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1. Inngangur 
 

Í þessu verkefni sem er lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík áttum við að velja 

okkur tveggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr og breyta því þannig að það uppfyllti kröfur 

verkkaupa. Fyrir valinu varð einbýlishús í Garðabæ sem er staðsett við Brúnás 2. 

Brúnás 2 er í dag staðsteypt tveggja hæða einbýlishús með valmaþaki sem hentaði einkar vel til að 

uppfylla kröfur verkkaupa. 

Í dag er húsið með nokkuð stóru óuppfylltu rými á neðri hæð sem við ákváðum að nýta betur og 

bættum inn herbergi og baðherbergi. 

Til að mæta kröfum verkkaupa um uppbyggingu þaks þar sem gerð var krafa um hefðbundið sperruþak 

ásamt þaki borið uppi af kraftsperrum með niðurteknu lofti skiptum við húsinu fyrir miðju. Höfðum 

upptekið loft í alrými og eldhúsi en niðurtekið loft yfir herbergjum og sjónvarpsholi. Þetta var leyst 

með því að klæða upp undir togböndin á kraftsperrum í niðurtekna loftinu, þar sem upptekna loftið er 

var settur mænisbiti úr stáli með stálsúlum sem staðsettar verða inn í veggjum. Með þessu gátum við 

sleppt súlu sem hefði annars komið niður við eldhúsið og skemmt svolítið fyrir innra skipulagi að okkar 

mati. 

Inn í húsið hönnuðum við bæði ofna og gólfhitakerfi samkvæmt kröfum verkkaupa. Þetta var leyst með 

því að reikna út varmatap fyrir rýmin og með uppl. um varmatap var hægt að ákveða stærð og fjölda 

ofna fyrir rýmin ásamt varmaþörf fyrir gólfhitaslaufur. Þar sem gólfhiti er í rýmum var reynt að hugsa 

til loftsteymis og líkja eftir ofnum með því að nota snáka munstur í herbergjum sem er heitastur innst 

og kólnar út úr herberginu ásamt því að þétta hringa slaufur við útveggi. 

Innveggir eru hefðbundnir gifsveggir með tvöföldu lagi af 13mm gifsplötum báðum megin og 

einangrað á milli með steinull. Þar sem votrýmin eru verða veggir úr léttsteypu til að lágmarka 

möguleika á sveppa og myglu myndun. 

Útveggir á efri hæð verða léttir og byggðir upp á hefðbundinn hátt úr timburgrind með krossvið að 

utan. Að innan kemur rakavarnarlag, lagnagrind og klæðning í flokki eitt. 

Hjúpur hússins er allur úr áli ásamt því að gluggar og hurðir eru með álkápu að utan og timbri að innan. 

Með þessu teljum við að kröfum verkkaupa um viðhaldslitla klæðningu og góða endingu sé uppfyllt. 

Teikningasettið sem gert var fyrir þetta verkefni  inniheldur aðaluppdrætti, byggingaruppdrætti, 

deiliuppdrætti, burðarvirkisuppdrætti og lagnauppdrætti. 

Þessi skýrsla inniheldur, verklýsingar, tilboðsskrá, varmataps, burðarvirkis og lagnaútreikninga, 

útreikning á loftun þaks ásamt verkáætlun fyrir verkið. 
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2. Verklýsingar 
 

1 Aðstaða og jarðvinna 
 

1.1 Aðstaða 

1.1.0 Almennt 

Staðsetning lóðar kemur fram á afstöðumynd arkitekts. Athafnasvæði verktaka afmarkast á 

byggingarstað í samráði við eftirlit. Verktaki tekur við byggingarsvæðinu eins og það er á tilboðsdegi. 

Verktaki skal kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann gerir tilboð. Verktaki skal leita 

upplýsinga um lagnir í lóð hjá veitustofnunum áður en gröftur hefst. Upplýsingar um legu jarðstrengja 

fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur og hjá Mílu ehf. Bjóðandi skal hafa í huga, að núverandi lagnir á svæðinu 

eru á hans ábyrgð á verktímanum. 

Verktaki skal annast allar mælingar sem til þarf til að skila verkinu. 

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir. 

 

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað í samræmi við kröfur Vinnueftirlits Ríkisins. Verktaki 

skal sjá til þess að umhirða á vinnustað verði ávallt góð og að allt rusl verði fjarlægt jafnóðum. 

Vinnuskúra og aðrar byggingar verktaka skal staðsetja innan girðingar í samráði við eftirlitsmann. 

Í verklok skal verktaki hreinsa vinnusvæði fjarlægja alla efnisafganga, vinnuskálabúnað o.fl. 

Magntölur – einingarverð  
Magntala fyrir aðstöðu er heild. Innifalinn allur kostnaður við ofannefnda þætti, svo og allur 

rekstrarkostnaður eins og vinnuljós, hiti og orka. 

 

1.1.2 Girðingar 

Reiknað er með að setja þurfi upp girðingu til að verja vinnusvæði umgengni óviðkomandi. Girðingin 

skal vera traust stálgirðing úr galvaniseruðum grindareiningum L x H = 3.5 x 2.0 m eða sambærilegt, 

fest að neðan með þar til gerðum samsetningarsteinum. Grindur festist tryggilega saman að ofanverðu 

með stálklemmum. Á verktíma skal girðingin afstöguð og fergd þannig að tryggt sé að hún standi 

óhögguð í vetrarveðrum. Verktaka er heimilt að stinga upp á öðrum sambærilegum lausnum. Val á 

girðingu, staðsetning, frágangur og afstýfingar eru háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Verkgirðing 

sé tryggilega læst utan verktíma og skal viðhaldið þannig út verktímann að fyllsta öryggis sé gætt. 

Magntölur – einingarverð  
Magntala girðingar er lengdareter frágenginnar girðingar [lm]. Innifalið er allt efni og vinna (girðing 

ásamt aksturshliði) við uppsetningu, stögun, stýfingar, fergingar, viðhald á verktíma og fjarlægingu 

girðingarinnar að verki loknu. 
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1.2 Jarðvinna 

1.2.0 Almennt 

Verktaki skal sjá um að jarðvegskipta fyrir húsið, fylla að sökklum og grafa fyrir lögnum. Allt efni sem 

fellur til við uppgröft skal nýta sem mest innan lóðar.  

1.2.1 Gröftur 

Verktaki skal kynna sér legu lagna á verkstað og tryggja að þær verði ekki fyrir hnjaski vegna 

framkvæmda á byggingartímanum. Húsið verður grundað á föstum botni (klöpp eða þéttri móhellu). 

Graftrar- og fleygunarmörk fyrir húsi miðast við 1,5 m út frá sökkli svo auðvelda megi aðgengi 

starfsmanna við vinnu. Þar fyrir utan er gert ráð fyrir fláa í hlutföllunum 1:1 frá föstum botni upp að 

óhreyfðu yfirborði. Við brottflutning uppgraftrar skal gæta þess að óhreinka ekki aðliggjandi götur með 

hjólbörðum og fylla ekki bílana svo efni hrynji af þeim. 

Magntölur – einingarverð  
Magntala er rúmeter [m³]. Greitt er fyrir hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem fluttur er burt. Á sama 

hátt er greitt fyrir hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem tippað er tímabundið á/við lóð og síðar jafnað 

út í hæfilega hæð fyrir moldarlag/þökur. Innifalið í einingaverðum er öll vinna við ámokstur, 

forfæringar á lóð, losun og akstur á umfram efni. 

 

1.2.2 Fylling 

Fylling inn í sökkla er vel þjöppuð grúsarfylling eða annað viðurkennt frostfrítt, vel þjappað malarefni. 

Fylling inni í sökkla sé þjöppuð í heild sinni áður en grafið er fyrir grunnlögnum (innan sökkla) í fyllingu. 

Lagþykktir hæfi þjöppunargetu þess tækis sem þjappað er með. Valið efni og verklag við þjöppun 

samþykkist af eftirlitsmanni verkkaupa. Ekki má meira en 6% (þyngdarmál) efnisins hafa minni 

kornastærð en 0,06 mm og ekki meira en 20% efnisins minni kornastærð en 0,25 mm.  

Mesta steinastærð á efninu má ekki vera yfir 10 cm. Kornadreifitala d60/d10 > 6, d30xd30/d10xd60 

skal vera milli 1 og 4.  

Verktaki skal leggja fram niðurstöður prófanna á efninu verði þess krafist af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Fyllingu undir grunnplötu skal þjappa með vélþjöppu í ca. 30-50 cm lögum (eftir stærð þjöppu) og 
væta hæfilega. Þjöppunin telst því aðeins fullnægjandi, að niðurstöður þjöppunarprófa sé E2 > 
120MPa, E2/E1 < 2,3 (sbr. plötupróf) sé uppfyllt. Eftirlitsmaður verkkaupa metur þörf fyrir 
þjöppunarpróf. 
Við fyllingu að sökkulveggjum þar sem fyllt er beggja vegna skal þess gætt, að hæðarmunur fyllingar 

sitt hvoru megin við sökkul verði ekki meiri en 0,5 m. 

Magntölur – einingarverð  
Magntala er rúmeter [m³] af þjappaðri fyllingu. Ákvörðun magns skal vera skv. teikningu og ofantalinni 

lýsingu. Innifalin er allur kostnaður, svo sem efni, ámokstur, akstur, þjöppun, jöfnun, þjöppunarpróf og 

frágangur. 

 

1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu 

Undir botnplötu komi 75 mm plasteinangrun með rúmþyngd minnst 16 kg/m3. Passa skal að plötur 

falli vel saman þannig að ekki myndist rifur á milli þeirra 

Magntölur – einingarverð  
Magntala er fermetrar [m²] af fullfrágenginni einangrun. Ákvörðun magns skal vera skv. teikningu. 

Innifalin er allur kostnaður, svo sem efni, vinna og frágangur. 
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2 Burðarvirki 
 

2.1 Steypumót 

2.1.0 Almennt 

Fylgja skal uppdráttum arkitekta og verkfræðinga. Steypuvirki skulu uppfylla eftirfarandi staðla: 
Staðalinn ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005- steinsteypa, ÍST 10:1971 steinsteypa 1. og 2. hluti.  
 
Nákvæmniskröfur:  
Eftirfarandi kröfur gilda um nákvæmni á staðsetningu og þykktum:  
Staðsetning í plani og hæð, undirstöður   ± 15 mm  
Stærð annarra steyptra hluta    ± 3 mm  
Staðsetning innsteyptra hluta   ± 5 mm  
Kótar       ± 3 mm  
Misgengi á steypuskilum    ± 2 mm  
Staðsetning gluggaopa     ± 2 mm  
 
Frávik frá 3 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt, má mest vera sem hér segir:  
Bitar, veggir og súlur     5 mm  
Gólf og plötur undir ílögn    10 mm  
Gólf og plötur vélslípuð     3 mm  
 

Til tengingar móta skal nota tengi af viðurkenndri gerð. Öll mót skal hreinsa rækilega áður en steypt 

er í þau. Mót skal bleyta rækilega áður en steypuvinna hefst.   

Verktaki skal setja göt og raufar í steyptar plötur, veggi og bita skv. teikningum og er það innifalið í 

verði móta nema annað sé tekið fram. Ef verktaki lætur undir höfuð leggjast að setja raufar eða göt 

þar sem slíkt er sýnt á teikningum, eða honum hefur verið skýrt frá af eftirlitsmanni, skal hann á sinn 

kostnað bora slík göt eða saga raufar eftir fyrirsögn eftirlitsmanns. Slík steypubrot eða sögun má þó 

ekki framkvæma, fyrr en steypa hefur náð fullri hörðnun.  

Mót má ekki rífa fyrr en steypan hefur fengið nægilegan styrkleika. 

Lögð er áhersla á, að mót séu hreinsuð vandlega af öllu sagi, bindivír, rusli og öðrum óhreinindum, 

áður en steypuvinna hefst. Sé notuð mótaolía, skal mótaviður olíuborinn áður en slegið er upp. Þess 

skal vandlega gætt, að mótaolía komi ekki á bendingu eða steypu á steypuskilum 

Staðsetning og gerð allra steypuskila sem ekki eru sýnd á teikningum eru háð samþykki hönnuðar. 

 

2.1.1 Steypumót fyrir undirstöður og botnplötu 

Á undirstöður innan grunns og að utan er ekki gerð sérstök krafa á mót að öðru leyti en því að ekki 
verði um misþykktir að ræða og að samþykki eftirlitsmanns liggi fyrir.  
Steypumótin skulu vera nægilega stíf, þannig að svignun þeirra sé hvorki til skaða né útlitslýta og 

þannig að svignun móta sem á sér stað þegar steypt er, sé ekki meiri en 1/500 af fjarlægð milli fastra 

punkta. Mót skulu vera það þétt að fínefni steypunnar leki ekki út úr móti. Uppistöður (bönd) skulu 

hafa nægan styrkleika og stífleika til að taka við áraun frá klæðningu og flytja hana yfir á mótatengi 

eða aðrar festingar, án þess að mótin skekkist eða gliðni. Samtenging mótabyrða skal vera nægilega 

traust og miðuð við þá áraun, sem niðurlagning steypu veldur. Tengi skulu halda mótum innan þeirra 

marka, sem krafist er í þessari lýsingu. 

 

Magntölur – einingarverð  
Magntala er fermetrar [m2] af snertifleti móta og steypu miðað við einfalt byrði. Magn er reiknað sem 
nettó flötur, mælt af teikningu, en mót eru þó ekki flokkuð eftir mismunandi kröfum til áferðar. 
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 Ekki verður reiknað með hliðum í úrtökum t.d. vegna glugga og dyraopa. Flatarmál opa stærri en 4 m2 
dregst frá. Göt plastvegna lagna skulu vera innifalinn í einingarverðum.  
Einingarverð skal innifela allt efni og vinnu í samræmi við verklýsingu. 

 

2.1.2 Mót fyrir veggi og stiga 

Á fleti útveggja að innan, innveggja, súlur, stiga og aðra sýnilega fleti að einangrun lokinni skal nota 
slétt borðamót eða fleka, en áformað er að þessir fletir verði sandspartlaðir undir málun (sjá nánar á 
teikningum arkitekts).  
Steypuvösum skal komið fyrir undir gluggum og á öðrum stöðum sem ekki næst að steypa á annan 
hátt.  
Stoða skal tryggilega undir stiga og athuga að stoðir geti borið þann þunga, sem á þær kemur.  
Steypumótin skulu vera nægilega stíf, þannig að svignun þeirra sé hvorki til skaða né útlitslýta og 

þannig að svignun móta sem á sér stað þegar steypt er, sé ekki meiri en 1/500 af fjarlægð milli fastra 

punkta. Mót skulu vera það þétt að fínefni steypunnar leki ekki út úr móti. Uppistöður (bönd) skulu 

hafa nægan styrkleika og stífleika til að taka við áraun frá klæðningu og flytja hana yfir á mótatengi 

eða aðrar festingar, án þess að mótin skekkist eða gliðni. Samtenging mótabyrða skal vera nægilega 

traust og miðuð við þá áraun, sem niðurlagning steypu veldur. Tengi skulu halda mótum innan þeirra 

marka, sem krafist er í þessari lýsingu 

 
Magntölur – einingarverð  
Magntala er fermetrar [m2] af snertifleti móta og steypu miðað við einfalt byrði. Magn er reiknað sem 
nettó flötur, mælt af teikningu, en mót eru þó ekki flokkuð eftir mismunandi kröfum til áferðar. Ekki 
verður reiknað með hliðum í úrtökum t.d. vegna glugga og dyraopa. Flatarmál opa stærri en 4 m2 
dregst frá. Göt vegna lagna skulu vera innifalinn í einingarverðum.  
Einingarverð skal innifela allt efni og vinnu í samræmi við verklýsingu. 

 

2.1.3 Mót fyrir loftaplötu  

Undirsláttur undir staðsteyptar loftaplötur skal hafa yfirhæð, sem á miðri plötu skal nema um L/500 
af lengra hafi plötunnar milli fasta punkta.  
Nota skal slétt borðamót eða fleka, en áformað er að þessir fletir verði sandspartlaðir undir málun. 
Göt og úrtök skal setja samkvæmt gataplönum lagnahönnuða B02. 
Stoða skal tryggilega undir plötur og athuga að stoðir geti borið þann þunga, sem á þær kemur. 
 
Magntölur – einingarverð  
Magntala er fermetrar [m2] af snertifleti móta og steypu miðað við einfalt byrði. Magn er reiknað sem 
nettó flötur, mælt af teikningu, en mót eru þó ekki flokkuð eftir mismunandi kröfum til áferðar. Ekki 
verður reiknað með hliðum í úrtökum t.d. vegna glugga og dyraopa. Flatarmál opa stærri en 4 m2 
dregst frá. Göt vegna lagna skulu vera innifalinn í einingarverðum.  
Einingarverð skal innifela allt efni og vinnu í samræmi við verklýsingu. 

 

2.2 Bendistál 

2.2.0 Almennt 

Um steypustyrktarstál og bendingu gilda ákvæði Eurocode 3: ÍST EN 1992-1-1-2002./NA:2010.  
Bending skal gerð skv. teikningum og verklýsingu.  
Tryggt skal að notað sé rétt fyrirskrifað stál og staðsetning skv. teikningum. 

Bendingu skal vanda og uppdráttum fylgt nákvæmlega. Nota skal fjarlægðarklossa af viðurkenndri 
gerð til að tryggja rétta legu stáls frá brúnum, bæði í veggjum og loftplötum, en leyfileg minnsta 
fjarlægð frá steypuyfirborði er sýnd á teikningu B01.  
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Í veggjum með einu neti má festa netið í mótateinana til að halda því föstu. Í veggjum með tvöföldu 
neti skal festa járnanet í mótateina og auk þess setja fjarlægðarklossa í ytra netið. Stóla skal setja undir 
efra net í plötum og millineta í veggjum. Járn skal binda saman með bindivír eða á annan viðurkenndan 
hátt þar sem þau krossast.  
 
Efni:  
Allt bendistál skal vera kambstál B 500 með lágmarks skriðmörk 500 N/mm2  
Stál notað í lykkjur skal vera suðustál. Verði notað rafsoðið bendinet skal það vera með sama flotstyrk 
og gildir um bendistálið almennt.  
Verktaki skal framvísa til hönnuðar/verkkaupa vottorði eða öðrum þeim gögnum sem staðfesti að stál 
það sem fyrirhugað er að nota í bygginguna uppfylli gæðakröfur. Leiki vafi á gæðum bendistáls, sem 
verktakinn hyggst nota, skal framkvæma prófun á eiginleikum stálsins. Prófanir skulu gerðar af 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða af öðrum viðurkenndum aðila og kostaðar af verktaka.  
 
Geymsla á bendistáli:  
Bendistál skal geyma á vinnustað á timburklossum eða öðru undirlagi, til að verja það óhreinindum og 

skemmdum. 

 

2.2.1 Bending 

Járnagrind, þar með talin tengijárn, skal vera að fullu lögð og fest áður en steypuvinna hefst. Nota skal 
viðurkennda fjarlægðaklossa og/eða -stóla til að tryggja rétta staðsetningu bendistáls í steypuvirkinu 
ca. 1 stk. pr. m2 byrðis. Stólar og fjarlægðarklossar skulu þannig frá gengnir að þeir aflagist ekki þegar 
steypt er. Járnagrind skal binda saman með 1,5mm bindivír þar sem þau liggja saman í kross, þannig 
að hún myndi stífa heild. Við notkun á bindivír skal þess gætt að vírendar séu beygðir inn í steypuna 
og liggi ekki í yfirborði steypu.  
Ekki má skeyta fleiri en 4. hvert járn í þversniði. Ekki má skeyta efribrúna járnum saman yfir veggjum, 
súlum og bitum. Ekki má skeyta neðribrúna járnum saman á miðju hafi milli áseta.  
Verktaki skal kynna sér á uppdráttum, göt, raufar, lista og þynningar í steypu.  
 
Sökkulskaut:  
Verktaki skal útbúa sökkulskaut í samræmi við teikningar og lýsingar raforkuvirkis og er þessi liður 

verðlagður þar. 

 

Magntölur – einingarverð  
Magn er kíló [kg]. Miðað við þær skeytingar sem sýndar eru á uppdráttum. Sé ekki gerð sérstök grein 
fyrir skeytingum á uppdráttum er reiknað með einni skeytalengd fyrir hverja 12 m lengd stanga. Ekki 
er tekið tillit til skörunar við útreikning á bendinetum(gefin er upp nettóflötur þeirra flata sem þau 
þekja).  
 
