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Inngangur 

Sem lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík á haustönn 2018 tókum við ákvörðun 
sem hópur að endurhanna Fagraþing 12 í Kópavogi. Breytingin sem gerðar voru eru til að uppfylla kröfur 
verkkaupa. Fagraþing 12 er í dag staðsteypt einbýlishús með flötu þaki á fallegum útsýnisstað við 
Elliðavatn. Breytingin sem við ákváðum að bera undir verkkaupa var sú að fjölga herbergisrýmum á neðri 
hæð og fækka “svörtum” rýmum ásamt því að fjölga baðherbergjum á annarri hæð. Einnig breyttum við 
efri hæðinni úr steyptri hæð í hæð með timburveggi og hönnuðum á það einhalla þak borið uppi að 
hluta til með límtrésbita og gerðum tillögu að zinkklæðningu á útveggi sem var látin flæða án sýnilegra 
samskeyta saman við þak. Til að nýta útsýni úr samverurými hússins sem við teljum vera eldhús og 
borðstofa þá hönnuðum við svalir með útgengi þaðan.  

Húsið er hannað með gólfhita í huga nema með nokkrum undantekningum þar sem að ofnum er bætt 
aukalega við, inn á baðherbergjum voru hannaðir handklæðaofnar og bílskúr var settur ofn og gólfhita 
sleppt samkvæmt kröfum verkkaupa. Við reiknuðum út varmatap hvers rýmis, við ákváðum að best væri 
að nota snákamunstur við lagningu á gólfhita.  

Innveggir eru hefðbundnir gifsveggir á stálgrind klæddir með tvöföldu lagi af 13mm gifplötum báðum 
megin. Veggir votrýmis verða hlaðnir með gifssteini til að lágmarka myndum á myglu og sveppagróðri. 

Útveggir annarrar hæðar verða léttir timburveggir, byggðir upp úr timburgrind og stífaðir af með 
sementsbundnum trefjaplötum að utan. Steinullareinangun er sett í timburgrind, rakavarnarlag kemur á 
timburgrind að innanverðu, síðan lagnagrind og síðast klæðning í flokki 1. 

Allt húsið verður einangrað að utan, neðri helmingur verður klæddur með timbri en eins og áður hefur 
verið nefnt verður önnur hæðin klædd með læstri zinkklæðningu. 

Þessi skýrsla inniheldur verklýsingar, tilboðskrár, burðavirkis-, lagna-, og varmatapsútreikninga ásamt 
verkáætlun. 
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Verklýsingar 

 

1. Aðstaða og jarðvinna 

1.1 Aðstaða 

1.1.0 Almennt 

Staðsetning lóðar er tilgreind á afstöðumynd arkitekts. Athafnarsvæði verktaka mun afmarkast á 
byggingarstað í samráði við eftirlit verkkaupa. Verktaki tekur við byggingarsvæði eins og það er á 
tilboðsdegi. Verktaka er bent á að kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann leggur fram tilboð 
sitt. Verktaki skal legga sig fram við að kynna sér hvort að lagnir séu á byggingarsvæði áður en hann 
hefur gröft en slíkar upplýsingar liggja frammi hjá Veitum ohf, munu allar lagnir sem fyrir eru á 
byggingarsvæði vera á ábyrgð verktaka ef einhverjar eru. 

Allar mælingar sem þurfa þykja eru á kostnað verktaka. 

Verktaka er skylt að koma upp aðstöðu á vinnustað ásamt að uppfylla hollustuhætti Vinnueftirlitsins. 

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaki skal setja upp aðstöðu á vinnutíma verksins í samræmi við kröfur Vinnueftirlitsins. Allar 
vinnubúðir skulu vera innan girðing vinnusvæðis, gæta skal að umgengni á vinnusvæði sé góð og allt rusl 
skal fjarlægt jafnóðum. 

Við verklok skal verktaki sjá til þess að allir efnisafgangar verði fjarlægðir, vinnubúðir teknar og rusl sem 
gæti hafa safnast fyrir á verktíma verði fjarlægt. 

Magntölur/einingaverð 

Magntala fyrir aðstöðu er ein heild. Innifalið í þeirri tölu er allur kostnaður við ofangreinda þætti og allur 
rekstarkostnaður líkt og vinnuljós, hiti og orka. 

1.1.2 Girðingar 

Gerð er krafa að vinnusvæðið sé afgirt á verktímanum til að verja svæðið fyrir utanaðkomandi umferð. 
Girðingin skal vera út galvenseruðum járngrindum, lágmarkshæð skal vera 2 metrar. Gæta skal að 
grindur séu tryggilega festar saman með viðeigandi festingum og afstífaðar til að varna falli og foki. 
Verktaka er heimilt að koma með aðrar sambærilegar lausnir en lausnir eru háðar samþykki 
eftirlitsmanns verkkaupa. Gæta skal að girðing sé læst utan verktíma og viðhaldið út verktímann til að 
gæta fyllsta öryggis. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur girðinga eru gefnar upp í lengdarmetrum(lm). Innifalið er allt efni og vinna ásamt 
aðkomuhliði bíla. Innifalið skal vera uppsetning, frágangur, viðhaldi á verktíma, niðurtaka og að girðing 
sé fjarlægð að verktíma loknum. 
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1.2 Jarðvinna 

1.2.1 Almennt 

Verktaki sér um að jarðvegsskipta fyrir byggingu, fylla inn í sökkla, moka að sökklum og grafa fyrir 
tilheyrandi lögnum. Að fremsta megni skal reyna að nýta það efni sem fellur til við uppgröft hússins 
innan lóðar. 

1.2.1 Gröftur 

Verktaki skal kynna sér hvort að byggingarlóð innihaldi einhverjar lagnir og tryggja að þær verði ekki fyrir 
hnaski á verktíma. Bygging skal grundast á föstum botni (klöpp eða fastri móhellu). Grafa skal að 
lágmarki 1,5 metra út fyrir byggingalínu húss. Vinna við að fjarlægja jarðvegsefni sem tilfellur við gröft 
skal taka mið af umhverfi sínu og gæta þarf valda ekki spjöllum á nærliggjandi götum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er rúmmeter(m3). Greitt er fyrir hvern rúmmetra í óhreyfðu landi sem fluttur er á brott. Á 
sama hátt er greitt fyrir hvern rúmmetra í óhreyfðu landi sem tippaður er tímabundið á lóð og nýttur 
síðar við jöfnun lóðar. Innifalið í einingaverði er öll vinna við ámokstur, tilfærsla efnis innan lóðar, losun 
og akstur á umfram efni. 

1.2.2 Fylling 

Inn í sökkla skal koma vel þjöppuð fylling úr grús eða annað viðurkennt frostfrítt efni. Fylling skal vera 
þjöppuð áður en grunnlagnir eru lagðar í sökkul. Efni og verklag við innfyllingu og þjöppun skal vera 
samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Efni sem valið er í fyllingu má ekki hafa meira en 6-7% af minni 
kornastærð en 0,06 mm og 20-22% af efninu má ekki innihalda minni kornastærð en 0,25 mm. 

Mesta steinastærð efnis má ekki vera stærri en 10 cm í þvermál. Kornadreifitala   
d60/d10>d30cd30/d10xd60 skal vera á milli 1 og 4. 

Verktaka er skylt að leggja fram niðurstöður prófana ef þess er krafist af eftirlitsmanni verkkkaupa. 

Fylling undir botnplötu skal þjappa með jarðvegsþjöppu í 30-50 cm lögum, eftir stærð þjöppu og gæta 
skal að bleyta fyllingu fyrir þjöppun. Þjöppun telst aðeins fullnægjandi ef niðurstöður þjöppuprófs sé 
E2>120Mpa. E2/E1<2,3 sé uppfyllt. Metin þörf fyrir þjöppupróf er á hendi eftirlitsmanns verkkaupa. 

Fylla skal til jafns sitthvoru megin við sökkla og má hæðarmunur fyllingar ekki fara yfir 0,5 m. 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er rúmmeter(m3) í þjappaðri fyllingu. Magn skal vera samkvæmt teikningu og ofantaldri 
lýsingu. Innifalinn kostnaður er fyllingarefni, ámokstur, þjöppun, jöfnun, þjöppupróf, akstur og allur 
frágangur. 
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2. Burðarvirki 

2.0  Almenn atriði 

Í kafla 2 Burðarvirki tilheyrir öll steypuvinna, smíði og uppsetning á mótum fyrir undirstöður, veggi og 
plötur. 

2.1 Steypumót 

Sjá teikningar arkitekts og verkfræðings 

2.1.0 Almenn atriði 

Um steypumót gilda ákvæði íslensks staðals, ÍST EN 206:2013+A1:2016, A2:2016 steinsteypa.  

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

Verktaki framkvæmi allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma verkið, í samráði við 
eftirlitsmanns verkkaupa. Allar slíkar mælingar skulu vera innifaldar í einingaverðum. 

Nákvæmiskröfur 

Mót skulu vera það traust að hreyfing eða svignun undan steypuþunga sé ekki meiri en 0,2% af fjarlægð 
milli fastra punkta. Taka skal tillit til þess við uppslátt að steypu skal titra. 

Nákvæmiskröfur við mótauppslátt er eftirfarandi: 

 Undirstöður, stærð og staðsetning………………………. ±10mm 

 Staðsetning annara steyptra hluta………………………..±10mm 

 Stærð annara steyptra hluta………………………………….±5mm 

 Stærð glugga-og dyraopa……………………………………….±3mm 

 Yfirborð platna sem lagt er í…………………………………..±10mm 

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

 Veggir, bitar og súlur………………………………………………3mm 

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

Mótabyrgði 

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

Til móta fyrir steypu sem ekki verður sýnileg, svo sem undirstöður, og veggi sem einangrast og klæðast 
af, eru ekki gerðar sérstakar kröfur umfram það sem kemur hér að framan. 
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Göt minni en 4m² eru ekki dregnar frá magntölum móta og er snertiflötur steypu innan í glugga-og 
dyropum ásamt öðrum opum minni en 4m² ekki magntekin og er innifalið í einingaverðum almennra 
móta. 

Mótatengi 

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

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

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

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

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

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

Mótaolía og hreinsun móta 

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

Magntölur/einingaverð 

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

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

Í einingaverði móta er innifalinn efniskostnaður, kostnaður við afstífingar, stoðir, skurði, horn, þynningar 
oþh. Einnig kostnaður við olíuburð, mótarif og hreinsun móta og mótatimburs. 

Auk efnis er öll vinna, vélar og flutningur hluti af einingaverði svo og festingar og verkpallar nema annað 
sé tekið fram. Efnisrýrnun skal einnig reiknast inn í einingaverð og leiga á efni eða vélum eftir því sem við 
á. 
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2.1.1 Steypumót 

Teikningar arkitekts og verkfræðings 

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

Einingverð móta skulu innfela, efniskostnað, kostnað vegna afstífingar, stoðir, horn, vatnslása, þynninga í 
útvegg, hæðaskillista(vatnslás), dropraufar oþh. Einnig kostnað við olíuburð, mótarif og hreinsun móta 
og mótatimburs. Ennfremur skal innifalinn kostnaður vegna rýrnunar á efni, svo og festinga og 
samskeytajárn sem eru ekki sýnd á teikningum. 

