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Þrísteinar

Lyngberg

Fossvogsbakkar

mörk deiliskipulags Nauthólsvíkur

Lóð fyrir `satrœarfØlagið

BREYTING ` DEILISKIPULAGI

Reykjavíkurborg hefur gefið `satrœarfØlaginu vilyrði 

fyrir lóð undir hof og tilheyrandi starfsemi í Öskjuhlíð.

` lóðinni mÆ einvörðungu vera starfsemi sem er rekin

af `satrœarfØlaginu. 

Lóðin er í suðurhlíðinni vestan við vatnstaka frÆ stríðs-

Ærunum og markast af stofnstíg að norðan og austan. 

Svæðið hallar Æ móti suðvestri, er skógi vaxið og 

liggur stofnstígur sunnan við það. Sunnan við stofnstíginn 

er gert rÆð fyrir 250 fermetra grjóthlöðnum dómhring 

sem verður hluti af almennu œtivistarsvæði í Öskjuhlíð.

Breyting Æ deiliskipulagi felur í sØr að lagður er nýr vegur 

meðfram göngustíg frÆ nœverandi vegi sem liggur í gegnum 

Öskjuhlíðina. Samtals er gert rÆð fyrir 15 bílastæðum innan 

lóðar en að öðru leyti verði bílastæðaþörf mætt með 

samnýtingu Æ bílastæðum við Öskjuhlíð og Nauthólsvík. 

BYGGINGARSKILMALAR

Lóðarstærð er um 2600m2 og nýtingarhlutfallið 0,34.

Heildar byggingarmagn er um 850 m2 þar sem stærstu 

byggingarnar eru hver um sig 250 m2.  Annars vegar 

framhof sem er safnrými og hins vega hof sem er helgidómur.  

Gert er rÆð fyrir að helgidómurinn verði lækkaður í landinu og

felldur inn í klöppina. Annað rými er tilheyrandi þjónustu- og 

starfsmannaaðstöðu. 

Staðsetning bygginga er frjÆls innan byggingarreits.

Mænishæð miðað við aðalgólf við aðkomu er 8 m

LÓ—ARSKILM`LAR

Vanda skal sØrstaklega til alls frÆgangs Æ lóðinni og fella hana

að umhverfinu. Lögð er Æhersla Æ að halda sem mest í nœv. gróður

sem er innan lóðarmarka og rask utan lóðar er óheimil.

Með aðalteikningu af byggingu skal fylgja sØruppdrÆttur sem gerir

grein fyrir skipulagi lóðar þ.m.t hæðarsetning, frÆgang bílastæða, 

plöntuval og annan almennan frÆgang Æ lóðinni.

Gera þarf sØrstaklega grein fyrir samspili bygging og lóðar við 

nÆnasta umhverfi.   

- Deiliskipulagsbreyting

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi 

við Ækvæði 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 

var samþykkt í ____________________   þann _________200 _ 

og í________________________ þann __________  200_.

Tillagan var auglýst frÆ __________ 200_    með athugasemdafresti 

til _________   200_ . 

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild 

Stjórnartíðinda þann __________ 200_.

_________________________________
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Lýsing á fyrirhuguðu hofi og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins. 

Lóðin er í Öskjuhlíð ekki langt frá lóð Háskólans í Reykjavík. 

Hofið skal vera nútímalega bygging með sterka tilvísun í fornan arf.  Miðað er við að byggingarnar 

verði um 800 m2 að flatarmáli og að hæð hofsins miðuð við hæsta punkt í grunni geti orðið allt að 8 

m. Í megindráttum skiptist byggingin í tvennt þ.e. hof og áfast safnaðarheimili. Gert er ráð fyrir að 

hofið (helgidómurinn) rúmi um 250 manns og sami fjöldi geti setið veislur eða samkomur í 

safnaðarheimili. Hofið verði hringlaga eða áttstrent og snúi þá rétt við höfuðáttum. Innanbúnaður 

verði færanlegur.  Þar er gert ráð fyrir hringlaga stalla og þar þarf opinn eldur að geta brunnið. Beggja 

vegna við stallann verði goðasúlur og sú þriðja bak við hann. Saman myndar þetta goðastúku. Lausir 

bekkir verði á gólfi. Dæmi um athafnir í hofi; almenn blót, nafngiftir, siðfesta, hjónavígslur, útfarir. 

Í safnaðarheimilinu við hofið er gert ráð fyrir ýmis konar aðstöðu og starfsemi s.s. skrifstofum 

allsherjargoða og starfsmanna, gildaskála, eldhúsi, safnrými, sölubúð, geymslum og snyrtingum (sjá 

nánar lauslega þarfagreiningu að neðan). 

Gert er ráð fyrir að bílastæði verði að hluta samnýtt með Háskólanum í Reykjavík, sem rísa mun þarna 

í grennd. Þó skal gert ráð fyrir nokkrum stæðum og  að bílar geti auðveldlega komist að aðalinngangi 

hofs, brúðkaupsvagnar, líkvagnar o.þ,h.  Einnig skal gert ráð fyrir aðstöðu fyrir ríðandi gesti, t.d 

hestasteinum. Dómhringur verður á lóð hofsins. 

Kostnaður alls verði 200 milljónir kr. að hámarki. 

 

Þarfagreining:  

Hof (helgidómur) rúmi 250 manns 240 

Veislusalur rúmi 250 manns þar verði einnig kaffibar og horn fyrir minjagripasölu o.fl. 240 

Fræðslusalur, safnrými ,gallerí 30 

Eldhús (veislueldhús) 15 

Geymsla fyrir stóla,og tæki 15 

Snyrtingar 10 

Skrifstofa allsherjargoða 15 

Almenn skrifstofa 1 12 

Almenn skrifstofa 2 12 

Starfsmannaaðstaða fyrir 5 manns 25 

Snyrting starfsmanna 5 

Veggir umferðarrými 180 

Samtals  ( hámark 800 ) 799 

Utanhúss:  

Bílastæði fyrir 20 bíla  

Torg við inngang  

Útivistarsvæði í tengslum við veislusal  

Dómhringur  
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BF LOK 1010, Haust 2018

Kostnaðargreining

Hof og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins í Öskjuhlíð

Kostnaðagreining verkefnis

Hönnunarsamkeppni vegna byggingarinnar var haldin árið 2007.

Verkkaupi setti það fram í forsendum að kostnaður vegna verkefnisins yrði að hámarki 200 m.kr.

Kostnaðurinn tók þá mið af þeim óskum sem settar voru fram af verkkaupa þegar samkeppnin var 

haldin sem voru eftirfarandi:

Nr. 1 Hof (helgidómur) rúmi 250 manns 240

Nr. 2 Veislusalur rúmi 250 manns, kaffibar horn fyrir minjagripasölu o.fl. 240

Nr. 3 Fræðslusalur, safnrými ,gallerí 30

Nr. 4 Eldhús (veislueldhús) 15

Nr. 5 Geymsla fyrir stóla,og tæki 15

Nr. 6 Snyrtingar 10

Nr. 7 Skrifstofa allsherjargoða 15

Nr. 8 Almenn skrifstofa 1 12

Nr. 9 Almenn skrifstofa 2 12

Nr. 10 Starfsmannaaðstaða fyrir 5 manns 25

Nr. 11 Snyrting starfsmanna 5

Nr. 12 Veggir umferðarrými 180

Samtals  ( hámark 800m2 ) 799 m2

Upphaflegar forsendur verkkaupa gerðu því ráð fyrir kostnaði upp 200 m.kr/800m2 = 250 þ.kr./m2

Ný kostnaðargreining JB Hönnunar mun því gera ráð fyrir eftirfarandi forsendum:

Upphafleg ósk verkkaupa um kostnað við framkvæmdina árið 2007 var 200 m.kr. m.v. 800m2.

Byggingavísitala í júní 2007 á grunni frá 1980 var 376,9. 

Byggingavísitala í september 2018 á grunni frá 1980 var 702,4.

Uppreiknaðar forsendur eru því: Kostnaður árið  B = Kostnaður árið A x (Nýja vísitala/Gömlu)

B = 200.000.000 x (702,4/376,9) = 372.724.860 kr.

Miðað við nýja stærð hússin, um 920m2, er gert ráð fyrir kostnaði upp á um 405 þ.kr./m2

Það er talið heldur lágt og er áætlað að kostnaður verði nær 450-500 þ.kr./m2

Nánari kostnaðargreining verður unnin í forhönnunarfasa.

Staður og dagsetning:   Reykjavík, 24.08.18

Undirskrift:   _________________________________

Við þá vinnu varð ljóst að húsið yrði að vera stærra til að mæta kröfum verkkaupa sem best og endaði 

grunnplan hússins í frumhönnunarfasa hjá JB Hönnun í um það bil 920m2.

Þegar JB Hönnun tók við verkefninu, 10 árum eftir að samkeppni hafði verið haldin var ákveðið að vinna 

frumhönnunarfasa að hluta til að nýju til að ganga úr skugga um að húsið gerði sem best ráð fyrir þeim 

þörfum sem verkkaupi setti fram á sínum tíma en einnig að það samræmdist lögum og reglugerðum.
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Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 2000
Gildandi deiliskipulag frá 28. mars. 2008

mkv: 1 : 2000
Tillag að breytingu á deiliskipulagi í október 2018

mkv: 1 : 1000
Skýringarmynd af breytingasvæðinu

ÖSKJUHLÍÐ - Deiliskipulagsbreyting
Hofreitur

Breyting á deiliskupulagi
1. Afmörkun lóðar: Lögun lóðar breytist en stækkar úr 2600m2 í 2622m2. 

2. Mörk byggingarreits: Lögun byggingarreits breytist og staðsetningu er hnikað til. Stærð byggingarreits stækkar úr 820m 2 í 1143m2. Staðsetning 
byggingar er frjáls innan byggingarreits.

3. Byggingarmagn: Byggingingarmagn á byggingarreit eykst úr hámarki 850m2 í 1010m2.  Ákvæði um að einstaka byggingarhlutar verði að 
hámarki 250m2 er felld út. Byggingin má að hluta fara allt að 2m út fyrir byggingarreit ef ytri þættir krefjast þess. Nýtingarhlutfall á ló ð hækkar úr 
0,34 í 0,38.

4. Tengistígur: Innan lóðamarka verði kvöð um tveggja metra breiðan tengistíg samsíða bílastæðum og akvegi að þeim þannig að aðkomuvegur 
og stígur verður á samnýttu svæði.

5. Bílastæði: Skilgreindur lágmarksbílastæðafjöldi fer úr 15 í 9.

Skv. gildandi Tillaga að breytingu 
deiliskipulagi á deiliskipulagi

Lóðastærð 2600 m2 2622 m2

Byggingarreitur 820 m2 1143 m2

Byggingarmagn 850 m2 1010 m2

Nýtingarhlutfall 0,34 0,38

Fjöldi bílastæða 15 9

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við ákvæði 
1. mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkti í

________________________________________ þann ____________ 2018 og í

________________________________________ þann ____________ 2018.

Til samræmis við heimild í 3. mrg. 44. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 var 
breytingin ekki grenndarkynnt þar sem hún varðaði ekki hagsmuni annarra
en Reykjavíkurborgar og/eða umsækjanda.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild stjórnartíðinda
þann ________ 2018.

_____________________________________________

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 - 2030

Afstaða

Að öðru leyti gilda eldri skilmálar úr samþykktu deiliskipulagi, 
samþykkt í Borgarráði þann 22. nóvember 2007.

BYGGINGARSKILMÁLAR
Lóðarstærð er um 2600m2 og nýtingarhlutfallið 0,34. Heildar byggingarmagn er um 850 m2 þar sem stærstu
byggingarnar eru hver um sig 250 m2. Annars vegar framhof sem er safnrými og hins vega hof sem er helgidómur. Gert er ráð fyrir að 
helgidómurinn verði lækkaður í landinu og
felldur inn í klöppina. Annað rými er tilheyrandi þjónustu- og starfsmannaaðstöðu. Staðsetning bygginga er frjáls innan byggingarreits. Mænishæð 
miðað við aðalgólf við aðkomu er 8 m 
LÓÐARSKILMÁLAR
Vanda skal sérstaklega til alls frágangs á lóðinni og fella hana að umhverfinu. Lögð er áhersla á að halda sem mest í núveran di gróður sem er 
innan lóðarmarka og rask utan lóðar er óheimilt. Með aðalteikningu af byggingu skal fylgja séruppdráttur sem gerir grein fyri r skipulagi lóðar þ.m.t 
hæðarsetning, frágang bílastæða, plöntuval og annan almennan frágang á lóðinni. 
Gera þarf sérstaklega grein fyrir samspili bygging og lóðar við nánasta umhverfi.