 
Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi töflu:  
K 10     0,62 kg/m  
K12     0,88 kg/m  
 

Í einingarverði skal vera innifalið allt efni, vinna. vélar og flutningur svo og kostnaður vegna rýrnunar 

og klippingar, bindivír, fjarlægðarklossar, verkpallar og allt annað er þessum verkþætti tengist. 
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2.3 Steinsteypa 

2.3.0 Almennt 

Steypuvirki skulu uppfylla eftirfarandi staðla: Eurocode 2, ásamt tilheyrandi þjóðarskjali FS ENV 1992-
1-1:1991 fyrir ísland. Einnig ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005 og ákvæði um niðurlögn úr 
staðlinum ÍST 10 nema annað sé getið í ÍST 14.  
Fjaðurstuðull steinsteypu skal að öllu jöfnu vera samkvæmt Eurocode 2 margfaldaður með gildinu 0,9 
samkvæmt Þjóðarskjali. Notast skal við ekki áberandi opinn fylliefni sjá nánar RB-blað Eq 4.017  
Öll steypa skal vera frá vottaðri og viðurkenndri steypustöð.  
Efni:  
Eiginleikar, framleiðsla og niðurlögn steypu skal vera í samræmi við ÍST EN 206 og ÍST 10:1971.  
 
Brotþolsflokkar:  
C25 Þrifalag og undirstöður  
C25 Botnplata 
C25 Innveggir og súlur (inni)  
C25 Útveggir 
C35 Plata (milliplata), svalir og súlur úti  
 

Steypuvinna:  
Áður en steypuvinna hefst skal ganga úr skugga um að tækjakostur sé nægur og í lagi.  
Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll og 
brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við.  
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil, umfram það sem sýnt er á teikningum eða til breytinga á þeim, 
skal verktaki leggja fyrir hönnuð verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru tillögurnar háðar samþykki 
hans.  
Steypa frá steypustöð skal vera komin í mót innan 1,5 klst. frá því hún var sett í steypubíl.  
 
Niðurlögn og titrun steypu:  
Við niðurlögn og titrun steypu skal fylgja Rb-blaði, “Niðurlögn og aðhlynning steinsteypu” auk staðla 
þeirra sem nefndir eru hér að ofan.  
Áður en steypt er að steypuskilum skal vökva eldri steypuna vel, en þó ber að varast að pollar standi 
við skilin, þegar niðurlögn steypu hefst. Steypa skal lögð í mót eins jafnt og kostur er í því sem næst 
láréttum lögum sem ekki eru þykkari en 400-600 mm.  
Fari fallhæð steypu í mót yfir 2,5 m skal gera sérstakar ráðstafanir til að hindra aðskilnað steypu. 
Steypuna skal titra saman með víbrator og verður að titra steypuna sérstaklega vel við steypuskil og 
undir gluggum vegna hættu á hreiðurmyndunum. Forðast skal eftir föngum að titrarinn snerti 
bendistál. Veggtoppa og múrkanta skal slétta og glatta að ofan um leið og steypt er. 
 

Heimilt er að auka sigmál steypu með notkun íblöndunarefna. Áður en notkun slíkra íblöndunarefna 
hefst skal leita samþykkis verkkaupa.  
 

2.3.1 Steypa fyrir undirstöður og botnplötu 

Öll steypa fyrr undirstöður og botnplötu skal vera C25  

 

Magntölur – einingarverð  

Magntala er rúmmetrar [m³] af niðurlagðri og fullfrágenginni steypu.  
Við útreikning á magntölum er miðað við “nettó” rúmtak steyptra hluta, af hverri gerð, mælt upp af 
teikningum.  
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Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin, þ.á.m. 

aðhlynning steypu meðan hún er að harðna, rýrnun og frágangur allur þar með talið að höggva 

mótatengi þar sem það er ekki magntekið í annarri meðhöndlun. 

 

2.3.2 Steypa fyrir inn og útveggi 

Öll steypa fyrir inn og útveggi skal vera C25  

 

Magntölur – einingarverð  

Magntala er rúmmetrar [m³] af niðurlagðri og fullfrágenginni steypu.  
Við útreikning á magntölum er miðað við “nettó” rúmtak steyptra hluta, af hverri gerð, mælt upp af 
teikningum.  
Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin, þ.á.m. 

aðhlynning steypu meðan hún er að harðna, rýrnun og frágangur allur þar með talið að höggva 

mótatengi þar sem það er ekki magntekið í annarri meðhöndlun. 

 

2.3.3 Steypa fyrir milliplötu 

Öll steypa fyrr milliplötu skal vera C35 

 

Magntölur – einingarverð  

Magntala er rúmmetrar [m³] af niðurlagðri og fullfrágenginni steypu.  
Við útreikning á magntölum er miðað við “nettó” rúmtak steyptra hluta, af hverri gerð, mælt upp af 
teikningum.  
Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin, þ.á.m. 

aðhlynning steypu meðan hún er að harðna, rýrnun og frágangur allur þar með talið að höggva 

mótatengi þar sem það er ekki magntekið í annarri meðhöndlun. 

 

 

2.4 Stálvirki 

2.4.0 Almennt 

Allt stál, annað en boltar og snittteinar með skífum og róm, skal, ef annars er ekki sérstaklega getið á 
teikningum eða í verklýsingu, a.m.k. uppfylla kröfur ÍST EN 10025- 2:2004 um stálgæði.  
Stálið skal vera óskemmt og standast a.m.k. kröfur EN ISO 8501-1:2001 um “ryðstig B”. Það skal vera 
laust við innri galla svo sem skillög. 
Verktaki skal afhenda eftirlitsmanni verkkaupa vottorð um gæði stálsins og skýrslur um rannsóknir á 
því, þegar hann óskar þess. 
Lögun allra stálbita og –stanga skal vera af staðlaðri gerð samkvæmt Evrópustöðlum. 
Sívöl rör skulu vera heildregin og valin samkvæmt EN 10210-2:2006. 

 

Yfirborðsmeðhöndlun: 

Allir kantar, sem verða sýnilegir, á plötum og á endum á stöngum og bitum skulu slípaðir þannig að 
ójöfnur verði minni en ± 0,5 mm frá sléttum fleti. Allar skarpar brúnir á fullunnu stálvirki skal auk þess 
slípa ávalar þannig að 1 mm < R < 1,5 mm. Óskemmdar valsaðar brúnir þarf ekki að slípa. 
Stálið skal vera grunnmálað og laust við rið, suður skulu meðhöndlaðar með grunnmálningu. 

 

Rafsuða: 

Öll rafsuðuvinna skal unnin af mönnum, sem hafa gild hæfnispróf frá Nýsköpunarstöð Íslands eða 
annarri óháðri stofnun, sem annast próftöku og útgáfu hæfnisvottorða.  
Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á hverjum stað að formbreytingar og innri spennur verði sem 
minnstar. Verktaki skal áður en suðuvinna hefst gera suðuforskriftir (suðuferla) samkv.  
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ÍST EN ISO 15609-:2004 þar sem tilgreint er m.a. fösun, suðuaðferðir, suðugerðir, suðustefnur og gerð 
rafsuðuvírs. Suðuferlar skulu afhentir eftirlitsmanni verkkaupa fyrir fram til samþykktar. 
Stúfsuður skulu, ef annað er ekki tekið sérstaklega fram á teikningum, hafa fulla gegnumbræðslu og 
óskert suðuþversnið út á enda. 
 

2.4.1 Stálbiti og súlur 

Koma skal stálbita og súlum fyrir eins og kemur fram á teikningum. Stálbiti er settur saman í verksmiðju 

ásamt því að festieyru fyrir sperrur eru soðinn á hann þar, fara skal erfir framleiðsluteikningum B14. 

Súlur eru soðnar við bitann á verkstað. 

 

Magntölur – einingaverð 

Greitt verður fyrir hvert kg af uppsettu og fullfrágengnu stáli á einingarverði í tilboðsskrá nema annað 
sé sérstaklega tilgreint hér á eftir. 
Þyngd stálprófíla reiknast samkvæmt töflugildum á þyngd pr. m í viðurkenndum handbókum og þyngd 
annarra hluta úr stáli út frá rúmþyngdinni 7850 kg/m3. Rafsuður og samsetningarbolta skal ekki reikna 
með í þyngd stálsins, en kostnaðurinn skal reiknaður með í einingarverðinu á stálinu. Í einingarverðinu 
skal innifalinn allur efniskostnaður, kostnaður við smíði, uppsetningu, frágang og yfirborsmeðhöndlun, 
þ.m.t. grunnmálun. Innifalið í einingarverði í tilboðsskrá fyrir stál skulu vera allir snittteinar, límboltar 
og múrboltar sem eru notaðir í tengingum fyrir stálvirki og eru sýndir á teikningum. Einingarverðið skal 
innifela allan kostnað, svo sem rær, skífur, lím, borun og vinnu við að koma hlutum fyrir í samræmi við 
teikningar. 
 

2.5 Trévirki 

2.5.0 Almennt 

Trévirkið í þessum verkhluta er í aðalatriðum útfært með grindarefni í styrkleikaflokki T1 45 x 145 mm, 
sem mynda grunnburð fyrir útveggi, og með klæðningu úr grenikrossviði til utanhússnota sem sér um 
afstýfingu trévirkis annars vegar og lokar því af hins vegar. Krossviðurinn er 9mm þykkur á útveggjum 
sjá teikningar númer B15-B17 
 

 

2.5.1 Veggjagrindur 

Grindarefni 
Efni í veggjagrindur er úr húsþurri, alheflaðri furu í styrkleikaflokki T1 og í stærð 45 x 145 mm. Festingar 
og samsetningar eru sbr. teikningar B17, að mestu útfærðar með þar til gerðum BMF stálfestingum. 
Allsstaðar þar sem timbur leggst þétt að steypu skal setja þakpappa á milli.  
 
Krossviður 
Krossviður skal vera vatnslímdur grenikrossviður, sérstaklega ætlaður til utanhússnota. Þykktin er 9 
mm í veggklæðningar. Krossviður límist með úti-úretanlími og neglist við alla aðliggjandi burðarviði og 
lista með skotsaum m. lími 2.8 x 65 c/c 100 mm. Innbyrðis samskeyti krossviðarplata og samskeyti 
þeirra við steypu þéttist með þéttikítti (plötur lagðar saman í kítti og umframefni hreinsað af ytra 
byrði). 
 

Magntölur - einingarverð  

Magn er í [m2] , einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk þ.e efni, vinna, vélar, flutningar og 

förgun umframefnis. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þar til að fullgera verkið. 
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2.6 Þak 

2.6.0 Almennt 

Trévirkið í þessum verkhluta er í aðalatriðum útfært með sperrum í styrkleikaflokki T1 45 x 195 mm, 
sem mynda grunnburð fyrir þak á þeim hluta sem er uppbyggður á hefðbundinn máta, sjá teikningar 
af festingum á bls. B09 í teiknisetti og framleiðsluteikningum B10 – B11 . Hinn helmingur þaksins er 
borinn uppi af kraftsperrum úr 45 x 145 mm sperruefni í styrkleikaflokki T1. Sjá teikningar af festingum 
og samsetningu fyrir kraftsperrur á bls. B12 og B17 í teiknisetti 
Klæðning ofan á sperrur er hefðbundinn  25 x 150 mm  borðaklæðning gisklædd. 
 

2.6.1 Þakviðir 

Allt burðarefni er í styrkleikaflokki T1 

Sperrur eru festar við stálbita í mæninn með borðaboltum, við útveggi eru BMF festingar, 

gegnumboltaðar í gegnum sperru og toppreim í veggjagrind. 

Sperrur sem koma að kverksperrum eru stikkskrúfaðar í kverksperrur.  

Kverksperrur eru settar saman úr 2x 45 x 195 mm burðarvið gegnumboltaðar með borðaboltum og 

festast við stálbita í mæni með boltum og BMF festingum við veggi. 

Kraftsperrur eru settar saman úr 45 x 145 mm sperruefni í styrkleikaflokki T1. 

Á samskeyti eru settar BMF gataplötur og þær negldar saman með BMF kambsaum, við útveggi eru 

þær að festast með BMF festingum sem gegnumboltast í gegnum sperru og toppreim með boltum. 

Borðaklæðningin er 25 x 150 mm gisklædd negld með 3 stk 75mm nöglum í hverja sperru. Einungis má 

bara skeyta 3 borðum í röð á hverri sperru. 

Límtrésbitar yfir svölum koma í festingu ofan á súlu á svölum og boltast við veggjagrindur við útveggi 

sjá teikningu nr. B08 í teiknisetti. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m2]. Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við þakið, þar 

með talið allt timbur, allar festingar t.d. naglar, skrúfur, boltar, vinklar, sperruskór og festijárn fyrir 

límtré. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur. 

 

3. Lagnir 
 

3.1 Frárennslislagnir 

3.1.0 Almennt 

Allar leiðslur skal leggja í beinni línu með jöfnum halla. Allar stefnubreytingar skal 
framkvæma með formstykkjum. 
Aldrei má skola af áhöldum eða vélum niður í fráveitulagnir, og er verktaki ábyrgur fyrir því að pípur 
séu hreinar, þegar hann skilar verkinu. Stútum skal loka á byggingartíma með plastlokum, eftir að 
sannprófað hefur verið að allar leiðslur séu hreinar og í fullkomnu lagi. 
Þegar uppsetningu fráveitukerfa er lokið skal skola þau vandlega út með hreinu vatni. Inni í húsi skal 
efri brún múffa vera í hæð við steypt gólf, og aldrei upp úr endanlegu gólfi. Við gólfniðurföll skal hæð 
og lega þó miðuð við tengihæð frátaksstúta frá niðurföllum. Við þakniðurföll skal efri brún múffa vera 
ca. 20 cm undir endanlegu jarðvegsyfirborði. 
Ekki má hylja neinar leiðslur, hvorki í grunni eða utanhúss, fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt 
frágang þeirra og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. 
 

3.1.1 Frárennslislagnir 

Á hæðarblaði eru staðsettar með tengikótum tengingar við fráveitukerfi bæjarins. Um tvöfalt kerfi er 
að ræða, þ.e. skolpkerfi annars vegar og regnvatnskerfi hins vegar. 
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Lagnaefni og frágangur 
Skolp- og regnvatnslagnir eru almennt stífar PVC-plastpípur, þéttpakkaðar á samskeytum með þar til 
gerðum gúmmíhringjum. Jarðvatns- og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir eru stífar PVC-
plastpípur, þéttpakkaðar á samskeytum með þar til gerðum gúmmíhringjum og gataðar á efri hluta 
belgs. Götun skal vera frá verksmiðju (sérstakar jarðvatnslagnir) eða minnst 2 x Ø6 mm göt með 300 
mm millibili. Tengingar frá steinbrunnum við bæjarkerfi eru steinlagnir (ST), þéttpakkaðar með þar til 
gerðum gúmmíþéttihringjum. Allt efni í fráveitulögnina skal vera samsvarandi að gerð og gæðum. 
Staðsetning fráveitulagna og stúta er málsett m.v. sökkulveggi. Rennsliskótar og hallar skulu vera í 
samræmi við lagnateikningu L02 í teiknisetti. 
Undir pípur, ofan á þjappaða fyllingu, skal jafna út og þjappa minnst 15cm sandlag. Meðfram og yfir 
skolp- og regnvatnslagnir skal fylla með 150 mm sandlagi áður en fyllt er í skurð með fyllingarefni. 
Meðfram og yfir jarðvatnslagnir og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir skal setja 15-20cm lag af 
drenmöl nr. 1 (kornastærð 7-30mm) og jarðvatnsdúk sem nái niður fyrir miðjan belg beggja vegna. 
Brunnar 
Brunnar skulu vera af viðurkenndir gerð. Allar innátengingar skulu formaðar þannig að múffutenging 
verði fast upp við brunnvegg. Brunnar sitji á útjöfnuðu og þjöppuðu 10 cm sandlagi, en undir sandlagi 
sé þjöppuð fylling. Fylla skal varlega að brunnum með fínu fyllingarefni (t.d. mulningur eða sandur). Á 
brunna sem koma upp í hellulögn skal setja Ø600 mm steypujárnslok, brunnar huldir jarðvegi lokist 
með galv. stállokum. Lok skulu hæðarsett m.v. endanlega jarðvegshæð. 
 

Magntölur – einingaverð 

Magntölur fyrir pípur eru [lm] nettó hverrar gerðar mælt af grunnmynd. Magntölur fyrir brunna eru 
stk hverrar gerðar. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t. fittings, 
steypa, söndun o.s.frv.  
 

 

3.2 Vatnslagnir 

3.2.0 Almennt 

Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn (~60°-65°C). Upphitun fer fram í varmaskipti fyrir tilstilli 
hitaveituvatns frá OR. Kalt neysluvatn er leitt beint frá veituinntaki. Neysluvatnslagnir skulu vera úr 
vottuðu efni og vera  rör í rör kerfi með tilheyrandi tengistykkjum. Lagnir skulu vera staðsettar 
samkvæmt teikningum. Æskilegt er að leggja lagnir fyrir kalt neysluvatn undri plötueinangrun. Öll 
meðferð og niðurlögn lagnaefnis skal vera  samkv. leiðbeiningum.  
Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun 
hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Þrýstiprófun skal vera í tveimur lotum mælt 
frá inntaksklefa eða í lægsta punkti lagnakerfis. Þrýstingur í prófi skal vera það sem framleiðandi gefur 
upp og framkvæmt samkvæmt framleiðanda. 
Frágangur á götum skal uppfylla kröfur frá Mannvirkjastofnun. 
Verktaki skal skila neysluvatnskerfi fullbúnu, útteknu og tilbúnu til notkunar, fara skal eftir teikningum 

á bls. L06-L07 í teiknisetti. Við alla töppunarstaði þurfa að vera hitastýrð blöndunartæki sem passa að 

hitastig fari ekki upp fyrir 60°-65°. 

 

3.2.1 Neysluvatnslagnir 

Leggja þarf rör í rör kerfi í plötur hússins á fyrstu og annarri hæð, fara skal eftir teikningum L04 og L05 

í teiknisetti sem sýnir staðsetningu lagna í plötum. 

Neysluvatnspípur skulu vera PEX rör hlífðarröri PP (rör í rör). Rörin skulu vera gerð fyrir 10 bara 

þrýsting, 70°C hita og samfellda notkun í 50 ár. 80°C hita við 5 bör og samfellda notkun í 25 ár. 

Tengistykki skulu vera gallalaus og vottuð til að notast með rörunum og til notkunar í neysluvatnskerfi. 

Samsetning skal gerð eftir forskrift framleiðanda. Nota skal svokallaðar tvíburadósir þar sem ætlunin 

er að framlengja lögn í annað tæki.  
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Deilirörum skal komið fyrir í veggjum samkvæmt teikningum og sal notast við innbyggða deilikistu fyrir 

það. Koma skal fyrir öllum þeim tækjum sem reiknað er með á teikningum s.s. eins og klósettum, 

handlaugum og blöndunartækjum. Nota skal efni frá vönduðum framleiðanda. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntölur eru metrar [lm] . Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum 

við töppunarstaði ásamt tengingu við inntaksgrind. Öll verð eru nettó einingarverð.  

 

 

3.3 Hitalagnir 

3.3.0 Almennt 

Verktaki skal leggja allar hitalagnir eins og fram kemur á teikningum. Allt efni sem notast er við skal 

vera vottað frá framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum og reglugerðum fyrir notkun. 

Einangra skal lagnir þar sem það á við. Ekki má hylja nein lagnasamskeyti, fyrr en eftirlitsmaður hefur 

samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. 

Frágangur á götum skal uppfylla kröfur frá  Mannvirkjastofnun. Ofnar skulu vera að viðurkenndri gerð 

í  hvítum lit. 

Fara skal eftir ákvæðum í kafla 14.2 í Byggingarreglugerð sem og ákvæða ÍST 67. 

 

3.3.1 Gólfhiti 

Gólfhitalagnir skulu lagðar með 2 x 20 mm PEX lögnum. Fylgja teikningum og skýringum sem koma 

fram á bls. L04 og L05. Rör eru lögð ofan í einangrunarmottur sem eru lagðar ofan á steyptar plötur. 

Lagnir skulu lagðar að tengigrind sem staðsett er í bílskúr á fyrstu hæð og í baðherbergi á annarri hæð. 

Hver slaufa skal vera samskeytalaus. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntölur eru [lm]. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum og 

uppsetningu. Öll verð eru nettó einingarverð.  

 

 

3.3.2 Ofnalagnir 

Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við IST 69. Ofnar skulu staðsettir 100mm frá gólfi fyrir 

utan handklæðaofna. Ofnar eru tilgreindir í ofnatöflu á bls. L08 og L09 í teiknisetti. Á alla ofna skal 

setja sjálfvirka ofnloka sem settir eru á framrás og bakrás eftir því hvað hentar hverju rými. Ofnar skulu 

vera hvítir og að viðurkenndri gerð. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntölur eru [lm]. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum og 

uppsetningu á þeim 

Magntölur fyrir uppsetningu ofna er [stk]. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og setja 

upp ofna. Öll verð eru nettó einingarverð.  