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

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

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

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

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

Magntölur/einingaverð 

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

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, kostnaður vegna steypuskila, 
vélar og flutningar og kostnaður vegna flutninga, einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, 
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skemmda oþh. Olíuburður, mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar osfrv., nema 
að annað sé tekið fram. 

2.1.2 Glugga og dyraop stærri en 4m² og mót fyrir plöturönd 

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

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

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

Magntölur/einingaverð 

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

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

2.1.3 Steyptir stigar 

Teikningar arkitekts nr. 2.4.1 

Liður þessi nær yfir kostnað vegna uppsláttar fyrir stiga. Þ.m.t uppsláttur fyrir uppstig, kantborð og 
plötubrún. Inni í þessum lið eru magntekin stigabök og stigapallur á milli hæða. 

Magntölur/einingaverð 

Magn er gefið upp í fermetrum(m²) mælt af teikningum. 

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

2.2 Bendistál 

2.2.0 Almennt 

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

Um steypustyrktarstál og bendingu gilda ákvæði ÍST EN 1992-1-1:2004, nema annars sé getið hér á eftir 
eða á teikningum. Bending skal framkvæmd í samræmi við sérteikningar. 

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

Teikningar verkfræðings 

Notaðar eru eftirtaldar tegundir stáls: 

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

Rafsoðið bendinet: B500B 

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

Bendinet 560 N/mm². Táknað K257. Leiki vafi á gæðum bendistáls skal framkvæma prófun á eiginleikum 
stálsins á kostnað verktaka. Prófanir skulu gerðar af viðurkenndum rannsóknaraðila. 

Fjarlægð járna frá steypuyfirborði 

Fjarlægð járna frá steypuyfirborði koma fram á teikningu verkfræðings, 

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

Magntölur/einingaverð 

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

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

 K8 0,43 kg/m 

 K10 0,66 kg/m 

 K12 0,95 kg/m 

 K16 1,67 kg/m 

 K20 2,60 kg/m 

 K257 4,23 kg/m 

Einingaverð á við fullfrágenginni járnabendingu þar með talið efni, vinna, rýrnun, bindivír, 
fjarlægðaklossa, flutnings o.s.frv. 

2.3 Steinsteypa 

2.3.0 Almenn atriði 

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

Um steinsteypu gilda ákvæði íslensks staðals ÍST EN 206 og ÍST EN 13670, nema annars sé getið hér á 
eftir. Um steypugæði einstakra byggingarhluta vísast til Almennra skýringa. 

 

 

 

2.3.0.2 Fylliefni 

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

1. Frostþol 
2. Veðrunarþol(skv. súlfatprófi) 
3. Leirinnihald(slam) 
4. Jarðvegssýrur(húmusgráða) 
5. Alkalireaktion 

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

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

2.3.0.3 Íblöndunarefni 

Þegar steypan er hrærð skal blandað í hana loftblendiefni, þannig að rúmmál lofts verði það sem gefið er 
upp á teikningu, Almennar skýringar. Loft skal mæla við niðurlögn á byggingarstað eftir að steypu hefur 
verið dælt, ef um dælingu er að ræða. Loftblendið skal vera af viðurkenndri gerð og skal loftmyndun þess 
fylgja kröfum ASTM-C260, eða öðrum kröfum jafngildum og hafa fjarlægðarstuðul minni en 0,25 mm. Ef 
eftirlitsmaður óskar þess skal verktaki láta mæla fjarlægðarstuðul á sinn kostnað hjá viðurkenndri 
rannsóknarstofu. 

Ef notuð eru þjálniefni og önnur íblöndunarefni skal þess sérstaklega gætt að vali og íblöndun þeirra sér 
hagað þannig, að tryggt sé að samverkun þeirra hafi ekki skaðleg áhrif. Notkun íblöndunarefna er 
algerlega háð samþykki eftirlits. 
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 2.3.0.4 Sement 

Nota skal kísilrykblandað Portland sement og skal það fullnægja gæðakröfum sem gerðar eru til sements 
á íslenskum markaði. 

2.3.0.5 Vatn 

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

2.3.0.6 Blöndun steypu 

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

 Sement, frávik mest  ±1,5% 
 Steinefni, frávik mest  ±5% 
 Vatn, frávik mest   ±2% 
 Íblönduarefni, frávik mest ±3% 

 

 

2.3.0.7 Rannsóknir og athuganir á vinnustað 

Verktaki skal láta taka sýnishorn til styrkleikaprófunar reglulega við uppsteypu hússins. Miða skal við að 
sýni séu tekin a.m.k einu sinni fyrir sökkla og síðan a.m.k eitt sýni á hverri hæð eftir það. Ef niðurstöður 
prófana eru ekki fullnægjandi getur eftirlitsmaður farið fram á að fleiri prófanir séu gerðar. Steypa skal 3 
sívalninga í einu og úr sömu hræru. Sigmál steypu og loftinnihald skal kannað hverju sinni. Verktaki skal 
einnig ef eftirlitsmaður óskar eftir, láta kanna sigmál steypu og loftinnihald oftar en við töku sýna til 
brotþolsprófunar. 

2.3.0.8 Tækjakostur við steypuvinnu 

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

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

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

2.3.0.9 Flutningur steypu og niðurlögn 

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

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

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

 

2.3.0.10 Titrun steypu 

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

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

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

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

2.3.0.11 Steypuskil 

Steypuframkvæmdum skal hagað þannig að sem best tengsl verði á milli einstakra hluta byggingarinnar. 
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil umfram það sem sýnt er á teikningum eða til breytinga á því skal 
verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k viku fyrirvara og eru tillögurnar háðar samþykki 
hans. 

Steypuskil skal móta með listum eða lokum í mótum þannig að skilin verði regluleg og vatnsþétt. 

2.3.0.12 Prófanir á steypu 

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

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

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

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

2.3.0.13 Yfirborðsmeðhöndlun plötusteypu 

Undirbúningur: 

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

Yfirborðmeðhöndlun: 

Steypuyfirborð skal meðhöndla áður en steypa harðnar. 

Eftirmeðhöndlun: 

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

2.3.1 Steinsteypa 

Upptalning á steypugæðum er skýrð á Almennu skýringum 

Nákvæmiskröfur sjá 2.1 

Verktaki útvegar steypu á byggingarstað. 

Magntölur/einingaverð 

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

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

2.4 Stálsúlur 

Liður þessi felur í sér smíði íhlutum úr stáli og uppsetningu þeirra í samræmi við teikningar, magnskrá og 
liðinn almennt í verklýsingum. 
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Suður skal útfæra í samræmi við teikningar svo sem a-mál og suðuflokk. Forðast skal innri og ytri galla á 
saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, undirskurð oþh. Ekki skal sjóða meira en þarf og sýnt er á 
teikningum. 

Stálsúlur eru í tæringarflokki 1 og styrkleikaflokki 235. 

 

 

 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) hverrar stærðar fyrir sig, nettó kílógrömmum (kg) mælt af 
teikningum eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. 

Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, boltar, vélar og flutningur og 
kostnaður vegna förgunar. Einnig skal umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda, verkpalla 
o.s.frv., nema að annað sé tekið fram. 

2.5 Trévirki 

Vinna við trévirki skal unnin eftir arkitektar- og verkfræðiteikningum. 

2.5.0 Almennt 

Í kafla 2.5 er fjallað um smíði, uppsetningu og fullnaðarfrágang á burðarvirki úr timbri. Allar málsetningar 
komar frá teikningum arkitekta og á burðarþolsteikningum. Vísað er í frágang þéttinga, flasninga, loftun 
þakvirkis, þakkants og annan frágang við þak er vísað í teikningu arkitekts. Áður en smíði hefst á 
verkþáttum þessum skal verktaki sannreyna allar málsetningar og kóta 

2.5.0.1 Efnisgæði 

Byggingartimbur: 

Gæta skal að allt timbur sé styrkleikaflokkað, ef ekki kemur fram á teikningu hvaða flokkur á við skulu 
sperrur, efni í timburgrindum, trébitum og klæðningu eigi vera í lægri flokki en C24 skv. ÍST EN 338. 
Langsum trefjahalli skal ekki vera meir en 1:5 og timbur má ekki vera gegnumsprungið. Einnig skal gæta 
að kvistir á kanthlið mega ekki fara yfir 50% af breidd kants. 

Í timbri má ekki vera sveppir, mygla eða grágeit, viðarraki á að vera minna en 18%. 

Útveggjagrindur: 

Nota skal húsþurra, alheflaða furu í styrkleikaflokki T1 að stærð 45x145mm. Samsetningar  veggjagrinda 
skulu vera gerðar með þar til gerðum BMF stálfestingum, útfærsla á teikningu 2.1.5. Þar sem timbur 
leggst upp að steypu skal setja tjörupappa á milli. 
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Sementsbundnar trefjaplötur: 

Notast skal við 12 mm sementsbundnar trefjaplötur í útveggi, líma skal allar plötur með urthan kítti og 
skrúfa við alla aðliggjandi burðaviði með ryðfríum skrúfum stærð 4,5x50 mm, bilið á milli skrúfa er að 
lágmarki c/c 100 mm. Öll samskeyti á plötunum eiga að leggjast í þéttikítti, hvort sem á milli platna eða 
steypu. 

Magntölur/einingaverð 

Magn er í fermetrum(m²), einingaverð miðast við fullfrágengið verk og skal magntölur reiknast af 
teikningum. Innifalið í einingaverðum skulu vera efni, vinna, vélar, flutningur, vinnupallar og förgun 
umframefni. 

 

2.6 Þak 

2.6.0 Almennt 

Trévirkið í þaki er uppbyggt með sperrum í styrkleikaflokki T1 45x220 mm settar saman fyrir miðju húss á  
límtrésbita. Límtrésbiti skal ganga inn í út léttan útvegg, sjá teikningu 4.2-3. Við klæðningu ofan á sperrur 
skal nota krossvið, þykkt 21 mm og hann skrúfast niður í sperrur með ryðfríum skrúfum 5x60 mm með 
c/c 150 mm millibili. 

 

2.6.1 Þakviðir 

Gæta skal að allt burðarefni sé styrkleikaflokkað í flokk T1.  

Sperrur í þakvirki er víxlað um 70% af lengd sinni til að þær standist heildar- og hreyfanlegt álag miðað 
við snjóálagssvæði 2. Leggja skal sperrurnar saman í urethan lím og negla þær saman með galv.saum 
sem er 75mm langur, víxla skal neglingu með c/c 250 mm bili. Festa skal sperru við útvegg með 
gegnumboltaðri BMF festingu, bæði í gegnum sperru og toppreim útveggs. 

Þak skal klætt ofan á sperrur með 21mm krossvið, krossviður skal skrúfaður niður með ryðfríum skrúfum 
að lágmarksstærð 5x60 mm. Bil á milli skrúfa skal ekki vera meira en 150 mm. 

