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1. Inngangur 
Verkefni þetta sem er lokaverkefni til diplómu í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Kennarar námskeiðisins settu sig í hlutverk verkkaupa og lögðu fyrir kröfur um stærð og 

skipulag húss. Verkefni nemenda fólst í því að velja sér hús og breyta því samkvæmt 

fyrirliggjandi kröfum. Kröfurnar voru þær að húsið átti að vera á tveimur hæðum. Neðri hæð 

skyldi vera steypt og timburgrind á efri hæð. Húsið skyldi innihalda innbyggðan bílskúr og 

grunnflötur átti ekki að vera stærri en 150 fm. Húsið sem hópurinn ákvað að styðjast við er 

staðsett við Langholtsveg 52 og er staðsteypt hús, byggt árið 1970. Á gömlu aðaluppdráttunum 

er teiknaður bílskúr sem var þó aldrei byggður og því var enginn bílskúr á lóðinni Einnig var 

stigahúsið yst á annarri langhlið hússins og þar með ysti hluti langhliðarinnar. Stærstu 

breytingarnar til að mæta kröfum verkkaupa fólust í því að stækka aðra langhliðina um breidd 

stigahússins og koma þannig bílskúr inn í húsið. Við þetta breytist aðkoma hússins og 

aðalinngangur færðist framan á húsið. Innra skipulag breyttist mikið því húsinu var breytt úr 

tvíbýli yfir í tveggja hæða einbýli. Skýrslan inniheldur verklýsingar, tilboðsskrá, 

kostnaðaráætlun, burðarþolsútreikninga, varmatapsútreikninga, lagnaútreikninga, þakrennur 

og niðurfalls útreikninga, útreikning á loftun þaks, umsókn um bygginaleyfi, gátlista 

aðaluppdrátta, mæliblað og verkáætlun. 
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2. Verklýsingar 
1. Aðstaða og jarðvinna 

1.1. Aðstaða 

1.1.1. Almennt 

Á afstöðumynd hönnuða má sjá staðsetningu húss á lóð. Ekki er sérstaklega skipulagt svæði 

undir aðstöðu verktaka því er það samningsatriði á milli verktaka og verkkaupa hvar sé best að 

staðsetja vinnuskúra, kaffiskúra og athafnasvæði. Verktaki skal leggja til og annast 

uppsetningu á þeirri aðstöðu sem honum þykir henta fyrir framkvæmdina og eru í samræmi við 

kröfur Vinnueftirlits Ríksins. Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir og 

merkingar. Áður en að gröftur hefst skal verktaki ráðfæra sig við Orkuveitu Reykjavíkur um 

legu jarðstrengja. Vekja skal athygli á því að þær lagnir sem eru í jörðu þegar verktaki tekur 

við svæðinu sé á hans ábyrgð og skuli hann bera kostnað af lagfæringu á því skyldi hann 

skemma lagnir sem eru í notkun. 

 

1.1.2. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki skal sjá til þess að umgegni og umhirða á vinnusvæði skal ávalt vera til fyrirmyndar 

og allt rusl skal fjarlægja jafn óðum.  Jafnframt er farið fram á gott skipulag varðandi geymslu 

byggingarefna og til að verja það skemmdum og koma í veg fyrir fok af vinnusvæðinu. 

Vinnuskúrar eru staðsettir í samráði við eftilitsmann/verkkaupa. 

Þegar verki er lokið skal verktaki skila vinnusvæði hreinu og flytja allt í burtu sem á ekki að 

vera á svæðinu. 

Magn er heild 

Heildarverð skal innifela allan þann kostnað sem fellur til við rekstur svæðisins á verktímanum 

s.s. Rekstrarkostnað, vinnulýsingu hita og ofannefnda þætti. 

1.1.3. Girðingar 

Verktaki skal girða vinnusvæðið af með öryggisgirðingu með neti sem er a.m.k. 200 cm há, 

sem er hægt er að festa saman og skal hún standa á samsetningarsteinum sem eru ætlaðir fyrir 

tilteknar girðingar. Á girðingunni skal vera akturshlið og gönguhlið sem er hægt að læsa. 

Verktaki þarf að ljúka við að girða af allt vinnusvæðið og loka því áður en hann hefst handa 

við verk sitt að öðru leiti. Einnig skal ganga frá girðinguni þannig að hún standist íslenskt 
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veðurfar. Skal hún standa meðan á verktíma stendur jafnframt þarf að huga að viðhaldi hennar 

allan verktímann. Fjærlægja skal hana við verklok. 

Magn er heild 

Heildarverð skal innifela allan þann kostnað sem þarf til að fullgera þennan verklið. S.s. leigu, 

flutning, uppsetningu og viðhald. 

1.2. Jarðvinna 

1.2.1. Almennt 

Verktaki tekur við verksvæði í núverandi ástandi og skal hann kynna sér vel allar aðstæður 

áður en verk er hafið, sérstaklega með tilliti til aðkomu og  aðliggjandi umhverfis. 

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

efni sem upp kemur við uppgröft og hægt er að endurnýta, er nauðsynlegt að  nota sem mest  

innan lóðar. Efni sem er ekki hægt að nýtta skal flytja á brott.  

Verktaki skal kynna sér allar lagnir á svæðinu áður en gröftur hefst  og gæta þess að valda ekki 

tjón á leiðslum. Komi aðrar lagnir í ljós við framkvæmd verksins, skal hann tilkynna það 

verkkaupa sem tekur ákvörðun um nauðsynlegar ráðstafanir. 

Verktaka er óheimilt að raska svæðum utan við skilgreind verksvæði. 

1.2.2. Gröftur 

Gæta skal að legu lagna áður er grafið er í jörðu. Graftarmörk og fleygunarmörk fyrir 

íbúðarhúsi skal miða við 1,5 m út frá sökkli og grafa skal í þann fláa 1:1 er jarðvegur stendur 

þó ber að gæta að næginlegt pláss sé til vinnu við vinnu í kringum sökkul. Grafa skal í það 

minnsta 1,5m dýpi fyrir undirstöður. 

Síðan skal endurnýta það efni sem eftirlitsmaður telur hæft til endurnýtingar til að fylla undir 

og að sökklum og undirstöðum. Það efni sem hæft er til notkunar við fyllingu í lóð skal 

haugsetja í samráði við eftirlitsmann. Það efni sem er ekki endurnýtt skal flytja á viðkomandi 

stað til losunar. 

Magn er m3 

Magn er reiknað í m3. Greitt er fyrir þann fjölda rúmmetra sem grafinn er og fjarlægður.  
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1.2.3. Fylling innan og utan sökkla 

Aðflutt burðarfylling skal vera frostþolin og slitsterkt. Efstu 100 mm fyllingarinnar skal vera 

sandur sem svo einangrun botnplötunnar verður lögð ofan á. 

Að sökkulveggjum skal nota fínt bögglabert eða annað drenandi efni næst húsinu minnst 500 

mm út frá veggjunum. Þetta lag skal tengjast drenmöl umhverfis jarðvantslagnir meðfram 

útveggjum. Kornastrærð fyllingarinnar sem leggst að einangruðum sökkulveggjum má ekki 

vera það stór að hun skemmi einagrunina. 

Þjappa skal allt fyllingarefni í lögum og skal þykkt hvers lags vera jöfn og lagþykkt og fjöldi 

yfirferða miðuð þann tækjakost sem notaður er við þjöppunina með það að markmiði að ná 

þeirri þjöppun sem krafist er. Með lagþykkt er átt við þykkt fullþjappaðs lags. Ætíð skal haga 

þjöppun þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á fyllingarefninu. 

Magn er mælt í m3 

Greitt er fyrir þann fjölda rúmmetra sem komið er fyrir innan markalína. Einingaverð skulu 

innifela allan kostnað við efnisútvegun, flutning, útlagningu, þjöppun og prófanir svo og 

rýrnun. 

1.2.4. Einangrun sökkla og botnplötu 

Undir botnplötu skal vera plasteinangrun sem er 100 mm að þykkt með rúmþyngdina 24 kg/m3 

jafnframmt skal vera plasteinangrun utaná sökkulveggjum sem nær frá efri brún botnplötu og 

600 mm niður að sömu rúmþyngd og sú er fer undir botnplötu. 

1.2.5. Gröftur fyrir lögnum 

Grafa skal í þjappaða fyllingu fyrir lögnum og brunnum sem leggja skal undir botnplötur 

byggingar. Grafa skal 20cm niður fyrir rennsliskóta fráveitulagna. Sanda skal umhverfis 

skolplagnir, frárennslislagnir og drenmöl yfir jarðvatnslagnir skal vera eins lýst er í kafla um 

pípulagnir. Þjappa skal undir lagnir áður en þær eru lagðar niður, Eftir að úttekt á lögnum hefur 

átt sér stað skal sanda umhverfis þær ( á alla vegu.) minnst 15cm þykkt og þjappað yfir lagnir, 

því næst er uppúrtekt af fyllingu fyllt upp í það sem eftir er af lagnaskurði og þjappað. 

Magn er mælt í lengdarmetrum lagnaskurða. Innifalið í einingarverði er öll vinna, efni, tæki 

sem þarf til að fullgera þennan verklið. 



 5 

2. Burðarvirki 

2.1. Steypumót 

2.1.1. Almennt 

Í þessum kafla er tekið á atriðum sem snúa að uppsteypu húsins, steypumótum, járnbendingu 

og steypu. Vakin skal athygli á ákvæðum íslensk staðals ÍST 10, varðandi steypumót og 

undirslátt. Við mótasmíði skal taka tillit til þess að alla steypu skal titra vandlega. 

Nákvæmniskröfur 
Hreyfing eða svignun móta má ekki vera meiri en 1/300 af fjarlægð milli fastra punkta. 

Stærð og staðsetning undirstaða 
+/-15 mm 

Stærð og staðsetning annarra steyptra hluta 
+/- 3 mm 

Staðsetning innsteyptra hluta 
+/- 5 mm 

Kótar 
+/- 5 mm 

Tafla 1 Staðsetning steyptra hluta 

Frávik frá þriggja metra langri réttskéið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera: 

Steypt gólf og steyptar plötur undir slípun +/- 3  mm 

Steypt gólf og steyptar plötur undir ílögn +/- 5 mm 

Veggir +/-  3 mm 

Tafla 2 Nákvæmniskröfur fyrir steypu 

Mótaklæðning: Gerð er krafa til þess að steypuáferðin innan hús úr mótunum verði gallalaus 

og eins áferðarfalleg og nokkur kostur er á enda er ekki ætlunin að þessir fletir verði múraðir 

heldur sandspartlaðir og málaðir og því skal verktaki m.a. Sjá til þess að mótakrossviðurinn í 

hverri steypu sé óskemmdur og lýtalaus. 

Samskeyti mótaklæðninga mega ekki mislanda. 

 

Stokkar: Verktaki skal setja í steypuvirkið allar þær þynningar og raufar og öll þau göt sem 

sýnd verða á teikningum og skal verktaki gæra þess vel að raufarnar og götin nái uppgefnum 

málum og að þau séu hornrétt og vel löguð.  Verktaki skal setja raufar, úrtök og stokka sem 



 6 

koma fram á teikningum skal hann á sinn eigin kostnað höggva/brjóta slík göt, úrtök eða raufar 

og gera við eftir fyrirsögn. Slík múrbrot má þó ekki gera fyrr en steypa hefur náð fullri hörðnun. 

 

Steypuskil: Lárétt steypuskil eru sýnd á teikningum. Breyting á útfærslum skal vera í samráði 

við eftirlitsmann. 

 

Járnabending: Verktaka er ekki heimilt að hefjast handa við járnabendingu fyrr en 

eftirlitsmaður hefur athugað mótin og tekið þau út og gefið samþykki sitt til þess. 

 

Mótaolía: Gæta skal þess að sú mótaolía sem verktaki hugsanlega notar geti ekki orðið til skaða 

þegar að frekari yfirborðsmeðhöndlun kemur. Mótaolía má ekki undir neinum kringumstæðum 

slettast á steypustyrktarjárn eða nokkuð annað sem skal steypast fast. 

