 

undirbúningsherbergi og fundarrými. Slegið var að litlu leyti á mestu þörfina með því að 

koma fyrir og nýta heilsárs sumarhús á lóðinni. Þangað var hægt að fara með hluta af 

krökkunum í samverustundir til að minnka þrengslin og gefa öðrum börnum meira svigrúm til 

að leika sér. Hins vegar breytti þetta ekki aðstöðu kennara heldur stytti aðeins biðlistann. Fyrir 

ári síðan var svo biðlistinn orðinn það langur að aðgerða var þörf og var útbúin 

bráðabirgðaaðstaða í gömlu pósthúsi í Varmahlíð sem aftur er ekki lausn á aðstöðuleysi nema 

að hluta til því plássleysið er alltaf það sama í eldri byggingunni. Því var viðbygging við 

leikskóla í Varmahlíð tilvalið verkefni sem gerði kröfur á marga vegu. Passa þarf að farið sé 

eftir kröfum sem gerðar eru í leikskólarekstri og því sem að rekstrinum snýr, svo sem 

leiksvæði, aðgengi og þess háttar.  

 

1.2. Kröfur sem þarf að uppfylla 
 

Til að barni líði sem best og finni til sem mesta öryggis þarf að vera gott samstarf á milli 

foreldra og starfsfólks leikskóla og aðstaðan þarf að vera þess eðlis að hún stuðli að 

uppbyggilegu uppeldi barnanna á meðan á leikskóladvöl stendur. Gæta þarf þess að allar 

þarfir barnanna séu uppfylltar og þeim sé gert mögulegt að 

þroskast og viðhalda sköpunar- og leikgleði. Einnig þarf að passa upp á að aðstaðan uppfylli 

þarfir starfsfólksins sem sinnir börnunum. Um leið og þrengir að á einhverjum sviðum verður  

andrúmsloftið stirðara og hætta á árekstrum eykst. Því meira sem vantar upp á aðstöðuna, því 

meiri líkur og  

þar af leiðandi aukast líkur á því að börnin njóti sín ekki eins vel og kostur er. Þótt það sé 

hægt að gera ótrúlega margt ef viljinn er fyrir hendi þá 

er allt miklu auðveldara ef aðstæður eru eins og best er á kosið. 

Í 12 gr. leikskólalaga eru ákvæði um leikskólahúsnæði og hvaða fjöldi barna sé 

æskilegur. Er hún svohljóðandi: 
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Lög um leikskóla. Fengið frá Umboðsmanni barna. 

Samkvæmt mér fróðari aðilum á þessu sviði var áður talað um að 7 m2 aðstöðu þyrfti á hvert 

barn en með tímanum var ábyrgðin meira sett í hendur sveitarfélaga og þeirra aðila sem sjá 

um rekstur og aðkomu leikskólanna. Gaf það mönnum betur færi á að meta aðstöðuna út frá 

faglegra sjónarhorni. Hins vegar eru alltaf ákveðnar kröfur gerðar. Samkvæmt reglugerð nr. 

655/2009 um starfsumhverfi leikskóla eru æskileg aðstaða eftirfarandi: 
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Lög um leikskóla fengin frá Umboðsmanni barna. 

Eins og sjá má er ansi margt sem þarf að hafa í huga þegar farið er af stað við hönnun, hvort 

sem er á nýju húsnæði eða stækkun þess sem fyrir er. 
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1.3. Húsnæðið sem fyrir er 
 

 

Mynd 1: Aðstaðan eins og hún er nú. 

Ef aðstaðan eins og hún er núna er skoðuð (sjá mynd 1) má auðveldlega sjá hversu 

mikið vantar upp á að áðurgreindar kröfur séu uppfylltar. Aðstaða starfsfólks er alls engin og í 

raun verður að teljast mjög ólíklegt að barn með sérþarfir verði tekið inn á leikskólann. Ef 

aðstaðan utanhúss er skoðuð sést hins vegar að hún er með betra móti. Stærð svæðisins er 

góð, það er afar skjólsælt með margs konar leiktækjum, hólum og hæðum sem 

krakkarnir hafa gaman af að leika 

sér í (sjá mynd 2). Á loftmynd (sjá 

mynd 3) af aðstöðunni má sjá betur 

stærð svæðisins en hún sýnir einnig 

að það sem veldur mestum 

áhyggjum en það er plássið eða öllu 

heldur plássleysið sem umhverfið í 

kring býður upp á. Heilsárs 

sumarhúsið má sjá fyrir 

miðju neðst á myndinni. Eins og sést 

er ekkert skemmtilegt að fara í 

gegnum allt leiksvæðið með 

krakkana bæði í og úr mat til þess að 

nýta húsnæðið en önnur staðsetning 

kom ekki til greina á sínum tíma. 

Mynd 2: Aðstaða utandyra. 
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Mynd 3: Loftmynd af leikskólasvæðinu. 

 

1.4. Viðbyggingin og staðsetning hennar 
 

Ef skoðaðir eru möguleikar á stækkun núverandi byggingar út frá umhverfinu þá koma 

ekki margir möguleikar til greina. Í raun eru þeir bara þrír, við sinn hvorn endann á 

byggingunni eða út frá miðju húsinu inn á leiksvæðið. Það sem fékk að ráða staðsetningunni 

var í raun stærð stækkunarinnar. 

Leikskólinn er starfræktur með 

aðstöðu fyrir 35 börn og með auknum 

biðlista og þörf á endurbótum varð 

niðurstaðan sú að nauðsynleg stærð 

yrði að miða við stækkun um hið 

minnsta 15 börn ásamt endurbótum á 

aðstöðu bæði fyrir starfsfólk sem og 

aðstöðu fyrir börn með sérþarfir. 

Hins vegar vitandi það að fyrir væru 

ein 11 börn á biðlista eða komin inn á 

bráðabyrgðahúsnæði þá ákvað 

hönnuður að hafa hönnunina aðeins 

umfangsmeiri og gera ráð fyrir að 

húsnæðið uppfyllti kröfur fyrir 60 

börn. Þó uppsetning yrði öll miðuð 

við 50 börn þá væri auðvelt með 
Mynd 4: Staðsetning nýbyggingar. 
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litlum tilkostnaði að breyta húsnæðinu þannig að það stæði undir fjölgun barna um 10 börn. 

Þetta gerði það að verkum að stækkunin yrði aldrei undir 200 m2 og því orðið nokkuð erfitt að 

koma henni fyrir annarstaðar en við þann enda byggingarinnar sem snýr í norður átt eða öllu 

heldur í átt að skóginum. Ef byggingunni yrði komið fyrir út frá miðju húsinu þá myndi fara 

svo mikið af leiksvæðinu undir nýbygginguna að hún myndi brjóta það svo mikið upp að það 

yrði allt erfiðara í umgengni og flóknara fyrir leikskólakennara að fylgjast með öllu. Þriðji 

kosturinn við hinn enda byggingarinnar takmarkaðist við lóðamörk næstu byggingar við 

hliðina á. Til að ná æskilegri stærð yrði viðbyggingin að ná langleiðina út á veg ef vel ætti að 

vera. Allt yrði mun þrengra og erfiðara að nýta svæðið á sem bestan hátt.  

Við þetta val á staðsetningu varð nokkuð ljóst að breytingar yrði að gera bæði á veg og 

skóglendi til að rýma fyrir nýjungunum. Vegurinn sem liggur upp með leikskólanum liggur að 

íbúðarhúsnæði fyrir ofan leikskólann. Til að koma nýbyggingunni fyrir þyrfti að færa veginn  

9 metra inn í skóginn og þar með að fella sem því nemur af skóginum. Þegar byggingin er 

niður komin nemur ytra horn hennar við vegkantinn ( sjá mynd 4 ). Hins vegar nær hún ekki 

nema ákveðið langt eftir veginum svo ekki þyrfti að raska öllum veginum þótt vissulega væri 

betra að færa hann alla leið því þá yrði til möguleiki á að byggja við endann á nýbyggingunni 

seinna meir og þá væri tvíverknaður að þurfa aftur að grafa upp. Einnig þyrfti að fara í 

tilfærslur á leiksvæðinu því tvennar rólur sem liggja í útjaðri leiksvæðisins myndu annars 

vegar lenda undir tengibyggingu og hins vegar alveg upp við vegg nýbyggingarinnar. 

 

2. Hönnunarforsendur 
 

Við hönnun þarf að taka mið af mörgu og þá sérstaklega þeim umhverfisaðstæðum sem 

byggingin á eftir að þurfa að aðlagast. Eins og fram hefur komið er byggingin staðsett í 

Varmahlíð í Skagafirði og þarf að miða alla útreikninga út frá þeirri staðsetningu. Við hönnun 

á viðbyggingunni er stuðst við og reiknað út frá evrópsku hönnunarstuðlunum Eurocodes með 

íslenska staðla og  þjóðarviðaukann til viðmiðunar.  

 

2.1. Álagsforsendur 
 

2.1.1. Eiginþyngdir 
 

Eiginþyngdir efna eru fengnar frá ýmsum gögnum, bæði frá kennurum og svo hjá 

framleiðendum viðkomandi efna sem notuð eru við hönnun byggingarinnar. 

 

2.1.2. Notálag 
  

 Til að reikna út plötur byggingarinnar er notast við viðmiðunargildi úr Eurocode 1990 

og Eurocode 1991 út frá starfseminni sem byggingin er hönnuð fyrir. Með það í huga að 

leikskólastarf verði starfrækt í byggingunni fellur byggingin undir C1-flokk samkvæmt töflu 

6.1 í Eurocode 1991.1. Í töflu 6.2 í sama staðli má svo sjá hvað reikna má með miklu notálagi 

af starfsemi af þessu tagi. 
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 Samkvæmt töflunni er notálagið á byggingu í skólarekstri áætlað að vera frá 2 til 3 kN á 

hvern fermetra. Við reikninga var notast við 3 kN. 

 

2.1.3. Snjóálag 
  

 Ef farið er í íslensku þjóðarviðaukana má finna grunngildi sem miða skal við í 

útreikningum á snjóálagi sem líklegt er að byggingin verði fyrir. Út frá staðsetningu og útliti 

byggingarinnar varð niðurstaðan að á þak stærri byggingarinnar skuli reikna með að álagið 

verði 1,44 kN á hvern fermetra. Miðast þetta við langvarandi álag. Á tengibyggingunni er hins 

vegar æskilegt að reikna með álagi um 2,4 kN á hvern fermetra þar sem þakið er bæði lægra 

og flatt. Því verður mun minni sjálfhreinsun og þar sem það er í skjóli að hluta til frá vindi út 

frá báðum byggingunum verður möguleg uppsöfnun meiri á þakinu. 

 

2.1.4. Vindálag 
 

 Líkt og með snjóálag þarf að skoða vel landslagið, vindátt, tegund byggingar, tegund á 

þaki og hvar á landinu húsið er staðsett. Þá hefur vindur mismunandi áhrif á sömu svæðum 

eftir því úr hvaða vindátt hann kemur. Grunngildið þarf að reikna út eftir staðsetningu á 

húsinu og hæð þess. Varð þetta grunngildi 1,04 kN á fermetra. Út frá svæðum varð álagið svo 

eftirfarandi eftir því hvort vindur kom þvert á húsið eða langsum. 

 

 



Viðbygging við leikskóla í Varmahlíð 

 

 

 

14 

 

Innri þrýstingur er svo ef möguleiki er á að hurð eða einhvert annað opnanlegt fag geti 

myndað streymi í gegnum húsið og valdið með því annaðhvort þrýstingi út á við og eða sogi á 

veggi innan dyra. Þessi þrýstingur varð eftirfarandi. 

  

Nánari útreikninga má finna í viðaukum. 

 

2.2. Álagstilfelli 
 

 Við útreikninga á álagstilfellum er annars vegar reiknað út miðað við brotmarksástand 

og hins vegar út frá notmarksástandi. Brotmarkstilfellin urðu 5 talsins. Það væri hægt að 

skoða mikið fleiri tilfelli en þessi fimm sýndu verstu álagstilfellin svo þau fengu að ráða. Í 

notmarksástandi voru einnig skoðuð fimm tilfelli en þar voru hins vegar alltaf þau sömu 

ráðandi og þá helst eiginþyngd og snjóálag saman sem heild. Álagstilfellin urðu eftirfarandi. 

 Brotmarksástand:  

1,35*Gk +1,5*Sk  

1*Gk + 1,5*Vk 0° 

1*Gk + 1,5*Vk 90° 

1,35*Gk + 1,5*(Sk + ψ0*Vk) 

1,35*Gk + 1,5*(ψ0*Sk + Vk) 
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Notmarksástand: 

Gk + Sk  

Gk + Vk 0° 

Gk + Vk 90° 

Gk + Sk + ψ1*Vk 

Gk + ψ0*Sk + Vk 

 

3. Hönnunin 
 

Við hönnunina var reynt að halda sem flestum möguleikum á breytingum síðar 

opnum. Þannig er auðvelt að breyta hönnuninni innandyra ef farið er út í annan rekstur í 

byggingunni.  Einnig var hugmyndin sú að byggingin væri auðveld í uppsetningu og gæti þar 

af leiðandi orðið örlítið ódýrari í byggingu. Auðvelt væri að stækka hana ef mögulega kæmi 

aftur upp sama vandamál í framtíðinni. Gert er ráð fyrir að lagnakjallari sé undir austurenda 

byggingarinnar. Með því er unnt að hafa „rör í rör“-kerfi sem auðvelt er að leggja og laga með 

því að leiða það í kjallarann. Þannig er hægt að komast hjá vatnsskemmdum í gólfi og 

veggjum. Einnig verða minni líkur á að litlir fingur komist í eitthvað sem þeim er ekki ætlað 

að komast í. Plássið sem færi annars í lagnagrindina og fráganginn á lögnunum sparast einnig 

í rýminu sjálfu með þessu móti. Kostnaður við þessa framkvæmd er ekki það mikill aukalega 

nema með tilkomu veggjar sem afmarkar kjallarann frá öðrum hluta af grunninum. Áætlað er 

að í húsinu séu fjögur rými sem hvert og eitt er mögulegt að nýta sem rými undir eina deild 

innan leikskólans. Þau eru afmörkuð með léttum veggjum. Stærð hússins er 10 m á breidd og 

20 m á lengd. Í mæninum er límtrésbiti sem boltaður er við vegginn á hvorum gafli. Undir 

honum miðjum er stálsúla sem dregur úr þörf fyrir óþarflega stóran bita með tilheyrandi álagi 

á veggeiningarnar á stöfnunum. Byggingin er tengd við gamla partinn með tengibyggingu úr 

timbri á steyptum grunni með steyptri plötu. Alla reikninga og forsendur fyrir þeim má 

nálgast í viðauka undir sama nafni og hver liður hefur. 

