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Inngangur 
 

Skýrsla þessi er hluti af lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík. Þetta verkefni 
samanstendur af teikningasetti í blaðstærð A3 og skýrslu þessari. 

Verkefnið er unnið samkvæmt verkefnalýsingu áfangans frá 11. september 2016. Samkvæmt 
lýsingunni skal standa skil á eftirfarandi þáttum: 

Aðaluppdráttum og verkteikningum aðalhönnuða, burðarþols- og lagnateikningum verkfræðinga 
ásamt verklýsingum, magnskrám, útboðslýsingu, verkáætlun og öðrum stoðgögnum. 

 
Húsið sem höfundar verkefnisins hönnuðu er tveggja hæða einbýlishús á lóðinni við Búðartanga 10 í 
Hrísey á Eyjafirði (hluti af sveitarfélaginu Akureyri). Við hlið hússins stendur stakstæð útigeymsla. 
 
Helstu stærðir: 
Lóð   548.7m² 
Íbúðarhús  122.9m² 
Útigeymsla  14,36m² 
Nýtingarhlutfall  0.247 
 
 
Á neðri hæð hússins er anddyri, stofa/eldhús, baðherbergi og þvottahús. Á annarri hæð er 
sjónvarpsrými og hjónaherbergi með baðherbergi. Austurhlið hússins er tengd við austurhlið 
geymsluhúss sem er sunnan íbúðarhússins og saman mynda húsin því lokaðan inngarð sem er opinn 
til vesturs. 
 
Útveggir íbúðarhúss verða staðsteyptir, einangraðir að utan og klæddir með íslenskri lerkiklæðningu. 
Klæðningin verður ómeðhöndluð og látin grána.  
 
Þak hússins er mænisþak með mænisstefnuna austur-vestur. Mænir er ekki miðjusettur og eru því 
tveir ólíkir þakhallar, annars vegar 45° að norðan og svo 34° að sunnan. 
 
Verönd er í inngarði við suð-vesturhlið. Veröndin er byggð úr íslenskum, rásuðum lerkiborðum. 
 
Útigeymsla er timburhús, með einhalla timburþaki. Húsið er klætt með sömu lerkiklæðningu og 
íbúðarhús. 
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Umsókn um lóð 
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Umsókn um byggingarleyfi 
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Orkurammi 
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Verklýsingar 
 

Í verklýsingum þessum er stuðst við númerakerfi í sniðmáti Framkvæmdasýslu ríkisins.  

Nota skal þau efni sem vísað er til eða sambærileg.  Leggi verktaki til önnur efni skal hann sýna fram á 
að þau séu sambærileg með gögnum frá framleiðanda sem eftirlitsmaður verkkaupa og arkitektar 
taka gild.  Verktaki skal leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem hann hyggst nota til 
framkvæmdarinnar og leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um efni með góðum fyrirvara.  Komi 
fram misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar eða þess sem þegar er byggt, skal 
bera það strax undir eftirlit og eftirlitsmaður verkkaupa mun skera úr að höfðu samráði við hönnuði.   
Verktaka er óheimilt að víkja frá teikningum og verklýsingum nema með samþykki eftirlitsmanns 
verkkaupa.  Hann skal jafnframt vera það vel inni í framkvæmdinni að hann reki sig á ósamræmi áður 
en til þess kemur í verkframkvæmd.  Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað vegna 
ósamræmis, sem hægt er að rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel inn í 
verkframkvæmd.  

Liðir sem tengjast burðarvirki, lagnakerfum, rafmagnsþáttum o.þ.h., eru taldir með liðum á því 
fagsviði. Þessi lýsing er því ekki tæmandi, heldur þarf jafnframt að taka tillit til þeirra verkþátta, sem 
lýst er í verklýsingu viðkomandi liða. 

Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá.  Í framkvæmdinni og 
einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í samræmi við góða 
fagvinnu,  þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki 
sérstaklega getið.   
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2. BURÐARVIRKI 
 

2.0 Almenn atriði 

Til kafla 2 BURÐARVIRKI heyrir öll steypuvinna, smíði og uppsetning á mótum fyrir undirstöður, 
veggi og timburvirki. 

 

2.1 Steypumót 

Teikningar verkfræðinga og teikningar arkitekta. 

 

2.1.0 Almenn atriði 

Yfirlit 

Um steypumót gilda ákvæði íslensks staðals, ÍST-10.  

Við uppslátt móta skal verktaki styðjast við teikningar arkitekta og verkfræðinga eftir því sem 
við á. Sérstaklega skal gæta þess að öll göt, úrtök, þynningar o.s.frv. sé í samræmi við 
teikningar.  

Framkvæmdum skal haga samkvæmt framkvæmdaflokki B, ÍST-10 I. 

Verktaki framvæmi allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkið, í samráði 
við eftirlitsmann verkkaupa. Allar slíkar mælingar skulu vera innifaldar í einingarverðum. 

Nákvæmniskröfur 

Steypumót skulu vera gerð skv. kröfum í íslenskum staðli ÍST-10. Mót skulu vera það traust að 
hreyfing eða svignun undan steypuþunga sé ekki meiri en 0,2% af fjarlægð milli fastra punkta. 
Taka skal tillit til þess við uppslátt að steypu skal titra. 

Nákvæmniskröfur við mótauppslátt er eftirfarandi: 

Undirstöður, stærð og staðsetning..............+/- 10mm 

Staðsetning annara steyptra hluta...............+/- 10mm 

Yfirborð stálslípaðra flata...........................+/- 5 mm 

Stærð annara steyptra hluta.........................+/- 5 mm 

Stærð glugga-og dyraopa............................+/- 3 mm 

Yfirborð platna sem lagt er í.......................+/- 10mm 

Frávik frá 3 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt má mest vera eftirfarandi: 

Veggir, bitar og stoðir:....................................3 mm 

Stálslípaðir fletir:.............………........………........5 mm 

Plötur sem lagt er í..........................................10mm 
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Mótabyrði 

Nota skal óskemmdan mótakrossvið í mótabyrði og skulu þau vera þétt og nægjanlega sterk til 
að ofannefndum nákvæmniskröfum sé fullnægt.  

Til móta fyrir steypu sem ekki verður sýnileg, svo sem undirstöður, og veggi sem einangra og 
klæðast af, eru ekki gerðar sérstakar kröfur umfram það sem kemur fram hér að framan. 

Göt minni en 4 m² eru ekki dregin frá magntölum móta og er snertiflötur steypu innan í glugga- 
og dyraopum ásamt öðrum opum minni en 4 m2 ekki magntekin og er innifalið í eingarverðum 
almennra móta.  

Mótatengi 

Mótabyrðum skal haldið saman með tengjum af viðurkenndri gerð og er gerð þeirra háð 
samþykki eftirlitsmanns. Heimilt er að nota mótatengi sem verða eftir í steypunni eða tengi 
sem ganga gegnum innsteypt rör. 

Fjöldi og styrkur tengja skal miðaður við að þau þoli áraunina frá steypunni og titrun hennar án 
þess að mót gliðni.  

Tengi  sem verða eftir í vegg skal höggva minnst 30 mm inn í vegginn og fylla yfir með 
múrviðgerðarefni af viðurkenndri gerð frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (RB), eða annarri 
viðurkenndri stofnun og verkkaupi samþykkir.  

Þar sem mótateinar eru notaðir skal í öllum tilfellum fjarlægja mótateina og kóna sem eru á 
plaströri fyrir mótatengi. 

Í göt, eftir mótatengi sem fjarlægð eru og skilja eftir sig göt í gegnum veggi, skal reka plasttappa 
í utan frá og sprauta síðan í gatið með Urethan kvoðu. Gatinu skal síðan lokað innan frá með 
múrblöndu, lágmarks þykkt múrblönd er 40 mm. 

Ef fyllt er beggja vegna að veggjum með göt eftir mótatengi þarf ekki að gera neinar sérstakar 
ráðstafanir.  

Mótaolía og hreinsun móta.  

Ef notuð er mótaolía á mót þá skal þess vandlega gætt að hún berist ekki á steypu eða 
steypustyrktarstál. Áður en steypuvinna hefst skal hreinsa öll mót vandlega. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga allsstaðar við einfalt byrði og miðast við snertiflöt 
steypu og móta, en hliðar glugga- og dyramóta teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 
m2 en þar reiknast glugga- og dyramót sérstaklega.  Plötubrúnir eru ekki tilgreindar 
sérstaklega en eru innifaldar í loftaundirslætti. 

Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölum móta.    

Í einingaverði móta er innifalinn efniskostnaður, kostnaður við afstífingar, stoðir, skurði, 
horn, þynningar, o.þ.h.  Einnig kostnaður við olíuburð, mótarif og hreinsun móta og 
mótatimburs. 
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Auk efnis er öll vinna, vélar og flutningar hluti af einingarverði svo og festingar og verkpallar 
nema annað sé tekið fram.  Efnisrýrnun skal einnig reikna inn í einingarverð og leiga á efni 
eða vélum eftir því sem við á.    

 

2.1.1 Steypumót 

Teikningar verkfræðinga  og teikningar arkitekta. 

Verktaki skal slá upp mótum fyrir undirstöðum, innveggjum,útveggjum, loftaplötum og stigum. 
Kröfur til mótaklæðningar eru skv. gr 2.1.0 

Einingarverð móta skulu innifela, efniskostnað, kostnað vegna afstífingar, stoðir, horn, 
vatnslása, þynninga í útvegg, hæðaskillista (vatnslás sjá teikningar Verkfræðiþjónustunnar), 
droparaufar, o.þ.h. Einnig kostnað við olíuburð, mótarif og hreinsun móta og mótatimburs. 
Ennfremur skal innifalinn kostnaður vegna rýrnunar á efni, svo og festinga- og samskeytajárn 
sem ekki eru sýnd á teikningum.   

Hafa verður í huga að ýmsa þætti þarf að vinna og taka tillit til við mótasmíði sem ekki er lýst í 
þessum kafla.  Sem dæmi má nefna verkpalla, en þeir eru hluti af mótasmíðinni og 
meðreiknaðir í einingarverðum mótasmíðinnar ef þeir eru ekki sérliður í verki þessu.   

Liður þessi nær til undirsláttar undir loftaplötur, stigar eru reiknaðir sérstaklega.  Öryggisstoðir 
skal setja undir plötur og bita með hæfilegu millibili áður en slegið er undan loftum og bitum, 
þannig að tryggt sé að engir byggingarhlutir verði fyrir of mikilli áraun þegar mót eru rifin.  Um 
fjölda, styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann 
verkkaupa.  Öryggisstoðir skulu standast á milli hæða.  Ekki má fjarlægja öryggisstoðir án 
samþykkis eftirlitsmanns.   

Verktaki skal setja í mót stokka fyrir hverskonar göt og raufar sem nauðsynlegar eru fyrir 
leiðslur.  Í þessu skyni skal verktaki kynna sér rækilega uppdrætti af fyrirhuguðu pípukerfi. 

Ef verktaki lætur undir höfuð leggjast að setja raufar og göt þar sem það er nauðsynlegt með 
tilliti til þess sem að framan greinir, skal hann þá á sinn kostnað bora slík göt eða saga raufar.  
Slík múrbrot má þó ekki gera fyrr en steypan hefur náð fullri hörðnun.   

Forðast ber að hafa lóðrétt steypuskil í útveggjum.  Verktaki skal útfæra lóðrétt steypuskil í 
samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  Steypuskilin skal útfæra á þann hátt að engin hætta sé á 
leka milli samskeyta. Kostnaður við þetta er innifalin í einingarverði móta. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.  Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga allsstaðar við einfalt 
byrði og miðast við snertiflöt steypu og móta, en hliðar opmóta teljast þó ekki með nema op 
séu meira en 4 m2 en þar reiknast opmót sérstaklega.  Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá 
fermetratölu móta.   Göt og raufar í sökklum, veggjum og plötum er innifalið í 
einingarverðum móta. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna,kostnaður vegna 
steypuskila, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna 
afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, 
afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 
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2.1.2 Glugga og dyraop stærri en 4m2 og mót fyrir plöturönd.  

Liður þessi nær til móta fyrir glugga/hurðarop og önnur op þar sem reikna skal mótaflöt.  Hér 
er um að ræða op sem eru stærri en 4 m2 ásamt mótum fyrir plöturönd 

Ef mót þetta er fyrir glugga/hurð skal opið vera af þeirri stærð sem glugginn/hurðin er auk 
fúgunnar sem koma á umhverfis hann/hana.  

Glugga- og hurðamót fyrir plöturönd skal festa vel og stífa þannig að ekki sé hætta á tilfærslu 
eða svignun við steypuvinnu. 

 

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum.  Magntölur steypumóta í 
tilboðsskrá eiga allsstaðar við snertiflöt steypu og móta. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda 
o.þ.h., olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., 
nema annað sé tekið fram. 

 

2.1.3 Súlumót.  

Teikningar verkfræðinga.  og teikningar arkitekta. 

Liður þessi nær yfir hringlaga súlur ø 300 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í metrum (m) mælt af teikningum. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar 
og kostnaður vegna förgunar,  einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda 
o.þ.h., olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar  o.s.frv., 
nema annað sé tekið fram. 

 

2.2 Bendistál 

2.2.0 Almenn atriði.  

Almennt gildir um bendistál í lykkjum að það skal vera B500B ef annað er ekki tekið fram. 

Um steypustyrktarstál og bendingu gilda ákvæði ÍST-10, IST-14 og EN 10080, nema annars sé 
getið hér á eftir eða á teikningum. Bending skal framkvæmd í samræmi við sérteikningar. 
Framkvæmdum skal haga samkvæmt framkvæmdaflokki B í ÍST-10.  

Allt stál skal vera laust við eldhúð og ryðflögur, hreint og óskemmt. Leiki vafi á gæðum 
bendistáls, sem verktaki hyggst nota, skal hann láta framkvæma prófun á eiginleikum stálsins. 
Prófanir skulu gerðar af Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins. Á vinnustað skal geyma allt 
bendistál á trjám eða öðru undirlagi til að verja það óhreinindum og skemmdum. 
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2.2.1 Steypustyrktarstál. 

Notaðar eru eftirtaldar tegundir stáls: 

Kambstál B500B, lágmarksskriðmörk 500 MPa. Táknað með K á teikningum. 

Rafsoðið bendinet: B500B 

Járnalögn sé vel af hendi leyst og uppdráttum fylgt nákvæmlega. Þar sem járn liggja saman í 
kross skulu þau bundin saman með bindivír eða á annan viðurkenndan hátt. Notaðir skulu 
fjarlægðarklossar af viðurkenndri gerð og má mesta fjarlægð á milli klossa vera 1m í báðar áttir. 
Grindur í veggjum festist í mótateina. Tryggt skal að járn hreyfist ekki þegar steypt er. 

Bendinet: 560 N/mm2.  Táknað K 257.  Leiki vafi á gæðum bendistáls skal framkvæma prófun 
á eiginleikum stálsins á kostnað verktaka.  Prófanir skulu gerðar af viðurkenndum 
rannsóknaraðila. 

 

Fjarlægð járna frá steypuyfirborði. 

Fjarlægð járna frá steypuyfirborði koma frá á teikningu nr. 160. 

Fjarlægð járna, þar með talið móta- og bindivírs, frá yfirborði steypu skal þó aldrei vera minni 
en 1,5d+5mm, þar sem d er þvermál járns. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt uppdráttum og er miðað við nettó járnamagn án 
rýrnunar og engu aukið fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á uppdráttum. 

Magntölur miðast við þyngd (kg) bendistáls af hverri gerð og fermetra (m²) af járnamottum 
og miðað er við söluþunga  sbr. eftirfarandi: 

K8 0,43 kg/m 

K10 0,66  kg/m 

K12 0,95  kg/m 

K16 1,67  kg/m 

K20 2,60  kg/m 

K257     4.23 kg/m² 

Einingarverð á við fullfrágengna járnbendingu þar með talið efni, vinna,rýrnun, bindivír, 
fjarlægðarklossa, flutnings o.s.frv.   
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2.3 Steinsteypa   

2.3.0 Almenn atriði 

Steypuvinnu skal framkvæma í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg 
vinnubrögð. 

 

2.3.1 Staðlar 

Um steinsteypu og steypuvinnu gilda ákvæði þjóðarviðauka þolhönnunarstaðalsins ÍST-EN 
1992 Eurocode 2, nema annars sé getið hér á eftir. Um steypugæði einstakra byggingarhluta 
vísast til Almennra skýringa, teikn. B160. 

 

2.3.2 Fylliefni 

Nota skal sand og möl úr hörðum varanlegum bergtegundum. Efnið skal vera laust við lífræn 
óhreinindi og leir, hvort sem það er í efninu eða fastlímt við efniskornin. Í steypuefni mega ekki 
vera efni, sem geta haft skaðleg áhrif á hörðnun eða styrkleika steypunnar. Verktaki skal leggja 
fram niðurstöður rannsókna, sem sýna eftirfarandi atriði áður en steypuframkvæmdir hefjast: 

 1.  Frostþol 

 2.  Veðrunarþol (skv. súlfatprófi) 

 3.  Leirinnihald (slam) 

 4.  Jarðvegssýrur (húmusgráða) 

 5.  Alkalireaktion 

Efnið verður að standast allar kröfur, sem gerðar eru við lið 1, 2, 3 og 4 á hinum almenna stein-
steypumarkaði. Einnig verður efnið að standast þær kröfur, sem gerðar eru um alkalireaktion, 
skv. ASTM C227-65. 

Í steypuefni mega ekki vera ílangir eða flatir steinar. Steinar mega heldur ekki vera með 
sprungum. Efni, sem klofnar í flögur við mölun, má ekki nota.  Stærsta kornastærð fylliefna í 
veggjum skal vera 19 mm en í plötum 32 mm, og kornkúrfa skal fylgja hinum almennu reglum 
um gerð steypuefnis, og er háð samþykki verkkaupa. Eftir að verkkaupi hefur samþykkt hvaða 
efni og blöndunarhlutföll skuli notuð, sbr. grein um gæði steypunnar, skal verktaki koma til 
geymslu í steypustöð nægilega miklu magni, sem verkkaupi samþykkir, uns steypt verður. Eftir 
að efni er samþykkt og komið í geymslu, má verktaki ekki nota það í annað án samþykkis 
verkkaupa. 

 

2.3.3 Íblöndunarefni 

Þegar steypan er hrærð, skal blandað í hana loftblendiefni, þannig að rúmmál lofts verði það 
sem gefið er upp á teikningu, Almennar skýringar. Loft skal mæla við niðurlögn á byggingarstað 
eftir að steypu hefur verið dælt, ef um dælingu er að ræða. Loftblendið skal vera af 
viðurkenndri gerð og skal loftmyndun þess fylgja kröfum ASTM-C260, eða öðrum kröfum 
jafngildum og hafa fjarlægðarstuðul minni en 0,25 mm. Ef eftirlitsmaður óskar þess skal 
verktaki láta mæla fjarlægðarstuðul á sinn kostnað hjá viðurkenndri rannsóknastofu. 
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Ef notuð eru þjálniefni og önnur íblöndunarefni skal þess sérstaklega gætt að vali og íblöndun 
þeirra sé hagað þannig, að tryggt sé, að samverkun þeirra hafi ekki skaðleg áhrif.  Notkun 
íblöndunarefna er algerlega háð samþykki eftirlits. 

 

2.3.4 Sement 

Nota skal kísilrykblandað Portland sement, og skal það fullnægja gæðakröfum, sem gerðar eru 
í ÍST-EN 1992 Eurocode 2. 

 

2.3.5 Vatn 

Í steypuna skal nota hreint vatn sem skal vera samþykkt af eftirlitsmanni. 

 

2.3.6 Blöndun steypu 

Öll mæling á steypuefni í hræru skal vera með vigtun, og skal nákvæmni vera: 

Sement, frávik mest   +/- 1,5% 

Steinefni, "     "     +/- 5% 

Vatn,  "     "     +/- 2% 

Íblöndunarefni, "     " +/- 3% 

 

2.3.7 Rannsóknir og athuganir á vinnustað 

Verktaki skal láta taka sýnishorn til styrkleikaprófunar reglulega við uppsteypu hússins. Miða 
skal við að sýni séu tekin a.m.k. einu sinni fyrir sökkla og og síðan a.m.k. eitt sýni á hveri hæð 
eftir það. Ef niðurstöður prófana eru ekki fullnægjandi getur eftirlitsmaður farið fram á að fleiri 
prófanir séu gerðar. Steypa skal þrjá sívalninga í einu og úr sömu hræru.  Sigmál steypu og 
loftinnihald skal kannað hverju sinni.  Verktaki skal einnig, ef eftirlitsmaður óskar eftir, láta 
kanna sigmál steypu og loftinnihald oftar en við töku sýna til brotþolsprófunar.   