Gildandi skilmálar deiliskipulags
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9.8.2. gr.
Greið aðkoma sjúkra- og slökkvibíla við 
húsið.

Gönguleið, 6.2.3.gr. h:
Lágmarksbreidd
gönguleiðar 1,5 m.

Sorp:
Djúpgámar f. sorp.
Staðsettir fjarri inngangi
Gott aðgengi sorphirðubíla

6.2.4. gr. e
Sjálfvirk opnun við inngang
f. hreyfihamlaða

6.2.4 gr.
Földi og stærðir stæða hreyfihamlaðra
Eitt stæði amk. 4,5*5,0m skv. kröfum 
greinar

6.2.4 gr.
Földi og stærðir
stæða hreyfihamlaðra
skv. kröfum greinar og 
töflu 6.01

6.2.2. gr .
Lýsing á gönguleiðum sem hæfir
umferð sem gert er ráð fyrir.

6.2.3. gr. e:
Upphitaðar gönguleiðir

Pláss fyrir reiðhjól 
við inngang

7.1.15. gr.
Yfirborðsvatn. Halli á yfirbroði leiðir
yfirborðsvatn frá húsi í ræsi.

Gata við 90°stæði:
Tvístefna, 6,5 m

Almenn stæði
2,5 x 5 m

4.4.4. gr. Lóðauppdrættir.
Gera skal grein fyrir:
a. Aðgengi hreyfihamlaðra, blindra og sjónskertra.
b. Aðkoma sjúkra-, slökkvi-, og sorphreinsibíla
c. Gróðri, girðingum, pöllum, skjólveggjum, smáhýsum, 
rotþróm
o.fl. eftir því sem við á ásamt gámastæðum.
d. Hæðarlegu á lóðamörkum, stoðveggjum, stöllum og 
fláum
    innan lóða.

Algild hönnun aðkomu að byggingu 6.2.3. gr.
c. Aðkomuleiðir án þrepa
e. Upphitðar gönguleiðir
h. Breidd gönguleiða amk. 1,5m

Bílastæði:
Deiliskipulag segir svæðis: Lágmark 9 stæði
Ráðgerð eru alls 14 stæði...

...4 stæði undir útkragi á húsi, 2,5mx5,0m

...1 stæði fyrir hreyfihamlaða framan við húsið er 
4,5x5,0m
...9 stæði á norðurhlið lóðar, þar af 2 stæði sem 
henta hreyfihömluðum og eru 3,8x5,0m

6.2.4 gr. Tafla 6.02  -  201-300 stæði þarf 3 stæði fyrir 
hreyfihamlaða.

6.1.1. gr. Algild hönnun
Ávallt skal leitast við að beita algildri hönnun þannig að 
byggingar og lóðir þeirra séu aðgengilegar öllum án 
sérstakrar aðstoðar.
...eðlilega tenging við lóð og annað umhverfi.

6.2.1. gr. Staðsetning byggingar
Segir m.a: Um hæð bygginga og afstöðu þeirra á
lóð gilda ákvæði deiliskipulags.

6.2.2. gr. Aðkomuleiðir og umferðarsvæði
innan lóðar

6.2.3. gr. Algild hönnun aðkomu að byggingu

Kafli 7.1, Almennar kröfur: Fyrir útisvæði við mannvirki

Kafli 7.2, Lóðir og opin svæði

Kafli 12.1, Almennt um öryggi

Kafli 12.10, Varnir gegn slysum á lóð

6.4.7 gr. stigapallar:
Þar sem útitröppur eru hærri en 1,5m skal vera 
hvíldarpallur.
Gr. 6.4.10
Framstig > 280mm
Uppstig = 120-160mm
Halli = 17-30°
Utanhúsströppuformúla:
2 uppstig + 1 framstig = 650mm +/- 50mm

Gr. 6.5.2:
Handlisti á vegg í 0,9m hæð.

7.1.4. gr. Fallhætta vísar í 
6.5.4. gr. hæð handriðs,
lágmark 1,1m

Lóðamörk:
Skv. nýju 
deiliskipulagi

Byggingarreitur:
Skv. nýju 
deiliskipulagi

65
00

Útloftun frá loftræsingu:
Ráðgert er að útblástur frá 
loftræsikerfi verði niðurgrafið í 
brunni á lóð með rist.
Útfærsla skv. 10.2.4. gr.

12
,0

0°
10

,5
1%

10
,5

1%

Halli á akbraut:
Halli er þrískiptur. Meginhalli er 12°. 

Loftinntak loftræsingar:
Ráðgert er að inntak 
loftræsikerfis verði einhvers 
konar skúlptur á lóðinni. 
Útfærsla skv. 10.2.4. gr.

6.2.1. gr. Staðsetning bygginga:
Viðmiðunarregla: Lágmarkshæð 
undir útskagandi byggingarhluta 
skal ekki vera minni en 2,4m frá 
jörðu við umferðarleiðir...

Akbraut við suðurgafl húss: 
Skapar aðgengi slökkvliðs 

7.1.15. gr.
Yfirborðsvatn. Halli á yfirbroði leiðir
yfirborðsvatn frá húsi í ræsi.

Bílastæði starfsmanna:
Undir veislusal hússins eru 5 
bifreiðastæði starfsmanna. 
2,5m x 5,0m

Gasgeymsla:
Áætlað er að gaskútar fyrir eldstæði í 
hofi verði geymdir í brunni á lóð skv. 
9.6.23. gr. lið nr. 10 og 12.6.1. gr.
Háð samþykki skv. 6.11.4. gr.

Hellulagt útisvæði fyrir athafnir og 
vegna neyðarrýmingar frá byggingu. 

7.1.4. gr. Fallhætta vísar í 
6.5.4. gr. hæð handriðs,
lágmark 1,1m

Leiðbeiningar um brunavarnir við eldri 
byggingarreglugerð nr. 441/1998:
Reglur um uppsetningu og frágang F-gas 
búnaðar í atvinnuhúsnæði.
Kafli 3.2 Gashylki staðsett utanhúss

Rist, boltuð föst

Botn brunns opinn,
drenar vatn

Drenmöl

PEH loftunarrör,
frákast frá 
loftræsisamstæðu

Steyptur brunnur, 
grafinn niður á lóð

JarðvegsyfirborðGasgeymsla:
Vel loftræstur álkassi. 
Stöðluð framleiðsla 
blikksmiðju sem uppfyllar 
kröfur reglugerðar. 

Læsanlegar hurðir.

Áætlað rými fyrir 2 stk. 9 
kg. kúta. Það magn mætir 
þörfum verkkaupa.

MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI
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FL ÚTG

Lóðagreing - Yfirlitsmynd

000-000

10/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

As indicated

3.01.01
JRB

04

Menntasveigur 15

mkv: 1 : 200
Lóðagreining - Yfirlitsmynd

6.12.6. gr. Sorpgeymslur og sorpflokkun:
Djúpgámar á lóð. Gott aðgengi sorphirðubíla 
að gámum sem og fyrirferðaklítið á lóð.

6.4.2. gr.
Dæmi um útfærslu á sjálfvirkri opnun f. 
hreyfihamlaða. Frístandandi staur hæfilegt 
naálægt unngangsdyrum. Tryggir gott 
aðgengi hreyfihamlaðra.

10.2.4. gr. Loftinntak og útblástursop:
Neðri brún loftinntaks ekki nær jörðu en 4,0m.
Dæmi um inntaksháf fyrir loftræsingu á lóð.

Skjáskot úr leiðbeiningablaði Mannvirkjastofnunar vegna 
viðmiðunarreglu í grein 6.2.1. vegna útskagandi byggingarhluta í 
umferðaleiðum.

Aðstæður á lóð:
Skjáskot úr Borgarvefsjá sýnir hæðarmerki og prófíl lóðar. Skjáskot tekið þann 24.08.18mkv: 1 : 20

Hugmynd að brunni á lóð f. frákast loftræsikerfismkv: 1 : 20
F-gas geymsla
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BF LOK1010

Jörundur R. Blöndal

Menntasveigur 15 - Fjöldaákvörðun salerna

Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagisns

Reglugerð segir: 1 stk.

Aukning um: 1 stk.

Innsláttarreitur

Formúlureitur

250

Fyrir upphaflega 55 gesti þarf 3 salerni

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Fyrir aukningu um 25 gesti þarf 1 salerni til viðbótar

Vöntun er +   

umfram er - -5 WC þörf er þá 11 stk. salerni alls

Salerni f. KVK 5,5

Salerni f. KK 5,5

Prentað/vistað:

2.9.2018

,,Heimilt er, þar sem salerni eru aðskilin fyrir konur og karla, að fækka salernum 

fyrir karla og setja í staðinn þvagskálar. Í slíkum tilfellum skal þó aldrei fækka 

salernum fyrir karla um meira en þriðjung."

Salerni fyrir hvort kyn

salerni f. hverja 25 gesti

Byggingarreglugerð júlí 2016

Kröfur sem settar eru fram í 6.8.4 gr , tafla 6.06

Salerni sem þá þarf í húsið eru:

gestum alls

Fjöladaákvörðun salerna í byggingu miðað við fjölda gesta

salerni f. hverja 55 gesti

Byggingin gerir ráð fyrir 
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BF LOK 1010 - Haust 2018

Jörundur R. Blöndal

Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins

Menntasveig 15 Innsláttarreitur

Starfsmenn í húsi: Formúlureitur

5 skv. forsendum frá verkkaupa

Nr. gr. Tæki/aðbúnaður Viðmið Lágmarkskrafa Fjöldi Eining

4. Lofthæð vinnurýmis starfsmanna x 2,5 x m

5. Min. loftrými starfsmanns 12 8 x m
3

5. Min. stærð vinnuherbergis x 7 x m2

15. Búningsherbergi, gólfflötur per starfsmann (með skáp) x 0,6 3 m2

19. Klæðaskápur starfsmanna x 1 5 stk.

22. Salerni og handlaugar starfsmanna 1 per 15 konur en 20 karla 1 til viðbótar f. hverjar auka 25 x stk.

23. Min. gólfflötur salernisklefa x 1,2 x m
2

26. Handlaugar fyrir starfsmenn 1 fyrir hverja 5 1 fyrir hverja 10 0,5 stk.

26. Sturtur x 1 fyrir hverja 5 1 stk.

29. Þvottastæði við handlaug, breidd x 600 mm x mm

32. Min. gólfflötur kaffiaðstöðu starfsmanna x 1,2 6 m2

Nr. gr.

2. gr

19. gr

19. gr

22.gr.

31. gr. 2. Á fámennum vinnustöðum má innrétta kaffi- eða matstofu án þess að um sérstakt herbergi sé að ræða, enda gæti þar ekki óþrifa eða mengunar.

42. gr Þar sem við á skal skipul. vinnustaðinn þannig að tillit sé tekið til fatlaðra starfsmanna. Þetta ákvæði gildir sérst. um dyr, ganga, stiga…

25.8.2018Prentað / Vistað:

,,Að jafnaði skal vera minnst eitt salerni fyrir allt að 15 manns…"

Reglur um húsnæði vinnustaða nr. 581/1995 _ Kröfur reglna sem varða hönnun til aðaluppdrátta bygginarinnar

3. Þar sem aðeins þarf að hengja yfirhafnir skal ætla hverjum starfsmanni að minnsta kosti 0,2 m stangarlengd í fatahengi eða skáp

2. Vinnurými skal skipulagt með hliðsjón af því starfi sem þar á að framkvæma. 

Ákvæði

Útdráttur úr viðeigandi greinum reglna um húsnæði vinnustaða

5. Í sérstökum tilvikum er heimilt að viðurkenna fatahengi í stað skápa.
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235,3 m²
Veislusalur

32,9 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,7 m²
Forsalur

17,4 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla

3,5 m²
Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

Skipulag 1. hæð

Anddyri

Eldhús

Fatahengi

Fjölnota salur

Forsalur

Gangur

Geymsla

Hof

Lagnarými

Lyfta

Ræsting

Stigi

Svalir

Veislusalur

WC

WC karla

WC kvenna

25,6 m²
Svalir

Anddyri
Anddyri hússins er tæpir 9 m2. 
Timburhurðir, með stórum 
öryggisglerjum, sem opnast út eru 
í anddyrinu og skulu þær uppfylla 
kröfur  12.4.1. gr. um óvarið gler í 

anddyrum bygginga. Þá verður 
glerið einnig merkt skv. 12.4.2. 
gr. Hindrunarlaust svæði til 
mætinga hjólastóla er í anddyri, 
1,8m, skv. 6.4.4. gr. Þá verður í 
anddyri skilti sem segir til um 
hámarksfjölda starfsfólks og geta 
í húsinu skv. 9.5.7. gr.  Hurður í 
anddyrir opnast út, í flóttaátt og 
verða tengdar sjálfvirkri opnun.