 

3.1. Jarðvinna 
 

Þar sem byggingin stendur að mestu leyti í hallandi landslagi verður mislangt niður á 

fast. Munar tæpum tveim metrum á hæsta punkti við vesturgafl og á lægsta punkti við 

austurvegg byggingarinnar. Þessi halli skipti einnig máli í þeirri hugsun að koma fyrir 

lagnakjallara þar sem nánast var búið að mynda plássið fyrir hann í landslaginu. Að sögn 

þeirra sem unnið hafa í kringum svæðið við gröft er ekki langt niður á fast. Oft ekki nema 

tæpur metri. Allan jarðveg undan húsinu skal því fjarlægja og eða nýta í grunninn fari svo að 

um nýtanlegan jarðveg sé að ræða. Fyllingu skal komið fyrir undir sökkla og þeir steyptir í 

heilu lagi, bæði lagnakjallari og sökklar undir tengibyggingu sem og annar hluti 

byggingarinnar. Ekki er öruggt að sama hæð náist alltaf á sökklinum en reyna skal að hafa 

hann ekki undir 600 mm á hæð.   
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3.2. Sökklar 
 

Fylla skal jafnt að 

sökklum bæði innan þeirra sem 

og utan til að koma í veg fyrir 

möguleika á mismunandi 

þrýstingi á þá. Í lagnakjallara er 

mismunurinn bættur upp með 

aukinni járnabendingu. 

Sökklarnir sjálfir skulu vera 

klæddir að utan með 

sökkulplötum úr steinull og utan á þeim takkadúkur eða drenmottur. Jarðvegur settur að í 

sömu hæð allan hringinn. Þykkt sökkla skal vera 200 mm með 400 mm fót undir. 

Járnabendingin í sökklunum sjálfum skal vera K10 með c/c 250 mm millibili. Í kringum 

lagnakjallarann á hins vegar að vera K12 járnabending með lárétta bendingu með c/c 120 mm 

millibili en lóðrétt járn með c/c 190 mm millibili. Þar sem gengið er inn í lagnakjallara er þak 

steypt ofan á til að möguleiki sé á að 

ganga með húsinu allan hringinn. Í 

gólfið á lagnakjallaranum er steypt 

120 mm plata. Í hana skal setja  K10 

járnagrind með c/c 300 mm eða K189 

járnamottu.  

 

3.3. Gólfplötur 
 

Í tengibyggingu er gert ráð fyrir 140 mm gólfplötu. Einangra skal undir hana með 100 

mm plasteinangrun. Ofan á hana 

kemur gólfhitakerfi sem lagt er í 60 

mm ílögn. Gert er ráð fyrir að undir gólfplötunni sé komið fyrir kaldavatnslögn í baðherbergi 

sem staðsett er í tengibyggingunni. Ofan á járnabendinguna í plötunni er svo komið fyrir 

ofnalögnum og lagnir fyrir heitt vatn. Járnabending í plötunni skal vera K10 með c/c 190 mm 

millibili.   Í viðbyggingunni er 150 mm gólfplata í öllum partinum nema fyrir ofan 

lagnakjallarann. Líkt og í tengibyggingunni er komið fyrir köldu vatni í einangruninni undir 

plötunni en í plötunni sjálfri er komið fyrir heitu vatni og ofnalögnum. Járnabendingin í 

plötunni skal vera K10 járnabending með c/c 180 mm millibili. Skoða þarf sérstaklega þar 

sem súlan kemur á gólfið. Þar þarf gólfplatan að vera 300 mm þykk á rétthyrndum fleti að 

stærð 650 * 650 mm hið minnsta. Í hana skal leggja K12 járn með c/c 140 mm millibili og 

skulu þau liggja í neðri brún á 

svæðinu og tengjast við 

járnabendinguna í plötunni sem áfram 

heldur sér mitt í efri 150 

millimetrunum. Platan yfir 

lagnakjallara er svo, samkvæmt 

nauðsynlegu hlutfalli á járnabendingu 

og hulu, 220 mm þykk með K12 c/c 

190 mm járnabendingu í neðri brún eftir endilangri plötunni og K12 c/c 170 mm millibili 

þvert á plötuna. 

Mynd 5: Lárétt mynd af sökkulhorni. 

Mynd 7: Tenging gólfplötu yfir lagnakjallara við sökkulvegg. 

Mynd 6: Snið af sökkli, vegg og gólfplötu. 
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3.4. Steyptir veggir 
 

Steyptir veggir verða klæddir að utan með einangrun 

og utan á þá kemur timburklæðning í stíl við eldra húsnæðið. 

Með þessu móti verður reynt að halda í það útlit sem eldri 

bygging hefur. Einnig gefur þetta möguleika á að losna við 

mögulegar kuldabrýr og leiðindi sem fylgja þeim en á móti 

kemur að viðhaldið verður meira. Í öllum úthringnum er 

þykkt veggja 180 mm. Vissulega væri 150 mm nóg en til að 

gefa kost á mögulegum breytingum á húsnæðinu seinna meir 

með mögulegum auka opnunum á einhverjum stöðum og til 

að standa vel undir bitanum í loftinu varð 180 mm fyrir 

valinu. Járnabendingin í veggjunum eru K12 járn lárétt með 

c/c 210 mm millibili og lóðrétt eru járnin K10 með c/c 250 

mm. Í kringum öll op skal koma fyrir tveim K12 járnum 

til að hindra sprungumyndun og við þak skal láta járnin ná 

aðeins upp fyrir svo hægt sé að festa þaksperrur niður með þeim. Auka járnbendilykkjum er 

komið fyrir í göflum í kringum boltafestingar á bitanum til að dreifa álaginu meira niður í 

vegginn.  

 

3.5. Timburveggir 
 

Í tengibyggingunni eru veggir úr timbri og einangraðir með steinull. Settar eru saman 

veggeiningar sem svo raðað er saman til að mynda útveggina. Í grindunum er 45*145 mm 

burðartimbur með 120 mm einangrun, rakaþéttur krossviður og klæðning utan á þeim. Að 

innan er klætt með plasti til að hindra raka og ofan á það fyrst með spónaplötum og svo 

rakagifsi.  

 

3.6. Þak á tengibyggingu 
 

Þakið yfir tengibyggingunni er flatt og því þarf að huga vel að frágangi með vatnshalla 

og gera ráð fyrir auknu álagi frá snjósöfnun. Þakið samanstendur af 45*245 mm þaksperrum 

með c/c 600 mm millibili. Neðan á þær er komið fyrir rakaplasti, lektum og loftaklæðningu. 

Ofan á þær er krossviður með tjörupappa til að hindra mögulegan raka. Inn á milli sperranna 

er 220 mm þakull með vindpappa og þarf að passa vel að loftbilið sé á milli ullarinnar og 

krossviðarins svo eðlileg loftun geti átt sér stað. Loftunargöt skulu vera gerð á hvert sperrubil. 

Úthringur þaksins sem ekki snýr að viðbyggingu eða eldri byggingu er áætlaður 100 mm 

hærri en þakið sjálft. Áætluð lofthæð í tengibyggingunni er 2,3 m. Í þakinu eru tvö niðurföll 

úr 75 mm ryðfríum stálrörum.  

 

 

 

Mynd 8: Járnabending við þakbitafestingar. 
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3.7. Límtrésbiti í þaki viðbyggingar 
 

Langsum yfir viðbygginguna er límtrésbiti sem þaksperrur festast utan á. Efnisgæðin í 

honum skulu ekki vera minni en GL28c. Þó svo að hægt sé að fá bita í 20 m stærð er gert ráð 

fyrir að bitarnir séu tveir settir saman í miðju húsinu.  Bitunum er ætlað að taka á sig hið 

minnsta 45% af álagi frá þakinu. Út frá útreikningum skal stærð þeirra vera 160 * 600 mm og 

er þeir boltaður með festingum við hvorn gaflinn. Til að minnka álagið á veggina og draga úr 

stærðarþörf bitanna er stálsúla sett undir hann miðjan sem skilar part af álaginu frá bitunum 

niður í plötuna og þaðan í jarðveginn. Bitarnir eru svo komið fyrir ofan á súluna með 

festingum sem gefur þeim þó tækifæri á að hreyfast örlítið.  

  

3.8. Stálsúla 
 

Undir miðju bitans kemur HEB 100 stálsúla til að færa hluta af álaginu frá þakinu 

niður í sökkulinn og plötuna. Hún er boltuð í bitann með festingum sem bæði er ætlað að 

halda á móti ef vindur fer að toga í þakið. Festingarnar þurfa því einnig að þola tog og 

þrýsting. Súlan er boltuð niður í gólfið með fjórum múrboltum sem hafa „akkeri“ á endanum 

til að taka á toginu. Eins og áður hefur komið fram er sérstaklega byggt undir súluna til að 

taka við kraftinum sem súlan skilar niður í plötuna.  

 

3.9. Þak á viðbyggingu 
 

Líkt og í tengibyggingunni eru 

45*245 mm þaksperrur með c/c 600 mm 

millibili í þakinu. Ofan á þær kemur 

borðaklæðning með þakpappa ofan á og 

bárujárn efst. Inn á milli sperranna er 220 

mm þakull með vindpappa. Neðan á er svo 

klætt með rakaplast, þá lektur og að lokum 

loftaklæðning. Samkvæmt loftunarkröfum úr 

byggingarreglugerðinni þarf að gera ráð fyrir 

loftun upp á 1000 mm2 fyrir hvern fermetra 

af þakfleti. Til að koma til móts við þessa 

kröfu er komið fyrir fjórum lofttúðum á kili 

þaksins. Á milli hverra tveggja sperra eru 

svo fjögur 40 mm loftunarrör. 

Borðaklæðningin er nelgd niður í sperruna 

bæði til að hindra sperruna í mögulegri 

hliðarkiknun en einnig til að auka á burð þaksins með því að gera stífleikann meiri. Að innan 

er svo lektan fyrir loftaklæðninguna notuð til að hindra hliðarkiknun að neðanverðu.   

 

 

 

Mynd 9: Snið af þaki á viðbyggingunni. 
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3.10. Varmaþörf byggingarinnar 
 

Þegar allt er upp komið tekur við þarf að kynda húsnæðið. Til að sjá hversu mikið þarf 

til að halda húsinu í góðum hita þarf að finna út varmaþörf húsnæðisins. Þessi varmaþörf er sú 

vinna sem ofnar þurfa að anna til að vinna gegn varmatapi byggingarinnar. Varmatapið er 

einna helst út frá línutapi frá kuldabrún, gluggum og hurðum en einnig verður varmatap í 

öllum öðrum hlutum sem snúa að umhverfinu og geta á einn eða annan hátt flutt hita sín á 

milli. Eftir margvíslega útreikninga var þörf byggingarinnar 16,5 kW. Hins vegar þarf að 

reikna með að skilveggjir sé komið fyrir og utan um ofnana til að passa að litlir puttar séu 

ekki að brenna sig á mögulega heitum ofnum. Þetta gerir það að verkum að reikna þarf með 

leiðréttingu á hverju rými út frá því hve mikið skilrúmin hindra hita frá ofnunum í að sinna 

sínu starfi. Það gefur þörf upp á 18.1 kW sem er því aukning um 1.6 kW. 

 

3.11. Ofnar og ofnalagnir 
 

Til að sporna við þessari varmaþörf eru ofnar staðsettir undir eða við mestu 

varmatapsstaðina í húsinu. Að þeim er lagt „rör í rör“-kerfi sem staðsett er ofan á 

járnbendingu í plötunni. Lögnin sjálf er úr PEX-röri eða sambærilegum efnum sem þola háan 

hita. Rörin skulu hafa súrefnisvörn til að hindra súrefni í að komast að vatninu og í ofnana þar 

af leiðandi. Súrefnið veldur tæringu í ofnum og er því gott upp á endingu kerfisins að losna 

við það. Lagnagrind kerfisins er staðsett í kjallara byggingarinnar og fóðurrörin sem mynda 

lagnaleiðina eru af gerðinni PE eða PP. Lagnirnar skulu lagðar alla leið í ofninn til að draga úr 

hættu á að eitthvað gefi sig og minnka þrýstitap. Með því að hafa „rör í rör“-kerfi er hægt að 

koma í veg fyrir margar hættur sem skapast af því að hafa ofnakerfi ekki sjáanleg. Það dregur 

úr líkum á skemmdum því ef lagnir springa eða verða fyrir skemmdum af einhverju tagi þá 

lekur vatnið til baka eftir fóðurlögninni aftur niður í lagnakjallarann. Í töflu 1 má sjá hvernig 

varmaþörf byggingarinnar skiptist eftir svæðum og einnig má sjá þá ofna sem urðu fyrir 

valinu til að anna þessari þörf. Kerfið er með 40 gráðu mun á framrás og bakrás með 80° inn á 

kerfið en 40 gráður út. Það er sett upp sem lokað kerfi með varmaskipti sem gerir það 

auðveldara að passa upp á að lagnirnar verði ekki fyrir skemmdum vegna of mikils hita. 

Vatnið í Varmahlíð getur náð allt að 93° svo ekki er æskilegt að setja það beint á kerfið. Þó 

vissulega sé hægt að stjórna því hvað kerfið fær heitt vatn inn á sig þá gefur þetta einnig 

möguleika á því að keyra kerfið með blöndu af vatni og frostlegi. Það gefur meira rennsli í 

lögnum og getur haldið betur þrýstingi. Lagnirnar sjálfar eru 10 mm að innanmáli og 14 að 

utan í alla ofna. Lögnunum er komið fyrir ofan á bendigrind plötunnar áður en hún er steypt.  

Ofnar voru allir valdir út frá leiðréttri varmaþörf og er stuðst við bæklinga frá 

Ofnasmiðju suðurnesja til að velja ofna sem annað geta þeirri þörf.  
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Tafla 1: Varmaþörf byggingar eftir svæðum. 

 

 

3.12. Gólfhitakerfi 
 

Í tengibygginguna er gólfhiti lagður í 60 mm ílögn ofan á plötunni.  Þetta gefur jafnari 

hita í rýminu ásamt því að þurrka upp bleytu sem fylgir oft þegar krakkar hlaupa inn og út á 

votviðrasömum dögum. Passa skal að framrásin byrji út við gluggaveggi og sé látin fikra sig 

svo þaðan inn að vegg viðbyggingar. Upp við glugga eru lagnirnar lagðar með 150 mm 

millibili en við innvegg viðbyggingarinnar er bilið komið upp í 200 mm. Lögnin er úr PEX 

plaströrum eða einhverju sambærilegu sem þolir að vera beygð til og frá eftir gólfinu. Stærð 

hennar er 15,5 mm að innanmáli sem er 20 mm utanmál. Kerfið er sett upp þannig að það taki 

við affalli frá varmaskipti fyrir ofnakerfið. Hiti á vatni frá honum er í kringum 45-49° heitt 

eftir því hversu heitt vatnið kemur inn á kerfið. Munur á fram- og bakrás gólfhitans er 

áætlaður 10° sem gerir affallið í kringum 35°. Ef affallið af ofnakerfinu annar ekki 

gólfhitakerfinu nógu vel þá skal gera ráð fyrir að nýta það í snjóbræðslukerfi fyrir framan 

húsið og sér lögn með tilheyrandi stillikerfi lögð í gólfhitakerfið. 