 

3.4 Hreinlætistæki 

3.4.0 almennt 

Við val á hreinlætistækjum skal hugað að óskum verkkaupa, öll tæki þurfa að vera að viðurkenndri 

gerð. Veggtengd blöndunartæki beintengjast neysluvatnskerfi, hreinlætistæki tengjast einnig við 

neysluvatnskerfið. Sýnilegir vatnslásar handlauga séu úr krómuðu stáli,  
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samsettir með skrúfuðum gengjum og þéttir með gúmmípakkningum. Vatnslásar stálvaska mega hvort 

sem er vera úr krómuðu stáli eða plasti, frágangur að öðru leyti skal vera eftir viðurkenndum 

aðferðum. Hitastýrð blöndunartæki þurfa að vera við alla töppunarstaði 

 

3.4.1 Hreinlætistæki 

Öll salerni skulu vera veggtengd og vegghengd postulínstæki með innbyggðum lágskolandi skolkassa. 

Festingar skulu tryggar og í samræmi við kröfur framleiðanda, t.d. burðarrammi boltaður við vegg 

og/eða gólf. Sturtur á báðum hæðum eru gerðar á staðnum en koma þarf fyrir blöndunartækjum. 

Koma þarf fyrir baðkari í baðherbergi á annarri hæð og það frágengið með viðurkenndum aðferðum. 

Koma þarf fyrir handlaugum og er það gert í samráði við verkkaupa þegar búið er að velja innréttingar. 

Hitastýrð blöndunartæki þurfa að vera við hvern töppunarstað sem ganga úr skugga um að vatn fari 

ekki yfir 60°-65° 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntölur eru heild. Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá 

hreinlætistækjum. 

 

5. Frágangur Innanhúss. 
 

5.0 Almenn atriði 
Í þessum kafla er lýst frágangi innanhúss. Verktaki tekur að sér að fullgera húsið að innan. Öll fagvinna 

skal unnin af fagmönnum í viðkomandi iðngrein. Nota skal þau efni sem vísað er til í gögnum hönnuða 

eða önnur sambærileg efni að mati verkkaupa sjá teikn. A 16 og A 17. Verktaki skal með nægilegum 

fyrirvara leita samþykkis á öllu efni og öllum búnaði sem hann hyggst nota til framkvæmdarinnar. Komi 

fram innbyrðis misræmi milli teikninga annars vegar og hins vegar á milli teikninga og verklýsingar, skal 

strax vekja athygli eftirlitsmanns verkkaupa á ósamræminu, og mun hann leysa úr málinu að höfðu 

samráði við hönnuði. Athygli er vakin á því að verktaki skal bera allan aukakostnað, sem hægt er að 

rekja til þess að verkstjóri sé ekki nægilega vel inni í verkframkvæmd. Gerð er krafa til þess að verkstjóri 

setji sig vel inn í öll hönnunargögn og uppgötvi augljóst misræmi í tæka tíð, ef um slíkt er að ræða, 

áður en 

að viðkomandi verkþætti kemur. 

5.1 Múrverk 

5.1.0  Almennt 

Ekki er gert ráð fyrir miklu múrverki í þessari byggingu. Helstu múrverkin eru gólfplötur og viðgerðir á 

steypu. 

5.1.1 Veggir 

Viðgerð á skemmdum í steyptum inn- og útveggjum. Slípa skal niður ójöfnur í steyptum veggjum og 

gera þá tilbúna undir sandspörtlun. Alla skemmda, lausa og morkna steypu skal brjóta og hreinsa burt. 

Viðgerðir á veggjum að innan á að nota viðgerðarmúr t.d. frá BM Vallá eða sambærilegt. Öll kónagöt 

skal pakka með steinull, loka með tappa og sléttfylla með múr að innan og utan. Yfirfara skal alla veggi 

og afrétta ef þeir eru skakkir. Öll vinna skal unnin af fagmönnum.  

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að laga 

skemmdir og slípun á steypu. Útreikningur  við kónagöt er verð á kónagat innifalið vinna og efni. 
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5.1.2 Gólf 

Steypa í gólfi er samkvæmt kafla 2 um burðarvirki. Lagt verður anhydrit flotílögn og skal leggja hana 

samkvæmt leiðbeiningum BM Vallá eða öðrum viðurkenndum aðilum. Öll vinna skal unnin af 

fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í rúmmetrum, táknað [m2] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við 

niðurlagningu á steypu. Einnig er innifalið allt efni og öll vinna við niðurlagningu á anhydrit flotílögn. 

 

5.2 Trésmíði 

5.2.0 Allmennt 

Á neðri hæð eru burðarveggir staðsteyptir. Aðrir innveggir eru úr blikkgrind með gifs klæðningu nema 

í votrýmum er notaður Lemga hleðslusteinar eða sambærilegt. Á efri hæð eru innveggir úr blikkgrind 

með gifs klæðningu nema í votrýmum er notað Lemga hleðslusteinar eða sambærilegt. Útveggir 

efrihæðar eru úr timbri eru burðarvirki samkvæmt 2.5.1. Klæðning innan á útvegg er úr gipsi sem er 

fest já raflagna grind sem er úr 4,5 * 45 grindar efni. 

5.2.1 Gifs innveggir 

Gifs veggir eru upp byggðir úr blikkgrindum. Almennt eru grindur 70 mm blikkstoðir festar við leiðara 

sem eru festir í gólf og loft. Leiðararnir eru með filt til að minka hljóðburð. Eins skal kítta eða setja 

límborða á stoðir sem koma að steyptum vegg. Nota skal 120 mm leiðara þar sem mikið af 

vatnslögnum koma í veggi. Bil á milli stoða skal vera c/c 600 mm nema annað sé tekið fram. Á stoðirnar 

er skrúfað 13mm tvöfalt gifs og skal það vera frá viðurkenndum aðilum. Ekki má vera meira en 150 

mm á milli skrúfa á samskeytum og 300 mm á miðjuplötu. Þar sem innréttingar koma á gipsveggi skal 

innra lagið vera úr 12 mm krossvið og skal fullskrúfa hann áður en gifsið er sett yfir. Einangra skal 

innveggina fyrir hljóði með 45 mm þéttull 30kg/m³. Setja skal timbur inn í hurðargöt ef um brunahurðir 

er að ræða. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við veggina. Eftir 

að vinnu er lokið skal eigandi og verktaki fara yfir verkið. 

 

5.2.2 Léttsteypuveggir. 

Í votrýmum þar sem ekki eru steyptir veggir skal hlaða úr hleðslusteinum t.d. Lemga hleðslusteinum 

eða sambærilegu efni. Verktaki skal afla sér upplýsingar um uppsetningu á veggnum frá framleiðanda 

og verða þeir að uppfylla íslenskar reglugerðir. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við veggina. Eftir 

að vinnu er lokið skal eigandi og verktaki fara yfir verkið. 

 

5.2.3 Létt loft 

Loft efri hæðar eru létt. Loftið er uppbyggt eins og teikningar A15 og A16 segja til um. Þar sem loftið 
er upptekið skal einangra upp á milli sperra. Byrja skal á því að negla lista í kverkar á sperrubilinu og í 
miðjuna á bilinu sem eru 25 x 25 mm. Síðan er 220 mm 30kg/m3 þakull sett í bilið og passa verður á 
að ullin sé vel út í sperrur svo ekkert bil myndist sem hleypi kulda á milli. Þakullin á að vera með 
áföstum pappa og gæta verður að hefta masónít við listana þar sem samskeyti eru á ullinni. Til að ná 
þeim kröfum sem gerðar eru til einangrunar þá þarf að bæta við 25 mm þéttull 80 kg/m3 og er hún 
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sett í rafmagns  grindina. Þar sem kraftsperrur eru í þakinu er þakullin 220 mm 30 kg/m3 sett á milli 
langbandanna. Passa verður uppá að ullin sé út í langböndum svo rifur myndist ekki og hleypi kulda á 
milli. Ullin skal vera með áföstum pappa og setja skal masónít ofan á samskeyti á ullinni. Til að ná þeim 
kröfum sem gerðar eru til einangrunar þá þarf að bæta við 25 mm þéttull 80 kg/m3 og er hún sett í 
rafmagns grindina. Áður en rakavarnarlagið er sett skal setja 2 mm vír með c/c 300 undri þétt ullina til 
að halda í henni uppi bruna. 
Rakavarnarlagi úr 0,20 mm PE (polyetylen) plastdúk, “þolplasti” eða samsvarandi er heftað svo neðan 
á trégrind og togbönd. Samskeyti skulu vera sett saman með þar til gerðu límbandi (t.d. Siga). Passa 
skal að samskeytin séu hrein og laus við alla fitu áður en límt er saman. Þar sem loft og útveggir koma 
saman skal einnig líma saman rakavarnalag. Setja skal tvöfalda raflagna grind úr grindarefni 34 x 45 
mm. Skrúfa skal grindina upp í sperrurnar. Bæði innri og yrti grindin skal vera c/c 600. Klæða skal loftið 
með gifsi. Skrúfa skal upp gifsplötur með lámarki 150 mm á samskeytum og 250 mm í miðju. Öll vinna 
skal unnin af fagmönnum. 
 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við loftið. Eftir 

að vinnu er lokið skal eigandi og verktaki fara yfir verkið. 

 

5.2.4 Frágangur útveggja efri hæð. 

Einangra  þarf á milli stoða í útvegg. Nota skal 145 mm þétt ull 30 kg/m³. Setja skal rakavarnarlag úr 

0,20 mm PE (polyetylen) plastdúk og hefta það við stoðirnar. Samskeyti skulu vera sett saman með 

þar til gerðu límbandi (t.d Siga). Passa skal að samskeytin séu hrein og laus við alla fitu áður en límt 

er saman. Við gólf skal hefta rakavarnalag við fótreim áður en flotað er og láta svo flotið fara upp á 

rakavarnalag og loka þar með rakavarnalaginu. Seta skal rafmagnsgrind á útvegg. Rafmagnsgrindin 

skal vera úr 4,5*45 mm. Skrúfa skal grindina á útveggjastoðirnar með c/c 600mm. Veggurinn er svo 

klæddur með gipsi sem er skrúfað utan á rafmagnsgrindina með lámarki 150 mm á samskýtum og 

250 mm í miðju. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við veggina. Eftir 

að vinnu er lokið skal eigandi og verktaki fara yfir verkið. 

 

5.3. Málun og sandspörslun 

5.3.0 Almennt 

Reiknað er með notaðar verði málningartegundir sem hér eru á markaði og reynst hafa mjög vel m.t.t. 
slits og eðlilegra þrifa. Farið er fram á mjög fagmannleg vinnubrögð og að umgengni á vinnustað verði 
til fyrirmyndar. Verktaki skal gera sýnishorn af litum og áferð sé þess óskað. Grunnmálning skal að 
jafnaði 
vera í sama lit og yfirmálning. Áður en málun hefst skulu allir fletir og byggingahlutar vera hreinir, 
þurrir og gallalausir. Ekki skal mála á gallaða fleti eða óviðgerðan múr og hafi verktaki athugasemdir 
við þá fleti, 
sem hann á að mála, ber honum að hafa samband við eftirlitsmann verkkaupa hið fyrsta svo að ráðrúm 
gefist til raunhæfra aðgerða. Við málningarvinnu skal farið eftir almennum leiðbeiningum 
framleiðenda málningar varðandi allan undirbúning og framkvæmd verksins. Verktaki skal reikna með 
öllum skurðum sem verkinu fylgja, ennfremur vörslu efnis og tiltekt að verki loknu. Lakkspartl skal nota 
þar sem raki getur komist að, svo sem í og við glugga. Ekki má þynna málningarefni umfram það sem 
framleiðandi segir til um. Nota skal fyrsta flokks efni, ljós-, vatns- og olíuekta. Lökk skulu vera slitþolin. 
Sparslefni skulu vera ljós og rýrna lítið við þornun. Þess skal vandlega gætt, þegar gert er við sprungur, 
að ekki verði um áferðarmun að ræða. Málning skal þekja að fullu. Áður en málun hefst skal tryggt að 
allir yfirborðsfletir séu vel þurrir. Loftraki skal vera minni en 60% í a.m.k. 10 daga áður en byrjað er. 
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Verktaki skal gera við allar skemmdir á málningu sem orðið hafa á verktímanum. Málningarþætti telst 
ekki lokið fyrr en verktaki hefur lokið. 
 

5.3.1 Spörslun og málun steyptra veggja 

Gert er ráð fyrir að allir steyptir veggir séu sandsparslaðir. Gæta verður þess að allir veggir séu hreinir 

og að búið sé að laga allar skemmdir áður en byrjað sé.Slípa skal veggina áður en byrjað er að sparsla. 

Sandsparsla skal að lámarki tvær umferðir og ef með þarf bletta sparsla svo hvergi séu holur í veggjum. 

Setja skal hornalista á öll horn sem eru sýnileg með viðurkenndum listum. Grunna skal að eina umferð 

áður en málað er að lámarki tvær umferðir. Þegar málari hefur lokið vinnu skal eigandi og verktaki taka 

út verkið í sameiningu. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sparsla og 

mála  alla veggi. 

 

5.3.2 Spörslun og málun innveggja 

Nota skal efni til að sparsla sem eru viðurkennd á markaði hér á landi. Fylgja skal leiðbeiningum frá 

framleiðanda um notkun þess. Gips veginna skal sandsparsla skal að lámarki tvær umferðir og ef með 

þarf bletta sparsla svo hvergi séu holur í veggjum. Líma skal borða á öll samskeyti með viðurkenndum 

borðum. Setja skal hornalist á öll horn sem eru sýnileg með viðurkenndum listum. Grunna skal að eina 

umferð áður en málað er að lámarki tvær umferðir. Þegar málari hefur lokið vinnu skal eigandi og 

verktaki taka út verkið í sameiningu. Léttsteypuveggina skal sandsparsla að lágmarki tvær umferðir og 

ef með þarf bletta sparsla svo hvergi séu holur í veggjum. Grunna skal að eina umferð áður en málað 

er að lámarki tvær umferðir. Þegar málari hefur lokið vinnu skal eigandi og verktaki taka út verkið í 

sameiningu Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sparsla og 

mála  alla veggi. 

 

5.3.3 Spörslun og málun gips lofta 

Nota skal efni til að sparsla sem eru viðurkennd á markaði hér á landi. Fylgja skal leiðbeiningum frá 

framleiðanda um notkun þess. Sandsparsla skal að lámarki tvær umferðir og ef með þarf bletta sparsla 

svo hvergi séu holur á lofti. Líma skal borða á öll samskeyti með viðurkenndum borðum. Einnig skal 

líma borða í kverkar.  Kítta skal með lofti og vegg með akrílkítti.  Grunna skal að eina umferð áður en 

málað er að lámarki tvær umferðir. Þegar málari hefur lokið vinnu skal eigandi og verktaki taka út 

verkið í sameiningu. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sparsla og 

mála  loft. 

 

5.3.4 Spörslun og málun steyptra lofta 

Gert er ráð fyrir að loft neðrihæðar sé sandsparslað. Gæta verður þess að loftið sé hreint og að búið 

sé að laga allar skemmdir áður en byrjað sé. Slípa skal loftið áður en byrjað sé á að sparsla. Sandsparsla 

skal að lámarki tvær umferðir og ef með þarf bletta sparsla svo hvergi séu holur á loftiniu. Grunna skal 

að eina umferð áður en málað er að lámarki tvær umferðir. Þegar málari hefur lokið vinnu skal eigandi 

og verktaki taka út verkið í sameiningu. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 
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Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sparsla og 

mála  loft. 

 

5.4 Innréttingar  

5.4.0 Almennt 

Um er að ræða uppsetningu á innréttingum og fataskápum. Velja skal innréttingar og fataskápa í 
samráði við eiganda. Velja skal tæki í samráði við eiganda. Allt efni í innréttingar skal vera af vandaðri 
gerð. Allt smíðaefni skal vera 1. flokks með rakastig 6-8%. Áhersla er lögð á að öll hurðarjárn, 
skúffubrautir o.fl. verði af vandaðri gerð og sem samstæðust. Hafa skal samráð við arkitekt um 
endanlegt val á þessum búnaði. Öll mál, er varða innréttingasmíði, skal taka á staðnum. Við val á 
tækjum skal athuga mál og bera saman við innréttingamál. Harðplast og spón skal líma á kalt í 
blokkþvingum sé þess kostur. Almennt skal líma sama efni á báðar hliðar til að koma í veg fyrir spennu 
sem orsakað getur vinding. Hafa skal samráð við eftirlitsmann verkkaupa varðandi sýnilegar festingar. 
Verkkaupi skal reiðubúinn að gera sýnishorn af yfirborðsáferð til samþykktar eftirlitsmanns verkkaupa. 
 

5.4.1 Eldhúsinnrétting 

Um er að ræða kaup og uppsetningu á eldhúsinnréttingu. Kaupa skal eldhúsinnréttingu í samráði við 
eiganda og hönnuð. 
 
Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali, táknað [stk] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að setja upp 

innréttingar . 

 

5.4.2 Baðinnrétting 

Um er að ræða kaup og uppsetningu á baðinnréttingu. Kaupa skal baðinnréttingu í samráði við eiganda 
og hönnuð. 
 
Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali, táknað [stk] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að setja upp 

innréttingar . 

 

5.4.3 Fataskápar 

Um er að ræða kaup og uppsetningu á fataskápum. Kaupa skal fataskápa í samráði við eiganda og 
hönnuð. 
 
Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali, táknað [stk] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að setja upp 

skápa. 

 

5.5 Innihurðar 

5.5.1 Innihurðar kröfulausar 

Verktaki sér um að útvega hurðar samkvæmt beiðni eiganda. Um er að ræða bæði venjulegar 

innihurðar og rennihurðar. Velja skal viðurkenndar hurðir. Verktaki sér um uppsetningu og frágang á 

öllum hurðum samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Stærð hurða kemur fram á teikningu A7 og A8. 

Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 
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Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali, táknað [stk] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að setja upp 

hurðar. 

 

5.5.2 Innihurðar EICS-30 hurðir 

Verktaki sér um að útvega hurðar samkvæmt beiðni eiganda. Velja skal viðurkenndar hurðir. Skulu 

hurðirnar standast eldvarnarkröfur sem til þeirra eru gerðar. Verktaki sér um uppsetningu og frágang 

á öllum hurðum samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Öll vinna skal unnin af fagmönnum 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali, táknað [stk] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við að setja upp 

hurðar. 

 

5.6 Gólfefni 

5.6.0 Allmennt 

Varðandi undirbúning lagningar viðkomandi gólfefnis skal almennt fylgja leiðbeiningum 
gólfefnaframleiðanda. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni með góðum fyrirvara áður en hann hyggst 
leggja gólfefni, svo að ganga megi vel úr skugga um að aðstæður á staðnum séu heppilegar. Haft skal 
fullt samráð við eftirlitsmann verkkaupa t.d. varðandi rakastigsmælingu og ákvörðun um 
tímasetningu gólfdúkalagnar. Verktaki skal einnig tilkynna eftirlitsmanni með hæfilegum fyrirvara 
áður en hann festir kaup á gólfefnum.  Litir og endanleg gerð gólfefna skal háð samþykki arkitekts. 
Allt gólfefni skal lagt af 
reyndum fagmönnum. 

5.6.1 Gólfefni parket 

Velja skal parket í samráði við eiganda. Efnið skal vera 1. flokks og skal leggjast samkvæmt fyrirmælum 

framleiðanda. Passa skal að út með veggjum sé lágmarks rifa samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

Velja skal hljóðdempandi undirlag sem stenst kröfur.  Velja skal gólflista í samráði við eiganda. 

Frágangur við listann skal vara að ósk eiganda. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m2] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna Við parketið. 

 

5.6.2 Gólfefni í flísalögn 

Verktaki skal útvega flísar eftir beiðni eiganda. Efni skal vera 1. flokks. Þrífa skal vel gólfið áður en 

byrjað er og hreinsa öll óhreinindi og steypu hröngl og misfellur af gólfi og veggjum.  Vinna skal 

flísalögnina  eftir ráðleggingum framleiðanda.  

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m2]. Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna Við flísar.  