 

2.3.8 Tækjakostur við steypuvinnu 

Tækjakostur á vinnustað skal miðast við það, að unnt sé að koma steypu með réttu sigmáli á 
sinn stað í mannvirkinu, og vinna hana saman í eina heild.  

Fjöldi titrara á vinnustað skal ákveðinn eftir áætluðum steypuhraða, þannig að minnsta kosti 
einn titrari sé fyrir hverja 3 m³, sem steyptir eru á klst., og nægilegur fjöldi til vara.  Áður en 
titrarar eru teknir í notkun, skal kanna hvort þeir hæfi til þess verks, sem framundan er.  

Verktaki skal vera við því búinn að verja plötusteypu fyrir ofþornun, útgeislun og frosti og er 
búnaður þessi háður samþykki eftirlitsmanns. 

2.3.9 Flutningur steypu og niðurlögn 

Steypuvinnu skal framkvæma þannig, að gæði steypunnar eins og þau eru þegar steypan er 
tekin úr steypustöðinni, rýrni ekki í flutningi eða við niðurlögn.  Áður en steypuvinna hefst, skal 
öllum undirbúningi vera lokið og öll nauðsynleg tæki og útbúnaður vera til taks. Tilkynna skal 
eftirlitsmönnum, að steypuvinna standi fyrir dyrum með 24 klst. fyrirvara.  Lögð er áhersla á að 
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vandað sé til allrar steypu, og að tilskilinn steypustyrkleiki náist.  Þegar steypt er, skal verkstjóri 
verktaka ávallt vera á vinnustað og skulu fyrirmæli og leiðbeiningar eftirlitsmanns  verkkaupa 
ávallt tekin til greina.  Þess skal vandlega gætt, að steypan skilji sig ekki við fall í mótum eða við 
oftitrun.  

Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur, í því sem næst láréttum lögum sem 
ekki eru þykkri en 50 cm.  Við niðurlögn steypunnar skal þess vandlega gætt að steypan nái að 
umlykja járnin með tiltekinni steypuhulu og að steinar setjist ekki fastir saman í hóp, skorðaðir 
milli móta og járnanets. Eftirlitsmaður getur krafist þess í vissum tilfellum, að notuð sé trekt 
við niðurlögn steypunnar.  

Samsetning móta við steypuskil og snertifleti þeirra við eldri steypulög skulu þétt á þann hátt 
er tryggir, að ekki leki sementsvatn í yfirborð eldri steypuflata, sem standa eiga ópússaðir.  

 

2.3.10 Titrun steypu 

Eins og áður er sagt, skal leggja steypuna í jafnþykkum láréttum lögum. Hvert lag skal titrað 
hæfilega mikið og á skipulegan hátt, þannig að tryggt sé, að hæfilegra titrunaráhrifa gæti um 
alla steypuna. Titrunin skal framkvæmd þannig, að steypan sígi lóðrétt saman án verulegs 
hliðarflutnings. Þess skal gætt vandlega að steypan sé ekki titruð of mikið, þar sem slíkt hefur 
margvísleg skaðleg áhrif á hana.  

Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í það steypulag, sem verið er að titra og um það bil 10 - 
20 cm niður í næsta lag og draga hann síðan rólega lóðrétt upp aftur.  Hæfilegur hraði er talinn 
vera um 8 cm á sekúndu hvora leið.  

Til marks um það, hvenær steypan er hæfilega titruð má hafa þetta: Loftbólur hætta að koma 
á yfirborð, yfirborðið verður gljáandi, sementsefja byrjar að koma upp með mótunum og 
hljóðið í titraranum verður jafnt. Þegar hæfilegri titrun er náð, skal draga titrarann upp úr 
steypunni, þó ekki hraðar en svo, að holan eftir hann lokist örugglega.  Hæfilegt er að stinga 
titrurum í steypuna með um 50 cm millibili.  

Forðast ber að titrarinn snerti bendijárn, er liggja í steypu, sem þegar er byrjuð að harðna, þar 
sem slíkt getur raskað bindingu þeirra við steypuna.  Einnig ber að varast, að titrarinn hristi 
steypumót veggja, því að þá er hætt við vatnsrennsli með mótunum, en við það getur áferð 
steypunnar spillst.  

Ekki má flytja steypu til í mótum með aðstoð titrara. 

 

2.3.11 Steypuskil 

Steypuframkvæmdum skal hagað þannig, að sem best tengsl verði milli einstakra hluta 
byggingarinnar.  

Tillögur um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt er á teikningum, eða til breytinga 
á því, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru 
tillögurnar háðar samþykki hans.  

Steypuskil skal móta með listum eða lokum í mótum, þannig að skilin verði regluleg og 
vatnsþétt.  
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2.3.12 Prófanir á steypu 

Áður en steypuframkvæmdir hefjast skal verktaki sýna fram á að steypa sú sem hann ætlar að 
nota í verkið komi til með að uppfylla settar kröfur um styrk og veðrunarþol.  Þetta skal gert 
með prufusteypum. Í þeim skulu vera öll þau íblöndunarefni sem fyrirhugað er að nota við 
framkvæmdir.  Prufusteypan skal standast frostþíðupróf samkvæmt ASTM C666.  
Endingarstuðull skal vera 100 og yfirborðsflögnun 0 eftir 300 umferðir.  

Leiki vafi á um gæði steypu skulu gerðar þær prófanir sem nauðsynlegar eru að mati eftirlits-
manns. 

Verktaki skal sjá til þess, að allar þær prófanir sem tilskildar eru til þess að fylgjast með gæðum 
steypuefna og steypu, séu framkvæmdar.  Jafnskjótt og niðurstöður prófana liggja fyrir skal 
gera viðeigandi breytingar á blöndunarhlutföllum, ef með þarf.  

Allur kostnaður við tilskildar prófanir skal greiddur af verktaka. Komi í ljós, að steypa hefur ekki 
náð tilskildum styrkleika, skal þegar taka ákvörðun um, hversu með skuli fara. Verktaki er 
skyldur að framkvæma þær úrbætur, er verkkaupi ákveður eða fjarlægja þá steypu, sem um 
ræðir.  Allt það, er síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar steypu skal 
fara með sem dulda galla, og er verktaki ábyrgur eins þótt verkkaupi hafi áður fallist á 
úrbótaaðgerðir.  

Steypugallar 

Það er mjög áríðandi, að öll sýnileg steypa sé áferðarfalleg og gallalaus, og skal það haft í huga 
við alla steypuvinnu. Komi engu að síður fram smá misfellur á sýnilegum steypuflötum skulu 
þeir lagfærðir með viðurkenndu viðgerðarefni. Allar viðgerðir skal framkvæma í samráði við 
eftirlitsmann. 

 

2.3.13 Yfirborðsmeðhöndlun plötusteypu 

Undirbúningur: 

Miklar nákvæmiskröfur eru gerðar við við niðurlögn á steypu, þar sem verið er að móta 
endanlega hæð og halla plötunar. Áður en plata er steypt skal yfirfara vel staðsetningu allra 
stokka, úrtaka og ísteyptra lagna, og að ísteypt niðurföll séu í réttri hæð og tryggja að þeir 
hreyfist ekki til í steypuvinnu.  

Yfirborðsmeðhöndlun: 

Steypuyfirborð skal meðhöndla áður en steypa harðnar.  

Þakplötur þar sem þéttilag límist beint ofan á skal sléttast þannig að það uppfylli kröfur 
framleiðanda þéttilagsins varðanndi sléttleika yfirborðs.  

Hæðarsetning þakplatna kemur fram á þakhallaplönum arkitekta.  

Aðrar plötur (botnplata og milliplötur) verða ekki vélslípaðar. Ofan á þessar plötur kemur 
múrílögn eða flot, sjá nánar í verklýsingum arkitekta. 

Yfirborð gólfplatna í sorpgeymslum skal slétta með yfirborðsfláa að niðurföllum. 
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Eftirmeðhöndlun: 

Eftir niðurlögn steypu skal halda fletinum vel rökum með vökvun og yfirbreiðslum í minnst 14 
daga. 

 

2.3.14 Steinsteypa. 

Á teikningu nr. B-160 eru skýringar á steypugæðum. 

Nákvæmiskröfur sjá í gr. 2.1.0 

Verktaki útvegar steypu á byggingarstað. 

 

Magntölur / einingaverð: 

Magntölur fyrir steypu eru rúmmetrar (m³) steypu komin í mót skv. gr.2.3. Ekki er aukið við 
vegna rýrnunar. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við dælingu og niðurlögn steypunar þar 
til hún er fullunnin, þ.á.m. aðhlynning steypu meðan hún er að harðna og frágangur allur. 

 

2.4 Tré- og stálvirki 

2.4.0   Almenn atriði 

Þak- og veggefni, stálvirki og festingar skulu vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á 
teikningum verkfræðinga, í magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í 
samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.   Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og 
reglugerðir. 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 
vafaatriði. 

Þakið er uppbyggt af 50x250mm timbursperrum með 225mm steinull með vindpappa á milli. 
Ofan á sperrur kemur 18mm nótaður krossviður, því næst ábræddur  þakpappi og þakklæðning 
úr 22x125mm lerkiborðum 

Á allt grindarefni úr timbri, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja t.d. með einni 
kústunarumferð með viðurkenndu fúavarnarefni.  Sérstaklega skal vanda til fúavarnar 
sperruenda og veggreima. Í þeim tilvikum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa eða 
vatnsheldan krossvið á milli steins og timburs.  Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % 
(húsþurrt). 

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera innifalið 
í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. Loftun þaks á köntum og göflum er 
sýnd á sérteikningum arkitekts svo og frágangur þakkanta. 

   

 

 

 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

24 
 

Nákvæmniskröfur: 

    Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50 

    Frávik frá rétttri línu 0,4% 

    Frávik ása o.l. 

        Breidd:     +/-  3 mm fyrir breiddir < 75 mm 

        Hæð:        +/-  3 mm fyrir breiddir < 225 mm 

Nákvæmniskröfur uppsetningar: 

    Staðsetning í plani:    +/-  10 mm 

    Staðsetning í hæð:     +/-  10 mm 

2.4.1   Timburgrind á útveggi 

Liður þessi felur í sér að leggja til og byggja upp timburgrind á gafla úr timbri af þeirri þykkt sem 
tilgreind er í magnskrá og á teikningum.   

Bil milli stoða er ca. 800 mm mælt af miðju á miðju nema annað sé tekið fram í magnskrá eða 
á teikningum.   

Öll grindin skal vera þrýstigagnvarin í flokki A samkvæmt ÍST INSTA 140.  

Þar sem timbur kemur að steypu  skal setja tjörupappa. 

Grind er fest við vegg með BMF vinklum og fest saman með trésskúfum.  

Festingar skulu innreiknaðar í lið þennan nema þær komi fram sem sérliður. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar.  Einnig, fúavörn, festingar, tjörupappi, umframmagn vegna 
afskurðar, rýrnunar og skemmda, verkpallar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. 

2.4.2   Þakvirki 

Verktaki skal koma fyrir sperrum 50x250 c/c600 skv. teikningum, Sperrur eru festar við útveggi 
með BMF vinklum.  Allar festingar eru innfaldar í þessum lið nema að annað sé tekið fram. Ofan 
á sperrur kemur 18mm nótaður krossviður. Sjá skýringar á teikningu B212 og B213 varðandi 
þakvirki. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magntölur eru lengdarmetrar (m) af sperrum og krossvið, stykki (stk). af festingum eða af 
annari þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. 

Innifalin er allur kostnaður af efni og vinnu þ.m.t. festingar, þ.e. bitaskór, naglar, skrúfur, 
vinklar og uppsetning nema þar sem það er magntekið sér. 
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3. LAGNIR 

3.0 ALMENN ATRIÐI 

3.0.0 Verksvið 

Til kafla 3 LAGNIR heyrir lagning fráveitu-, regn og jarðvatnslagna. 

 

3.0.1 Uppdrættir 

Teikningar frá EAF, MVB og IFG  varðandi lagnir. 

 

3.0.2 Reglugerðir 

Reglum og reglugerðum um viðkomandi lagnakerfi, svo og byggingar- og heilbrigðissamþykkt 
skal framfylgt í öllum atriðum. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir hendi þegar verkinu 
er skilað, en sú úttekt kemur ekki í stað úttektar verkkaupa. Allt lagnaefni skal fullnægja lögum 
og reglugerðum og vera vottað af þar til bærum aðilum. 

 

3.0.3 Efni og vinna 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til þess að fullgera verkið.  Allt efni skal vera 
af viðurkenndri gerð og skal háð samþykki verkkaupa. 

Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum 
um það efni sem hann óskar að nota. 

Upphengjur og festingar skulu vera verksmiðjuframleiddar baulufestingar af viðurkenndri gerð 
og eins og tilgreint  er í verklýsingu fyrir hverja pípulögn fyrir sig eða sýnt á teikningum.  Allir 
hlutar upphengju eða festinga skulu vera úr galvanhúðuðu stáli nema annað sé tekið fram.  
Innan í baulu festingum fyrir pípulagnir skal vera gúmmífóðring nema annað sé tekið fram.  
Nota skal múrbolta eða múrhulsur af viðurkenndri gerð.  Þvermál múrbolta eða múrhulsu, sem 
heldur upphengju skal ekki vera minna en 8 mm og gripdýpt í múr ekki vera minna en 40mm.  
Álag skal ekki vera meira en 80% af uppgefnu álagi (safe working load).  Upphengjuteinn eða 
flatjárn skal ekki vera með minni þverskurðarfleti en 50 mm2.    

 

3.0.4 Merkingar  

Vísað er til Rb- blaða, Rb(53). 002 og Rb(53). 003 

 

3.0.5 Nákvæmniskröfur 

Frávik frá uppgefnum hæðarkótum á fráveitulögnum í jörðu og brunnum má ekki vera meira 
en +/- 30 mm.  Frávik í staðsetningu lagna skal ekki víkja meira en 20 cm í plani frá fyrirskipaðri 
staðsetningu.  Frávik í halla lagna skal ekki vera meira en 20% af tilgreindum halla. 
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3.1 FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐU, STEYPU OG UTANHÚSS 

3.1.0 Yfirlit 

Leggja skal skólp-, jarðvatns- og regnvatnslagnir ásamt brunnum þeim tengdum, frá húsi, eins 
og sýnt er á teikningum frá EAF, MVB og IFG, og leiða að fráveitukerfi Hríseyjar. 

Fráveitulagnir skulu vera af viðurkenndri gerð, í samræmi við teikningar. Nota skal tengistykki 
við greiningar og skulu þau vera sömu gerðar og rörin. Rör skulu hvíla á belgnum en ekki á 
múffum. Allar fráveitulagnir skulu lagðar í beinni línu og með jöfnum halla milli 
stefnubreytinga, nema annars sé getið á teikningum. Öllum stútum skal loka til bráðabirgða 
með þar til gerðum lokum. 

Það skal sérstaklega tekið fram, að aldrei má skola af áhöldum eða af vélum ofan í fráveitulagnir 
og er verktaki ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. Ekki má 
hylja neinar lagnir fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra og viðkomandi yfirvöld hafa 
tekið lagnirnar út. 

Vísað er til íslenskra staðla  um fráveitur ÍST 68:2013 (DS 432:200 9). 

 

3.1.1 Frárennslis- og regnvatnslagnir í jörð, plaströr PVC og sérstyrkt PP 

Liður þessi felur í sér að leggja til og leggja lagnir úr stífu PVC-plasti og sérstyrktu PP-plasti af 
viðurkenndri gerð, af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum.  Samskeyti eru 
þétt með þar til gerðum gúmmíhringjum. Vinna skal verkið fagmannlega og fara eftir 
leiðbeiningum framleiðanda. Tengistykki séu af sömu gerð og rör, þétt með gúmmíhringjum.  

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt ÍST 68:2013 (DS 432:200 9). Lagnir skal leggja í þjappaðan 
sand a.m.k. 150 mm, vandlega þjappað, og lagðar þannig að þær hvíli á belgjum en ekki á 
múffum.  Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim með a.m.k. 200 mm sandlagi út- og 
uppfyrir pípur.   

Setja skal ø50 PP í steypu að gegnumstreymisniðurfalli í þvottahúsi. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 
pípur, tengistykki, gúmmíhringir  og söndun, vinna, vélar og flutningar.  Einnig festingar ef um 
er að ræða umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun 
umframefnis hreinsun lagna og prófun, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna umfram söndun 
er ekki með í þessum lið. 

 

3.1.2 Jarðvatnslagnir, plaströr PVC 

Liður þessi felur í sér að leggja til og leggja hálfrásaðar jarðvatnslagnir úr stífu PVC-plasti af 
viðurkenndri gerð eða barka, af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum.     

Lagnir þessar skal leggja samkvæmt ÍST 68:2013 (DS 432:200 9).  Lagnir skal leggja í þjappaðan 
sand a.m.k. 150 mm, vandlega þjappað, og lagðar þannig að þær hvíli á belgjum en ekki á 
múffum.  Yfir og til hliðar við lagnir skal setja drenmöl, steinastærð 25 - 50 mm.  Lagþykkt á 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

28 
 

drenmölinni skal vera minnst 150 mm yfir og til hliðar við lagnirnar.  Lagnir skal leggja þannig 
að þær hvíli á belgjum en ekki á múffum, ef um slíkt er að ræða.   Ekki mega vera smærri steinar 
í mölinni sem gætu smogið inn um göt á drenlögninni.   

Yfir mölina skal síðan setja 1000 mm breiðan jarðvegsdúk af viðurkenndri gerð.  Jarðvegsdúkinn 
skal skara um 300 mm á samskeytum.  

Magntölur: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 
pípur, tengistykki, gúmmíhringir, söndun og jarðvegsdúkur, vinna, vélar og flutningar.  Einnig, 
festingar ef um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og 
förgun umframefnis, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna umfram útlagningu á drenmöl er 
ekki með í þessum lið. 

 

3.1.3 Brunnar 

Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp brunna fyrir bæði frárennslis og jarðvatnslagnir 
úr stífu PVC-plasti af viðurkenndri gerð. Brunnarnir skulu vera 600 mm í þvemál og 600 mm að 
hæð og á þá skal setja 600 mm hækkun sem skal svo saga af eins og þarf við jarðvegsyfirborð. 
Undir brunna skal þjappa og slétta með sandi að minnsta kosti 200 mm og fylla skal svo að 
brunni með sandi 200 mm allt í kringum brunninn.  Á brunnana skal setja 600 mm galvanerað 
stállok eða pottstállok sem ætlað er viðkomandi gerð af brunni. Til viðmiðurnar eru brunnar 
frá Sæplast á Dalvík. Nánar má sjá staðsetningar og lagnir að brunnum á teikningu B301 sem 
unnin er af  EAF, MVB og IFG   

  

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) og stk. mælt af teikningum, eða af annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 
brunnar, hækkanir, lok og  pípur, tengistykki, gúmmíhringir, söndun og jarðvegsdúkur, vinna, 
vélar og flutningar.  Einnig, festingar ef um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda  o.s.frv. og förgun umframefnis, nema annað sé tekið fram.  Jarðvinna 
umfram útlagningu á sandi og drenmöl er ekki með í þessum lið. 

 

3.1.4 Niðurföll og stútar  

Stútar upp úr plötu/jarðvegi skal staðsetja í samræmi við teikningar EAF, MVB og IFG og skulu 
stútar enda þannig að efri brún múffu verði í hæð við steypt gólf og aldrei upp úr endanlegu 
gólfi.  Utanhúss skal efri brún múffu vera a.m.k. 10 cm undir endanlegu jarðvegsyfirborði, 
þannig að múffan verði aldrei sýnileg. Verktaki skal sjá til þess að settur sé stokkur í kringum 
stúta í botnplötu þannig að möguleiki sé til þess að hliðra til lögn í sökkli.  Í stétt við inngang í 
þvottahús skal koma fyrir stúti inn á regnvatnslögn og koma fyrir niðurfalli í stéttina. 
Lámarksvatnshalli skal vera að niðurfalli. 
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Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk.) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið, efni og vinna, 
þ.m.t. lok á stúta. 