 

3.13. Neysluvatnslagnir 
 

Líkt og með ofnalagnir eru þær gerðar úr „rör í rör“-kerfi sem  lagt er í gólfplötuna. 

Lagnirnar sjálfar eru ú PEX-rörum  sem eru 15,5 mm að innanmáli og 20 mm utanmáli. Koma 

skal fyrir hitastýrðum blöndunartækjum á hvern töppunarstað. Á kerfinu skal vera 

varmaskiptir sem hitar vatnið aðeins upp í ákveðið hitastig. Sá hiti skal ekki fara yfir 60-65° 

samkvæmt byggingarreglugerð og ÍST 67 staðalsins. Lagnir fyrir heita vatnið skulu vera 

staðsettar í plötu ofan á járnabendigrind en lagnir fyrir kalda vatnið skal staðsetja í einangrun 

eða undir henni undir plötu til að smit milli lagna sé ekki mögulegt. Gefur þetta biðtíma á 

rennsli um 5 sek þar til vatnið nær réttu hitastigi. 
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3.14. Dren og frárennslislagnir 
 

Frárennsliskerfið er nokkuð hefðbundið með 100 mm PVC lögn að salernum og 75 

mm PP eða PE lögnum að handlaugum og vöskum. Passa skal að þau rör sem standa upp úr 

grunni séu hljóðeinangruð. Aðalleiðslan liggur með norðurvegg byggingarinnar að salernum 

fyrir allar deildir en svo er önnur lagnaleið sem fer í útisalernið í tengibyggingunni. 600 mm 

brunni er komið fyrir við norðausturhorn byggingarinnar rétt við inngang að kjallaranum og 

þaðan fer það undir veginn og yfir í lagnakerfi hverfisins. Halli á lögnunum skal ekki vera 

minni en 20 prómil og vera að lágmarki 0,8 metra upp á yfirborð. 

Út frá stærð á þakinu og lögun þarf að lámarki fjögur 75 mm niðurfallsrör og 100 mm 

rennur. Einnig þarf að leiða í gegnum sökkulinn drenlögn sem liggur með húsinu þar sem 

tengibyggingin er áætluð. Hægt er að tengja við eldra drenlagnakerfi hlutann sem liggur 

hægra meginn við nýja innganginn. Ætla má að það anni helmingi af tengibyggingunni og 

fjórðungi af þaki viðbyggingarinnar. Afgangurinn er lagður út með húsinu og endar í 600 mm 

brunni staðsettum við hlið frárennslisbrunnsins á norðausturhorni byggingarinnar. Þaðan fer 

það svo undir veginn og inn á lagnakerfi hverfisins. Halli lagna skal ekki vera minni en 10 

prómil og að lámarki 0,8 metra niður á þær. 

 

4. Afraksturinn 

 

Mynd 10: Framhlið leikskólans fullfrágengin. 

 

Mynd 11: Viðbygging séð frá hlið. 
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Við hönnunina voru nýttar allar mögulegar bækur og glósur sem tiltækar voru. Með 

hönnuninni er farið inn á flesta þætti sem tæknifræðin býður upp á . Byggingin sjálf er 

steinsteypt húsnæði, 200 fermetrar (10*20 m) að stærð, einangrað að utan með steinull og 

klætt með timburklæðningu í stíl við eldri byggingu 

sem fyrir er. Byggingin stendur á 200 mm sökkli 

úthringinn ásamt því að afmarkaður er lagnakjallari 

í austari enda byggingarinnar. Byggingarnar eru 

tengdar saman með tengibyggingu úr timbri á 

steyptum grunni sem einnig er ætlað að vera 

aðstaða til að geyma útifatnað og inngangur fyrir 

foreldra inn á leikskólann. Út úr tengibyggingunni 

eru tvennar dyr sem liggja út á leiksvæðið. Í 

tengibyggingunni er steypt plata með gólfhitakerfi 

til að halda hita á rýminu. Einnig eru ofnar undir 

hluta af gluggum til að möguleiki sé á að þurrka 

blaut föt eftir útiveru barnanna. Gert er ráð fyrir 

útisalerni í tengibyggingunni sem þar sem auðvelt 

er að komast að í útifötum og auðvelt er að þrífa.  

Gert er ráð fyrir að aðalbyggingunni sé skipt 

upp í fjögur álíka stór svæði. Hvert svæði er svo 

hannað út frá þörfum barna á þeim aldri sem þar verða með aðstöðu. Því er misjafnt hvort 

þörf er á svefnsvæði, skiptiaðstöðu, samverusvæði eða einfaldlega leiksvæði. Í upphafi er gert 

ráð fyrir að byggingin sé gerð fyrir 50 börn á þremur deildum auk starfsfólks til að sinna 

þeim. Þessar deildir hafa svo eitt sameiginlegt leikrými til að börnin geti hitt fleiri en bara þá 

sem þau eru með á deild. Hins vegar með því að hafa skiptinguna í fjögur rými er auðvelt með 

lítilli fyrirhöfn að breyta svæðinu í fjórar deildir sem geta rúmað 60 börn.  

Með tilkomu viðbyggingarinnar og tengibyggingarinnar þá gefst ansi miklir 

möguleikar á að bæta upp það sem setið hefur á hakanum. Þannig gefst möguleiki einnig að 

bæta aðstöðu fyrir börn með sérþarfir ef þörf verður á því í framtíðinni. Eins og fram hefur 

komið þá er gert ráð fyrir að í viðbyggingunni sé aðal deildaskipulag leikskólans. Innan þess 

eru fjögur stór rými sem skiptast nánast jafnt niður. Á gólfum er dúkur til að auðvelda þrif og 

ofnar eru staðsettir undir eða við glugga til að jafna hitann sem best. Loftin eru ekki tekin 

niður heldur er klætt loftaklæðning upp í þau. Gert er ráð fyrir viftu í hvert rými til að koma 

hita aftur niður að gólfi og mynda hringrás um herbergin.  Í vestur enda er aðstaða fyrir 

yngstu börnin með svefnrými og skiptiaðstöðu inn á salerni. Sú deild ber nafnið Reyniland. 

Við hlið þeirrar deildar er börn sem eru á kringum ári eldri en þau börn sem eru á Reynilandi. 

Þar er bæði skiptiaðstaða á salerni sem og tvö klósett. Sú deild hefur nafnið Könglaland. Við 

hlið þeirrar deildar er gert ráð fyrir nýrri deild ef stækka þarf við leikskólann aftur en til að 

byrja með verður þetta nýtt sem leiksvæði þar sem börnin geta komið saman og hlaupið um 

og leikið sér. Inn á henni verður meira um dýnur og annað stærra dót sem erfiðara er að hafa 

inn á hverri deild fyrir sig. Í fjórða rýminu er svo elsta deildin þar sem gert er ráð fyrir sér 

rými með vask til að hægt sé að bjóða upp á ýmsar iðjur sem mögulega veldur sóðaskap. Á 

því salerni er gert ráð fyrir að seinna meir sé hægt að rífa niður veggi og stækka um helming 

þannig að hægt sé að bjóða upp á salerni fyrir leiksvæðið. Til að hafa leiksvæðið sem stærst er 

ekki sett upp salernisaðstaða innan þess rýmis heldur gert ráð fyrir að nota klósett í 

tengibyggingu og eða inn á hverri deild ef með þarf. Það væri hins vegar alveg möguleiki að 

betra væri að koma salerninu fyrir strax til að auðvelda leikskólakennurum að sinna börnum 

sem þurfa á salernið. Lagnakellarinn undir byggingunni nær alveg undir Kvistaland og er 

Mynd 12: Snið af sökkli, plötu og vegg í 

viðbyggingu. 
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einnig undir helming salernisins þar ásamt helming af samverusvæðisins svo auðvelt verður 

að koma lögnum sem uppá vantar inn á salernið ef því er breytt í tvö aðskilin klósett.. Hins 

vegar er strax komið fyrir frárennsli fyrir klósetti á leiksvæðinu og í Kvistalandi sem falið 

verður með dúk og jafnvel grunnri flotun til að byrja með.  

Tengibyggingin er hönnuð til að vera aðalinngangur fyrir foreldra ásamt því að vera 

útgönguleið út á leiksvæðið fyrir börnin. Þetta gefur möguleika á að hafa útifatnað og annað í 

sér rými sem hægt er að hita upp til að vinna gegn raka sem myndast getur út frá 

veðurskilyrðum. Þetta gefur einnig möguleika á að draga úr röskun á leiksvæðinu því með 

beinni tengingu við eldri byggingu væri að fara svoldið stærra svæði undir byggingunna. Rask 

af völdum tengibyggingarinnar er hins vegar í lámarki og er aðeins þörf á að færa tvennar 

rólur til að koma byggingunni fyrir. Tengibyggingin er upphituð bæði með gólfhita og með 

ofnum sem gefa þá einnig möguleika á að þurka upp útifatnað yfir. Inni í tengibyggingunni er 

gert ráð fyrir einu útiklósetti sem auðvelt er að þrífa.  

Eldri byggingin sjálf er svo breytt þannig að í síðsta partinum þar sem áður var yngri 

deildin verður nú aðstaða fyrir starfsfólk leikskólans til að setjast niður og fá smá næði. 

Salernisaðstöðunni verður breytt með stærri salernum og stúka betur af hvort fyrir sig. Þá er 

undirbúningsaðstaða fyrir starfsfólkið áætlað í suðvestur hornin byggingarinnar með 

tilheyrandi gögnum og tölvubúnaði. Skólastjóraaðstaðan fer yfir í svæði sem áður var 

kaffistofa starfsmanna. Þar á móti er svo stærra rými sem nýta má til fundarhalda og í 

viðtalstíma við foreldra sem og aðra. Eldhúsið er á sama stað og áður en það sem áður var 

skólastjóraaðstaðan er nú búningsaðstaða fyrir starfsfólk með aðgegni að baðherbergi. Rýmið 

sem eldri deild var áður á er hugsað sem aðstaða fyrir börn með sérþarfir. Þar er herbergi sem 

hægt er að gefa barninu algert næði með kennara ef svo ber undir en einnig er svæðið fyrir 

utan hugsað sem leiksvæði ef þarf að gefa barni svigrúm aðeins utan við hávaða og umstang 

barna sem það öllu jöfnu er með á deild. Salernið þar er útbúið með aðgengi hjólastóla í huga. 

Heilt yfir er þetta því bæting á aðstöðu um ansi mikið og gefur einnig mikla möguleika ef til 

framtíðar er litið. 

 

Mynd 13: Grunnmynd af skipulagi byggingarinnar. 

Aðaluppbygging hitunarkerfisins eru ofnar sem staðsettir eru undir helstu 

varmatapsstöðunum. Að ofnunum eru „rör í rör“-kerfi með PEX rörum klæddum að utan með 
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PP eða PE sem fóðurrör. Hver lögn liggur yfirleitt aðeins að einum ofni og er því afar lítið 

þrýstitap á leiðslunum. Sama kerfi er á neysluvatnsleiðslum. Lagt er í hvert tæki sérstaklega 

með möguleika á að skipta út aðallögninni án mikils tilkostnaðar ef einhverjir gallar koma 

upp. Skoðaður var sá möguleiki að tengja saman byggingarnar þannig að báðar væru með allt 

kerfið í lagnakjallaranum en vegna uppsetningar á lögnum í eldra húsnæði þá þyrfti að skipta 

út og stækka lögn hálfa leið um eldra húsið með tilheyrandi niðurrifi því lagnir eru allar 

innbyggðar í veggi í eldra húsnæði. Hins vegar var hægt að tengja inn á drenkerfi eldri 

byggingar hluta af drenlögnum nýbyggingarinnar svo ekki þyrfti að leiða þær yfir eða undir 

inngang lagnakjallara. 

Ofnakerfið í nýbyggingunni er byggt upp sem lokað kerfi með varmaskipti til að 

auðveldara sé að verja lagnirnar fyrir of háum hita því í Varmahlíð getur heita vatnið náð ansi 

háum hita. Vatnið sem fer út af ofnakerfinu (sem er um 45-49 gráðu heitt) er svo notað til að 

dæla á gólflagnakerfið. Ef hitinn verður ekki nægur til að skila ákjósanlegum hita í 

gólfhitakerfið má einnig nýta það til snjóbræðslu utandyra. Frárennsliskerfið er frekar 

hefðbundið með 100 mm PVC lögn frá salernum og 75 mm PP lögnum úr handlaugum. 

Frárennslið og drenkerfið í kringum bygginguna rennur sitt í hvorn brunninn við 

norðausturhorn byggingarinnar og þaðan leitt undir veg fyrir framan húsið yfir í 

frárennsliskerfi götunnar.  

 

Mynd 14: Rúmmynd af ofnakerfi byggingarinnar. 

Til að allt geti gengið upp þarf að færa til veg sem liggur upp með leikskólasvæðinu að 

íbúðarhúsum fyrir ofan það. Til að færa veginn þarf að taka af skóglendi sem er norðan við 

svæðið. Veginn þarf að færa um að minnsta kosti 9 metra ef ekki 10 til að gera góða 

gönguleið við hlið byggingarinnar og þarf því að taka af skóginum sem því nemur. Einnig 

þarf að skipuleggja svæðið fyrir framan með það fyrir augum að skólarútur hafi gott aðgengi 

og börn þurfi ekki að fara út á götu til að komast að skólanum.  
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Mynd 15: Loftmynd af byggingunni fullfrágenginni. 

 

5. Lokaorð 
 

Byggingin er nokkuð í takt við það sem upphaflega var lagt upp með. Vissulega er 

kannski efnisþykkt og stærð lagna oft vel rúmleg svo vitað var að reikningarnir myndu alltaf 

skila ríflegum niðurstöðum en til að halda opnum möguleikum á annarri eða breyttri notkun 

seinna meir er einfaldara að hugsa stórt í byrjun heldur en að þurfa að fara í umtalsvert 

kostnaðarsamari breytingar síðar. Þótt kostnaður sé mikill í upphafi, til dæmis kostnaður við 

hitunarkerfið, þá verður hann fljótur að borga sig til baka. Þótt það sé dýrt í uppsetningu þá er 

mikið hagræði af því seinna meir ef þarf að skipta um lagnir og eða finna út hvar kerfið er 

ekki að virka rétt. Með lagnakjallara verður hægt að fylgjast með kerfinu á auðveldan máta og 

ef leki kemur upp í kerfinu er hægt að sjá hvaðan hann kemur og laga, jafnvel án þess að 

þurfa að brjóta upp til að komast að skemmdinni. Þá tekur 

niðurfallið í kjallaranum við vatninu svo skemmdir vegna raka verða sáralitlar..  