 

7. Frágangur utanhúss 

7.1.0 Almennt 

Þessi kafli fjallar um almennan frágang utanhúss. Verktaki tekur að sér að fullgera húsið að utan. Öll 

fagvinna skal unnin af fagmönnum í viðkomandi iðngrein. Þar sem nefnd eru ákveðin efni eða 

vörumerki í lýsingu þessari, er það einungis til gæðaviðmiðunar. Verktaka er að sjálfsögðu heimilt að 

bjóða aðrar sambærilegar vörur enda leiti hann ávallt samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa á efnisvali. 
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7.1.1 Sökklar 

Utan á sökkla skal setja 50 mm steinullareinangrun, sökkulplötur 125 kg/m3. Einangrun er fest við 

sökkulvegg með dýflum, a.m.k. 8 stk/m2. Utan á einangrun kemur steni plata sem nær 300 mm niður 

fyrir jarðveg sjá teikningu A20. Festa skal plötu með ryðfríum skrúfum 90 x 6,0 c/c 300 mm ofan og 

neðan. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sökkla, þar 

með talið ull, plötuklæðing, allar festingar t.d. naglar, skrúfur, boltar og díflur. Öll verkfæri og tæki sem 

nota þarf við verkið og allur frágangur 

 

7.2 Svalahandrið 

7.2.0 Almennt 

Verktaki skal setja upp og ganga frá handriði á svölum íbúðarhúss. Uppsetning og smíði skal fara eftir 

teikningu A15. Sannreyna skal allar mælingar á verkstað eftir uppsteypu hússins áður en smíði á 

handriði hefst.  

 

7.2.1 Uppsetning og frágangur 

Smíða skal og setja upp glerhandrið á svalir. Sjá teikningu A15. Handriðið skal vera viðurkennt hér á 

landi t.d frá Idex eða sambærilegum aðilum. Uppbygging er handlisti úr áli sem festist ofan á glerið 

með þar til gerðum gúmmíborðum. Glerið skal vera öryggisgler 16 mm þykkt sem festist í skúffur sem 

boltaðar eru á svalirnar. Settir eru þéttiborðar með glerinu svo haldist stöðugt. Stærð á glerinu skal 

vera samkvæmt teikningu A15 með 50 mm bili á milli. Skúffurnar eru festar á svalirnar með múrboltum 

og skal fjöldi og stærð þeirra vera eftir fyrirmælum framleiðanda. Verði annað notað skal leita 

samþykkis arkitekts. Skúffa festist utan á svalir. Hæð frá svalagólfi og yfir handlista skal vera 1100 mm 

á hæð. 

 

Magntölur – einingarverð 

Magn er mælt í metrum, táknað [m]. Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við uppsetningu og 

smíði á handriði, þar með talið allar festingar t.d. skrúfur og boltar. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf 

við verkið og allur frágangur. 

 

7.3 Múrhúðun 

7.3.0 Almennt 

Múrverk utanhúss felst í múrhúðun allra steyptra og sýnilegra flata. Alla steypta fleti, sem verða 

sjáanlegir og ekki verða klæddir af með báruálklæðningu skulu vera með. Áður en múrhúðun hefst skal 

háþrýstiþvo alla steypufleti, sem eiga að múrhúðast svo tryggt sé að full viðloðun náist. Einnig skal 

vírhöggva og fjarlægja öll mótatengi. 

 

7.3.1 Burðarsúla 

Eftir hreinsun og annan undirbúning þarf annað hvort að bleyta fleti eða grunna með ÍMÚR Múrgrunni 

eða sambærilegu. Filtmúr er dreginn á flöt með spaða í jafnri og réttri þykkt. Hann er síðan pússaður 

þegar blandan hefur tekið sig hæfilega mikið. Nýútlagðan múr skal verja fyrir of hraðri útþornun, 

sérstaklega fyrsta sólarhringinn eftir útlögn. 
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Magntölur – einingarverð 

Magn er mælt í fermetrum, táknað [m²]. Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við filtun og 

pússun á burðarsúlu. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur. 

 

7.3.2 Svalagólf 

Leggja skal ílögn í svalagólf til að ná vatnshalla í niðurföll ásamt því að hæðarjafna við hurðir. Áður en 

lagt er í gólf, skal hreinsa steypuyfirborð af óhreinindum, steypu- og múrkleprum og gæta þess vel að 

hvergi sé laus steypa eða steypuslettur. Loks skal kústa fleti upp úr sements/sandblöndu 

(blöndunarhlutfall 1:1) áður en ílögn er lögð. Að lokum skal bera viðurkennda vatnsfælu (Sílan eða 

sambærilegt) á svalagólf. 

Magntölur – einingarverð 

Magn er mælt í fermetrum, táknað [m²]. Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við hreinsun og 

ílögn á svalagólfi. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur. 

 

7.4 Trésmíði 

7.4.0 Almennt 

Trésmíði utanhúss felst í að setja upp útveggjarklæðningu þ.m.t. báruál, undirkerfi og einangrun á samt 

þéttingu á hæðarskilum. Einnig skal festa og fullþétta alla glugga og hurðir, setja upp grind og 

klæðningu á þakkant á samt þakklæðningu, þakrennum, undirgrind og asfaltpappa. Sólpallur skal vera 

fullfrágengin með klæðningu og steyptum undirstöðum.  

 

7.4.1 Þak 

Þakpappi skal vera asfaltríkur 2 mm, lagður lárétt eftir endilöngu þaki hússins frá neðribrún. Skörun 

skal að lágmarki vera 100 mm lárétt og 200 mm lóðrétt. Leggja skal rönd af pappa sem skiptist til 

helminga yfir mæni hússins. Festa skal allan pappa niður með ryðfríum heftum í vindborða. 

Lektur fyrir loftun skulu vera 34 x 70 mm skrúfaðar á þak c/c 600 mm og c/c 200 mm út við þakbrún. 

Nota skal 12 mm olíusoðinn krossvið sem millilegg á lektum sjá teikningu bls. A16.  

Klæða skal þakflöt með báruáls klæðningu. Klæðningin skal vera 0,7 mm þykk bárulaga (18/76) 

álklæðning, seltuþolin. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. byggingarreglugerð og íslenskum 

staðli ÍST DS 419:1984. Álplöturnar skulu vera í lit RAL7038 frá verksmiðju með Polyester húð sem ysta 

vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni og uppsetning skal vera skv. samþykktum 

teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. Nota skal báruplötur sem 

framleiddar eru í viðeigandi lengd. Viðmiðunar hámarkslengd er 6,5 m per plötu. Lengri flötum er 

skeytt saman úr fleiri plötum. Skörun platna þvert skal vera 1,5 bára að lágmarki, en á lengdina u.þ.b.  

25 – 35 cm og fer það eftir halla þaks. 

Skulu álplöturnar vera festar með ryðfríum A2 6,5 x 64 mm þakskrúfum og notast skal við söðulskinnur 

í sama lit og álklæðningin. Skrúfuraðir skulu almennt vera c/c 600 mm og skal skrúfað í aðra hverja 

hábáru, nema við lóðrétt samskeyti platna. Þar skulu settar tvær skrúfur, hlið við hlið, á samskeytum 

en víxlast í naglaröðum. Við neðri brún þaks skal skrúfa fyrstu röð 150 mm frá enda bárujárns í hverja 

hábáru. Röð 2. skal skrúfa eins, staðsett 200 mm frá fyrstu röð.  Setja skal kúlukjöl úr áli á kjöl þaks 

með skörun 300 mm í sama lit og klæðning og skrúfa í hverja báru. Þéttiborða er komið fyrir undir 

vængjum kúlukjöls til að koma í veg fyrir að vatn eigi greiða leið upp undir kjöl. Þakrennur eru úr áli, 

með þvermál 100 mm. Rennubönd skulu festast undir báruál á þaki með c/c 600 mm, skrúfaðar ofan 

á borðaklæðningu með ryðfríum skrúfum. Öll niðurföll verða af stærðinni 75 mm.  
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Fimm niðurföll verða á húsinu, sjá teikningu L02. Niðurföll skulu festast þannig að álfestingar eru 

skrúfaðar á útveggjaklæðningu með ryðfríum skrúfum. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við þakklæðningu, 

þar með talið þakplötur, kjöljárn, lektur og þakpappi, allar festingar t.d. skrúfur, skinnur, hefti og borði. 

Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur 

 

7.4.2 Þakkantur 

Undir skyggni og framan á kanta skyggnis skal klætt með sléttu húðuðu 2 mm áli í lit RAL7011. Öll klippi 

og beygjuvinna skal unnin af viðurkenndri blikksmiðju fyrir uppsetningu. 

Sléttplötuklæðning klæðist á timburgrind skyggnis. Setja skal asfaltpappa á milli málms og timburs. Til 

festinga á álklæðningu skal nota 4,8 x 38 mm pönnuskrúfur c/c 300 mm með þéttingu á skinnu. 

 

Ryðfrítt skordýranet, 316 stál með 2 mm möskvastærð er fest við timburgrind. Snjógildra úr 2 mm áli 

100 x 100 mm er fest upp undir timburgrind og á álleiðara með skrúfum. 

Upp undir sperrur er 45 x 70 mm grindarefni til afréttingar og festingar fyrir álklæðningu. Framan á 

sperrur er 45 x 200 sperruefni til sagað í rétt mál á staðnum. Grindarefni skal fest við sperru með 2 stk. 

5 x 90 ryðfríum tréskrúfum, en sperruefni að framan með 3 stk. 6 x 120 mm ryðfríum tréskrúfum. Sjá 

teikningu A17. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m2] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við þakkantinn, 

þar með talið allt timbur, ál, skordýranet,  allar festingar t.d. naglar, skrúfur, boltar, vinklar. Öll verkfæri 

og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur 

 

7.4.3 Útveggjaklæðning 

Klæða skal útveggi húss með báruáls klæðningu. Klæðningin skal vera 0,7 mm þykk bárulaga (18/76) 

álklæðning, seltuþolin. Klæðningin skal standast allar kröfur skv. Byggingarreglugerð og íslenskum 

staðli ÍST DS 419:1984. Álplöturnar skulu vera í lit RAL9002 frá verksmiðju með Polyester húð sem ysta 

vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni og uppsetning skal vera skv. Samþykktum 

teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa. Mæla skal flötinn sem á 

að klæða og deila niður álleiðurum, í fullu samráði við eftirlitsmann. Veggfestingar/Vinklar eru því næst 

festir á steyptan vegginn með 8 x 72 mm heitgalvaniseruðum múrboltum. Múrbolta er nóg að herða 

35-40 kN en það er ca. Hálfhring eftir að róin er orðin stíf. Á timburvegg skal skrúfa veggfestingar/vinkla 

með 8x70 mm tréskrúfum. Skrúfa skal í timburstoðir eins og best verður á kosið. Bil milli veggfestinga 

skal almennt vera c/c 800 mm. Málmar og steypa/timbur eiga illa samleið og því skal setja pappa undir 

allar veggfestingar. Einangra skal alla steypta útveggi með Steinullareinangrun 125 mm 80 kg/m3 fest 

með díflum minnst 4 stk í plötu. Undir plöturnar eru settir L-leiðarar 60/40/2 og skulu þeir vera festir 

í veggfestingarnar þ.a. þeir mynda U. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum. Við glugga og 

hurðir skal koma fyrir áfellum sem festast í lista á glugga og hurðarkörmum og hnoðast við undirkerfi, 

sjá teikningu A22 og A23. Vatnsbretti við glugga skulu hafa álímda hljóðhamlandi strimla á bakhlið, t.d. 

úr gúmmíi. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum 4,8 x 20 mm. Á hvern 

leiðara hvort sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla hina hreyfanlega. 

(Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á veggfestingum) þ.a. grindin 

geti hreyfst í allar áttir. Leiðarar skulu vera staðsettir í beinni línu við hvorn annan en , ekki má samsetja 

tvo leiðara.  
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Bil þarf að vera á milli þeirra og hámarkslengd hvers leiðara er 5,7 m. Þarf að gera ráð fyrir þenslu 1 

mm á hvern meter. Gatavinkill úr áli með 7 mm götum skal festur lárétt neðst á grind og við útvegg til 

varnar meindýrum, sjá teikningu A20 Huga þarf að þéttingum á gluggum, hurðum, köntum, þakbrún 

o.s.frv. en frágangur skal vera skv. sérteikningum. Notast skal við báruálsplötur sem framleiddar eru í 

viðeigandi lengd. Viðmiðunar hámarkslengd er 6,5 m. per plötu. Lengri flötum er skeytt saman úr fleiri 

plötum. Skulu þær vera festar með sérstökum álhnoðum og gæta þess að nota rétta stærð á borum < 

7mm. Jafnan skal notast við gott skapalón þannig að öll göt séu í beinni línu og í jafnri fjarlægð frá 

útbrún plötu. Við alla uppsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum 

og gæta þess að bil milli platna sé jafnt.  Áhersla skal lögð á að loftun sé alstaðar óhindruð. Allt efnisval 

og allur frágangur skal miða að því að hvergi komi til tæringar. Öll op stærri en 1 m2 eru dregin frá 

magnmælingu. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við klæðningu, 

þar með talið allt grindarefni, báruál, einangrun, allar festingar t.d. díflur, skrúfur, boltar, vinklar. Öll 

verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur 

 

7.4.4 Sólpallur 

Sólpall skal byggja upp á súlum sem eru steyptar í 300 mm hólkum. Rúna þarf efsta lag steypu svo ekki 

liggi vatn á steypufleti. Undirgrind sólpallsins skal vera úr 45 x 145 gagnvörðum bitum c/c 2000 mm, 

festir í niðursteypta BMF bjálkaskó 60 x 125 mm, sjá teikningu A20. Festa skal bita með borðabolta 12 

x 85 mm heithúðaðir. Þvert á bita koma leiðarar 45 x 95 mm c/c 600 mm gagnvarin fura. Festa skal 

leiðara við dregara með BMF þakankerum 250 x 32,5 mm á hver samskeyti, 12 naglar í hvert ankeri. 

Klæðning skal vera 27 x 95 gagnvarin fura, fest niður með 8 mm millibili og skal nota ryðfríar skrúfum 

4 x 60 mm, 2. stk. í hver samskeyti. Ávallt skal snúa réttsíðu klæðningar upp. 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m²] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við sólpallinn, 

þar með talið allt timbur, steypa, hólkar, allar festingar t.d. naglar, skrúfur, boltar, vinklar, ankeri og 

bjálkaskór. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur 

 

7.5 Gluggar, gler og hurðir 

7.5.0 Almennt 

Glugga og útihurðir skal smíða og setja upp samkvæmt hurða, gluggaskrám og yfirlitsmyndum A14, 

A22 og A23. Hurðir og gluggar skulu uppfylla kröfur viðurkenndra staðla, s.s. vindálagskröfur a.m.k. 

200 kg/m², og annað sem kemur fram í hurðaryfirliti. Þær skulu einnig uppfylla gerðar kröfur um 

búnað, t.d. læsingar, húna, hurðarpumpur, o.fl. sbr. hurðayfirlit. 

 

7.5.1 Útihurðir 

Setja skal upp útihurðir samkvæmt hurðayfirliti arkitekta. Hurðir eru ál tré hurðir í lit RAL7011. Áður 

en smíði hefst skal verktaki leggja fram upplýsingar um glugga og sýna fram á að þeir uppfylli allar 

kröfur, svo sem um stífleika, þéttleika og útfærslu festinga. 

 

Rifu milli hurðarkarma og veggja skal þétta af sérstakri vandvirkni. Fyrst skal setja þéttipulsu og síðan 

skal þétt með tróði úr tjöruhampi. Utan við tróðið skal setja þéttipulsu og þéttikítti. Pulsuna skal setja 

það utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa rifu breidd). Kítta þarf bæði að innan og utan. Nota 

skal Sikaflex eða samb. þéttikítti. Ísetning hurða verði skv. ráðleggingum framleiðanda og 
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eftirlitsmanns verkkaupa. Cylenderskrár skulu vera krómhúðaðar, vandaðar og sterkar, t.d. ASSA eða 

samsv. Vandaðar ryðfríar lamir með kúlulegum skal setja á hverja útihurð, gerð ASSA eða sambærilegt. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magn er mælt í fermetrum, táknað [m²] af fullfrágengnum, uppsettum hurðum með hurðarpumpum 

og gleri. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til að ljúka þessum verklið, þar með talið allar 

festingar og þéttiefni. 

 

7.5.2 Gluggar 

Setja skal upp Glugga samkvæmt gluggayfirliti arkitekta. Gluggar eru ál tré gluggar. Í lit RAL7011. Áður 

en smíði hefst skal verktaki leggja fram upplýsingar um glugga og sýna fram á að þeir uppfylli allar 

kröfur, svo sem um stífleika, þéttleika og útfærslu festinga. 

Rifu milli glugga og veggja skal þétta af sérstakri vandvirkni. Fyrst skal setja þéttipulsu og síðan skal 

þétt með tróði úr tjöruhampi. Utan við tróðið skal setja þéttipulsu og þéttikítti. Pulsuna skal setja það 

utarlega að þéttikíttið fái mátulega þykkt (hálfa rifu breidd). Kítta þarf bæði að innan og utan. Nota 

skal Sikaflex eða samb. þéttikítti. Gluggar skulu vera framræstir. Grunna skal undir kíttið með 

viðeigandi grunni. Áður en smíði hefst skal verktaki leggja fram upplýsingar um glugga og sýna fram á 

að þeir uppfylli allar kröfur, svo sem um stífleika, þéttleika og útfærslu festinga 

 

Magntölur – einingaverð 

Magn er mælt í fermetrum, táknað [m²] af fullfrágengnum ,í komnum gluggum með gleri samkvæmt 

A14. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til að ljúka þessum verklið, , þar með talið allar 

festingar og þéttiefni. 

 

7.5.3 Bílskúrshurð 

Verktaki skal sjá um uppsetningu og allan frágang á innkeyrsluhurð í bílskúr. Bílskúrshurð skal vera 

einangruð 40 mm þykk flekahurð á brautum með fjarstýrðum mótor. Hurðin skal hafa einn fleka með 

gluggum, panil með sléttri áferð. Öll uppsetning hurðar skal unnin að fullu skv. fyrirmælum 

söluaðila/framleiðanda, t.d. Límtré Vírnet. Klemmuvörn skal vera að utan og gúmmíþéttilistar. Innra 

og ytra byrði fleka skulu vera 0,55 mm galvanhúðaðar stálplötur með tvöfaldri innbrenndri akrýlhúð 

og skal litur hurðar vera RAL7011. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magn er mælt í stykkjum, táknað [stk] af fullfrágenginni hurð. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna 

sem þarf til að ljúka þessum verklið, , þar með talið allar festingar og þéttiefni. 

 

7.5.4 Gler og glerísetning (liður án verðs) 

Allt gler skal vera fyrsta flokks flotgler. Rúður skulu vera tvöfaldar, samlímdar á viðurkenndan hátt af 

framleiðanda, sem verkkaupi samþykkir. Glerþykkt skal miða við 200 kg/m2 vindþrýsting. Ytri gler skal 

vera a.m.k. 6 mm og það innra a.m.k. 4mm K gler. Framleiðandi skal gefa 5 ára skriflega ábyrgð á 

gæðum samlímdra rúða. Verktaki skal taka öll glermál sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Þess skal 

sérstaklega gætt að 

glerföls séu hrein og þurr áður en glerjun hefst. Við frágang og glerísetningu skal verktaki fara eftir 

fyrirmælum framleiðanda. 
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Magntölur – einingaverð 

Magn er mælt í stykkjum, táknað [stk] af fullfrágengnum ,í komnum hurðaflekum. Innifalið skal vera 

allt efni og öll vinna sem þarf til að ljúka þessum verklið, , þar með talið allar festingar og þéttiefni. 

 

 

8. Frágangur lóðar 
 

8.1 jarðvegur. 

8.1.0 Almennt 

Verktaki skilar lóð að fullu. Nota skal 1. flokks efni við alla verkþætti og bera þá undir eiganda og 

eftirlitsmann eignar. Fyrir hvern verkþátt skal hafa samband við eftirlitsmann hvort hægt sé að 

framkvæma með tillit til frost,snjóa og fl.  Við frágang á lóð skal hafa kafla 7.2 í byggingarreglugerð í 

huga. 

 

8.1.1 Jarðvegur grófjöfnun. 

Verktaki tekur að sér að ganga frá garði sem er utanvið sólpalla. Efni við lóðina verður að vera 1. flokks 

efni. Verktaki grófjafnar lóðina og gerir hana tilbúna til fínjöfnunar svo hægt sé að tyrfa hana. Gert er 

ráð fyrir að verkinu komi menn með reynslu. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í rúmmetrum, táknað [m2]  . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við garðinn, 

jöfnun á lóð og efni og vinna við túnþökur. 

 

8.1.2 Jarðvegsskipti undir hellur 

Verktaki sér um að jarðvegsskipta undir hellur. Fjarlægja þarf allt efni sem er ekki frostfrítt og setja í 

stað frostfrítt efni. Graftrarmörk fyrir hellum miðast við 0,5 m út fyrir ystu brún á hellum. Við 

brottflutning uppgraftrar skal gæta þess að óhreinka ekki aðliggjandi götur með hjólbörðum og fylla 

ekki bílana svo efni hrynji af þeim. 