 

3.1.5 Hlífðarrör/ídráttarrör 

Hlífðarrör (ídráttarör PVC) fyrir ofnalagnir í geymsluskúr skulu vera úr PVC rörum af þeirri 
stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningu B501 frá EAF, MVB og IFG. Lagnir þessar 
skal leggja samkvæmt ÍST 68:2013 (DS 432:200 9).  Lagnir skal leggja í þjappaðan sand a.m.k. 
150 mm, vandlega þjappað.  Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim með a.m.k. 200 
mm sandlagi út- og uppfyrir pípur. Rörendum skal loka til bráðabirgða þannig að ekki komist 
sandur eða önnur óhreinindi inn í rörin.  

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar.  Einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda  
o.s.frv. og förgun umframefnis, nema annað sé tekið fram. 

 

3.1.6 Niðuföll innanhúss 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir niðurfall með vatnslás og einstreymisloka af 
viðurkenndri gerð, Dallmer Ballstau 100 frá Vatnsvirkjanum eða sambærilegt eins og sýnir á 
teikningu 301 frá EAF, MVB og IFG .  Niðurfallið skal steypast í botnplötu og skal gæta þess að 
ristin á niðurfallinu sé í  neðsta punkti botnplötu þvottahúss. Lágmarksvatnshalli skal vera að 
niðurfalli.  Í sturtu á baðherbergi efri hæðar skal koma fyrir og steypa niður ristarniðurfall af 
gerðinni  Unidrain Classic Line 1003 eða sambærilegt.  Verktaki skal kynna sér vel öll tilmæli 
framleiðanda um frágang og fylgja þeim nákvæmlega. Lámarksvatnshalli skal vera að niðurfalli. 

 

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk.) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar.  Einnig festingar, tengistykki o.s.frv. eftir því sem við á og förgun 
umframefnis. 
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3.1.7 Tenging við bæjarlögn 

Liður þessi felur í sér að tengja nýjar lagnir við lagnir í götu með öllu sem því tilheyrir.  Um er 
að ræða að útbúa leið fyrir lögnina frá lagnaskurði sem lýst er í lið 1.3 og að tengistútum 
sveitafélags, opna inn á þá lögn og tengja nýju lögnina inn á og ganga að fullu frá tengingunni.  

Fráveitulagnir skulu vera af viðurkenndri gerð, í samræmi við teikningar. Nota skal tengistykki 
við greiningar og skulu þau vera sömu gerðar og rörin. Rör skulu hvíla á belgnum en ekki á 
múffum. Allar fráveitulagnir skulu lagðar í beinni línu og með jöfnum halla milli 
stefnubreytinga, nema annars sé getið á teikningum. Lagnir skal leggja í þjappaðan sand 
a.m.k. 150 mm, vandlega þjappað, og lagðar þannig að þær hvíli á belgjum en ekki á múffum.  
Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim með a.m.k. 200 mm sandlagi út- og uppfyrir 
pípur.   

Einnig tilheyrir þessum lið að gæta þess að trufla ekki notkun á þeirri lögn sem þarf að fara 
inn á nema nauðsyn krefji.  Ef raska þarf notkun á þeirri lögn skal það gert í samráði við 
eftirlitsmann verkkaupa og notendur látnir vita með hæfilegum fyrirvara og að röskun verði 
eins stutt og hægt er.   

  

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk.) talið af teikningum, eða af annarri þeirri einingu 
sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, vélar og flutningar.  Einnig  kostnaður vegna tafa vegna rofs á eldri lögn og gjald til 
vikomandi sveitafélags. 
 

3.2 Vatnslagnir 

3.2.0 Pípur - pex rör í rör kerfi 

Pípur í neysluvatnslögnum eru PEX rör í sveigjanlegu fóðurröri úr PE (polyethylen). Rörin 
skulu þola 90°C samfellt við 1,0 Mpa vinnuþrýsting. Tengistykki skulu vera úr afsinkunarþolnu 
messing og hæfa pípum.  PSX-rör skal leggja með beygjum í samræmi við fyrirmæli 
framleiðanda og tryggt að vatnsrörin liggi laus í fóðurrörunum.  Rörin skal festa með 1 – 1,5 
m millibili. Tvær aukafestingar skal setja við beygjur.  Þar sem rör beygja inní vegg skal nota 
þar til gerðar stýringar. Pex rör skulu enda við töppunarstaði í þar til gerðum tengidósum og 
skal vanda til staðsetningar dósa. Einnig skal setja slíkar dósir þar sem lagnir koma í létta 
veggi. Tryggt skal vera að komi til leka komist vatn ekki aðra leið en eftir fóðurröri. 
 

Rörenda skal verja svo ekki sé hætta á að aðskotahlutir komist inn í rör eða á milli rörs og 
fóðurrörs. Við töppunarstaði skal rör vera svo langt að auðvelt sé að tengja rörenda við dós.  
Fara skal í einu og öllu að fyrirmælum framleiðenda.  Allt efni verður að vera samræmt og frá 
þeim aðilum sem lagnaframleiðandi mælir með að notað sé.  Sannreyna skal lagnir með 
þrýstiprófun. 
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Neysluvatnslagnir og fóðurrör skulu lögð inn í skáp í þvottahúsi, sjá teikn. B401. Inni í 
skápnum skal koma fyrir deilikistu fyrir neysluvatnslagnir.  Heitt neysluvatn skal koma frá 
varmaskipti og skal ekki vera heitara en 65° og ekki kaldara en 60°.  Varmaskiptir skal afkasta 
að lámarki 36KW 15L á mínútu.  Frá skáp skal svo leggja rör í niðurfall þannig að komi til leka 
frá PEX lögnum, varmaskipti eða deilikistu þá skapist ekki hætta á skemmdum á veggjum eða 
gólfefnum. 

 

Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk.) talið af teikningum og m. af lögn, eða af annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, og vélar.  

 

3.2.1 Lokar  

Lokar í neysluvatnskerfinu skulu vera af vandaðri og viðurkenndri gerð. Þeir skulu vera 
venjulegir kúlu- eða rennilokar og einstreymis- og tæmingarlokar. Lokarnir skulu þola allt að 
90°C og 1,0 Mpa (10kp/cm²) vinnuþrýsting og hafa lagnaþrýstingsvottun. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk.) talið af teikningum og m. af lögn, eða af annarri 
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 
vinna, og vélar.   

 

3.2.2 Prófanir og útskolun 

Sannreyna skal að engin óhreinindi séu í lögnum og þrýstiprófa skal svo lagnir með 1 Mpa (10 
kp/cm²) þrýsting.  Þrýstingur skal vera á í minnst 24 klst.  Athuga skal síðan öll 
samskeyti og ganga úr skugga um að hvergi sé leki.  

 
Magntölur: 

Verð er heildarverð með öllu efni og allri vinnu við prófanir.    
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3.3 HITALAGNIR 

3.3.0 Almennt 

Húsið er upphitað með ísteyptum PEX rörum með súrefnisflæðivörn á neðri hæð en á efri 
hæð eru PEX rörin lögð í Rehau takkamottur og svo flotað yfir með trefjasteypu.  
Geysmluskúr er upphitaður með ofnum sem lagt er að með 12mm rústfríum stálrörum.  Á 
milli húss og geymsluskúrs eru hitalagnir lagðar sem PEX rör í fóðurröri og það svo dregið í 
PVC skólprör á milli bygginga eins og sjá má í lið 3.1.5  

 

3.3.1 Pípur 

Pípur í geymsluskúr að ofnalögn eru 12 mm rústfrí stálrör.  PEX lagnir á milli húsa í fóðurröri 
eru ídregnar í PVC skólprör á milli húsa.  PEX rör í gólfhitaslaufum eru lögð í góflplötu neðri 
hæðar og á einangrunar takkamottur á efri hæð. 

 
Magntölur / einingaverð: 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 
einingu sem fram kemur í magnskrá.   

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 
pípur og tengistykki.  Einnig, festingar ef um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram og förgun umframefnis.   

 

3.3.2 Almennur búnaður fyrir hitakerfi 

Kúlulokar, síur, þrýsti- og hitamælar, öryggislokar, þrýstiminnkari og fl. samkv, teikningum af 
hita og lagnagrind. Mótorlokar á gólfhitakistur 230 V skal stjórnað af hitastillum sem rafverktaki 
sér um að setja upp og tengir en pípuverktaki leggur til mótorlokann sjálfann.  Ofnar eru samkv. 
ofnatöflu og á ofnana skal setja framrásarofnaloka frá Danfoss eða sambærilega ásamt stillité. 
Deilikistur fyrir gólfhitakistur á efri og neðri hæð.  Allur almennur búnaður í grind, eins og talinn 
er upp í magnskrá og  sjá má á teikningu, skal vera nýr og ætlaður til þeirra nota sem hann er 
nýttur til.  

 

Magntölur / einingaverð: 

Magntölur eru stk. talin af teikningum eða annari þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. 
pípur og tengistykki.  Einnig, festingar ef um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, 
rýrnunar og skemmda  o.s.frv., nema annað sé tekið fram og förgun umframefnis.   
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3.3.3 Prófanir, útskolun og stilling. 

Sannreyna skal að engin óhreinindi séu í lögnum og þrýstiprófa skal svo lagnir með 1 Mpa (10 
kp/cm²) þrýsting. Þrýstingur skal vera á í minnst 24 klst.  Athuga skal síðan öll samskeyti og 
ganga úr skugga um að hvergi sé leki. Lofttæma skal svo allar lagnir og stilla af loka.    

 
Magntölur: 

Verð er heildarverð með öllu efni og allri vinnu við prófanir.  

 

3.4 Hreinlætistæki 

3.4.0 Almennt 

Hreinlætistæki verða valin og lögð til af húsbyggendum og skal pípuverktaki einungis sjá um að 
tengja og ganga frá tækjum. Verktaki þarf að leggja til smáefni og vinnu við frágang.   

  

3.4.1 Hreinlætistæki búnaður og uppsetning 

Handlaug felld í borð og tengt við niðurfall ásamt blöndunartækjum. Ath blöndunartæki og 
handlaug lögð til af verkkaupa.  Setja skal stoppkrana í skáp.  Eldhúsvaskur felldur i borðplötu 
og uppsetning á blöndunartækjum. Eldhúsvaskur ásamt blöndunartækjum er lagður til af 
verkkaupa.  Ræstivaskur í þvottahúsi, tenging og uppsetning ásamt blöndunartækjum. 
Ræstivaskur er lagður til af verkkaupa ásamt blöndunartækjum. Vatnssalerni á n.h. og e.h. 
klósettin eru vegghengd með kassa á vegg. Einungis uppsetning og smáefni við uppsetningu á 
salernum en salernin sjálf lögð til af verkkaupa.  Uppsetning á blöndunartækjum og sturtuhaus 
í sturtu. Allt utanáliggjandi. Blöndunartæki lögð til af verkkaupa. Útikrani og kranar við 
þvottavél og uppþvottavél (verktaki leggur til vinnu og efni) 

 
Magntölur: 

Magn eins og framkemur í texta hér framar. Ath að þó verkkaupi leggi til mikið af efni í 
þessum liða þarf verktaki samt sem áður að leggja til ýmist smáefni og tæki við frágang á 
þessum lið. Magn er stk. talin af teikningum. 

 

3.5 Handbók pípulagna 

3.5.1   Handbók pípulagna 

Verktaki skal búa til handbók um öll pípukerfi hússins þar sem koma skal fram allt efni sem 
hefur verið notað, hvaða gerðar það er og hverjir séu söluaðilar þess. Þar skal koma fram 
prófunarskýrsla á þrýstiprófunum kerfana með dagsetningum og fl. 

 

Magntölur: 

Magn mælt sem 1 heild. Innifalið skal vera öll vinna og efni sem þarf til að búa til handbók. 
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 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

 Yfirlit yfir verkið 

 Almennt 
Um er að ræða íbúðarhúsið við Búðartanga 10, 630 Hrísey ásamt stakstæðri geymslu. 
Verktaki skal framkvæma allan frágang utanhúss og innan samkvæmt þessari verklýsingu. 

ATH! Hafa skal í huga að verkið verður að hluta til unnið yfir vetrarmánuðina. Því þarf að 
taka sérstakt tillit til þeirra aðstæðna sem kunna að skapast á þeim árstíma og gera 
viðeigandi ráðstafanir. 

Kynning á verkinu: 

Íbúðarhús: Húsið er 10x8 m að grunnfleti. Það er uppsteypt, einangrað að utan með 100 mm 
steinullareinangrun og loks klætt með liggjandi lerkiklæðningu úr Hallormsstaðaskógi. Húsið er 
á tveimur hæðum og á því er mænisþak borið uppi af timbursperrum 50x250 mm. Þakið er lagt 
með þakpappa og loks klætt með sömu lerkiklæðningu og veggir. Gluggar og hurðir eru ál-
timbur frá Velfac. Gólf eru steinsteypt, vélslípuð og lögð með flísum á báðum hæðum.  

Stakstætt geymsluhús: Húsið er 4.7 m x 3.0 m að grunnfleti. Það er létt timburhús á steyptum 
grunni og plötu. Húsið er með léttu einhalla timburþaki og er einangrað milli burðarstoða og 
sperra með steinullareinangrun. Grind hússins er klædd að utan með krossvið og loks lektað 
og klætt með liggjandi lerkiklæðningu eins og íbúðarhúsið. Gluggar og hurðir eru ál-timbur af 
gerðinni Velfac. Gólf er vélslípað og lagt með flísum. 

Léttur skjólveggur og verönd milli húsa: Milli húsanna tveggja er 40 m² timburverönd á 
steyptum súlum. Efsta yfirborð eru rásuð lerkiborð. Verönd er síðan lokað við norðurhlið með 
léttum skjólvegg sem tengist íbúðarhúsi og geymslu. Veggurinn er borinn uppi af fjórum 
lóðréttum stálstoðum sem boltaðar eru í stálskó sem eru steyptir í sökkulsúlur. Utan á 
stálstoðirnar eru síðan klætt með lerkiklæðningu í beinu framhaldi af klæðningu íbúðarhúss og 
geymslu þannig að ekki sjáist samskeyti. 
 

Nota skal þau efni sem vísað er til eða sambærileg.  Leggi verktaki til önnur efni skal hann sýna 
fram á að þau séu sambærileg með gögnum frá framleiðanda sem eftirlitsmaður verkkaupa og 
arkitektar taka gild.  Verktaki skal leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem hann hyggst nota 
til framkvæmdarinnar og leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um efni með góðum 
fyrirvara.  Komi fram misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar eða þess sem 
þegar er byggt, skal bera það strax undir eftirlit og eftirlitsmaður verkkaupa mun skera úr að 
höfðu samráði við hönnuði.   

Verktaka er óheimilt að víkja frá teikningum og verklýsingum nema með samþykki 
eftirlitsmanns verkkaupa.  Hann skal jafnframt vera það vel inni í framkvæmdinni að hann reki 
sig á ósamræmi áður en til þess kemur í verkframkvæmd.  Athygli er vakin á að verktaki skal 
bera allan aukakostnað vegna ósamræmis, sem hægt er að rekja til þess að hann hefur ekki 
sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd.  

Liðir sem tengjast burðarvirki, lagnakerfum, rafmagnsþáttum o.þ.h., eru taldir með liðum á því 
fagsviði. Þessi lýsing er því ekki tæmandi, heldur þarf jafnframt að taka tillit til þeirra verkþátta, 
sem lýst er í verklýsingu viðkomandi liða. 
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Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá.  Í framkvæmdinni 
og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í samræmi 
við góða fagvinnu,  þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, þrátt fyrir að þeirra 
sé ekki sérstaklega getið.   

 

 Teikningar, máltaka o.fl. 
Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 

Öll ónefnd mál eru millimetramál (mm).  Öll mál skal athuga á staðnum. 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að 
hann skilji mál á teikningum rétt áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 

Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, - misræmi í teikningum 
innbyrðis, eða misræmi miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa 
þegar í stað.  Vanti á teikningar  atriði sem verklýsing kveður á um skal farið eftir lýsingunni.  
Hins vegar skulu teikningar ráða, þar sem skortir á lýsingu. 

Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa um vafaatriði.  Verktaki má engar breytingar gera 
á verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns og arkitekts.  

Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað vegna ósamræmis, sem hægt er að 
rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd. 

 

 Verkskilyrði 
Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við framkvæmd 
verksins. Að öðru leyti vísast til skilyrða í sérköflum hvers verkþáttar. 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 

Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanns þar að lútandi. 

 

 Efnisgeymsla og meðferð á vinnustað 
Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra 
kann að valda á eigum verkkaupa.  Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað.  Þess 
skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið geti skemmdum. 

 

 Efni 
Kröfur um efni sem nota skal og gæði þess er tilgreint í sérköflum hvers verkþáttar. 

Þar sem greint er frá sérstökum framleiðanda,  er átt við að nota skuli skilgreint efni.   
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Óski verktaki að nota annað efni en skilgreint er í verklýsingu er það heimilt, að því tilskyldu, 
að verktaki leggi fram gögn um gæði og endingu efnisins, sem eftirlitsmaður og arkitekt taka 
gild. 

Allt efni sem notað verður skal leggja undir eftirlitsmann til samþykktar. 

Í þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr 
heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 

 

 Yfirborðsmeðhöndlun steyptra flata 

 Almenn atriði 
Hér er lýst yfirborðsmeðhöndlun steyptra flata innanhúss.  

Áríðandi er að öll steypa verði sem næst gallalaus áður en vinna við innanhússfrágang hefst.  
Verði engu að síður gallar á steypu skal höggva slíka staði upp. Verktaki skal gera við 
skemmdirnar með viðurkenndum efnum (Epoxy - Semkís eða Thoro efnum eða öðru jafngóðu) 
í samræmi við verklýsingu steypu, kafla 2. 

Alla steypta veggi innanhúss, skal háþrýstiþvo.   

Áður en brot og eða viðgerð fer fram skal verktaki fá samþykki eftirlitsmanns fyrir þeirri aðferð 
og þeim efnum, sem hann hyggst nota. 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 
þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. 

 

 Háþrýstiþvottur steyptra flata 
Hér er átt við alla steypta veggja – og loftafleti innanhúss.  Þessa fleti skal háþrýstiþvo.  Fara 
skal vandlega yfir fletina og fjarlægja sementshúðina, sem er yst á fletinum.  Megintilgangurinn 
er að tryggja viðloðun múrhúðar við steypta fleti, en einnig að leiða í ljós þá staði sem 
hugsanlega þarf að gera við. 

Alla veggi skal háþrýstiþvo með minnst 400 bara þrýstingi. Aðferð og tímasetningu við þennan 
verklið skal bera undir og vinna í samráði við eftirlitsmann verksins. 

Þessi verkþáttur skal framkvæmdur af viðurkenndum fagmönnum á þessu sviði.  Árangur 
háþrýstiþvottar skal borinn undir eftirlitsmann verkkaupa. 

 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru háþrýstiþvottur allra steyptra veggflata innahúss. Þ.e. bitar og súlur, allur 
undirbúningur, pallar, þrif og annað sem til þarf. 

Magntölur:  

Mælt nettó sem m² af teikningu.  Fletir 2 m² eða minni eru ekki dregnir frá . 
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 Frág. steyptra sýnilegra flata undir múrh., sandsp. og klæðn. 
Hér er átt við viðgerðir og frágang allra steyptra veggja- og loftaflata sem skal múrhúða, 
sandspartla eða klæða.   Þ.e. innveggir og útveggir sem hafa áður jafnframt verið 
háþrýstiþvegnir sbr. 5.1.1 

Áríðandi er að öll steypa þessara veggja verði sem næst gallalaus og áferðarfalleg.  Verði engu 
að síður slíkir gallar í steypufrágangi, skal gera við þá.  Viðgerðir og holufyllingu skal 
framkvæma með viðurkenndum efnum t.d. Epoxy, Thoro eða öðru jafn góðu.   

Holur sem myndast vegna mótateina skal hreinsa vel en síðan fylla alveg með t.d. Waterplug 
frá Thoro eða sambærilegu efni og strjúka yfir með flóka beggja vegna bæði að utan og innan, 
þannig að jöfn áferð náist.  Ef notuð eru mótatengi við uppslátt skal höggva þau minnst 30 
mm inni í vegg og gera við. 

Við notkun sérblandraðra múrefna skal fylgja nákvæmlega leiðbeiningum framleiðanda. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggir tilbúnir undir einangrun. 

Magntölur:  

Mælt nettó af teikningu í m². 

 

 Múrverk 

 Almenn atriði 
Hér er lýst múrvinnu við frágangi gólfa. 

Mælt nettó í m², af teikningu. 