Í upphafi var hugmyndin að hafa bygginguna auðvelda í uppsetningu og þar með 

ódýrari. Hönnunin er gerð með miklum möguleikum á að breyta til ef rekstri á leikskóla yrði 

hætt og annar rekstur og eða íbúð yrði sett upp í byggingunni í staðinn. Lagnakjallarinn býður 

upp á að hægt sé að koma fyrir eldhúsi í þeim hluta byggingarinnar án þess að þurfa að brjóta 

upp gólfið fyrir lögnum sem og að bæta við lögnum fyrir bað eða aðra nauðsynlega hluti sem 

þörf er á í breyttu umhverfi.  

Það er alltaf leiðinlegt að þurfa að láta gömul tré víkja fyrir nýjungum en aðrir 

möguleikar á stækkun á þessu svæði eru allir jafn slæmir hvort sem það er á kostnað 

leiksvæðisins eða nýtanleika byggingarinnar. Því er þetta að mínu áliti rökréttasti kosturinn 

fyrir stækkun á svæðinu. 
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9.1. Álagsútreikningar 
 

 Eins og fram hefur komið var stuðst við evrópsku hönnunarstaðlana Eurocodes við 

útreikninga á hinum ýmsu þáttum byggingarinnar. Þeir eru eftirfarandi. 

 Þjóðarviðaukar við þolhönnunarstaðla. 

 ÍST EN 1990: Basis of structural design.   (Eurocode 0) 

 ÍST EN 1991: Actions of structures.   (Eurocode 1) 

 ÍST EN 1992: Design of concrete structures. (Eurocode 2) 

 ÍST EN 1993: Design of steel structures.  (Eurocode 3) 

 ÍST EN 1995: Design of timber structures.  (Eurocode 5) 

ÍST EN 1997: Geotechnical design.   (Eurocode 7) 

 

9.1.1. Eiginþyngd og efnisgæði 
 

 Eiginþyngdir og efnisgæði eru fengin út frá ýmsum þáttum. Þar sem notuð eru mörg 

mismunandi efni í bygginguna eru margir mismunandi efniseiginleikar í gangi. Gert er ráð 

fyrir að í þaksperrur sé notað timbur með styrkleika C24 eða meira. Í límtré er gert ráð fyrir að 

framleiðslan sé innlend. Límtrésbitar frá Límtré-Vírnet eru GL28c að styrkleika og skal nota 

efni með þeim styrkleika eða meiri. Í steypuna er gert ráð fyrir styrkleika C25/30 eða meiri í 

útreikningum. Járn í bendingu er B500B eða sterkara. Æskilegt er að stálsúlan sé í fyrsta 

flokki en flest allt það stál sem flutt er inn til landsins ætlað í byggingarframkvæmdir er í 

þeim flokki. Í þakreikningum er þakið reiknað í heild sem ákveðin þungi á fermetra. Inn í 

þeirri tölu eru sperrur, borðaklæðning, þakpappi, bárujárn, steinull, loftaklæðning og lektur til 

að halda henni.  Helstu þyngdir efnanna eru eftirfarandi. 

 Þakeining:    0,5 kN/m3 

 Límtrésbiti:   3,7 kN/m3 

 Steypa með bendistáli: 25 kN/m3  

 Timbur:   3.4 kN/m3 

 Stál:    0,2 kN/m 

 Tjörudúkur:   0,022 kN/m2 

 Léttir milliveggir:  1 kN/m2 

 Ílögn, gólfefni o.fl:  1,5 kN/m2 
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9.1.2. Notálag 
 

 Notálagið er fengið út frá Eurocode 1991.1.1 staðlinum. Þar má finna hvað 

mismunandi starfsemi veldur í notálagi á gólf, svalir og stiga bygginga. Í töflu 6.1 má sjá 

hvernig byggingunum er skipt niður eftir tegund notálags.  

Tafla 2:  Tafla 6.1 um flokkun bygginga eftir starfsemi úr EC-1.

      

 

 

Þar má sjá að byggingin fellur undir flokk C1 sem skólarými og til að sjá hvað reikna 

þarf með miklu álagi út frá hverjum flokk er farið í töflu 6.2 úr sama staðli. Þar má sjá að 

flokkur C1 er á bilinu 2-3 kN á fermeter í notálag. Í reikningum er miðað við 3 kN. 
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Tafla 3: Tafla 6.2 um notálag út frá flokkun bygginga úr töflu 6.1 

 

9.1.3. Snjóálag 
   

 Þegar snjóálag er fundið skal taka mið af svæðinu sem húsið er á, hvernig landið í 

kring liggur og útliti byggingarinnar. Formúlan þarf því að hafa ákveðið grunngildi (Sk) sem 

margfaldað er svo með stuðlum sem taka mið af sjálfhreinsun (μi), samtvinnun við vind (Ce) 

og út frá hitabreytingum (Ct). Því verður formúlan eftirfarandi: 

  

Samkvæmt íslensku þjóðarviðaukunum skal taka mið af eftirfarandi korti þegar fundið er 

grunngildi fyrir snjóálag. 
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Mynd 16: Grunngildi snjóálags út frá staðsetningu. 

Eins og sjá má þá er Varmahlíð á svæði 2 sem gefur grunngildið Sk á bilinu 2,2 til 3,8 

kN á fermetra. Ef farinn er meðalvegurinn skal reikna með grunngildinu 3 kN á hvern 

fermetra. Samkvæmt töflu 5.1 í skjölunum er stuðullinn við vindskilyrði 0,6 þar sem svæðið 

getur verið og er frekar vindasamt og þótt tré séu allt í kring þá stendur þakið að mestu leyti 

upp fyrir trén. Hitastuðullinn er 1 þar sem ekki er um glerþak að ræða. Sjálfhreinsistuðullinn 

er fenginn út frá töflu 5.2 í Eurocode 1991-1.3 staðlinum og miðast hann við halla á þaki. 

Þakið á stærri byggingunni er 18° og verður stuðullinn því 0,8. 

Tafla 4: Tafla 5.1 um grunngildi vinds úr þjóðarviðaukum.

 

Tafla 5: Tafla 5.2 um sjálfhreinsistuðla eftir þakhalla úr EC- 1.3.
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Útkoman varð því eftirfarandi. 

 

Álagið á þakið verður því 1,44 kN á hvern fermetra á stærra þakinu. Hins vegar þarf 

að reikna sérstaklega snjóálagið á tengibygginguna því þakið þar er, fyrir utan vatnshalla, flatt. 

Það gerir það að verkum að mögulega getur safnast meira fyrir á því og þar sem það er einnig 

aðeins lægra en þökin í kring varð að reikna einnig út frá nýjum stuðli á vindsamspili. 

Samkvæmt stöðlum skal reikna álagið út frá sjálfhreinsistuðlum annars vegar tengt snjóálagi og 

hinsvegar tengt vindi.  
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Mynd 17: Áhrif útlits bygginga á sjálfhreinsistuðla. 

Þar sem hæðarmunur á þökunum var svo lítill og ekki um það stórt svæði að ræða þá voru 

áhrifin þá voru áhrifin frá sjálfhreinsistuðlum á vind og snjó ekki það mikil að þau hefðu áhrif á 

sjálfhreinsistuðul þaksins. Því var mögulegt að reikna þakið út frá μ1 sem er  0,8 í 

sjálfhreinsistuðli en það er stuðull fyrir flatt þak. Hins vegar var vindstuðullinn Ce mun meiri þar 

sem þakið fær skjól af báðum þökunum í kring. Þar var því hentugra að vera í normalákvæðinu 

sem gefur Ce sem 1. Hitabreytingin varð sú sama sem og grunngildið og því varð álagið 

eftirfarandi: 

 

Þetta skilaði sér í hækkun um tæplega 1 kN á hvern fermetra. 
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9.1.4. Vindálag 
 

 Þegar athugað er möguleg áhrif vinds á byggingu þarf að skoða þau út frá mörgum 

sjónarhornum. Ekki er sama vindálag á veggjum og þaki og fer mikið eftir vindátt hvernig það 

dreifist. Einnig er ekki sama vindálag á öllu þakinu því mismunandi er hvernig þakið tekur til 

sín álag frá veggjum og hvernig vindur mótast þegar hann lendir á stafni og eða á kili þaksins. 

Þá þarf líka að passa að op á byggingunni geta myndað innri þrýsting í byggingunni sem bæði 

geta bætt á ytra álagið sem og dregið úr því.  

Samkvæmt þjóðarviðaukanum skal reikna vindálag út frá grunngildinu Vb0 36 m/s sem 

er meðal vindhraði yfir 10 mín staðsettur 10 m yfir landslagi hvers svæðis fyrir sig. Þennan 

hraða þarf að umreikna til að finna meðalhraða vinds á því svæði sem byggingin stendur. Það 

er gert samkvæmt formúlu 4.1 í Eurocode 1991.1.4. 

 

Grunngildið þarf að margfalda með stuðlum sem taka mið af árstíð og út frá stefnu. 

Cdir er stuðull út frá stefnu og er mælt með að hann sé oftar en ekki hafður 1. Cseason er svo 

árstíðabundinn vindur og er hann einnig 1. Það gefur því: 

 

Því næst þarf að finna réttan vind út frá hæðarlegu og umhverfi byggingarinnar. Hann 

er fundið út frá formúlunni 4.3 úr vindstaðlinum: 

  

Miðast þetta allt að því að finna meðalvindinn út frá ákveðinni hæð Z yfir umhverfinu 

í kringum húsnæðið. Þetta Z er út frá hæsta punkti húsnæðisins sem í þessu tilviki er 4,9 m.  

Vindhraðinn er tekinn og margfaldaður með Cr(Z) sem er landslagsstuðull og svo Co(Z) sem 

er stuðull sem fjöll í kring hafa áhrif á. Mælt er með því að Co(Z) sé 1 en Cr(Z) er hins vegar 

bundinn umhverfinu í kringum byggingasvæðið. Formúlan fyrir því er eftirfarandi  

 

 Samkvæmt Töflu 4.1 úr vindstaðlinum fellur svæðið í kring undir flokk III. 
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Tafla 6: Tafla 4.1 úr EC-1 um flokkun á vindi út frá landslagi. 

 

 

Mynd 18: Lýsing á flokkum út frá umhverfi byggingarinnar úr EC-1.3. 

Það gefur Zmin sem 5 og Z0 0,3.  Og samkvæmt staðlinum skal reikna með Zmax sem 

200 m og Z0.II sem 0,05. Finna þarf stuðulinn kr út frá þessum Z stuðlum með formúlunni: 

 

Þegar þetta er komið er hægt að reikna út Cr(Z). Þetta gefur okkur að kr og svo Cr(Z) eru: 

  

Því næst er hægt að reikna meðal vindhraða í hæð hússins.  
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Þá er hægt að finna út hvert grunngildi vindálagsins er sem miða skal reikninga út frá á 

hvern fermetra. Reikna þarf út qp(z) sem er þrýstitoppur á vindhraðanum. Formúlan 4.8 í 

vindstaðlinum sýnir þá útreikninga. 

  

Þetta gefur 

   

Með þessu grunngildi þarf svo að skoða hvert svæði fyrir.  

 

9.1.4.1. Veggir 
 

 Þegar vindur lendir á vegg myndar hann sjálfkrafa þrýsting á þá hlið sem vindáttin 

stendur á. Það myndar hins vegar sog út á við á öllum hinum hliðum í flestöllum tilvikum. 

Skoða þarf veggina út frá bæði vindátt og einnig lagi byggingarinnar. Þannig skiptir öllu 

hvernig hlutfall er milli langhliða og skammhliða, hæð byggingar og útlit á þaki. Sérstök 

svæði verða þannig fyrir meira álagi en önnur og eru þessi svæði afmörkuð með hlutfalli af 

svæði sem táknað er með e. Það sem ræður þessu svæði er lægri talan af breidd annars vegar 

og svo tvöföld hæð hins vegar. Þetta e svæði ræður svo einnig fjölda álagsflata út frá því hvort 

svæðið er stærra eða minna en breidd þess svæðis sem vindurinn er að blása á.  

Ef við byrjum á að skoða veggina út frá vindálagi á langhlið verður skiptingin 

eftirfarandi. Þar sem e er minna en langhlið verða álagssvæðin þrjú á hverri hlið. 
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Mynd 19: Skipting álagssvæða á veggi eftir vindátt. 

 

Til að fá endanlega álagið á fletina þarf að finna út tiltekna Cpe stuðla sem gefa upp 

hlutfallslegan mun milli álagssvæða. Þessa Cpe stuðla má finna í Töflu 7.1 í vindstaðlinum. 

Tafla 7: Cpe stuðlar út frá hlutfalli á hæð byggingar og breidd vindálagssvæðis. 

 

Þar sem hlufallið milli hæðar og breiddar svæðisins sem vindur stendur á er 0,49 þá 

þarf að taka nokkuð hlutfallslegt mið af hverju svæði því þau lendir á milli tveggja. Oft er 

sama tala í báðum svæðum en þar sem það á við verður talan látin standa. Til að fá svo 

endanlegt álag á svæðið verður svo að reikna út We sem er yfirborðsþrýstingur á hvern 

fermetra (kN/m2). Það er gert með formúlu 5.1 úr vindstaðli. 

 

 Út frá öllum gefnum stærðum og hlutföllum verður álagið á álagssvæðin eftirfarandi. 
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Cpe 10 og Cpe 1 fer svo eftir því hve stórt svæðið er sem ákveðið álag er að verka á. Talan 

segir til um stærð svæðisins í fermetrum. Álagsvæðin verða svo eftirfarandi. 

 

 

Ef við skoðum næst vind á skamhliðar byggingarinnar þá er e áfram minna en d og því 

skiptist aftur svæðið með sitt hvorri hlið í þrjá hluta. Hlutfallið milli hæðar og breiddar 

álagssvæðis er hins vegar komið niður í 0,24 og verður því bara um eitt tilvik að ræða sem 

svæðin falla undir í töflu 7.1.  
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Tafla 8: Cpe stuðlar út frá hlutfalli á hæð byggingar og breidd vindálagssvæðis. 