Asfaltríkur þakpappi skal heilbræddur yfir krossvið, þykkt pappa skal ekki vera minni en 2 mm. Gæta skal 
að grunna undir pappa til að hann fái örugga festu við krossvið. 

Þakklæðning skal vera úr zinki, þykktin skal vera 0,8 mm og með tvöföldum lás á samskeytum. Festa skal 
zinkið niður með festingum frá framleiðanda. Ef upp koma vafaatriði varðandi lagningu þakklæðingar 
skal leita til eftirlitsmanns verkkaupa til úrlausnar. Allur frágangur skal vera unnin eftir ströngustu 
kröfum framleiðanda og unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magn er í fermetrum(m²), einingaverð miðast við fullfrágengið verk og skal magntölur reiknast af 
teikningum. Innifalið í einingaverðum skulu vera efni, vinna, vélar, flutningur, vinnupallar og förgun 
umframefni. 
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3. Lagnir 

3.1 Frárennslislagnir 

3.1.0 Almennt 

Leiðslur skal leggja með jöfnum halla og í beinni línu. Við stefnubreytingar lagna skal móta með 
formstykkjum. Verktaki er ábyrgur fyrir því að allar lagnir séu hreinar í lok verks, ekki mál skola af 
áhöldum eða vélum í lagnir hússins. Við lok uppsetningu fráveitukerfa skal verktaki skola lagnir með 
hreinu vatni. Efri brún á múffum skulu nema við efri brún hrágólfa en ekki fullfrágengu gólfi, gólfniðurföll 
og lega þeirra skal taka mið af tengihæð frátaksstúta. Drenlagnir skulu hafa tengistúta 20 cm undir 
jarðvegshæð fyrir niðurfallsrörum. Úttekt eftirlitsmanns viðkomandi yfirvalda skal fara fram áður en 
lagnir huldar með endalegu efni. 

3.1.1 Frárennsli 

Hæðarblað gefur upp staðsetningar við tengingar við fráveitukerfi viðkomandi sveitarfélags. Tvöfalt kerfi 
er notað, annars vegar regnvatnskerfi og hins vega frárennsliskerfi. 

Lagnir og frágangur 

Notast skal við stífar PVC plastpípur við lagningu á skolp og regnvatnslögnum, þær skulu vera 
þéttpakkaðar með gúmmíhringjum. Drenlagnir skulu vera stífar PVC lagnir gataðar í efri hluta, minnst 
2xØ6 mm götum með 300 mm millibili. Öll samskeyti skulu vera þéttpökkuð með gúmmíhringjum. 
Tengingar við steinbrunna bæjarkerfis skulu vera þéttpakkað með gúmmíhringjum. Allt efni sem notað 
er í fráveitulagnir skal vera í sambærilegum gæðum og gerð. Allar staðsetningar á lögnum og stútum er 
málsett frá sökkulveggjum. Rennsliskótar og halli kerfis skulu lesast af lagnateikningu nr 5.1-1. 

Leggja skal allar lagnir ofan á sandlag að lágmarki 150 mm, meðfram og ofan á lagnir skal einnig koma 
150 mm sandlag áður en fyllt er í lagnaskurði með fyllingarefni. Meðfram og ofan á regnvatnslagnir skal 
leggja drendúk og 150-200 mm lag af drenmöl með kornastærð 7-30 mm, gæta skal að dúkur nái niður 
fyrir miðju beggja vegna rörs. 

Brunnar 

Notast skal við brunna af viðurkenndri gerð. Allar tengingar brunna skulu vera vandaðar og gæta skal að 
múffutengingar séu sem næst brunnvegg. Brunna skal setja niður á þjappað 100 mm sandlag og þar 
undir skal vera þjöppuð fylling. Nota skal mulning eða sand þegar fyllt er að brunnum, ef brunnur kemur 
þar sem hellulögn er áformuð skal setja lok úr steypustyrktarjárni, ef brunnur verður hulinn með jarðveg 
skal notast við galveníseruð lok. Öll lok brunna miðast við endanlega jarðhæð. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur lagna eru í lengdarmetrum(lm) og eru mældar af grunnmynd. Magntölur brunna eru stk af 
hverri gerð. Einingaverð skulu fela í sér allan kostnað vegna verksins, fittings, steypu, söndun o.sfrv 

3.2 Vatnslagnir 

3.2.0 Almennt 
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Heitt neysluvatn skal vera upphitað kalt vatn (60-65°), notast skal við varmaskipti sem hitar upp kalt vatn 
með hitaveituvatni frá Orkuveitu Reykjavíkur. Kalt neysluvatn er tengt beint í inntaksgrind. Allar 
neysluvatnslagnir skulu vera vottað efni, notast skal við rör í rör kerfi með viðurkenndum tengistykkjum. 
Leggja skal allar lagnir samkvæmt teikningum og æskilegt þykir að kalt neysluvatn sé undir einangrun 
botnplötu. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við meðferð lagnaefnis. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa tíma til að skoða og samþykkja allan frágang lagnasamskeyta og ekki 
skal hylja þau fyrr en þrýstiprófun og úttekt fulltrúa viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Þrýstiprófun fer 
fram í tveimur skrefum og mæld frá inntaki eða lægst punkti kerfis. Fara skal eftir leiðbeiningum 
framleiðandi við prófun. Fara skal eftir leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar við frágang lagnagata. 

Verktaki skilar neysluvatnskerfinu tilbúnu til notkunar og útteknu, við allar töppunarstaði skulu vera 
hitastýrð blöndunartæki sem passa að vatnið fari ekki yfir 60-60°C. 

3.2.1 Neysluvatnslagnir 

Neysluvatnslagnir á fyrstu og annarri hæð skulu vera rör í rör kerfi og lagðar eftir teikningum nr 5.2-1 og 
5.2-2. 

Lagnirnar skulu vera úr Pex rör með hlífðarkápu PP. Rörin skulu þola 10 bör, 70°C hita og líftíma til 50 ára 
miðavið samfellda notkun eða 5 bör og 80°C og líftíma upp á 25 ár miðavið samfellda notkun. Öll 
tengistykki eiga að vera gallalaus og henta með völdum rörum, samsetningar skulu hlíta leiðbeiningum 
framleiðanda. Tvíburadósir skulu notast þar sem framlengja þarf lögn í annað tæki. 

Fara skal eftir teikningum þegar deilirör eru lögð í veggi og notast skal við innbyggða deilikistu. Frágangur 
og staðsetning tækja skal vera eins og á teikningum, notast skal við tæki frá viðurkenndum 
framleiðendum. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur er í metrum(lm), einingaverð skulu innihalda alla vinnu og efni sem tilheyra frágangi lagna við 
töppunarstaði ásamt tengingu við lagnagrind. 

3.3 Hitalagnir 

3.3.0 Almennt 

Verktaka ber að leggja allar hitalagnir líkt og kemur fram á teikningum, hann skal gæta að allt efni sé 
vottað af framleiðendum. Allar lagnir skulu prófaðar samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum og 
gæta þess að einangrun sé þar sem við á. Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa tíma til að skoða og 
samþykkja allan frágang lagnasamskeyta og ekki skal hylja þau fyrr en þrýstiprófun og úttekt fulltrúa 
viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Fara skal eftir leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar við frágang 
lagnagata. Allir ofnar skulu vera að viðurkenndri gerð og í hvítum lit nema annað sé tekið fram á 
teikningu. 

Við lagningu hitalagna gilda ákvæði Byggingarreglugerðar, kafli 14.2 og ákvæði ÍST 67. 

3.3.1 Gólfhiti 
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Gólfhitalagnir skulu vera 2x20 mm Pex lagnir og lagðar eftir teikningum nr. 5.2-1 og nr. 5.2-2. 
Einangrunarmottur skulu koma þar sem lagnir eru lagðar ofan á steypta plötu. Hitalagnir neðri hæðar 
skulu vera lagðar frá tengikistu í bílgeymslu og hitalagnir efri hæðar eru lagðar frá tengikistu staðsettri í 
baðherbergi efri hæðar. Verktaki skal gæta þess að hver slaufa í gólfhitalögn skal vera samskeytalaus. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í lengdarmetrum(lm). Einingaverð skal innifela allt efni og vinnu við tengingu og frágang 
lagna. 

 

 

3.3.2 Ofnalagnir 

Fara skal eftir ÍST 69 í varmagjöf og gæði ofna.Allir ofnar skulu hafa sjálfvirka ofnaloka, staðsetning er 
annað hvort á framrás eða bakrás eftir því hvað hentar hverju rými. Allir ofnar skulu vera að 
viðurkenndri gerð og í hvítum lit nema annað sé tekið fram á teikningu. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í lengdarmetrum(lm). Einingaverð skal innifela allt efni og vinnu við tengingu og frágang 
lagna. 

Magntölur ofna eru stk. Einingaverð innfelur alla vinnu og efni við tengingar og uppsetningu ofna. 

 

 

3.4 Hreinlætistæki 

3.4.0 Almennt 

Val á hreinlætistæki skal fara í fram í samráði við eigendur, gæta skal þess að öll valin tæki séu af 
viðurkenndri gerð og hitastýrð. Allir sýnilegir vatnslásar skulu vera úr krómuðu stáli og samsettir með 
skrúfuðum gengum, þéttir með gúmmípakkningum. 

 

3.4.1 Hreinlætistæki 

Salerni skulu vera vegghengd og veggtengd, lágskolandi og úr postulíni. Gæta skal að frágangur sé 
vandaður og í samræmi við kröfur framleiðanda. Bolta skal burðaramma salernis við vegg eða gólf til að 
tryggja stöðuleika. Sturtur hússins skulu verða gerðar á staðnum og gæta skal að allur frágangur sé 
vandaður og tryggt að raki komist ekki í veggi, baðkar annarar hæðar skal vera frágengið með 
viðurkenndum aðferðum. Hitastýrð blöndunartæki eru sett upp þegar frágangur innréttinga er lokið og í 
samráði við verkkaupa. Hitastýrð blöndunartæki skulu vera við alla átöppunarstaði og gæta þess að 
neysluvatn fari ekki yfir 60-65°. 
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Magntölur/einingarverð 

Magntölur hreinlætistækja eru skilgreind sem heild. Einingaverð skal innfela allan kostnað við tengingar 
og frágang. 

4.Innanhússfrágangur 

4.0 Almennt 

Verktaki skal tryggja að öll vinnubrögð séu vönduð og í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda. 
Verktaka ber að nota þau efni sem vísað er í uppdráttum húss, ef notast á við sambærileg efni skal 
verktaki tilkynna það með fyrirvara til verkkaupa til samþykkis. Ef til ósamræmis komi ber verktaka að 
tilkynna og leita ráða til eftirlitsmanns verkkaupa. 

4.1 Múrverk 

4.1.0 Almennt 

Múrverk ber að framkvæma eftir leiðbeiningum framleiða þess efnis sem viðurkennd er í þann verkþátt 
sem nýta skal það í. Flotun gólfa eða ásteypulag  skal framkvæmd af fagaðila í múrverki og efnið af 
viðurkenndri gerð. 