 

 Gólfflot 
Fleyta skal  öll gólf,  þannig þau séu rétt og hæf til flísalagnar. Miða skal við að undirgólf séu 
það rétt að þykkt ílagnar sé á bilinu 5-10 mm. Hæðarkótar á teikningum arkitekta miðast þar 
við endanlega gólfhæð.  

Hámarksfrávik gólfa skal vera 10 mm 

 

Undirbúningur: 

Tryggja verður að öll laus, frostskemmd steypa sé fjarlægð, svo og öll óhreinindi, málning, 
olía, tjara, mold og ryk áður en flotgólf er lagt á. 

Leggja verður mikla alúð við undirbúning undirlagsins. 

Grundvallarskilyrði fyrir góðri viðloðun steingólfs eru: 

 - Togþol upp á 1,5 n/mm² í viðloðunarfletinum.  
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 - Þrífa flötinn  vel áður en grunnað er með múrgrunni (1 ltr á 8-10 m²) og láta þorna u.þ.b. 1 
klst. 

 - Gljúpa og grófa fleti getur þurft að grunna oftar. 

 - Nauðsynlegt er að fjarlægja ónýtt steypuyfirborð, málningiu, ýringu,   feiti, olíu, mosa, 
sveppagróður og öll önnur efni sem geta dregið úr viðloðun lögunarinnar. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru fullafrágengin og ílögð gólf, þ.m.t. allt efni og vinna. 

Magntölur:  

Mælt nettó af teikningu í m². 

 

 Flísalögn gólfa 
Flísaleggja skal gólf beggja hæða íbúðarhúss og geymslu. Nota skal steingráar flísar frá Parka. 
Flísastærð er 1200 x 1200 mm, þykkt  er 9,5 mm og fúga  verði 2mm. 

Bjóði verktaki flísar frá öðrum framleiðanda skal leita samþykkis arkitekts. 

Fúgur skulu vera sérstakar múrfúgur, vatnsþolnar og  litur sem næstur flísum.  

Lögnin verði horn í horn.  

Flísar skal líma með viðurkenndu flísalími í nánu samráði við eftirlitsmann og söluðaila flísa. 

Halli að niðurföllum þar sem um þau er að ræða skal vera 1%.  

Ekki er gert ráð fyrir sökkulfrágangi og skal gera ráð fyrir því við flísalögn. 

Einingaverð: 

Innifalið er allt efni, vinna sem þarf til að fullgera fletina tilbúna til notkunar þ.m.t., lím, 
fúguefni, sögun, aðlögun flata , þrif og annað. 

Magntölur 

Mælt nettó m² af teikningum.   

 

 Trésmíði 

 Almenn atriði 
Hér er lýst vinnu við gerð, milliveggja, og klæðninga veggja og lofta, og öðru því sem að 
almennri trésmíðavinnu lýtur.  

Allt efni skal vera valið og gallalaust. Viðarefni skal vera húsþurrt og kantheflað, ef annað er 
ekki tekið fram.  

Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga arkitekta, nema annað sé tekið fram. 
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Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda um alla vinnutilhögun, 
einangrun, styrkingu, ásetningu innbyggðar lagnir o.s.frv., að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu. 

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, þar 
með talið allar festingar, frágangslistar, fúgun, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera 
verkið. Að öðru leyti vísast til kafla í útboðslýsingu. 

 

 Léttir veggir og klæðningar 
Sjá teikningu arkitekta nr. A200 og A201. 

Við smíði og frágang léttra veggja og klæðninga gildir almennt að stuðst er við Gyproc 
gipsplötur á stálgrind og merkingarkerfi þeirra, til að skilgreina hinar ýmsu veggjagerðir.   

Öll uppbygging og allur frágangur skal vera sambærilegur við Gyproc milliveggjakefið og 
handbókina “Gyproc håndbok” þar um, ef um einhver vafaatriði er að ræða. 

Um allar gerðir léttra innveggja og klæðningar lofta, gildir að nota skal hefðbundnar gipsplötur, 
og koma tvö lög á hvert byrði veggja þ.e. (GN) í innra byrði, en harðari plötur (GH) í ytra byrði.  
Þó skal innra byrði veggja í baðherbergjum og þvottahúsi vera klætt rakagifsi. 

Mikilvægt er að hafa í huga að vegna alls búnaðar sem festa skal upp á veggi, t.d. innréttinga, 
lampa, hreinlætistækja, snaga, ljósa, og alls annars búnaðar þótt ótalin sé hér, þarf að koma 
festiplötum fyrir inni í veggjunum áður en þeim er lokað sbr. lýsingu framleiðenda Gybroc 
veggjakerfisins. 

Verktaki ber ábyrgð á að festa sé í veggjum fyrir allan þann búnað og tæki sem hann skal 
setja upp. 

Hámarkssvignun fullfrágengins veggjar er =H/400, (H=vegghæðin) þegar 50kg láréttur 
þrýstingur er á miðju veggjarins, 1200 mm frá gólfi.  Blikkstoðir, reimar og aðrir fylgihlutir sem 
gætu tærst skulu vera galvanhúðaðir.  

Þar sem hætta er á galvanískri tæringu, skulu festingar vera  úr sama efni og grunnefnið, eða 
úr efni með svipaða sjálfspennu.  

Þegar annað er ekki tekið fram skal vera þéttilisti, 4 mm filt, milli grindar og þess 
byggingarhluta, sem grindin er fest í.  

Blikkgrindin má ekki hafa stærri frávik en fram kemur hér að neðan: 

Staðsetning reimar, 10 mm  

Frávik frá lóðlínu, 3 ‰ 

Hámarksfrávik frá lóðlínu 10 mm 

Fullfrágengnir veggir skulu ekki hafa stærra frávik en fram kemur hér að neðan: 

Dældir og bungur undir 1 m réttskeið 3 mm. 

Dældir og bungur undir 2  m réttskeið 5 mm. 

Á efnisskilum gifsplötu og pússningar skulu engin frávik vera. 
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Gifsplötur skal ekki setja upp við lægra hitastig en 15°C. 

Hornskinnur HS, skulu vera á öllum úthornum til styrktar.  

Endaskinnur J13, skulu vera á gipsplötum(ytri plötunni) þar sem kantar (plötuendar) verða 
sýnilegir, við efnisskilog í opum í millivegg. 

Þar sem léttir veggi koma að steyptum vegg og eru í sama fleti skal mynda 10mm fúgu með 
endaskinnu á gipsplötu og kítta í hana með akrýlkítti á snyrtilegan hátt, áður en veggur er 
málaður. 

Allar kverkar milliveggja eða klæðninga við gólf, loft og aðliggjandi veggi skal fúgufylla með 
akrýlfúguefni. 

Þar sem lagnir, loftstokkar, raflagnir, kapalstigar og fl. ganga út úr eða í gegnum veggi, skal 
ganga frá samskeytum á viðurkenndan hátt með tilliti til bruna- og hljóðakrafa. 

Þar sem þéttull kemur í veggi skal hún fest tryggilega þannig að ekki sé hætt á að hún falli til í 
veggjum. 

Veggjagerðir eru merktar í samræmi við handbók frá Gybroc og er athygli vakin á að í 
merkingu segir til um hvar steinull á að koma í veggi og hvar ekki. 

 

 Veggjagerð V1 
Sjá teikningu A-200 og A-314. 

Veggjagerð uppfylli Rw 52db í hljóðeinangrunarkröfu. Hún á almennt við um alla milliveggi. 
Þetta þýðir 1 x 13 mm gipsplata utan á 1 x 12mm OSB krossviðarplötu, hvoru megin á 70 mm 
blikkstoðum. Gipsplatan er venjuleg gipsplata (Normal = 9 kg/m³). Fyllt er í grind með þéttull 
50 kg/m3 

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru fullfrágengnir veggir undir spörtlun og málningu, báðum megin, þ.m.t. allt 
efni og vinna, s.s fúguefni, þétting og fráganglistar. 

Magntölur:  Mælt nettó á annari hlið veggjarins í m².af teikningu. 

 

 Veggjagerð V2 
Sjá teikningu A-200 og A-314. 

Veggjagerð er svokallaður rennihurðaveggur og á við um alla milliveggi þar sem rennihurðir 
ganga innan í vegg.  Veggur er byggður upp á eftirfarandi hátt frá ytra byrði að innra byrði: 1 x 

13 mm gipsplötur þar sem platan er venjuleg gipsplata (Normal = 9 kg/m²) , þá 12 mm OSB 

krossviðarplata á 45mm blikkstoðir c/c 600 mm, fyllt er í grind með steinull.  

Verktaki skal áður en þessi verkliður hefst vera búinn að ákveða nákvæma gerð brauta og 
rennibrauta til að tryggja að nægt rými sé fyrir hurð. 
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Einingaverð: 

Innfalið í verði eru fullfrágengnir veggir undir spörtlun og málningu, báðum megin, þ.m.t. allt 
efni og vinna, s.s fúguefni, þétting og fráganglistar. 

Magntölur: 

Mælt nettó í m².af teikningu. 

 

5.3.4 Gipsklædd loft 2. hæðar 
Sjá teikningar A-200 og A-301. 

Mænisþak 2. hæðar verð klætt með gipsklæðningu með eftirfarandi hætti: 
Þvert undir sperrur komi 45x35mm timburlektur c/c 600 og hornrétt á þær komi 22x35 mm 
lektur sem mynda raflagnarými. Utan á lektur skrúfist 12 mm OSB plötur og utan á þær 
skrúfast 13 mm gifsplötur .  

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru fullfrágengin klæðning, þ.m.t. allt efni og vinna, s.s Undirgrindur, festingar, 
úrtök og frágangur vegna rofa, rista og annað sem til þarf til að fullgera verkþáttinn. 

Magntölur: 

Mælt nettó í m², af teikningu. 

 

 Innihurðir og gluggar 

 Almenn atriði 
Hér er lýst þeim kröfum og efnisgæðum sem gilda við smíði innihurða á sú lýsing við um alla 
smíði sem fjallað er um hér á eftir.  

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda (þar sem það á 
við) um alla vinnutilhögun, styrkingar, ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu.  Innihurðir og glugga skal smíða á verkstæði og skulu koma fullgerðar á 
byggingastað, tilbúnar til uppsettningar.  

Öll vinna skal vera fyrsta flokks og leyst af hendi í fullu samræmi við bestu faglegar venjur um 
hvert verk. 

Verktaki skal taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla á byrgð á 
þeim.  Hann skal hafa samband við eftrilitsmann verkkaupa ef spurningar vakan vegna 
breytinga og eða ósamræmis. 

Allar festingar, boltar, skrúfur og saumur skulu vera úr ryðfríu efni, nema þar sem annars er 
getið.  Allar nauðsynlegar festingar skal verktaki leggja til og sjá um að þær séu næjanlega 
styrktar, þó þeirra sé ekki getið sérstaklega í lýsingu eða á uppdráttum. 

Allar sýnilegar festingar skulu vera háðar samþykki verkkaupa. 

Á allar hurðir skal setja handföng af gerðinni D-Line nema annars sé getið.  
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Ath. Öll mál skal athuga á staðnum, áður en smíði hefst !!! 

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 
þar með talið allar festingar, efni, vinna, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. 
Að öðru leyti vísast til kafla um tilboðsskrá, í útboðslýsingu. 

 

 Innihurðir  
Sjá teikningar A-201 

Innihurð IH4, skal smíða skv. yfirliti og sérhlutum á teikningu arkitekta.  Staðsetning þeirra 
sést á grunnmyndum.  

Innihurðir skulu vera úr samlímdum spónaplötum, 10+18+10 harðplastlögðum með 1.2 mm 
þykku harðpasti t.d. Duropal eða sambærilegu.  Plastið skal vera með lita- og áferðanúmeri 
skv. efnis- og litaskrá.  Kantlíma skal hurðarflekana með 5 mm PVC kanti, ljósgráum, fyrir 
plastlímingu.  Fasa skal kantlímdar brúnir um 2 mm.  

Athygli skal vakin á því að harðplast skal líma á plötur í pressu, eftir kantlímingu.  Einungis 
skal nota vatnsþolið lím af viðurkenndri gerð og skal límtegund samþykkt af eftirlitsmanni 
(Ekki skal nota kontaktlím). 

Karmar skulu vera 30mm Mdf plötum. Fúga milli karma og veggja skal vera 15 mm.  Þétta skal 
með eldþolinni þéttipylsu og steinull og kítta yfir með Sikaflex 11 FC kítti "pille sikkert" þ.e. 
sem ekki er hægt að kroppa úr fúgunni. Þar yfir komi kíllisti lakkaður með endanlegu yfirborði 
í lit aðliggjandi veggja. 

Karmar skulu að öllu jöfnu settir upp af framleiðanda, ef ekki þá skal fylgja leiðbeiningum 
hans í einu og öllu við uppsetningu. 

Gæta skal þess að innihurðirnar merjist ekki við uppsetningu eða skemmist á annan hátt.  
Þær skulu falla vel að körmum og vera tryggilega festar. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er allt efni og vinna við fullfrágengnar og uppkomnar hurðir, þ.m.t. karmar, 
þéttingar, kíllisti, lamir og cylindrar. 

Magntölur: 

Mælt sem stk. hurða. 

 Rennihurðir 
Sjá teikningar A-200 og  A-201 

Rennihurðir IH1, IH2, og IH3 skal smíða skv. yfirliti og sérhlutum á teikningu arkitekta.  
Staðsetning þeirra sést á grunnmyndum. Þær eru ýmist utanáliggjandi eða felldar inn í vegg. 

Rennihurðir skulu vera úr samlímdum spónaplötum, 10+18+10 harðplastlögðum með 1.2 mm 
þykku harðpasti t.d. Duropal eða sambærilegu.  Plastið skal vera með lita og áferðanúmeri 
skv. efnis- og litaskrá.  Kantlíma skal hurðarflekana með 5 mm PVC kanti, ljósgráum, fyrir 
plastlímingu.  Fasa skal kantlímdar brúnir um 2 mm.  
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Athygli skal vakin á því að harðplast skal líma á plötur í pressu, eftir kantlímingu.  Einungis 
skal nota vatnsþolið lím af viðurkenndri gerð og skal límtegund samþykkt af eftirlitsmanni 
(Ekki skal nota kontaktlím) Brautir fyrir rennihurðir skulu vera af gerðinni Geze perlan 120 frá 
Járni & gleri eða sambærilegt. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er allt efni og vinna við fullfrágengnar og uppkomnar hurðir, þ.m.t. brautir, 
læsingar, húnar og hurðastoppari á gólf eða vegg 

Magntölur: 

Mælt sem stk. hurða. 

 Ísetning hurða 
Festingar karma skal framkvæma af sérstakri vandvirkni, þannig að hvergi séu líkur til að 
karmar losni.  Þær skulu framkvæmdar af vönum mönnum á þessu sviði t.d. frá framleiðanda. 

Nota skal viðurkennd efni og aðferðir í þeim tilfellum þar sem annað kemur ekki fram á 
teikningum. Efni og aðferðir skal bera undir eftirlitsmann. 

Magntölur og verð er innifalið í magntölum viðkomandi hurða og gluggaeininga. 

 

 Hurðabúnaður 
Á hurð IH4 skal allur sýnilegur búnaður s.s. húnar, grip, rósettur og snerlar skulu vera úr 
burstuðu ryðfríu stáli af gerðinni D-Line eða samb. 

Á hurð IH4 skal setja vandaðar lamir.  Setja skal 4 lamir á hurðina. Þær skulu vera úr ryðfríu 
stáli með kúlulegum t.d. Breuer Smith nr. RD BB 807 STD.  Þær skal staðsetja 250 mm frá efri 
og neðri brún hurða og þá þriðju 300 mm neðan við efri löm.  Hurð IH8 hefur tvö hurðarblöð 
sem opnist í báðar áttir með tilheyrandi lömum. 

Nota skal húna úr burstuðu ryðfríu stáli af gerðinni D-Line nr 14.1636.02 code 017 eða 
sambærilega, nema annað sé tekið fram. 

Á allar rennihurðir skal setja höldur/húna úr burstuð ryðfríu stáli af gerðinni D-line -  Flush 
Pull handle nr. 14.3970.02.111 eða samb. 

Á allar hurðir skal jafnframt setja rósettu og sneril fyrir KVF skrár af gerðinni D- Line 
14.3416.02 code 160 eða sambærilegt, snerill skal þá ávallt vera að innanverðu. 

Magntölur og verð er innifalið í magntölum viðkomandi hurðaeininga. 

 Innigluggar 
Sjá teikningu A-200, A-201, A-401, A-306. 

Tveir innigluggar eru í húsinu. Einn gluggi á hvorri hæð. 

Gluggakarmar eru smíðaðir úr MDF, spónlögðu og kantlímdu með gegnheilli eik. Gler er 
2x6mm (samlímt) hert gler. Mál skv. Teikningum A-401 og A-306 
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Einingaverð: 

Innfalið í verði eru fullfrágengnir gluggakarmar með glerjunarlistum og gleri, innifalið er allt 
efni og vinna, s.s fúguefni, þétting og fráganglistar. 

Magntölur: 

Mælt nettó í m².af teikningu. 

 

 Málmsmíði 

 Almenn atriði 
Hér er lýst járnsmíði innanhúss, auk þeirrar sem þegar er getið í kafla 2 um burðarvirki. 

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda þar sem það á 
við, um alla vinnutilhögun, styrkingu, ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu. 

Vanda skal til allrar suðuvinnu og skal hún framkvæmd af fagmanni með full suðuréttindi. 
Allar suður skulu  slípaðar og jafnaðar fullkomlega fyrir málun. 

Ath. Öll mál skal athuga á staðnum áður en smíði hefst. 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 
þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið.  Að öðru 
leyti vísast til kafla í útboðslýsingu. 

 

 Stigi og handrið 
Smíða skal aðalstiga milli íbúðahæða ásamt hliðarhandriði á 2. hæð úr stáli og gleri. 

Stigi er borin uppi af IPE-270 bitum sem soðnir eru á 280x12mm vinkil stálplötu sem verður 
ísteypt í frambrún og 80mm inn á efri brún ílagnar gólfplötu 2. hæðar. Tveir múrboltar c/c 
500 eru soðnir innan á plötuna fyrir steypu gólfplötunnar og steypist hún þannig föst. IPE 
bitarnir eru soðnir fastir við plötuna og á stálplatta á gólfi sem festur er með sömu aðferð. 

Á milli IPE bita sjóðast stálaskúffur úr 4 mm stáli. Skúffurnar eru 40mm djúpar og í þær leggst 
25 mm krossviður og þar ofan á komi gegnheil lerkiborð, vaxborin. 

Handrið á stigapalli er smíðað úr 6x80 mm flatstáli sem soðið er saman í ramma frá gólfi upp í 
handriðshæð og frá stiga að vegg. Rammi þessi er síðan soðinn á stálplötu á frambrún 
gólfflatar. Innan á rammann sjóðast eyru sem hert og samlímdar 2x6 mm glerskífur eru festar 
í. 

Allt sjáanlegt stál og festingar skulu svartmáluð, Ral-9005 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er öll vinna og efni við smíði.  Uppsetning stálfóta er hluti af verklið 5.5.4. 
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 Málun 

 Almennt 
Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa. 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 
vinnubrögðum og í samræmi við staðla.  Loftraki í því húsnæði þar sem málun fer fram skal 
vera minni en 60% í a.m.k. 10 daga áður en málningarvinna hefst.   Rakastig í steypu skal ekki 
vera hærra en 1,7% (af þunga) og rakastig í múr skal ekki vera hærra en 20%.  Um efni og lit 
sjá nánar í efnis- og litaskrá ef hún liggur fyrir, ef ekki, ákveður verkkaupi nánar efni og lit.   
Verktaki skal gera prufu af litum og áferð.  Þar sem raki getur komist að, svo sem í og við 
glugga skal nota lakkspartl ef spartla þarf. 

Áður en málun hefst, skal hreinsa allt sem mála á af efnum sem skaðleg eru málningu svo 
sem ryð, feiti eða önnur óhreinindi.   

Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi 
vöru sína, og eru verktakar hvattir til að kynna sér þær.  Við alla málningarvinnu skal fara eftir 
leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um undirbúning og framkvæmd, þó þannig að ef 
forskrift framleiðenda málningarinnar stangast í einhverju á við verklýsingar þessar, skal 
verktaki strax láta verkkaupa vita af því og ákveður hann þá hvað skuli gilda.  Meðalþykkt 
þurrefnisfilmu skal vera a.m.k. 30 mý. í hverri umferð, nema annað komi fram í lýsingu fyrir 
viðkomandi lið.  Vanti uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi 
samþykkir. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það 
og að um sambærileg efni sé að ræða.   