 

Með því að setja þessa tölur inn í reikningana verður því álagið út frá vindi á gafl því 

eftirfarandi: 

 

Álagssvæðin skiptast svo í: 
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9.1.4.2. Þak 
 

 Líkt og með veggi þá skiptist þakið niður í svæði. Lögun þaksins ræður því hvernig 

svæðin eru. Tvíhallandi þak gefur eftirfarandi álagssvæði eftir því í hvaða átt vindurinn er. 

Líkt og í veggjum ræður e stærðin því hve stór álagssvæðin eru en hlutfallið milli hæðar og 

breiddar vindsvæðis ákvarðar hins vegar ekki Cpe stuðul álagssvæðisins eins og í veggjum 

heldur er hann ákvarðaður út frá halla á þakinu. Þakið er 18° svo líkt og í veggjum þarf að 

taka hlutfallsleg tölugildi þar sem hlaupið er á heilum og hálfum tug í töflunni. Tafla 7.4a úr 

vindstaðli sýnir hvernig Cpe stuðlarnir eru eftir halla en Tafla 7.4b sýnir hvernig þeir breytast 

þegar vindur stendur á gafl. 

Tafla 9: Cpe stuðlar á þaki ef vindur stefnir á langhlið. 

 

. 
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Tafla 10: Cpe stuðlar á þaki ef vindur stefnir á gafl. 
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Mynd 20: Skipting álagssvæða á þaki ef vindur stendur á langhlið. 

Stærð álagssvæðana verðu svo: 
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Mynd 21: Skipting álagsvæða á þaki ef vindur stendur á gafl. 

Stærð álagssvæðanna er svo: 
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9.1.4.3. Innri þrýstingur. 
  

 Þrýstingur sem reikna má með að virki á húsið innan frá er reiknaður líkt og ytri 

þrýstingur en þar sem byggingin er svo mikið hólfuð niður var raunhæft að miða við 

viðmiðunargildi sem vindstaðallinn gefur upp að séu 0,2 í sogi og -0,3 í þrýstingi. Þetta gefur 

samkvæmt formúlu 5.1 í vindstaðli: 
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9.2. Hönnunin 

 

9.2.1. Jarðvinna 
 

Framkvæmdir sem ráðist hefur verið í á nálægum byggingum hafa sýnt fram á að ekki 

er langt niður á fast á svæðinu. Svæðið sjálft er byggt í hlíð á hól sem heitir Reykjarhóll. Á 

meðfylgjandi myndum má sjá hver staða landslagsins er yfir sjávarmáli. 

 

 
Mynd 22: Hæðarlínur í landslagi á leiksvæðinu. 

Efri hluti leiksvæðisins er mest 39 m yfir sjávarmáli en fer frekar hratt niður í 37 m. 

Eftir það fer það hægt lækkandi. Fyrir framan bygginguna er landslagið komið niður í á bilinu 

32-33 m yfir sjávarmáli. Þetta gerir lækkun um fimm metra tæpa á um 40 m kafla.  
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Mynd 23: Hæðarlínur í landslagi á leiksvæðinu. 

Þar sem fyrirhugað er að byggingin sé staðsett er landslagið mest á bilinu 33 og upp í 35 m 

yfir sjávarmáli. 

 
Mynd 24: Hæðarlínur í landslagi á leiksvæðinu.. 
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Þar sem byggingin er rúmlega 20 m 

að lengd verður nokkur munur á hversu 

mikið þarf að byggja undir hana. Það má 

gera ráð fyrir að um metri sé niður á fast 

miðað við aðrar framkvæmdir í kring en 

búast má við að það sé misdjúpt eftir því 

hvar er grafið. Grafa þarf niður á fast til að fá 

sem bestan burð undir sökkul 

byggingarinnar. Reyna þarf að raska 

leiksvæðinu sem minnst og verður því að 

hafa sem styðst frá staðsetningu sökkulsins út að greftri á leiksvæði en þó svo að gott sé að 

komast að til að vinna við sökkulinn. Hins vegar þarf að grafa fyrir nýjum vegi í hina áttina 

svo gröftur þar er ekki eins heftur. Skoða skal jarðveginn sem grafinn er upp og athuga hvort 

möguleiki sé á að nota hann í hvort sem er fyllingu innan í grunninn eða frágang á svæðinu í 

kringum bygginguna þegar framkvæmdum er lokið. Þar sem vegur liggur núna þar sem 

fyrirhuguð nýbygging á að koma má reikna með að hægt sé að nota ansi mikið af undirlagi 

hans við framkvæmdina. Annað skal keyrt í burtu. 

Þegar komið er niður á fast skal byggja undir sökkulinn og gæta þarf vel að 

kornasamsetningu undirlagsins svo þjöppun þess og styrkur verði sem mestur. Einnig skal 

huga vel að því að þar sem landslagið er frekar hallandi og af því að koma á fyrir 

lagnakjallara er nokkuð ljóst að sökkullinn verður mishár. Því er jafn vel þörf að byggja fyrst 

undir og steypa sökkulinn að lagnakjallaranum þó æskilegt sé að ná öllu í heilu lagi til að 

sökkullinn sé allur sem samfeldastur. Með tilkomu lagnakjallarans er hins vegar ekki eins 

mikil uppfylling en ella þar sem hann tekur mestu hæðarbreytinguna við hlið hússins.  

 

9.2.2. Sökklar 
 

Við útreikninga á sökklum er miðað við útreikninga út frá Eurocode 1997.1 staðlinum. 

Þá sérstaklega út frá svokallaðri „analytikal method“. Þar er reynt að finna jafnvægi á milli 

álags sem verkar á jarðveginn út frá byggingunni og þess álags sem jarðvegurinn ýtir á móti 

með. Þegar jafnvægi er náð fær maður út flatarmál undirstöðunnar sem nauðsynlegt er til að 

skapa jafnvægið. Formúlan fyrir því er: 

 

þar sem R er álagið sem verkar á sökklana frá byggingunni og A‘ er flatarmál undir 

sökklinum. Formstuðlar vegna burðargetu táknaðir með N og er formúla þeirra: 

 

Mynd 25: Svæðið sem byggingin kemur yfir. 
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S stuðlarnir eru svo út frá lögun undirstöðu á meðan i stuðlarnir eru vegna halla álags. 

Í öllum tilvikum eru þessir stuðlar ákveðnir sem 1 í sökkulreikningum. Formúlurnar eru hins 

vegar eftirfarandi:  

 

 

Hjámiðju þarf að reikna ef vægi er að verka á undirstöðuna sem mögulega getur valdið 

veltu. Ef reikna þarf út hjámiðju þarf að finna nýja breidd á undirstöðunni sem álagið er að 

verka á. 

 

R er reiknað venjulega sem heildarálag út frá eiginþyngd og notálagi ef engin hjámiðja 

er en ef hjámiðja er þarf að reikna út sérstakt qmin og qmax fyrir álagið sem orðið getur á 

undirstöðuna. Það er á eftirfarandi hátt þar sem uD eru áhrif frá vatnsborði í jarðveginum. 

 

Þar sem jarðvegur er fulldrenaður í kringum fyrirhugaða byggingu er sá stuðull 0 í 

reikningunum á sökklum hér á eftir. q‘ er virkur þrýstingur undir botni sökkulsins. 

 

Aðrir stuðlar eru fengnir út frá jarðveginum og eða útlits sökkulsins. Reikna skal alla 

sökkla út frá venjubundnum öryggisskilyrðum sem er að finna í töflu A.3.  



Viðbygging við leikskóla í Varmahlíð 

 

 

 

51 

Tafla 11: Tafla með öryggisstuðlum fyrir jarðveg úr EC-7. 

 

Fyrst er að skoða álagið sem verkar á sökkulinn og bæta við hann eiginþunga 

sökkulsins. Þetta er gert með formúlunni: 

  

Útreikningarnir urðu hins vegar eftirfarandi: 

Sökklar í viðbyggingu fyrir utan kjallarasökkulveggi. 

 

Er miðað við að jarðvegurinn undir þoli 18 kN/m3 en það er hægt að reikna með hærri 

burðargetu á vel undirlögðu fylliefni. Hins vegar er stuðst við 18 kN á hvern rúmmetra 

fylliefnis. Álagið á sökklana er bæði frá vindálagi á veggi, þaki, notálagi á plötunni sem og 

eiginþyngd veggja.  



Viðbygging við leikskóla í Varmahlíð 

 

 

 

52 

  

  

Eins og sjá má stendur sökkullinn undir sér án þess að bætt sé við þykkt hans í botni 

en þar sem svakalega lítið er upp á að hlaupa og litlu þarf að bæta við aukalega til að fá 

hagstæðari burð skal fóturinn vera með 400 mm breidd í botni og ná 150 mm hæð. Einnig er 

hann að falla ef hæð sökkulsins er meiri en 600 mm. Hækkunin á fætinum gefur bæði lækkun 

á álaginu sem og aukið þol undirstöðu. Það gefur þá meiri möguleika á hærri sökkli. 
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Við það að hækka sökkulinn upp í 2 m verður þol undirstöðunnar enn vel umfram það 

álag sem hún þarf að þola. Ef skoðaðir eru sökklar undir stafni þá standa þessi breidd og hæð 

vel undir því álagi sem límtrésbitarnir í loftinu skilar niður í sökklana. 
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Hins vegar gerir þessi breidd ekki alveg nóg til að standa undir því að hæð 

sökkulveggja sé orðin 1,8 eins og hún er í kringum lagnakjallarann. 
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Það munar 6 kN á að sökkullinn standi undir álaginu en ef tekið er mið af því að bæði 

reikna þarf með meðal álagi frá qmin og max ásamt því að allar tölurnar eru reiknaðar með 

öryggisstuðlum sem bætt er ofan á álag ofan frá sem áður hafði verið reiknað með öryggi á 

svo það er vel raunhæft að segja að þetta sé ekki að verða vandamál. Einnig er 120 mm plata 

steypt í gólfið á lagnakjallaranum sem stækkar töluvert svæðið sem heldur á móti álaginu ofan 

frá. Sama er að segja um sökkul fyrir tengibygginguna.  

Járnabendingin sem þar í sökklana er lámarks bending með K10 c/c 250 mm bæði 

lárétt og lóðrétt nema í sökkli utan um lagnakjallara þar þarf grinding að vera tvöföld K10 c/c 

250 mm. 

 Útreikningarnir á þeirri bendingu voru fengnir út frá vægi sem verkar á 

undirstöðurnar. Út frá gólfplötu var reiknað með að flestir sökkulveggir væru að fá á sig um 1 

kN vægi þó það vissulega væri heldur ofreiknað en það var að gefa að þörf á jarnabendingu í 

veggjum væri tæp 280 mm2 á hvern meter af undirstöðu. Því er bendingin meira til að hindra 

sprungumyndun heldur en burðarlegs eðlis. Því er best að hún sé ekki meiri en með 250 mm 

millibili. Hins vegar var þörf á að reikna álag frá jarðvegi á veggi lagnakjallarans og var 

reiknað þar með að heildar jarðvegsþrýstingur út frá hæð veggja og skriðhorni jarðvegsins. 

Það gaf 
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Þegar skoðað var svo hvað max vægið yrði út frá þessum þrýstingi varð hann rúmlega 

2 kN. Ef reiknað var með því vægi varð járnabendingin að vera 625 mm2 á hvern metra. Þetta 

gefur tvöfalda K10 grind með 250 mm á milli járna. 

 

 

 

 

9.2.3. Gólfplötur 
 

Þykkt gólfplötna er afar mismunandi eftir því hvar þær eru staðsettar. Þá er til að 

mynda gert ráð fyrir að í tengibyggingunni sé platan 140 mm á þykkt á meðan í megin part af 

viðbyggingunni sé hún 150 mm nema fyrir ofan lagnakellara. Þar er hún 220 mm til að 

standast álagið og haflengdirnar.  
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Tengibyggingin er uppsett með afar litlu álagi aukalega nema frá notkuninni og þar 

sem gert er ráð fyrir gólfhita með 60 mm ílögn ofan á var því raunhæft að hafa hana aðeins 

þynnri en sjálfa botnplötuna í viðbyggingunni. Hins vegar er platan reiknuð sem berandi plata 

þar sem möguleiki er vegna hæðarmismunar á sökkli lagnakjallara og tengibyggingar að vatn 

frá leiksvæði geti komist meðfram sökkli viðbyggingar og þannig dregið úr styrk jarðvegs 

undir tengibyggingunni. Því varð heildar þykkt hennar orðin 200 mm. 

Plöturnar eru reiknaðar sem einfalt undirstuddir bitar þar sem breidd þeirra er 1 metra. 

Álagsforsendur og stuðlar eru eftirfarandi: 

 

 

 

Þetta gefur álag upp á: 
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Með því að reikna út frá 25 kNm vægi verður járnaþörf miðað við formúluna 

         

Þar sem K og Z eru 

 

As verður þá 
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Miðað við að nota K12 járn í neðribrún plötunnar verður þörfin 630 mm2 á hvern 

metra af plötu. Þetta gefur járnabendingu upp á c/c 180 mm miðað við að ílögnin gefi 

aukastyrk á plötuna. Ef skoðað er niðurbeygja á plötunni út frá formúlunum 

  

  

  

Með því að hafa þetta mikið járnamagn þá verður niðurbeygjan undir þeim 20 mm 

sem kröfur reglugerðarinnar gera ráð fyrir svo það er í góðu. 
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Í viðbyggingunni er gert ráð fyrir að platan sé á fyllingu svo ekki er þörf á að hún sé 

berandi. Því var hún hönnuð út frá viðmiðunarreglum um magn í steypu út frá flatarmáli 

hennar. Formúlan fyrir því er 

  

 

Miðast c stuðull við hvernig þensla í steypunni verður út frá hitabreytingum. Því hærra 

c því meiri hitasveiflur eru í gangi. Flokkar c eru þrír og eru eftirfarandi: 

 

 Þar sem gólfið er einangrað af bæði með sökklum og plasteinangrun er valið að hafa c 

stuðulinn sem innveggja stuðul og haft miðgildi í þeim flokki því varð 0,6 fyrir valinu. 

Forsendur og álag varð eftirfarandi: 
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Þetta er að gefa að nauðsynlegt járnamagn á hvern metra sé 370 mm2. Ef notað er K10 

járn þá verður dreyfingin c/c 210 mm á milli járna og sama hvort sem þau séu þvert eða 

langsum. 