 

Hreinsun móta: Oft nægir rækileg úrskolun um leið og mót eru bleytt fyrir steypu en 

eftirlitsmaður getur krafist þess að mót séu hreinsuð með þrýstilofti. 

 

Öryggisstoðir og niðurrif móta: Um staðsetningu öryggisstoða skal verktaki ráðfæra sig við 

eftirlitsmann verkkaupa og skal merkja þær á teikningar. Hvorki má fjarlægja mót né 

öryggisstoðir fyrr en steypa hefur fengið nægjanlegan styrk. 

 

Skilgreining á magntöku móta 

Magn er mælt í m2. 

Greitt verður fyrir þann hluta af endanlegu steypuvirki sem steypa þarf að mótum reiknað skv. 

Málum á teikningum. Einingaverð í tilboðsskrá skulu innifela allan kostnað við mótavinnu, svo 

sem nauðsynlegar stoðir og bita, stoðaundirstöður, mótatengi, festiklossa, alla lista í mót, öll 

steypuskil, handlang, rif, hreinsun, niðurskurð, rýrnun, hreinsun móta, þvott, mótaolíu, öll göt 

í mót o.f.l. Svo og allan kostnað við aðra þá aðstöðu sem nauðsynleg er til þess að framkvæma 

megi steypuvinnu. 

 

Tekið er fram að kostnaður vegna frágangs steypuflata hvað varðar mótatengi og eða kónagöt 

sbr. Hér að ofan skal innifalinn í einingaverði viðkomandi mótaflatar. 

 

Magntölur eru miðaðar við snertiflöt steypu við mót þó þannig að við útreikning mótaflata skal 

ekki draga frá múrop sem eru 4m2 eða minni. Múrop stærri en 4 m2 skal draga frá við 
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útreikning mótaflata en þá skal bæta við flatarmáli þeirra móta sem nauðsynleg eru til lokunar 

á múropinu. 

 

2.1.2. Steypumót fyrir undirstöður og botnplötu 

Undirstöðurnar skula standa á burðarhæfri fyllingu. Efri brún á mótum fyrir undirstöður 

útveggja er almennt í hæð við efri brún botnplötu en fyrir aðrar undirstöður við neðri brún 

botnplötu. 

Ef sett eru úrtök fyrir botnplötur til að forma plötusæti skal miða við lágmarksþykkt á sæti 

45mm. 

Ekki er gerð sérstök krafa um mótaáferð á mótum fyrir undirstöður. 

Uppgjör verður samkvæmt (skilgreiningu á magntöku móta). Magn er mælt í m2 mótaflata 

nema sætin fyrir botnplöturnar, þau eru mæld í lengdarmetrum. Innifalið í einingarverði skal 

einnig vera útsetningum á undirstöðum. 

Plöturönd botnplötu er magntekin í lengdarmetrum. 

2.1.3. Mót fyrir veggi og stiga 

Fyrir innra byrði útveggja er gerð krafa um að steypuáferðin úr mótunum verði gallalaus og 

eins áferðafalleg og nokkur kostur er á, enda er ætlunin sú að þessir fletir verði sandspartlaðir 

og málaðir. 

Fyrir ytra byrði útveggja sem einangrun verður fest á er ekki gerð nein sérstök krafa um áferð. 

Ekki er gerð krafa um sérstaka gerð af mótatengjum fyrir veggi, verktaka er því heimilt að nota 

klammsatengi eða kónatengi. Ef verktaki kýs að nota klammsatengi skal hann höggva minnst 

2,5cm inn í steypu og holufylla götin með sterkri sand- og sementsblöndu og slípa yfir, kýs 

verktaki að nota kónatengi skal setja þar til gerða tappa með þennslulími (Uritan lími eða 

sambærilegt) í kónagötin og fylla í göt eftir mótateinana með sterkri sand og sementsblöndu 

og slípa yfir. 

Uppgjör verður samkvæmt (skilgreiningu á magntöku móta). Magn er mælt í m2 mótaflata. 
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2.1.4. Mót fyrir loftaplötu 

Fyrir undirslátt plötu er gerð krafa um að steypuáferðin úr mótunum verði gallalaus og eins 

áferðafalleg og nokkur kostur er á, enda er ætlunin að þessir fletir verði sandspartlaðir og 

málaðir. 

Uppgjör verður samkvæmt (skilgreiningu á magntöku móta). Magn er mælt í m2 mótaflata. 

 

2.1.5. Innsteyptir hlutir 

2.1.5.1. Almennt 

Innsteyptum hlutum í mót skal koma tryggilega fyrir þannig að engin færsla geti orðið á þeim.  

2.1.5.2. Göt og raufar vegna lagna 

Gera skal mót fyrir göt eða þynningar í undirstöður og plötur vegna lagna í samræmi við 

gataplön eða grunnteikningar. Öll mót skal rífa og fjarlægja. 

Magn er mælt í stykkjum af götum af tiltekinni stærð. Einingaverð skal innifela allt efni og alla 

vinnu sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

2.1.5.3. Innsteypt stálfesting 

Við vegg við stigaop sem á að bera límtrésbita fyrir þak er innsteypt stálfesting stálgæði á 

festingu skal vera S235 samkvæmt ÍST EN 10025, festingin skal vera galvaniseruð, þar sem 

ekki er ætlað að meiri meðhöndlun á festingunni fari fram og hún sé sýnileg. 

Magn er mælt í stk. Einingaverð skal innifela allt efni, allan kostnað og þá vinnu sem þarf til 

að fullgera þennan verklið. 

2.2. Bendistál 

2.2.1. Almennt 

Allt bendijárn skal vera kambstál K500C samkvæmt NS 3576-2. 

Allt bendijárn og meðhöndlun þess skal jafnframt uppfylla þau ákvæði ÍST 10 sem í gildi eru 

(Steinsteypa I, greinar 1.1-1.3, kafli 5, kafli 6 og greinar 7.4-7.10 svo og Steinsteypa II, kafli 

6). 

Á það skal bent að af kambstáli er um marga gæðaflokka og styrkleikaflokka að ræða. Leiki 

vafi á um gæði tegundar skal framkvæma prófun á eiginleikum bendijárnsins. Prófun þessi skal 
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framkvæmd af Nýsköpunarmiðstöð Íslands á kostnað verktaka og skal taka það mörg sýnishorn 

að þau geti talist einkennandi fyrir það magn sem fyrir liggur. 

Verktaki skal greiða fyrir allar þær prófanir sem taka þarf til að fyrir liggi að bendijárnið 

uppfylli tilskildar kröfur. 

2.2.2. Bending 

Meðhöndlun bendijárns: Á byggingarstað skal geyma allt bendistál á timburbútum/kubbum til 

að verja það óhreinindum. Allt bendijárn skal vera hreint og laust við eldhúð og ryðflögur. 

Járnabending skal vera vel og faglega af hendi leyst og nákvæmlega samkvæmt teikningum. 

Bendijárnagrind skal binda saman þannig að hún myndi stífa heild og skal til þess nota bindivír 

eða aðra viðurkennda aðferð. 

Verktaka er ekki heimilt að byrja steypuvinnu fyrr en bendijárnagrind hefur verið lögð að fullu 

og fest saman, eftirlitsmaður tekið hana út og gefið leyfi til að hefja steypuframkvæmdir. 

 

Steypuhula og frágangur bendijárnagrinda: Fjarlægð bendijárna frá steypuyfirborði skal vera 

samkvæmt teikningum og með almennum skýringum við burðarvirki. Einungis skal nota 

steypta kubba eða plastklossa af viðurkenndri gerð, það má með engu móti nota nagla sem 

fjarlægðarklossa. Mesta fjarlægð milli fjarlægðarklossa má vera 0,8m í báðar áttir. 

Þess skal vandlega gætt að fjarlægð bendijárna frá steypubrún sé rétt og þannig frá 

járnabendingu gengið að hún haggist ekki þegar steypt er, skal í þessu skyni skorða veggja- og 

plötugrindur með fyrrnefndum fjarlægðarklossum (steyptum kubbum eða plastklossum) 

þannig að rétt steypu hula verði á járnunum. Setja skal stóla úr bendijárni undir 

efribrúnargrindur í plötur og afstífingarjárn milli bendijárnagrinda í veggjum. Þar sem göt 

koma í loft og veggi og þau ekki teiknuð sérstaklega skal setja auka bendijárn í kringum þau 

og skulu þessi bendi járn vera af sömu gerð og annars er notuð við bendingu og skulu þau ná 

minnst skeytilengd út fyrir götin. 

Í járnbentum veggjum skal framlengja bendijárnagrind minnst skeytilengd út fyrir steypuskil 

en að öðru leyti skal skeyting bendijárna vera samkvæmt fyrirmælum teikninga. Það skal 

sértstaklega tekið fram að ekki má beygja bendijárn í krappari beygjur en fyrirskrifað er í ÍST-

10. 

Aðeins má skeyta ⅓ af stöngum í sama sniði. 
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Fjöldi og staðsetning skeyta er háð samþykki eftirlitsmanns. 

Fara skal eftir sniðum þegar lega bendijárna miðað við yfirborð er ákveðin. En almennt gildir 

í veggjum ef snið sýna ekki annað að lóðrétt bendijárn liggja nær yfirborði. 

Bendijárnagrind má aðeins rafsjóða ef notað er suðuhæft stál og það tekið fram á teikningum 

eða skriflegt leyfi eftirlitsmanns liggi fyrir. 

Skilgreining á magntöku bendingar: Magn bendingar er mælt í kg og er miðað við eftirfarandi 

kg/m: 

K10 0,636 kg/m 

K12 0,915 kg/m 

K16 1,630 kg/m 

K20 2,500 kg/m 

K25 3,970 kg/m 
Tafla 3 Þyngd kamsbstáls 

Greitt verður fyrir það magn járnabendingar sem komið er fyrir á réttan hátt samkvæmt 

teikningum. Greitt er fyrir þær skeytingar bendijárna sem eðlilegar geta talist. Ekki er greitt 

sérstaklega fyrir bindivíra, stóla, fjarlægðarklossa eða nokkur önnur aukajárn, sem verktaki 

kann að nota við gerð bendijárnagrinda, né heldur afklippur. 

2.3. Steinsteypa 

2.3.1. Almennt 

Um eiginleika, framreiðslu og niðurlögn steinsteypu gilda ákvæði ÍST EN-206-1:2000 ásamt 

þeim ákvæðum ÍST-10 sem í gildi eru. 

 

Íblöndunarefni: Óski verktaki eftir því að fá að nota íblöndunarefni til að auka þjálni steypunnar 

skal hann leita samþykkis verkkaupa fyrir því og skal hann m.a. Leggja fyrir verkkaupa 

upplýsingar um viðkomandi íblöndunarefni þ.e. Greini frá grunnefni þess og áhrifum þess á 

storknun, hörðnun og loft í steypu.  

Notkun sérvirkra þjániefna skal ætíð takmörkuð við það að sigmál steypu fari ekki yfir 20 cm. 

Vegna hættu á útskolun lofts við niðurlögn. 

 

Niðurlögn og hörðnun: Steypuverkstjóri skal ætíð vera á viðstaddur við steypuniðurlögn. 
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Þegar steypa er lögð niður skal hafa það sem vinnureglu að taka sýnishorn af þeirri steypu sem 

lögð er niður hverju sinni. 

Miða skal við að það verði ein sýnataka fyrir hverja 50 m3af niðurlagðri steypu en nái 

steypuáfanginn ekki 50 m3skal framkvæma eina sýnatöku. 

Verktaki skal sjá um að panta þessar sýnatökur hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og láta senda 

verkkaupa niðurstöður rannsókna þeirra á sýnum hverju sinni. 

Verktaki ber allan kostnað við þessar sýnatökur, rannsóknir NÍ á þeim og birtingu 

niðurstaðanna. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann tækjakost sem 

verktaki hyggst nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að hafa næg varatæki til taks en 

verkkaupi mun ekki samþykkja að steypuvinna geti hafist fyrr en svo er. 