4.1.1 Frágangur veggja 

Ef um steypuhröngl er um að ræða skal brjóta það úr og viðgerð skal gerð með viðurkenndum 
múrefnum, nota skal viðurkennd múrefni eða sambærilegt. Við frágang á kónargötum skal loka götum 
bæði að utan sem og innan með þéttitöppum lögðum í kítti, pakka göt með steinull og múra yfir með 
þéttimúr. Alla veggi skal slípa með bollaskífu sem undirbúning fyrir sparslvinnu, einnig skal yfirfara 
réttleika veggja og lagfæring skal fara fram ef skekkja veggja fer yfir fyrirfram gefnar kröfur. 

 

4.1.2 Frágangur gólfa 

Vísað er í steypu í gólfplötum í kafla 2, ílögn gólf skal vera anhydrit flotílögn og hún skal vera lögð eftir 
leiðbeiningum framleiðanda og öll vinna unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í fermetrum(m²). Einingaverð skal innfela í sér allt efni og vinnu við frágang veggja, 
frágangur á kónagötum skal vera innifalinn í einingaverði. 

 

4.2 Trésmíði 

4.2.0 Almennt 

Innveggir neðri hæðar eru staðsteyptir og nýttir sem burðaveggir undir plötu yfir 1 hæð. Veggir efri 
hæðar eru gifsveggir, byggðir upp með blikkgrind og klæddir með tvöföldu gifsi hvoru megin. Útveggir 
efri hæðar eru timburgrind klædd að innan með tvöföldu gifsi á afréttingargrind. 
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4.2.1 Gifsveggir 

Veggir þessir skal byggja upp með 70 mm blikkgrind, klæddir beggja vegna með tvöföldu gifsplötum. 
Verktaki skal gæta að undir leiðara við veggi, gólf og loft sé filt undir leiðara til að minnka hljóðbærni á 
milli íverurýma. Bil á milli stoða skal vera c/c 600 mm og innra lag gifsins snúi þvert á ytra lag, bil á milli 
skrúfa í ytra lagið má ekki vera meira en 150 mm. Þar sem innréttingar eða þungir hlutir koma 
upphengdir á veggi skal innra byrði veggjar vera úr 12 mm krossvið. Inn í öll hurðgöt skulu koma 
timburstoðir og vandaðs frágangs gætt. Vinna skal unninn af fagmönnum.  

 

 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna, efni veggjar og afgangar séu 
fjarlægðir. 

4.2.2 Loft 

Innra birgði þaks á efri hæð hússins er klædd að hluta til neðan á afréttingargrind. Þakið skal allt 
einangrað með 200 mm steinull með áföstum pappa. Einangra skal á milli sperra og gæta að ullin passi 
vel út í sperru beggja vegna. Efst í sperru skal koma fyrir 25x25 mm lista til að tryggja loftun þaks, þar 
sem að samskeyti myndast á ulllinni skal hefta mashónit við listann. Neðan á sperrur skal síðan koma 
fyrir 2mm stálvír með c/c 30 mm millibili til að tryggja að ullin falli ekki úr loftinu komi til bruna, síðan 
skal strekkja rakavarnarlag úr 0,2 mm PE plastdúk heftaðan upp í þar til gerðan plastborða, öll samskeyti 
skal líma saman með límbandi af viðurkenndri gerð. Lagnagrind er síðan sett upp bæði fyrir loftadósir og 
einnig nýtt sem afréttingargrind fyrir gifsklæðiningu, hún er tvöföld og sett saman úr húsþurru efni af 
stærðinni 34x45 mm, c/c 600 mm á milli bæði í innri og c/c 400 mm í ytri grind. Einangra skal 
lagna/afréttingagrind með 25 mm ullarplötum. Gifsplötur eru skrúfaðar upp í ytri grindina með lágmarks 
lengd á milli skrúfa 150 mm. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna, efni veggjar og afgangar séu 
fjarlægðir. 

 

4.2.3 Útveggir efri hæðar 

Við einangrun útveggja efri hæðar skal nota 145 mm þéttull, innan á stoðir útveggjar skal hefta 0,2 mm 
þolplast með þar til gerðum plastborða, kítta skal undir þolplastið með þolplastkítti og hefta þar yfir. Öll 
samskeyti plastsins skal líma saman með límbandi af viðurkenndri gerð. Gólfílögn skal ná upp á fótreim 
veggjar til að loka rakavarnarlagi að neðan verður, hefðbundinn frágangur skal vera búinn áður en það er 
gert. Rafmagnsgrind og afréttingargrind skal koma utan á veggjagrind þegar ofangreindu er lokið, grindin 
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skal vera 45x45 mm húsþurruefni skrúfað með c/c 600 mm millibili í hverja stoð. Tvöfalt lag af gifsi skal 
koma utan á grind, gæta skal að innra byrgðið snúi þvert á ytra byrgði, bil á milli skrúfa í ytra birgði skal 
skrúfast með c/c 150 mm millibili og 250 mm millibili í miðju á plötu. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna, efni veggjar og afgangar séu 
fjarlægðir. 

4.3 Málun og undirvinna 

4.3.0 Almennt 

Við val á málningartegundum skal hafa samráð við verkkaupa, verkkaupi velur liti og áferð. Verktaki skal 
gera og framvísa sýnishornum af litum og áferð ef þess er óskað. Gæta skal að grunnur undir endanlegan 
lit skal vera í sama lit og lokaáferð. Verktaki skal tryggja að veggir séu hreinir og nauðsynlegum 
viðgerðum lokið, einnig þurfa veggir að vera lausir við ryk og fitu. Fara skal eftir leiðbeiningum 
framleiðanda við alla málningarvinnu, ekki er leyfilegt að þynna málningu umfram það sem framleiðandi 
gefur upp. 

 

4.3.1 Steyptir veggir, spörslun og málun 

Spörslun og málun neðri hæðar er beint á steypu, verktaki skal gæta þess að viðgerðum og slípun sé 
lokið áður en sparlsvinnu sé lokið áður en byrjað er. Gert er ráð fyrir að sandspörslun séu lágmark tvær 
umferðir, ef þurfa þykir á að blettasparsla holur.  Á sýnileg horn skal setja kverklista af viðurkenndri gerð. 
Ein umferð af grunni skal bera á veggina áður en tvær umferðir af endanlegri áferð er sett á. Öll vinna 
skal framkvæmd af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

 

4.3.2 Léttir innveggir, spörslun og málun 

Gifsveggi skal sandsparsla að lágmarki tvær umferðir, ef þurfa þykir skal blettasparsla. Á öll sýnileg horn 
skal setja kverklista af viðurkenndri gerð. Ein umferð af grunni skal bera á veggina  áður tvær umferðir af 
endanlegri áferð er sett á. Öll vinna skal framkvæmd af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

4.3.3 Loft, spörslun og málun 
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Loft skal sandsparsla að lágmarki tvær umferðir, ef þurfa þykir skal blettasparsla. Á öll sýnileg horn skal 
setja kverklista af viðurkenndri gerð, kverkborða skal líma í allar kverkar. Kítta skal með akrýlkítti í öll 
samskeyti við loft og veggi. Ein umferð af grunni skal bera á veggina  áður tvær umferðir af endanlegri 
áferð er sett á. Öll vinna skal framkvæmd af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

4.4 Innréttingar 

4.4.0 Almennt 

Val á innréttingum og fataskápum skal gert í samráði við verkkaupa. Allar innréttingar skulu vera að 
vandaðri gerð, áhersla er lögð á innvols skápa sé vandað svo sem lamir og brautir. Fyrir endanlegt mál 
skal hafa samráð við hönnuð hússins. Öll mál innréttinga skulu vera tekin á staðnum og borin saman við 
smíðateikningar innréttinga. Við val á sýnilegum festingum skal hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa, 
verktaki skal ef óskað er eftir sýnishorn á yfirborðsáferð innréttinga. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

4.4.1 Eldhúsinnrétting 

Verktaki sér um að kaup og uppsetningu á innréttingu. Val innréttingu skal gert í samráði við eiganda og 
hönnuð hússins. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Innifalið í einingaverði er allt efni og uppsetning. 

4.4.2 Baðinnréttingar 

Verktaki sér um  kaup og uppsetningu á innréttingu,. Val innréttingu skal gert í samráði við eiganda og 
hönnuð hússins. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Innifalið í einingaverði er allt efni og uppsetning. 

 

 

4.4.3 Fataskápar 

Verktaki sér um að kaup og uppsetningu á fataskápum. Val á fataskápum skal gert í samráði við eiganda 
og hönnuð hússins. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Innifalið í einingaverði er allt efni og uppsetning. 

 

4.5 Innihurðir 
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4.5.1 Innihurðir, engin krafa 

Verktaki sér um kaup og uppsetningu innihurða í samráði við eiganda og hönnuði hússins. Allar hurðir 
skulu vera að vandaðri gerð. Uppsetning innihurða skal vera eftir leiðbeiningum framleiðanda. Öll vinnan 
skal framkvæmd af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Innifalið í einingaverði er allt efni og uppsetning. 

4.5.2 Innihurðir EICS-30 

Verktaki sér um kaup og uppsetningu innihurða í samráði við eiganda og hönnuði hússins. Allar hurðir 
skulu vera að vandaðri gerð. Uppsetning innihurða skal vera eftir leiðbeiningum framleiðanda. Öll vinnan 
skal framkvæmd af fagmönnum. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Innifalið í einingaverði er allt efni og uppsetning. 

4.6 Gólfefni 

4.6.0 Almennt 

Undirbúningur við lagningu gólfefni skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda. Verktaki skal hafa samráð 
við eftirlitsmann verkkaupa áður en lagning gólfefna, honum ber að afhenta rakamælingar gólfa áður en 
vinna við lagningu hefst. Við val á gólfefnum skal verktaki hafa samráð við eiganda og hönnuð hússins, 
litir og áferð eru háðar samþykki hönnuðar. Öll vinna skal framkvæmd af fagmönnum. 

4.6.1 Parket 

Parket er valið í samráði við eiganda og hönnuð hússins. Allt efni skal vera af vandaðri gerð og lagt eftir 
fyrirmælum framleiðanda. Frágangur parkets við veggi skal fylgja fyrirmælum hönnuðar. Val á undirlagi 
skal bera undir hönnuð og eiganda hússins, velja skal hljóðdempandi undirlag. Öll vinna skal framkvæmd 
af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

4.6.2 Flísar 

Flísar eru valdar í samráði við eiganda og hönnuð hússins. Verktaki skal gæta að öll undirvinna fyrir 
flísalögn sé vönduð og eftir leiðbeiningum framleiðanda. Lagning flísa á gólf og veggi skal hlíta 
fyrirmælum hönnuðar. Öll vinna skal framkvæmd af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 
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Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

5. Frágangur utanhúss 

5.1.0 Almennt 

Verktaka ber að vanda allan frágang utanhúss og gæta þess að allt efni sem notað er sé til þess fallið að 
það sé ætlað til notkunar utanhúss og endist vel. Ef upp koma vafaatriði varðandi efnisval ber verktaka 
að tilkynna slíkt til eftirlitsmanns verkkaupa. 