Verktaki ber ábyrgð á að málningu, fylliefni eða upplausnum sé ekki hellt í frárennslislagnir 
hússins, heldur eytt á eyðingarstöð. 

Áður en húsnæðinu er skilað, skal verktaki yfirfara það og gera við skemmdir, sem kunna að 
hafa orðið á verktímanum.   

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið öll vinna og efni innifalið í hverju tilfelli, samkvæmt 
teikningum og lýsingu, þar með talið allar sýnilegar festingar, fúgur, kantar og annað sem til 
þarf til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast til kafla um tilboðsskrá, í útboðslýsingu 

 

 Sandspörtlun veggja 
Um er að ræða alla innfleti steyptra veggja íbúðarhúss.  

Nota skal Breplasta sprautuspartl eða sambærilegt, að mati eftirlitsmanna verkkaupa.   

Fyrir spörtlun skal gera við og meðhöndla steypta fleti í samræmi við lýsingu í kafla þar um.  
Nibbur skulu sléttaðar að yfirborði veggflatar þannig að hvergi sé hætta á skemmdum á 
yfirborði spörtlunar.  Þar sem um miklar viðgerðir er að ræða að mati eftirlitsmanna 
verkkaupa, skal smyrja á viðgerðan flötinn Breplasta H 6233 með spöðum áður en eiginleg 
heilspörtlun hefst.  

Vanda skal sérsaklega frágang á lóðréttum og láréttum brúnum og köntum.  Þess skal gætt að 
hornin verði ekki of hvöss og tryggt að þau verði hæfilega rúnuð (radíus 3-4 mm).  Að 
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viðgerðum og undirbúningi loknum, skal spartla með plastbundnu Breplasta 70 6170, með 
hámarks kornastærð 0,25 mm. Sprauta skal spartlinu á fletina og slétta með spöðum.  

Að lokinni spörtluninni skal yfirborð flata vera eggslétt, þ.a. frávik miðað við 3 m réttskeið 
verði aldrei meiri en ±2 mm. Miðað er við að umferðir séu tvær en þriðju umferð skal bæta 
við, telji eftirlitsmaður þörf á, til að ná sléttu yfirborði, verkkaupa að kostnaðarlausu.  

Ath. Spartla skal fleti í votrýmum með rakaþolnu sandspartli. 

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru spartlaðir frágengnir fletir undir málningu þ.m.t. allt efni og vinna  

Magntölur: 

Mælt nettó í m² af teikningu. 

 

 Sandspörtlun lofta 
Um er að ræða öll steypt loft yfir neðri hæð íbúðarhúss.   

Nota skal Breplasta sprautuspartl eða sambærilegt, að mati eftirlitsmanna verkkaupa.   

Fyrir spörtlun skal gera við og meðhöndla steypta fleti í samræmi við lýsingu í kafla þar um.  
Nibbur skulu sléttaðar að yfirborði veggflatar þannig að hvergi sé hætta á skemmdum á 
yfirborði spörtlunar.  Þar sem um miklar viðgerðir er að ræða að mati eftirlitsmanna 
verkkaupa, skal smyrja á viðgerðan flötinn Breplasta H 6233 með spöðum áður en eiginleg 
heilspörtlun hefst.  

Vanda skal sérsaklega frágang á lóðréttum og láréttum brúnum og köntum.  Þess skal gætt að 
hornin verði ekki of hvöss og tryggt að þau verði hæfilega rúnuð (radíus 3-4 mm).  Að 
viðgerðum og undirbúningi loknum, skal spartla með plastbundnu Breplasta 70 6170, með 
hámarks kornastærð 0,25 mm. Sprauta skal spartlinu á fletina og slétta með spöðum.  

Að lokinni spörtluninni skal yfirborð flata vera eggslétt, þ.a. frávik miðað við 3 m réttskeið 
verði aldrei meiri en ±2 mm. Miðað er við að umferðir séu tvær en þriðju umferð skal bæta 
við, telji eftirlitsmaður þörf á, til að ná sléttu yfirborði, verkkaupa að kostnaðarlausu.  

Ath. Spartla skal fleti í votrýmum með rakaþolnu sandspartli. 

 

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru spartlaðir frágengnir fletir undir málningu þ.m.t. allt efni og vinna  

Magntölur: 

Mælt nettó í m² af teikningu. 
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 Málun léttra veggja 
Um er að ræða alla létta gipsveggi 1. og 2. hæðar íbúðarhúss: 

a. Á öll úthorn veggja skal setja HS hornalista ( 0,4 x 29 x 29 mm ), frá Gybroc eða öðru 
sambærilegu. 

b. Plötur eru með fláa á köntum sem mynda eins konar rennu. Í hana skal spartla og 
leggja í hana fúguband, skv. leiðbeiningum, og spartla aftur yfir, án þess að yfirborð spartls 
verði hærra en vegg- eða loftaflöturinn. Seinni umferðinni skal spartlið ná eins langt út á fleti 
og hægt er, einkum yfir beina kanta. Tvíspartla skal í öll skrúfu- og naglagöt. 

Málun getur hafist þegar gæði spörtlunar hafa verið samþykkt af fulltrúa verkkaupa. Verktaki 
skal gera litaprufur og leggja til samþykkis hjá arkitekt áður en endanleg málningarvinna fer 
fram. 

Framkvæmd: Mála gifsklædda veggi. 

Aðferð: 

1. Mála eina umferð með þykkmálningu. 

2. Blettspartla og slípa létt yfir allan flötinn. 

3. Blettmála með rúllu. 

4. Mála tvær umferðir með veggmálningu á ljósa veggi en þrjár umferðir á dökka veggi. Slípa 
milli umferða. 

Fulltrúi verkkaupa skal samþykkja endanlega áferð veggja.  

Litur í samræmi við efnis- og litaskrá. 

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru málaðir og fullfrágengnir fletir þ.m.t. allt efni og vinna  

Magntölur: 

Mælt nettó í m² af teikningu. 

 

 Spörtlun gipsklæddra lofta 
Um er að ræða spörtlun gipsklæddra lofta á 2.hæð. 

Staðsetning: Gifsklædd loft skv teikningum arkitekts. 

Aðferð: Setja skal pappírs-spartlborða á samskeyti platna og spartla yfir. 

1. Slípa skal allar ójöfnur af fletinum fyrir spörtlun og flöturinn skal vera þurr. Stærri holur og 
ójöfnur er ráðlegt að spartla sérstakelga áður en lokaáferð spartls er sett á. 

2. Spartla skal samskeyti platna og kverkar þar sem það á við með spartli sem spartlborði er 
lagður í. Þversamskeyti platna þar sem ekki er þynning skal einnig spartla og leggja í 
pappírsspartlborða. 
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3. Tvíspartla skal yfir skrúfugöt og borða þ.a. fletir verði jafnir og sléttir og engin merki um 
samskeyti eða skrúfur sjáist. Fjöldi umferða ræðst þó af því hve þykkt þarf að fylla. 

4. Á þversamskeytum platna þar sem ekki er þynning í kanti skal spartla  

Einingaverð: 

Innfalið í verði eru málaðir og fullfrágengnir fletir þ.m.t. allt efni og vinna  

Magntölur: 

Mælt nettó í m² af teikningu. 

 

 Málun gipsklæddra lofta 
Um er að ræða málun gipsklæddra lofta á 2. hæð. 

1. Plötur eru með fláa á köntum sem mynda eins konar rennu. Í hana skal spartla og 
leggja í hana fúguband, skv. leiðbeiningum, og spartla aftur yfir, án þess að yfirborð spartls 
verði hærra en vegg- eða loftaflöturinn. Seinni umferðinni skal spartlið ná eins langt út á fleti 
og hægt er, einkum yfir beina kanta. Tvíspartla skal í öll skrúfu- og naglagöt. 

Málun getur hafist þegar gæði spörtlunar hafa verið samþykkt af fulltrúa verkkaupa. Verktaki 
skal gera litaprufur og leggja til samþykkis hjá arkitekt áður en endanleg málningarvinna fer 
fram. 

 

Aðferð: 

1. Mála eina umferð með þykkmálningu. 

2. Blettspartla og slípa létt yfir allan flötinn. 

3. Blettmála með rúllu. 

4. Mála tvær umferðir með veggmálningu á ljósa veggi en þrjár umferðir á dökka veggi. Slípa 
milli umferða. 

Fulltrúi verkkaupa skal samþykkja endanlega áferð veggja.  

Litur í samræmi við efnis- og litaskrá. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru málaðir og fullfrágengnir fletir þ.m.t. allt efni og vinna  

Magntölur: 

Mælt nettó í m² af teikningu. 
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Efni og litir 

 Efnis- og litaskrá: 
 

Málning:  

 

Allir veggir íbúðarhúss:      Litur NCS 0802-Y, hvítur.   

Málun stálhluta:    RAL-9005, svart 

     

Gólfefni:  

 

Gólfefni íbúðarhúss:   Keramik flísar frá Refin, Cromie L918, stærð 120x120cm. (skornar í 10x60 í 
sturtuklefa á 2.hæð 

 

Harðplast, kanntlímingar, viður:  

 

Innihurðir, flekar:    Resopal harðplast frá Esju eða samb. Litur, D90-EM (North 
Sea). 

Innihurðir, kantlíming:    Raukantex PVC, litur: 601 (svart). 

Innréttingar, frontar:   Resopal harðplast frá Esju eða samb. Litur, D90-EM (North 
Sea). 

Innréttingar, kantlíming:    Raukantex PVC, litur: 601 (svart). 

Klæðning stigaskúffur:    Íslenskt lerki úr Hallormstað, heflað, pússað og  olíuborið. 

Bekkplötur  Íslenskt lerki úr Hallormstað, heflað, pússað og  olíuborið. 
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 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 Yfirlit yfir verkið 

 Almennt 
Um er að ræða íbúðarhúsið við Búðartanga 10, 630 Hrísey ásamt stakstæðri geymslu. 
Verktaki skal framkvæma allan frágang utanhúss og innan samkvæmt þessari verklýsingu. 

ATH! Hafa skal í huga að verkið verður að hluta til unnið yfir vetrarmánuðina. Því þarf að 
taka sérstakt tillit til þeirra aðstæðna sem kunna að skapast á þeim árstíma og gera 
viðeigandi ráðstafanir. 

Kynning á verkinu: 

Húsið er 10x8 m að grunnfleti. Það er uppsteypt, einangrað að utan með 100 mm 
steinullareinangrun og loks klætt með liggjandi lerkiklæðningu úr Hallormsstaðaskógi. Húsið 
er á tveimur hæðum og á því er mænisþak borið uppi af timbursperrum 50x250 mm. Þakið er 
lagt með þakpappa og loks klætt með sömu lerkiklæðningu og veggir. Gluggar og hurðir eru 
ál-timbur frá Velfac. Gólf eru steinsteypt, vélslípuð og lögð með flísum á báðum hæðum.  

Stakstætt geymsluhús: Húsið er 4.7 m x 3.0 m að grunnfleti. Það er létt timburhús á steyptum 
grunni og plötu. Húsið er með léttu einhalla timburþaki og er einangrað milli burðarstoða og 
sperra með steinullareinangrun. Grind hússins er klædd að utan með krossvið og loks lektað 
og klætt með liggjandi lerkiklæðningu eins og íbúðarhúsið. Gluggar og hurðir eru ál-timbur af 
gerðinni Velfac. Gólf er vélslípað og lagt með flísum. 

Léttur skjólveggur og verönd milli húsa: Milli húsanna tveggja er 40 m² timburverönd á 
steyptum súlum. Efsta yfirborð eru rásuð lerkiborð. Verönd er síðan lokað við norðurhlið með 
léttum skjólvegg sem tengist íbúðarhúsi og geymslu. Veggurinn er borinn uppi af fjórum 
lóðréttum stálstoðum sem boltaðar eru í stálskó sem eru steyptir í sökkulsúlur. Utan á 
stálstoðirnar eru síðan klætt með Lerkiklæðningu í beinu framhaldi af klæðningu íbúðarhúss 
og geymslu þannig að ekki sjáist samskeyti. 
 

Nota skal þau efni sem vísað er til eða sambærileg.  Leggi verktaki til önnur efni skal hann 
sýna fram á að þau séu sambærileg með gögnum frá framleiðanda sem eftirlitsmaður 
verkkaupa og arkitektar taka gild.  Verktaki skal leita samþykkis á öllu efni og búnaði sem 
hann hyggst nota til framkvæmdarinnar og leggja fram upplýsingar frá framleiðanda um efni 
með góðum fyrirvara.  Komi fram misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar 
eða þess sem þegar er byggt, skal bera það strax undir eftirlit og eftirlitsmaður verkkaupa 
mun skera úr að höfðu samráði við hönnuði.   

Verktaka er óheimilt að víkja frá teikningum og verklýsingum nema með samþykki 
eftirlitsmanns verkkaupa.  Hann skal jafnframt vera það vel inni í framkvæmdinni að hann 
reki sig á ósamræmi áður en til þess kemur í verkframkvæmd.  Athygli er vakin á að verktaki 
skal bera allan aukakostnað vegna ósamræmis, sem hægt er að rekja til þess að hann hefur 
ekki sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd.  

Liðir sem tengjast burðarvirki, lagnakerfum, rafmagnsþáttum o.þ.h., eru taldir með liðum á 
því fagsviði. Þessi lýsing er því ekki tæmandi, heldur þarf jafnframt að taka tillit til þeirra 
verkþátta, sem lýst er í verklýsingu viðkomandi liða. 
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Verkið skal unnið skv. teikningum, verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá.  Í 
framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að 
fullu skil í samræmi við góða fagvinnu,  þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og 
verkfæri, þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið.   

 

 Teikningar, máltaka o.fl. 
Verkið skal framkvæmt í samræmi við aðalteikningar og sérteikningar. 

Á aðalteikningum er málsett í sentimetrum en öll  mál sérteikninga eru millimetramál (mm).  
Öll mál skal athuga á staðnum. 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um 
að hann skilji mál á teikningum rétt áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. 

Ef verktakinn verður var við misræmi milli teikninga og verklýsingar, misræmi í teikningum 
innbyrðis, eða misræmi miðað við aðstæður, skal hann tilkynna það eftirlitsmanni verkkaupa 
þegar í stað.  Vanti á teikningar  atriði sem verklýsing kveður á um skal farið eftir lýsingunni.  
Hins vegar skulu teikningar ráða þar sem skortir á lýsingu. 

Leita skal úrskurðar eftirlitsmanns verkkaupa um vafaatriði.  Verktaki má engar breytingar 
gera á verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns og arkitekts.  

Athygli er vakin á að verktaki skal bera allan aukakostnað vegna ósamræmis, sem hægt er að 
rekja til þess að hann hefur ekki sett sig nægjanlega vel inn í verkframkvæmd. 

 

 Verkskilyrði 
Verktaki skal ganga snyrtilega um og forðast að valda óþarfa óþægindum við framkvæmd 
verksins. Að öðru leyti vísast til skilyrða í sérköflum hvers verkþáttar. 

Öll fagvinna skal unnin af faglærðum mönnum. 

Allt efni, vinna og frágangur skal vera fyrsta flokks í samræmi við góðar fagvenjur og metnað. 

Umhirða á byggingarstað skal ávallt vera góð og verktakinn skal fara eftir fyrirmælum 
eftirlitsmanns þar að lútandi. 

 

 Efnisgeymsla og meðferð á vinnustað 
Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað og skemmdum sem þau, eða meðferð þeirra 
kann að valda á eigum verkkaupa.  Öll efni skal geyma á öruggu undirlagi, á þurrum stað.  
Þess skal vandlega gætt að raki og óhreinindi komist ekki að efni, sem valdið geti skemmdum. 
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 Efni 
Kröfur um efni sem nota skal og gæði þess er tilgreint í sérköflum hvers verkþáttar. 

Þar sem greint er frá sérstökum framleiðanda,  er átt við að nota skuli skilgreint efni.   

Óski verktaki að nota annað efni en skilgreint er í verklýsingu er það heimilt, að því tilskyldu, 
að verktaki leggi fram gögn um gæði og endingu efnisins, sem eftirlitsmaður og arkitekt taka 
gild. 

Allt efni sem notað verður skal leggja undir eftirlitsmann til samþykktar. 

Í þeim tilfellum sem efni í festingum er ekki skilgreint sérstaklega skal það vera úr 
heitgalvanhúðuðu eða ryðfríu stáli. 

 

 Yfirborðsmeðhöndlun steyptra flata 

 Almenn atriði 
Hér er lýst yfirborðsmeðhöndlun steyptra flata eftir að viðgerðum á yfirborði steyptra flata er 
lokið, en þeim er lýst í kafla 2 um steypu.   

Allar úthliðar steyptra útveggja skal meðhöndla með Monosilan. Efnið skal vera með 40% 
styrkleika, þ.e. 40% silan á móti 60% af upplausnarefni. Það skal ekki borið á fyrr en 20 dögum 
eftir að steypuvinnu, viðgerðum og undirvinnu er lokið.  Flöturinn skal vera þurr og efnið 
borið á í þurru veðri.  Efnið skal látið fljóta vel yfir flötinn þannig að fljótandi himna myndist.  
Að minnsta kosti sólarhringur skal líða milli umferða.  

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 
þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. 

 Frágangur sökkulveggja í jörð 
Ef notuð eru mótatengi skal höggva þau minnst 20 mm inni í vegg. Holur sem myndast vegna 
mótateina skal hreinsa vel en síðan fylla með t.d. Waterplug frá Thoro eða sambærilegu efni 
og strjúka yfir með flóka, þannig að jöfn áferð náist. Síðan skal bera á vegginn tvær umferðir 
af vatnsfælinni steypuhúð t.d. S-100 frá Sérsteypunni eða sambærilegu efni (Thoroseal 
Foundation Coating) 1-1,5 kg/m² í hvorri umferð). Áður en efnið er borið á skal hreinsa flötinn 
af óhreinindum og mótaolíu ef hún hefur verið notuð. 

Við notkun sérblandraðra múrefna skal fylgja nákvæmlega leiðbeiningum framleiðanda. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggir tilbúnir undir einangrun, þ.m.t. vatnsfælin steypuhúð. 

Magntölur:  

Mælt nettó af teikningu í m², 200 mm upp fyrir aðliggjandi jarðvegsyfirborð. 
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 Frágangur útveggja undir klæðningu 
Hér er átt við viðgerðir og frágang allra útveggja nýbyggingar undir klæðningar, áður en 
einangrun er fest upp.   

Áríðandi er að öll steypa þessara veggja verði sem næst gallalaus og áferðarfalleg.  Verði engu 
að síður slíkir gallar í steypufrágangi, skal gera við þá.   

Holur sem myndast vegna mótateina skal hreinsa vel, en síðan fylla alveg með t.d. Waterplug 
frá Thoro eða sambærilegu efni og strjúka yfir með flóka beggja vegan, bæði að utan og 
innan, þannig að jöfn áferð náist.  Ef notuð eru mótatengi við uppslátt skal höggva þau 
minnst 30 mm inni í vegg og gera við. 

Viðgerðir og holufyllingu skal framkvæma með viðurkenndum efnum t.d. Epoxy, Thoro eða 
öðru jafn góðu.   

Við notkun sérblandraðra múrefna skal fylgja nákvæmlega leiðbeiningum framleiðanda. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru fullfrágengnir veggir tilbúnir undir einangrun og klæðningu. 

Magntölur:  

Mælt sem nettó af teikningu í m².  

 

 Einangrun og klæðning útveggja 

 Almenn atriði 
Byggingarhlutirnir sem um ræðir eru: 

Staðsteyptir  veggir sem  einangraðir eru að utan og  því næst klæddir með liggjandi 
lerkiklæðningu  

Sökkulveggir íbúðarhúss 

Allt efni skal fullnægja ákvæðum byggingareglugerðar.  Að öðru leyti gilda ákvæði sérlýsingar. 
Undir timburleiðara, sem liggja fast að steypu, skal setja asfaltpappa undir. 

Allt timbur sem notað er vegna uppbyggingar klæðningar skal bera undir eftirlitsmann 
verkkaupa og undir öllum kringumstæðum skal það vera  gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 
2122 B flokki.  Liggi það að steyptum fleti skal festa asfaltpappa undir. 

Allar festingar, svo sem naglar, skrúfur og boltar skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar. 
Verð allra festinga er innifalið í verði þeirrar einingar, sem hún festir. 