Alla steypu skal titra (einnig steypu með hátt sigmál) og skal vanda sérstaklega til titrunar í 

hornum, útbrúnum og undir úrtökum og gluggum. 

Staftitrari skal ætíð ganga niður í næsta óharðnaða steypulag fyrir neðan og með millibili sem 

sé ekki meira en u.þ.b. 50 cm. 

Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu og vökva eldri 

steypuna vandlega en þó ber að varst að pollar standi á eða við skilin. Titra verður eldri 

steypuna sérstaklega vel og við skilin vegna hættu á hreiðurmyndunum en þess skal þó 

vandlega gætt að titrarinn hristi ekki steypustyrktarstál sem ganga inn í fyrri steypuáfangann. 

Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera undan steypuvinnu, sýna 

að steypan uppfyllir ekki eða muni ekki uppfylla settar kröfur og á þetta einkum við um hátt 

sigmál án sérvirkra þjálniefna en það bendir til meira vatnsmagns en til er ætlast. 

Við ákvörðun vatnsmagns í steypu  skal ætíð taka tillit til þess raka sem er í sjálfum fylliefnum. 

Það á að mæla rakann og leiðrétta vatnsíblöndunina með tilliti til hans. Ef verktaki notar dælu 

við niðurlögn steypu skal taka tillit til þess við ákvörðun á magni loftblendis þar sem þekkt er 

að dæling steypu minnkar loftmagnið í steypunni. 
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Verktaki skal færa í dagbók upplýsingar um hvað var steypt, hvenær steypuvinna hófst, hvenær 

henni lýkur, magn steypu, blöndunarhlutföll, lofthita, steypuhita, yfirbreiðslur og hvenær 

mótum var slegið frá. 

Ef prófanir leiða í ljós að steypa hefur ekki náð tilskildum gæðum verða teknar ákvarðanir um 

úrbætur og er verktaka skylt að framkvæma það sem verkkaupi ákveður, þ.m.t. Að fjarlægja 

steypu ef um það yrði að ræða eða lagfæringar. 

Alla galla sem síður kunna að koma í ljós og rekja má til ófullkominnar steypu eða rangrar 

meðhöndlunar hennar skal fara með sem dulda galla og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt 

verkkaupi hafi áður fallist á aðgerðir úrbóta. 

Vetrarsteypa: Steypuvinnu í kulda skal hagað skv. Ákvæðum ÍST-10 gr. 7.0 svo í samræmi við 

Rb-blað “Vetrarsteypa” (útg. Júní 1978) nema annars sé getið hér fram. 

Verktaki skal tryggja að steypuhitastig í allri steypu fari ekki niður fyrir 2°C fyrr en steypan er 

orðin frostþolin, en miðað er við að steypan verði frostþolin þegar hún hefur náð 6 MPa 

þrýstiþoli (miðað við 30cm sívalninga) enda sé loftinnihald steypunnar í samræmi við gerðar 

kröfur. 

Verktaki skal greiða allan kostnað við hitun, einangrun, yfirbreiðslur og hitamælingar. 

Magn er mælt í m3. 

Greitt verður fyrir þann fjölda rúmmetra af steypu sem komið er fyrir á viðunandi hátt, reiknað 

eftir málum á teikningum. Ekki verður dregið frá magni vegna járnabendingar, innsteyptra 

festinga, kantlista né annarra lista í steypu. Úrtök verða heldur ekki reiknuð til frádráttar sé 

stærð þeitta minni en 0,1m3hvert um sig. Kostnaður við töku steypusýna og rannsókn þeirra 

skal innifalinn í viðkomandi einingaverði steypu. 

2.3.2. Steypa fyrir undirstöður og botnplötu 

Öll steypa í sökkla og botnplötu sé í styrkleikaflokki C-25, nákvæmniskröfur má finna í 

(mótakafla) 

Magn er mælt í m3. 
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2.3.3. Steypa fyrir inn og útveggi 

Öll steypa í veggi ofan á botnplötu sé C-30, nákvæmniskröfur má finna í (mótakafla) 

Magn er mælt í m3. 
 

2.3.4. Steypa fyrir milliplötu  

Steypa í milli plötu er C-30, nákvæmniskröfur fá finna í (mótakafla) 

Magn er mælt í m3. 

2.4. Stálvirki 

2.5. Trévirki 

2.5.1. Almennt 

Í þessum kafla er fjallað um burðarvirki úr timbri, timbur í burðarvirkjum skal uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar, grein 8.5.1. Timbur í sperrum og stoðum skal að lágmarki vera í 

styrkleikaflokki C24 samkvæmt EN338:2009 staðli. Verktaki skal leggja fram vottorð frá 

efnissala um efnisgæði. Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja. Í þeim 

tilfellum sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa/asfaltpappa milli steins og timburs. 

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðar eða ryðfríir og skal slíkt vera 

innifalið í einingaverðum í tilboðsskrá, nema annað sé sérstaklega fram, s.s. Sérsmíðuð 

festijárn. Rakainnihald efnis í burðarvirkjum skal vera 12-15% (húsþurrt) 

 

2.5.2. Veggjagrindur 

Grindarefni er 45x145mm burðarvið í styrkleikaflokki C24, stærð og útfærslur á festingum eru 

samkvæmt grindarteikningum. Ekki má breyta útfærslum á smíði grinda nema í samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa. Grindur eru að megin hluta festar með BMF vinklum með styrkingu. 

Varast skal að nota undið og bogið efni í smíði grinda, og getur eftirlitsmaður beðið um að 

skipt verði út slíku efni hafi það verið notað við smíði timburvirkisins. Sérstaklega skal vanda 

til staðsetningar og smíði í kringum gluggaop. 

 

Krossviður 12 mm: Krossviður skal vera vatnslímdur grenikrossviður sérstaklega ætlaður til 

nota utanhúss. Krossviður er límdur með uritan lími og er nelgdur með 3“ skotsaum á alla 

snertifleti grindar. Samskeyti lang- og þversum þarf að þétta með kítti sem hefur sveiganleika 

hvað hreyfingu varðar. 

 

Magn er mælt í m2 
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Einingaverð skulu innifela allan þann kostnað sem þarf til að fullgera þennan verklið, s.s. Efni, 

vinna, vélar, flutningar og förgun umframefnis. 

 

2.6. Þak 

2.6.1. Almennt 

Allur burðarviður í þakvirki er eins og fram kom áður í styrkleikaflokki C24 fyrir utan 

límtrésbita sem er í flokki GL32c. Allar útfærslur og staðsetningar sperra má sjá á 

grunnmyndum og sniðum. Þakvirkið er hefðbundið sperruþak borið uppi af veggjagrindum og 

límtrésbita í mæni heilklætt á sperrur með borðaklæðningu. Sperrur eru 45x245mm, límtrésbiti 

er 100x330 og borðaklæðning er 25x150mm eða 1” x 6”.  

 

2.6.2. Þakviðir 

Sperrur setjast í bjálkaskó á límtrésbita, bjálkaskór er skrúfaður með þar til gerðum skrúfum 

fyrir slíka vinkla og fyrirskrifað er, 6 stk skrúfur hvor hlið á skó í límtrésbita, 4 stk skrúfur hvor 

hlið í sperru. Sperrur festast með BMF vinklum 2stk á sperru, með styrkingu á veggjagrindur 

skv. Grindarteikningar. Límtrésbiti hefur ásetu í grindum á göflum og skulu þeir festast þannig 

ef annað er ekki tekið fram annar staðar, með snittteinum í gegnum aðliggjandi stoðir, 2 stk á 

hæðina, og skulu notaðar kantaðar skinnur undir rær. Í miðju hafi bita er steyptur veggur með 

innsteyptri festinu þar sem biti festist. (sjá snið fyrir útfærslu). Borðaklæðning er nelgd með 3” 

galvanhúðum saum 3stk í sperru, en 4stk á samskeyti borða. Ekki má skeyta fleiri en 3 borðum 

í röð á hverri sperru. 

Magn er í m2 

Innifalið í einingaverði skal vera allt efni, vinna við þakið, þ.m.t. Allt timbur, skrúfur, naglar, 

vinklar, bjálkaskór og boltar. Öll tæki og tól sem til þarf að fullgera þennan verklið (athugið 

að innsteypt festing fyglir ekki þessum verklið). 

3. Lagnir 

3.1. Frárennslilagnir 

3.1.1. Almennt 

Verktaki skal leggja til alla vinnu sem þarf til þess að fullgera verkið og skal sú vinna vera 

unnin af fagmönnum. Leggja skal fráveitulagnir í grunn og fyrir utan grunn í samræmi við 

teikningar og verklýsingu þessa. Stöðlum og reglugerðum skal framfylgt í öllum atriðum.  
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Öllum stútum skal loka til bráðabirgða með þar til gerðum lokum. 

Það skal sérstaklega tekið fram, að aldrei má skola af áhöldum eða af vélum ofan í 

fráveitulagnir og er verktaki ábyrgur fyrir því að lagnir séu hreinar þegar han skilar af sér 

verkinu. 

Gröftur fyrir lögnum, söndun og fylling í skurði fylgir jarðvinnu í útboði en ekki lögnum. 

3.1.2. Frárennslilagnir 

Fyrir lögnum undir botnplötu verður búið að grafa rásir í núverandi fyllingu og sanda, dýpt á 

rásum skal vera a.m.k. 20cm neðar en við uppgefinn rennsliskóta á lögnum, sandlag skal vera 

a.m.k. 20 cm og þar með í rennsliskóta. Lagnirnar skal leggja í þjappaðann sandinn og síðan 

fylla að og yfir þær þannig að sandfyllingin nái minnst 15cm út fyrir lagnirnar á allavegu. Þegar 

sandfyllingin hefur verið þjöppuð má fylla í rásir með fyllingarefninu. 

Lagnir innan húsgrunnar skulu vera PVC lagnir úr hörðu polyvinylclorið án mýki-eða fylliefna 

eða sambærilegt. Lagnir utan húsgrunnar (drenlagnir) skulu vera úr rásuðu PVC úr hörðu 

polyvinylclorið án mýki-eða fylliefna eða sambærilegt. 

Allar lagnir skulu lagðar í beinni línu með jöfnum halla milli brotapunkta. Öll brot skal 

framkvæma í formstykkjum. 

Brunnar skulu vera af viðurkenndri gerð. Allar tengingar við brunn skulu formaðar með þar til 

gerðum formstykkjum þannig að múffutenging verði föst við brunn. Brunnar skulu sitja á 

þjöppuðu sandlagi minnst 10cm þykkt. Fylla þarf uppað brunnum með fínu fyllingarefni s.s. 

Sandi eða mulningi. Lok á brunna skulu verða galv. Stállok. Lok skal hæðarsetja m.v. 

endanlega jarðvegshæð. Frárennnslislagnir innan hús skulu vera 40 mm PP rör innfelld í veggi. 

Stammi frárennslis fyrir klósett á efri hæð kemur í stokk við klósett á neðri hæð. Stammi fyrir 

frárennsli í eldhús er tekið upp í lagnastokk í bílskúr.  

Ekki má hylja lagnir fyrr en úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður 

verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra. 

Magn er m. 
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Magntala er lengdarmetrar lagna af tiltekinni gerð og stærð mælt af teikningum og talið upp 

af teikningum. Brunnar eru í mældir í stk á gerð brunna. Innifalið í einingarverði er öll vinna 

við uppsetningu og frágang á lögnum, þar með talið öll tengistykki og aðrir íhlutir þó ótalið 

sér hér að ofan. 

 

3.2. Vatnslagnir 

3.2.1. Almennt 

Verkliður þessi er fólgin í að leggja neysluvatnslagnir innanhúss að tækjum og 

töppunarstöðum. Áður en að verktaki leggur að tækjum skal hann kynna sér staðsetningar tækja 

á teikningum hönnuða. Heitt neysluvatn er hitaveitu vatn kælt niður í (60-65°C). Kælingin fer 

fram í varmaskiptir inn í inntaksrými. Kalt neysluvatn er tekið beint frá veituinntaki. Allar 

lagnir og tengi sem viðkoma neysluvatni skal vera úr PEX rör í rör kerfi og skal einungis notast 

við tengistykki og búnað er ætlaður til þess kerfis, pípur skulu vera vottaðar fyrir 70°C í 50 ár. 