5.1.1 Samskeyti veggjar og sökkla 

Á samskeyti veggjar og sökklar skal verktaki asfaltbera a.m.k 200 mm upp á steyptan vegg og 200 mm 
niður fyrir neðri brún botnplötu. Verktaki skal bræða tjörudúk yfir samskeyti þar sem að útveggur mætir 
botnplötu og niður á sökkul. Veggjaeinangrun er látin ganga a.m.k 200 mm niður fyrir neðri brún 
botnplötu, yfir einangrun er síðan settur takkadúkur festur með dyflum til að halda jarðvegsvatni frá 
einangrun. 

 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innifalið í magntölum er öll vinna og efni við frágang samskeytum veggjar 
og sökkla. 

5.1.2 Stoðveggur 

Verktaki skal asfaltbera stoðvegg með fljótandi asfalti þar sem jarðvegur kemur utan á. Á vegginn skal 
síðan koma 50 mm plasteinangrun 24kg/mᶾ fest upp með dyflum þar sem jarðvegur kemur upp að, 
takkadúkur er settur yfir einangrun og lokað að ofan með flasningu við jarðvegshæð lóðar. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innifalið í magntölum er öll vinna og efni við frágang stoðveggja. 

5.1.3 Múrhúðun 

Múra skal alla sýnilega steypta fleti. Áður en vinna við múrhúðun hefst skal háþrýstiþvo fletina til að full 
viðloðun náist. Múrgrunnur er síðan borinn á og síðasta lagið skal vera filtmúr með jafnri áferð og réttir 
þykkt, hann er síðan pússaður með filtbretti þegar múrinn hefur tekið sig nægilega mikið. Allur múr skal 
vera að viðurkenndri gerð og öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

5.1.4 Burðarsúla svala 



25 
 

 

Steypt burðarsúla undir svölum skal múrhúða. Áður en vinna við múrhúðun hefst skal háþrýstiþvo fletina 
til að full viðloðun náist. Múrgrunnur er síðan borinn á og síðasta lagið skal vera filtmúr með jafnri áferð 
og réttri þykkt, hann er síðan pússaður með filtbretti þegar múrinn hefur tekið sig nægilega mikið. Allur 
múr skal vera að viðurkenndri gerð og öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

5.1.5 Ílögn á svalir 

Á svalir skal koma ílögn til að tryggja að vatnshalli sé réttur og halli frá húsi að niðurföllum. Hreinsa skal 
yfirborð vel og skal það slípað niður og vera laust við óhreinindi, grunna skal undir ílögn. Eftir ílögn skal 
yfirborð svalaþakið varið með vatnsfælu. Ílögn skal vera að viðurkenndri gerð og öll vinna unnin af 
fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

 

 

5.2 Trésmíði utanhúss 

 

5.2.0 Almennt 

Trésmíði utanhúss felur í sér vinnu við uppsetningu á utanhússklæðningu, frágang glugga og hurða, smíði 
þakkants og uppsetningu svalahandriðs. 

5.2.1 Utanhússklæðning 

Útveggi neðri hæðar skal klæða með láréttu hefluð Lerki á þrjá kanta, gæta skal sú hlið sem ekki er 
hefluð snúi út. Einangra skal steypta fleti með þéttull 100 mm að þykkt og þéttleiki skal vera 80kg/mᶾ, 
minnst skal vera 4 stk dyflur í hverri plötu. Bolta skal álvinkla með c/c 600 mm millibili og festa þá í 
steyptan vegg með heitgalv.boltum af stærðinni 8x60 mm, gæta skal að setja undir vinkla tjörudúk til að 
rjúfa tengsl steypu og vinkils. Mæla skal upp veggflöt fyrir klæðningu og deila út lóðréttum leiðurum og 
gæta skal þess að bil á milli leiðara sé ekki meira en 800 mm. Klæðningin skal skrúfast á ál undirkerfi með 
ryðfríum skrúfum með Panhaus, stærð 4x45 mm og skal vera tvær skrúfur í lóðrétt í hvern leiðara. Gæta 
skal að á hverjum leiðara skal einungis koma einn fastur punktur, aðrir punktar skulu hafa möguleika að 
hreyfast lóðrétt. Frágangur við glugga skal forma með Lerki, fest með vinkli upp við glugga og lárétt 
klæðning gangi yfir til að fela samskeyti. Vísað er í teikningu nr 3.3 við frágang klæðningar. Fara skal eftir 
leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu álundirkerfis og nota viðurkenndar festingar. Öll vinna skal 
unnin af fagmönnum. 
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Útveggi efri hæðar skal klæða á sama álundirkerfi og neðri hæð, fara skal eftir sömu leiðbeiningum við 
uppsetningu og á neðri hæð. Til viðbótar við klæðningu neðri hæðar er sementsbundin trefjaplata sett á 
undirkerfið sem stuðningur undir zinkklæðningu, þykkt 10 mm. Vinkla undirkerfis skal skrúfa á 
sementsbundnar trefjaplötur, þykkt 12 mm og leitast skal við a.m.k annar hver leiðari hitti á stoð 
timburveggjar. Skrúfa skal tvær skrúfur í hvern vinkil, skrúfur skulu vera ryðfríar með Panhaus og af 
stærðinni 5x70 mm. Klæðning skal vera 0,8 mm af þykkt og með tvöföldum lás, festa skal klæðningu á 
undirkerfi eftir leiðbeiningum framleiðanda. Klæðning gengur upp yfir þakrennu og frágengin að ofan 
verður með flassingu sem gengur ofan í rennu úr plasti. Frágangur við glugga skal vera beygðar 
flassningar úr zinki sem ganga inn í droprauf glugga og læsast saman við veggjarklæðningu, vatnsbretti 
ganga út fyrir vegggjarklæðningu a.m.k 5 mm og hafa dropabrot. Samskeyti klæðningar skulu hitta á 
samskeyti þakklæðningar alls staðar. Frágangur skal unnin eftir teikningu nr 3.3. Öll vinna við klæðningu 
skal vera vönduð og unnin eftir leiðbeiningum framleiðanda. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Allar klæðningar skulu vera samkvæmt ÍST EN 13501-1 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²). Innfalið í einingaverðum skulu vera öll vinna og efni. 

 

 

 

 

5.3 Gluggar og hurðir 

 

5.3.0 Almennt 

Uppsetning glugga og hurða skal framkvæmd eftir glugga-og hurðayfirliti hönnuðar. Gluggar og hurðir 
eru ál/timbur gerðar og í lit Ral 9010. Gæta skal að gluggar og hurðir séu af vandaðri gerð og uppfylli 
kröfur Byggingarreglugerðar varðandi varmatap og staðla um vindálag a.m.k 200 kg/mᶾ. 

5.3.1 Gluggar 

Frágangur glugga skal taka vísan af teikningu nr 3.1 og settir upp eftir glugga/hurða yfirliti hönnuðar. 
Gluggar eru ál/tré gluggar og skulu vera frá viðurkenndum söluaðila, ef eftirlitsmaður verkkaupa fer fram 
á upplýsingar varðandi kröfur eða prófanir frá RB er verktaka skylt að leggja þær fram eða greiða 
prófanir á eigin kostnað og leggja fram. 

Gæta þarf frágang glugga sérstaklega og vanda til verks, bil á milli glugga og veggjar skal setja þéttipylsu 
u.þ.b 50 mm fyrir innan ytri brún glugga. Grunna þarf þéttipylsu áður en kíttað er með kítti af 
viðurkenndri gerð.  Fylla skal að innanverðu með tjöruhampi eða ull og gæta skal að hvergi myndist 
tómarúm, þéttipylsa er síðan sett að hampi/ull, grunnað og síðan kíttað yfir með sama kítti og notað er 
að utanverðu. Litur glugga skal vera RAL 9010. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 
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Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Einingaverð skal miðast við fullfrágenginn glugga, innifalið er öll vinna og efni. 

5.3.2 Útidyrahurð og aðrar hurðir 

Frágangur hurða skal taka vísan af teikningu nr 3.1 og settir upp eftir glugga/hurða yfirliti hönnuðar. 
Gluggar eru ál/tré gluggar og skulu vera frá viðurkenndum söluaðila, ef eftirlitsmaður verkkaupa fer fram 
á upplýsingar varðandi kröfur eða prófanir frá RB er verktaka skylt að leggja þær fram eða greiða 
prófanir úr eigin vasa og leggja fram. 

Gæta þarf frágang glugga sérstaklega og vanda til verks, bil á milli glugga og veggjar skal setja þéttipylsu 
u.þ.b 50 mm fyrir innan ytri brún glugga. Grunna þarf þéttipylsu áður en kíttað er með kítti af 
viðurkenndri gerð.  Fylla skal að innanverðu með tjöruhampi/ull og gæta skal að hvergi myndist 
tómarúm, þéttipylsa er síðan sett að hampi/ull, grunnað og síðan kíttað yfir með sama kítti og notað er 
að utanverðu. Litur hurða skal vera RAL 9010. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Einingaverð skal miðast við fullfrágenginn glugga, innifalið er öll vinna og efni. 

 

5.3.3 Bílskúrshurð 

Bílskúrshurð skal vera frá viðurkenndri gerð . Hurð skal vera flekahurð og  hafa 40 mm þykkan 
pólýúreþan kjarna, ytra byrði skal vera a.m.k 0,55 mm galvanhúðaðar stálplötur. Setja skal upp rafdrifinn 
hurðaopnara. Við uppsetningu skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda og vanda skal frágang. Litur 
hurðar skal vera RAL 9010. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Einingaverð skal miðast við fullfrágenginn glugga, innifalið er öll vinna og efni. 

 

 

6. Frágangur lóðar 

 

6.1.0 Almennt 

Verktaki skal skila lóð fullfrágenginni. Allt efni skal vera 1 flokks efni sem undirlag og annar frágangs 
jarðvegur. Hellulögn skal vera lögð með hellum af gerðinni Garðahellur, stærð 15x30x6 cm. Lóð fyrir 
utan hellulögn skal vera jöfnuð og tyrfð.  

6.1.1 Fylling að húsi 

Verktaki fyllir að húsi að hluta til og að stoðvegg. Loka skal öllum kónagötum með rifluðum töppum 
lögðum í kítti, múra yfir tappa með viðurkenndum þéttimúr. Tjarga skal alla veggi þar sem jarðvegur 
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kemur að og auk þess skal líma tjörudúk yfir öll steypuskil með borða, lágmarks breidd skal vera  250 
mm. Setja skal 100 mm plasteinangrun 24kg/mᶾ á veggina og yfir einangrun skal síðan koma takkadúkur. 
Allt efni skal vera frostfrítt og sem mest laust við sand. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²), jarðvegur er mældur í rúmmetrum(mᶾ). Innfalið í einingaverðum skulu vera 
öll vinna og efni. 

6.1.2 Jarðvegsskipti undir hellur 

Verktaki skal jarðvegsskipta undir hellur á lóð. Fyrst skal fjarlægja allt efni sem ekki telst frostfrítt og fylla 
upp með frostfríu efni. Miða skal við að gröftur og jarðvegsskipti ná minnst 0,5 m út fyrir ystu brún á 
hellum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í  rúmmetrum(mᶾ). Innfalið í einingverði skulu vera öll vinna og efni. 