Klæðningin, burðargrind og festingar, uppkomin og fullfrágenginn skal þola a.m.k 
grunnvindálag skv. ÍST EN 1991-1-4:2005/NA:2010,  Eurocode 1 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann og 
hönnuði um öll vafaatriði. 

Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga arkitekta nema annað sé tekið fram. 
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Þar sem það á við skal verktaki kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda um alla 
vinnutilhögun, festingar o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í verklýsingu. 

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og 
verklýsingu, þar með talið allar festingar, búnað og annað sem til þarf til að fullgera verkið. 
Að öðru leyti vísast til kafla í útboðslýsingu. 

 

 Einangrun og frágangur sökkulveggja 
Hér er átt við:  Sökkul íbúðarhúss.  Á þann hluta skal setja sökkuldúk niðurfyrir botnplötu 
utan á einangrun til að verja einangrun fyrir vatnsálagi.  

Einangra skal með plasteinangrun  með rúmþyngd 25 kg/m³.  Þykkt einangrunar þar skal vera 
75 mm.  Einangrun skal stillt upp að vegg að innanverðu og fyllt að. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er einangrunin uppkomin og fullfrágenginn með öllum festingum, aukahlutum 
og öðru sem til þarf til að fullgera verkið þ.m.t. aðhlynning, einangrun og sökkuldúk með lista. 

Magntölur:  Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu 

 

 Einangrun undir lárétta lerkiklæðningu 
Alla útveggi skal einangra með þéttri steinull í plötum með rúmþyngd 80 kg/m³ t.d. múrplötu 
frá Steinullarverksmiðjunni hf. eða öðru sambærilegu. Þykkt einangrunar skal vera 100 mm. 
Breidd einangrunar skal vera 10 mm. meiri en bilið milli burðargrindar sem hún á að falla í. 
Hana skal geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemdum, þar til hún er sett upp.  

Einangrun skal fest upp með 25x35 m gagnvörðum timburlistum sem skotið er í frambrún 
125x45 mm lóðréttra timburstoða. Steinullareinangrun skal liggja þétt upp við stein og á milli 
burðarstoða klæðningarinnar. Listunum er síðan skotið í leiðarana til að halda steinullinni 
þétt við vegginn.  

 

Einingaverð: 

Innfalið í verði er öll einangrun uppkomin og fullfrágengin. 

Magntölur: 

Mælt nettó í m².af teikningu 

 

 Liggjandi lerkiklæðning 

Útveggir íbúðarhúss eru klæddir með liggjandi lerkiklæðningu úr Halllormsstaðaskógi. 

Burðargrind og festingar. 

Kerfið er byggt upp af 125x45 mm lóðréttum, gagnvörðum timburstoðum c/c 600 mm, og 
25x35 mm listum sem festir eru á stoðirnar til að halda einangrun að steinvegg og mynda 
loftunarbil við frambrún. 
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Timburstoðir eru skrúfaðar í stein með rafgalviniseruðum steinskrúfum RG.UZ 7,5x182 mm 
c/c 500 mm. Snarað skal úr timburstoðum fyrir skrúfuhaus. 

Timburlistum skal skotið á hliðar leiðara við frambrún með stálsaum. 

Fjarlægð leiðara frá úthornum og steypubúnum verði a.m.k. 100 mm. ATH! Milli burðarstoða 
og steinsteypu skal setja ræmur úr þakpappa, til að slíta við frá steypu. Fara skal vandlega 
eftir teikningum arkitekta vegna frágangs á hornum, við glugga og við jarðveg. Sjá nánar 
leiðbeiningar framleiðenda klæðningar og teikningar arkitekta. 

Festikerfi sem hér er lýst og sýnt er á teikningum er ætlað að vera til viðmiðunnar 

Lerkiklæðning og festingar. 

Utan á timburstoðirnar skal klæða með 125x22 mm láréttum lerkiborðum.  

Klæðningin verði lárétt, með 5mm millibili. 

Klæðninguna skal festa á burðargrindina með ryðfríum, undirsinkuðum stálskrúfum ASSY AW-
20 4,5x70 mm. Forbora skal í lerki með 4mm bor. Nota skal tvær skrúfur í borðið við hverja 
stoð. 

 
Einingaverð: 

 
Innifalið í verði er burðargrindin og stálklæðningin uppkomin og fullfrágengin með öllum 
festingum og tilheyrandi frágangi þ.m.t skörun og afskurður. 
Magntölur: 
Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu 
 

 Flasningar, vatnsbretti og áfellur 
Umhverfis alla glugga og hurðir skal forma og koma fyrir viðeigandi flasningum, vatnsbrettum 
og áfellum sbr. teikningar arkitekta. Að ofan droplisti, á hliðum hiðarstykki og vatnsbretti að 
neðan og við sökkul. Efnið skal að jafnaði vera úr sléttu 0.7 mm efni.  

Litur verði svartur RAL-9005. Ef kemur upp misræmi milli teikninga og verklýsingar gildir 
þessi lýsing.   

Flasningar þessar, bretti og áfellur eru samsettar úr undirstykki og yfirstykki Undirstykki eru 
skrúfuð í undirliggjandi burðargrind c/c 300 mm. Á milli verði tjörupappi. Yfirstykkið skal 
koma þar yfir, klemmt í Z-lista á gluggakerfi og eða undir klæðningu að innanverðu en fölsuð 
(læst) við undirstykki að framanverðu. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru allar flasningar, áfellur umhverfis glugga, Z-listi á glugga, hurðir og 
þynningar, bæði yfir- og undirstykki með pappa undir þar sem það á við, uppkominn og 
fullfrágengin með öllum festingum fyrir allar klæðningagerðirnar 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó lm, án skörunar. 

 

 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

60 
 

 Hornáfellur, flasning við þakbrún og vatnsbretti við jörð 
Úthornum klæðningar byggingar skal loka með V-laga hornáfellu (sjá deili B á teikn. nr. 300), 
úr sléttu 0,7 mm efni í sama lit og klæðning sem áfellan kemur að í hvert skipti. 

Hér er átt við vatnsbretti klæðningar við jörð.  Þar sem undirstykki mætir stálplötu framan á 
sökkuleinangrun, draghnoðist það við stálvinkil sbr. teikningar arkitekta.  Undirstykki verði úr 
sléttu 0,7 mm efni í sama lit og klæðning sem áfellan kemur að í hvert skipti. 

Litur verði í hverju tilfelli samlit klæðningu. Komi upp vafatilfelli skal bera það undir 
eftirlitsmann. Ef kemur upp misræmi milli teikninga og verklýsingar gildir þessi lýsing.   

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru öll úthorn, flasning á þakbrún og vatnsbretti við jörð uppkominn og 
fullfrágengin með öllum festingum. 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó lm, án skörunar. 

 

 Einangrun undir botnplötu 
Þessum lið er lýst og hann magntekinn hjá verkfræðingum í kafla 2 . 

 

 Gluggar og hurðir 

 Almenn atriði 
Sjá teikningar arkitekta nr. A-400 – A401 (hurða- og gluggayfirlit). 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær 
áður en verk hefst og skilja að fullu.  Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og 
verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna 
umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til 
nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 
verkkaupa. 

Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skal vera samkvæmt  meðfylgjandi verklýsingum og góðum og 
faglegum vinnubrögðum, stöðlum, lögum og reglugerðum.  Verktaki skal verja alla glugga, 
gler og útihurðir fyrir skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum 
stendur.  Allt timbur sem kemur fyrir í verkinu skal gagnvarið og þar sem timbur liggur að 
steypu skal setja millilegg úr asfaltpappa. 

Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100 
Pa.  Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggð og áferð standist 
gæðakröfur.  Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar eða 
heitgalvanhúðaðar.  Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra gugga og karma skal vera 15 
mm nema annað sé tekið fram.  

Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé slíkt  
sambærilegt og samþykkt af verkkaupa.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni 
og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir.  
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Magntölur miðast við fullfrágengin verklið í hverju tilfelli bæði að utan og innan samkvæmt 
teikningum og lýsingu, þar með talið allar festingar, efni, vinna, búnaður og annað sem þarf, 
til að fullgera verkið. Að öðru leyti vísast í útboðslýsingu. 

 Ísetning hurða og glugga eftir á 
Liður þessi felur í sér að setja glugga og hurðir í Ál-Timburkerfi frá Velfac eða sambærilegt, í 
steypta útveggi sem settir eru í eftir að veggir hafa verið steyptir. Almennt eru karmarnir 
festir með Ad.Fix steinskrúfum c/c 500 mm, þó að lágmarki tvær skrúfur á hlið. Fyrsta festing 
skal vera 150 mm frá horni.  Stuðningsklossa skal setja við festingar og undir alla lóðrétta 
pósta.  Yfir alla bolta skal sponsa.  Rifur milli karma og steins skal þétta með tróði og areofil 
svampi og kýttað yfir með uretankítti.   

Magntala er innifalin í einingaverðum viðkomandi glugga og hurða, lið 7.3.1 þ.m.t. allur 
frágangur og þéttingar að innan. 
 

 Einangrun og frágangur á þaki 

 Almennt 
Í þessum kafla er lýst einangrun og frágangi á þaki íbúðarhúss. 

 

 Mænisþak yfir íbúðarhúsi 
Sjá teikn. arkitekta nr. A-302, A-303 

Hér er lýst léttu mænisþaki, frá ystu klæðningu til og með rakavarnarlagi neðan á 
afréttingargrind. 

Verktaki skal skila þaki fullfrágengnu að utan sem innan. Þakið er borið uppi af sperrum; 
50x250 mm sem festast í steypu langveggja að austan og vestan. Nánar er gerð grein fyrir 
uppbyggingu og festingum burðarþoli þaks í kafla 2 hjá verkfræðingum.  

Allt timbur skal gagnvarið samkvæmt ákvæðum D.S. 2122 B flokki.  Undir allt timbur, sem 
liggur fast að steypu, skal setja asfaltpappa. 

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar framleiðanda um alla vinnutilhögun, 
einangrun, styrkingu, ísetningu, þéttingar o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í verklýsingu. 

Í eftirfarandi köflum er vísað til teikninga arkitekta, nema annað sé tekið fram. 

Magntölur miðast við fullfrágenginn verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og lýsingu, 
þar með talið allar festingar, búnaður og annað sem til þarf til að fullgera verkið. Að öðru 
leyti vísast til kafla í útboðslýsingu. 

 

Rakavarnarlag 

Undir burðarvirkið skal setja rakavarnarlag úr þolplasti eða sambærilegu og klemma 
tryggilega á milli 45x45mm timburlista og sperra burðarvirkisins. Teypa skal vandlega öll 
samskeyti plasts við plast og plasts við aðra fasta byggingarhluta. 

Ganga skal frá rakavarnarlagi þannig að það standist q50 ˂3m2/m2,h. 
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Einangrun 

Í bil milli sperra kemur 1 x 100 og 1x120 mm steinullareinangrun m/vindpappa (30kg/m³). Alls 
verði einangrun 220mm. Ullina skal festa upp með 2 mm galvanhúðuðum vír.  

Krossviðarklæðning 

Þak skal klætt með nótuðum, vatnsheldum, 18 mm krossvið (exterior glued). 

Pappalögn 

Ofan á krossvið, komi tvö lög af tregtendranlegum þakpappa. Ofan á lektur skrúfast 
22x35mm lóðréttir leiðarar (skrúfur nái ekki í gegnum krossvið) Yfir leiðara bræðist síðan eitt 
lag af þakpapparenningum. 

Timburklæðning 

Þvert á lóðrétta timburleiðara er síðan klætt með 22x125 mm breiðum, ómeðhöndluðum 
lerkiborðum. Borðin skrúfast niður með eftirfarandi hætti: 

Klæðninguna skal festa á timburleiðarana með ryðfríum, undirsinkuðum stálskrúfum ASSY AW-
20 4,5x70 mm c/c 500. Forbora skal í lerki með 4 mm bor. Nota skal tvær skrúfur í borðið við 
hverja stoð. 
 

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið í hverju tilfelli samkvæmt teikningum og 
verklýsingu, þar með talið allar festingar, búnað og annað sem til þarf til að fullgera verkið. 
Að öðru leyti vísast til kafla í útboðslýsingu. 

 

 Rakavarnarlag 
Sjá teikn. arkitekta nr. A-302 og A-303 

Rakavarnarlag úr 0,2 mm þolplasti skal setja neðan á sperrur.  Samskeyti skarast minnst 20cm 
einungis á timburundirstöðum og þéttist nægilega.  Öll samskeyti þolplasts skulu klemmd 
með listum.  Allsstaðar þar sem rakavarnarlag er rofið skal það límt með viðurkenndu til þess 
gerðu límbandi.  Út við steinveggi skal plast límt með kítti og klemmt með lista.  
Rakavarnarlag skal fest þannig að það sé tryggilega fast og að það skemmist ekki t.d. með 
plaststrekkiborða. 

Sjá leiðbeiningar frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, um frágang á plastdúk fyrir 
rakavörn. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er rakavarnarlag, uppkomið og frágengið. 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu 
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 Einangrun létts þaks 
Sjá teikn. arkitekta nr. A-302, A-303 

Í bil milli sperra kemur 1 x 100 og 1x120 mm steinullareinangrun m/vindpappa (30kg/m³). Alls 
verði einangrun 220 mm. Ullina skal festa upp með 2 mm galvanhúðuðum vír.  

Þess skal gætt að hún passi í sperrubil, liggi alls staðar fast að öllum veggjum eða þakhlutum 
og hvergi myndist holrými, án þess þó að hún pressist saman.  Samskeyti skulu lokast með 
þar til gerðum masonitrenningum sem komið er fyrir undir listum 25x25 mm, 3 stk við 
samskeyti, í samræmi við fyrirmæli framleiðanda, 2 stk við sperrur og einn listi á miðju. 

Einangrun skal haldið uppi með því að strengja 2 mm stálþráð á milli sperra og negla hann 
fastan við loftunargrind c/c 300 mm, sbr. brunamálareglugerð. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er einangrunin, uppkomin og frágengin. 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu 

 

 Krossviðarklæðning 
Liður er magntekin og honum lýst í kafla 2 hjá verkfræðingum. 

 

 Þakpappi 
Sjá teikningar A-302, A-303 

Á krossviðarklæddan þakflötin skal heilklæða með Isola Sveisemembran þakpappa, eða 
sæmbærilegum.  Pappinn skal lagður langs eftir þakinu. Hliðarskörun skal vera 200 mm og 
endaskörun skal vera minnst 500 mm.  Undir pappann skal bera á Isola Primer undirlag.  
Samskeyti skulu síðan eldsoðin saman. Vatnsþéttleiki skal vera yfir 10kPa/24 t. Undir þrýstingi 
skal pappinn þola 150 kPa/1 t.  

Verktaki skal gæta vel að festingu pappans og festingum hans í samráði við eftirlitsmann, ef 
von er á því að pappalagið standi óvarið í hvassviðri áður en þakklæðning er frágengin. 

Papplögnin má ekki standa óvarin yfir lengri tíma.  Verktaki skal sjá um að gera við þær 
skemmdir göt og annað sem orðið geta á pappalögninni áður en klæðning hefst. 

Þakpappan skal ekki leggja ef hitastigið fer niður fyrir 3-5°C né í rigningu eða ef raki er yfir 
viðmiðunarmörkun framleiðanda. 

Verk og efnislýsingar skulu að öðru leyti vera í samræmi við kröfur og fyrirmæli framleiðanda. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er pappi, uppkomin og frágengin. 

Magntölur eru nettó m² þakflatar, sem fullfrágengin pappalögn þ.m.t. skörun og  festingar.  
Innifalið skal vera að fjarlægja eldri þakpappa og farga. 
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 Þakklæðning; Lerkiborð 
Sjá teikningar A-302 og A-303 

Þvert á lóðrétta timburleiðara er síðan klætt með 22x125 mm breiðum, ómeðhöndluðum 
lerkiborðum. Borðin skrúfast niður með eftirfarandi hætti: 

Klæðninguna skal festa á timburleiðarana með ryðfríum, undirsinkuðum stálskrúfum ASSY AW-
20 4,5x60 mm c/c 500. Forbora skal í lerki með 4 mm bor. Nota skal tvær skrúfur í borðið við 
hverja stoð. ATH, mikilvægt er að skrúfur nái ekki í gegnum leiðara og niður í krossvið. 
Allar áfellur sem tengjast þessum frágangi s.s á langhliðum, á göflum, við mæni og við 
þakglugga skulu vera úr sama efni og lit og þakklæðningin. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði er lerkiklæðning uppkomin og fullfrágengin með öllum festingum og 
tilheyrandi frágangi þ.m.t lektur undir klæðningu. 

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó m², mælt af teikningu 

 

 Þakrenna á mænisþaki 
Sjá teikningu arkitekta A-302, A-303 

Á grunnmyndum kemur fram staðsetning þakrennu og niðurfallsröra.  

Þakrenna er formuð úr 13 mm vatnslímdum krossvið, með ábræddum þakdúk. Sjóða skal 
dúkinn tryggilega upp og yfir kanta og undir þakklæðningu að ofan. Nota skal vanan fagmann 
til verksins og gæta þess að vinna verkið við góð skilyrði. Renna skal falin bakvið 
timburklæðningu á þakkanti, skv deiliteikningu.  Gæta skal að því að renna myndi 
nægjanlegan halla að niðurfallsröri.  

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru niðurkomnar og fullfrágengnar, þakrennur,  þ.m.t, allar festingar, 
flasningar, dúkur og annað sem til þarf. 

Magntölur: 

Magn er mælt í lm þakrenna. 

 

 Niðurfallsrör frá mænisþaki 
Sjá teikningu arkitekta A-306 

Á grunnmyndum kemur fram staðsetning þakrennu og niðurfallsröra. Um er að ræða 
niðurfallsrör, frá þakrennu og 10 sm. Niður fyrir jarðvegsyfirborð. 

Niðurfallsrörin verði 70 mm að þvermáli úr stáli og festist við vegg fyrir innan 
veggjaklæðningu með 70mm niðurfallsklemmu úr stáli með gúmmíi af gerð M10 eða 
sambærilegu.  Klemman skrúfast við snitttein sem límist í vegg.  Þétta skal milli niðurfallsröra 
og  þakrennu með tjörudúk. 
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Nota skal vanan fagmann til verksins og gæta þess að vinna verkið við góð skilyrði. 

Einingaverð: 

Innifalið í verði eru niðurkomin og fullfrágengin, niðurfallsrör,  þ.m.t, allar festingar, 
flasningar, dúkur og annað sem til þarf. 

Magntölur: 

Magn er mælt í lm þakrenna, 10 cm niður fyrir jarðvegsyfirborð. 

 

 Hlíf ofan á skjólvegg að norðan 
Sjá teikn. arkitekta nr. A-312 

Þakkanta byggingarinnar skal klæða af og loka með hlíf  sbr. teikningar arkitekta. 

Áður en frágangur á hlíf er framkvæmdur skal ganga úr skugga um að þakkanturinn sé 
nákvæmlega hæðasettur og frágengin með vatnshalla og tilheyrandi eins og lýst er í kafla um 
pappalögn. 

Rétta skal kantinn af með múr með vatnshalla. Þar ofan á verði kanturinn heiklæddur með 
18mm vatnslímdum krossvið í fullri breidd. Klæðningin skal tryggilega fest niður með 2 stk. 
6x60 mm reknöglum í gegnum millileggið. 

Ofan á krossviðarklæðninguna skal loks heilklæða, með sléttu 1.5 mm stálefni samlitri 
veggjum. Klæðningin skal beygð og formuð beggja vegna sem droplisti.  

Hlífin ná niður jafn langt niður beggja vegna.  

Hlífin skal vera í hámarks lengdum. Á samskeytum skal leggja undir enda, millilegg úr sama 
efni 0,5 mm þykkt, samlitt.  Millileggið skal skrúfað í krossviðinn á sama hátt og klæðningin. 
Þar sem aðliggjandi einingar mætast ofan á millilegginu skal mynda lágmarksfúgu vegna 
hreyfinga, skv. fyrirmælum framleiðanda. Kítta skal milli klæðningar og millileggs. 

Vanda skal mjög til allrar vinnu við uppsetningu þannig að hlífar verði ekki fyrir skemmdum, 
hvorki fyrir né eftir uppsetningu.  