Eldhús
Eldhúsið er tæplega 33 m2 og er  
framreiðslueldhús. Þar er ekki 
gert ráð fyrir að matur verði 
eldaður heldur verður þar 
eingöngu tekið á móti tilbúnum 
mat. Vinnuborð, uppþvottavél og 
geymsluskápar verða í eldhúsinu 
ásamt kælasamstæðu fyrir aðflutt 
matvæli.

Fatahengi
Fatahengi hússins er inn af forsal 
þess og er tæpir 18m2. Þar verða 
fataslár með herðatrjám og hillur 
yfir fataslám. Alls eru tæplega 
10m af fataslám sem munu geta 
teki á móti yfirhöfnum frá um það 
bil 200 manns.

Fjölnota salur
Fjölnotasalur hússins er 61m2 að 
stærð og er hugsaður fyrir smærri 
ráðstefnur og fundi. Gert er ráð 
fyrir að salurinn geti tekið allt að 
60 manns í sæti. 

Forsalur
Forsalur hússins er tæpir 75m2. 
Hann hentar afar fyrir hvers kyns 
móttökur. Úr forsalnum er 
aðgengi í alla sali sem og á 
útisvæði á vesturhlið hússins.

Gangur
Gangurinn liggur frá fatahengi og 
að salernum og ræstiherbergi. 
Breidd gangs er 2,0m og 
samræmist því kröfum 
reglugerðar um breidd ganga, 
6.4.12. gr.  ,,Hindrunarlaust 
athafnasvæði fyrir hjólastóla og 
sjúkraflutninga framan við lyftu 
skal vera minnst 1,80 m að breidd 
meðfram lyftudyrum og lengd 
þess minnst 2,00 m."

Geymsla
Geymsla er inn af fjölnota salnum 
og er um 18m2. Í geymslunni er 
verða eftir atvikum geymdir þeir 
stólar og þau borð sem ekki er 
verið að nota hverju sinni. Í 
fjölnota sal og hofi er ráðgert að 
stólar verði yfirleitt uppsettir og er 
geymslan því aðallega hugsuð 
fyrir þau borð og þá stóla sem 
sem ekki er verið að nota í 
veislusal hússins.

Hof
Hofið er tæpir 223m2 og mun geta 
246 manns í sæti. Þá verður 
hægt að halda þar standandi 
athafnir og einnig að tengja 
athafnir við hellulagt útisvæði 
sunnanmegin. Hofið er uppbyggt í 
með sýnilegu límtrésburðarvirki. 
Veggir hofsins eru aðeins gluggar 
og en þak hofsins er léttbyggt 
viðsnúið þak. Í miðju þaki ofs er 
gert ráð fyrir að stórum 
þakglugga. Þá er eldstæði 
austan- megin í hofi líkt og 
verkkaupi óskaði var eftir í 
samkeppnisgögnum.

Lyfta

Skv. 6.4.14. gr. þarf klefi lyftu að 
geta verið að innanmáli 1100mm 
x 2100mm. Stærð lyftuganga nær 
því.

Ræsting
Stærð ræstirýmis er um 3,5m2. 
Reglur um húsnæði vinnustaða,
43. gr. er gerð krafa er um 
ræstiklefa í sérstöku rými. Þar 
sem að í húsinu er lyfta og gert er 
ráð fyrir lágmarksþörf fyrir þrif á 
efri hæð hússins er aðeins þetta 
eina ræstirými í húsinu. 

Stigi
Breidd stiga er skv. 6.4.8. gr. 
1,2m. Stigapallur er skv. 6.4.7. 
gr. 1,3m langur.  Gönguhlutfall er 
skv. 6.4.9. gr. 

Svalir
Útgengt er á svalir úr veislusal 
sem eru 24m2, meðal annars 
vegna rýmingar úr sal en einnig til 
að þjóna gestum salarins í 
veislum. Ákvæði 6.7.6. gr. segir 
að svalir skuli vera öruggar og 
henta til fyrirhugaðra nota.
Búnaður slökkviliðs á gott með að 
komast að svölunum, skv. 9.8.2. 
gr. Ákvæði 9.2.6. gr. eiga ekki við 
hér þar sem viðbragðstími 
slökkviliðs er í algjöru lágmarki á 
þessum stað í borginni.

Veislusalur
Veislusalur hússins er rétt rúmir 
235m2 að stærð. Salurinn rúmar 
188 gesti ef mjög rúmt á vera um 
hvern mann og miðað er við að 
neyðarútgangi á vesturhlið sé 
haldið greiðfærum. Mögulegt er 
þó að halda stærri veislur ef 
raðað er upp á annan veg í salinn 
eða haldnar eru standandi 
veislur. Úr veislusal er útgengt á 
24m2 svalir á suðurhlið.

WC
Salernið er 6m2 að stærð og 
samræmist leiðbeiningum 
mannvirkjastofnunar við 6.8.3 . 
gr. um Algilda hönnun snyrtinga. 
Miðað er við að á álagstoppi geti 
verið allt að 250 manns í húsinu. 
Skv. 6.8.4. gr  er þá gerð krafa 
um rétt rúmlega 10 salerni í 
húsinu. Skv. 6.8.3. gr. er gerð 
krafa um amk. eitt salerni af 
hverjum 10 salernum uppfylli 
algilda hönnun.

WC karla
Salerni karla er tæplega 14m2 að 
stærð. Þar eru þrjú klósett og 
tvær þvagskálar. Salernið er 
hannað skv. stöðlum úr Metric 
Handbook. Skv. 6.8.4. gr. er 
heimilt að fækka salernum fyrir 
karla og setja þvagskálar í 
staðinn og var sú heimild nýtt í 
verkinu. 

WC kvenna
Salerni kvenna er fimm talsins og 
er hvert þeirra 2,5m2. Hönnun 
salerna tekur mið að þeim 
viðmiðum sem sett eru fram í 
Metric Handbook. Skv. 6.8.4. gr. 
þurfti miðað við 250 manns í 
húsinu alls tæplega 11 salerni. 
Ákveðið var í frumhönnun að hafa 
salerni kvenna og karla aðskilin. 
Því þurfti fimm salerni kvenna.

Hönnunargöng sem stuðst var við í 
greiningu:

1. Forsendur verkkaupa sem 
settar voru fram í 
hönnunarsamkeppni

2. Byggingarreglugerð 112/2012
3. Reglugerð um hollustuhætti 

941/2002
4. Reglur um húsnæði vinnustaða 

581/1995
5. Deiliskipulag svæðis frá 2007 

auk tillaga að breyttu 
deiliskiðulagi frá JB Hönnun.

6. Borgarvefsjá  
7. Metric Handbook - David 

Leftfield
8. Neufert - Architects data
9. Ýmsar byggingar til hliðsjónar
10. ...og fleira.
  

Skjáskot úr Metric handbook:
Hönnun lítilla salerna. 

Skjáskot úr Metric handbook:
Hönnun bása á salernum.

Skjáskot úr Metric handbook:
Hönnun þvagskála á salernum.

2,1 m²
Lagnarými

Lagnarými

Lagnarými er stúkað af með 
gifsveggjum. Um lagnarýmið 
liggja lagnir frá tæknirými í 
kjallara í önnur notkunarrými
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25,5 m²
Skrifst. allsherjargoða

6,2 m²
Svalir

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffistofa

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

Skipulag 2. hæð

Búnings. herb.

Gangur

Kaffistofa

Lyfta

Skjalageymsla

Skrifst. allsherjargoða

Skrifstofa

Stigi

Svalagangur

Svalir

WC Starfsm.

21,5 m²
Gangur

19,3 m²
Svalagangur

Búningsherbergi
Búningsherbergið er alls um 12 
m2. Herberginu var bætt við í 
frumhönnunarferlinu og er ætlað 
að til undurbúnings fyrir þá sem 
taka þátt í þeim athöfnum sem 
haldnar eru í hofinu athafnir. Þar 
verði borð, stólar og skápar.

Gangur
Gangurinn verður 1,4 m á breidd 
þar sem umferð verður lítil. Skv. 
6.4.4. gr. er lágmarskbreidd 1,3m. 
Þá er gluggi á gafli sem hleypir 
náttúrulkegri birtu á ganginn.

Kaffiaðstaða
Skv. gr. 32 í Reglum um 
húsnæði vinnustaða skai vera 1,2 
m2 af kaffiaðstöðu fyrir hvern 
starfsmann, lágmarkið er því 6 m2.
Kaffiaðstaða starfsmanna verður 
9,5 m2. Þar er gert ráð fyrir lítilli 
eldhúsinnréttingu með vaski og 
uðppþvottavél. Einngi verður 
pláss fyrir ísskáp. Þá verða sæti 
fyrir allt að fimm starfsmenn skv. 
óskum verkkaupa. 

Lyfta

Skv. 6.4.14. gr. þarf klefi lyftu að 
geta verið að innanmáli 1100mm 
x 2100mm. Stærð lyftuganga nær 
því.

Skjalageymsla

Skjalageymslan er um 5,7m2 stór. 
Þar verða skjalaskápar og einnig 
tæknibúnaður, þ.e.a.s. prentarar 
og tölvubúnaður. 

Skrifstofur
Almennar skrifstofur í húsinu er 
alls fjórar. Þær eru allar rúmgóðar, 
um þ.b. 10m2 og samræmast 
óskum verkkaupa rúmlega. Hægt 
verður að koma fyrir fleiri en einni 
starfsstöð á skrifstofum ef þörf 
krefur síðar meir.

Skrifstofa allsherjargoða
Skrifstofa allsherjargoða er 
talsverrt stærri en aðrar skrifstofur 
í húsinu eða rúmir 23m2. Er það 
annars vegar gert til að hægt sé 
að halda þar fundi og einnig 
vegna þessa gert er ráð fyrir 
skápum, bæði fyrir bækur og 
athafnaklæði. Þá er útgengt úr 
skrifstofunni á svalir sem meðal 
annars eru hugsaðar til rýmingar á 
annarri hæð í neyð, skv. 9.5.3. gr.

Stigi

Breidd stiga er skv. 6.4.8. gr. 
1,2m. Stigapallur er skv. 6.4.7. gr. 
1,3m langur.  Gönguhlutfall er skv. 
6.4.9. gr. 

Svalir
Útgengt er af kaffistofu starfsfólks 
á 5,8m2 svalir.  Svölunum var 
aðallega bætt við til að uppfylla 
kröfur um flóttaleið af 2. hæð þó 
svalirnar muni einng nýtast 
starfsfólki vel á góðviðrisdögum.
Einnig er útgengt úr skrifstofu 
allsherjargoða á rúmlega 6m2

svalir, meðal annars vegna 
rýmingar 2. hæðar, skv. 9.5.3. gr.
Ákvæði 6.7.6. gr. segir að svalir 
skuli vera öruggar og henta til 
fyrirhugðra nota.
Búnaður slökkviliðs á gott með að 
komast að svölum, skv. 9.8.2. gr.
Ákvæði 9.2.6. gr. eiga ekki við hér 
þar sem viðbragðstími slökkviliðs 
er í algjöru lágmarki á þessum 
stað í borginni.

Svalagangur

Breidd svalagangs er 2,0m skv. 
viðmiðunarreglu nr. 7 í 6.4.12 gr.

WC starfsmanna

Eitt salerni er á 2. hæð hússins og 
er það ætlað starfsmönnum. Ekki 
þarf fleiri skv. 21. gr. í Reglum um 
um húsnæði vinnustaða þar sem 
aðeins er gert ráð fyrir 5 
starfsmönnum í byggingunni. 
Salernið er 5,5m2 að stærð og 
samræmist leiðbeiningum 
mannvirkjastofnunar við 6.8.3 . gr. 
Algild hönnun snyrtinga og 6.8.4. 
gr. Fjöldi og gerð snyrtinga.
Þegar um stærri viðburði er að 
ræða er gert ráð fyrir að salernið 
geti nýst fyrir gesti.

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Skjáskot úr leiðbeiningablaði Mannvirkjastofnunar 
við 6.3.8. gr. byggingarreglugerðar vegna salerna 
sem hönnuð eru á grundvelli algildrar hönnunar.