 

 

 

6.2 Mannvirki lóðar 

6.2.0 Almennt 

Verktaki skal klára mannvirki lóðar. Allur frágangur skal vera vandaður og snyrtilegur, mannvirki lóðar 
eru óupphituð og skal frágangur taka tillit til þess. 

 

6.2.1 Sorptunnuskýli 

Við frágang og skal verktaki leita sér upplýsinga hjá eftirlitsmanni verkkaupa og hönnuði. Skýlið skal vera  
tvöfalt, það skal vera staðsteypt. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru stykki(stk). Einingaverð skal miðast við fullfrágengið skýli, innifalið er öll vinna og efni. 

 

 

 

6.3 Snjóbræðsla og hellulögn bílaplans 

6.3.0 Almennt 
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Verktaki skilar lóð með lögnum og snjóbræðslu tilbúnar til notkunar. Allur frágangur skal vera vandaður 
og efni skal vera frá viðurkenndum söluaðila og lagt eftir leiðbeiningum framleiðanda. 

6.3.1 Snjóbræðsla bílaplans 

Verktaki skal skila bílaplani hellulögðu með snjóbræðslu undir. Snjóbræðsla skal vera úr 25 mm PP/PEM 
rörum, ekki má vera meira en 250 mm á milli slanga. Sandlag yfir snjóbræðslu undir hellulögn skal vera 
55-70 mm til að tryggja jafna bræðslu. Öll vinna skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í lengdarmetrum(lm). Innifalið er öll vinna og efni. 

 

6.3.2 Hellulögn bílaplans 

Verktaki skal skila bílaplani hellulögðu. Hellulögn skal vera lögð með hellum af gerðinni Garðahellur, 
stærð 15x30x6 cm. Allur frágangur skal vera snyrtilegur og vandaður. 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru fermetrar(m²), jarðvegur er mældur í rúmmetrum(mᶾ). Innfalið í einingverði skulu vera öll 
vinna og efni. 

 

 

 

 

 

 

7. Burðarþolsútreikningur 

 

7.1 Útreikningur á þaki: 

7.1.1 Eigin þyngd þakvirkis: 

Rafmagnsgrind í lofti: 

Rafmagnsgrind og afréttingargrind er tvöföld grind úr 34 x 45 mm efni 

Útreikningur: 0,034 * 0,045 * 1= 0,00153 * 350kg/mᶾ= 0,5355kg/m 

1m/0,6=1,67 stk *2= 3,34 stk › 0,5355/3,34²=1,8=0,018kn/m² 

Gifsplötur 
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Útreikningur: 

9kg/m²= tala frá framleiðanda= 0,09kn/m² 

Þakull 

Útreikningur: 

30kg/mᶾ› 0,220*1*1=0,22mᶾ›30kg*0,22=6,6kg/ m²= 0,66kn/ m² 

Þaksperrur: 

Þaksperrur sem nota skal eru 45*225mm og eigin þyngd timburs er 380 kg/mᶾ 

Útreikningur: 

0,045*0,22*1=0,0099*380kg=3,762kg/mᶾ 

1,67stk í m²= 6,28254 kg= 0,062kn/m² 

Krossviður 

Krossviður 20mm, samkvæmt framleiðanda: 700kg/mᶾ  

 

Útreikningur: 

0,02*1*1=0,02*700kg=14kg/m²= 0,014kn/m² 

SBS asfaltdúkur 

Samkvæmt framleiðanda 6kg/m² 

Útreikningur: 

0,06kn/m² 

Þakklæðning Zink 

Samkvæmt framleiðanda: 7135kg/mᶾ 

Útreikningur: 

1 plata óvölsuð= 0,63m*1m= (0,008*0,63*1)*2=0,01008*7135=71,9208kg/m²=0,72kn/m² 

Festingar og annað: 
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Útreikningur: 

1,5kg/m²=0,015kn/m² 

 

Samtals 

Útreikningur: 

0,018+0,0066+0,066+0,063+0,14+0,06+0,72+0,015=1,172kn/m² 

Eigin þyngd þaks er því samkvæmt útreikning 1,172kn/m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Snjóálag:  
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Snjóálagssvæði á Íslandi 

 

 

Snjóálagstafla úr IST EN 1991-1-3:2003/NA:2010 

Þar sem að Fagraþing 12 er yfir 100 metrum yfir sjávarmáli þá reiknast það á svæði 2 er þyngdin reiknuð 
3kn/mᶾ 

Leyfileg formbreyting heild L/200= 26,7215mm 

Leyfileg formbreyting hreyf. L/400= 13,36075mm 

 

 

7.1.3 Þaksperrur 

Útreikningur: 

Qk-Snjóálag 3 kn/mᶾ 

gk-Eigin þyngd 1,172kn/m² 

Álagsbreidd 0,6m(hálft sperrubil) 

 

Kennigildi(0,6*gk)+(0,6*qk)notmark 

=(0,6*1,172kn/m²)+(0,6*3kn/m²)=2,5032kn/m² 

Brotmark(y.g.sub*0,6*gk)+(yq*0,6*qk) 

=qd*(1,35*0,6*1,172)+(1,5*0,6*3)=3,64932kn/m² 

Lengsta mál sperru er 5,3443m(ljósop) 
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Lengd sperru er 5,616m 

Tregðuvægi reiknað 45*220mm= 45*(220ᶾ)/12=39930000=39,93*10⁶mm⁴ 

Álag á bita fundið: 

Formbreyting: p álag 1,172*0,6m=0,7032kn/m 

Snjóálag: 3kn*0,6m= 1,8kn/m 

Heildarálag: ∗ , ∗( , )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
=20,78447882mm- álag ok! 

Hreyfanlegt: , ∗( , )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
= 53,20259082mm- álag ekki ok!! 

Þar sem álag á sperru er of mikið voru skoðaðar aðrar lausnir. Tekin var ákvörðun um að víxla sperrum í 
samsetningu frekar enn að setja þær saman ofan á límtrésbita. Við þá víxlun verður lengsta sperra 
3,741m og hér fyrir neðan koma álagsútreikningar út frá þeirri lengd. 

Heildarálag: ∗ , ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
=4,99mm- álag ok! 

Hreyfanlegt: ∗ , ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
=12,77mm- álag ok! 

Þar sem að sperrur standast það álag sem á þær gæti komið er skoðað langtímaáhrif sem koma á þær. 

 

Tímaáhrif sperru: 

Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs. 

δfin,g = δinst,g =(1+Kdef) 

 = 3,57*(1+0,6)= 5,17mm 

Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs. 

δfin,q = δinst,q (1+ψ₂*Kdef)= 9,14mm*(1+0,2+0,6)=10,24mm álag ok! 

Formbreyting samantekt: 

δfin = δfin,g + δfin,q= 5,17mm+10,24mm= 15,41mm 

Byggingarreglugerð kveður á um að heildarálag sé: L/200= 3741/200=18,705mm 

Standast því sperrurnar þær kröfur sem gerðar eru til þeirra. 

Þar sem að sperrurnar hafa staðist þær kröfur sem gerðar hafa verið til þeirra þá er farið í að skoða hvort 
að þær standist Sker- og Beygjuþol. 

Skerþolsprófun: 
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Ved= : ∗ = : 
,

∗ ,
= 3,4136kn 

Virk breidd þversniðs: 

bef = *b= *45mm= 30mm 

Skerspennur sem verka á bitann fundnar: 

Td= 
∗

∗ ∗
= ∗ , ∗ ⁶

∗ ∗
= 0,775Mpa 

Skerþol bitans fundið: 

fvd= *fv,k = 
,

,
*3,4Mpa= 2,35Mpa 

Sperrurnar standast Skerþolsprófun! 

Beygjuþolsprófun: 

Mótstöðuvægi fundið: 

W= ∗ ²= ∗( )²= 363*10ᶾmmᶾ 

Beygjuvægi sem verkar á bitann fundið: 

Med= ∗ ²= , ∗( , )²= 3,15kNm 

 

Beygjuþol bitans fundið: 

W= 
ɣ

*fm,k =363*10ᶾ* ,

,
*18Mpa= 4,52kNm 

Sperrunar standast Beygjuþolsprófun! 

Tekin var ákvörðun um að reikna ekki vindálag þar sem að það eru töluvert minna en snjóálag. 

7.1.4 Límtré 

Í þaki er límtrésbiti af stærðinni 145x600 mm og situr hann á útveggjum sitthvoru megin í húsinu ásamt 
því að vera undirstuddur af stálsúlu. 

Álag sem áætlað er að komi á bitann: 

Qk= 3kNm² 

gk= 1,172kNm² 

Álagsbreidd= 4,717m 

Þyngd á límtré frá framleiðanda er 480kg/m²= 0,145*0,6*1m=0,087mᶾ*480kg=41,76kg/m 
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Reiknað Notmark: 

(4,717m*1,172kNm²)+(4,717m*3kNm²)*0,4176=11,44kNm 

Reiknað Brotmark: 

(1,35*4,717*1,172kNm²)+(1,5*4,717*3kNm²)= 28,69kNm 

Reiknað Tregðuvægi: 

I= ∗ ᶾ= ∗ ᶾ= 2,61*10⁹mm⁴ 

Skoðað hver formbreyting er á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag: 

Reiknað P: álag sem verkar á bitann: gk= 1,172*4,717=5,528kn/m²; Qk=3*4,717=14,151kn/m² 

Formbreyting heildarálag: 

δinst,g= ∗ ∗ ⁴

∗ ∗
= ∗ , ∗( )⁴

∗ ∗ ∗ ⁶
= 5,09mm 

Formbreyting hreyfanlegt álag: 

δinst,q= 
∗ ∗ ⁴

∗ ∗
= ∗ , ∗( )⁴

∗ ∗ ∗ ⁶
= 13,03mm 

Byggingarreglugerð gerir kröfur fyrir hreyfanlegt álag L/400= 7000/400=17.5mm 

           Varanlegt álag L/200= 7000/200= 35mm 

Reiknað álag er minna en krafa Byggingarreglugerð og stenst því Límtrésbiti álag! 

 

Reiknuð tímaáhrif fyrir Límtré: 

Eigin þyngd og skrið: 

δfin,g= δinst,g(1+Kdef)= 5,09mm*(1+0,6)=8,144mm 

Breytilegt og skrið: 

δfin,q= δinst,q(1+ψ₂*Kdef)= 13,03*(1+(0,2*06))= 14,59mm 

Límtrésbitinn stenst álag tímaáhrifa! 

Sker-og Beygjuþol kannað 

Skerþol: 

Ved= ∗ = , ∗ = 100,38kN 

Virk breidd á bita: 

Bef: *b= *145=96,66mm 
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Skerspennur: 

Td: ∗

∗ ∗
= ∗ , ∗ ᶾ

∗ , ∗
= 2,6Mpa 

Skerþol: 

fvd: 
ɣ

* fv,k= ,

,
*3,5Mpa=2,33Mpa 

Límtrésbitinn stenst kröfur um skerþol! 