Einingaverð: 

Innifalið í verði er hlíf ofan á alla lóðarveggi uppkomin og fullfrágengin með millileggi, asfalti, 
krossvið, og öllum festingum, niðurkomin og fullfrágengin  

Magntölur: 

Magn er mælt í nettó lm. 
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 Málmsmíði 

 Almenn atriði 
Hér er lýst málmsmíði stálhluta.  Um efnis- og vinnugæði allra stálhluta gildir eftirfarandi 
lýsing eftir því sem við á.  

Efni. 

Yfirborð stangarefnis, formstáls og plötustáls skal vera slétt, órispað og sprungulaust. Þykktir 

skulu vera eins og sýnt er á teikningum með 3% málviki, þó skal frávik ekki vera meira en 2 
mm. Leyfileg málvik á plötuþykktum undir 12,5 mm og stangarefni undir 25 mm er 0,5 mm.  
Efnisgæði eru skilgreind á teikningum.  Boltar eru í gæðaflokki 8.8 nema annað sé tekið fram. 
Allir boltar, rær og skrúfur skulu vera ýmist riðfríar eða heitgalvanhúðuð. 

Vinnugæði. 

Öll málmsmíði, sem tök eru á, skal unnin á viðurkenndu verkstæði.  Nákvæmni í smíðamálum 
skal vera samkvæmt DIN 7198 flokki „m“. (General tolerances class “mittel”). 

Fulltrúa verkkaupa skal heimill aðgangur að verkstæðum verktaka til eftirlits með smíði 
hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Allar vinnu- og uppsetningaraðferðir eru háðar 
samþykki eftirlitsmanns verkkaupa.  Rafsuður skulu unnar af suðumönnum með fullgild 
réttindi.  Verktaki skal leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa, vottorð um hæfi suðumanna.  
Aðeins skal nota suðuvír með lágu vetnisinnihaldi. Yfirborð á öllum suðum skal vera 
hnökralaust og hafa jafna áferð.  Allar suður skulu  slípaðar og jafnaðar fullkomlega fyrir 
málun. 

Heitgalvanhúðun. 

Allt heitgalvanhúðað stálvirki skal heitgalvanhúðað með minnst 100 my lagþykkt og mest 140 
my.  Heimilt er að nota heita sprautusinkhúð af sömu þykkt ef framkvæmd 
heitgalvanhúðunar reynist illframkvæmanleg. Stályfirborð fyrir sprautusinkhúð skal hreinsað í 
flokk Sa3,0 eftir ISO 8501-1 (SIS 055900).  Yfirborði skal lokað með viðeigandi grunni ef 
sprautusinkhúð er notuð.  Galvanhúðunin fari fram eftir að allri smíði, borun og beygingu 
stálhluta er lokið og búið er að sannreyna nákvæmni samsetninga. 

Verktaki skal kynna sér gaumgæfilega leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda þar sem það á 
við, um alla vinnutilhögun, styrkingu, ásetningu o.s.frv. að öðru leyti en fram kemur í 
verklýsingu, áður en smíði hefst. 
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 Lóðréttar uppistöður í skjólvegg 
Sjá teikningar verkfræðinga nr. B-160 og B-165. 

Á milli norðurhliða íbúðarhúss og geymslu komi skjólveggur í beinu framhaldi af klæðningum 
beggja húsa. 

Skjólveggurinn er borinn uppi af 4 lóðréttum stálstoðum 100x50x4 mm sem á eru soðin eru 
80x50x4 mm eyru. Eyrun eru soðin á sitt hvora frambrún stoðar með 900 mm millibili. 
Stoðirnar boltast við sérsmíðaða stálfesting með 2 stk M16 boltum. Stálfestingarnar steypast 
niður í steyptar undirstöðusúlur. 

Stoðir og festingar skulu málaðar svartar RAL-9005 

Einingaverð: 

Innifalið í verði skal vera fullsmíðaður, frágengin og uppkomin stálkantur, þ.m.t. allar 
festingar og annað sem til þarf. 

Magntölur: 

Magn er mælt sem heild í stk. 
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Tilboðsskrá 
 

 

 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

69 
 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

70 
 

 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

71 
 

 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

72 
 

 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

73 
 

 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

74 
 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

75 
 

 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

76 
 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

77 
 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

78 
 

 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

79 
 

 

  



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

80 
 

Kostnaðaráætlun 
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Verkáætlun 
 

Hönnunar- og framkvæmdaráætlun fyrir verkið. 
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Burðarþolsútreikningar 
 

Burðarþolsútreikningar eru fyrir sperrur í þaki, sperrur í kringum þakglukka, steyptan bita í lofti og 
þaksperrur í geymsluskúr. 

 

Útreikningur burðarþols fyrir þak á húsi 
 

Eigin þyngd þaks, hús: 

Efnislög 

Borðaklæðning á þaki (Lerki)  0,025m x 0,125m  500kg/m³ Heilklætt 

Lektur ofaná þaki  0,025m x 0,05m  500kg/m³ c/c 600 

Tjörupappi þykkur soðinn 2mm 1000kg/m³ Heilklætt 

Krossviður  18mm 12,6kg/m² Heilklætt 

Sperrur  0,050m x 250m  500kg/m³ c/c 400 

Steinull  220mm 30kg/m³ Heilklætt-Sperruþykktir 

Lektur  2 x 0,022m x 0,045m 500kg/m³ c/c 400 

Gips  13mm 9kg m² Heilklætt 

 

Reiknuð þyngd á m² 

Borðaklæðning á Þaki (Lerki) 0,025m x 500kg/m³ 12,5kg 

Lektur ofaná þaki 0,025m x 0,05m x 500kg/m³ 0,625kg 

Tjörupappi þykkur soðinn 1000x0,002 2,0kg 

Krossviður samkv töflu 12,6kg 

Sperrur 500kKN/m³ x 0,250m x 0,05m x 1 / 0,3 20.8kg 

Steinull  30kg/m³x0,220m 6,6kg 

lektur  
2 x 0,022m x 0,045m x 500kg/m³ x  1 / 

0,4 2,475kg 

Gips 9kg/m² 9kg 

Saumur og skrúfur áætlað 1,5kg 1,5kg 

   
Samtals pr m²  68,12 kg 

  gk=0,681 KN/m² 
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Reiknað snjóálag: 

Sk=5,0 kN/m² 

Ce= 0,6 

μi=0,8(60-34)/30=0,693*0,5=0,35 

Ct=1,0 

 

S=μi*Ce*Ct*sk 

S=0,35*0,6*1,0*5,0= 1,05 kN/m² 

 

Stærðir sperru, lengri 

L = 5280 mm 

B = 50 mm 

H = 250 mm 

Halli=34° 

 

Gerð sperru:  

C18 

 

Áhrifasvæði: 

bc = 600mm  Bil á milli sperra er c/c 600 

 

Stuðlar samkv. EC: 

�M = 1,3       Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 

Kmod =0,8       Áhrifastuðull fyrir snjóasvæði 

 

Álag á sperruna: 

gk = 0,681KN/m²      Útreiknuð eigin þyngd þaks 

S =1,05 KN /m²       Snjóálag á þak 

Notkunarflokkur=1 

Meðalvarandi álag 

qk_z = 1 kN/m²       Grunngildi vindálags 
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cpe=-0,8        Ytri formstuðull 

cpi=-0,2        Innri formstuðull 

 

Vindálag á þakið: 

qk=qk_z*( cpe+ cpi)= 1,0 kN/m²*(-0,8+(-0,2))= - 1 kN/m² 

 

Skoða bita í brotmarksástandi 

�G,sup = 1,35       Öryggistuðull fyrir eigin þyngd 

�Q = 1,5       Öryggistuðull fyrir álag 

 

Gk = gk * bc = 0,681kN/m² * 0,6m = 0,4086 kN/m  Eigin þyngd 

S =s * bc = 1,05 KN/m² * 0,6 m = 0,63 kN/m   Snjóálag 

gd = Gk *  �G,sup = 0,4086 KN/m * 1,35 = 0,552 kN/m  Varanlegt álag með öryggisstuðli 

Sd = S * �Q = 0,63 * 1,5 = 0,945 kN/m    Tímabundið álag með öryggisstuðli 

qd= gd+ Sd = 0,552+0,945= 1,5 kN/m    Samsett álag 

 

Kröfur um hámarksformbreytingu: 

Kröfur úr byggingarreglugerð 

Þök: 

Heildarálag  L/200  5280/200=26,4 mm 

hreyfanlegt álag L/400  5280/400=13,2 mm 

 

Tregðuvægi fyrir 50*250 mm planka: 
 

 

 

 

Ψ2=0,2     Quasi-permanent verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag 

kdef=0,6     Formbreytingarstuðull fyrir skrið 

E0=9000 MPa    Kennigildi fjaðurstuðuls 

 

I=
�∗�³

��
=  

��∗���³

��
 = 65104167=65,1*10⁶ mm⁴ 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

96 
 

Heildarniðurbeygja þaks 
 

Niðurbeygja vegna eiginþyngdar: 

 

 

 

Niðubeygja vegna snjóálags: 

 

 

 

Hreyfanleg niðurbeygja þaks 
Niðurbeygja vegna vindálags: 

Qk=qk*bc+Gk=  - 1,0 kN/m² * 0,6 m + 0,4086 kN/m = - 0,19 kN/M 

�����,� =
�

���
*
�� ∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
(��,�� �� )/�∗(���� ��)�

���� ��� ∗��,�∗������
= - 3,28 mm 

 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs: 

ufin,G=uinst,G*(1+kdef)=7,06 mm * (1+0,6)=11,3 mm 

ufin,s=uinst,s*(1+Ψ2*kdef)=10,9 mm * (1+0,2*0,6)=7,85 mm 

ufin,Gs=ufin,G + ufin,s= 11,3 mm + 7,85 mm= 19,2 mm 
ufin,Q=uinst,Q*(1+Ψ2*kdef)= - 3,28 mm * (1+0,2*0,6)= - 2,36 mm 

ufin,Gs = 19,2 m < 26,4 mm  í lagi   72,7% af leyfilegri heildarformbreytingu 

Ufin,Q= - 2,36 mm < -13,2 mm í lagi   17,9% af leyfilegu hreyfanlegu álagi 

 

Styrkathugun á bitanum: 

MEd=
��∗�²

�
+

�,� �� �⁄  ∗(�,�� �)�

�
= 5,23 kNm  

 

Kennigildi beygjuþols fyrir C18 timbur er 18 MPa 

 

Mótstöðuvægi fyrir rétthyrnt þversnið er fundið með: 

 

�����,� =
�

���
 *
��∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,��� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗��,�∗�����⁴
=7,06 mm 

�����,� =
�

���
*
�∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,�� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗��,�∗�����⁴
=10,9 mm 
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Beygjuspennur: 

 

 

 

Beygjuþol þversniðsins: 

Leiðréttingarstuðull fyrir meðalvarandi álag og notkunarflokk 1 er: kmod=0,8 

fm,k=18 MPa    Kennigildi beygjuþols 

�M=1,3     Öryggisstuðull 

 

fm,d= ����∗
��,�

��
=0,8∗

�� ���

�,�
=11,1 MPa 

 

10,1 MPa < 11,1 MPa     í lagi   Notað er 91% af vægisþoli bitans 

 

Virk breidd þversniðs mt.t. skerspenna: 

bef=2/3*50 mm=33,3    Virk breidd þversniðs 

 

 

 

 

Hæsta skerspenna: 

 

 

 

Skerþol þversniðs: 

Fv,k=3,4 MPa   Kennigildi skerþols 

 

 

0,476 MPa < 2,09 MPa   í lagi   Notað er 22,8% af skerþoli bitans 

 
  

��,� =
���

�
 = 

�,��∗��⁶ ���

520*10³ mm³ 
 = 10,1 MPa

VEd=
��∗�

�
=
�,�

��

�
∗�,���

�
=3,96 kN 

���=
�

�
 * 

���

���∗�
 = 

�

�
 * 

�,�� ∗��³ �

��,���∗�����
 = 0,476 MPa  

fv,d = kmod ∗
��,�

ƴ�
 = 0,8*

�,� ���

�,�
=2,09 MPa 
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Útreikningur burðarþols fyrir þakglugga 
 

Stærðir sperru: 

L = 5280 mm 

B = 100 mm Tvöfaldar 50mm sperrur 

H = 250 mm 

Halli=34° 

 

Gerð sperru: 

C18 

 

Áhrifasvæði: 

bc = 1300mm     Bil á milli sperra er c/c 1300 

 

Stuðlar samkv. EC: 

�M = 1,3     Efnisstuðull fyrir gegnheilt timbur 

Kmod =0,8     Áhrifastuðull fyrir snjóasvæði 

 

 

Álag á sperruna: 

gk = 0,681KN/m²    Útreiknuð eigin þyngd þaks 

S =1,05 KN /m²     Snjóálag á þak 

Notkunarflokkur=1 

Meðalvarandi álag 

qk_z = 1 kN/m²     Grunngildi vindálags 

cpe=-0,8      Ytri formstuðull 

cpi=-0,2      Innri formstuðull 

 

Vindálag á þakið: 

qk=qk_z*( cpe+ cpi)= 1,0 kN/m²*(-0,8+(-0,2))= - 1 kN/m² 
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Skoða bita í brotmarksástandi: 

�G,sup = 1,35       Öryggistuðull fyrir eigin þyngd 

�Q = 1,5       Öryggistuðull fyrir álag 

 

Gk = gk * bc = 0,681kN/m² * 1,3m = 0,885 kN/m   Eigin þyngd 

S =s x bc = 1,05 KN/m² * 1,3 m = 1,365 kN/m   Snjóálag 

gd = gk *  �G,sup = 0,885 KN/m * 1,35 = 1,195 kN/m  Varanlegt álag með öryggisstuðli 

Sd = S * �Q = 1,365 * 1,5 = 2,048 kN/m    Tímabundið álag með öryggisstuðli 

qd= gd+ Sd = 1,195+2,048= 3,24 kN/m    Samsett álag 

 

Kröfur um hámarksformbreytingu: 

Kröfur úr byggingarreglugerð 

Þök: 

Heildarálag  L/200  5280/200=26,4 mm 

hreyfanlegt álag L/400  5280/400=13,2 mm 

 

Tregðuvægi fyrir 50*250 mm planka: 

 

 

 

Ψ2=0,2     Quasi-permanent verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag 

kdef=0,6     Formbreytingarstuðull fyrir skrið 

E0=9000 MPa    Kennigildi fjaðurstuðuls 

 

Heildarniðurbeygja þaks 
 

Niðurbeygja vegna eiginþyngdar: 

 

 

 

  

I=
�∗�³

��
=  

��∗���³

��
 = 65104167=65,1*10⁶ mm⁴ 

 

�����,� =
�

���
 *
��∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,��� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗���,�∗�����⁴
=7,64 mm 



BI LOK1006   Eyrún Anna Finnsdóttir 
Búðartangi 10,630 Hrísey   Magnús Valur Benediktsson 
Lokaverkefni í Byggingariðnfræði  Ingólfur Freyr Guðmundsson 

 

100 
 

Niðurbeygja vegna snjóálags: 

 

 

 
Hreyfanleg niðurbeygja þaks 
 
Niðurbeygja vegna vindálags: 

Qk=qk*bc+Gk=  - 1,0 kN/m² * 1,3 m + 0,4086 kN/m = - 0,89 kN/M 

�����,� =*
�� ∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
(��,�� �� )/�∗(���� ��)�

���� ��� ∗��,�∗������
= -15,4 mm 

 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs: 

ufin,G=uinst,G*(1+kdef)=7,64 mm * (1+0,6)=12,2 mm 

ufin,s=uinst,s*(1+Ψ2*kdef)=11,8 mm * (1+0,2*0,6)=8,5 mm 

ufin,Gs=ufin,G+ufin,s=12,2 mm+8,5 mm=20,7 mm 
ufin,Q=uinst,Q*(1+Ψ2*kdef)= - 15,4 mm * (1+0,2*0,6)= - 11,1 mm 
 
ufin,Gs = 20,7 m < 26,4 mm  í lagi   78,4% af leyfilegri heildarformbreytingu 
Ufin,Q= - 11,1 mm < -13,2 mm í lagi   84% af leyfilegu hreyfanlegu álagi 
 

Styrkathugun á bitanum: 

 

 

Kennigildi beygjuþols fyrir C18 timbur er 18 MPa 

 

Mótstöðuvægi fyrir rétthyrnt þversnið er fundið með: 

 

 

Beygjuspennur: 

 

 

Beygjuþol þversniðsins: 

Leiðréttingarstuðull fyrir meðalvarandi álag og notkunarflokk 1 er: kmod=0,8 

fm,k=18 MPa    Kennigildi beygjuþols 

�����,� =
�

���
*
�∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,��� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗���,�∗�����⁴
=11,8 mm 

MEd=
��∗�²

�
+

�,�� �� �⁄  ∗(�,�� �)�

�
= 11,3 kNm 

W=
�∗�²

�
 = 

���∗���²

�
 = 1041,7*10³ mm³ 

��,� =
���

�
 = 

��,�∗��⁶ ���

1041,7*10³ mm³ 
 = 10,8 MPa
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�M=1,3     Öryggisstuðull 

 

 

10,8 MPa < 11,1 MPa   í lagi   Notað er 97,3% af vægisþoli bitans 

 

Virk breidd þversniðs mt.t. skerspenna: 

bef=2/3*50 mm=33,3    Virk breidd þversniðs 

 

 

 

Hæsta skerspenna: 

 

 

Skerþol þversniðs: 

Fv,k=3,4 MPa   Kennigildi skerþols 

 

 

0,51 MPa < 2,09 MPa   í lagi   24,4% af skerþoli bitans er notað 

 

Útreikningur burðarþols fyrir þak á geymsluskúr 
 

Eigin þyngd þaks, geymsluskúr: 

Efnislög 

Tjörupappi þykkur soðinn 2mm 1000kg/m³ Heilklætt 

Krossviður  18mm 12,6kg/m² Heilklætt 

Sperrur  0,050m x 250m  500kg/m³ c/c 400 

Steinull  220mm 30kg/m³ Heilklætt-Sperruþykktir 

Lektur  2 x 0,022m x 0,045m 500kg/m³ c/c 400 

Gips  13mm 9kg m² Heilklætt 

 

 

 

fm,d= ���� ∗
��,�

��
=0,8∗

�� ���

�,�
=11,1 MPa 

VEd=
��∗�

�
=
�,��

��

�
∗�,���

�
=8,55 kN 

 

���=
�

�
 * 

���

���∗�
 = 

�

�
 * 

�,�� ∗��³ �

��,���∗�����
 = 0,51 MPa  

fv,d = kmod ∗
��,�

ƴ�
 = 0,8*

�,� ���

�,�
=2,09 MPa 
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Reiknuð þyngd á m² 

Tjörupappi þykkur soðinn 1000x0,002 2,0kg 

Krossviður samkv töflu 12,6kg 

Sperrur 500kKN/m³ x 0,250m x 0,05m x 1 / 0,3 20.8kg 

Steinull  30kg/m³x0,220m 6,6kg 

lektur  2 x 0,022m x 0,045m x 500kg/m³ x  1 / 0,4 2,475kg 

Gips 9kg/m² 9kg 

Saumur og skrúfur áætlað 1,5kg 1,5kg 

Samtals pr m²  55 kg 

  gk=0,55 KN/m² 

 

Reiknað snjóálag: 

Sk=5,0 kN/m² 

Ce= 0,6 

μi=0,8 

Ct=1,0 

 

S=μi*Ce*Ct*sk 

S=0,8*0,6*1,0*5,0= 2,4 kN/m² 

 

Stærðir sperru: 

L = 2620 mm 

B = 50 mm 

H = 250 mm 

Halli=3° 

 

Gerð sperru: 

C18 

 

Áhrifasvæði: 

bc = 600mm     Bil á milli sperra er c/c 600 
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Stuðlar samkv. EC: 

�M = 1,3     Öryggisstuðull fyrir timbur 

Kmod =0,8     Áhrifastuðull fyrir snjóasvæði 3 

Álag á sperruna: 

gk = 0,55 KN/m²     Útreiknuð eigin þyngd þaks 

S =2,4 KN /m²     Snjóálag á þak 

Notkunarflokkur=1 

Meðalvarandi álag 

Qk_z=2,0 kN/m²     Grunngildi vindálags 

cpe=-0,8      Ytri formstuðull 

cpi=-0,2      Innri formstuðull 

 

Vindálag á þakið: 

qk=qk_z*( cpe+ cpi)= 2,0 kN/m²*(-0,8+(-0,2))=-2 kN/m² 

 

Skoða bita í brotmarksástandi: 