Opið niður

5,8 m²
Svalir

43,7 m²
Tæknirými

Skipulag kjallara

Tæknirými

Tæknirými

Tæknirými byggingarinnar er 
staðsett í kjallara og samræmist 
kafla 6.12 um tæknirými. 
Heildarstærð þess er rétt rúmir 
40m2. í rýminu verða inntök fyrir 
vatn og rafmagn sem og 
rafmagnstafla og tengigrind. Þá 
mun loftræsikerfi hússins einnig 
vera staðsett í rýminu.

Fylling

Fylling
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Hönnunargöng sem stuðst var við í greiningu:
Forsendur verkkaupa sem settar voru 
fram í hönnunarsamkeppni
Byggingarreglugerð 112/2012

  Reglugerð um hollustuhætti 941/2002
  Reglur um húsnæði vinnustaða 

581/1995
  Deiliskipulag svæðis

Borgarvefsjá  
Metric Handbook - David Leftfield

  Neufert - Architects data
Ýmsar byggingar til hliðsjónar

  ofl.
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Jörundur R. Blöndal
Rubber Stamp

Jörundur R. Blöndal
Rubber Stamp

Jörundur R. Blöndal
Rubber Stamp

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Gögn sótt á
Borgarvefsjá 
Reykjavíkurborgar 
v. lagnagreiningar



Gasgeymsla á 
lóð, áætlað f. 2. 
stk 9 kg. kúta

Ekki var hægt að nálgast 
upplýsingar um staðsetningu eða 
hæðarlegu brunna hjá yfirvöldum. 
Staðstetning heimæðabrunna fyrir 
ofanvatn og skólp var því áætluð 
samráði við leiðbeinanda

21,000 m

21,010 m

NF

17,800 m

Gólfkóti í kjallara, 
tæknirými

K: 17,40 m

Halli: 20‰

K: 16,50 m

Sh: 16,20 m

Rh: 16,90 m

K: 20,60 m

K: 20,40 m
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K: 19,97 m

Frárennsli - Skólp

Frárennsli - Ofanvatn

Heimæð - Heitt neysluvatn

Heimæð -  Kalt neysluvatn

S Hreinsibrunnur m. sandfangi

Hreinsibrunnur

Gasgeymsla á lóð

Tengibrunnur Rvk. - Ofanvatn

Tengibrunnur Rvk. - Skólp

ÞNF

NF

Þakniðurfall

Niðurfall lóð

Gaslögn að eldstæði

Toppefni
Síudúkur
Sandur, jöfnunarlag
Ofnavatnslögn
Skólplögn
Jarðvegur / fylling
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1.hæð  - Frárennsli og inntök

Rh: Rennslishæð í tengistút           
regnvatnsheimæðar

Sh: Rennslishæð í tengistút           
skólpheimæðar

Regnvatnslagnir: Lágmarkshalli 10‰ 

Skólplagnir: Lágmarkshalli 20‰ 

Niðurföll af þökum:

Forsendur:
Þakflötur hofs erum 220 m2

Þakflötur safnaðarheimilis erum 550 m2

Viðmiðunarúrkoma: 300l/s/ha 

Niðurföll:
Miðað við úrkomu getur 70 mm niðurfallsrör 
að afkastað 90 m2 þakfleti samkvæmt 
töflunni hér til hliðar.
Þar af leiðir að lágmarksfjöldi niðurfallstöra 
þarf að vera:
Á hofi 220m2 / 90m2 = um 3 stk.
Á safnaðarheimili 550m2 / 90m2 = um 6 stk.

Frárennsli:
Ofanvatnslagnir: Halli á lögnum er almennt 10‰. Lagnaefni er áætlað að verði Ø 110 mm rásað PVC 
(polyvinylclhoryde) lagnaefni. Samskeyti lagna skulu þétt með þar til gerðum gúmmíhringjum. Gæta skal 
þess að halli á lögn fari hvergi undir 10‰

Skólplagnir: Halli á lögnum er almennt 20‰, þó sumsstaðar sé meiri halli. Lagnaefni er áætlað Ø 110 til 
XXX mm PVC (polyvinylclhoryde) lagnaefni. Samskeyti lagna skulu þétt með þar til gerðum 
gúmmíhringjum. Gæta skal þess að halli á lögn fari hvergi undir 20‰

Frágangur með lögnum: Skurðir skulu grafnir í þjappaða fyllingu, sandað undir lagnir með 150 mm 
sandlagi og sandað yfir lagnir með 200 mm sandlagi Skal sandur vera með kornastærðina 0.75 – 4 mm. 
Yfir sandlag skal setja síudúk.

Hæðarmunur á lögnum:
Miða skal við að skólplagnir séu að lágmarki um það bil 6-800mm neðar en ofanvatsnlagnir.

Byggingarreglugerð 112/2012, fráveitulagnir.
14.6.1. gr. Markmið.
Fráveitulagnir bygginga skulu vera þéttar til að fyrirbyggja leka úr lögn við mögulegan 
hámarksrekstrarþrýsting og að vatn komist inn í lögn frá lagnastæði við eðlilega notkun þannig að ekki sé 
hætta á mengun nánasta umhverfis lagnanna. Á þeim skal vera nægur halli og vídd þannig að lögnin sé
sjálfhreinsandi. Á lögnum skal vera nægur fjöldi brunna eða hreinsiloka til skoðunar og hreinsunar.

14.6.2. gr. Fáveitulagnir undir neðstu plötu.
Fráveitulagnir bygginga skulu liggja sem mest utan við grunn bygginga til að einfalda endurnýjun og 
viðgerðir. Þær fráveitulagnir sem leggja þarf inn í grunn undir botnplötu skulu liggja þar sem auðveldast er 
að endurnýja þær með sem minnstu múrbroti.  

14.6.7. gr. Loftun frárennslislagna.
Frárennslislagnir bygginga skulu þannig hannaðar, frágengnar og loftaðar að breytingar á þrýstingi sem
kunna að verða í kerfinu geti ekki tæmt vatnslása. Loftun skal þannig staðsett og frágengin að ekki verði
óþægindi vegna lyktar eða rakaþéttingar frá frárennslislögninni. Ekki er heimilt að lofta frárennsliskerfi um
loftræsikerfi bygginga. 

14.8.1. gr. Gaslagnir í atvinnuhúsnæði.
Gaslagnir í atvinnuhúsnæði skulu hannaðar af þar til bærum lagnahönnuði og uppfylla öll viðeigandi
ákvæði reglugerða Vinnueftirlits ríkisins. Að auki skal fylgja leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar um
uppsetningu og frágang F-gas búnaðar í atvinnuhúsnæði.

6.11.4. gr. Birgðageymslur vegna hættulegra efna.
Birgðageymslur fyrir gas, sprengiefni, olíu, bensín o.þ.h. vörur eru ávallt háðar samþykki eldvarnareftirlits 
viðkomandi sveitarfélags, Umhverfisstofnunar og Vinnueftirlits ríkisins sbr. reglugerð um
varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna og Siglingastofnunar, sbr. reglur um varnir gegn
olíumengun sjávar við olíubirgðastöðvar og reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

Leiðbeiningar um brunavarnir við eldri byggingarreglugerð nr. 441/1998:
Reglur um uppsetningu og frágang F-gas búanaðar í atvinnuhúsnæði.
Kafli 3.2 Gashylki staðsett utanhúss
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235,5 m²
Veislusalur

32,8 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,6 m²
Forsalur

17,5 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla3,5 m²

Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

2,1 m²
Lagnrými

Dreifikista f. neysluvatn í 
skáp á salerni karla

Inntaksgrind í kjallara, 
tæknirými

PU

Fylling í grunni SK

PU

Lagnir hengdar í loft

Neysluvatn - Heitt

Neysluvatn - Kalt

SK Skolkrani

PU Pípur upp á 2. hæð

PN Pípur niður úr kerfislofti

25,4 m²
Skrifstofa allsherjargoða

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffiaðstaða

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

PU

Vikurveggur m. pússningu

Brotið f. lögnum í vikurvegg

10
 10

0
10

Heitavatnslögn

Botnplata 1. hæð

Járnbending í plötu

Einangrun undir plötu

Kaldavatnslögn í sandlagi

Fylling í grunni

Lofta- eða gólfplata

Lagnir hengdar í plötu

K-13 kvoða 
(aðeins í þakplötu)

Kerfisloft (aðeins á þakplötu)

Frágangur á þaki eða gólfi
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Neysluvatn - 1.hæð

mkv: 1 : 100
Neysluvatn - 2.hæð

Töppunarstaðir:
Við töppunarstaði gilda ákvæði í grein 14.5.6 í Byggingarreglugerð og ákvæði í ÍST 
67:2013. Hitastýrð blöndunartæki eða blöndunarlokar skulu vera við alla töppunarstaði. 
Þannig skal tryggt að hitastig neysluvatns uppfylli ákvæði í grein 14.5.10 í 
Byggingarreglugerð. Blöndunarloka og hitastýrð blöndunartæki við töppunarstaði skal stilla 
eftir meðfylgjandi töflu 2. Öll blöndunar- og hreinlætistæki, blöndunarlokar sem og annað 
það efni sem notað er í verk skal vera af vandaðri gerð og vottað frá framleiðanda. 
Upplýsingar þess efnis skulu vera bornar fram fyrir verkkaupa.

Varmaskiptir:
Gert er ráð fyrir varmaskipti í húsinu. Heitt neysluvatn verður 
þannig upphitað kalt vatn sem tryggja mun ákjósanlegt hitastig á 
vatni á töppunarstöðum.

mkv: 1 : 10
Lagnir í vikurveggjum

Neysluvatnskerfi:

Áætlað er að fæðilagnir liggi í grunni frá 
tæknirými í kjallara að salerni karla á 1. hæð. 
Þar verði staðsett deilikista í léttum vegg og frá 
henni liggi lagnir að töppunarstöðum annarra 
salerna. Inni á hverju baðherbergi verð stuðst 
við tengidósir sem leiði kalt vatn frá vöskum að 
salernum til að fækka lögnum í grunni. Gert er 
ráð fyrir að lagnir í grunni og steyptri plötu verð 
Rör-Í-Rör PEX lagnir, sjá deili. Kalt neyslvatn 
verður lagt í sandlag undir einangrun botnplötu 
en heitt neysluvatn verður fest við bendinet í 
botnplötu og innsteypt. Þessi tilhögun tryggir 
ákjósanlegt hitastig á töppunarstöðum í 
samræmi við kröfur í 14.5.6. gr.

Frá einu baðherbergi kvenna á 1. hæð liggja 
lagnir upp á salerni starfsmanna á 2. hæð í 
vikurvegg, ryðfríar pressfittings (sjá deili).

Frá tæknirými í kjallara liggja einangraðar 
ryðfríar pressfittings lagnir að kaffiaðstöðu 
starfsmanna. Lagnir eru hengdar á veggi og í 
loft með baulum, sjá deili. 

Gert er ráð fyrir að ryðfríar pressfittings lagnir 
verði einangrðat, bæði kaldavatnslagnir til að 
koma  í veg fyrir rakaþéttingu á pípum en 
einnig heitavatnslagnir til að tryggja ákjósanlegt 
hitastig á töppunarstöðum.  Þessi tilhögun 
tryggir ákjósanlegt hitastig á töppunarstöðum í 
samræmi við kröfur í 14.5.6. gr.

mkv: 1 : 10
Lagnir í grunni

mkv: 1 : 10
Lagnir yfir kerfislofti

Mynd nr. 5 í úr bæklingnum ÚTFÆRSLUR NEYSLUVATNSKERFA TIL VARNAR 
BRUNASLYSUM AF VÖLDUM HEITS VATNS. Leiðbeiningar með staðli ÍST67 og 
ráleggingar frá apríl 2007.
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235,3 m²
Veislusalur

32,9 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,7 m²
Forsalur

17,4 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla

3,5 m²
Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

Lagnir frá tæknirými

Fæðilagnir ofna í 
kerflislofti

25,5 m²
Skrifst. allsherjargoða

6,2 m²
Svalir

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffistofa

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

Lagnir frá tæknirými

Fæðilagnir ofna í 
kerflislofti

5,8 m²
Svalir

Hitakerfi - Túr

Hitakerfi - Retúr

Gólfhitaslaufa

Ofnar

Túrlögn að ofni frá kerfislofti

Retúrlögn frá ofni upp í kerfisloft

Gólfhitalagnir, PEX á áldúk

Gólfílögn, 50 mm

Botnplata, steinsteypt

Einangrun, 100 mm plast, 24 kg/m3

Fylling í grunni (púði)

Gólfefni, flísar/steinteppi 10 mm

Lofta- eða gólfplata

Lagnir hengdar í plötu

K-13 kvoða 
(aðeins í þakplötu)

Kerfisloft (aðeins á þakplötu)

Frágangur á þaki eða gólfi

MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI

SAMþ.