Staðsetningar þeirra er eftir teikingum. Kalt neysluvatn skal leggja undir einangrun á botnplötu, 

en í neðri grind járnabindingar á efri hæð (sjá deili). Heitt neysluvatn er lögð í neðribrún 

botnplötu (ofan á einangrunarplast) og í neðri grind járnabindingar á efri hæð (sjá deili). Ekki 

má hylja lagnir fyrr en eftirlitsmaður hefur tekið úttekt og gefið leyfi fyrir því. 

3.2.2. Neysluvatnslagnir 

Verkliðurinn er fólgin í að leggja PEX rör í rör að tækjum og töppunarstöðum sem má sjá á 

teikningum. Lagnir eru ýmist 15mm PEX lagnir nema að sturtum þar er 18mm PEX lagnir. 

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi lagningu kerfisins og varast skal að setja 

krappari beygjur en fram kemur frá framleiðanda. Staðsetningar lagna og deilikistur má finna 

á teikningum. Stofnlagnir deilikista er 20mm PEX. 

Magn er m. 

Magn er lengdarmeter lagna mælt upp af teiknigum. Innifalið í einingaverði skal vera allt 

vinna og efni, þar með talið tengistykki, deilikista og annar frágangur lagna sem kann að þurfa. 

3.3. Hitalagnir 

3.3.1. Almennt 

Leggja skal allar hitalagnir eins fram kemur á teikningum. Allar pípur skulu vottaðar og þola 

70°C í 50 ár. Hitaveita er í húsinu, og er tvöfalt hitakerfi í húsinu þ.e. Gólfhiti og ofnar. Inní 

öll svenherbergi og geymslu á efri hæð er ofnakynding og lagnir að ofnum eru 18 mm PEX rör 
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í rör kerfi innsteyptar í plötur. Vara skal sérstaklega fyrir því að framrásarhiti frá hitaveitu skal 

lækkaður niður í 70°C af sökum endingartíma PEX röranna í ofnalagnir, skal það gert með 

varmaskipti staðsettur í inntaksrými. Gólfhiti er 20 mm PEX rör með súrefniskápu. Er 

framrásarhiti fyrir gólfhita lækkaður niður í 50-55°C í inntaksrými með varmaskipti.  

 

3.3.2. Gólfhiti 

Verkliður þessi felst í að leggja gólfhita lagnir skv. Teikningum og gólfhitatöflum. Lagnir eru 

20 mm PEX lagnir með súrefniskápu. Rör eru innsteypt í plötur, ekki má nota bindivír til að 

festa pípur við járnagrind heldur skal nota bensli til að tjóðra pípurnar meðan steypt er. Skal 

miða við að lágmarkshula steypuhula yfir pípur séu max 20mm. Á meðan steypt er skal vera 

loftþrýstingur á pípunum. 

Magn er m. 

Magn er lengdarmetrar. Einingaverð skal innifela allt efni og vinnu við að leggja, tengja og 

ganga frá lögnum sem og uppsetnig deilikistna.  

 

3.3.3. Ofnalagnir 

Ofnalagnir eru PEX rör í rör 18mm. Lagnir skal leggja skv. Teikngum og skulu staðsetningar 

stúta vera í samræmi við staðsetningu ofna á arkitektarteikningum. Öll tengistykki, tengidósir, 

búnaður sem kunn að tengjast lögnum skal vera þar til gerður búnaður hannaður fyrir rör í rör 

kerfi. Stærðir og gerðir ofna koma fram á ofnatöflu á teikningu. Ofnar eru Vor-yl ofnar og skal 

gæði og varmagjöf vera í samræmi við IST 69. Ofnar skulu staðsettir eins og greint er frá á 

teikningum. 

Magn er m og stk. 

Magntölur fyrir lagnir eru í lengdarmetrum og skal einingaverð innifela allt efni, vinnu sem 

þarf til að fullgera þennan verklið.  

Magntala fyrir ofna er stykkjatal og skal einingaverð innifela allt efni vinnu við uppsetningu 

tengingu ofna. 

 

3.4. Hreinlætistæki 

3.4.1. Almennt 

Um er að ræða hreinlætistæki, kaup, uppsetning og tenging þeirra. Tæki og blöndunartæki 

skulu vera vottuð og uppfylla kröfur byggingarreglugerðar um blöndunartæki og einnig krafir 

verkkaupa. Kaup á tækjum skal fara fram í samráði við verkkaupa. 
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3.4.2. Hreinlætistæki 

Tæki sem um ræðir eru 2 stk. Sturtur, 1 stk eldhúsvaskur, 2 stk handlaugar, 2 stk. Klósett. 

Verktaki sér um kaup, uppsetningu og alla tengingu á hreinlætistækjum. 

Magn er heild. 

Magn er í stykkjatali. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna sem þarf til þess að 

fullgera þennan verklið. 

 

5. Frágangur innanhúss 

5.1. Almenn atriði 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um 

að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Komi í 

ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsingar, skal leitað úrskurðar höfundar 

viðkomandi gagna. Verktaki má ekki gera breytingar á verkinu nema með samþykki 

eftirlitsmanns og hönnuða. Óski verktaki eftir að nota annað efni en skilgreint er í verklýsingu 

er það heimilt, að því tilskyldu að verktaki leggi fram gögn um gæði og endingu efnisins, sem 

hönnuðir og eftirlitsmaður taka gild. Öll fagvinna skal unnin af fagmönnum í viðkomandi 

iðngrein. 

 

5.2. Múrverk 

5.2.1. Almennt 

Aðalþættir er snúa að múrverki er flotun gólfa 1. Og- 2. Hæðar. Slípun á veggjum og neðri 

brún milligólfs. Ekki ert gert ráð fyrir miklum viðgerðum á innri flötum steypu en þó skal það 

yfirfarið af eftirlitsaðila og metið eftir að verkþætti um niðurlögn steypu hefur verið lokið. 

 

5.2.2. Veggir 

Fara þarf vel og vandlega yfir alla veggi út- sem og innveggi að allar skemmdir, misfellur, 

hröngl eða annað sem hindrar það að sandspörtlun geti átt sér stað, skal lagfæra hvort sem það 

er að slípa, höggva eða múra. Viðgerðarmúr skal nota ef múra þarf í misfellur. 

 

Magn er í m2. 

 

Innifalið í einingaverði er allt efni og vinna við að laga skemmdir og slípun á steypu. 
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5.2.3. Gólf 

Leggja skal gólfflot á steypt gólf beggja hæða. Rétta skal gólf af með viðurkenndu floti sem 

stenst kröfur hvað varðar viðloðun við steypta plötu og undir flísar. Miða skal við 10 mm 

flotlögn. Þar sem gólfniðurföll eru skal hafa minnst 1% halla að niðurfalli. Verktaki skal kynna 

sér gerðir og þykkt gólfefna áður en flotefni er lagt niður, og hafa þykkt flots í samræmi við 

fyrirmæli framleiðanda. Verktaki skal einnig fylgja fyrirmælum framleiðanda varðandi þornun 

og yfirborðsfrágang flotefnis. 

 

Magn er mælt í nettó m2 

 

Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður á efni, vinnu og öðru sem felst í því að fullgera 

þennan verklið. 

 

5.3. Trésmíði 

5.3.1. Almennt 

Í þessum kafla er farið út í þá verkliði er viðkemur frágangi á loftum, innveggjum timburvirkis 

sem og léttir innveggir. Verktaki skal kynna sér vel gögn s.s. Teikningar, verklýsingar og 

upplýsingar frá framleiðendum varðandi frágang á neðan greindum verkliðum. Eftirlitsmaður 

og verkkaupi getur gert kröfu um endurbætur komi í ljós misræmi í milli verks og gagna. 

 

5.3.2. Gifs innveggir 

120 mm Gifs veggir skulu byggðir úr 70mm blikkstoðum c/c 600mm. Einangra skal á milli 

stoða með 70mm steinullareinangrun. Leiðarar skulu hafa hljóðeinangrandi filtborða.  

Veggir skulu klæddir beggja vegna með 12mm grenikrossviðarplötum sem innra lag og 

12,5mm gipsplötum sem ytra lag. Plöturnar skulu víxlast. 

 

Magn er í m2 

 

Innifalið í einingaverði er allt efni og vinna við gifs veggi. 

 

5.3.3. Létt loft 

Loft efri hæða er uppbygð eins og sjá má á deili teikningum. Á milli sperra skal setja lista 

25x25mm í kverk til þess að tryggja öndunarbil ofan við einangrun. Einangra skal á milli sperra 

með steinullareinangrun 220mm 30kg/m3 með áföstum vindpappa. Rakavarnarlag 0,2mm 
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(polyethelyn) er fest neðan í sperrur og skulu samskeyti ávallt lenda á sperru, og skara minnst 

20cm. Kítta skal með þar til gerðu rakavarnarkítti á samskeyti og líma yfir með þar til gerðu 

límbandi, þétta skal öll samskeyti rakavarnarlags við aðliggjanndi fleti. Við límtrésbita skal 

kítta rakavarnarlagið við bita og skrúfa rafmagnsgrindarlista í kíttið til þéttinga sjá deilimyndir. 

Vanda verður mikið til frágangs á rakavarnarlagi. 

Gæta þarf þess að samskeyti séu laus við öll óhreinindi svo límbandið nái viðloðum við plastið. 

Rafmagnsgrind 45x45mm skal skrúfuð neðan í sperrur c/c 600mm, einangað milli 

rafmangsgrindar með 25mm steinullareinangrun Strengja skal 2mm vír c/c 300mm undir ullina 

til að uppfylla brunavarnir og svo er grindin klædd með einföldu lagi af 13mm gifsplötum 

samanber deilimyndir. 

 

Magn er í m2 

 

Innifalið í einingaverði er allt efni og vinna sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

 

5.3.4. Frágangur útveggja efri hæð 

Við frágang á útveggjum efri hæðar skal einangra með 145mm 30kg/m3 á milli stoða. 

Rakavarnarlag 0,2mm (polyethelyn). Í kverk neðan við gólf skal plastið kíttað með þar til gerðu 

rakavarnarkítti á fótreim (sjá nánar frágang á rakarvarnarlagi í kaflanum “létt loft”). 

Rafmagnsgrind 45x45mm skal skrúfuð c/c 600mm í stoðir og veggurinn klæddur með 

einföldulagi af 13mm gifsi. 

 

Magn er í m2 

 

Innifalið í einingaverði er allt efni og vinna við frágang útveggja efri hæðar. 

 

5.4. Málun og sandspörslun 

5.4.1. Almennt 

Til málunar telst öll málningarvinna innanhús. Málningarvinnan og spörslun skal vera 

framkvæmd af fagmanni í viðkomandi iðngrein. Öll málning skal vera fyrsta flokks og í 

samræmi við bestu faglega venjur. Við alla málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum 

framleiðanda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd. Áður er málun hefst skulu 

fletir vera hreinir og þurrir. Almennt eru veggir málaðir með hvítum lit en verktaki ber að kynna 
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sér kröfur verkkaupa eða hönnuða áður en að fletir eru endanlega málaðir því að það kann að 

vera að verkkaupi fari fram á annan lit en stendur hér á undan. 

 

Fjöldi umferða sem tiltekinn er í lýsingu miðast við að málning þekji fullkomlega alla vegg- 

og loftfleti. Ef tilgreindur umferðafjöldi dugar ekki, skal verktaki bæta við umferðum á eigin 

kostnað þar til fullri þakningu er náð. 

 

Ekki er gerð sérstök krafa um lýsingu við málningarvinnu. Þó skal aldrei sparslað né málað í 

minni lýsingu en kemur til með að vera í húsinu. 