 

Platan yfir lagnakjallaranum er reiknuð sem berandi plata með einfalda járnagrind. Til 

að það gangi upp er hún 220 mm á þykkt með járnin í neðribrún. Lengd hennar eru 10 metrar 

með 5 metra á breidd. Hún er reiknuð sem eins metra biti líkt og fyrri plötur en nú er þó 

skoðað bæði frá hlið og langsum. Langsum er álagið að dreyfast mun meira þar sem megin 

burður í plötunni er þversum. Aðeins rétt í endana er álagið langsum ef skoðað væri 

mögulegar brotlínur. Hönnunarforsendur og álag varð eftirfarandi: 
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Þar sem hún verður einfalt undirstudd verða vægis- og skerkraftar eftirfarandi: 

 

 

Með því að skoða járnaþörf út frá vægi kemur í ljós að þörf er á K12 járnum með 170 

mm millibili langsum á meðan K12 járnin þvert þurfa að vera með 160 mm millibili. Ef 

skoðað er niðurbeygja á plötunni kemur fram að krafa upp á max 20 mm niðurbeygju er ekki 

uppfyllt og munar 1.1 mm að svo sé. Þar sem það er svo lítið sem vantar upp á og með 30 mm 

aukalegu floti ofan á þá er gert ráð fyrir að niðurbeygjan sé innan hóflegra marka. 
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Ef skoðað er lámarkskröfur sem byggingarreglugerðin gerir þá má sjá að hún er hvergi 

nálægt því sem reikningar sína að þurfi. 

 

Til að halda á móti niðurbeygju er einnig gert ráð fyrir járnavinkill sé settur í 

sökkulinn og nái svo inn á plötuna í efribrún. Er það eitt af því sem gerir 

niðurbeygjuna ásættanlega vitandi að þessi járn eru einnig að fara að draga úr henni. 

Járnin á langhlið eru áætluð sem rúmlega 1/7 af lengd plötu í þá átt sem skoðað er. Á 

skammhliðum út frá lengd á langhlið er lengd járna áætluð 2 m. Af því eru 600 mm 

sem fara í sökkulvegginn og því tæpir 1400 m sem járnin ná inn í efribrún plötunnar. 

Út frá langhliðum er lengd járna hins vegar 1.3 m og eru 500 mm settir í 

sökkulvegginn á meðan rúmlega 700 mm ná inn á plötuna. 

 

 

Ef skoðað er skerkraftur plötunnar og þol hennar gagnvart honum þá er hann vel 

ríflegur þar sem þykkt plötunnar er svo mikil. 
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Platan er því að standa vel sem berandi plata. 

 

9.2.4. Steyptir veggir 
 

Veggir eru allir hannaðir í samræmi við EC-1992.1.1. Þeir eru reiknaðir sem 

inniveggir vegna einangrunarinnar sem klætt er utan á þá. Gildi fyrir járnamagn er tekið sem 

meðalgildi af uppgefnum viðmiðum fendið úr Deilihönnun sem tekin var saman af Guðbrandi 

Steinþórssyni. Formúlur fyrir útreikningum eru eftirfarandi: 

 

 Líkt og í gólfplötunum er skoðað veggina út frá þremur flokkum en miðað er við 

innveggjaflokkinn eins og áður kom fram. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

 

Miðast þeir við mögulegar hitasveiflur á steypunni. Þar sem ekki er mikið um stór op á 

byggingunni er ekki gert ráð fyrir að reikna þurfi sérstaklega út styrk þeirra fyrir ofan opið. 

Stæðstu lengdir eru rétt rúmlega 1 metra á lengd. Einu mögulegu stóru höfin sem skapast eru 

þar sem fleiri en einn gluggi eru raðaðir saman. Hins vegar til að hafa sama útlit og á eldra 

húsnæði þá eru gluggarnir allir með 100 mm millibili til að koma klæðningu á milli þeirra. 

Það gefur möguleika á að hafa undirstöðu undir hverju bili þannig að haflengdin myndi ekki 

þörf á járnabendingu líkt og um bita væri að ræða. Það auðveldar bæði bendinguna og dregur 

úr aukaþörf á járnum. Álagið varð eftirfarandi: 
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Ef við skoðum fyrst veggina á langhliðum þá er hæð þeirra tæpir þrír metrar. Allir 

veggir eru hannaðir sem 180 mm þykkir og þar sem vægið sem kemur frá vindi er ekki að 

skila nema í kringum tvö kN þá er bending gagnvart vægi ekki ráðandi í þessum tilvikum. 

Hins vegar þarf að skoða hitaþennslu veggja og bending sem þar til að hindra sprungumyndun 

vegna þenslunnar. Á langhliðum er notað hærra stig innveggjastuðuls til að ákvarða 

járnamagn í veggjum fyrir láréttri hitaþennslu. Þetta verður því eftirfarandi: 
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Eins og sjá má þá er þörf á K12 járnum með 180 mm millibili í einfaldri grind lárétt til 

að standast sprungumyndun en lóðrétt er hins vegar þörfin þrefalt minni samkvæmt 

Deilihönnun eða aðeins tæp 200 mm2 á hvern metra af vegg. Þetta gefur því lámarksbendingu 

sem nemur K10 járn með 250 mm millibili. Járnabendingin er því K12 járn með c/c 180 mm 

lárétt og K10 c/c 250 lóðrétt. Til að koma til móts við það tap í bendingu sem verður vegna 

hurðar- og gluggaopa er komið fyrir tveim K12 járnum í kringum öll op. Normalkraftur sem 

tilkominn vegna álags frá þaki og er vel undir styrk steypunnar. Ef við skoðum hins vegar 

gaflana sem eru að taka á sig álag frá bitunum í lofti verður að skoða vel styrk steypunnar út 

frá álagi ofan frá. Álagið sem er að skila sér í vegginn frá límtrésbitunum er 71.7 kN. Álagið 
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frá vindi á gaflana ser svo hins vegar aðeins rúmlega 2 kN svo aftur er vægið ekki að hafa 

ákvarðandi bendingarþörf. Álagið er hins vegar eftirfarandi: 

 

 

Ef skoðað er bendingu út frá hitaþennslu þá er líkt og í langveggjum nauðsynlegt að 

hafa K12 c/c 180 mm lárétt og K10 c/c 250 lóðrétt. 

 

Ef við skoðum hins vegar styrk steypunnar sem undirstöðu undir álagið frá bitunum þá 

er niðurstaðan eftirfarandi: 
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Eins og sjá má þá er steypan að þola út frá hverjum metra af henni 1800 kN álag og 

því vel yfir því álagi sem á hana verkar. 

 

9.2.5. Timburveggir 
 

Veggir í tengibyggingu eru úr timbri og er gert ráð fyrir að vera veggeiningar sem 

settar eru saman áður en komið er að setja þær upp. Timbrið í veggsperrunum er 45 * 145 og 

gert er ráð fyrir að klætt sé utan á þær með 12 mm krossvið til að rakaþétta þær. Utan á það 

koma svo lektur og veggjaklæðningin. Veggirnir eru festir í bolta sem múrað er niður í 

sökklana til að mynda festu. Að innan er klætt með rakaplasti, spónarplötum og gifsklæðningu 

þar innan á. 560 mm millibil er á milli láréttra stoða í veggnum svo ekki er gert ráð fyrri að 

burðarstoðir séu í hættu á að kikna undan þakálagi né að snúast. Stuðlar og álag fyrir 

reikningunum eru fengin og reiknuð samkvæmt EC-1995.1.1. og eru eftirfarandi: 
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Álagið er reiknað út frá vindi sem og álagi frá þakinu.  
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Eins og sjá má eru veggeiningarnar mun sterkari en álagið sem verkar á hana. Einnig 

er ekki reiknað inn í útreikningana að inn á milli sperrana eru þversperrur sem gerðar eru  til 

að hafa festu fyrri klæðninguna og að draga úr hættu á kiknun. Þær eru hins vegar gerðar þetta 

stórar til að koma fyrir einangrun og loftbili á milli þeirra svo allt hafi nægilegt loftstreymi til 

að halda feskleika sínum. Þess má hins vegar einnig geta að utan á sperrurnar er klætt 
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krossviðarplötum sem einnig gefa veggjunum aukna stífni. Inn í veggeiningarnar þar sem þær 

bera uppi burðarbita paksperra er gert ráð fyrir að boruð séu göt inn í þakeininguna til að gefa 

henni æskilega öndun. Það ásamt lofttúðum á þakinu er ætlað að halda þakinu vel loftuðu. 

 

9.2.6. Þak  á tengibyggingu 
 

Tengibyggingin er byggð upp sem timburþak með sperrum á 600 mm millibili. Það er 

flatt með krossvið, rakalagi og tvöföldum tjörudúk ofan á. Á milli sperranna er steinull með 

þakpappa og plast sem hindrar en rekar raka og hita að fara út í gegnum það. Að innan er 

klætt með spónaplötum og gifsi.  Haflengd sperranna er mest 4.3 m en minnst 2.3 metrar.. 

Sperrurnar sjálfar festast á sperru sömu stærðar sem svo boltast á vegginn með múrboltum. 

Sperrurnar skrúfast á sperrubitann með þar til gerðum skófestingum sem timbrið er fest í Á 

hinum endanum er svo önnur sperra sem biti sömu stærðar sem þaksperrurnar festast í. Þessir 

bitar sem eru þrír yfir gluggavegg byggingarinnar liggja svo ofan á veggeinungum sem bera 

uppi álagið frá þakinu. Álagið og hönnunarforsendur fyrir reikningunum á þakinu eru 

eftirfarandi. 
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Þar sem þakið er flatt og með nokkuð skjól frá byggingunum í kring var reiknað með 

að uppsöfnun á snjó gæti orðið einhver á þakinu og því er það tilfelli að ráða nokkurn veginn 

hönnun þaksins. Álagið varð eftirfarandi: 
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Það sem var nokkuð ráðandi í hönnun á þakinu var ekki styrkur sperranna að þola 

álagið frá snjónum heldur var það niðurbeygjan sem stjórnaði stærð sperranna. Niðurbeygjan 

varð eftirfarandi: 
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Þar sem lengdin er of löng yfir lengra hafið til að standast niðurbeygjukröfur urðu 

sperrurnar þar að vera 70*245 með 600 mm millibili á meðan á styttra hafinu voru 45*245 

sperrur að standast kröfurnar. Spurning er hins vegar hvort ekki sé hentugra að hafa sömu 

stærð allsstaðar til að halda sömu uppsetningu á öllu þakinu.   

Sperrurnar eru svo festar með festingum í aðra timbursperru sem nær þvert yfir þakið 

annars vegar boltuð á vegginn á viðbyggingunni og svo hinsvegar á gömlubygginguna og svo 

ofan á veggeiningar út frá eldri byggingunni. Þessir burðarbitar eru hafðir úr sama efni og 

sperrurnar sjálfar og sömu stærð einnig. Álag og stuðlar eru eftirfarandi: 

 

   

Álagið er reiknað sem helmingur af þakinu sem það á að bera uppi og urðu 

álagstilfellin  
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Eins og sjá má þá eru sperrurnar að þola álagið þó mikið sé. Samverkunin er einnig vel 

að standast kröfur. Passa þarf líkt og kom fram í veggeiningunum að hafa góða loftun um 

þakið svo raki nái ekki að valda skaða á því. Kröfur um loftun eru 1000 mm2 á hvern fermetra 

af þaki og til að halda því viðmiði er komið fyrir lofttúðum á þaki og borað göt inn í 

veggeiningarnar til að nýta loftun þeirra til að þakið nái að anda líka. 
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9.2.7. Límtrésbiti í þaki viðbyggingar 
 

Undir þakinu er komið fyrir burðarbita úr límtré sem sperrurnar eru festar í. Þetta gerir 

það að verkum að álagið á sperrurnar verður eins og á einfalt undirstuddum bita. Ekkert vægi 

skilar sér í  undirstöðurnar en í staðinn verður meiri vægi á miðju hafinu. Með þessu er bitinn 

að taka á sig undirstöðukrafta frá sitt hvorri undirstöðunni á hvorum helming þaksins fyrir sig. 

Það ásamt eiginþyngd bitans gerir jafndreyft álag á bitann upp á 13,24 kN á hvern meter 

bitans. Þar sem lengd milli stafna er 20 m er tekið sú ákvörðun að hafa bitana tvo sem hvíla  

svo ofan á súlu í miðjunni. Bitinn er reiknaður samkvæmt EC-1995.1.1. og eru formúlur fyrir 

þá reikninga eins og með timbur nema með stuðlum fyrir límtré. Álagið og forsendur fyrir 

hönnun límtrésbitanna eru eftirfarandi: 

 

 

  

Álagið er reiknað út frá helmingi þaksins þar sem bitinn heldur því uppi tilmóts við  

langveggina. Álagið dreyfist nánast jafnt á milli beggja. Álagið út frá álagstilfellum er 

eftirfarandi. 
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Ef við skoðum fyrst í brotmarksástandi má sjá að bitinn er með nokkuð svigrúm til að 

taka á sig meira álag. Formúlur má sjá fyrir aftan hvern lið. 
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Skerkraftur út frá álaginu er ekki nema 60% af þoli bitans á meðan vægiskraftur í 

honum er að ná upp í 84% af þoli bitans. Því er bitinn nokkuð vel að standast álagið. Ef 

skoðað er álag út frá tveimur stefnum kemur í ljós að ekki mikil breyting verður á þar þar sem 

normalkraftur bitans er ekki það mikill.  

  

 

Ef skoðað er hliðarkiknun má sjá að það er ekki hætta þar á: 

 

 

 Því næst er að skoða bitann út frá niðurbeygju þar sem hann þolir brotmarkið. Gerðar 

eru kröfur um að niðurbeygja á þaki fari ekki niður fyrir L/400 þegar skoðað er hvert álag 

fyrir sig og ekki niður fyrir L/200 þegar heildin er skoðuð. Útkoman varð eftirfarandi: 
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Eins og sjá má þá er ekkert mikið umfram af þeirri kröfu eftir til að vinna með en er 

það líka í raun vegna þess að niðurbeygjan er ráðandi í þetta löngum bitum og því hannaður út 

frá henni. Þar sem gert er ráð fyrri tveim bitu varð álagið mest í miðju hafinu sem og við 

undirstöður en ef mögulega væri hægt að hafa einn bita alveg yfir 20 metrana þá myndi það 

lækka aðeins mesta vægið en auka hins vegar kraftinn í stálsúluundirstöðunni undir miðju 

húsinu. Ef það yrði raunin þyrfti að reikna með því í hönnun á stálsúlunni. 

 

9.2.8. Stálsúla 
 

Í miðri byggingunni undir límtrésbitanum er komið fyrir stálsúlu til að draga úr 

álaginu og þar með að draga úr þörf á að hafa þeim mun stærri límtrésbita ef hann þyrfti að ná 

alveg yfir bygginguna. Þetta er einnig gert til að minnka álagið á festingar sem halda bitanum 

uppi á hvorum gafli fyrir sig. Álagið sem á súluna verkar er fengið að mestu frá 

límtrésbitunum en einnig frá eiginþunga. Þar sem bitinn verður ekki fyrir neinu álagi frá hlið 

þá kemur aðal álagið á hann sem normalkraftur og því þarf að skoða hann út frá kiknun undan 

því álagi. Til að koma í veg fyrir veikari hlið þá verður HEB 100 biti fyrir valinu. Helstu 

stærðir hans eru eftirfarandi: 
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 Byrjað er á því að skoða flangsa og lífplötu og hvort bæði séu ekki örugglega í 

gæðaflokki eitt. 