Ö
ll 

af
no

t o
g 

af
rit

 te
ik

ni
ng

a,
 a

ð 
hl

ut
a 

eð
a 

he
ild

, e
r h

áð
 s

am
þy

kk
i h

öf
un

da
, s

kv
. á

kv
æ

ðu
m

 
hö

fu
nd

al
ag

a.

BREYTINGAR

FL ÚTG

Lagnagreining - Hitakerfi

000-000

17/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

As indicated

3.03.03
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
Hitakerfi - 1.hæð

mkv: 1 : 100
Hitakerfi - 2.hæð

mkv: 1 : 10
Gólfhiti - Deili

mkv: 1 : 10
Ofnalagnir yfir kerfislofti

Ofnakerfi:
Ofnalagnir eru áætlaðar plasthúðuð 
pressfittings rör sem fest eru upp undir gólf-
eða loftaplötur með festingum frá 
framleiðanda pípna og faldar undir 
kerfisloftum, líkt og neysluvatnslagnir. Þá 
verða allar pípur einangraðar í samræmi við 
14.2.5. gr. 

Gólfhiti:
Gólfhitalagnir eru úr krossbundnum 
polyethylen-PEX súrefnisþéttum rörum skv. 
DIN 4726. Anhydrit flotílögn er lögð yfir gólfhita. 
Hver slaufa þjónar einu rými. Tengingar slaufa 
eru í tæknirými. Rörin eru fest ofan á áldúk 
með c/c 200 mm millibili án samskeyta inni í 
steypu. Borað er í gólf, steinsteypu spennur 
með reknagla festar um rör og fest í göt í gólfi, 
c/c 500 mm. 

Val á kerfum:
Ofnakerfi hefur skjótan viðbragðstíma og var 
talið henta betur í starfsmannarýmum á efri 
hæð hússins en einnig á salernum á neðri 
hæð. Þar var ekki talið heppilegt að hita gólf 
vegna þeirrar belytu sem kann að lenda á 
gólfinu með tilheyrandi uppgufun.

Gólfhiti var talinn henta betur á sali hússins þar 
sem hitakerfi er þá falið í gólfum og gerir salina 
því að meira aðlaðandi rýmu.
Yfirborðshiti gólfa verður skv. 14.2.7 gr. 29°C á 
íverusvæðum en 35°C á jaðarsvæðum.  

Þar sem mikil lofthæð er í húsinu, stórir salir og 
þá einnig stórir gluggar er líklegt að gera þurfi 
ráð fyrir því að loftræsing mun aðstoða við að 
hita sali hússin á móti gólfhitaslaufum, 14.2.6. 
gr.

Brunaþétta þarf með lögnum þar sem þær rjúfa
brunahólf

14.2.1. gr. Markmið.
Hita- og kælikerfi bygginga skulu þannig hönnuð og gerð að hagkvæmni varðandi orkunotkun 
og rekstur sé höfð að leiðarljósi. Virkni kerfisins og einstakra hluta þess skal vera fullnægjandi 
og afkastageta þess vera í samræmi við ákvarðandi heildarleiðnitap byggingar samkvæmt 
reglugerð þessari og ÍST 66. Í byggingum þar sem bæði er um upphitun og kælingu að ræða 
skal tryggt að ekki geti verið samtímis kæling og hitun í sama rými   

14.2.5. gr. Frágangur á pípulögn.
Pípur í hitakerfum bygginga skulu einangraðar þannig að ekki verði óþarfa orkueyðsla eða óæskileg
upphitun á öðrum lögnum og byggingarhlutum. Pípur í kælikerfum skulu einangraðar þannig að ekki verði
óþarfa orkueyðsla og slagi á lögnum.

14.2.10. gr. Hljóðvistarkröfur.
Við ákvörðun á staðsetningu á pípum, tækjum og stjórnbúnaði skal tryggt að hávaði frá þeim valdi ekki
óþægindum í byggingu eða umhverfi hennar og að uppfylltar séu kröfur um hljóðvist, sbr. 11. hluta þessarar
reglugerðar.
Vatnshraði í pípum skal ákvarðaður á þann hátt að hljóð frá pípum uppfylli kröfur um hljóðvist, sbr. 11.
hluta þessarar reglugerðar.
Gengið skal þannig frá festingum vatnshitakerfa að hreyfing á pípum og rennslishljóð geti ekki myndað
hávaða sem berst út í aðliggjandi byggingarhluta og rými, þannig að uppfylltar séu kröfur um hljóðvist í 11.
hluta þessarar reglugerðar.

14.2.6. gr. Afkastageta.
Afkastageta hita- og kælikerfa bygginga skal miðast við að ráðgerður lofthiti haldist miðað við
varmatapsreikninga samkvæmt reglugerð þessari og ÍST 66.
Hita- og kælikerfi skal hanna þannig að fyrirhuguð afkastageta náist við venjulegan rekstrarþrýsting.
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32,8 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,6 m²
Forsalur

17,5 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla3,5 m²

Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

2-2
3.03.04

2-2
3.03.04

PU

PU

PU

PU

PU

PU

PU

Innblástu í hof 
áætlað með ristum í 
gólfi, sjá skissu.

Lagnir liggja upp á 1. 
og 2. hæð um 
lagnaskaft ofan við 
lagnarými

Innblástur hof

Innblástur 1. hæð
WC, ræsting og 
geymsla

Inntak og frákast kerfis í jörðu

Samstæða

Frásog hof í þakplötu

Innblástur og frásog 1. 
hæðar í þakplötu

Innblástur og 
frásog eldhús

Innblástur og 
frásog fjölnota sal

Innblástur og 
frásog veislusal

Innblástur og 
frásog 1. hæð

Tæknirými kjallar
Fylling í grunni

Samstæða í tæknirými

Inntak og frákast í jörðu

Lagnir aflokaðar í lagnarými í sal

Lagnir í jörðu að hofi 
og salernum á 1. hæð

Lagnir hengdar í loftaplötur og huldar með kerfisloftum

Útsog, spíralrör hengd á 
veggi eða undir steyptar 
plötur og huldar með 
kerfisloftum

Innblástur í jörðu, PEH rör

Útsog í jörðu, PEH rör

Pípur uppPU

Innblástur, spírlarör hengd 
á veggi eða undir steyptar 
plötur og huldar með 
kerfisloftum

Lofta- eða gólfplata

Lagnir hengdar í plötu m. 
gúmmíklæddum baulum

K-13 kvoða

Kerfisloft

Frágangur á þaki eða gólfi

 4-
60

0 
m

m

Rist, boltuð föst

Botn brunns opinn,
drenar vatn

Drenmöl

PEH loftunarrör,
frákast frá 
loftræsisamstæðu

Steyptur brunnur, 
grafinn niður á lóð

Jarðvegsyfirborð

MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI

SAMþ.
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Lagnagreining - Loftræsing 1. hæð
og snið

000-000

19/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

As indicated

3.03.04
JRB

04

Menntasveigur 15mkv: 1 : 100
Loftræsing - 1.hæð

Loftræsing:
Loftræsisamstæða er staðsett í tæknirými í kjallara hússins. 
Ráðgert er að loftinntak kerfis verði um skúlptúr á suðvesturhorni lóðar.
Frákast kerfis verður leitt í jörðu með PEH rörum að brunni á lóð, líklega vestan megin við hús. 
Innblásturs- og útsogslagnir hanga ýmist í lofta- eða gólfplötum og huldar með kerfisloftum eða liggja í 
jörðu að þeim stöðum sem rýmum sem þau sinna. Hönnun hússins gerir ráð fyrir því að lágmarkshæð frá 
steyptri plötu að kerfislofti er 500 mm.
Samstæða verður búin varmaendurvinnslu skv.14.9.2. gr. Orkunotkun: ,,Almennt skal stefnt að því að 
varmaendurvinnsla sé á varma í útsogslofti loftræsikerfa bygginga. Stefnt skal að því að hitanýtni 
varmaendurvinnslu sé a.m.k. 70% og telst blöndun fersklofts og útsogslofts ekki koma í stað endurnýtingar 
varmaorku."  
Útsogslagnir liggja því til baka í loftræsisamstæðu þar sem varmi loftsins er endurunninn áður en loftinu er 
kastað út. 

Stærðarákvörðun:
Fyllt var inn í töflureikni frá leiðbeinanda, sjá teikningu 3.03.04, til að hjálpa til við stærðarákvörðun kerfis. Í 
útreikningum er miðað við að loftmagn alls innbálsturs verði 20.096 m 3/klst sem er 5,58 m3/sek.

Inntaksventill/barðaventill:
Flatarmál rista á barðaventli þarf þá að vera miðað við 2,5 m/sek lofthraða er þá: A = Q/v  => A = 5,58 
m3/sek / 2,5 m/sek = 2,23 m2

Loftræsisamstæða:
Netleit að samstæðu leiddi í ljós að til greina komi að Systemair DVCOMPACT -80. Samstæðan er búin 
varmaendurvinnslu og ræður við loftmagn allt að 26.000 m3/klst.

mkv: 1 : 100
Snið - Loftræsing

Deiliskissa: Innblástur í hof um ristar í gólfi.

10.2.4. gr. Loftinntak og útblástursop:
Neðri brún loftinntaks ekki nær jörðu en 4,0m.
Dæmi um inntaksháf fyrir loftræsingu á lóð.

Loftræsisamstæða: 
SystemairDVCOMPACT-80 eða sambærileg.

10.2.4. gr. Loftinntak og útblástursop.
...staðsetja loftinntak í byggingu þannig að ferskloftið sé eins hreint og framast er unnt. ...neðri brún 
loftinntaks vélrænna loftræsikerfa í þéttbýli ekki vera nær jörðu en 4,0 m... Frágangur loftinntaks skal 
vera þannig að hættan á því að regnvatn eða snjór geti borist inn í inntakið sé takmörkuð eins og 
framast er unnt. Loftinntak og útblástursop í byggingum skulu þannig hönnuð og staðsett að ekki sé 
hætta á því að loft frá útblástursopi eða mengunaruppsprettu geti borist að loftinntaki.

mkv: 1 : 10
Loftræsilagnir yfir kerfislofti

mkv: 1 : 20
Brunnur á lóð - Frákast loftræsikerfis

10.2.7. gr. Loftræsing atvinnuhúsnæðis.
Að jafnaði skal magn fersklofts í atvinnuhúsnæði 
og byggingum ætluðum almenningi að lágmarki 
vera
7,0 l/s á mann, þegar ekki er gert ráð fyrir mikilli 
áreynslu eða hreyfingu. Sé áreynsla eða hreyfing 
mikil innan rýmisins skal auka magn fersklofts 
þannig að loftgæði séu fullnægjandi.
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25,5 m²
Skrifst. allsherjargoða

6,2 m²
Svalir

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffistofa

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

2-2
3.03.04

2-2
3.03.04

Lagnir liggja upp á 1. og 2. hæð 
um lagnaskaft ofan við lagnarými. 
Stærð skaftsins hægt að 'aðlaga 
að þörfum kerfis

Frásog hof í þakplötu

Innblástur og frásog 1. 
hæðar í þakplötu

Innblástur og 
frásog fjölnota sal

Innblástur og 
frásog veislusal

Útsog, spíralrör hengd á 
veggi eða undir steyptar 
plötur og huldar með 
kerfisloftum

Innblástur í jörðu, PEH rör

Útsog í jörðu, PEH rör

Pípur uppPU

Innblástur, spírlarör hengd 
á veggi eða undir steyptar 
plötur og huldar með 
kerfisloftum

MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI

SAMþ.
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BREYTINGAR

FL ÚTG

Lagnagreining - Loftræsing 2. hæð

000-000

19/09/18

Jörundur R. BLöndalJRB

As indicated

3.03.05
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
Loftræsing - 2.hæð

10.2.7. gr. Loftræsing atvinnuhúsnæðis.
Að jafnaði skal magn fersklofts í atvinnuhúsnæði 
og byggingum ætluðum almenningi að lágmarki 
vera
7,0 l/s á mann, þegar ekki er gert ráð fyrir mikilli 
áreynslu eða hreyfingu. Sé áreynsla eða hreyfing 
mikil innan rýmisins skal auka magn fersklofts 
þannig að loftgæði séu fullnægjandi.

Loftmagnsákvörðun: Skjáskot úr töflureikni sem nýttur var til að ákvarða nauðsynlegt loftmagn í húsið.

Tæknirými: Stærðarákvörðun tæknirýmis út frá áætluðu loftmagni í kerfi.