 

5.4.2. Spörslun og málun steyptra veggja 

Sandsparsla á alla sýnilega steypta veggi. Sandspörslun þarf að eiga sér stað áður en að 

uppsetning á ofnum fer fram þar sem ofnakynding er og áður en að uppsetning á öllum þeim 

búnaði sem festur er í vegg fer fram, á það þó ekki við um uppsetningu innveggja. 

 

Veggfletir eiga að vera slípaðir og lausir við allar misfellur áður en að spörslun fer fram, miða 

skal við að ná sléttri og gallalausri áferð á veggjum. 

 

Alla sandsparslaða veggi skal mála, felst það í að grunna með plastgrunni en á böðum með 

olíugrunni, mála með plastmálningu, gljástig 7-10. 

Þykkt þurrefnisfilmu skal vera a.m.k. 80 ૫ 

 

Magn er m2. 

 

Kantar inn í hurðaropum, hurðum og gluggum eru magnteknir í fleti. Op stærri en 1 m2 eru 

dregin frá. Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf 

til að fullgera verkliðinn. 

 

5.4.3. Spörslun og málun innveggja 

Öll samskeyti skal fasa og líma yfir þau þar til gerða fíngataða pappírsræmu eða fíberborða og 

sparsla þannig að þau verði sprungulaus. Gera skal við nagla-/skrúfuholur, samskeyti og aðrar 

misfellur á yfirborðinu með sparsli og slípa yfir. Miðað er við að tvísparsla þurfi yfir samskeyti 

og aðrar holur- misfellur sem kunna að vera. Þó er bent á fyrsta kafla verklýsingar er við kemur 

málnginu að eftirlitsmaður getur farið fram á fleiri umferðir ef þurfa skyldi. 



 22 

 

Veggfleti skal grunna með vatnsþynnanlegri grunnmálningu. 

 

Veggfletir almennt eru málaðir með plastmálning, gljástig 7-10. Veggir í blautrýmum eru 

málaðir með plastmálningu, gljástig 4.  

 

Þykkt þurrefnisfilmu skal vera a.m.k. 80 ૫ 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

5.4.4. Spörslun og málun gips lofta 

Farið skal eftir verklýsingu hér á undan hvað varðar spörslun á lofti. Grunna skal undir 

málningu með vatnsþynnanlegri grunnmálningu. Gifsloft er málað með plastmálningu, gljástig 

40.  

 

Þykkt þurrefnisfilmu skal vera a.m.k. 80 ૫ 

 

Magn er m2 

 

Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við efni, rýrnun efni, vinna sem þarf til að 

fullgera þennan verklið. 

 

5.4.5. Spörslun og málun steyptra lofta 

Sandsparsla þarf loft neðri hæðar. Fara skal eftir verklýsingum hér á undan hvað spörslun 

varðar spörslun. Fletir eiga að vera slípaðir, hreinir og lausir við allar misfellur áður en að 

sandspörslun fer fram. Skal miðast við að ná fram eins áferðafallegu yfirborði áður en að málun 

á sér stað.  

Grunna þarf undir málningu með plastgrunni, á böðum með olíugrunni. 

 

Mála skal með plastmálningu, gljástig 40. 
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Magn er m2 

 

Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við efni,rýrnun á efni og vinnu sem þarf til 

að fullgera þennan verklið. 

 

5.5. Innréttingar 

5.5.1. Almennt 

1. Almennt. 

Í þessum kafla er lýst smíði og uppsetningu innréttinga. Mál skal taka á staðnum áður en 

innréttingasmíði hefst og bera saman við teikningar. Verði verktaki var við málskekkjur eða sé 

í vafa um mál einstakra hluta skal hann leita til úrskurðar eftirlitsmanns. 

 

Öll vinna og smíði og uppsetningu innréttinga skal unnin af innréttingarsmiðum og leyst af 

hendi í samræmi við bestu faglegar venjur. Val á innréttingum skal vera í samráði við 

verkkaupa og eftirlitsmann. Efni til notkunar í innréttingar skal vera fyrsta flokks og skal 

miðast við að þau séu sem samstæðust, með efnisraka 7-9%. 

 

5.5.2. Eldhúsinnrétting 

Verkliðurinn felur í sér kaup á eldhúsinnréttingu og uppsetning. Val á innréttingu skal vera í 

samráði við verkkaupa og hönnuð. 

 

Magn er heild (stk) 

 

Magn er í stykkjatali. Einingaverð skulu innifela allt efni og vinnu við uppsetningu 

innréttingar. 

 

5.5.3. Baðinnrétting 

Verkliðurinn felur í sér kaup á baðinnréttingum og uppsetningu. Val á innréttingu skal vera í 

samráði við verkkaupa og hönnuð. 

 

Magn er heild (stk) 
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Magn er í stykkjatali. Einingaverð skulu innifela allt efni og vinnu við uppsetningu 

innréttingar. 

 

5.5.4. Fataskápar 

Verkliðurinn felur í sér kaup á fataskápum, Val á fataskápum skal vera í samráði við verkkaupa 

og hönnuð. 

 

Magn er heild (stk) 

 

Magn er í stykkjatali. Einingaverð skulu innifela allt efni og vinnu við uppsetningu fataskápa. 

 

5.6. Innihurðar 

5.6.1. Innihurðar kröfulausar 

Hurðir skal velja í samráði við verkkaupa og hönnuð. Krafan er þó frá hönnuði að hurðir séu 

yfirfelldar. Hurðir skulu vera að viðurkenndri gerð. Í húsinu eru bæði venjulegar innihurðir og 

rennihurðir. Vertaki sér um uppsetningu og frágang á hurðum. Fara skal eftir fyrirmælum 

framleiðanda við uppsetningu hurða. Breidd og hæð hurða er 90 cm x 215 cm. 

 

Magn er heild (stk) 

 

Magn er í stykkatali talið upp af teikningum. Einingaverð skulu innifela allt efni og vinnu sem 

þarf til að fullgera þennan verklið.  

 

5.6.2. Innihurðar EICS60 hurðir 

Hurðir skal velja í samráði við verkkaupa og hönnuð. Krafan er þó frá hönnuði að hurðir séu 

yfirfelldar. Hurðir skulu vera að viðurkenndri gerð og skulu þær standast þær eldvarnarkröfur 

sem settar eru fram. Verktaki sér um uppsetningu og frágang á hurðum. Fara skal eftir 

fyrirmælum framleiðanda við uppsetningu hurða. Breidd og hæð hurða er 90 cm x 215 cm. 

 

Magn er heild (stk) 

 

Magn er í stykkjatali talið upp af teikningum. Einingaverð skulu innifela allt efni og vinnu sem 

þarf til að fullgera þennan verklið. 
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5.7. Gólfefni 

5.7.1. Almennt 

Við undirbúning og lagningu viðkomandi gólfefna skal almennt fylgja leiðbeiningum 

gólfefnaframleiðanda. Verktaki skal vinna í samráði að undirbuningi svo hægt sé að ganga úr 

skugga um aðstæður séu góðar varðandi rakastig gólfa áður en að lagning á gólfefni hefst. 

 

Verktaki skal vinna í samráði við verkkaupa og eftirlitsaðila að kaupum á gólfefni og litur og 

gerð gólfefna er háð samþykki hönnuðar. Öll vinna við gólfefni skal unnin af fagmönnum í 

viðkomandi iðngrein. 

 

5.7.2. Gólfefni parket 

Parket skal valið í samráði við verkaupa, eftirlitsaðila og hönnuð hússins. Það skal vera fyrsta 

flokks og lagt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Gæta skal sérstaklega við útveggi að 

lágmarksrifa sé samkvæmt framleiðenda. Parketið skal lagt á höggdempandi undirlag sem 

stenst kröfur varðandi hljóðburð. 

 

Gólflistar skulu valdir í samráði við verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuð. 

 

Magn er m2 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

5.7.3. Gólfefni flísalögn 

Flísar á gólf ásamt fúgu og flísalími skal valið í samráði við verkkaupa, eftirlistaðila og hönnuð. 

Allt efni skal vera  fyrsta flokks og lagt samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Áður en 

flísalögn hefst skal hreinsa burt og lagfæra misfellur og gæta þess að gólfflötur sé hreinn. 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 
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7. Frágangur utanhúss 

Í þessum kafla er farið út í þá verkliði er viðkemur frágangi utanhúss. Verktaki skal kynna sér 

vel gögn s.s. Teikningar, verklýsingar og upplýsingar frá framleiðundum varðandi frágang á 

neðan greindum verkliðum. Eftirlitsmaður og verkkaupi getur gert kröfu um endurbætur komi 

í ljós misræmi í milli verks og gagna. 

 

7.1. Sökklar 

Utan á sökkul skal setja 100 mm plasteinangrun 24 kg/m3 sem fest er við sökkul með 8 stk/m2 

dýflum. Utan á einangrunina skal skrúfa sementstrefjaplötu. Sjá deiliteikningu. 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.2. Svalahandrið 

7.2.1. Almennt 

Handrið skal setja á svalir og gerir verktaki það ásamt frágangi við það. Uppsetning og smíði 

þess skal vera í samráði við verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuð og skal sannreyna allar 

mælingar á verkstað áður en smíði á handriði hefst. 

 

7.2.2. Uppsetning og frágangur 

Verktaki skal smíða og setja upp glerhandrið á svalir og skal útfærsla þess vera í samráði við 

verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuð. Hæð á handriði skal vera að lágmarki 1100mm til þess að 

uppfylla kröfur byggingarreglugerðar. 

  

7.3. Trésmíði 

7.3.1. Almennt 

Til trésmíðar utanhúss telst meðal annars einangrun á steyptum útvegg, uppsetning á undirkerfi 

klæðningar og bárujárnsklæðning, ísetning glugga og frágángur í kringum það, þak og 

þakkantur ásamt sólpalli við hús. 

 

Stál og timbri í burðarvirki hússins er lýst hér að ofan í kaflanum um burðarvirki. 
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Allt timbur sem notað er skal vera húsþurrt úr fjórða flokk eða betra. Þar sem timbur leggst að 

steinsteypu skal tjörupappi af viðurkenndri gerð vera á milli. Allar festingar, naglar, skrúfur, 

boltar skulu vera úr heitgalvanhúðuðu stáli. Vinklar skulu vera úr áli. 

 

Magntölur miðast við fullfrágengin verklið, áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum 

og hafa samráð við eftirlitsmann um öll vafaatriði. 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.3.2. Þak 

Þak er klætt með timburklæðningu 25x150 mm ofan á sperrur. Þakpappi 2 mm skal lagður 

lárétt frá neðribrún þaks og skal skörunin vera að lágmarki 100 mm lárétt og 200 mm lóðrétt. 

Allur pappi skal festur niður með ryðfríum heftum í plastborða eða pappasaum. 

 

Lektur eru 45x95 mm skrúfað c/c 600 mm og skal vera 12 mm vatnsvarinn krossviður sem 

millilegg eins og sjá má á deiliteikningu. 

 

Þakið er klætt með Aluzink bárujárni 18/76, skörun platna skal vera ein og hálf bára að 

lágmarki. Klæðninguna skal skrúfa með þar til gerðum þakskrúfum með þéttihring og skal 

frágangur uppfylla kröfur íslenskra álagsstaðla. 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.3.3. Þakkantur 

Utan á þakkant skal skrúfa 25x95mm afréttigrind á sperrur. Klæðning utan á skal vera 

blikkáfella RAL 7011 með droparauf eins og sýnt er á deiliteikningum. Klæðning undir 

þakkassa skal vera sedrus viðarklæðning 26x155mm skrúfað neðan í sperrur. Lágmarksbil milli 

borða skal vera 7 mm skal vera á milli klæðningarborða til loftunar fyrir þak. 

 

Magn er m2 
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Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.3.1. Þakrennur 

Þakrennur ásamt rennuböndum og niðurföllum skulu sett á langhliðar þaks og skulu þær vera, 

eins og þakkanturinn að lit eða RAL 7011. Þakrennur og niðurföll sem tengistykki, rennubönd 

og upphengjur skulu vera heitgalvaniseraðar. Útlit snið og frágangur skal vera eins og sýnt er 

á deiliteikningu. Þakrennur skulu vera 100 mm með tengistútum fyrir niðurföll úr sama efni. 