�G,sup = 1,35     Öryggistuðull fyrir eigin þyngd 

�Q = 1,5     Öryggistuðull fyrir álag 

 

Gk = gk * bc = 0,55 kN/m² * 0,6m = 0,33 kN/m   Eigin þyngd 

S =s * bc = 2,4 KN/m² * 0,6 m = 1,44 kN/m   Snjóálag 

gd = Gk *  �G,sup = 0,55 KN/m * 1,35 = 0,74 kN/m   Varanlegt álag með öryggisstuðli 

Sd = S * �Q = 1,44 * 1,5 = 2,16 kN/m    Tímabundið álag með öryggisstuðli 

qd= gd+ Sd = 0,74+2,16= 2,9 kN/m    Samsett álag 

 

Kröfur um hámarksformbreytingu: 

Kröfur úr byggingarreglugerð 

Þök: 

Heildarálag  L/200  2620/200=13,1 mm 

hreyfanlegt álag L/400  2620/400=6,55 mm 
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Tregðuvægi fyrir 50*250 mm planka: 

 

 

 

Ψ2=0,2     Quasi-permanent verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag 

kdef=0,6     Formbreytingarstuðull fyrir skrið 

E0=9000 MPa    Kennigildi fjaðurstuðuls 

 

 
 
Heildarniðurbeygja þaks 
 

Niðurbeygja vegna eiginþyngdar: 

 

 

Niðurbeygja vegna snjóálags: 

 

 

 
Hreyfanleg niðurbeygja þaks 
 
Niðurbeygja vegna vindálags: 

Qk=qk*bc+Gk= -2,0 kN/m² * 0,6 m + 0,33 kN/m = -0,87 kN/M 
 

�����,� =
�

���
*
�� ∗�⁴

��∗�
=

�

���
*

��,�� ��

�
∗(���� ��)�

���� ��� ∗��,�∗������
=-0,911 mm 

 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs: 

ufin,G=uinst,G*(1+kdef)=0,35 mm * (1+0,6)=0,56 mm 

ufin,s=uinst,s*(1+Ψ2*kdef)=1,51 mm * (1+0,2*0,6)=1,09 mm 

ufin,Gs=ufin,G+ufin,s=0,56 mm+1,09 mm= 1,65 mm 
ufin,Q=uinst,Q*(1+Ψ2*kdef)=-0,911 mm * (1+0,2*0,6)= -0,66 mm 
 
ufin,Gs = 1,65 m < 13,1 mm  í lagi   12,6% af leyfilegri heildarformbreytingu 

Ufin,Q= -0,66  mm < -6,55 mm í lagi   10% af leyfilegu hreyfanlegu álagi 

I=
�∗�³

��
=  

��∗���³

��
 = 65104167=65,1*10⁶ mm⁴ 

�����,� =
�

���
 *
��∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,�� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗��,�∗�����⁴
=0,35 mm 

�����,� =
�

���
*
�∗�⁴

��∗�
=

�

���
*
�,�� �� /�∗(���� ��)⁴

���� ��� ∗��,�∗�����⁴
=1,51 mm 
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Styrkathugun á bitanum: 

 

 

Kennigildi beygjuþols fyrir C18 timbur er 18 MPa 

 

Mótstöðuvægi fyrir rétthyrnt þversnið er fundið með: 

 

 

Beygjuspennur: 

 

 

Beygjuþol þversniðsins: 

Leiðréttingarstuðull fyrir meðalvarandi álag og notkunarflokk 1 er: kmod=0,8 

fm,k=18 MPa    Kennigildi beygjuþols 

�M=1,3     Öryggisstuðull 

 

fm,d= ����∗
��,�

��
=0,8∗

�� ���

�,�
=11,1 MPa 

 

4,79 MPa < 11,1 MPa   í lagi   Notað er 43,1% af vægisþoli bitans 

 

Virk breidd þversniðs mt.t. skerspenna: 

bef=2/3*50 mm=33,3    Virk breidd þversniðs 

 

 

Hæsta skerspenna: 

 

 

 

 

 

  

MEd=
��∗�²

�
+

�,� �� �⁄  ∗(�,�� �)�

�
= 2,49 kNm 

W=
�∗�²

�
 = 

��∗���²

�
 = 520*10³ mm³ 

��,� =
���

�
 = 

�,��∗��⁶ ���

520*10³ mm³ 
 = 4,79 MPa

VEd=
��∗�

�
=
�,�

��

�
∗�,�� �

�
=3,14 kN 

���=
�

�
 * 

���

���∗�
 = 

�

�
 * 

�,�� ∗��³ �

��,���∗�����
 = 0,38 MPa  
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Skerþol þversniðs: 

Fv,k=3,4 MPa   Kennigildi skerþols 

 

 

0,38 MPa < 2,09 MPa   í lagi   18,2% af skerþoli bitans er notað 

 

Útreikningur burðarþols fyrir steyptan bita í húsi 
 

Stærð bita: 

L= 4850 mm 
b=180 mm 
h=670 mm 
d= 619 mm 

Gerð steypu : 
C25 
 
fck=35 MPa    Þrýstiþol steypunnar 
fyk= 500 MPa    Flotspenna stáls 
 

Rúmþyngd steypunnar= 25 kN/m³ 
0,67*0,18*4,85= 0,585 m³ 
25*0,585=14,62 kN 
14,62/4,85=3,014 kN/m 
3,01 kN/m*0,6 m=1,81 kN á milli sperra 
 

Áhrifasvæði: 

Eiginþyngd þaks sem hvílir á bita: 
5700/2+4711/2=5206 mm  
bc = 5206 mm    Helmingur þaks 
gk=0,681 kN/m² 
S=1,05 kN/m² 
Eiginþyngd á m²=0,681*5,206+3,014=6,56 kN/m 
Snjóálag=1,05*5,206=5,47 kN/m 

 

Skoða bita í brotmarksástandi: 

�G,sup = 1,35    Öryggistuðull fyrir eigin þyngd 

�Q = 1,5    Öryggistuðull fyrir álag 

Qd=1,35 * eigin þyngd + 1,5 * álagið = 1,35 * 6,56 kN/m² + 1,5 * 5,47 kN/m² = 17,06 KN/m² 

fv,d = kmod ∗
��,�

ƴ�
 = 0,8*

�,� ���

�,�
=2,09 MPa 
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Mmax=1/8 * Qd * L² = 1/8 * 17,06 * 4,85² = 50,2 kN/m 

 

K= M /(b x d² x fck) = 50,2 * 10⁶ N/mm / (180mm x 619² mm x 25N/mm²) = 0,029 ˂ 0,167  þetta er í 
lagi 

 

Z= d ( 0,5 + �0,25 − �
�

�,���
�)  = 619mm * (0,5 +�0,25 − �

�,���

�,���
� ) = 602,7 mm 

As= M / (0,87 x fyk * Z)  = 50,2 x 10⁶ / (0,87 * 500 * 602,7) =  191,5 mm²  

As = 2 ∗
���∗�

�
= 226 ��² Flatarmál stálsins 

 

 226 mm² ˃ 191,5 mm²    í lagi 

 

Vægiþol bitans: 

Finna s: 

s =
�,��∗���∗��

�,���∗���∗�
=

�,��∗��� ��� ∗��� ��²

�,���∗�� ���∗��� ��
= 3,85 ��  

� =
s

0,8
= 

3,85 mm

0,8
= 4,8 �� 

 

0,617*d=0,617*619 mm=382 mm 

4,8 mm < 382 mm    í lagi 

MRd=0,87*fyk*As*(d-s/2)=0,87*500 N/mm²*226 mm²(619-3,85/2)mm=30,23*106 Nmm=30,2 kNm 
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Varmatapsútreikningar rýma 
 

Í skúr verða ofnar. 

 

 

Þvottahús 

 

Dags. 25 08 2015

Verk Dags. 25 08 2015

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Reiknað af: VB

Skúr
Yfirfarið af :  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

F =

U*A*D Q

W

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2KNr.

Skúr, 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

leiðnitap

4,3 2,6 11,18 2,6 29,07 útveggur 13,8 2,5 34,5 1 6,27 28,23 32 0,3 271,008

0 0 gluggar 1,1 1,1 1,21 1 1,21 35 1,7 71,995

gluggar 1,1 0,6 0,66 1 0,66 35 1,7 39,27

Hurð 1 2,2 2,2 1 4,4 35 1,7 261,8

0 29,07 Þak 4,3 2,6 11,18 1 11,18 35 0,19 74,347

Gólf án gólfhita 4,3 2,6 11,18 1 11,18 15 0,35 58,695 688,36 61,57

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 7,8 35 0,03 8,19

við undirstöður 0 0 8,19

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0 29,068 35 0,34 345,9092 345,91 93,24

1042,5

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Reiknað af: VB

Þvottahús
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

F =

U
*
A

*D Q

W

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF
W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2KNr.

Þvottahús 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

f rádrag

 m2

leiðnitap

2,9 2,25 6,525 2,5 16,31 útveggur 5,15 2,5 12,88 1 2,46 10,415 35 0,32 116,648

0 0 gluggar 0,6 0,6 0,36 1 0,36 35 1,36 17,136

Hurðir 2,1 1 2,1 1 2,1 35 1,29 94,815

6,525 16,31 Þak 0 0 0 1 0 35 0,18 0

Gólf með gólfhita 2,9 2,25 6,525 1 6,525 25 0,25 40,78125 250,43 38,38

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 6,6 35 0,03 6,93

við undirstöður 0 0 6,93

Rúmmál V DQ 0,34
F=

0,34*n*V*DQ Þv

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h-1

0 16,3125 35 0,34 194,1188 194,12 69,19

451,48

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap
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Salerni nh 

 

 

 

Anddyri 

 

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Reiknað af: VB

 Salerni neðri hæð
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

F =

U
*
A

*D Q

W

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF
W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2KNr.

salerni neðri hæð, 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

leiðnitap

1,675 1,96 3,283 2,5 8,208 útveggur 1,96 2,5 4,9 1 0,36 4,54 35 0,32 50,848

0 0 gluggar 0,6 0,6 0,36 1 0,36 35 1,36 17,136

0 8,208 Þak 0 0 0 1 0 35 0,13 0

Gólf með gólfhita 1,96 1,675 3,283 1 3,283 25 0,25 20,51875 88,503 26,96

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 2,4 35 0,03 2,52

við undirstöður 0 0 2,52

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0 8,2075 35 0,34 97,66925 97,669 57,48

188,69

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Reiknað af: VB

Anddyri stigi
Yf irfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Anddyri og stigi 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF
W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2K

leiðnitap

3,58 4,51 16,15 5,368 86,67 útveggur 4,24 5,37 22,77 1 10,17 12,5988 35 0,32 141,1066

1,755 0,6 1,053 2,5 2,633 útveggur 3,95 2,5 9,875 1 9,875 35 0,32 110,6

útveggur 4,51 1,3 5,863 1 5,863 35 0,32 65,6656

gluggar 1 2,3 2,3 1 2,3 35 1,36 109,48

gluggar 1,6 2,3 3,68 1 3,68 35 1,36 175,168

þakgluggi 1,35 1,4 1,89 1 1,89 35 1,36 89,964

hurð 1 2,3 2,3 1 2,3 35 1,29 103,845

17,2 89,3 Þak 5,26 4,51 23,72 1 1,89 21,8326 35 0,18 137,5454

gólf útbyggt 2,1 0,6 1,26 1 1,26 35 0,32 14,112

Gólf með gólfhita 4,51 3,58 16,15 1 16,1458 25 0,25 100,9113

1048,4 64,93

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 26,5 35 0,03 27,825

við undirstöður 0 0 27,825

Rúmmál V DQ 0,34
F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h-1

0 89,3032 35 0,34 1062,708 1062,7 124,4

2138,9

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap
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Stofa 

 

Eldhús 

 

 

 

 

 

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Reiknað af: VB

Stofa
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Stofa 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2K

leiðnitap

3,6 4,85 17,46 2,5 43,65 útveggur 8,45 2,5 21,13 1 5,445 15,68 35 0,32 175,616

0 0 gluggar 1,4 2,3 3,22 4 12,88 35 1,36 613,088

gluggar 2,225 1 2,225 1 4,45 35 1,36 211,82

17,46 43,65 Þak 0 0 0 1 0 35 0,13 0

Gólf með gólfhita 17,46 1 17,46 25 0,25 109,125

1109,6 63,55

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 36,05 35 0,03 37,8525

við undirstöður 0 0 37,853

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0 43,65 35 0,34 519,435 519,44 95,47

1666,9

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Reiknað af: VB

Eldhús og stofa
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

F =

U
*
A

*D Q

W

U

W / m2K

Flatar -

mál 

f rádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF
W Watt/m2 AthNr.

Eldhús og stofa 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

leiðnitap

3,07 4,85 14,89 2,5 37,22 útveggur 7,92 2,5 19,8 1 1,7 18,1 35 0,32 202,72

gluggar 1,7 1 1,7 1 3,4 35 1,36 161,84

14,89 37,22 Þak 0 0 0 1 0 35 0,13 0

Gólf með gólfhita 14,89 1 14,8895 25 0,25 93,05938

457,62 30,73

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5,4 35 0,03 5,67

við undirstöður 0 0 5,67

Rúmmál V DQ 0,34
F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h-1

0 37,22375 35 0,34 442,9626 442,96 60,87

906,25

formúludálkar

línutap

loftræsitap

I allt
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Fjölskylduherbergi 

 

 

Salerni efri hæð 

 

 

 

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Reiknað af: VB

Fjölskylduherbergi
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Fjölskylduherbergi 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2K

leiðnitap

4,85 3,41 16,54 2,355 38,95 útveggur 3,41 2,355 8,031 1 0,36 7,67055 35 0,32 85,91016

útveggur 4,85 1,24 6,014 1 6,014 35 0,32 67,3568

1,5 0,8 1,2 3,1 3,72 gluggar 0,6 0,6 0,36 1 0,36 35 1,36 17,136

17,74 42,67 Þak 4,2 4,85 20,37 1 20,37 35 0,18 128,331

þak 0,94 1,5 1,41 1 1,41 35 0,18 8,883

Gólf með gólfhita 17,74 1 17,7385 25 0,25 110,8656

418,48 25,3

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 2,4 35 0,03 2,52

við undirstöður 0 0 2,52

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0 42,6682 35 0,34 507,7512 507,75 52,36

928,75

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Reiknað af: VB

Salerni eh
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Salerni eh 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

2,9 4,33 12,56 2,58 32,4 útveggur 2,9 2,58 7,482 1 0,78 6,702 35 0,32 75,0624

Útveggir 1,21 4,33 5,239 1 5,2393 35 0,32 58,68016

0 0 gluggar 0,6 1,3 0,78 1 1,56 35 1,36 74,256

12,56 32,4 Þak 4,1 4,33 17,75 1 17,753 35 0,18 111,8439

Gólf með gólfhita 2,9 4,33 12,56 1 12,557 25 0,25 78,48125

398,32 31,72

Lengd

l DQ Y 
F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 3,8 35 0,03 3,99

við undirstöður 0 0 3,99

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h-1

0 32,3971 35 0,34 385,525 385,53 62,74

787,84

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap
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Svefnherbergi 

 

 

  

Dags. 18 10 2016

Verk Dags. 18 10 2016

Reiknað af: VB

Svefnherbergi
Yfirfarið af:  VB

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U
*
A

*D Q

WNr.

Rými 6, 20gr C, 80% loftskipti klst

Heiti

Lengd

 m

Hæð      

 m

Flatar-  

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-

mál

 m3

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

Flatar-    

mál        

m2

U

W / m2K

leiðnitap

2,9 4,85 14,07 2,58 36,29 útveggur 2,9 2,58 7,482 1 1,08 6,402 32 0,32 65,55648

1,02 3,24 3,305 3,1 5,122 útveggur 1,02 3,1 3,162 1 3,162 32 0,32 32,37888

útveggur 1,21 4,85 2,934 1 2,93425 32 0,32 30,04672

gluggar 0,9 1,2 1,08 1 1,08 35 1,36 51,408

17,37 41,41 Þak 4,85 4,33 21 1 21,0005 35 0,18 132,3032

Þak 3,24 0,94 3,046 1 3,0456 35 0,18 19,18728

Gólf með gólfhita 17,37 1 17,37 25 0,25 108,5625

439,44 31,24

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 4,2 35 0,03 4,41

við undirstöður 0 0 4,41

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0 41,4101 35 0,34 492,7807 492,78 53,92

936,63

formúludálkar

I allt

línutap

loftræsitap
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Lagnaútreikningar 
 

Hitalagnir  

Útreikningur fyrir ∆T: 

Framrásarhitastig=80°C 

Bakrásarhitastig=40°C 

Herbergishitastig=20°C 

∆T =
80 + 40

2
− 20 = 40°� 

 

Ofnaskrá                                                                                                          Ofna skal velja fyrir ∆T=40°C 

Ofn nr. Rými Varmaþörf 
(wött) lágmark 

Mesta hæð 
(mm) 

Mesta lengd 
(mm) 

Stútar Afköst 
ofna 

Valdir ofnar 

101 Geymsla 550 600 900 A-D 848 W Quinn Týpa 
11 eða sbr. 

102 Geymsla 550 600 900 A-D 848W Quinn Týpa 
11 eða sbr. 

Valdir eru ofnar af gerðinni Quinn eða sbr. Söluaðili Byko 

 

Lagnir fyrir ofna: 

Útreikningur fyrir stærð á pípum: 

 

 

 

 

Val á pípu 
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Gólfhitalagnir 

 

Ljóst er að ekki næst að keyra hitann sem eina slaufu í anddyri þar sem hitaþörfin er svo mikil vegna 
stórra glugga og mikillar lofthæðar.  Því þarf að vera með tvö kerfi þar og hafa 100mm á milli slaufa. 

 

Ofn nr. Afköst (W) Kg/h Pípustærð 

101 1696 16,23 12x1,2 

102 848 8,11 12x1,2 
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Neysluvatnslagnir 
 

Tafla yfir töppunarstaði og grunnrennslisgildi qN 

Tæki: Kalt vatn Heitt vatn 

Tákn Heiti tækis qN 
l/s 

Fjöldi Summa qN Summa qN 

HL Handlaug 0,1 2 0,2 0,2 

VS Vatnssalerni 0,1 2 0,2  

ST Sturta 0,2 1 0,2 0,2 

EV Eldhúsvaskur 0,2 1 0,2 0,2 

UV Uppþvottavél 0,2 1 0,2 0,2 

SV Skolvaskur 0,2 1 0,2 0,2 

ÞV Þvottavél 0,2 1 0,2 0,2 

UK Útikrani 0,4 1 0,4  

Heildarsumma grunnrennslisgilda l/s 1,8 1,2 

Mesta samtímarennsli l/s   

 

Hámarks samtímarennsli: 

qd=0,2+0,015(∑qf-0,2)+0,12�∑�� − 0,2 

Hámarks samtímarennsli fyrir kalt vatn: 

qd=0,2+0,015(1,8-0,2)+0,12√1,8 − 0,2= 0,38 l/s 

Hámarks samtímarennsli fyrir heitt vatn: 

qd=0,2+0,015(1,35-0,2)+0,12�1,35 − 0,2= 0,35 l/s 
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Þakrennur og niðurföll 
Samkvæmt Veðurstofu Íslands er mesta aftakaúrkoma í tíu mínútur á Akureyri 47 (l/s/ha)³. Stærsti 
þakflötur fyrir eitt niðurfall er 27,5 m². Nota skal 80 mm þakrennu sem annar 300 l/s ha. Niðurfallsrör 
skal vera 50 mm sem annar 300 l/s ha. 
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Loftun þaks 
 

Loftbil er 18mm fram við þakkant og 25mm ofan við ull í þaki.  Sperrubilin eru 16 og 550mm á milli 
sperra.  18mm x 550mm = 9900mm² í hverju bili sem eru 16.66 þannig að heildar loftunin er  

9900mm² x 16,66 = 164.934mm².   

Þakið er samtals  102m²  og byggingarreglugerð 112/2012 gerir ráð fyrir samkv. gr. 10.5.5 að 
lágmarksloftun sé 1.000mm² á hvern m² þaks.  Við þurfum samkvæmt því að vera með að lágmarki 
102.000mm².  Þannig að  164.934mm² ˃ 102.000mm²  Í lagi   

 

Að auki er svo yfirsett borð á kili hússins sem er lyft upp með 18mm krossviðarkubbum og lokað fyrir 
snjó með snjópulsu þannig að loftun þaks er margfalt yfir kröfum byggingarreglugerðar 112/2012. 
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