Loftræsing:
Loftræsisamstæða er staðsett í tæknirými í kjallara hússins. 
Ráðgert er að loftinntak kerfis verði um skúlptúr á suðvesturhorni lóðar.
Frákast kerfis verður leitt í jörðu með PEH rörum að brunni á lóð, líklega vestan megin við hús. 
Innblásturs- og útsogslagnir hanga ýmist í lofta- eða gólfplötum og huldar með kerfisloftum eða liggja í jörðu að þeim stöðum sem rýmum sem þau sinna. 
Hönnun hússins gerir ráð fyrir því að lágmarkshæð frá steyptri plötu að kerfislofti er 500 mm.
Samstæða verður búin varmaendurvinnslu skv.14.9.2. gr. Orkunotkun: ,,Almennt skal stefnt að því að varmaendurvinnsla sé á varma í útsogslofti 
loftræsikerfa bygginga. Stefnt skal að því að hitanýtni varmaendurvinnslu sé a.m.k. 70% og telst blöndun fersklofts og útsogslofts ekki koma í stað 
endurnýtingar varmaorku."  
Útsogslagnir liggja því til baka í loftræsisamstæðu þar sem varmi loftsins er endurunninn áður en loftinu er kastað út. 

Stærðarákvörðun:
Fyllt var inn í töflureikni frá leiðbeinanda, sjá teikningu 3.03.04, til að hjálpa til við stærðarákvörðun kerfis. Í útreikningum er miðað við að loftmagn alls 
innbálsturs verði 20.096 m3/klst sem er 5,58 m3/sek.

Loftræsisamstæða:
Netleit að samstæðu leiddi í ljós að til greina komi að Systemair DVCOMPACT-80. Samstæðan er búin varmaendurvinnslu og ræður við loftmagn allt að 
26.000 m3/klst.

Dæmi um stokkastærð: 
Flutningsrör frá samstæðu að fjölnota sal, miðað við að nota sívala stokka í kerfið
1250 (m3/klst) deilt með 3600 = 0,34 m3/sek
Frá tæknirými liggur einn stokkur að salnum og er m.v. leyfilegan lofthraða
4 m/s) skal því vera:
A=Q/v = 0,34 m3/sek / 4m/s = 0,0,85m2

Þvermál stokks þarf því að vera:
A=r2*π  => r2=A/π  => 0,85m2/π  = 0,027m2
Tökum þá rótina af => √0,027 => r = 0,164m => þvermál rörs þarf því að vera lágmark 164mm
Líklega verði notað 200 mm rör.
Skv. má leiða líkum að því að allir lofstokkar í bygginuggi muni komast fyrir yfir kerfislofti sem hangir 500 mm neðan við lo fta- og gólfplötur.

6.12.3. gr. Klefar fyrir loftræsitæki.
Klefa eða herbergi fyrir loftræsitæki skal hanna og staðsetja þannig í byggingum að auðvelt sé að komast að tækjum og stjórnb únaði til eftirlits, viðhalds 
og viðgerða. Jafnframt skal við hönnun og staðsetningu tryggt að ákvæði þessarar reglugerðar um hljóðvist séu uppfyllt og ekk i verði ónæði vegna 
titrings. Stærð klefa eða herbergis fyrir loftræsitæki skal ákvarða út frá umfangi loftræsikerfis. Gólfniðurfall skal vera í klefa eða herbergi fyrir loftræsitæki 
og skulu gólf vera vatnsþétt.

9.6.14. gr. Brunavarnir í loftræsikerfum.
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um brunavarnir í loftræsikerfum:
1. Loftræsikerfi skal þannig hannað og frá því gengið að það rýri hvorki brunahólfun byggingar né stuðli að útbreiðslu elds o g reyks við bruna.
2. Í loftrásum skal vera óbrennanlegt efni, A2-s1,d0. Sú krafa gildir ekki fyrir loftsíur, reimar, raflagnir o.þ.h.
5. Bruna- og reyklokur í loftræsikerfum skulu vera með bilunarviðvörun og skulu lokast sjálfvirkt innan þess tíma sem nauðsynlegur er t il að þær uppfylli kröfur 
1. tölul. Hafa skal gaumlúgu við allar lokur.
6. Allar brunavarnir loftræsikerfa skulu búnar varaafli sem heldur þeim virkum hvort sem straumrof orsakast af bruna eða öðru m orsökum.
7. Þegar loftræsikerfi er brunatæknilega hannað, t.d. með blásurum í gangi eða þrýstingsjöfnun, skal sýna fram á með útreikni ngum að markmið 1. tölul. séu 
uppfyllt. Taka skal tillit til aukins hita og þrýstings vegna elds.
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235,5 m²
Veislusalur

32,8 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,6 m²
Forsalur

17,5 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla

3,5 m²
Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi 4,0 m²

Lyfta

Útsvæði við hof snjóbrætt

Gögnuleið að 
tæknirými snjóbrædd

Bifreiðastæði 
hreyfihamlaðar 
sjóbrædd

Gönguleiða að 
húsi snjóbrædd

Hallandi akbraut 
snjóbrædd

Athafnasvæði 
framan við hús 
snjóbrætt. Tryggir 
aðgengi allra að 
húsinu

Stigi snjóbræddur

Hellur 

Sandur
Þjappað 
undirlag

35-70 mm
55-70 mm

Snjóbræðsla

1
2

3 13

4

3
6 7 3

2

10
3

2

3 3

8
11

3 3 3
5

9
5 5

2 2 2

12
16 15

Hugmynd að kerfi:
Skýringar
1. Frá hitakerfi húss
2. Hitamælir
3. Kúlu- eða renniloki
4. Einstreymisloki
5. Stillité
6. Blæðing hitaveitu tengist inntaki
7. Loki sem stjórnast af hitanemum (11 og 12)
8. Dæla
9. Hitaþolin PPr- eða PB snjóbræðslurör 25 mm
10. Hitanemi sem slekkur á dælu við ≤ 5°C
11. Hámarks hitanemi sem stjórnar loka frá inntaki
12. Hitanemi sem eykur innrennsli við minnkandi hita
13. Til hitaveitu eða í frárennsli
14. Millihitari
15. Áfylling og öryggisloki
16. Þrýstimælir 

Snjóbræðsla á lóð
Kerfið:
Á teikningu má sjá hvar gert er ráð fyrir að 
snjóbræðslurörum verði komið fyrir. Í heildina 
eru þetta um það bil 650 m2.

Þumalputtaregla við ákvörðun á afköstum 
snjóbræðslu sem keyrir á affallsvatni frá húsi 
er að affall frá um það bil 5-10 m2 af 
upphituðu húsnæði geti brætt snjó af 1 m2 af 
utandyra. Miða við að upphitaður gólfflötur 
húss sé um það bil 900 m2 má því gera ráð 
fyrir að affall af húsi nái að bræða snjó af 
MAX 100 m2. 

Kerfið verður því það stórt að líklegast verður 
fyrir valinu lokað kerfi með millihitara, dælum 
og stýribúnaði á eftirhita kerfis til að tryggja 
að vatnshitastig haldist sem jafnast þrátt fyrir 
breytilegar ytri aðstæður.

Miðað er við að lagnir séu 25 mm og að bil 
milli þeirra sé tífalt þvermál lagnana, þ.e.a.s 
c/c 250 mm. 

Gert er ráð fyrir snjóbræðslu við húsið m.a. til 
þess að halda flóttaleiðum úr húsi færum allan 
ársins hring en einnig til að tryggja aðgengi 
allra að því allan ársins hring. 
Einnig er gert ráð fyrir snjóbræðslu á 
bílastæðum sem ætluð eru hreyfihömluðum.

Snjóbræðsla á lóð

Snjóbræðsla að tæknirými 
undir útkragi byggingar

150 80

300
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0
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Lagnagreining - Snjóbræðsla

000-000

19/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

As indicated

3.03.06
JRB

04

Menntasveigur 15

mkv: 1 : 100
Snjóbræðsla á lóð

mkv: 1 : 10
Snjóbræðsla á lóð - Snið

mkv: 1 : 10
Snjóbræðsla í útitröppum - Snið
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Burðarvirki hofs er 
límtré, samsett með 
huldum festingu.

Límtrésburðarvirki hofs er fest við 
bogadregna, staðsteypta skífu á  
safnaðarheimili. Skífan verkar sem stífing 
fyrir límtrésbruðarvirki

Aðalburðarvirki safnaðarheimilis er 
járnbent steinsteypa, staðsteypt.

Nokkrir innveggir hússins eru staðsteyptir. Er 
það gert til að aðskilja brunahólf en einnig til 
að tryggja góða hljóðvist milli lykilrýma

Áætlað er að bitar milli glugga í sölum verði forsteyptir í 
einingaverksmiðju og innsteyptir á verkstað í uppsteypu hússins.

Gólf 1. hæðar að 
miklu leyti staðsteypt 
plötur á fyllingu

Svalagólf staðsteypt

Gólf veislusalar í útkragi er 
áætlað 400mm holplötur

Burður undir útkragi er 
staðsteyptir bitar

Sýnilegir veggir í kjallara eru 
áætlaðir samlokueiningar með 
1x6 mótaáferð. Ofan á 
kjallaraveggi verða svo 
staðsteyptir veggir, 200mm, 
einangraðir og klæddir að 
untan með sements-
trefjaplötum

Hefðbundið staðsteypt gólf tekur 
við í veislusal þar sem útkrag 
hættir og við tekur fylling í grunni

Steyptir sökklar eru 
undir öllu burðarvirki, 
200mm

Áætlað er að þak yfir öllu húsi, nema 
lyftugögnum verði 400mm holplötur

Þakplata yfir lyftu verður staðsteypt 
til að auka lofthæð í göngum

Steyptir sökkulfætur 
undir sökklum, 
600x200mm

Festingar glugga í hofi 
er bogadregið timbur 
milli burðarsúla

2-2
3.04.03

2-2
3.04.03

4-4
3.04.04

4-4
3.04.04

3
3.04.04

6-6
3.04.03

6-6
3.04.03

30,00°

4400
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3.04.04
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Burðarþolsgreining - Almennt

000-000

20/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

1 : 100

3.04.01
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv:
Fjarvídd - Burðarkerfi byggingarinnar

Burðarþolsgreining - Menntasveigur 15
Hönnun hússins miðast við að húsið sé að 
mestu staðsteypt á steyptum sökklum með 
steyptum gólfplötum. Hluti kjallaraveggja verða 
forsteyptar samlokueiningar. Þá verða bitar milli 
glugga í sölum einnig forsteyptar einingar. 
Gólfplötur þar sem 1. hæð kragar út yfir kjallara 
verða holplötur. Þá verður þakið einnig 
forsteyptar holplötur.

Allir steyptir veggir verða í lóðréttu plani frá þaki 
niður í sökkla, utan veggja sem mynda útkrag á 
á suðurhlið. Þá verður bogadregin skífa borin af 
steyptum veggjum sitthvoru megin við skífu. Þá 
fær hún einnig stífingu frá steyptum skilvegg 
sem stúkar af fjölnota sal.

Spennivíddir holplata eru að hámarki 13,6m. 
Skv. upplýsingum frá framleiðanda m.v. 
hönnunarálag er talið líklegt að 400mm 
holplötur muni geta brúað það bil og miðast 
hönnun hússins því við þær.

Spennivíddir staðsteyptra hæðarskila eru að 
hámarki 4,6m en það gólfplata á skrifstofu 
allsherjargoða, yfir eldhúsi. Hæðarskil eru 
áætluð að verði 200mm. 