Beygjuþol: 

Mótstöðuvægi fundið: 

W= ∗ ²= ∗( )²=8,7*10⁶ 

Virkt beygjuvægi á bitann: 

Med= ∗ ²= ∗( )²=1,78kN 

Beygjuþol bitans fundið: 

W*
ɣ

*fm,k= 8700000* ,

,
*30Mpa= 1,81kN 

Límtrésbitinn stenst kröfur um beygjuþol! 

 

 

 

7.1.5 Stálsúla: 

Sem undirstaða undir límtrésbita er stálsúla, hún er falinn inn í vegg sem skiptir eldhúsi og 
sjónvarpsherbergi. Súlan 100*100*6,3 mm og hefur hlutfallslega renglutölu 0,92 

Útreikningur: 

Tölur úr Statik og styrlærer: A mm²= 2,33*10ᶾ 

      Þyngd= 18,3kg/m 

    I= 3,39*10⁶ 

  W= 67,8*10ᶾ 

 Kiknunarferill= a=0,21 

Lengd súlurnar er 2693mm  

 



37 
 

 

Reiknað lambdagildi: 

λ= 
, ∗ ∗ɛ

= 
, ∗ , ∗

= 𝟎, 𝟕𝟓𝟎𝟖 

Fy= 2356Mpa 

ɛ=√ =√ =1 

Ø= 0,5*[1+a*(λ-0,2)*λ²]= 

   = 0,5*[1+0,21*(0,7508-0,2)*0,7508²=0,615 

X=
Ø± Ø ²

  =  
, , , ²

 = 0,9503 

 

Reiknað þrýstiþol súlu: 

Nb,Rd= ∗ ∗

ɣ
= , ∗ , ∗ ᶾ∗ =520kN 

Við gefum okkur að helmingur af þyngd límtrésbitans komi til með sitja á stálsúlunni og reiknum út frá 
því. 

Álag á súlu: 

(28,68kNm*13,43m)/2=192,5862kN 

Súlan stenst það álag sem henni er ætlað! 

7.1.6 Veggjastoðir: 

Reiknuð er lengsta stoð hússins en hún mælist 3480 mm. 

Gildi frá framleiðanda fyrir vindálag er -1,5kN/m² 

Álag frá vindi er skilgreint sem skammtímaálag eða minn en ein vika samkvæmt ÍST EN 1995 

Notuð álagsbreidd er 0,6 m en það er hálft grindarbil í hvora átt. 

Útreikningur: 

Notmark er kennigildi án hlutstuðla: (0,6*-1,5kN/m²)= 0,9kN/m 

Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum: (ɣa*0,6 m*qk) 

qd=( 1,5*0,6m*1,5kN/m²)=1,35kN/m 

Tregðuvægi stoðar fundið: 

I= ∗ ᶾ= ∗( )ᶾ= 22,68*10⁶mm⁴ 

Formbreyting á fjaðursviði, varanlegt og hreyfanlegt: 
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Álag P á stoðina: qk= 1,5kN/m²*0,6=0,9kN/m 

 

 

 

Hreyfanlegt álag: 

δinst,q= ∗ ∗ ⁴

∗ ∗
= ∗ , ∗( )⁴

∗ ∗ , ∗ ⁶
= 8,35mm 

Krafa Byggingarreglugerða er L/400 sem er því 3840/400=8,7mm 

Stenst því stoðin hreyfanlegt álag! 

Formbreyting með tiliti til hreyfanlegs álags og skriðs könnuð. 

Formbreyting, breytilegt álag með tilliti til skriðs: 

δfin,q= δinst,q * (1+ψ₂+kdef)= 8,35mm*(1+0,06)=16mm 

Krafa Byggingarreglugerðar er L/200=3480/200=17,4mm 

Stenst því stoðin álag fyrir breytilegt álag! 

Sker og Beygjuþol kannað: 

Skerkraftur: 

Ved= ∗ = , ∗ , = 2,349kN 

Virk breidd þversniðs: 

bef= *b= *45mm=30mm 

Skerspennur: 

Td= ∗

∗ ∗
= ∗ , ∗ ᶾ

∗ ∗
= 0,81Mpa 

Skerþol: 

fvd=
ɣ

*fv,k= ,

,
*3,4Mpa=2,35Mpa 

Stenst því stoðin kröfur Skerþols! 

Beygjuvægi: 

Med= ∗ ²= , ∗( , )²= 2,04kNm 

Mótstöðuvægi: 
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W= ∗ ²= ∗( )²=157,7*10ᶾmmᶾ 

 

Beygjuþol: 

W= 
ɣ

*fv,k=157,7*10ᶾ* ,

,
*24Mpa=2,62kN 

Stoðin stenst kröfur um beygjuþol! 

                

 

 

8.0 Varmatapsútreikningur 

8.1 Almennt 

Með því að reikna varmatap húsnæðis er hægt að ákvarða hversu mikil afköst hitakerfið þarf að anna, 
finna heildarleiðnitap og bera saman við kröfur Byggingarreglugerðar og finna U-gildi byggingahlutana. 
Varmaflutningur er ekki eins á milli efna og hefur hvert efni mismunandi varmaviðnám á varmaflutningi. 
Varmaviðnám er reiknað sem þykkt á efni á móti varmaleiðnitölu og er táknað sem R. 
Byggingarreglugerð kveður á um að reikna skulu kólnunartölu eftir aðferð sem gefin er upp í ÍST 
66:2008. 

 

 

 

 

 

8.2 Reiknað U-gildi 

 

Tafla 01 
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Tafla 02 
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Tafla 03 

 

 

 

 

 

Tafla 04 

 

 

8.2 Varmataps útreikningur 

Tafla 05 Bílskúr 
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Tafla 06 Herbergi nr 1-1hæð 

 

 

Tafla 07 Herbergi 2-1 hæð 
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Tafla 08 Herbergi 3-1 hæð 

 

Tafla 09 Baðherbergi-1 hæð 
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Tafla 10 Gangur og stigi-1 hæð 

 

Tafla 11 Forstofa-1 hæð 
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Tafla 12 Stofa og eldhús-2 hæð 
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Tafla 13 Sjónvarpsherbergi-2 hæð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 14 Baðherbergi 1-2 hæð 
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Tafla 15 Baðherbergi 2-2 hæð 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Tafla 16 Hjóna-og fataherbergi-2 hæð 

 

Tafla 17 Milliloft/fylgirými- 2hæð 

 

9.0 Lagnir útreikningur 

9.1 Hitalagnir 

Eins og hefur komið fram í kafla um hitalagnir í Verklýsingu þá er húsið hitað upp með gólfhita, nema í 
bílskúr þar er ofn. Á baðherbergjum er gert ráð fyrir handklæðaofnum.  

 

9.2 Neysluvatnslagnir 

Neysluvatn verður upphitað kalt vatn í gegnum varmaskipti, gæta þarf þess að neysluvatn fari ekki yfir 
65° á töppunarstað skv Byggingarreglugerð gr. 14.5.10 

Tafla 18 Töppunarstaðir og rennsli lagna 
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 Kalt vatn 
 

Heitt vatn 
 

Fjöldi 
 

Summa 
Kalt vatn 

Summa 
Heitt vatn 

 l/s l/s Stk l/s l/s 
Sturtur 0,15 0,15 2 0,3 0,3 
Wc 0,1 0 3 0,3 0 
Handlaug 0,1 0,1 3 0,3 0,3 
Skolvaskur 0,1 0,1 1 0,1 0,1 
Þvottavél 0,2 0 1 0,2 0 
Uppþvottavél 0,2 0 1 0,2 0 
Eldhúsvaskur 0,2 0,2 1 0,2 0,2 
Baðkar 0,3 0,3 1 0,3 0,3 
Samtals    1,9 1,2 

 

Til að finna út samtímarennsli er notuð jafna: 

Qd=0,2+0,015(∑ qf-0,2)+0,12( ∑𝑞𝑓)-0,2 

Hámarks útreikningur fyrir kalt vatn: 

0,2+0,015(1,9-0,2)+0,12( 1,9 )-0,2= 0,19 l/s 

Hámarks útreikningur fyrir heitt vatn: 

0,2+0,015(1,2-0,2)+0,12( 1,2 )-0,2= 0,14 l/s 

Miða við útreikninga hér að ofan tekur hönnuður ákvörðun um að nota rör í rör kerfi með pex-lögnum, 
sverleiki lagna skal vera Ø 18x2,5 mm nema að salerni en þar er sverleiki Ø 15x2,5 mm . Sjá töflu hér að 
neðan: 

 

 

Tafla 19 Stærð lagna og gerð 

 Kalt vatn 
 

Heitt vatn 
 

Rör í rör pex lagnir 
 

Tæki Neysluvatn Neysluvatn Ákvörðun hönnuðar 
Sturtur DN 14 DN 14 Ø 18x2,5 mm  
Wc DN 12  Ø 15x2,5 mm  
Handlaug DN 14 DN 14 Ø 18x2,5 mm  
Skolvaskur DN 14 DN 14 Ø 18x2,5 mm  
Þvottavél DN 14  Ø 18x2,5 mm  
Uppþvottavél DN 14  Ø 18x2,5 mm  
Eldhúsvaskur DN 14 DN 14 Ø 18x2,5 mm  
Baðkar DN 14 DN 14 Ø 18x2,5 mm  
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9.3 Gólfhitalagnir 

Hitun hússins fer fram í gegnum gólfhita og hér að neðan má sjá útreikninga sem framkvæmdir voru 
samkvæmt því. Gólfhitakistum er skipt upp á milli hæða og er gólfhitakista neðri hæðar í bílskúr og á 
baðherbergi efri hæðar. Lagnir eru lagðar út frá fyrrgreindum kistum með c/c 200 mm millibili og er 
reiknaður sverleiki lagna DN15(Ø20 mm). Framrásarhiti er áætlaður 42°C og bakrásarhiti 35°C 

Tafla 20 Gólfhiti 1 hæð 

 

Tafla 21 Gólfhiti 2 hæð 

 

 

 

 

Tafla nr 22 Ofn í bílskúr 
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11. Þakrennur og niðurföll 

Stærð á þaki Fagraþings 12 er 136,4 m² og munu þakniðurföll vera 3 stk, eitt til hvors enda hvorum enda 
og það þriðja í horni á inndregnu þaki. Hvert niðurfall mun því anna 45 m². 

 

 

 

 

Mynd Þak 
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Staðreyndir og ákvörðun hönnuðar: 

Veðurstofa Íslands gefur upp að mesta úrkoma sem hægt er að reikna með séu 300 l/s á hvern hektara 
en það eru þær upplýsingar sem hafðar eru til hliðsjónar. 

Ákvörðun hönnuðar er að nota 70 mm rennur og niðurfallsrör, samkvæmt töflu hér að neðan þá er sú 
ákvörun í lagi. 

 

 

 

 

 

 Tafla 23 Línurit fyrir þakkrennur: 
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Tafla 24 Línurit fyrir þakniðurföll: 
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11. Loftun á þaki 

11.0 Almennt 

Loftun á þaki hefur mikið að segja þegar kemur að endingu þakvirkis, þar sem að þakvirki er byggt upp 
með timbri sem er lifandi efni og móttækilegt fyrir sveppamyndun er nauðsynlegt að loftun sé 
nægjanleg.  