Magntölur – einingarverð  
Magntala er rúmeter [m³]. Greitt er fyrir hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem fluttur er burt. Á sama 

hátt er greitt fyrir hvern rúmmetra (í óhreyfðu landi) sem tippað er tímabundið á/við lóð og síðar jafnað 

út í hæfilega hæð fyrir moldarlag/þökur. Innifalið í einingaverðum er öll vinna við ámokstur, 

forfæringar á lóð, losun og akstur á umfram efni. 

 

8.2 Mannvirki á lóð 

8.2.0 Almennt 

Verktaki skilar mannvirki að fullu. Nota skal 1. flokks efni við alla verkþætti og bera þá undir eiganda 

og eftirlitsmann eignar. Fyrir hvern verkþátt skal hafa samband við eftirlitsmann hvort hægt sé að 

framkvæma með tillit til frost,snjóa og fl.  Við frágang á lóð skal hafa kafla 7.2 í byggingarreglugerð í 

huga. 

8.2.1 Sorptunnuskýli 

Verktaki sér um að útvega og koma fyrir sorptunnuskýli í samráði við eiganda og hönnuð samkvæmt 

teikningu A02. Verktaki skal við framkvæmd þessa fylgja ákvæðum greinar 6.12.6 byggingarreglugerð. 

Sorptunnuskýlið skal vera frá vottuðum framleiðanda. Sorptunnuskýlið skal vera tvöfalt. 
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Magntölur – einingaverð 

Magntala er í stykkjatali táknað [stk]. Innifalið er öll vinna við sorptunnuskýlið og koma því fyrir á 

réttan stað. 

 

8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir 

8.3.0 Almennt 

Verktaki skilar lögnum og snjóbræðslulögnum að fullu. Nota skal 1. flokks efni við alla verkþætti og 

bera þá undir eiganda og eftirlitsmann eignar. Fyrir hvern verkþátt skal hafa samband við eftirlitsmann 

hvort hægt sé að framkvæma með tillit til frost,snjóa og fl.  Við frágang á lóð skal hafa kafla 7.2 í 

byggingarreglugerð í huga. 

 

8.3.1 Snjóbræðslulagnir 

Leggja þarf snjóbræðslu undri hellur. Leggja skal lögnina úr 25mm PP/PEM efni. Á milli slanga skal 

vera að lámarki 25cm. Ráða skal fagmenn að verkinu. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í metrum táknað [lm]. Innifalið er öll vinna og efni við snjóbræðsluna. 

 

8.5 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta 

8.5.0 Almennt 

Verktaki skilar yfirborði, gang- og akbrautum að fullu. Nota skal 1. flokks efni við alla verkþætti og bera 

þá undir eiganda og eftirlitsmann eignar. Fyrir hvern verkþátt skal hafa samband við eftirlitsmann 

hvort hægt sé að framkvæma með tillit til frost,snjóa og fl.  Við frágang á lóð skal hafa kafla 7.2 í 

byggingarreglugerð í huga. 

 

8.5.1 Hellur og undirvinna. 
Verktaki tekur að sér að helluleggja bílastæði og gangstétt  samkvæmt teikningu A02. Hellunnar skulu 
vera að lámarki 60 mm á þykkt og vera þekktar og vottaðar hér á landi. Jarðvegsskipta þarf undri 
hellunum svo jarðvegurinn sé frostfrír. Sandlag skal vera grófur hellulagnarsandur með kornastærð 1-
11 mm og rakastig u.þ.b. 7%. Sandlag skal fullþjappað fyrir hellulögn. Söndun og þjöppun undir hellur 
er innifalin í verklið viðkomandi hellulagnar. Velja skal hellur í samráði við eiganda og hönnuð á húsinu. 
 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í fermetrum, táknað [m2] . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna Við hellunnar. 

Niðurlagningu á hellum frágang með köntum og sögun á hellum. Vinna við jarðvegsskiptin er magntala 

í rúmmetrum, táknað m3. Innifalið er í einingarverði allt efni og öll vinna við jarðvegsskiptin. Magntala 

við sjóbræðslukerfið er mælt í metrum og táknað m. 

 

8.6 Gras og gróður 

8.6.0 Almennt 

Verktaki skilar grasi og gróðri að fullu. Nota skal 1. flokks efni við alla verkþætti og bera þá undir 

eiganda og eftirlitsmann eignar. Fyrir hvern verkþátt skal hafa samband við eftirlitsmann hvort hægt 

sé að framkvæma með tillit til frost,snjóa og fl.  Við frágang á lóð skal hafa kafla 7.2 í 

byggingarreglugerð í huga. 
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8.6.1 Jafna lóð og þekja hana. 

Verktaki tekur að sér að ganga frá garði sem er utanvið sólpalla. Efni við lóðina verður að vera 1. flokks 

efni. Verktaki jafnar lóðina. Verktaki sér um að útvega túnþökur og tyrfa blettinn samkvæmt teikningu 

A02. Áður en verktaki tyrfir blettinn þá ber honum að bera lóðina undir eiganda og eftirlitsmann hvort 

réttleiki á lóð sé nógu mikill. Gert er ráð fyrir að verkinu komi menn með reynslu. 

 

Magntölur – einingaverð 

Magntala er í rúmmetrum, táknað [m2]  . Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við garðinn, 

jöfnun á lóð og efni og vinna við túnþökur. 
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3. Tilboðsskrá 

 
 

 

Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.
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4 RAFKERFI 8,603,110
5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 22,071,377
6 LAUS BÚNAÐUR 500,000
7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 17,401,872
8 FRÁGANGUR LÓÐAR 3,590,395
9 ANNAÐ 10,156,663

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 94,795,520
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tilboðsskrá:
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Geirmundur, Hermann, Pétur

Mentavegur 1 101 Reykjavík
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4. Kostnaðaráætlun 
 

1.1 Aðstaða og jarðvinna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brúnás 2

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
1.1 Aðstaða
1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 255 m² 6,520 1,662,600
1.1.2 Girðing kringum svæðið 8 Mán 105,292 842,336
1.1.2.1 Verkpallar 4 Mán 304,685 1,218,740

Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 3,723,676

1.2 Jarðvinna
1.2.1 Gröftur
1.2.1.1 Gröftur á m² húss 389 m³ 1,595 620,455
1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 50 m³ 1,000 50,000
1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 106 lm 4,953 525,018
1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 heild 50,000 50,000
1.2.2 Fylling
1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 233 m³ 3,222 750,726
1.2.2.2 Fylling inn í grunn 150 m³ 3,222 483,300
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 50 mm 55 m² 2,402 132,110
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 75 mm 150 m² 6,377 956,550

Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 3,568,159

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 7,291,835
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2.1 Burðarvirki 

 

 

Brúnás 2

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

2 BURÐARVIRKI
2.1 Steypumót
2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu
2.1.1.1 Sökklar 74 m² 10,800 799,200
2.1.1.2 Plata 130 m² 5,300 689,000
2.1.2 Mót fyrir veggi og stiga 180 m² 12,300 2,214,000
2.1.3 Mót fyrir loftplötu 138 m² 12,000 1,656,000

Kafli 2.1 Steypumót samtals: 5,358,200

2.2 Bendistál
2.2.1 Bending
2.2.1.1 Bending, Steypustyrktarstál - K10 4,280 kg 342 1,463,760
2.2.1.2 Bending, Steypustyrktarstál - K12 1,608 kg 338 543,504

Kafli 2.2 Bendistál samtals: 2,007,264

2.3 Steinsteypa
2.3.1 Steypa í undirstöðum og botnplötu C-25 31 m³ 33,900 1,050,900
2.3.2 Steypa fyrir inn og útveggi C-25 35 m³ 33,900 1,186,500
2.3.3 Steypa fyrir milliplötu, C-35 27 m³ 37,600 1,015,200

Kafli 2.3 Steinsteypa samtals: 3,252,600

2.4 Stálvirki
2.4.1 Stálbiti og súlur 640 kg 1,300 832,000

Kafli 2.4 Stálvirki samtals: 832,000

2.5 Trévirki
2.5.1 Veggjagrindur 160 m² 13,000 2,080,000

Kafli 2.5 Trévirki samtals: 2,080,000

2.6 Þak
2.6.1 Þakviðir 197 m² 11,180 2,202,460

Kafli 2.6 Þak samtals: 2,202,460

KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 15,732,524
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3.1 Lagnir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brúnás 2

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

3 LAGNIR
3.1 Frárennslislagnir
3.1.1 Frárennslislagnir
3.1.1.1 Skolplagnir 46 lm 4,850 222,130
3.1.1.2 Drenlagnir / ragnvatnslagnir 60 lm 4,350 260,565
3.1.1.3 Brunnar 2 stk 88,150 176,300
3.1.1.4 Stútar upp úr jörð 12 stk 4,200 50,400

Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals: 709,395

3.2 Vatnslagnir
3.2.1 Neysluvatnslagnir 187 lm 4,560 852,720

Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals: 852,720

3.3 Hitalagnir
3.3.1 Gólfhiti 981 lm 1,920 1,883,520
3.3.2 Ofnalagnir 115 lm 4,300 494,500
3.3.2.1 Ofnar 8 stk 43,000 344,000

Kafli 3.3 Hitalagnir samtals: 2,378,020

3.4 Hreinlætistæki
3.4.1 Vatnssalerni, handl., bað og bl. tæk 1 Heild 1,456,000 1,456,000

Kafli 3.4 Hreinlætistæki samtals: 1,456,000

KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 5,396,135
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5.1 Frágangur innanhúss 

 

 

Brúnás 2

TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS
5.1 Múrverk
5.1.1 Veggir slípun 192 m² 1,816 348,504
5.1.2 Gólf flot 209 m² 6,907 1,441,439

Kafli 5.1 Múrverk samtals: 1,789,943

5.2 Trésmíði
5.2.1 Gips innveggir 95 m² 27,267 2,599,110
5.2.2 Léttsteypuveggir (Lemga steinar) 33 m² 7,900 260,700
5.2.3 létt loft 125 m² 12,867 1,608,396
5.2.4 Frágangur útveggja efri hæð 155 m² 9,846 1,526,080

Kafli 5.2 Léttir veggir og loft 
samtals: 5,994,286

5.3 Málun

5.3.1
Málning sp.gr.mál*2 á steypta inn og 
útveggi 238 m² 2,651 630,938

5.3.2
Málning sp.gr.mál*2 á innveggi gips + 
léttsteypa 412 m² 2,347 967,075

5.3.3 Loft gips sp.gr.mál*2 125 m² 2,346 293,268
5.3.4 Spörlun og málun steyptra lofta 112 m² 2,887 323,344

Kafli 5.4 Málun samtals: 2,214,625

5.4 Innréttingar
5.4.1 Eldhúsinnrétting 1 stk 3,220,000 3,220,000
5.4.2 Baðherbergi 3 stk 1,071,985 3,215,955
5.4.3 Fataskápar 8 stk 166,378 1,331,027

Kafli 5.5 Innréttingar samtals: 7,766,982

5.5 Innihurðir
5.5.1 innihurðar kröfulausar 12 stk 63,803 765,630
5.5.2 EICS-30 innihurð 90cm 1 stk 172,529 172,529

Kafli 5.6 Innihurðir samtals: 938,159

5.6 Gófefni 
5.6.1 Parket 137 m² 11,403 1,562,166
5.6.2 Flísar 81 m² 22,287 1,805,216

Kafli 5.6 gólfefni  samtals: 3,367,382

KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 22,071,377
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7.1 Frágangur utanhúss 
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 Sökklar
7.1.1 Sökkulplata 55 m² 2402 132110
7.1.2 Steni plata 33 m² 6000 198000

Kafli 7.1 Sökkulplötur/steni samtals: 330,110

7.2 Svalahandrið, skjólveggur
7.2.1 Smíði og uppsetning svalahandriðs 9 lm 157,431 1,416,879
7.2.2 Skjólveggur 21 lm 22,447 471,387

Kafli 7.2 Svalahandrið samtals: 1,888,266

7.3 Múrhúðun
7.3.1 Burðarsúla 5 m² 4,027 20,135
7.3.2 Svalargólf 11 m² 4,027 44,297

Kafli 7.3 Múrhúðun samtals: 64,432

7.4 Trésmíði
7.4.1 Þak 197 m² 12,500 2,462,500
7.4.2 Þakkantur m/þakrennum 59 lm 40,506 2,389,854
7.4.3 Útveggjaklæðning 240 m² 19,246 4,619,040
7.4.3.1 Einangrun 137 m² 6,979 956,123
7.4.4 Sólpallur 41 m² 29,317 1,213,724

Kafli 7.4 Trésmíði samtals: 11,641,241

7.5 Gluggar, gler og útihurðir
7.5.1 Útihurðir 8 m² 51,450 411,600
7.5.2 Gluggar 50 m² 51,450 2,546,775
7.5.3 Bílskúrshurð 1 heild 519,448 519,448

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir samtals: 3,477,823

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 17,401,872
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8.1 Frágangur lóðar 
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TILBOÐSSKRÁ

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ

8 FRÁGANGUR LÓÐAR
8.1 Jarðvinna
8.1.1 Jarðvegur grófjöfnun 590 m² 421 248,450
8.1.2 Jarðvegsskipti undir hellur 121 m³ 1,595 192,948

Kafli 8.1 Jarðvinna samtals: 441,398

8.2 Mannvirki á lóð
8.2.1 Sorptunnuskýli 1 stk 158,089 158,089

Kafli 8.2 Mannvirki á lóð samtals: 158,089

8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir
8.3.1 Snjóbræðsla 400 lm 691 276,497

Kafli 8.3 Lagnir í jörð, snjóbr. samtals: 276,497

8.5 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta
8.5.1 Hellur og undirvinna 81 m² 13,435 1,083,748

Kafli 8.5 Frágangur yfirborðs, gang- og 
akbrauta samtals: 1,083,748

8.6 Gras og gróður
8.6.1 Jafna lóð og þekja hana 590 m² 2,764 1,630,663

Kafli 8.6 Gras og gróður samtals: 1,630,663

KAFLI  8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 3,590,395
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5. Burðarþolsútreikningar 

 

5.1 Eiginþyngd þaks 
 

• Báruál 0,7 mm þykkt 

Þyngd áls er 2750 kg samkvæmt Teknisk Stabi 

Til að finna hvað 1 m2 af álinu er þungt þarf að vita hvað platan er breið áður en hún er 

völsuð. 

Óvölsuð plata er 1,230 m á breidd sem gerir þá 

0,0007 m x 1,230 m x 1,0 m = 0,000824 m3 x 2750 kg/m3 = 2,367 kg/m = 0,0237 kN/m2 

 

• Lektur 45 mm x 75 mm 

Þyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

0,045 m x 0,075 m x 1,0 m = 0,003375 m3 x 350 kg/m3 = 1,1813 kg/m 

Lektur eru með 0,6 m millibili sem gerir þá 
�,� �
�,� � = 1,67 stk => 1,1813 kg/m x 1,67stk = 1,97 kg/m2 => 0,0197 kN/m2 

 

• Þakpappi 2 mm 

Þyngd pappa er 1000 kg/m3 

Finnum hvað 1 m2 er þungur 

0,002 m x 1,0 m x 1,0 m = 0,002 x 1000 kg/m2 = 2,0 kg/m2 => 0,02kN/m2 

 

• Borðaklæðning 25 mm x 150 mm 

Þyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

0,025 m x 0,150 m x 1,0 m = 0,00375 m3 x 350 kg/m3 =1,3125 kg/m 

Við ætlum að klæða 1 m en borðin eru 0,15 m sem gerir þá 
�,� �

�,�� �  = 6,667stk => 1,3125 kg/m x 6,667 stk = 8,75kg/m2 = 0,088 kN/m2 

 

• Þaksperrur 45 mm x 245 mm 

Þyngd timburs í flokki C18 er 380 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

0,045 m x 0,245 m x 1,0 m = 0,011025 m3 x 380 kg = 4,19 kg/m3 

Þaksperrur eru með 0,6 m millibili sem gerir þá 
�,� �
�,� � = 1,67 stk => 4,19 kg/m x 1,67stk = 6,99 kg/m2 => 0,07kN/m2 

 

• Þakull 220 mm 

Þakullin er gefinn upp frá framleiðanda sem 30 kg/m3 sem gerir þá 

0,220 m x 1,0 m x 1,0 m = 0,22 m3 => 30 kg/m3 x 0,22 m3  = 6,6 kg/m2 => 0,066 kN/m2 

 

• Þéttull 25 mm 

Þakullin er gefinn upp frá framleiðanda sem 30 kg/m3 sem gerir þá 

0,025 m x 1,0 m x 1,0 m = 0,025 m3 => 30 kg/m3 x 0,025 m3  = 0,75 kg/m2 => 0,0075 kN/m2 
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• Rafmagnsgrind 2 x 34 mm x 34 mm 

Þyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

0,034 m x 0,034 m x 1,0 m = 0,0012 m3 x 350 kg/m3 =0,4046 kg/m 

Rafmagnsgrindin er tvöföld með 0,6m millibili sem gerir þá 
�,� �
�,� �  = 1,67 stk x 2 = 3,34 stk => 0,4046 kg/m x 3,34 stk = 1,351 kg/m2 => 0,014 kN/m2  

 

• Loftaklæðning 13mm gips 

Gipsið er gefið upp sem 8 kg/m2 frá framleiðanda => 0,08 kN/m2 

 

• Annað t.d lofunarlistar, festingar og þessháttar 

Þessi hluti eru reynslutölur úr bransanum 

1,25 kg/m3 => 0,0125 kN/m3 

 

Samtals er þá eiginþyngd þaksins gk = 40,031 kg/m2 eða 0,40 kN/m2 
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5.2 Forsendur og formúlur fyrir útreikning 
 

Við erum á snjóálagssvæði 1 sem gefur okkur álag qk =1,0kN/m2 

Álag frá snjó á snjóálagssvæði 1 telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 

1995 

 

Formúlur sem notaðar verða við útreikning 

• Formúla fyrir tregðuvægi=  � = 
 ∗ �
��   

 

b= breidd bita 

h= hæð bita 

 

Formúla fyrir max niðurbeygju fyrir jafndreift álag og einfalt undirstudda bita: 

• Umax = 
� ∗ � ∗ ��

��� ∗ � ∗ �  
 

p= Álag sem verkar á bitann 

L= Haflengd bitans 

E= Kennigildi fjaðurstuðuls 

I= Tregðuvægi 

 

Öryggis og leiðréttingarstuðlar: 

• Kdef = 0,6    Formbreytinga stuðull fyrir skrið 

• Ψ2 = 0,2       Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag (0 fyrir vindálag) 

• ϒm= 1,3        Öryggisstuðull (1,25 fyrir límtré) 

• Kmod = 0,9    Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 

• ꝩg.sub = 1,35  Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags 

• ꝩQ = 1,5  Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags 

 

Kröfur Byggingareglugerðar 

Timbrið sem ætlunin er að nota er burðarviður í flokki C18 samkvæmt EN 338:2009 og hafa 

þversniðið 45 mm x 245 mm fyrir þak og 45 mm x 145 mm  fyrir veggi.  