 

Gammastuðlarnir eru fengnir úr EC 1993: 

    

Út frá þeim og gammastuðlum fæst hönnunarstyrkur bitans sem: 
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 Álagið sem virkar á súluna kemur úr hvorum límtrésbita fyrir sig sem gerir það að 

verkum að álagið verður eftirfarandi: 

    

 

Út frá þessu má sjá að stálsúlan er vel stór til að þola þetta álag. Hins vegar þarf að 

skoða súluna út frá kiknun undan álaginu vegna lengdar hennar. Hæð hennar skiptir þar miklu 

máli. Kiknunina þarf að reikna út sem Nb.Rd út frá eftirtöldum formúlum: 
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Til að finna út alfa fyrir formúluna þarf að skoða hlutfallið á milli hæðar og breiddar 

bita og finna svo út frá þykkt flanksa hvert alfað verður. 

Tafla 12: Stuðlar út frá hliðarkiknun á stálsúlum. 

 

Tafla 13: a stuðull út frá kiknun bita. 

 

Það gefur að alfa fyrir hvora hlið fyrir sig sé annars vegar b-flokkur sem er 0,34 

gagnvart kiknun út frá y-ás en svo c sem er 0,49 út frá kiknun um z-ás. Ef þetta er sett upp í 

formúlurnar fær maður að hvort fyrir sig þolir: 

    

 

Þetta gefur að súlan þolir 162 kN álag áður en hún fer að kikna um sterkari ásinn. 

Álagið sem verkar á súluna er þá 82 prósent af því sem hún er hönnuð til að þola. 
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Það gerir eins og sjá má þol upp á 151 kN. Normalkraftur á súluna er því 88 prósent af 

styrk hennar út frá „veikari hlið“. Þar sem 

súlan þolir álagið þá er aðalspurningin 

hvort hún þoli togið sem vindur getur 

valdið á hana. Með því að festa hana við 

bitann með boltum í gegn heldur hún aftur 

af bitanum en til þess að gera svo þarf líka 

að bolta hana vel niður í gólfið og þar þarf 

að vera nægilega mikil steypa, bæði til að 

þola þrýsting frá súlunni undir 

þyngdarálagi en einnig að halda niðri togi 

út frá vindi.  

 Til að súlan virki nú sem best þarf 

undirstaðan að vera góð líka. Til að koma til móts við álagið sem á súluna verkar er súlan 

hönnuð með „akkeri“ á til að festast ofan í steypuna og þar með gera henni ekki kleift að 

dragast upp með toginu. Til að ráða við þrýstinginn frá límtrésbitunum er reiknað út stærð 

plötunnar í kring sem súlan mun hafa áhrif á út frá jarðveginum  undir.  

 

Mynd 26: Festing stálsúlu við sökkul. 
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 Gert er ráð fyrir að með því að þykkja plötuna undir súlunni um helming og setja járn 

út frá súlunni í allar áttir er burður hennar kominn vel yfir mögulegt álag frá súlunni. Járning 

gera það einnig að verkum að í togi dreyfa þau álaginu út í stærra svæði til að halda á móti. 

Þarf að gæta að járnin séu komið fyrir í gegnum akkerið til að þau virki rétt. Sjá í 

teiknimöppu. Þá er einnig sett járn í neðri brún eins og sjá má á mynd 26. Þau eru til að ekki 

myndist sprungur í neðribrún við álagið og einnig flytja álag út í járnagrind gólfplötunnar líkt 

og aukajárnin í plötunni. 

 

9.2.9. Þak í viðbyggingu 
 

Þakið í viðbyggingu er líkt og í tengibyggingunni úr timbri en er hins vegar tvíhallandi 

þak. Halli þess er 18°, klætt með tjörupappa og bárujárni. Sperrur eru í þakinu með 600 mm 

millibili og inn á milli þeirra er steinull með þakpappa líkt og í tengibyggingunni. Ofan á 

sperrunum er borðaklæðning til að auka á burð fyrir þakið sem og til að mynda festu fyrir 

nagla í bárujárninu. Að innan er rakaplast, lektur og neðan á þær er loftaklæðning. Sperrurnar 

eru reiknaðar út frá EC-1995.1.1 og niðurbeygjukröfur samkvæmt byggingarreglugerð. Þá eru 

formúlurnar eftirfarandi: 
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Þetta var að gefa álag upp á rúm tvö kN á hvern fermetra af þakfleti. Þar sem svæðið 

er frekar skjólsamt þá var nokkuð ráðandi tilvikið með snjóálaginu. Út frá þessu álagi urðu 

útreikningarnir eftirfarandi: 
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Eins og sjá má þá eru sperrurnar að þola nokkuð vel álagið sem á þeim hvílir en það er 

í raun vegna þess að líkt og í bitanum þá er niðurbeygjan að ráða stærð þeirra. Sama er að 

segja með álag frá bæði vægi og normalkraft reiknað saman. 
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Ekki er gert ráð fyrir að skoða þurfi hliðarkiknun þar sem borðaklæðning að ofan og 

lektur fyrir loftaklæðningu að neðan eru skrúfaðar í hverja sperru og því hindra möguleika 

þeirra að snúast. Ef skoðað er niðurbeygjuna þá þarf að reikna með halla þaksins þegar álagið 

er skoðað. Til að fá rétt álag þarf að halla álaginu til að það verki rétt á sperrurnar. 

Útreikningarnir urðu eftirfarandi: 

 

      

Niðurstaðan varð sú að nota þarf sperrur að stærð 70 * 245 til að standast 

niðurbeygjukröfur þaksins. Hæðin á sperrunum er að hluta til höfð þetta há til að ná upp u-

gildi sem gefur lágt varmatap fyrri húsið. Það gefur möguleika á 220 mm einangrun með 

loftunarbili sem gefa timbrinu möguleika á öndun. Þar sem þakið er allt borðaklætt með þéttri 
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borðaklæðninu gefur það einnig möguleika á að það þoli meira álag en reiknað var með þar 

sem klæðningin gefur auka styrk ef hún er rétt sett upp (sem minnstu bili á milli þeirra). 

Þaksperrurnar eru svo festar niður í veggina með K16 járni sem fer í gegnum þær allar og 

lóðréttu járnin í veggjunum krækjast í það þar sem það er hægt. 

 

9.3. Hönnunarforsendur lagnakerfis 
  

 Við útreikning á varmatapi byggingarinnar er stuðst við byggingarreglugerðina og ÍST 

66 staðalinn. Í byggingarreglugerð er farið vel í gegnum kröfur sem gerðar eru til varmataps 

sérhvers byggingarhluta. Skoða þarf sérstaklega hvern hluta fyrir sig. Þeir þættir sem þarf að 

skoða eru þak, útveggir, gluggar, hurðir og gólf ásamt línutapi frá opnanlegum fögum. 

Yfirleitt þarf að skoða samskeyti plötu og sökkla sem myndað gætu kuldabrýr en þar sem 

byggingin er öll klædd að utan með steinull þá má taka línutapið í plötunni út því enginn kuldi 

nær inn í gegnum plötuna sem valdið gæti hitatapi.  

 

9.3.1. U-gildi 

 
Til að fá út stærð á varmatapi hvers byggingarhluta þarf fyrst að finna út leiðni 

sérhvers hlutar á hita. Það er gert með því að taka hvern part og finna út hver leiðni hvers 

byggingarlags fyrir sig er. Þetta gefur svo heildarviðmiðunargildi fyrir ákveðið svæði, svo 

sem þak, gólfplötu og þess háttar. Oft er um marga hluti að ræða sem reikna þarf út frá því 

þak er ekki bara þak. Það getur verið samansett af margvíslegum efnum sem og þykkt þeirra. 

Þetta þarf því að finna út hverju sinni til að fá sem nákvæmustu gildin fyrir varmatap 

byggingarinnar. Því hærri sem gildin eru því meira er varmatap hennar. Ef við skoðum kröfur 

byggingareglugerðarinnar á leyfilegu hámarki á U-gildum (útreiknuð leiðnigildi) má sjá að 

gert er ráð fyrir mesta varmatapi í gluggum og hurðum á meðan þök eru frekar lág.  

Það er að stórum hluta til vegna einagrunarinnar sem oftar en ekki er mikið samsett af 

steinull eða öðrum hlutum sem leiða hita ekki vel. Við skoðum U-gildi byggingarinnar út frá 

þaki fyrst, annars vegar viðbyggingu og hins vegar tengibyggingu. 
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 Veggir eru svo  

 

 

 Ef við skoðum gólfplötuna þá er hún eftirfarandi. 
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 Ekki er reiknað varmatap frá lagnakjallara því búast má við töluverðum hita frá 

lagnagrindinni og af því hann er nánast allur klæddur af með jarðvegi og einangrun. Ef mikill 

kuldi kemur þar inn þá er lítið mál að koma fyrir ofni þar inni til að vinna gegn honum. Eins 

og sjá má þá eru gildin heldur fyrir neðan lámarkið sem gerir það að verkum að þau skila betri 

niðurstöðum. 

 

9.3.2. Varmatap á hverju svæði fyrir sig 
 

Við útreikninga á hverju svæði fyrir sig var notað excel-skjal sem fengið var frá 

kennurum í lagnakúrsi námsins (þeir eru Aldís Ingimarsdóttir og Heiðar Jónsson). Það miðast 

við að reikna út varmaþörf hvers rýmis út frá U-gildum sem búið er að reikna út. 

Útreikningarnir urðu eftirfarandi: 
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 Línutap er reiknað út frá metra af mögulegri kuldabrún á meðan annað reiknast allt út 

frá flatarmáli eininganna. Eins og sjá má var afar misjafnt hversu mikið hvert rými þurfti út 

frá varmatapi til að halda ákveðnum hita en það fer mikið til eftir því hve stór partur hvers 

rýmis snýr að útvegg og hve stór flötur hvert rými er út frá gólfi og þaki. 

 

9.3.3. Varmaþörf byggingarinnar 
 

Þegar búið er að finna alla þörf fyrir hvert rými fyrir sig er hægt að taka það allt saman 

og setja upp hvernig eigi að anna þörfinni. Aðalvarmagjafi bygginganna er áætlaður sem 

ofnakerfi með tilheyrandi vörnum til að hindra að litlir puttar nálgist of heita ofna. Ef heildin 

er skoðuð út frá flatarmáli og rúmmáli má sjá að heildarþörf kerfisins er um 16,5 kW.  
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 Hins vegar þar sem allir ofnar eru stúkaðir af með skilrúmi og ristum svo ekki stafi af 

þeim hætta fyrir börnin þá þarf að reikna leiðréttingu á hvert rými til að sjá nauðsynlega þörf. 

Leiðréttinguna má finna í töflu frá dönskum staðli (Varmeanlæg DTU) og er eftirfarandi: 

 

Mynd 27: Leiðréttingarstuðull fyrir ofna eftir legu þeirra. 

 Hér má sjá að margfalda þarf hvert rými með 1,1 ef miðað er við að halda 100 mm 

opnum bæði fyrir ofan og neðan ofninn svo hitinn geti skilað sér frá ofninum. Við það fer 

varmaþörfin upp í 18,2 kW. Val á ofnum miðaðist að mestu leyti við það að þeir væru 

nægilega stórir gagnvart gluggunum sem þeir væru undir eða við og einnig að þeir væru nógu 

stórir til að skila nægilegum varma þó leiðréttinging væri meiri en 1,1 út frá skilrúmi og 

ristunum.  
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9.3.4. Ofnar og ofnalagnir 
 

Ofnakerfið er byggt upp með það fyrir augum að loka á eða draga úr kulda frá þeim 

stöðum sem hafa hvað stærstan varmatapsstuðul, þ.e.a.s. gluggar og hurðir. Kerfið sjálft er 

byggt upp frá eftirfarandi skilyrðum. 

 

 Gert er ráð fyrir að munur á fram- og bakrásum ofnalagna sé 40°C og inn á kerfið sé 

verið að dæla 80°C heitu vatni. Kerfið er sett upp sem „rör í rör“-kerfi með varmaskipti til að 

stilla af hitann á vatninu. Það er gert svo ekki verði neinar líkur á að lagnir skemmist vegna of 

mikils hita sem komið getur frá veitukerfi sveitafélagsins. Varmahlíð er á háhitasvæði og 

vatnið getur farið vel yfir 90 gráður.  

 

Allir ofnar eru valdir út frá ofnum frá Ofnasmiðju Suðurnesja. Eins og sjá má á 

ofnatöflunni þá eru undir týpu á ofni gefnar upp þrjár tölur sem gefa upp tegund, hæð og 

lengd ofnanna. 11 er einfaldur ofn, 21 og 22 eru svo tvöfaldir ofnar þar sem annar er með 

einfalt þil á milli á meðan hinn er með tvöföldu. Hæðin er gefin í cm í miðjunni og aftast er 

svo lengd þeirra í mm. 
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Mynd 28: Nánari lýsing á ofnum eftir tegund. 

Ofnalagnir eru lagðar í flestum tilvikum í hvern ofn fyrir sig sem gerir það að verkum 

að auðveldara er að skipta út lögnum. Það gerir það líka að verkum að stök töp á hverri leið 

eru afskaplega lítil. Ef við skoðum hverja leiðslu fyrir sig má sjá að mesta þrýstitap á lögn er 

um 6,3 kPa.  
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 Eins og sjá má eru töpin ekki mikil nema þá í ofnlokanum á hverjum ofni sem reiknað 

er með að sé um 5 kPa. Til að halda þrýstingi á kerfinu þarf því dæla að geta haldið uppi 

heildarþrýstingi upp á 6,3 kPa á kerfinu. Hins vegar er mun meira þrýstitap á ýmsum öðrum 

stöðum sem dælan þarf einnig að geta annað 
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9.3.5. Gólfhitakerfi 
 

Til að vinna á móti gólfbleytu og mögulegum raka frá útbúnaði barnanna varð gólfhiti 

niðurstaða í tengibyggingunni í bland við ofna til að þurka föt yfir. Þetta gefur möguleika á að 

nýta affallið af ofnalögnum þar sem vatnið er það heitt að fara inn á varmaskipti ofnakerfisins 

að það skilar afar háum hita frá sér. 

Heildarvarmaþörf tengibyggingarinnar er 2500 W. Hins vegar með því að anna 

þörfinni einnig með ofnum í rýminu er aðeins reiknað gólfhitakerfi út frá 1500 W þörf.  