Loftun skal hafa 25 mm loftbil á milli einangrunar og klæðningar sem klædd er ofan á sperrur. 
Loftunarrör með skordýraneti eru sett á milli sperra til að tryggja loftun og að skordýr eiga ekki aðgang 
inn í loftun þaks, við slíkan frágang myndast gegnum streymi í gegnum hvert sperrubil.  

Samkvæmt gr. 10.5.5 í Byggingarreglugerð skulu loftbil aldrei vera minna en 25 mm yfir allri einangrun 
og skulu loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1000 mm² fyrir hvern m² þakflatar nema að 
sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. 

 

11.1 Útreikningur á loftun þaks: 

Þakflötur í m² Loftunarþörf í mm² Loftunarþörf þakflatar í mm² 
136,4 1000 136400 
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Sperrubil 
stærð 
mm 

Rauf í 
sperrubili 
mm 

Afköst 
loftunar 
hvert bil 
mm² 

Afföll vegna 
skordýranets 
25% 

Afköst 
loftunar 
með neti 
mm² 

Fjöldi 
sperrubila 
stk 

Loftun á 
þaki  
mm² 

550 25 13750 0,75 11000 24 264000 
 

11.2 Niðurstaða útreikninga: 

Með 25 mm rauf með skordýraneti er loftun á þaki nægileg samkvæmt útreikningum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

12. Verkáætlun 
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13. Umsókn byggingarleyfis og gátlisti frá Reykjavíkurborg 

13.0 Gátlisti frá Rvk 
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13.1 Umsókn um byggingarleyfi frá Kóp 
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13.2 Hæðarblað Fagraþing 
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13.3 Mæliblað Fagraþing 
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14. Kostnaðaráætlun 

Fagraþing 12 

    

TILBOÐSBLAÐ 

    

 Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Fagraþing 12, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá: 

    
    
 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatti.  
    
    
 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:  
   FJÁRHÆÐ 

    
0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  9,225,000 
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA  9,405,425 
2 BURÐARVIRKI  15,235,945 
3 LAGNIR  7,289,137 
4 FRÁGANGUR INNANHÚSS  24,324,930 
5 FRÁGANGUR UTANHÚSS  13,187,995 
6 FRÁGANGUR LÓÐAR  644,750 
7 ANNAÐ  7,931,318 

    
 HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 87,244,501 

    
    
    
 Staður og dagsetning: 27. nóvember 2018 

    
    
 Nafn bjóðanda og kennitala:   

    
    
 Heimilisfang:   

    
    
 Sími:   
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 Netfang:   
    

     

      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF     
0.1 Hönnun 250 klst. 20,500 5,125,000 
0.2 Ráðgjöf 200 klst. 20,500 4,100,000 

      

 KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:    9,225,000 
 

     

      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA     
1.1 Aðstaða     
1.1.1 Aðstaða 12 mán 250,000 3,000,000 
1.1.2 Girðing í kringum vinnusvæði 9 mán 104,000 936,000 
1.1.3 Verkpallar 5 heild 270,000 1,350,000 

 Kafli 1.1 Aðstaða samtals:    5,286,000 
      

1.2 Jarðvinna     
1.2.1 Gröftur     
1.2.1.1 Gröftur fyrir húsi 370 m³ 1,680 621,600 
1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 320 m³ 1,640 524,800 
1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 120 lm 5,425 651,000 
1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 heild 40,000 40,000 
1.2.2 Fylling     
1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 280 m³ 3,300 924,000 
1.2.2.2 Fylling inn í grunn 52 m³ 3,300 171,600 

1.2.2.3 
Fylling í lóð og að undirstöðum með 
uppgröfnu efni 150 m³ 3,300 495,000 

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 256 lm 1,150 294,400 
1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu     
1.2.3.1 Einangrun sökkla, 50 mm 25 m² 1,945 48,625 
1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 100 mm 104 m² 3,350 348,400 

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:    4,119,425 
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 KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   9,405,425 

     
      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2 BURÐARVIRKI     
2.1 Steypumót     
2.1.1 Sökklar(einfalt byrgði) 42 m² 9,500 397,475 
2.1.2 Sökkul fótur(einfalt byrgði) 11.5 m² 9,500 109,668 
2.1.3 Steyptir veggir(einfalt byrgði) 220 m² 13,500 2,970,318 
2.1.4 Plata yfir 1 hæð 130 m² 9,500 1,235,000 

 Kafli 2.1 Steypumót samtals:    4,712,461 
      

2.2 Bendistál     
2.2.1 Steypustyrktarstál K-10 6,200 kg 350 2,170,000 
2.2.2 Steypustyrktarstál K-12 2,100 kg 350 735,000 

 Kafli 2.2 Bendistál samtals:    2,905,000 
      

2.3 Steinsteypa     
2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25 19 m³ 32,000 600,240 
2.3.2 Steypa  veggir, C-30 44 m³ 35,000 1,540,165 
2.3.3 Steypa í botnplötu C-25 15 m³ 32,000 487,680 
2.3.4 Steypa í plötu yfir 1 hæð C-30 26 m³ 35,000 910,000 

 Kafli 2.3 Steinsteypa samtals:    3,538,085 

      
2.4 Stálvirki     
2.4.1 Stálsúla 36 kg 1,500 54,000 

 Kafli 2.4 Stálvirki samtals:    54,000 
      

2.5 Trévirki     
2.5.1 Veggjagrind 2 hæð 171 m² 14,200 2,428,200 

 Kafli 2.5 Trévirki samtals:    2,428,200 
      

2.6 Þak     
2.6.1 Þakviðir 131 m² 12,200 1,598,200 

      
 Kafli 2.6 Þak samtals:    1,598,200 

      
 KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   15,235,945 

 



66 
 

 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

4 FRÁGANGUR INNANHÚSS     
4.1 Múrverk     
4.1.1 Slípun veggir 220 m² 1,200 264,000 
4.1.2 Ílögn gólf 265 m² 4,900 1,298,500 

 Kafli 4.1 Múrverk samtals:    1,562,500 
      

4.2 Léttir veggir og klæðningar     
4.2.1 Gifsveggir 91 m² 18,500 1,687,200 
4.2.2 Útveggjaklæðning innan 149 m² 10,100 1,507,930 
4.2.3 Niðurtekin loft 47 m² 13,150 618,050 
4.2.4 Klædd loft  72 m² 13,150 946,800 

 
Kafli 4.2 Léttir veggir og klæðning 
samtals:    4,759,980 

      
4.3 Málun     
4.3.1 Spörtslun veggir steinn 102 m² 4,500 459,000 
4.3.2 Spörtslun loft steinn 130 m² 4,500 585,000 
4.3.3 Spörtslun veggir gifs 180 m² 4,500 810,000 

     

      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

3 LAGNIR     
3.1 Frárennslislagnir     
3.1.1 Frárennslislagnir 26 lm 4,963 129,038 
3.1.2 Drenlagnir 58 lm 4,451 258,158 
3.1.3 Tengibrunnar 2 stk 90,205 180,410 

 Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals:    567,606 
      

3.2 Vatnslagnir     
3.2.1 Neysluvatnslagnir 48 lm 4,667 224,016 

 Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals:    224,016 
      

3.3 Hitalagnir     
3.3.1 Gólfhiti 871 lm 1,965 1,711,515 
3.3.2 Ofnalagnir 25 lm 4,400 110,000 
3.3.3 Ofnar 4 stk 44,000 176,000 

 Kafli 3.3 Hitalagnir samtals:    1,997,515 
      

3.4 Hreinlætistæki     
3.4.1 Wc,handlaugar,bað,sturta,blöndunart. 3 stk 1,500,000 4,500,000 

 Kafli 3.4 Hreinlætistæki samtals:    4,500,000 

      
 KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   7,289,137 
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4.3.4 Spörstlun loft gifs 131 m² 4,500 589,500 
 Kafli 4.3 Málun samtals:    2,443,500 
      

4.4 Innréttingar     
4.1.1 Fataskápar 5 stk 170,000 850,000 
4.1.2 Eldhúsinnrétting 1 stk 4,800,000 4,800,000 
4.1.3 Baðherbergisinnrétting 3 stk 1,800,000 5,400,000 

 Kafli 4.4 Innréttingar samtals:    11,050,000 
      

4.5 Innihurðir     
4.5.1 Innihurðir - kröfulausar 9 stk 75,000 675,000 
4.5.2 Innihurðir EI 30 CS 1 stk 150,000 150,000 

 Kafli 4.5 Innihurðir samtals:    825,000 
      

4.6 Gólfefni     
4.6.1 Parkett 142 m² 11,500 1,636,450 
4.6.2 Flísar 91 m² 22,500 2,047,500 

 Kafli 4.6 Parket og flísar samtals:    3,683,950 
      

 KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   24,324,930 
 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

5 FRÁGANGUR UTANHÚSS     
5.1 Múrhúðun     
5.1.1 Svalir 13 m² 4,125 53,625 
5.1.2 Súla 2 m² 4,125 8,250 

 Kafli 5.1 Múrhúðun samtals:    61,875 
      

5.2 Trésmíði     
5.2.1 Þak klæðning og frágangur 131 m² 18,000 2,358,000 
5.2.2 Klæðning neðri hæð 76 m² 21,000 1,587,600 
5.2.3 Klæðning efri hæð 161 m² 26,000 4,186,000 
5.2.4 Einangrun utanhúss 237 m² 7,200 1,703,520 

 Kafli 5.2 Trésmíði samtals:    9,835,120 
      

5.3 Gluggar, gler og útihurðir     
5.3.1 Hurðir 4 stk 195,000 780,000 
5.3.2 Gluggar 16 m² 123,500 1,976,000 
5.3.3 Bílskúrshurð 1 stk 350,000 350,000 
5.3.4 Öryggisgler m/festingum 1 stk 185,000 185,000 

 
Kafli 5.3 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals:    3,291,000 
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 KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   13,187,995 
 

      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

6 FRÁGANGUR LÓÐAR     
6.1 Jarðvinna     
6.1.1 Grófjöfnun lóð 250 m² 435 108,750 
6.1.2 Jarðvegsskipti og söndun undir hellur 100 m² 1,650 165,000 

 Kafli 6.1 Jarðvinna samtals:    273,750 
      

6.2 Mannvirki á lóð     
6.2.1 Sorpskýli frágangur 1 stk 150,000 150,000 
6.2.2 Köld geymsla frágangur 1 stk 150,000 150,000 

 Kafli 6.2 Mannvirki á lóð samtals:    300,000 
      

6.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir     
6.3.1 Snjóbræðsla bílaplan 100 lm 710 71,000 

 
Kafli 6.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir 
samtals:    71,000 

      
 KAFLI  6 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   644,750 

      

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 ANNAÐ     
7.1 Annað     
7.1.1 Ófyrirséður kostnaður á verktíma 1 % 10 7,931,318 

      
 KAFLI  9 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:   7,931,318 
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