Límtrésbitarnir sem ætlunin er að nota er í flokki GL30c samkvæmt EN 14080:2013 og hefur 

þversniðið 115 mm x 367 mm 

Þessir bitar ásamt stálbita í mæni þurfa að standast kröfur byggingareglugerðar sem koma fram í 

töflu 8.01 í grein 8.2.4 um mannvirki í flokki A en þar kemur fram að: 

Leyfileg formbreyting fyrir heildarálag er L/200 

Leyfileg formbreyting fyrir hreyfanlegt álag er L/400 
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5.3 Þaksperrur 
 

Skoðum nú þaksperru með tilliti til snjóálags: 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = 1,0 kN/m2 Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 m Þetta er hálft sperrubil í báðar áttir 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x gk) + (0,6 m x qk) 

 

(0,6 m x 0,40 kN/m2) + (0,6 m x 1,0 kN/m2) = 0,84 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) 

 

qd = (1,35 x 0,6 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 0,6 m x 1,0 kN/m2) = 1,22 kN/m 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗ (��� ��)

��   = 55,15*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann: 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 0,6 m = 0,24 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 0,6 m = 0,6 

kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,��∗�� ��� = 3,15 mm 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,��∗�� ��� = 7,88 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 11,83 mm 

 

δinst,q = 7,88 mm < 11,83 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 

 

• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 3,15 mm x (1 + 0,6) = 5,04 mm 
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• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 7,88 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 8,83 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 5,04 mm + 8,83 mm = 13,87 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 23,65 mm 

 

δfin= 13,87 mm < 23,65 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!" ∗ �

�  => 
�,�� #�/� ∗ �,�� �

�  = 2,89 kN = 2,89*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 45mm = 30 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ �,�� ∗ ���

� ∗ �� �� ∗ ��� �� = 0,589 MPa 

 

Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 MPa > 0,589 MPa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 450187,5 = 450,1x103 mm3 
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Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,�� �)-
�  = 3,14 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ)

∗  1�,# => 450,1x103 * 
�,�
�,� * 18 MPa = 5608938,4 = 5,61 kNm 

 

5,61 kNm > 3,14 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 

 

 

Skoðum nú þaksperru með tilliti til vindálags: 

 

Gildi fyrir vindálag var uppgefið af leiðbeinanda qk =-1,5 kN/m2 

Álag frá vindi telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995 

 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = -1,5 kN/m2 Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 m Þetta er hálft sperrubil í báðar áttir 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x gk) + (0,6 m x qk) 

 

(0,6 m x 0,40 kN/m2) + (0,6 m x -1,5 kN/m2) = -0,66 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) 

 

qd = (1,35 x 0,6 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 0,6 m x -1,5 kN/m2) = -1,026 kN/m  

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗ (��� ��)

��   = 55,15*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 0,6 m = 0,24 kN/m og qk = -1,5 kN/m2 x 0,6 m = -0,9 

kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,�� ∗ ��  ��� = 3,15 mm 
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• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ 2�,� ��� ∗(���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,�� ∗ ��  ��� = -11,81 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 11,83 mm 

 

δinst,q = -11,81 mm < 11,83 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 

 

• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 3,15 mm x (1 + 0,6) = 5,04 mm 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => -11,81 mm x (1 + 0 x 0,6) = -11,81 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 5,04 mm + (-11,81 mm) = -6,77 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 23,65 mm 

 

δfin= -6,77 mm < 23,65 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!"∗�

�  => 
2�,��� #�/� ∗ �,�� �

�  = -2,43kN = -2,43*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 45mm = 30 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ 2�,�� ∗ �� �

� ∗ �� �� ∗ ��� �� = -0,496 MPa 
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Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 MPa > -0,496 MPa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 450187,5 = 450,1x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

2�,��� #�/� ∗ (�,�� �)-
�  = -2,87 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ) ∗  1�,# => 450,1x103 * 

�,�
�,� * 18 MPa = 5608938,4 = 5,61 kNm 

 

5,61 kNm > -2,87 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 
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5.4 Veggjastoðir 
 

 

Skoðum nú stoðir í veggjagrind með tilliti til vindálags: 

 

Í þessu tilviki ætlum við að skoða tvö atriði, annarsvegar lengstu stoð sem er 3300 mm og hins vegar 

hefðbundna lengd á stoð sem er 2750 mm. 

 

Byrjum á lengstu stoð sem gerð verður úr tveimur 45 x 145 mm stoðum skrúfuðum saman 

 

Gildi fyrir vindálag var uppgefið af leiðbeinanda qk =-1,5 kN/m2 

Álag frá vindi telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995 

 

Reiknum út álagið á grindina í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = -1,5 kN/m2 Vindálag 

Álagsbreidd = 0,6 m Þetta er hálft grindarbil í báðar áttir 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x qk) 

 

(0,6 m x 1,5 kN/m2) = 0,9 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩq x 0,6 m x qk) 

 

qd = ( 1,5 x 0,6 m x 1,5 kN/m2) = 1,35 kN/m 

 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í valinni stoð. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗  (��� ��)

��   = 22,86*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á stoðinni á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á stoðina 

p= Álag sem verkar á bitann:  qk = 1,5 kN/m2 x 0,6 m = 0,9 kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,�� ∗ ��  ��� =   6,75 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 8,25 mm 

 

δinst,q = 6,75 mm < 8,25 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort stoðin standist kröfur þá. 
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• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 6,75 mm x (1 + 0 x 0,6) = 6,75 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 16,5 mm 

 

δfin= 6,75 mm < 16,5 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort stoðin standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol stoðarinnar er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!' ∗ �

�  => 
�,�� #�/� ∗ �,� �

�  = 2,23kN = 2,23*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 90 mm = 60 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á stoðina 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ �,�� ∗ ���

� ∗ �� �� ∗ ��� �� =  0,3845 MPa 

 

Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 MPa > 0,8413 MPa = OK stoðin stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol stoðarinnar sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi stoðarinnar 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 315375 = 315,4x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á stoðina 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,� �)-
�  = 1,84 kNm 
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Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ) ∗  1�,# = 315,4x103 * 

�,�
�,� * 18 Mpa = 3930369,2 = 3,93 kNm 

 

3,93 kNm > 1,84 kNm = OK stoðin hefur meira beygjuþol 

 

 

Því næst skoðum við hefðbundna lengd með sama álagi og sömu álagsbreidd einföld 45 x 145 mm. 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í valinni stoð: 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗ (�����)

��   = 11,43*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á stoðinni á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á stoðina 

p= Álag sem verkar á bitann:  qk = 1,5 kN/m2 x 0,6 m = 0,9 kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ��,�� ∗ ��  ��� =   6,52 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 6,88 mm 

 

δinst,q = 6,52 mm < 6,88 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort stoðin standist kröfur þá. 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 6,52 mm x (1 + 0 x 0,6) = 6,52 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 13,75 mm 

 

δfin= 6,52 mm < 13,75 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort stoðin standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 
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• Athugum hvort skerþol stoðar er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á stoðina 

 

Ved = 
!' ∗ �

�  => 
�,�� #�/� ∗ �,�� � 

�  = 1,856 kN = 1,86*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 45 mm = 30 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á stoðina 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ �,�� ∗ ���

� ∗ �� �� ∗ ��� �� =  0,6414 MPa 

 

Finnum skerþol stoðarinnar 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 MPa > 0,641 MPa = OK stoðin stenst kröfur um skerþol 

 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol stoðarinnar sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi stoðarinnar 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 157688 = 157,7x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á stoðina 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,�� �)-
�  = 1,28 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol stoðarinnar 

 

, ∗ #)*'
ϒ)

∗  1�,# => 157,7x103 * 
�,�
�,� * 18 MPa = 1965184,6 Nmm = 1,97 kNm 

 

1,97 kNm > 1,28 kNm = OK stoðin hefur meira beygjuþol 
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5.5 Kverksperrur 
 

Skoðum nú kverksperru í þaki með tilliti til snjóálags 90 mm x 245 mm. (2x45x254 mm boltuð 

saman): 

 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 1,0 m 

 

qk = 1,0 kN/m2 Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,0 m Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á kverksperrunni 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,0 m x gk) + (1,0 m x qk) + eiginþyngd kverksperru 

 

(1,0 m x 0,40 kN/m2) + (1,0 m x 1,0 kN/m2) + 0,14 = 0,54 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 1,0 m x gk) + (ꝩq x 1,0 m x qk) + eiginþyngd 

kverksperru 

 

qd = (1,35 x 1,0 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,0 m x 1,0 kN/m2) + 0,14 = 2,18 kN/m  

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗ (��� ��)

��   = 110,30*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann: 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 1,0 m = 0,4 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 1,0 m = 1,0 kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ���,�� ∗ ��  ��� =  3,3 mm 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ ���� ���
��� ∗ ���� ��� ∗ ���,�� ∗ �� ��� =  8,26 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 12,53 mm 

 

δinst,q = 8,26 mm < 12,53 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 
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• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 3,3 mm x (1 + 0,6) = 5,28 mm 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 8,26 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 9,25 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 5,28 mm + 9,25 mm = 14,53 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 25,05 mm 

 

δfin= 14,53 mm < 23,65 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!" ∗ �

�  => 
�,�� #�/� ∗ �,�� �

�  = 5,46kN = 5,46*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 90 mm = 60 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ �,�� ∗ �� �

� ∗ �� �� ∗ ��� �� = 0,56 MPa 

 

Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)
 x fv,k => 

�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 Mpa > 0,56 Mpa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 900375 = 900,4x103 mm3 
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Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,�� �)-
�  = 6,84 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ)

∗  1�,# => 900,4 x 103 * 
�,�
�,� * 18 MPa = 11220369,2 = 11,2 kNm 

 

11,2 kNm > 6,48 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 

 

 
Skoðum nú kverksperru með tilliti til vindálags 90 mm x 245 mm. (2 x 45 x 254 mm boltuð saman): 

 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 1,0 m 

 

qk = -1,5 kN/m2 Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,0 m Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á kverksperrunni 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,0 m x gk) + (1,0 m x qk) + eiginþyngd kverksperru 

 

(1,0 m x 0,40 kN/m2) + (1,0 m x -1,5 kN/m2) + 0,14 = -0,96 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 1,0 m x gk) + (ꝩq x 1,0 m x qk) + eiginþyngd 

kverksperru 

 

qd = (1,35 x 1,0 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,0 m x -1,5 kN/m2) + 0,14 = -1,57 kN/m 

 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  �� �� ∗ (��� ��)

��   = 110,30*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann: 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 1,0 m = 0,4 kN/m og qk = -1,5 kN/m2 x 1,0 m = -1,5 

kN/m 

 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ���,�� ∗ ��  ��� =  3,3 mm 
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• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ 2�,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ���� ��� ∗ ���,�� ∗ ��  ��� =  -12,395 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 12,53 mm 

 

δinst,q = -12,39 mm < 12,53 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 

 

• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 3,3 mm x (1 + 0,6) = 5,28 mm 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => -12,39 mm x (1 + 0 x 0,6) = -12,39 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 5,28 mm + (-12,39 mm) = -7,11 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 25,05 mm 

 

δfin= -7,11 mm < 23,65 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!" ∗ �

�  => 
2�,�� #�/� ∗ �,�� �

�  = -3,93kN = -3,93 x 103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x  90 mm = 60 mm 

Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ 2�,�� ∗ �� �

� ∗ �� �� ∗ ��� �� = -0,40 MPa 
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Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�
�,� x 3,4Mpa = 2,35 MPa 

 

fvd = 2,35 MPa > -0,40 MPa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

�� �� ∗ (��� ��)-
�  = 900375 = 900,4x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

2�,�� #�/� ∗ (�,�� �)-
�  = -4,92 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ) ∗  1�,# => 900,4 x 103 * 

�,�
�,� * 18 MPa = 11220369,2 = 11,2 kNm 

 

11,2 kNm > 4,92 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 
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5.6 Límtrésbiti 
 

Skoðum nú límtrésbita með tilliti til snjóálags: 

Reiknum út álagið á bitann í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 1,8 m 

 

qk = 1,0 kN/m2 Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,8 m Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á bitanum ásamt þakkanti 

 

Byrjum á að finna út þyngd bitans þegar einn m3 límtrés vigtar 490 kg 

0,115 m x 0,367 m x 1,0 m = 0,042 m3 => 0,042 m3 x 490 kg = 20,6 kg 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,8 m x gk) + (1,8 m x qk) + eiginþyngd bita 

 

(1,8 m x 0,40 kN/m2) + (1,8 m x 1,0 kN/m2) + 0,206 = 2,73 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 1,8 m x gk) + (ꝩq x 1,8 m x qk) + eiginþyngd 

bita 

 

qd = (1,35 x 1,8 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,8 m x 1,0 kN/m2) + 0,206 = 3,88 kN/m 

 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  ��� �� ∗ (��� ��)

��   = 473,71*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann: 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 1,8 m = 0,72 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 1,8 m = 1,8 

kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ����� ��� ∗ ���,�� ∗��  ���  =  0,20 mm 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ����� ��� ∗ ���,�� ∗ ��  ��� =  0,50 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 8,5 mm 

 

δinst,q = 0,50 mm < 8,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 
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• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 0,20 mm x (1 + 0,6) = 0,32 mm 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => 0,50 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 0,6 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 0,32 mm + 0,6 mm = 0,92 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 17,0 mm 

 

δfin= 0,92 mm < 17,0 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!" ∗ �

�  => 
�,�� #�/� ∗ �,� �

�  = 6,59kN = 6,59*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 115mm = 76,7 mm 

 

Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ �,�� ∗ �� �

� ∗ ��,� �� ∗ ��� �� = 0,35 MPa 

 

Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�

�,�� x 3,5Mpa = 2,52 MPa 

 

fvd = 2,52 MPa > 0,35 MPa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

 

 



  

59 
 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

��� �� ∗ (��� ��)-
�  = 2581539,1 = 2581,5x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,� �)-
�  = 9,52 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ) ∗  1�,# => 2581,5 x 103 * 

�,�
�,�� * 30 MPa = 55760400 = 55,8 kNm 

 

55,8 kNm > 9,52 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 

 

 

Skoðum nú límtrésbita með tilliti til vindálags: 

Reiknum út álagið á bitann í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 1,8 m 

 

qk = -1,5 kN/m2 Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2
   Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,8 m Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á bitanum ásamt þakkants 

 

Byrjum á að finna út þyngd bitans þegar einn m3 límtrés vigtar 490 kg 

0,115 m x 0,367 m x 1,0 m = 0,042 m3 => 0,042 m3 x 490 kg = 20,6 kg 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,8 m x gk) + (1,8 m x qk) + eiginþyngd bita 

 

(1,8 m x 0,40 kN/m2) + (1,8 m x 1,0 kN/m2) + 0,206 = 2,73 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 1,8 m x gk) + (ꝩq x 1,8 m x qk) + eiginþyngd 

bita 

 

qd = (1,35 x 1,8 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,8 m x -1,5 kN/m2) + 0,206 = -2,87 kN/m  

 

 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

 

� = 
 ∗ �
�� =  ��� �� ∗ (��� ��)

��   = 473,71*106 mm4 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann: 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = 0,4 kN/m2 * 1,8 m = 0,72 kN/m og qk = -1,5 kN/m2 x 1,8 m = -2,7 

kN/m 
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• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ����� ��� ∗ ���,��∗��  ��� =  0,20 mm 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ 2�,� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ ����� ��� ∗ ���,�� ∗ ��  ��� =  -0,76 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 8,5 mm 

 

δinst,q = -0,76 mm < 8,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Tökum nú tímaháð áhrif með inn í útreikninginn og könnum hvort bitinn standist kröfur þá. 

 

• Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

 

δfin,g = δinst,g (1 + Kdef) => 0,20 mm x (1 + 0,6) = 0,32 mm 

 

• Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef) => -0,76 mm x (1 + 0 x 0,6) = -0,76 mm 

 

• Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

 

δfin = δfin,g + δfin,q => 0,32 mm + (-0,76 mm) = -0,44 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 17,0 mm 

 

δfin= -0,44 mm < 17,0 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved = 
!" ∗ �

�  => 
2�,�� #�/� ∗ �,� �

�  = -4,88kN = -4,88*103 N 

 

Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef = 
�
� x b => 

�
� x 115 mm = 76,7 mm 
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Finnum skerspennur sem verka á bitann 

 

Td = 
� ∗ %&'

� ∗ 
&( ∗ � => 
� ∗ 2�,�� ∗ �� �

� ∗ ��,� �� ∗ ��� �� = -0,26 MPa 

 

Finnum skerþol bitans 

fvd = 
#)*'

ϒ)  x fv,k => 
�,�

�,�� x 3,5Mpa = 2,52 MPa 

 

fvd = 2,52 MPa > -0,26 MPa = OK bitinn stenst kröfur um skerþol 

 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Byrjum á að finna mótstöðuvægi bitans 

 

, =  
 ∗ �-
�  => 

��� �� ∗ (��� ��)-
�  = 2581539,1 = 2581,5x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

2�,�� #�/� ∗ (�,� �)-
�  = -4,15 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

, ∗ #)*'
ϒ) ∗  1�,# => 2581,5 x 103 * 

�,�
�,�� * 30 MPa = 55760400 = 55,8 kNm 

 

55,8 kNm > -4,15 kNm = OK bitinn stenst kröfur um beygjuþol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

62 
 

5.7 Stálbiti 
 

Skoðum nú stálbita í þaki með tilliti til snjóálags 

 

qk = 1,0 kN/m2  Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2
    Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 3,63 m  Þetta er hálf haflengd sperra í báðar áttir 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (3,63 m x gk) + (3,63 m x qk) + eiginþyngd bita 

 

(3,63 m x 0,40 kN/m2) + (3,63 m x 1,0 kN/m2) + 0,571 kN/m = 5,65 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 3,63 m x gk) + (ꝩq x 3,63 m x qk) + eiginþyngd 

bita 

 

qd = (1,35 x 3,63 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 3,63 m x 1,0 kN/m2) + 0,571 kN/m = 7,98 kN/m 

 

Upplýsingar um IPE 360 bita fengnar úr töflu í bókinni Teknisk Stabi: 

W = 904x103mm3  Mótstöðuvægi bitans 

I = 162,7x106mm4 Tregðuvægi bitans 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann. 

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = (0,4 kN/m2 x 3,63 m) + 0,571 kN/m = 2,02 kN/m og qk = (1,0 kN/m2 

x 3,63 m) = 3,63 kN/m 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ���  ∗ (���� ��)�
��� ∗  �,��∗��  ��� ∗ ���,� ∗ ��  ��� = 7,1 mm 

 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 49,5 mm 

 

δinst,g = 7,1 mm < 49,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ �,��∗��  ���∗���,� ∗ ��  ��� = 12,76 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 24,5 mm 

 

δinst,q = 12,76 mm < 24,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 
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Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,� �)-
�  = 43,58 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

.34" =  56 ∗ 78
ϒ)9  =>  

���∗�� �� ∗ ��� ���
�,�  = 212440000 = 212,4 kNm 

 

212,4 kNm > 43,58 kNm = OK bitinn stenst kröfu um beygjuþol 

 

 

 

 

Skoðum nú stálbita í þaki með tilliti til vindálags 

 

qk = -1,5 kN/m2  Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2
    Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 3,63 m  Þetta er hálf haflengd sperra í báðar áttir 

 

 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (3,63 m x gk) + (3,63 m x qk) + eiginþyngd bita 

 

(3,63 m x 0,40 kN/m2) + (3,63 m x -1,5 kN/m2) + 0,571 kN/m = -3,42 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 3,63 m x gk) + (ꝩq x 3,63 m x qk) + eiginþyngd 

bita 

 

qd = (1,35 x 3,63 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 3,63 m x -1,5 kN/m2) + 0,571 kN/m = -5,64 kN/m 

 

 

Upplýsingar um IPE 360 bita fengnar úr töflu í bókinni Teknisk Stabi: 

W = 904x103mm3  Mótstöðuvægi bitans 

I = 162,7x106mm4 Tregðuvægi bitans 

 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann  

p= Álag sem verkar á bitann:  gk = (0,4 kN/m2 x 3,63 m) + 0,571 kN/m = 2,02 kN/m og qk = (-1,5 kN/m2 

x 3,63 m) = -5,45 kN/m 
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• Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

 

δinst,g = 
� ∗ �� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

� ∗ �,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗  �,��∗��  ���∗���,� ∗ ��  ��� = 7,1 mm 

 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 49,5 mm 

 

δinst,g = 7,1 mm < 49,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

• Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

 

δinst,q = 
� ∗ !� ∗ ��
��� ∗ � ∗ � = 

�  ∗ 2�,�� ��� ∗ (���� ��)�
��� ∗ �,��∗��  ��� ∗ ���,� ∗ ��  ��� = -19,16 mm 

 

• Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = 
�

���  sem gefur okkur 
����
���   = 24,5 mm 

 

δinst,q = -19,16 mm < 24,5 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur sker og 

beygjuþol. 

 

• Athugum hvort beygjuþol bitans sé nægjanlegt 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

 

./" = !' ∗ 0-
�  => 

�,�� #�/� ∗ (�,� �)-
�  = 67,71 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

 

.34" =  56 ∗ 78
ϒ)9

 =>  
��� ∗ �� �� ∗ ��� ���

�,�  = 212440000 = 212,4 kNm 

 

212,4 kNm > 67,71 kNm = OK bitinn stenst kröfu um beygjuþol 
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5.8 Burðarsúlur 
Skoðum nú burðarsúlu með tilliti til álags frá burðarbita í þaki. 

 

Súlan er undirstaða fyrir bita í þaki. Ákvörðum álagið á súluna í notmarki og brotmarki. 

 

qk = 3,63 kN/m        Snjóálag (1,0 kN/m2 x 3,63 m) = 3,63 kN/m 

gk = 2,02 kN/m        Eigin þyngd bita og þaks ((0,4 kN/m2 x 3,63 m) + 0,571 kN/m) = 2,02 kN/m 

 
 

• Notmark er kennigildi án hlutstuðla (gk + qk) 

 

(2,02 kN/m + 3,63 kN/m) = 5,65 kN/m 

 

• Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (γG,sup x gk + γQ x qk) 

 

( 1,35 x 2,02 kN/m + 1,5 x 3,63 kN/m) = 8,17 kN/m  

 

Nk = 
(��: !�) ∗ �

�  = 
�,�� #�/� ∗ �,� �

�  = 27,69 kN 

 

NEd = 
!' ∗ �

�  = 
�,�� #�/� ∗ �,� �

�  = 40,03 kN 

 

 

Fyrir valinu var heitdregið rör, nafnmál 80 DS 540, dy = 88,9 mm og efnisþykkt 4,05 mm 

samkvæmt Statik og styrkelærer. 