Útkragandi svali rá auturhlið verða léttar og 
hengdar á steyptann vegg.

mkv: 1 : 100
1.hæð  - Staðsetning sniða f. burðarþolsgreiningu
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Veggflötur: 206m2. Gat í vegg: 60m2.  Gat/vegg x100 = 29%

Útreikningur á 
gathlutfalli tekur ekki 
mið af 20 stk. 350mm  
forsteyptum súlum 
sem steyptar verða í 
vegg á verkstað

Veggflötur: 123m2. Göt í vegg: 20m2.  Gluggar/veggjum x 100 = 16%
Portveggur: Veggflötur: 12m 2. Gathlutfall 0%

Veggflötur: 24m2

Gat í vegg 2m2

Gathlutfall 8%

Veggflötur: 50m2. Gat í vegg 22m2. Gathlutf. 44%

Sitt  hvor veggur í innfellingu 
er 10m2 en báðir gluggalausir. 
Gathlutfall þeirra er því 0%

80
40

15360

84
70

7030

13100

25500

Veggflötur: 112m2. 
Göt í vegg: 30m2

Gathlutfall: 27%

Bogadreginn veggur við hof: 13,5m2. 
Gathlutfall 0%

Útreikningur á gathlutfalli tekur ekki mið 
af 7 stk. 350 mm forsteyptum súlum 
sem steyptar verða í vegg á verkstað

350

Portveggur: Veggflötur: 17m 2. Gathlutfall 0%

Veggflötur: 98m2. 
Göt í vegg: 19m2

Gathlutfall: 19%

Svalahandrið: Veggflötur: 17m 2. Gathlutfall 0%

Veggflötur: 33m2. 
Göt í vegg: 4m2

Gathlutfall: 12%

Bogadreginn veggur við hof: 13,5m2. 
Gathlutfall 0%

14000

Veggflötur: 206m2. Gat í vegg: 14m2.  Gat/vegg x100 = 6,8%

Skífa er 13m2. Gathlutfall 0%

Flötur: 38m2. 
Gat í vegg: 12m2.  
Gathl.fall = 32%

Veggir í innfellingu eru 21m2 sitt hvor
Í hvorum vegg er göt eru 3m2.í 
Gathlutfall er í hvorum vegg er því 14%

Veggflötur: 36m2. 
Gathlutfall 0%

Bogadreginn veggur við hof: 13,5m2. 
Gathlutfall 0%

Bogadreginn veggur við hof: 13,5m2. 
Gathlutfall 0%

6030 5360
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Burðarþolsgreining - Gathlutfall
útveggja

000-000

20/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

1 : 100

3.04.02
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
Austur - Gathlutfall í vegg

mkv: 1 : 100
Norður - Gathlutfall í vegg

mkv: 1 : 100
Suður - Gathlutfall í vegg

mkv: 1 : 100
Vestur - Gathlutfall í vegg

Samkvæmt upplýsingum frá leiðbeinanda er 
ekki æskilegt að gathlutfall útveggja fari yfir 20 
%. Víða í húsinu fer þetta hlutfall þó hærra í 
veggjum og þarf að huga betur að því í 
samráði við burðarþolshönnuð. 

Veggir er staðsettir þannig að massa og 
stífleikamiðja séu nálægt hvori annarri. 

Reiknað var lauslega H/D hlutfall ákveðinna 
veggja og var hún allstaðar vel undir þremur 
þar sem allir veggir eru yfir lágmarkslengd sem 
eru 4 metrar.
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13596

6708 180 6708 202

Niðurstaða:

Flatarmál steyptrar byggingar, 1. hæð er 514m2

X-ás:
Þverskurðarflatarmál steyptra veggja um X-ás er 15m2

Hlutfall er því:
15m2/513m2 = 0,029 x 100 = 2,9%

Y-ás
Þverskurðarflatarmál steyptra veggja um Y-ás er 18m2

Hlutfall er því:
18m2/513m2 = 0,35 x 100 = 3,5%

Í greiningunni er aðeins tekið tillit veggja sem eru 4m 
að lengd eða yfir, utan veggjar í lyftuskafti um x-ás. 
Ekki tekið tillit til steyptrar skífu vestan megin á þaki 
þar sem hof verður fest við byggingu. Þá er heldur ekki 
tekið tillit til bogadreginna veggja sem bera uppi þá 
skífu.
Bæði gildi ná yfir 2%.
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5510

2900
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Jarðskjálftagreining:
Miðað er við að þverskurðarflatamál á steyptum veggjum sé 
2% að lágmarki í hvora átt. Þeir veggir sem nota má í að 
reikna þetta prósentuhlutfall þurfa að vera heilir frá sökkli upp 
að þaki, lágmarkslengd 4m og ophlutfall ekki meira en 20%, 
sjá teikningu 3.04.02.

2630

 20
0

2338

3
3.04.03

4
3.04.03

5
3.04.03

70
40

0

400

40
0

 200

Staðsteyptur veggur, 200mm

Ásteypulag, 70mm

Holptata, 400mm

Steyptur biti, 400*400mm

Áseta holplötu á bita

Steyptur veggur í 
samlokueiningu, 200mm

70

Portveggur, staðsteyptur

200

70
40

3

Ásteypulag, 70mm

Holplata, 400mm

Áseta holplötu, 70mm

Útveggur, 200mm

Steypt svalagólf, 200mm

Svalahandrið fest v. gólf

Tillaga að steyptum 
burðarbitar undir gólfi út á 
veggjum þvert á gólf. Biti 
er samsíða gófli. 200mm 
breiður og 400mm hár

20
0

40
0

2000

Kerfisloft, biti er hulinn

200

7
3.04.03

20
0

20
033

0

400

Svalahandrið, steypt

Útveggur skrifstofu

Steypt hæðarskil

Möguleiki á st. bita

Svalagólf og viðsnúið 
þak yfir eldhúsi

Inndregnar svalir
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Burðarþolsgreining -
Jarðskjálftagreining, snið og álag

000-000

20/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

As indicated

3.04.03
JRB

04

Menntasveigur 15

mkv: 1 : 100
Jarðskjálftagreining

mkv: 1 : 100
Þversnið 1 - Burðarþol

mkv: 1 : 20
Deili 3 - Burðarbiti veggja í útkragi

mkv: 1 : 20
Deili 4 - Áseta loftaplatnamkv: 1 : 20

Deili 5 - Biti undir svölum inni

Útreikningur á milliplötu skrifstofu allsherjargoða, 
sjá deili nr. 7, miðað við 4,6m haflengd:
Miðað er við að milliplata hússins séu 200 mm, 
einfalt undirstudd, járnbent og steinsteyptar með 
tvöföldu bendineti, K-10 með c/c 250. Þó er hluti 
hennar borinn uppi af steyptum bita.

Til að ganga úr skugga um að plata sé berandi var 
hún reiknuð eftir formúlu á bls. 183 í Teknisk 
Stäby fyrir niðurbeygju í einfalt undirstuddum 
plötum.
Viðmiðið var 3 kN/m2 álag á plötuna og því stuðst 
við formúlu sem gildir fyrir steyptar plötur ef álag er 
< 5 kN/m2.
Formúlar er: ℎ >(1/30) ∗ k
Hér er...
h = þykkt steyptrar plötu, 200 mm í okkar tilfelli
1/40 = fasti í formúlu
k = min. spennivídd plötu, 4600 mm í okkar tilfelli.
... og reiknast þá:
200mm > (1/30) ∗ 4600mm = 153,3mm → OK

mkv: 1 : 100
Þversnið 2 - Burðarþol

mkv: 1 : 20
Deili 7 - Burðarbiti undir plötu á skristofu

Hönnunarhæðir holplata:
Stuðst var við töflur frá framleiðanda holplata 
þegar verið var að hanna húsið. Framleiðandi 
óskaði þess við hönnuð að töflurnar myndu ekki 
rata í prentun verkefnisins þar sem þeim væri 
aðeins ætlað að gefa grófa mynd af því hvaða 
stærðir væru líklegar miðað við mismunandi álag. 
Leiðbeinandi gaf upp þær hönnunarforsendur að 
miða skyldi við hönnunarálagið 6,5 kN/m2 í 
veislusal en á þaki skyldi miða við 4,5 kN/m2. Í 
báðum tilfellum var hentugast að miða við að 
holpötur yrðu amk. 400mm á hæð skv. töflum 
framleiðanda.
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170,64°

18
,7

2°

Festing aðalsperru við burðarsúlu

Tengisperra fest við aðalsperru, grópað 
eru úr tengisperru fyrir festiplötu

Efsta gjörð fest við burðarsúlu

Efsta gjörð fest við burðarsúlu,
boltar festingar er hér neðar í plötu en
á festingu á móti

68
00

5
3.04.04

6
3.04.04

7
3.04.04

8
3.04.04 9

3.04.04

Léttur portveggur, 145mm stoðir auk 2x9mm krossv. 
innan á vegg, festur láréttan límtrésbita m. vinklum

50
0

15
00

400

50 0

Festing súlu við sperru

Festing skástífu við súlu

Límtrésgjörð v. 
festinga glugga

Súla festar við steyptan vegg 200mm

Iinnlímdir teinar eða múrboltar. 
Sponsað í súlu yfir göt

Festing skástífu við sperru

Portveggur

Súlur festar við steypta 
skífu safnaðarheimilis
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Burðarþolsgreining -
Límtrésburðarvirki

000-000

20/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

As indicated

3.04.04
JRB

04

Menntasveigur 15

mkv:
Fjarvídd - Burðarkerfi hofs

mkv:
Fjarvídd - Burðarkerfi hofs 1/12

mkv: 1 : 10
Samsetningu límtrésburðarvirkis - Tillaga

Burðarvirki hofs:

Haldinn var hönnunarfundur með framleiðanda 
límtrés, sjá fundargerð nr. 9, þar sem slegið var 
á nauðsynlegar þversniðsstærðir í burðarvirki 
hofsins en þær eru ...

- Súlur:  185mm x 400mm
- Sperrur: 185 x 

500mm við súlur
350mm við miðjuhring í þaki

Skástífur: 185mm x 300mm

Samsetning og frágangur á burðarvirki hofs 
verður allur unnin í samráði við framleiðanda 
límtrés. Reyna skal eftir fremsta megni að hafa 
samsetnigar límtrés huldar, að hluta til eða því 
sem næst öllu leyti. 

Á meðfylgjandi teikningu eru settar fram 
hugmyndir og tillögur að samsetningu bitanna. Í 
greiningunni var stuðst var við Alumidi festingar 
frá Rothoblaas. Þá eru settar fram tillögur að 
festingum límtrésburðarvirkis við lágreistann, 
bogadreginn, steyptann útveggvegg hofsins en 
einnig festingar burðarvirkisins við bogadregna 
steypta skífu á safnaðarheimili. Talið er að sá 
veggur komi til með að mynda alla þá stífingu 
sem límtrésvirkið komi til með að þurfa.

ATH: Öllum stærðum í burðarvirki sem og tillögur 
hönnuðar að samsetningum er aðeins ætlað að 
vera leiðbeinandi og geta breyst í 
burðarþolshönnun.

mkv: 1 : 100
Burðarþolsgreining hof

mkv: 1 : 20
Deili 5 - Sperra við súlu

mkv: 1 : 20
Deili 6 - Skástífa við burðarsúlu

mkv: 1 : 20
Deili 7 - Súla við steyptann vegg

mkv: 1 : 20
Deili 8 - Skástífa við sperru

mkv: 1 : 20
Deili 9  - Festing hofs við safnaðarheimili

Dæmi um huldar Alumidi límtrésfestingar frá Rothoblaas. 
Álteinar eru reknir inn í festingu og verað þeir sýnilegir en þó 
á smekklegan hátt ólíkt því sem væri ef um rær eða 
skrúfuhausa væri að ræða.

Hér sést einnig dæmi um huldar límtrésfestingar í burðarvirki. Hér 
eru festingar ekki huldar að öllu leyti.

mkv: 1 : 100
Burðarvirki hofs - Deiling hrings

mkv: 1 : 20
Deili 10 - Festing sperru við miðjuhring
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235,3 m²
Veislusalur

32,9 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,7 m²
Forsalur

17,4 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla3,5 m²

Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

Í loftum er áætlað að setja upp 
gegnsæ kerfisloft úr við. Þessi 
kerfisloft munu uppfylla ákvæði 

Viðmiðunarreglu í 9.6.8. gr. 
máslegrein 3 en þar 
segir: ,,Niðurhengd loft skuli og 
upphengikerfi skuli vera úr efnum 
sem uppfylla kröfu um B-s1,d0." 
Hægt er að fá slík kerfisloft t.d frá 
Glastik, www.glastik.lv
Í loft verður einnig sprautað K-13 
einangrunarkvoðu sem er í 
brunaflokki 1. 

9.4.5. gr. Slöngukefli
Meginregla segir að setja skuli slöngukefli þegar það er nauðsynlegt til að 
tryggja brunavarnir. Viðmiðunarregla segir að setja skuli slík kerfi í húsnæði > 
500m2 í flokki 2.  Algengustu slöngulengdir á markaði eru 25 – 30 m og við það 
má bæta allt að 9 m kastlengd bunu.

9.4.6. gr. Sjálfvirkt slökkvikerfi
Hönnun og skiplag hússins gerir ekki gerir það ekki að verkum að nausynlegt 
sé að setja sjálfvirkt slökkvikerfi í húsið. Sjá stærðarmörk í töflu 9.03 í 9.4.6. gr.

9.4.8. gr. Sjálfvirk reyklosun
Í byggingunni er ekki sjálfvirk reyklosun.
Viðmiðunarregla: Sjálfvirk reyklosun skal vera í gluggalausum samkomusölum 
í notkunarflokki 2, sem eru stærri en 200 m2, og skal samanlagt 
opnunarflatarmál vera amk. 0,5% af gólffleti. 