 

 Gert er ráð fyrir að 10° munur sé á framrás og bakrás kerfisins. Æskilegur innihiti í 

byggingunni er miðaður við 22°C. Út frá því hitastigi og út frá gefnum mun á fram- og 

bakrásarhita kerfisins er hægt að finna nauðsynlegan hita inn á lögnina. Hann er fenginn út frá 

formúlunni:  

 

Þar er tf framrásarhiti, tr er bakrásarhiti og ti er æskilegur innihiti. Þetta vil ég að gefi 

22 gráður sem delta Φ. Ef farið væri í töflu út frá þörf á fermetra væri útkoman margfalt minni 

eins og sjá má á töflu hér að neðan. 
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Mynd 29: Gólfhitaviðmið út frá bili lagna og gólfefna. 

Samkvæmt töflunni væri hitastigið ekki nema um 15°C svo ég held mig við þá kröfu 

að fá 22°C út úr kerfinu. Þetta gefur: 

  

 Samkvæmt útreikningum þá er þörf á um 50 gráðu heitu vatni til að ná herbergishita 

upp á 22 gráðum. Útreikningarnir gefa yfirborðshita á gólfi út frá töflu um hitastig miðað við 

þörf 4 gráður aukalega og því 26 gráður í heild. 
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Mynd 30: Hitaaukning út frá varmaþörf. 

 Til að hægt sé að nota affallið af ofnakerfinu þurfa að koma um 50 gráður út frá 

varmaskiptinum og er það vel mögulegt miðað við að vatnið í Varmahlíð er um 90+ gráður. 

Hins vegar ef það næst ekki þarf að gera aðrar ráðstafanir með og nýta þá frekar affallið til 

hitabræðslunnar fyrir utan húsið. Það væri sóun að nýta ekki vatn sem er í kringum 45 gráður.  

 Í gólflagnirnar er áætlað að nota PEX-rör sem lögð eru út frá varmaþörf rýmisins. Þar 

er byrjað að leggja lagnir út við glugga og hurðir og lagnirnar svo látnar liggja fram og til 

baka þar til þær ná að vegg viðbyggingarinnar. Í upphafi skulu vera 150 mm á milli lagna en 

þegar komið er í bakrásarlagnir er farið að hafa 200 mm á milli lagna til að flatarmál gangi 

upp. Sjá má uppsetningu á gólflagnateikningu í teiknimöppu. 

 Áætlað þrýstitap út frá rennsli og mögulegum stökum töpum er áætlað eftirfarandi 

 

Eins og sjá má er heildarlengd kerfisins um 168 m og er það með mesta móti en 

samkvæmt dönskum og íslenskum viðmiðunarstöðlum er möguleiki að hafa allt að 200 m 

leiðslur að hámarki í einu. Ef kerfið nær hins vegar ekki upp nægilegum þrýstingi þá væri 

mögulegt annað hvort að setja sterkari dælu á kerfinu til að keyra upp það sem vantar, bæði út 

frá þrýstifalli og tapi í gegnum bæði varmaskipti og inntakið á kerfinu, hins vegar væri líka 

hægt að gera lokað kerfi með frostlög á kerfinu sem eykur bæði rennsli og veitir meiri 

möguleika á að halda þrýstingi. Þrýstifallið og hraði er fenginn út frá töflu um PEX-rör frá 

unipipe sem Tengi gefur út hér á landi. Rennslið G er hins vegar fengið út frá afkastaþörfinni 

deilt með eðlisvarma vatns margfaldað með hitamuninum. Þetta er svo margfaldað með 3600 

til að fá út klst. í stað sek. Þetta allt gefur að þrýstitap kerfisins sé um 7 kPa. 

 

9.3.6. Neysluvatnslagnir 
 

Á hverjum töppunarstað er gert ráð fyrir hámarksrennsli út frá tegund töppunarstaðar. 

Þannig þarf að finna út hvort um er að ræða venjulegan vask, eldhúsvask, klósett, sturtu eða 

annað sem tengja þarf vatn að. Þá þarf einnig að skilgreina hvað þarf aðeins kalt vatn og hvað 
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heitt vatn líka. Í viðbyggingunni sjálfri eru aðalega klósett og handlaugar með einum 

eldhús/ræstivask á samverusvæðinu. Líkt og með ofna er gert ráð fyrir „rör í rör“-kerfi þannig 

að á hvern töppunarstað er gert ráð fyrir einni til tveim lögnum eftir því hvort um er að ræða 

eingöngu kalt vatn eða bæði. Töppunarstaðir eru eftirfarandi 

 

 Áætlað magn sem hver lögn þarf að geta annað er svo fundið út frá magnrennsli 

tækjanna. Samkvæmt dönsku stöðlunum er áætlað að það skiptist eftirfarandi: 

 

 Eins og fram kom áður er hins vegar aðeins um að ræða klósett og handlaugar sem 

töppunarstaði fyrir utan einn stærri vask í samverusvæðinu inn af Kvistalandi. Þetta gerir því 

rennsli upp á 0,1 til 0,2 lítra eftir því hvort eitt eða tvö tæki eru á sömu leiðslu. Þar sem hvert 

tæki er nánast með sér lögn þá verður ekki þörf á að finna samtímarennsli þar sem það fer 

ekki að hafa áhrif fyrir en eftir að rennsli er komið upp í 0,3 lítra á sek. Því varð málrennsli 

notað sem samtímarennsli lagna. Við ákvörðun á stærð lagnanna var hraðinn látinn ráða. Til 

að fá ekki of lítinn hraða, þar sem samtímarennsli hverrar lagnar var svo lítið, var miðað við 

að hraðinn væri nálægt 1 metra á sek. Með því var komið til móts við þær kröfur sem gerðar 

eru til dreyfilagna. Þar er æskilegt að þær séu ekki undir 1 m/s og ekki yfir 2 m/s. Lagnirnar 

urðu eftirfarandi eftir svæðum. 
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 Eins og sjá má þá er rennslið ekki mikið á hvert svæði og enn minna þegar hvort fyrir 

sig, klósett og vaskar, fá sína sér lögn.  
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Til að draga úr hættu á að brenna sig út frá 

hitanum sem vatnið nær í Varmahlíð er gert ráð fyrir að 

neysluvatnskerfið sé hitað upp með varmaskipti til að fá 

heitt vatn. Þannig má stjórna hita vatnsins sem dælt er á 

töppunarstaðina. Hins vegar er æskilegt að hafa einnig 

hitastilli á öllum blöndunartækjum til að öryggis sé gætt. 

Við útreikning á stærð varmaskiptis var frekar gengið út 

frá þörf út frá eldhúsvaski og baði þar sem ef miða á við 

aðeins neyslu frá handlaugum þá verður útreiknuð 

afkastaþörf svo lítil að mögulega næði varmaskiptirinn 

ekki að anna þörfinni ef breytingar yrðu gerðar og eða 

allir staðir væru í notkun í einu lengi. Það var því talið 

ráðlegt að fara eftir kröfum fyrir íbúðarhúsnæði til að 

öruggt væri seinna meir að stærðin á varmaskiptinum væri 

ekki vandamál. Stærðin er reiknuð út frá fram- og 

bakrásarhita kalda vatnsins sem notað er. Gert er ráð fyrir 

að 5°C heitt vatn fari inn sem framrás og út komi 65°C 

heitt vatn sem dælt er svo út í vaskana. Æskilegt er hins 

vegar að í þeim vöskum sem eru inn á deildum sé ekki skammtað heitara vatni en 45-50°C. 

Útreikningar á varmaskiptinum eru eftirfarandi: 

 

Rennsli erfiðustu leiðarinnar er miðað við að rennsli á öllu heitu vatni sé tekið saman 

og það sett inn í formúlu fyrir samtímarennsli sem er eftirfarandi: 

Mynd 31: Mögulegur frágangur á deilikerfi 

neysluvatns. 
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Þetta gefur ákveðnar líkur á að allar séu í gangi í einu og út frá þeim er fundið 

viðmiðunarrennsli. Eins og sjá má þá er gert ráð fyrir að stærð á varmaskipti þyrfti að vera 

tæp 80 kW ef aðeins er 

gert ráð fyrir vöskum og 

klósettum. Hins vegar 

með því að gera ráð fyrir 

baði og stærri vaska þá 

verður afkastageta 

varmaskiptisins að vera 

126 kW. Mögulega 

uppsetningu á hluta af 

lagnagrindinni má sjá á 

mynd fenginni frá 

Orkuveitu Reykjavíkur 

þar sem varmaskiptir er 

settur á neysluvatnskerfi.  

Ef við skoðum svo 

biðtíma sem mögulega 

getur orðið á að fá rétt 

hitastig á vatni þegar 

skrúfað er frá má sjá 

samkvæmt töflu úr dönsku stöðlunum út frá rennsli, stærð og lengd að gera má ráð fyrir ekki 

lengri tíma en um 5 sek. Miðast það við að farið er með lengstu leiðina, sem er 13,6 m að 

lengd, inn í töfluna. Þaðan farið upp að 15 mm PEX-rörum og svo til vinstri á tímaskalann. 

Það gefur rétt fyrir ofan 5 sek. biðtíma. 

 

Mynd 33: Biðtími eftir tegund lagna og lengd þeirra. 

Mynd 32: Lagnagrind með varmaskipti á neyslu- og ofnakerfi. 
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9.3.7. Dren og frárennsliskerfi 
 

Við útreikning á frárennsli er hvejum töppunarstað gefið ákveðið frárennsli út frá 

tegund tækis sem það er ætlað að anna. Salerni má ætla að skila frá sér 1,75 lítrum á sek. á 

meðan vaskar og handlaugar skila 0,3 lítrum á sek. Alltaf skal miða við það sem mesta rennsli 

er frá. Þannig þarf lögn að bera að minnsta kosti 1,75 lítra á sek. 

Í frárennslislagnir eru notuð PVC- og PP-plaströr. Kerfið skiptist í tvær meginleiðir 

sem annarsvegar liggja að útisalerni og hins vegar undir plötu viðbyggingarinnar út við 

norðurvegg byggingarinnar þar sem salernin eru staðsett. Ef skoðuð er hvor leið fyrir sig 

verður niðurstaðan þessi: 

 

 

Aðallögnin er úr 100 mm PVC-röri sem fer í hvert klósett. Út frá henni liggja PP-

lagnir að niðurföllum á hverju baðherbergi og þaðan í handlaugar sem eru staðsettar inni á 

hverju salerni. Er þetta gert til að halda sírennsli í niðurfallinu svo það þorni síður upp og fari 
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að gefa frá sér lykt. Þær lagnir sem lagðar eru upp úr gólfplötu og liggja hvort sem er innan 

milliveggja eða inni í skápum undir handlaugum skulu vera úr hljóðdempandi PP-rörum 

(hvítum að lit).  Halli lagnanna má ekki vera minni en 20 prómil svo þær séu sjálfhreinsandi 

og ekki meiri en 300 prómil. Lagnaleiðirnar tvær sameinast svo undir norðausturhorni 

lagnakjallarans áður en þær liggja út í 600 mm brunninn þar rétt fyrir utan. Lagnaleiðirnar 

skulu þá ekki vera lagaðar á minna dýpi en 0,8 m utan sökkulsins. Innan sökkulsins skal hæsti 

punktur lagna ekki vera minni en 200 mm undir gólfplötu. Í lagnakjallaranum er sér frárennsli 

fyrir lagnagrindina til að bæði taka við affalli sem ekki er komið í umferð og einnig til að 

mögulega taka við vatni sem runnið getur til baka út frá skemmd í hvort sem er ofnalögnum 

eða neysluvatnslögnum af einhverju tagi. Vegna hita sem vatnið getur náð er æskilegra að 

þessi lögn sé sér. Einnig er sér niðurfall fyrir neðsta þrep stigans sem liggur niður í 

lagnakjallarann. Jafnvel væri möguleiki að koma fyrir gólfhitalögn í plötuna þar til að hindra 

snjósöfnun fyrir framan innganginn.  

Í drenlagnakerfinu er fundið út mögulegt magn regns út frá staðsetningu 

byggingarinnar: 

Tafla 13: Mesta mögulega úrkoma út frá staðsetningu. 1 
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Út frá töflu um mestu mögulegu úrkomu má reikna með að úrkoma í Varmahlíð sé í 

kringum eftirfarandi: 

  

Þegar það er komið þarf að skoða stærðir á þakrennum, niðurfallsrörum og fjölda 

þeirra út frá stærð þaksins. Gert er ráð fyrir að hvert niðurfall sem er 75 mm að þvermáli geti 

annað um 75 fermetrum af þakfleti samkvæmt töflu úr Aflöbinstallationer. 

 

Mynd 35: Afköst niðurfallsröra út frá stærð og legu. 

Afköst á þakrennunum fara svo einnig eftir úrkomu og með því að hafa 100 mm 

rennur afkasta þær um 70 fermetrum. Hér eru hins vegar valdar 120 mm þakrennur þar sem 

mikill gróður er í kring og möguleiki á að laufblöð festist í rennunum þannig að rennan getur 

örugglega annað vatni þrátt fyrir að mögulega sé komið í botninn á henni að einhverju leyti. 

Það þarf hins vegar að passa að setja síu yfir niðurfallsopin svo laufblöð skili sér ekki ofan í 

og stífli jafnvel rörin. 
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Mynd 36: Afköst niðurfalla eftir staðsetningu og stærðar. 

Útreikningar verða því þessir út frá gefnum stærðum: 

 

 Aðalástæðan fyrir því að valin eru 6 niðurfallsrör er að þar sem hliðarnar eru það 

langar og tengibyggingin er fyrir megninu af annarri hliðinni þá var best að þau væru staðsett 

við enda. Það gaf hins vegar ekki næg afköst svo með því að bæta við í miðjuna þá var einnig 

hægt að stjórna hallanum á rennunum betur. Staðsetning niðurfallsröra við tengibygginguna er 

hins vegar höfð þannig að tvö eru alveg upp við tengibygginguna til að hægt sé að nýta þau til 
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að taka við vatni af tengibyggingunni. Lagnir frá niðurföllum skulu vera 100 mm PVC-rör 

sem búið er að saga rásir í til að þau taki einnig í sig jarðvatn úr jarðveginum í kring. 

Lagnirnar liggja út með húsinu og enda í brunni við norðausturhorn byggingarinnar. Þaðan 

liggja þær austur undir veg og í fráveitukerfi hverfisins. Niðurfallsrörið sem er hægra megin 

við aðalinnganginn er tengt inn á frárennsliskerfi eldri byggingarinnar. Það er lagt í gegnum 

tengibygginguna meðfram gömlu byggingunni.  

 

10. Teiknimappa 
 