 

A = 1,08 x 103 mm3      Þverskurðarflatarmál    

i = 30,0 mm                   Tregðuradíus 

fy = 235 MPa                  Flotspenna (stálstyrkur sami og flotmörk þar sem efnisþykkt er lítil) 

t < 40 mm                       Efnisþykkt minni en 40 mm 

L = 3590 mm 

 

 

Útreikningur á hlutfalslegri renglutölu. 

 ε = ;���
78  = ;���

��� = 1,0 

 

= 
�<

��,� ∗ = ∗ >   = 
���� ��

��,� ∗ �� �� ∗ �,� = 1,274 

 

Heitdregin rör eru með kiknunarferli a og hafa ófullkomleikastuðulinn α = 0,21 

 

Útreikningur á lækkunarstuðli. 

Φ = 0,5 x (1 + α x (λ - 0,2) + λ2) = 0,5 x (1 + 0,21 x (1,274 – 0,2) + 1,2742) = 1,424 

 

χ = 
�

?: @?-2 �- = 
�

�,���: @�,���-2 �,���- = 0,485 
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Þrýstiþol súlunnar er því: 

 

Nb,Rd = 
� ∗ A ∗ 78 

BCD  = 
�,��� ∗ �,�� ∗ �� ��∗ ��� �E�

�,�  = 123 kN 

 

NEd = 40,03 kN <  
� ∗A∗ 78 

BCD  = 123 kN   OK Stoðin stenst þrýstiþol 
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6. Varmataps útreikningar. 
 
Tilgangur varmatapsreikninga er að ákveða nauðsynleg afköst hitakerfa, finna út 

heildarleiðnitap til samanburðar við kröfur byggingarreglugerðar og reikna U-gildi 

byggingarhluta. Varmaflutningurinn fer eftir því úr hvaða efni byggingarhlutarnir eru en hvert 

einstakt efni hefur ákveðið varmaviðnám gegn varmaflutningi. Varmaviðnám er reiknað sem 

þykkt efnis á móti varmaleiðnitölu þess og er kallað R. 

Samkvæmt byggingarreglugerð á að reikna kólnunartölu eftir aðferð sem er að finna í 
staðlinum           ÍST 66:2008  

 

6.1 U-gildi byggingarhluta 

 
Gólfplata - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3                         
       

  
Tafla 01. Tafla sem sýnir steypta gólfplötu án gólfhita                                                                                           

 
 

 

 

 

Gólfplata með gólfhita- Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3  
 
Tafla 02. Tafla sem sýnir steypta gólfplötu með gólfhita                                                                                           

 
 

 

 

Gólfplata
d          

[m]
λ    

[W/mK]
R   

[m²K/W]
Innra yfirborð 0.17
Steypt gólfplata 0.120 1.95 0.06
Einangrun 0.075 0.039 1.92
Jarðvegur 1.50
Ytra yfirborð
Alls (ΣR) 3.65

[W/m²K]
U' 0.27
ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01
Kólnunartala U 0.28

Gólfplata með gólfhita
d          

[m]
λ    

[W/mK]
R   

[m²K/W]
Innra Yfirborð
Gólfefni + ílögn m/lögnum
Einangrun undir gólfh. 0.025 0.039 0.64
Steypt gólfplata 0.120 1.95 0.06
Einangrun 0.075 0.039 1.92
Ytra yfirborð
Jarðvegur 1.50
Alls (ΣR) 4.13

[W/m²K]
U' 0.24
ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01
Kólnunartala U 0.25
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Léttur útveggur - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3 

 
  

Tafla 03. Tafla sem sýnir léttan útvegg.                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Útveggur einangraður að utan - Byggingarreglugerðarlágmark 0,4 

        

                                                                                          
Tafla 04. Tafla sem sýnir steyptan útvegg ein. að utan                                                                                           

Léttur útveggur
d          

[m]
λ    

[W/mK]
R   

[m²K/W]
Ytra yfirborð
Klæðning + ytra yfirborð 0.15
Loftræst bil / lektur 0.145 0.08
Krossviður 0.009 0.14 0.06
Einangrun /stoðir 0.145 0.047 3.09
Lagnagrind óloftræst 0.045 0.18
Klæðning 0.013 0.14 0.09
Innra yfirborð 0.13
Alls (ΣR) 3.78

[W/m²K]
U' 0.26
ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01
Kólnunartala U 0.27

Útveggur ein. að utan
d          

[m]
λ    

[W/mK]
R   

[m²K/W]
Ytra yfirborð 0.13
Klæðning 0.020
Loftræst bil 0.020
Einangrun 0.125 0.035 3.57
Steyptur veggur 0.18 1.95 0.09
Innra yfirborð 0.13
Alls (ΣR) 3.92

[W/m²K]
U' 0.25
ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01
ΔU-vinklar 0.12
ΔU-dýflur 0.01
Kólnunartala U 0.39
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Timburþak - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

    

                                                                                            
Tafla 05. Tafla sem sýnir létt þak.                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Létt þak
d          

[m]
λ    

[W/mK]
R   

[m²K/W]
Ytra yfirborð
Klæðning 0.15
Loftbil 0.025 0.08
Sperrur + Einangrun 0.220 0.047 4.68
Lagnagr. + 25mm einangrun 0.025 0.047 0.53
Loftaklæðning 0.013 0.14 0.09
Innra yfirborð 0.10
Alls (ΣR) 5.64

[W/m²K]
U' 0.18
ΔU (einangrað í tveimur lögum)

Kólnunartala U 0.18
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6.2 Varmatap rýma. 
 

Útreikningur á varmatapi í rýmum fyrstu hæðar. 
 
Tafla 06. Varmatap í bílskúr án gólfhita 

 
 

 
Tafla 07. Varmatap anddyri með gólfhita 

 
 
 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.Yfirfarið af:

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

VarmatapsútreikningarHerbergi Byggingarhlutur

Fyrirtæki                              
Háskólinn í Reykjavík

Varmatap rými 1 Bílskúr Brúnás 2, GarðabæVegna

Φ =

U*A*∆ Θ

W Watt/m2Heiti
Lengd

 m

Varma-     tab
ΣΦ

W

Hita- 

munur

∆ Θ

K U

W / m2K

Flatar-    mál        

m2 AthNr.

Flatar-         
rmál

 m2
Breidd

 m
Lengd

 m

Flatar -
mál 

frádrag

 m2

Heiti, hiti, loftskipti

Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Rum-mál

 m3
Hæð
 m

leiðnitap

1 7.43 6.3 46.81 2.52 117.96 Útveggir 19.93 2.52 50.22 1 3.94 46.29 35 0.39 631.81

0 0 Gluggar 0.6 1.5 0.9 2 1.8 35 2 126

0 0 Hurðar 0.95 2.25 2.14 1 2.1375 35 3 224.44

Hurðar 5 2.4 12 1 12 35 3 1260.00

0 0 Gólf 7.31 6.31 46.13 1 46.13 15 0.28 193.73

0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 2435.97

29.6
Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 29.6 35 0.05 51.8

við undirstöður 0 51.8

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

117.96 94.37 35 0.34 1122.97 1122.97

allt 3610.74

línutap

loftræsitap

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð
 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 2 Anddyri Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap

2 2.1 3.17 6.66 2.52 16.78 Útveggir 0.17 2.52 0.43 1 6.88 -6.45 35 0.39 -88.00
0 0 Gluggar 0.94 2.52 2.37 2 4.74 35 2 331.63
0 0 Hurðar 0.95 2.25 2.14 1 2.14 35 3 224.44
0 0 Gólf 2.1 3.17 6.7 1 6.66 15 0.25 24.96
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0.00 493.04

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 20.24 35 0.05 35.42
við undirstöður 0.00 35.42

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

16.78 13.42 35 0.34 159.70 159.70

688.16I allt

línutap

loftræsitap



  

71 
 

Tafla 08. Varmatap herbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 
Tafla 09. Herbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð
 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 3 Herbergi Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap
1 3.38 2.9 9.80 2.52 24.70 Útveggir 3.72 2.52 9.37 1 2.25 7.12 35 0.39 97.25

0 0 Gluggar 1.5 1.5 2.25 1 2.25 35 2 157.5
0 0 Gluggar 0.75 1.5 1.13 1 1.13 35 2 78.75
0 0 Hurðar 0 1 0 35 3 0
0 0 Gólf 3.36 2.9 9.74 1 9.74 15 0.25 36.54
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 370.04

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 10.5 35 0.05 18.38
við undirstöður 0 18.38

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

24.70 19.76 35 0.34 235.15 235.15

623.57I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð
 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 4 Herbergi Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap
1 3.36 2.7 9.07 2.52 22.86 Útveggir 2.9 2.52 7.31 1 2.25 5.06 35 0.39 69.04

0 0 Gluggar 1.5 1.5 2.25 1 2.25 35 2 157.5
0 0 Gluggar 0.75 1.5 1.13 1 1.13 35 2 78.75
0 0 Hurðar 0 1 0 35 3 0
0 0 Gólf 3.36 2.7 9.07 1 9.07 15 0.25 34.02
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 339.31

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 10.5 35 0.05 18.38
við undirstöður 0 18.38

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3 K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

22.86 18.29 35 0.34 217.64 217.64

575.33I allt

línutap

loftræsitap
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Tafla 10. Þvottahús án gólfhita 

 
 

 

 

 

 
Tafla 11. Geymsla án gólfhita 

 
 

 

 

 
  

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 5 Þvottahús Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                  
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap
1 2.5 1.55 3.88 2.52 9.77 Útveggir 4.01 2.52 10.11 1 0.9 9.21 35 0.39 125.65

0 0 Gluggar 0.6 1.5 0.9 1 0.9 35 2 63
0 0 Gluggar 0.84 1.5 1.26 1 1.26 35 2 88.2
0 0 Hurðar 0 1 0 35 3 0
0 0 Gólf 2.48 1.55 3.84 1 3.84 15 0.28 16.14
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 293.00

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 8.88 35 0.05 15.54
við undirstöður 0 15.54

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

9.77 7.81 35 0.34 92.96 92.96

401.50I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2
U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur

∆ Θ

K
Varma-     tab

ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð
 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 6 Geymsla Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                 
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap
1 3.2 2.4 7.68 2.52 19.35 Útveggir 3.95 2.52 9.95 1 2.44 7.52 35 0.39 102.60

0 0 Gluggar 0.4 0.75 0.3 1 0.3 35 2 21
0 0 Hurðar 0.95 2.25 2.14 1 2.14 35 3 224.44
0 0 Gólf 2.5 1.64 4.10 1 4.10 15 0.28 17.22
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 365.26

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 8.7 35 0.05 15.23
við undirstöður 0 15.23

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

19.35 15.48 35 0.34 184.25 184.25

564.73I allt

línutap

loftræsitap
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Tafla 12. Herbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 
Tafla 13. Baðherbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 
  

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

U*A*∆ Θ

W

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 
frádrag

 m2

Hita- munur
∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti
Lengd

 m
Hæð
 m

Flatar-  mál   

m2 Fjöldi

Lengd
 m

Breidd
 m

Flatar-         
rmál

 m2
Hæð
 m

Rum-mál

 m3

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 7 Herbergi Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                  
Háskólinn í Reykjavík

leiðnitap

1 3.9 1.99 7.76 2.52 19.56 Útveggir 3.83 2.52 9.65 1 1.26 8.39 35 0.39 114.55
0 0 Gluggar 0.84 1.5 1.26 1 1.26 35 2 88.2
0 0 Hurðar 0 1 0 35 3 0
0 0 Gólf 3.83 1.99 7.62 1 7.62 15 0.25 28.58
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 231.33

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 4.68 35 0.05 8.19
við undirstöður 0 8.19

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

19.56 15.65 35 0.34 186.19 186.19

425.71I allt

línutap

loftræsitap

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 8 BaðherbergiVegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                        
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Φ =

U*A*∆ Θ

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 2.04 1.99 4.06 2.52 10.23 Útveggir 2.04 2.52 5.14 1 0.32 4.82 35 0.39 65.80
0 0 Gluggar 0.4 0.8 0.32 1 0.32 35 2 22.4
0 0 Hurðar 0 1 0 35 3 0
0 0 Gólf 2.04 1.99 4.06 1 4.06 15 0.25 15.22
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 103.43

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 2.4 35 0.05 4.2
við undirstöður 0 4.2

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

10.23 8.18 35 0.34 97.39 97.39

205.0

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla  14. Hol/gangur með gólfhita 

 
 

 

 

 

Útreikningur á varmatapi í rýmum annarrar hæðar. 
 
Tafla 15. Herbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap rými 9 Hol/GangurVegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                     
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 9.5 1.5 14.25 2.52 35.91 Útveggir 1.5 2.52 3.78 1 2.14 1.64 35 0.39 22.42
0 0 Gluggar 0 1 0 35 2 0
0 0 Hurðar 0.95 2.25 2.14 1 2.14 35 3 224.44
0 0 Gólf 9.5 1.5 14.25 1 14.25 15 0.25 53.44
0 0 Þak 0 1 0 35 0.18 0 300.30

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 6.4 35 0.05 11.2
við undirstöður 0 11.2

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

35.91 28.73 35 0.34 341.86 341.86

653.36

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 1 HerbergiVegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                 
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 3.248 3.387 11.00 2.6 28.60 Útveggir 6.526 2.6 16.97 1 4.3425 12.63 35 0.27 119.31
0 0 Gluggar 0.965 2.25 2.17 1 2.17 35 2 151.99
0 0 Gluggar 0.965 2.25 2.17 1 2.17 35 2 151.99
0 0 Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000
0 0 Þak 3.248 3.387 11.00 1 11.00 35 0.18 69.31 492.59

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 12.86 35 0.05 22.505
við undirstöður 0 22.51

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

28.60 22.88 35 0.34 272.30 272.30

787.39

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 16. Herbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 
Tafla 17. Baðherbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 2 Herbergi Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 3.248 3.034 9.85 2.6 25.62 Útveggir 7.538 2.6 19.60 1 1.95 17.46 35 0.27 165.01
2 4.02 1.53 6.15 2.6 15.99 Gluggar 0.6 2.25 1.35 1 1.35 35 2 94.5

0 0 Gluggar 0.75 0.8 0.6 1 0.6 35 2 42
0 0 Gluggar 0.25 0.25 0.06 3 0.19 35 2 13.13
0 0 Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000
0 0 Þak 7.268 4.564 16.01 1 16.01 35 0.18 100.83 415.47

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 11.8 35 0.05 20.65
við undirstöður 0 20.65

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

41.61 33.29 35 0.34 396.16 396.16
16.01

832.27

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 3 BaðherbergiVegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                           
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 2.334 1.8 4.20 2.6 10.92 Útveggir 1.8 2.6 4.68 1 0.9 3.78 35 0.27 35.72
0 0 Gluggar 0.4 2.25 0.90 1 0.90 35 2 63.00
0 0 Gluggar 0.00 1 0.00 35 2 0.00
0 0 Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000
0 0 Þak 2.334 1.8 4.20 1 4.20 35 0.18 26.47 125.19

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 5.3 35 0.05 9.275
við undirstöður 0 9.275

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

10.92 8.74 35 0.34 103.99 103.99

238.45

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 18. Eldhús/stofa með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 
Tafla 19. Sjónvarpsherbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 4 Eldhús/StofaVegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                      
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Φ =

U*A*∆ Θ

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 3.86 2.334 9.01 2.78 25.05 Útveggir 25.38 2.78 70.56 1 22.97 47.59 35 0.27 449.74
2 3.24 2.22 7.19 2.78 20.00 Gluggar 0.4 2.25 0.90 1 0.90 35 2 63.00
3 6.02 4.37 26.31 2.78 73.13 Gluggar 2 1 2.00 1 2.00 35 2 140.00
4 3.545 4.92 17.44 2.78 48.49 Gluggar 1.5 0.3 0.45 1 0.45 35 2 31.50

Gluggar 0.4 0.8 0.32 2 0.64 35 2 44.80
Gluggar 1.6 2.25 3.60 2 7.20 35 2 504.00
Gluggar 1.5 0.8 1.20 1 1.20 35 2 84.00
Gluggar 0.75 2.25 1.69 1 1.69 35 2 118.13
Gluggar 3 2.25 6.75 1 6.75 35 2 472.50
Hurð 0.95 2.25 2.14 1 2.14 35 3 224.44
Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000

0 0 Þak 59.95 1 59.95 35 0.18 377.69 2509.79

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 62.6 35 0.05 109.55
við undirstöður 0 109.55

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

166.66 133.33 35 0.34 1586.63 1586.63
59.95

4205.98

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af: HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 5 Sjónvarpsherb.Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn í Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 4.18 3.87 16.18 2.72 44.02 Útveggir 8.94 2.72 24.32 1 4.17 20.14 35 0.27 190.36
2 1.35 2.154 2.91 2.72 7.92 Gluggar 0.4 0.8 0.32 2 0.64 35 2 44.80

0 0 Gluggar 0.82 2.25 1.85 1 1.85 35 2 129.15
Gluggar 0.75 2.25 1.69 1 1.69 35 2 118.13

0 0 Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000
0 0 Þak 19.10 1 19.10 35 0.18 120.31 602.75

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 16.94 35 0.05 29.645
við undirstöður 0 29.645

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

51.94 41.56 35 0.34 494.51 494.51
19.10

1126.91

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 20. Baðherbergi með gólfhita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags. 20.2.2018

Verk Dags.

Φ =

U*A*∆ Θ

W

Reiknað af:HJÓ, GJH, PÁJ

Yfirfarið af:

Varmatap 2. hæð rými 6 Baðherbergi Vegna Brúnás 2, Garðabæ Fyrirtæki                                
Háskólinn i Reykjavík

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

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

∆ Θ

K

Varma-     
tab
ΣΦ

W Watt/m2 Ath
leiðnitap

1 2.4 2.034 4.88 2.72 13.28 Útveggir 2.4 2.72 6.53 1 0.68 5.85 35 0.27 55.31
0.00 0.00 Gluggar 0.6 1.125 0.68 1 0.68 35 2 47.25

0 0 Gólf 0.00 1 0.00 0 0 0.000
0 0 Þak 2.4 2.034 4.88 1 4.88 35 0.18 30.75 133.31

Lengd
l ∆Θ Ψ 

Φ=

Ψ∗λ∗∆Θ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 3.45 35 0.05 6.0375
við undirstöður 0 6.0375

Rúmmál V ∆Θ 0.34
Φ=

0,34*n*V*∆Θ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0.8 h-1

13.28 10.62 35 0.34 126.41 126.41

265.76

línutap

loftræsitap

I allt



  

78 
 

 6.3 Heildarleiðnitap  
 
 Tafla 21. Heildarleiðnitap húss                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
Tafla 22. Heildarleiðnitap samkvæmt IST-66                                                                                            

                  
 

 

Samkvæmt töflum hér að ofan er heildarleiðnitap hússins undir því gildi sem IST-66 gefur og stenst 

því kröfur um heildarleiðnitap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húshluti U W/m2K A m2 Δt K Φ W
Útveggir steypa 0.39 99.3 35 1356
Útveggir timbur 0.27 112.8 35 1066
Gluggar 2 46.4 35 3250
Útidyrahurð 3 21.2 35 2222
Þak 0.18 115.1 35 725
Gólf án hita 0.28 58.4 15 245
Gólf með hita 0.25 51.6 25 323
Heild 
byggingarhluta 9187

U W/m2K m Δt K Φ W
Kuldabrú við 
glugga og 
hurðir 0.04 208.45 35 291.83

Alls 9479

Tveggja hæða einbýli neðri hæð steypt efri hæð timbur

Húshluti U W/m2K A m2 Δt K Φ W
Útveggir steypa 0.4 99.2 35 1389
Útveggir timbur 0.3 112.8 35 1184
Gluggar 2 46.4 35 3250
Útidyrahurð 3 21.2 35 2222
Þak 0.2 115.1 35 806
Gólf án hita 0.3 58.4 15 263
Gólf með hita 0.3 51.6 25 387
Heild 
byggingarhluta 9501

U W/m2K m Δt K Φ W
Kuldabrú við 
glugga og 
hurðir 0.04 208.45 35 291.83

Alls 9793

Tveggja hæða einbýli - U-gildi úr IST-66
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7. Lagnaútreikningar 
 

7.1 Neysluvatn 
Til þess að reikna hámarkssamtímarennsli í lögnum er notast við formúlu: 

qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2  

       

Byrjum á að finna Vatnsþörf 1. Hæðar, deilikista 1. með því að ákvarða vatnsþörf tækja samkvæmt 

töflu 23. 