Innifalið í frágangi og verði skal vera rennubönd c/c 600mm. 

 

Magn er m 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.3.2. Útveggjaklæðning 

Húsið skal klætt að utan með Aluzink bárujárnsklæðningu á vinklakerfi. Klæðningin er brotin 

upp á stöku stað með sedrusviðarklæðningu á sama undirkerfi eins og sjá má á teikningum. 

Allar þær festingar sem notaðar eru við viðkomandi verkhluta skulu vera úr efnum sem henta 

viðkomandi klæðningu. Verð allra festinga er innifalið í verði þeirrar einingar sem hún festir 

ásamt því að allar þær áfellur sem þarf til frágangs klæðningar eru innifaldar í verði. 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.3.3. Sólpallur 

Byggja skal og ganga frá sólpalli við hús. Steypa skal undirstöður 250x750mm undir dregara 

(sjá teikningar af undistöðum) 45x145 úr gagnvörðum við c/c 2000mm. Dregarar eru festir 

með borðabolta í sérstakan súluskó sem steyptur er niður í undirstöður. 
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Leiðarar 45x95mm úr gagnvörðum við c/c 600 mm eru festir ofan á dregara með þakankerum 

á öll samskeyti. Klæðning skal vera 28x95 mm skrúfuð í leiðara með ryðfríum 4x60mm 

skrúfum 2stk skrúfur á snertiflöt leiðara. 

Passa þarf upp á að hafa bil á milli klæðningarborða. 

 

Magn er m2 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. 

 

7.4. Gluggar, gler og hurðir 

7.4.1. Almennt 

Allar hurðir og glugga í húsið skal smíða eftir hurða og gluggateikningu og þurfa að uppfylla 

kröfur um viðeigandi viðurkennda staðla. Gluggar og hurðir skulu hafa vottað slagregnspróf 

að lágmarki 1100 Pa og þurfa gluggar og festingar að þola 200 kg/m2 vindálag. Allir gluggar 

og hurðar skulu vera CE-vottaðir. 

 

Mál skal taka á staðnum áður en gluggasmíði hefst og bera saman við teikningar. Verði verktaki 

var við málskekkjur eða sé í vafa um mál einstakra hluta skal hann leita til úrskurðar 

eftirlitsmanns. 

 

7.4.2. Útihurðir 

Allar hurðir eru úr timbri klæddar með þar til gerðum álprófílum í lit RAL 7011. Smíðamál 

hurða má sjá á hurðayfirliti en staðfesta skal öll mál á verkstað áður en smíði hefst. 

Frágangur eftir ísetningu skal vera vandaður og er mælst til þess að í rifu milli karms og veggja 

sé sett þéttipulsa, steinullartroð og kíttað að innan og utan með þéttikítti. Ísetning hurða skal 

vera samkvæmt ráðleggingum framleiðanda og eftirlitsaðila. 

 

Magn er í stykkjatali 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. Einnig skal einingarverð innifela allan þann 

sem til fellur við festingu og þéttingu hurða ásamt cylenderakerfi, læsingum og hurðarhúnum. 
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7.4.3. Gluggar 

Allir gluggar eru úr timbri klæddir með þar til gerðum álprófílum í lit RAL 7011. Smíðamál 

glugga má sjá á glugga yfirliti en staðfesta skal öll mál á verkstað áður en smíði hefst. 

Frágangur eftir ísetningu skal vera vandaður og er mælst til þess að í rifu milli karms og veggja 

sé sett þéttipulsa, steinullartroð og kíttað að innan og utan með þéttikítti. Ísetning hurða skal 

vera samkvæmt ráðleggingum framleiðanda og eftirlitsaðila. 

 

Magn er í stykkjatali 

 

Einingaverð skal innifela allan þann kostnað við efni, rýrnun á efni og vinnu sem þarf til að 

fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. Einnig skal einingarverð innifela allan þann 

kostnað sem til fellur við festingu og þéttingu glugga. 

 

7.4.4. Bílskúrshurð 

Um er að ræða kaup og uppsetingu á bílskúrshurð. Hurðaopnun skal vera með rafstýrðum 

mótor. Bílskúrshurð skal vera CE - vottuð. Val á hurð skal fara fram í samráði við eiganda.  

 

Magn er heild.  

 

Magn er í stykkjatali. Innifalið í verði skal vera allt efni og vinna sem þarf til að fullgera verklið 

þar með talið, mótor fyrir hurð.  

 

7.4.5. Gler og glerísetning  

Verkið fellst í að glerja glugga og úthurðir, allt gler er tvöfalt climaplus gler nema í gólfsíðum 

gluggum þar er hert öryggisgler. Allt gler skal vera CE vottað. Verktaki skal taka öll glermál 

sjálfur og bera ábyrgð á þeim. Glerfals skulu vera hrein og þurr áður en að glerjun hefst. Við 

glerjun skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda varðandi glerjun. Gler á gluggum skal vera 

gallalaust við verklok.  

 

Magn er í m2.  

 

Magn er í fermetrum. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og vinna sem þarf til að fullgera 

þennan verklið.  
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8. Frágangur lóðar 

8.1. Jarðvegur 

8.1.1. Almennt 

Verktaki sér um grófjöfnun á lóð. Verkið þarf að vanda vel og er ætlast til að fagmaður á því 

sviði sinni því verki. Skal nota grúsfyllingu og skal yfirborð hennar vera 20 cm undir endanlegu 

yfirborði. Ef upp kemur ósamræmi í teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það 

undir eftirlitsmann. Verktaka er stranglega bannað að raska svæðum utan framkvæmdasvæða. 

 

8.1.2. Jarðvegur grófjöfnun 

Verktaki tekur að sér að grófjafna lóð allt sem er utan sólpalls. Um er að ræða grófjöfnun og 

undirbúning undir fínjöfnun undir þökulagningu á lóð.  

 

Magn er m3. 

 

Magn er í rúmmetrum. Einingaverð skulu innifela allt efni, vinnu og annað tilfallandi sem þarf 

til að fullgera þennan verklið. 

 

8.1.3. Jarðvegsskipti undir hellur 

Jarðvegsskipta þarf undir hellulögn. Nota skal til þess frostfrítt efni. Graftarmörk fyrir hellur 

telst 60cm út fyrir ystu brún á hellum. Skal miðast við að grófjöfnun sé 5-10 cm neðar en neðri 

brún á hellum skal enda. 

 

Magn er m3. 

 

Magn er í rúmmetrum. Einingaverð skulu innifela allt efni, vinnu og annað tilfallandi sem þarf 

til að fullgera þennan verklið. Einnig er greitt fyrir tilfærslu á umfram efni sem hægt er að nýta 

undir þökur. 

 

8.2. Mannvirki á lóð 

8.2.1. Almennt 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á yfirborði nýrrar lóðar. Ætlast er til að fagmaður í sinni grein 

hafi umsjón yfir verki. Þegar yfirborðsfrágangur lóðar hefst, skal vera búið að grófjafna lóð í 

hæð. Fellur þessi kafli því undir fínjöfnun lóðar og yfirborðsfrágang. Ætlast er til að efni sem 

notað er sé frostfrítt og samþykkt af eftirlitsmanni. 
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8.2.2. Sorptunnuskýli 

Um er að ræða kaup og uppsetningu á sorptunnuskýli. Skýlið skal vera forsteypt og tvöfalt, 

kaup á skýli skal þó fara fram í samráði við eiganda.  

 

Magn er heild. 

 

Magn er í stykkjatali. Einingaverð skulu innifela kaup og uppsetningu á skýli.  

 

8.3. Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta 

8.3.1. Almennt 

Um er að ræða frágang á endanlegu yfirborði lóðar þar með talið innkeyrsla, hellulögn og 

þökulögn sem og frágangur á beðum og trjágróðri.  

 

8.3.2. Hellur og undirvinna 

Verktaki sér um að fínjafna undir hellulögn og skal það efni vera frostfrítt sandlag úr grófum 

hellusandi, kornastærð 1-11mm, þjappa sandlag áður en hellulögn fer fram. Vanda skal til 

jöfnunar á undirlagi. Hellur skal velja í samráði við eiganda þó er kvöð um að hellur séu a.m.k. 

60mm að þykkt.  

 

Magn er m2. 

 

Magn er í fermetrum. Einingaverð skulu innifela allt efni, vinnu, innifalið í einingarverði er 

sandur, þjöppun og hellulögnin sjálf. 

 

8.4. Gras og gróður 

8.4.1. Almennt 

Um er að ræða frágangur á lóð fyrir utan sólpall, fínjöfnun undir þökulögn og frágangur á 

beðum og öðrum gróðri á lóð.  

 

8.4.2. Jafna lóð og þekja hana 

Verktaki skal fínjafna jarðveg undir þökulögn og þökkuleggja lóð. Efni skal vera tilætlað til 

þess sem krafist er afþví.  

 

Magn er m2. 
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Magn er í fermetrum. Einingaverð skulu innifela allt efni, vinnu og annað tilfallandi sem þarf 

til að fullgera þennan verklið.  
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3. Tilboðsskrá 
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4. Kostnaðaráætlun 
0. Hönnun og ráðgjöf 

 
 

1. Aðstaða og jarðvinna 
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2. Burðarvirki 
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3. Lagnir 
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4. Frágangur innanhúss 
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5. Frágangur utanhúss 

 
6. Frágangur lóðar 
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7. Annað 
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5. Burðarþolsútreikningar 
5.1. Eigin þyngd þaks 

- Báruál: 0,7 mm þykkt - Eðlisþyngd áls er 2700kg/m3 - 1 m2 af áli = 0,0237kN/m2 

 

- Lektur: 45x95mm - Þyngd timburs í flokki C14 er 350/kgm3 – 1 m er 1,496kg/m 

Lektur eru c/c 600mm því er 1m2 = 0,025kN/m2 

 

- Þakpappi: 2mm - Þyngd pappa er 1000 kg/m3 - Því er 1m2 af papa = 0,02kN/m2 

 

- Borðaklæðning: 25 x 150 mm - Þyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3  

1m = 1,3125 kg/m 

1m2 er því = 1,0m/0,15m x 1,3125 kg/m = 0,088 kN/m2s 

 

- Þaksperrur: eru 45x245mm - Þyngd timburs í flokki C24 er 410 kg/m3 

Því er 1m 4,50 kg/m 

Sperrur eru c/c 600mm því er 1m2 = 1 m / 0,6 m * 4,52 kg/m = 0,075 kN/m2 

 

- Þakull: 200mm - Þakull er 30 kg/m3 gefið upp af framleiðanda 

Þakull er því 0,06 kN/m2 

 

- Rafmagnsgrind/afréttingargrind: 45 x 45 mm timbur 

Þyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 

1m er því 0,701 kg/m og lektur eru með c/c 400mm  

Því er 1m2 0,0175 kN/m2 

 

- Þéttull: 25mm - Ullinn er 30kg/m3 gefið upp af framleiðanda 

Þéttull er því 0,0075kN/m2 

 

- Loftaklæðning: 13 mm gifs - Gifs er gefið upp af framleiðanda 8kg/m3 

Því er 1m2 0,08 kN/m2 

 

Samtals er eiginþyngd þaksins gk = 0,3967kN/m2 
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5.2.Forsendur og formúlur fyrir útreikning 

Húsið er staðsett á snjóálagssvæði 1 og þar gildir álag qk = 1,0kN/m2. 

Álag frá snjó á þessu svæði tilheyrir skammtímaálagi eða minna en ein vika samkvæmt IST 

EN 1995. 

Formúlur fyrir útreikning:  

Formúla fyrir tregðuvægi:  I = 
!∗#$

%&
 

b: breidd bita 

h: hæð bita 

Formúla fyrir niðurbeygju fyrir einfalt undirstuddan bita: 𝑈()*= +∗,∗-
.