 

Tafla 23. Námsgagn úr Hitunarfræði áfanga 

 

 

 Tafla 24. Vatnsþörf tækja 

 

 

Næst finnum við stærðarákvarðandi rennsli fyrir kalt vatn 

qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (0,75 – 0,2)) + (0,12(√0,75 – 0,2)) = 0,30 

l/s 

Því næst stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt vatn. 

qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (0,45 – 0,2)) + (0,12(√0,45 – 0,2)) = 0,26 

l/s 

 

 

Töppunarstaður Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s

Baðkar 0.3 0.3

Sturta 0.1 0.1

Þvotta-og uppþvottavél 0.2

Handlaug 0.1 0.1

Eldhúsvaskur 0.2 0.2

Skolvaskur 0.2 0.2

Salerni 0.1

Málrennsli töppunarstaða 

Rými Tæki Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s

1 Sturta 0.15 0.15

2 Handlaug 0.1 0.1

3 Salerni 0.1

4 Soklvaskur 0.2 0.2

5 Þvottavél 0.2

Samtals l/s 0.75 0.45

Vatnsþörf tækja qf 1. Hæð Deilikista 1
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Með sömu aðferð finnum við vatnsþörf 2. hæðar deilikista 2. 

Tafla 25. Vatnsþörf tækja 

 

 

Næst finnum við stærðarákvarðandi rennsli fyrir kalt vatn 

Qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (1,25 – 0,2)) + (0,12(√1,25 – 0,2)) = 0,34 

l/s 

Því næst stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt vatn. 

Qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (0,85 – 0,2)) + (0,12(√0,85 – 0,2)) = 0,31 

l/s 

 

Að lokum finnum við vatnsþörf fyrir deilikistu 3. 

Tafla 26. Vatnsþörf tækja                                                                                        

 

 

 

Næst finnum við stærðarákvarðandi rennsli fyrir kalt vatn 

Qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (0,9 – 0,2)) + (0,12(√0,9 – 0,2)) = 0,31 l/s 

Því næst stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt vatn. 

Qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2 = 0,2 + (0,015 (0,85–0,2)) + (0,12(√0,85 – 0,2)) = 0,28 l/s 

 

Rými Tæki Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s

1 Handlaug 0.1 0.1

2 Salerni 0.1

3 Baðkar 0.3 0.3

4 Handlaug 0.1 0.1

5 Salerni 0.1

6 Sturta 0.15 0.15

7 Eldhúsvaskur 0.2 0.2

8 Uppþvottavél 0.2

Samtals l/s 1.25 0.85

Vatnsþörf tækja qf 2. Hæð Deilikista 2

Rými Tæki Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s

1 Handlaug 0.1 0.1

2 Salerni 0.1

3 Sturta 0.3 0.3

4 Eldhúsvaskur 0.2 0.2

5 Uppþvottavél 0.2 0

Samtals l/s 0.9 0.6

Vatnsþörf tækja qf 2. Hæð Deilikista 3
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Við aflestur þessara töflu er miðað við að rennslishraði í lögnum fari ekki yfir 1,5 m/s. Þessar 

upplýsingar eru fengnar frá kennara í áfanganum Hitalagnir. 

 

Tafla 27. Lagnastærðir (Fengin frá heimasíðu Rehau.com) 

 

 

Þá er að ákvarða stærð lagna. 

1. hæð deiligrind 1. kalt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 1,4 

m/s 

1. hæð deiligrind 1 heitt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 1,4 

m/s 

2. hæð deiligrind 2 kalt vatn. Miðað er við 0,34 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 1,4 

m/s 

2. hæð deiligrind 2 heitt vatn. Miðað er við 0,31 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2m/s 

2. hæð deiligrind 3 kalt vatn. Miðað er við 0,32 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 1,2 

m/s 

2. hæð deiligrind 3 heitt vatn. Miðað er við 0,28 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2m/s 

 

 

 

RAUTITAN stabil

l/s
R    

mbar/m

v           

m/s

R 

mbar/m

v           

m/s

R 

mbar/m

v           

m/s

0.01 0.3 0.1 0.1 0.1 0.04 0.04

0.02 1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1

0.03 2.1 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1

0.04 3.4 0.4 1 0.3 0.4 0.2

0.05 5 0.5 1.5 0.3 0.5 0.2

0.06 6.8 0.6 2 0.4 0.7 0.2

0.07 8.9 0.7 2.6 0.4 1 0.3

0.08 11.2 0.8 3.3 0.5 1.2 0.3

0.09 13.7 0.9 4.1 0.6 1.5 0.4

0.1 16.5 1.1 4.9 0.6 1.8 0.4

0.15 33.7 1.6 9.9 0.9 3.6 0.6

0.2 56.2 2.1 16.5 1.3 5.9 0.8

0.25 83.8 2.6 24.4 1.6 8.7 1

0.3 116.4 3.2 33.8 1.9 12 1.2

0.35 153.8 3.7 44.5 2.2 15.8 1.4

Ákvörðun lagnastærða fyrir neysluvatn

16.2 x 2.6 mm 20 x 2.9 mm 25 x 3.7 mm
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Stærðir lagna 

Út frá þessum útreikningum varð fyrir valinu DN 25 mm lögn að deilikistum og DN 16 mm lögn að 

skolvask og garðkrana í bílskúr.  

7.2 Ofnalagnir 
Ofnar 

Fyrir valinu voru ofnar frá Ofnasmiðju Suðurnesja að gerðinni VOR-YL ásamt handklæðaofni og 

reiknað var með að afköst þeirra væru dt40.  

Til að finna hentuga ofna þarf að byrja á því að reikna út afköst ofnana sem eru gefin upp við ákveðin 

hitastig og er skrifað Δt 

 

Til að reikna út Δt er þessi formúla notuð: 

Δt=(tf+tb)/2-ti  

Tf =er hiti á vatni að ofni, framrás (80°C) 

Tb= er hiti á vatni frá ofni, bakrás (40°C) 
Ti =er herbergishiti (20°C) 
Δt= er afköst ofnsins 

 
Næst þarf þarf að reikna rennsli gegnum ofn í rúmmetrum á klst og skrifast q=Xm3/h. 
Formúlan fyrir rennsli er: 
m= Φ/ (cp*Δt) og gefur kg/s. 
m=massastreymi 
Φ= wött ofns sem um ræðir 
cp= Varmarýmd vatns, fasti sem er 4186 J/kgK 
Δt= mismunur  á framrásar og bakrásarhita kerfis 
 
Nú þarf að finna finna hentuga stillitölu fyrir ofnlokann fyrir ofninn en þá þarf að finna út  kv-gildi 
Formúlan fyrir Kv-gildi er: 
kv=q/√Δpv 

kv = gildi rofans 

q = rennsli gengum ofninn í rúmmetrum á klst 
Δpv þrýstifall yfir ofnlokann, 0,05 bar. (Hann vinnur best á því sviði) 
 
Út frá kv-gildi lokans er stillitalan fundin í töflu sem má nálgast hjá framleiðanda. 
 

Tafla 28. Ofnatafla sem sýnir útreikning á ofnum.                                                                                           

 

Ofn nr.

Stærð 

ofnloka

Gerð/hæð 

ofna (mm)

Lengd ofna 

(mm)

Afköst              

W

Stúta-

staðsetnig Varmatap Kv-gildi

Stillitala 

ofnloka        

Danf. -RA-U

101 DN-10 11-600 2200 1614 DB 0.16 5

102 DN-10 11-600 1400 1027 DB 0.07 4

103 DN-10 11-600 1400 1027 DB 0.07 4

104 DN-10 11-600 600 440 AD 401.5 0.04 2 Þvottahús

105 DN-10 11-600 800 587 AD 564.7 0.05 3 Geymsla

106 DN-10 OSS/940 500 350 EF 205 0.03 2 Baðherbergi 1

201 DN-10 OSS/940 500 350 EF 238.5 0.03 2 Baðherbergi 2

202 DN-10 OSS/940 500 350 EF 265.8 0.03 2 Baðherbergi 3

Ofnatafla
Tegund: VOR-YL      Framrás/bakrás=80°/40°C       dt=40°        dp=0,10bar

3610.8 Bílskúr
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Sverleiki lagna 

Sverleiki pípanna þurftu að vera missverar eftir staðsetinu þeirra svo þær gætu annað kerfinu. 

Stuðst var við röratöflu frá kennara í áfanga sem heitir Hitunarfræði og lagnir til að ákveða stærðir. 

Til að reikna nauðsynlegan sverleika á pípum að og frá ofnum þarf að reikna rennsli í kg/h. 

Formúlan fyrir rennsli er : 

 

m= Φ/ (cp*Δt) 
Φ=Afköst allra ofna W 
cp= Varmarýmd vatns, fasti sem er 4186 J/kgK 
Δt= mismunur  á framrásar og bakrásarhita kerfis (40°C) 
Sjá á meðfylgjandi töflum 

 
Tafla 29. Tafla frá kennara sem sýnir sverleika lagna 

 
 
  

Afköst. Wött kg/h Þunnveggja stál, pípustærð

500 11 12*1,2

1000 21 12*1,2

1500 32 12*1,2

2000 43 12*1,2

2500 54 12*1,2

3000 64 15*1,2

3500 75 15*1,2

4000 86 15*1,2

4500 97 15*1,2

5000 107 15*1,2

5500 118 18*1,2

Taflan er reiknuð út frá dt=40°C og cp=4180
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Tafla 30. Sverleiki lagna fyrir ofna á 1. hæð 

 
 
 

 

Tafla 31. Sverleiki lagna fyrir ofna á 2. hæð 

 
 

Heildar rennsli kerfis 

Hérna skoðum við heildar rennsli í kerfinu þar sem við tökum afköst allra ofna (W) og leggjum 

saman. 

Til að reikna út heildarrennsli í kerfinu þarf að reikna rennsli í kg/h. 

 

Formúlan fyrir rennsli er: 

m= Φ/ (cp x Δt) 

Φ=Afköst allra ofna W 

cp= Varmarýmd vatns, fasti sem er 4186 J/kgK 

Δt= mismunur  á framrásar og bakrásarhita kerfis (40°C) 

 

Útreikningur til að sýna heildar rennsli vatns í ofnakerfinu í Kg/h: 

m= 5745 W/(4186 J/kgK x 40) = 0,0343 kg/s  x 3600 min = 123,5 kg/h 

 

Áætlað þrýstifall 

Hérna skoðum við þrýstifall í lengstu lögninni í kerfinu frá inntaki og alla leið inn í þvottahús. 

Þrýstifall á sér stað á mörgum stöðum í kerfinu þar má nefna t.d ofnlokar, samtengi, beygjur, ofnar 

og líka í beinum pípum með núningsmótstöðu 

 

 

 

 

Ofn nr.

Tegund ofna og 

stærð (mm)

Afköst ofna 

(W)

Rennsli  

kg/h

Pípa þarf að anna 

kg/h

Pípustærð að 

ofni (skv töflu)

Frá inntaki

að deilikistu 1
108,5 18*1,2

101 Vor-Yl-11-600 1614 34,7 34,7 12*1,2

102 Vor-Yl-11-600 1027 22,1 22,1 12*1,2

103 Vor-Yl-11-600 1027 22,1 22,1 12*1,2

Frá inntaki

að deilikistu 2
29,6 12*1,2

104 Vor-Yl-11-600 440 9,5 9,5 12*1,2

105 Vor-Yl-11-600 587 12,6 12,6 12*1,2

106 OSS Handkl - 940 350 7,5 7,5 12*1,2

1. hæð

Ofn nr.

Tegund ofna og 

stærð (mm)

Afköst ofna 

(W)

Rennsli  

kg/h

Pípa þarf að anna 

kg/h

Pípustærð að 

ofni (skv töflu)

Frá inntaki

að deilikistu 3
15.1 12*1,2

101 OSS Handkl - 940 350 7.5 7.5 12*1,2

102 OSS Handkl - 940 350 7.5 7.5 12*1,2

2. hæð
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Formúlan til að reikna áætlað þrýstifall er:  

 
M x 0,1 kPa/m x 1,1 + 0,05 bar 
m = er lengsta pípan framrás og bakrás lagt saman 
0,1 kPa/m = Þrýstifall í beinum pípum ( gefið til einföldunar) 
1,1= er 10% viðbætt þrýstitap vegna stakra tapa í kerfi 
0,05bar = Þrýstitap yfir ofnloka kerfis 

 
Þessi formúla gefur tölu í kPa/m sem þarf að breyta í Pa/m með því að margfalda með 1000 
Þá er bætt við 0,05bar sem er 5000Pa og táknar þrýstitap yfir ofnloka kerfis 
Þá er öllu breytt aftur yfir í kPa/m með því að deila með 1000 

 
Áætlað þrýstifall er þá: 
38 m x 0,1 kPa/m x 1,1= 4,18 kPa/m x 1000= 4180 Pa/m + 5000 Pa= 9180 Pa/m / 1000 = 9,18kPa/m 
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7.3 Gólfhitalagnir 
Hér að neðan eru töflur fyrir gólfhitalagnir í húsinu. Töflunum er skipt í 1. hæð og 2. hæð. Notast var 

við reikniforrit frá Danfoss.  Á 1. hæð eru slaufurnar 6 stk og á 2. hæð eru þær 8 stk. Forritið er 

matað að upplýsingum um lengdir á fæðulögn, stærð rýma og hverslags gólfefni er á viðkomandi 

rými. Ákvarða þarf  bil milli röra.  Með þessum upplýsingum reiknar forritið út hver lengd slaufu er,  

hvert rennsli slaufu verður og innri stillingu loka.  

Tafla 32. Tafla sem sýnir útreikning á gólfhita.                                                                                            

 
 

 

 
Tafla 33. Tafla sem sýnir útreikning á gólfhita.                                                                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rými Nr m²
Hitatap 
W/m²

Herbergis 
hiti        
°C 

Gólfefni
Hámarks 

yfirborðshit 
°C

c/c         
mm

Fæðulögn               
m

Lengd 
slaufu      

m

Rennsli 
slaufu 
l/klst

Innri 
stilling 
loka

Gangur/Hol 1 14.3 42.1 20 Parket 14 mm 29 200 1 72 55 N
Anddyri 2 6.7 99.6 20 Flísar 10 mm 30 150 4 49 59 N
Herbergi 3 9.8 59.9 20 Parket 14 mm 29 200 11 60 53 N
Herbergi 4 9.1 59.9 20 Parket 14 mm 29 200 14 60 49 N
Herbergi 5 7.8 51.2 20 Parket 14 mm 29 200 13.5 53 36 5.5
Baðherbergi 6 4.1 46.8 20 Flísar 10 mm 29 150 10 37 17 2

Gólfhitatafla 1. hæð

Rými Nr m²
Hitatap 
W/m²

Herbergis 
hiti        
°C 

Gólfefni
Hámarks 

yfirborðshit 
°C

c/c         
mm

Fæðulögn               
m

Lengd 
slaufu      

m

Rennsli 
slaufu 
l/klst

Innri 
stilling 
loka

Stofa/Eldhús 1 60 70.2 20 Parket 14 mm 29 200 10 110 127 N
2 200 10 110 127 N
3 200 10 110 127 N

Herbergi 4 11 71.6 20 Parket 14 mm 29 200 1 56 71 4.5
Herbergi 5 16 52 20 Parket 14 mm 29 200 8 88 76 4.5
Baðherbergi 6 4.2 56.8 20 Flísar 10 mm 29 150 18 46 21 1
Baðherbergi 6 4.9 54.4 20 Flísar 10 mm 29 150 1 34 24 1
Sjónvarpsherbergi 6 19.1 59 20 Parket 14 mm 29 200 2 98 102 7

Gólfhitatafla 2. hæð
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8. Þakrennur og niðurföll 
 

Heildar þakflötur hússins er 197 m2 og er hann skiptast niður á 5 þakniðurföll sem staðsett eru á öllum 

fjórum hornum hússins og fremst á bogavegg, munu þá niðurföll á hornum þurfa að anna mest 49,28 

m2. 

Samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands er mesta úrkoma sem búast má við á Reykjavíkursvæðinu 300 

l/s á hektara og ætlum við að notast við þær uppl. 

 

Byrjum á að skoða þakrennur og er ætlunin að nota 100 mm rennur á þessu húsi. 

Byrjum á að draga línu upp frá 100 í 300 l/s ha línuna, þá er dregin lárétt lína til vinstri og þá má lesa 

úr grafinu að 100 mm þakrenna annar ca. 58 m2 svæði, 100 mm renna dugar því fyrir þetta verk 
 

 

Tafla 34. Línurit fyrir þakrennur 
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Skoðum núna þakniðurföll. 

Ætlunin er að nota 75 mm niðurföll fyrir þetta verk og er svipuð aðferð við stærðarákvörðun notuð 

eins og var gert fyrir þakrennur. 

Byrjum á að draga línu upp frá 75 í 300 l/s ha línuna og þá er dregin lárétt lína til vinstri og þá má lesa 

úr grafinu að 75 mm niðurfall annar ca. 105 m2 svæði sem er vel yfir okkar mörkum. Þá er dregin græn 

lína upp til að geta lesið af hlutfallið fyrir niðurföllin. 

Næst þarf að skoða hlutfalls útreikning fyrir staðsetningu niðurfalla sem má ekki vera meira en 0,57 

samkvæmt grafinu hér að neðan. 

Þar sem húsið er með valmaþaki er litið svo á að hvert niðurfall er að taka hálfa þekju á laghliðum og 

hálfa þekju á göflum, staðsetningin er því ekki alveg fyrir miðju er því nauðsynlegt að reikna hlutfallið. 

 
�D

�D:�- = 
�,���

�,���:��,��� = 0,31 < 0,57 => OK 

75 mm rör er að duga vel fyrir þetta verk 

 

Tafla 35. Línurit fyrir þakniðurföll 
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9. Loftun þaks 
Loftun þaks er mikilvægt atriði í byggingu húsa til að byggingarefni nái að endast þann líftíma sem 

þeim er ætlað. Loftunin hefur þann tilgang að loftræsa út raka sem getur myndast fyrir ofan einangrun 

og koma þannig í veg fyrir myndun myglu og svepps í þakviðnum. 

Loftunin er þannig gerð að 25 mm loftbil er á milli einangrunar í þaki og borðaklæðningu ofan á 

sperrum, við þetta myndast loftrás sem er svo opin í báða enda í hverju sperrubili með rauf eða rörum 

sem oftast eru með skordýraneti fyrir. Ganga þarf úr skugga um að opin í hverju sperrubili séu 

nægjanlega mikil með tilliti til skordýranets. Passa þarf að loftbilið haldist þegar gengið er frá sperrum 

og borðaklæðningu við stálbita í mæni og við kverksperrur. 

Í byggingareglugerð er tekið sérstaklega á þessum hluta og þar segir í grein 10.5.5: 
 

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

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

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

sé fram á annan jafngóðan frágang“ 
 

Útreikningur á loftun þaks 

Skoðum fyrst þar sem 555 mm eru á milli sperra: 
 

Tafla 36. Sýnir loftunaþörf skv. bygg. reglugerð 

 
 

Tafla 37. Sýnir útreikning á loftun þaks 

 
 

Skoðum núna þar sem 950 mm eru á milli kraftsperra: 
 

Tafla 38. Sýnir loftunaþörf skv. bygg. reglugerð 

 
 

Tafla 39. Sýnir útreikning á loftun þaks 

 
 

 

Eins og sést hér að ofan er 15 mm breið rauf að duga til að sjá þessu þaki fyrir nægjanlegri loftun. 

Heildar flötur þaks 

sem þarf að loftræsa

m2

Loftunarþörf

mm2/m2

Loftunarþörf þaks

mm2/m2

105.5 1000 105500

Bil milli sperra

mm

Breidd 

raufar 

mm

Loftunarop í hverju 

sperrubili 

mm2

Skordýranet

-30%

Loftunarop 

með neti

mm2

Fjöldi 

sperrubila 

stk

Loftun fyrir þak

mm2

555 15 8325 0.7 5827.5 31 180652.5

Heildar flötur þaks 

sem þarf að loftræsa

m2

Loftunarþörf

mm2/m2

Loftunarþörf þaks

mm2/m2

57.2 1000 57200

Bil milli sperra

mm

Breidd 

raufar

mm

Loftunarop í hverju 

sperrubili 

mm2

Skordýranet

-30%

Loftunarop 

með neti

mm2

Fjöldi 

sperrubila 

stk

Loftun fyrir þak

mm2

950 15 14250 0.7 9975 6 59850
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10. Umsókn um byggingarleyfi og gátlisti 
 

10.1 Umsókn um byggingarleyfi 
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10.2 Gátlisti 
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11. Mæliblað og hæðarblað 
 

11.1 Mæliblað 
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11.2 Hæðarblað 
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12. Verkáætlun 
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