/01∗2∗3
 

Öryggis og leiðréttingarstuðlar: 

𝐾567= 0,6 Formbreytingastuðull fyrir skrið 

𝛹&= 0,2 Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag (0 fyrir vindálag) 

𝛶(= 1,3 Öryggisstuðull (1,25 fyrir límtré) 

𝐾(:5 = 0,9 Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 

𝛾<.>?!= 1,35 Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags 

𝛾@= 1,5 Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags 

 

Áætlað timbur í þakvirki er burðarviður í flokki C24 og hefur þversniðið 45 x 245 mm. 

Límtrésbiti er í flokki GL32c og hefur þversniðið 100 x 330 mm. 

Mannvirkið er í flokki A sem samkvæmt Byggingarreglugerð grein 8.2.4. tafla 8.01 segir að 

leyfileg formbreyting fyrir heildarálag sé L/200 og leyfileg formbreyting fyrir hreyfanlegt álag 

sé L/400.  

 

5.3. Þaksperrur 

Álag á sperru í notmarki og brotmarki, álags breidd er 0,6m 

 𝑞B= 1,0 kN/𝑚&   Snjóálag 

 𝑔B= 0,3967 kN/𝑚&  Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 m Bil milli sperra c/c 600mm í hvora átt 

Haflengd bita = 5,575 m 
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Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x 𝑔B) + (0,6 x 𝑞B) 

(0,6 x 0,3967) + (1,5 x 0,6 x 1,0) = 1,138 kN/m 

 

Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (𝛾<.>?!x 0,6 x 𝑔B) + (𝛾@x 0,6 x 𝑞B) 

 𝑞5= (1,35 x 0,6 x 0,3967) + (1,5 x 0,6 x 1,0) = 1,683 kN/m 

 

Tregðuvægi bita 45x220mm: 

I = 
!∗#$

%&
= 1+∗(&1+)

$

%&
= 55,15*10I𝑚𝑚1 

Formbreyting á bita fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag: 

Álag á bita:  

p= álag sem verkar á bitann: 𝑔B= 0,3967 x 0,6 = 0,238kN/m og  𝑞B= 1,0 x 0,6 = 0,6kN/m 

 

Formbreyting fyrir heildarálag:  

 𝛿KL>M,<= 
+	*	<B	*	-.

/01	*	2	*	3
= 

+	*	P,&/0	Q((	*	(++R+(().

/01	*	%%PPPST)	*	++,%+	*	%PU((.= 4,93mm 

 

Formbreyting fyrir hreyfanlegt álag: 

 𝛿KL>M,V= 
+	*	VB	*	-.

/01	*	2	*	3
= 

+	*	P,I	Q((	*	(++R+(().

/01	*	%%PPPST)	*	++,%+	*	%PU((.= 12,44mm 

 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 = 5575mm/400 = 13,94mm 

𝛿𝒊𝒏𝒔𝒕,𝒈= 12,44 mm < 13,94 mm → 	𝑶𝑲 

 

Tímaháð áhrif bita:  

Loka formbreyting undan eigin álagi m.t.t. Skriðs: 

 𝛿7KL,<= 𝛿KL>M,<(1+𝐾567) ⇒4,93 x (1 + 0,6) = 7,89mm 

 

Loka formbreyting vegna breytilegs álags mt.t. til skriðs: 

 𝛿7KL,V= 𝛿KL>M,V(1 + 𝛹&x	𝐾567) = 12,44 x (1 + 0,2 x 0,6) = 13,93mm 

 

Heildarformbreytingar fyrir skrið: 

 𝛿7KL= 𝛿7KL,<+ 𝛿7KL,V= 7,89 + 13,93 = 21,82mm 
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Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 = 5575/200 = 27,87mm 

 𝛿𝒇𝒊𝒏= 21,82mm < 27,87mm → 	𝑶𝑲 

Sker og beygjuþol bita: 

Skerþol: Byrja þarf að finna mesta skerkraft sem verkar á bitann 

 𝑉65= V5	*	-
&

= %,I0/BQ/(	*	+,+R+(
&

= 4,69 kN = 4,69 x 10/N 

 

Virk breidd þversniðs: 

 𝑏67= &
/
x b = &

/
x 45mm = 30 mm 

 

Skerspennur sem verka á bitann:  

 𝑇5= /	*	efg	
&	*	!fh	*	#

=  /	*	1,Ii	*	%PUQ		
&	*	/P((	*	&1+((

= 0,957 MPa 

 

Skerþol bita:  

 𝑓k5= B(:5	
lm

x  𝑓k,B = P,i	
%,/

x 4MPa = 2,77 MPa 

 𝒇𝒗𝒅= 2,77 MPa > 0,957 MPa → OK 

 

Beygjuþol bitans:  

Mótstöðuvægi bita: 

W = !	*	#
p	

I
= 1+((	*	(&1+(()

p	
I

450187,5 = 450,19x10/𝑚𝑚/ 

 

Beygjuvægi sem verkar á bita:  

 𝑀65=V5	*	-
p	

0
x  = %,I0/BQ/(	*	(+,+R+(	)

p

0
= 6,54 kN/m 

 

Beygjuspennur bita:  

 𝜎(,5 = Sfg	
s

= I,+1	*	%P
UQ((

1+P,%i*	%P$(($= 14,53 MPa 

 

Beygjuþol bita: 

𝜎(,5 = 𝐾(:5 x 7(,B 	
lm

= 0,9 x &1	ST)	
%,/

= 16,62 MPa 

16,62 MPa > 14,53 MPa → 	𝑶𝑲 
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5.6. Límrésbiti 

Límtrésbiti m.t.t. snjóálags: 

 qu= 1,0 kN/𝑚&   Snjóálag 

 gu= 0,3967 kN/m&  Eiginþyngd þaks 

5,2 m    Haflengd bita  

 

Álagsbreidd er = haflengd sperru/2 = 5,575m/2 = 2,79 m þetta er hálf lengd á sperru í 

hvor áttina. 

Þyngd bita er: þyngd m/ límtrés er 490kg 

(0,1 m x ,033 m x 1,0 m) x 490kg= 16,17 kg 

 

Notmark bita: (1,8 x gu) + (1,8 x qu) + þyngd bita 

(2,79m x 0,3967) + (2,79 x 1,0 kN/m&) + 0,1617 = 4,06 kN/m 

 

Brotmark bita: (γy.z{| x 2,79 m x gu) + (γ}x 2,79 m x qu) + þyngd bita 

𝑞5=  (1,35 x 2,79 m x 0,3967 kN/m& ) + (1,5 x 2,79 + 1,0 kN/m& ) + 0,1617 = 6,84 

kN/m 

 

Tregðuvægi bita er:  

I = |∗~
$

%&
= %PP∗(//P)

$

%&
= 299,475*10Imm1 

 

Formbreyting bita fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag: 

Álag á bita:  

p= álag sem verkar á bitann:  

 gu= 0,3967 kN/m& x 2,79 m = 1,11kN/m og  qu= 1,0 x 2,79m = 2,79 kN/m 

 

Formbreyting fyrir heildarálag:  

 δ��z�,y= +	�	yu	�	�
.

/01	�	�	�	�
= +	�	%,%%	���	�	(+&PP��).

/01	�	%/RPP���	�	&ii,1R+	�	%PU��.= 2,56mm 

 

Formbreyting fyrir hreyfanlegt álag: 

 δ��z�,�= +	�	yu	�	�
.

/01	�	�	�	�
= +	�	P,I	���	�	(+&PP��).

/01	�	%/RPP���	�	&ii,1R+	�	%PU��.= 1,39mm 

 

Ráðandi álag er hreyfanlegtálag og skv. Byggingarreglugerðar varðandi heildarálag =  
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L/400 = 5200mm/400 = 13 mm  

 𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭,𝐪= 1,39mm < 13 mm → 𝐎𝐊 

 

Tímaháð áhrif bita:  

Loka formbreyting undan eigin álagi m.t.t. Skriðs: 

 δ���,y= δ��z�,y(1+K���) ⇒2,56 x (1 + 0,6) = 4,1mm 

 

Loka formbreyting vegna breytilegs álags mt.t. til skriðs: 

 δ���,�= δ��z�,�(1 + Ψ&x	K���) = 1,39x (1 + 0,2 x 0,6) = 1,56mm 

 

Heildarformbreytingar fyrir skrið: 

 δ���= δ���,y+ δ���,�= 4,1 + 1,56 = 5,66mm 

 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 = 5200/200 = 26mm 

 𝛅𝐟𝐢𝐧= 5,66mm < 26mm → 	𝐎𝐊 

 

Sker og beygjuþol bita: 

Skerþol: Byrja þarf að finna mesta skerkraft sem verkar á bitann 

 V��= ��	�	�
&

= I,01u�/�	�	+,&�
&

= 17,78 kN = 17,78 x 10/N 

 

Virk breidd þversniðs: 

b��= &
/
x b = &

/
x 100mm = 66,67mm 

 

Skerspennur sem verka á bitann:  

T�= /	�	�� 	
&	�	|�¡	�	~

=  /	�	%R,R0	�	%PU�		
&	�	II,R��	�	//P��

= 1,21 MPa 

 

Skerþol bita:  

f£�= u�¤�	
¥¦

x  f£,u = P,i	
%,&+

x 3,2MPa = 2,304 MPa 

𝐟𝐯𝐝= 2,304 MPa > 1,21 MPa → OK 
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Beygjuþol bitans:  

Mótstöðuvægi bita: 

W = |	�	~
p	

I
= %PP��	�	(//P��)

p	
I

1815000 = 1815x10/mm/ 

 

Beygjuvægi sem verkar á bita:  

M��=��	�	�
p	

0
x  = I,01u�/�	�	(+,&�	)

p

0
= 23,12 kN/m 

 

Beygjuspennur bita:  

σ�,� = �� 	
«

= &/,%&	�	%P
U���

%0%+	�	%P$��$ = 12,74 MPa 

 

Beygjuþol bita: 

σ�,� = K�¤� x ��,u 	
¥¦

= 0,9 x /&	���	
%,&+

= 23,04 MPa 

23,04 MPa > 12,74 MPa → 	𝐎𝐊 
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6. Varmatapsútreikningar 
Varmataps útreikningar er grundvallaratriði fyrir hönnun hitakerfa í húsum. Er það einnig 

skylda samkvæmt byggingarreglugerð að skila þessum útreikningum og felast þeir útreikningar 

í því að reikna út U-gildi byggingarhluta, varmatapi hvers rýmis er kynda á, heildarleiðnitapi 

og að lokum vegið U-gildi útveggja skv. Staðallinn ÍST 66: 2008. 

 

6.1. U-gildi byggingarhluta 

 
Tafla 4 U- gildi útveggja 1. Hæð 

 
Tafla 5 U-gildi útveggja 2. Hæð 
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Tafla 6 U-gildi þaks 

 

 
Tafla 7 U-gildi gólfplata 

 

 
Tafla 8 U-gildi gólfplata með gólfhita 
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6.2. Varmatap rýma 

Útreikningur á varmatapi var reiknaður úr excel sniðmáti sem fengið var úr áfanganum 

Hitunarfræði og lagnir. 

 
Tafla 9 Varmatapsútreikningar fyrir bílskúr 
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Tafla 10 Varmatapsútreikningar fyrir anddyri 
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Tafla 11 Varmatapsútreikningar fyrir herbergi 103 
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Tafla 12 Varmatapsútreikningar fyrir alrými 
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Tafla 13 Varmatapsútreikningar fyrir herbergi 105 
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Tafla 14 Varmatapsútreikningar fyrir baðherbergi 106 
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Tafla 15 Varmatapsútreikningar fyrir þvottahús 
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Tafla 16 Varmatapsútreikningar fyrir geymslu 
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Tafla 17 Varmatapsútreikningar fyrir eldhús og stofu/borðstofu 
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Tafla 18 Varmatapsútreikningar fyrir hjónaherbergi 
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Tafla 19 Varmatapsútreikningar fyrir baðherbergi 204 
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Tafla 20 Varmatapsútreikningar fyrir herbergi 205 
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Tafla 21 Varmatapsútreikningar fyrir búr/geymslu 

 
Tafla 22 Heildarvarmatap fyrir 1. Hæð 

 
Tafla 23 Heildarvarmatap fyrir 2. Hæð 

Heildarvarmatap hússins er því = 13628 W 
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Tafla 24 Vegið u-gildi útveggs 1. Hæð 

 

 
Tafla 25 Vegið u-gildi útveggs 2. Hæð 

 

6.3.Heildarleiðnitap 

 
Tafla 26 Heildarleiðnitap fyrir 1. Hæð 
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Tafla 27 Heildarleiðnitap fyrir 2. Hæð 
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7. Lagnaútreikningar 
7.1. Neysluvatn 

Hönnunarforsendur fyrir neysluvatn er skv. Staðlinum ÍST 67.  

Skv. byggingarreglugerð varðandi heitt neysluvatn skal tryggja það að heitt vatn í lögnum sem 

er alla jafna ekki á hreyfingu skuli ekki fara undir 60°C af hættu á hermannaveiki og almennt 

skuli hiti ekki vera lægri en 65°C. Hitastig vatns við töppunarstaði skal ekki vera það hátt að 

hætta sé á húðbruna, almennt hitastig við töppunarstaði skal því ekki fara yfir 43°C en þar sem 

börn geta komist að skal hann ekki fara yfir 38°C.  

 

Til að finna stærðarákvarðandi rennsli er notað jafna: 

𝑞5= 0,2 + 0,015(𝛴𝑞7- 0,2) + 0,12 𝛴𝑞7 − 	0,2 = l/s 

 

 
Tafla 28 Málrennsli töppunarstaða 

 

1. Hæð 

 
Tafla 29 Töppunarstaðir 1. Hæð 

 

Næst finnum við stærðarákvarðandi rennsli fyrir 1. Hæð: 

Kalt vatn: 

𝑞5= 0,2 + 0,015(𝛴𝑞7- 0,2) + 0,12 𝛴𝑞7 − 	0,2   

= 0,2 + 0,015(0,55 - 0,2) + 0,12 0,55 − 	0,2 = 0,28 l/s 
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Heitt vatn: 

𝑞5= 0,2 + 0,015(𝛴𝑞7- 0,2) + 0,12 𝛴𝑞7 − 	0,2 

𝑞5= 0,2 + 0,015(0,25- 0,2) + 0,12 0,25 − 	0,2= 0,23 l/s 

 

2. Hæð 

 
Tafla 30 Töppunarstaðir 2. Hæð 

Næst finnum við stærðarákvarðandi rennsli fyrir 2. Hæð: 

Kalt vatn: 

𝑞5= 0,2 + 0,015(𝛴𝑞7- 0,2) + 0,12 𝛴𝑞7 − 	0,2 

𝑞5= 0,2 + 0,015(0,55- 0,2) + 0,12 0,55 − 	0,2 = 0,28 l/s 

Heitt vatn: 

𝑞5= 0,2 + 0,015(𝛴𝑞7- 0,2) + 0,12 𝛴𝑞7 − 	0,2 

𝑞5= 0,2 + 0,015(0,45 - 0,2) + 0,12 0,45 − 	0,2 = 0,26 l/s 

 

Lagnir miðast við 15mm PEX að öllum töppunarstöðum fyrir utan sturtu og eldhúsvask, þar 

eru lagnir 18mm PEX. 

 

7.2. Ofnalagnir 

Forsendur útreikninga: 

W= Varmatap í wöttum reiknað út skv. Byggingarreglugerð 

Ofnar: Við útreikning á ofnastærðum þarf að finna Dt sem að er meðaltal á hita milli framrásar 

og bakrásar.  

Dt en það var fundið út með jöfnunni Δt= (tf+tb)/2  – ti 

tf: hiti á vatni að ofni (80°C) 

tb: hiti á vatni frá ofni (40°C)                                Δt= (70°C+40°C)/2  – 20°C = 35°C 

ti: herbergishiti (20°) 

Útreikningar miðast því við Dt=35 af gerðinni VOR-YL 

Hæð ofna miðast við að dregið er frá 20 cm frá 
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Eftirfarandi rými eru hituð með ofnum: 

1.Hæð:      2.Hæð: 

0103 Herbergi 19,7m2: W=1168   0203 Herbergi 14,8m2: W=980  

0105 Herbergi 11,5m2: W=802  0205 Herbergi 9,9m2: W=705 

      0206 Búr/geymsla 7,7m2: W=387 

Útreikningar: 

Lagnir að ofnum eru rör í rör kerfi og eru lagnir lagðar í plötur og þar til gerðar tengidósir á 

töppunarstöðum ofna. Miðast er við að vera með lokað kerfi og varmadælu til að kæla niður 

vatnið úr 80 C° niður í 70 C°ástæðan fyrir því er sú að endingatími plaströra er mjög slæm við 

hærri hita en eiga að geta verið 49ár við 70 C°. Ofnlokar eru lofthitastýrðir.  

 

Byrja þarf á því að reikna út rennsli gegnum ofn og er formúlan fyrir rennsli:      

m=Φ/(cp*Δt) 

m: málrennsli pípu   Φ: Stærð ofns í wöttum 

cp: varmarýmd vatns (4180J)  Δt: mismunur á framrás og bakrás 

  

Reikna fyrir stærsta ofnin fyrst 

1247W → m=1247/(cp*40)= 26,85l/klst → 26,85/1000 = 0,02685m3/klst 

 

Nú þarf að reikna út stillitölu ofnloka, þá þarf að finna út kv-gildi en það er fundið út með 

formúlunni: 

 

kv= q/(√Δpv) 

kv: gildi rofans q: rennsli í gegnum ofninn í rúmmetrum á klst 

Δpv: þrýstifall yfir ofnlokann, 0,05bar 

kv= q/(√Δpv) = 0,02685/(√0,05) = 0,12 

 

Næst er fundið stillitala útfrá töflu frá danfoss nánar tiltekið RA-U 10 og RA-UR 10 sett inn í 

ofnatöflu. 
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Tafla 31 Ofnatafla 

 

7.3. Gólfhitalagnir 

Forsendur fyrir úttreikning gólfhita: 

Miðast er við að vera með varmaskiptir til að ná framrásar hita niður en hámark er 55C° að 

slaufu og hámark 45°C í bakrás. Þessir útreikningar miðast við 45C° hita að slaufu. Pípur eru 

PEX með súrefniskápu, reiknað var með dt: 10°C ( hitastigsmunur á milli framrásar og 

bakrásar) er ákvarðað af erfiðasta rýminu á hverri deilikistu. Valið var að nota 20mm pípur c/c 

200mm. Yfirborðsstuðull gólfefna er mismunandi milli gólfefna því var valið að reikna með 

R=0,10 og miðast var við 20°C innihita. Varmatap herbergis að frádregnu varmatapi í gegnum 

gólf var grundvöllur útreikninga einnig að fastar innréttingar hylja 15% gólfflatar og er því 

gerð skil í útreikningi á W/m2. 

 

 
Tafla 32 Yfirborðshiti á gólfi, ÍST EN 1264 - 2 1997 

 

 
Tafla 33 Yfirborðshiti á gólfi, samkvæmt Rb-blaði (53) - 011 
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Útreikningur:  

Þau rými sem hituð með gólfhita: 

1. Hæð:                     2.Hæð: 

0101 Bílskúr 20,8m2: W=1413       0201-0202 Eldhús-Stofa/borðst. 15,8m2: W=4538 

0102 Anddyri 7,9m2: W=510          204 Baðherbergi 6,7m2: W=356      

0104 Alrými 30,4m2: W=11760 

0106 Baðh. 9,7m2: W=515 

0107 Þvottahús 10,4: m2 W=637 

0108 Geymsla 6,1m2: W=442          

Nauðsynleg flatarafköst gólfhita er:             

q: W/m2                   Q: varmatap í W                  Af: virka flatarmál rýmis (15% minna) 

 

Hér að neðan eru töflur skiptar niður eftir 1. og 2. Hæð sem innihalda reiknuð gildi á 

nauðsynlegum flatarafköstum ásamt samantekt af slaufum. Við útreikning á gólfhita var notast 

við forrit frá Danfoss, í forritið þurfti stimpla inn gögnum um lengd fæðulagna, tegund af 

gólfefni og stærðir rýma. Úr þessum upplýsingum reiknar forritið rennsli slaufu, lengd slaufu 

og innri stillingu loka. 

 

 
Tafla 34 Gólfhiti 1. Hæð 

 
Tafla 35 Gólfhiti 2. Hæð 
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8. Þakrennur og niðurföll 
Húsið er með mænis þak og þakflöturinn er 173 m². Þar af leiðandi er nóg að reikna út fyrir 

öðrum fletinum því þeir eru jafnstórir. Til að reikna út stærðir þakrenna og niðurfalla þarf að 

finna hámarks aftakaúrkomu í 10 mínútur á því svæði er húsið er. Húsið er staðsett í Reykjavík 

og hámarks aftakaúrkoma á 10 mínútna bili á því svæði er 57 l/s/ha. 

 

Reikningaflötur er því 173/2 = 86,5 m² sem er flöturinn sem að renna þarf að anna. Gert er ráð 

fyrir 4 niðurföllum 2 stk á hvorri hlið því þarf 1 niðurfall að anna 43,3m². Hannaðar þakrennur 

eru 100 mm og þakrennur 75 mm lesið úr línuritum sést að það er vel að anna áætlaðri aftaka 

úrkomu. 

 
Tafla 36 Línurit fyrir þakrennur 
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Tafla 37 Línurit fyrir þakniðurföll 
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9. Loftun þaks 
Í grein 10.5.5 Byggingarreglugerðar segir “að fyrir minni þök í einbýlishúsum skal loftað bil 

ekki vera minna en 25mm og skal loftunarop úr hverju sperrubili vera minnst 1.000 mm² fyrir 

hvern m2þakflatar”. Loftun er  nauðsynleg til að tryggja að raki siti ekki í byggingarefnum og 

skerði líftíma þeirra eða svo að ekki myndist sveppagró í efnunum. Mikill raki getur myndast 

á byggingarhlutum s.s. Þökum og útveggjaklæðningum útfrá raka í húsinu sem leitar út og 

einnig útfrá raka í efninu sjálfu.  

 

Þakflötur sem þarf að loftræsa:   173 m² 

Sperrubil:     555 mm 

Fjöldi sperrubila sem þarf að loftræsa: 40 stk  

Loftunarrör að utanmáli:   40mm (35 mm að innanmáli) 

Lengd sperru     5575 mm 

 

Byrja á að finna flatarmál í einu sperrubili:  

5575 mmx 555 mm = 3094125 mm² = 3,0941m² 

 

Næst getum við reiknað út fjölda loftunarröra í hverju sperrubili til að uppfylla skylirði 

byggingarreglugerðar: 

 

Loftunarrör er 35 mm að innanmáli og loftar rörið: 

(17,5𝑚𝑚)&x 𝜋= 962,11 𝑚𝑚& 

 

Skordýranet í loftunarröri skerðir loftflæði um 30%:  962,11 𝑚𝑚&x 0,7 = 673,48 𝑚𝑚&  

 

Það þarf að lofta 1.000 mm² úr hverju loftbili á m²: 
/Pi1%&+	((p

%PPP	((p = 3094,125 mm² loftunarþörf í einu sperrubili 

 

Fjöldi röra í bili = -:7M?L)³þö³7	,6³.>,6³³?!K¶
-:7M?L)³7¶æðK	í	<6<L?(	¶:7M?L)³³ö³

 

/Pi1,%&+	((p

IR/,10	((p = 4,6 stk rör í sperrubil → 5stk rör í sperrubil 
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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 

 
11.2. Hæðarblað 

Við höfðum samband við Reykjarvíkurborg hvað varðar hæðarblað og var okkur tjáð þar að 

hæðarblað væri ekki til af tiltekinni lóð og hefði aldrei verið til.   
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