9.4.12. gr. Neyðarlýsing
Meginregla: Í byggingum í öllum flokkum öðrum en notkunarflokki 3 skal vera 
neyðarlýsing.

Byggingarreglugerð nr. 112/2012, júlí 2018:
Samkvæmt 9.2.1 gr. byggingarreglugerðar gildir að meginreglur eru ávallt 
ófrávíkjanlegar en viðmiðunarreglur eru frávíkjanlegar með tækniskiptum eða 
brunahönnun enda sé sýnt fram á að brunaöryggi sé ekki skert og uppfyllt séu 
meginmarkmið reglugerðarinnar og meginreglur þeirra ákvæða sem vikið er frá. 

9.5.3. gr. Aðgengi að flóttaleiðum
Meginregla:
1. Úr öllum notkunareiningum skulu vera amk. tvær flóttaleiðir óháðar hver annarri.
3. Svalir má nota í flóttaleið fyrir takmarkaðan fjölda fólks ef tryggt er að rýming geti 
átt sér stað innan ásættanlegs tíma. Svalir skulu rúma þann fjölda sem þarf að nota 
þær og skulu vera varðar gegn geislun 
Viðmiðunarregla: Flóttaleiðir skulu liggja úr gagnstæðum endum notkunareininga 
eða sem næst þeim.

9.5.1. gr. Markmið
Flóttaleiðir í byggingum skulu þannig skipulagðar og frágengnar að allir geti 
bjargast út af eigin rammleik eða fyrir tilstilli annarra á tilgreindum flóttatíma, 
brjótist eldur út eða annað hættuástand skapast.
9.5.5. gr. Björgunarop
Björgunarop má nota sem aðra flóttaleið frá rými fyrir takmarkaðn fjölda fólks, 
allt að 50 manns. Breidd og hæð skulu vera minnst 0,6m en þó skal samanlögð 
breidd og hæð vera að lágmarki 1,5m.

9.5.6. gr. Göngulengd að flóttaleið
Miðað er við flokk 2 og að í mannvirki séu fleiri en 50 manns. Skv. töflu 9.04
má hámarksgöngulengd að að stigahúsi, öðru brunahólfi eða útgangi vera að 
hámarki 30 m. Skv. töflu 9.05 má hámarks göngulengd frá rýmum með 
flóttaleið í eina átt vera 10m.

9.5.8. gr. Gerð flóttaleiða
Viðmiðuarregla 1: Samanlögð breidd allra flóttaleiða skal að lágmarki vera 1,0 
m fyrir hverja 100 menn sem henni er ætlað að þjóna. 

9.6.9. gr. Gólfefni
Gólfefni í byggingum skulu hafa mjög takmörkuð áhrif á brunahættu.

9.8.2. gr. Björgunarsvæði og aðkoma
Nr. 1: Á lóðum skal vera greið aðkoma fyrir sjúkra og slökkvibifreiðar.
Nr. 6: Veggsvalir bygginga sem ætlaðar eru sem flóttaleið skulu staðsettar 
þannig að stigar eða annar
búnaður slökkviliðs nái til þeirra.

9.6.11. gr. Brunahólfun
Meginreglur: Byggingum skal skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu 
tryggðar og útbreiðsla elds sé takmörkuð. 
Viðmiðunarregla: Sé ekki annað tekið fram skal brunamótstaða brunahólfs eigi 
vera lakari en 60 mínútur hvað varðar heilleika og einangrun, þ.e. EI 60. Eitt 
brunahólf má að jafnaði ekki ná til fleiri en þriggja hæða í verslunum í  
notkunarflokki 2 nema fyrir liggi brunahönnun. Meginbrunahólfun bygginga skal 
hafa brunamótstöðu í samræmi við töflu 9.06.

9.6.14. gr. Brunavarnir loftræsikerfa
Loftræsikerfi skal þannig hannað að það rýri hvorki brunahólfun byggingar né 
stuðli að útbreiðslu elds og reyks við bruna.

9.6.19. gr. Sérákvæði um brunav. í notkunarfl. 2
4. Samkomusalur skal vera sjálfstætt brunahólf EI 60 skilið með EI2 30-CSm

hurðum frá öðrum rýmum.

EI 30-CS

9.7.1. gr. Varnir gegn útbreiðslu elds
Byggingar skulu vera með nægjanlegum vörnum gegn útbreiðslu elds á milli 
þeirra. Einangrun bygginga má ekki auka líkur á útbreiðslu elds á milli þeirra.

9.7.2. gr. Útveggir
Útveggir bygginga skulu vera þannig að þeir rýri ekki brunahólfun þeirra. Léttir 
útveggir bygginga í notkunarflokki 2 skulu vera minns EI 60.

9.7.3. gr. Yfirborðsfletir útveggja
Meginregla: Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki 
sérstakri hættu á útbreiðslu
elds milli brunahólfa...
Viðmiðunarregla nr. 2: Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru meira en 
ein hæð skulu að lágmarki vera klæðningar í flokki 1. Utan á vegginn má setja 
regnhlíf og skulu öll efni tengd henni vera A2-s1,d0. Undir regnhlífinni (í 
loftræsta bilinu ef það er) skal vera samsvarandi brunavörn og er í þeirri 
brunahólfun hússins sem nær að útveggnum.

EI
 3

0-
CS

EI 30-CS

EI 30-CS

9.7.7. gr. Þakklæðning
Þakklæðning skal ekki auka hættuna á útbreiðslu elds milli bygginga og skulu 
almennt í flokki T.

9.6.5. gr. Eldstæði.
Opin og lokuð föst eldstæði í mannvirkjum fyrir fast eldsneyti, fljótandi eða á 
gasformi og allur búnaður þeim tengdur skal þannig gerður og frágenginn að 
hægt sé að kynda með honum á öruggan hátt og að notkun hans, hreinsun og 
viðhald hafi ekki í för með sér eld-, sprengi- eða eitrunarhættu, né heilsuspillandi 
áhrif vegna reyks. Eftir föngum skal hitaeinangra þá fleti á eldstæðum sem ætla 
má að hætta geti stafað af ef þeir eru snertir. Öll eldstæði skal tengja við reykháf. 
Eldstæðum skal tryggt nægjanlegt aðstreymi fersks lofts vegna bruna.
9.6.6. gr. Reykháfar.
Meginreglur: Reykháfar bygginga skulu vera úr óbrennanlegum efnum, vörðum 
gegn tæringu og skal stærð þeirra miðast við að bruni í eldstæði verði eðlilegur, 
virkni fullnægjandi og reykhiti verði innan eðlilegra marka. Staðsetning og 
frágangur skal vera með þeim hætti að ekki sé hætta á að það kvikni í 
aðliggjandi byggingarhlutum. Yfirborð reykháfs skal vera aðgengilegt til eftirlits 
og viðgerða og skal lengdarþensla vera óhindruð. Þverskurðarflatarmál skal 
vera óbreytt frá botni til topps. Reykháfar skulu aðgengilegir til hreinsunar. 
Þéttleika samsettra reykháfa skal staðfesta með þrýstiprófun. Reykháfar skulu 
ná flokkun G samkvæmt ÍST EN 13501-2.
Viðmiðunarreglur: Aðgengilega og snertanlega reykháfa skal hitaeinangra til 
varnar húðbruna þannig að hitastig verði ekki hærra en 60°C. Allir reykháfar 
skulu búnir stillanlegu súgspjaldi og sótlúgu. Reykháfar skulu gerðir í samræmi 
við ÍST EN 1443, ÍST EN 15287-1 eða ÍST EN

9.9.2. gr. Burðarvirkjaflokkar
Skv. töflu 9.10 flokkast burðarvirki hússins með meðaláhættu með tilliti til 
brunamótstöðu.
Skv. töflu 9.11 í 9.9.3. gr. skal brunamótstaða burðarvirkis því vera (eftir 
brunaálagi) annaðhvort R 60 eða R 90.

EI 30-CS

EI 30-CS

Hurðir milli aðalbrunahólfa. Hægt er að fá glerhurðir sem uppfylla EI60. 
Dæmi um snið af slíkri hurð frá SAPA. www.sapabuildingsystem.com

www.fireproofglass.eu
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9.5.9. gr. Dyr í flóttaleið.
Meginreglur: Eftirfarandi meginreglur gilda um dyr í flóttaleið:
1. Dyr í flóttaleið bygginga skulu... ...opnast í flóttaátt og skal vera auðvelt að 
opna þær án tafar og án þess að nota lykil eða sérstök verkfæri.
2. Í rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, fjöldi er undir 30 
manns og allir eru kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem opnast á móti 
flóttaátt í flóttaleiðir eða láréttar handvirkar
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9.5.9. gr. Dyr í flóttaleið
Meginregla nr. 2: Í rýmum bygginga þar sem ekki er hætta á þvögumyndun, 
fjöldi er undir 30 manns og allir eru kunnugir umhverfinu, má nota hurðir sem 
opnast á móti flóttaátt í flóttaleiðir...

Tafla 9.03, Kröfur um sjálfvirkt úðakerfi í mannvirkjum: Þarf ekki í bygginguna skv. töflu.

Tafla 9.04, hámarksgöngulengdir að útgöngum m.v. forsendur: Göngulengdi að útgangi í byggingunni eru hvergi >30m.

Tafla 9.01, notkunarflokkur byggingar: Ekki sofið í byggingu, fólk þekkir ekki flóttaleiðir en getur bjargað sér.

Skjáskot af viðeigandi töflum úr Brg. 112/2012, júlí 2018ÚT

9.5.10 gr. Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða
Meginregla:  Öruggu svæðin skulu vera í sérstöku brunahólfi með fullnægjandi 
flóttaleiðum, t.d. stigahúsi eða á svölum.
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varaaflgjafa 

REI 90

REI 60

Brunahurðir EI2 30-CSm

Flóttaleið

Björgunarop

Handslökkvitæki 

Reykskynjari

Stjórntafla brunv. kerfis

Slöngukefli
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BREYTINGAR

FL ÚTG

Brunagreining - Grm. 1. hæð

000-000

28/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

As indicated

3.05.01
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
1.hæð  - Brunagreining

Brunaviðvörunarkerfi:
Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 43 og 
reglum Mannvirkjastofnunar. Stjórntafla viðvörunarkerfis er í 
anddyri hússins á 1. hæð.
Loftræsikerfi:
Loftræsikerfi verður hannað þannig að það rýri ekki brunahólfun 
byggingar. Göt verða þétt með viðeigandi brunaþéttingum þar sem 
loftræsing rýfur brunahólf. Loftræsing er í samræmi við 
leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar.
Slökkvitæki:
Handslökkvitæki eru samkvæmt ÍST EN 3 og verða staðsett á 
lykilstöðum í húsinu.
Merkingar og neyðarlýsing:
Allar flóttaleiðir í mannvirki eru með nægjanlega lýsingu þannig að 
notkun þeirra sér greið. Merkingar flóttaleiða sem vísa leið að 
útgönguhurðum eru merktar með upplýstum merkingum sem 
tengdar eru vararaflgjafa.
Aðkoma slökkviliðs
Góð aðkoma slökkviliðs á norður-, austur og suðurhliðum hússins.  

Byggingarreglugerð nr. 112/2012, júlí 2018:

Notkunarflokkur byggingar:
Byggingin er tveggja hæða hof- og 
safnaðarheimili trúfélags og telst skv. því í 
notkunarflokki 2, 9.1.3.gr.
Brunahólfun:
Húsinu er skipt í tvö aðalbrunahólf , þ.e.a.s. 1. 
og 2. hæð er eitt og tæknirými í kjallara er eitt. 
Brunahólfun milli rýma er EI-60 veggir með EI 
30-CS hurðum en milli aðalbrunahólfa með 
REI-90 hæðarskilum.
Burðarvirki:
Burðavirki safnaðarheimilis er járnbent 
steinsteypa og er brunamótstaða þess REI 90. 
Burðarvirki hofs er límtrésbitar og er 
brunamótstaða þess REI 60. 
Klæðningar:
Allar loft og veggja klæðningar innanhús eru í 
flokki 1 eða B-s1, d0. Allar útveggjaklæðningar 
eru í flokki 1, þakklæðningar eru í flokki T, 
gólfefni í flokki A1.
Gólfefni:
Gólfefni hússins er annars vegar flísar og hins 
vegar parket.
Flóttaleiðir:
Lengd flóttaleiða eru alls staðar innan marka, 
þ.e.a.s. eftir gerð rýma að útgangi eða í annað 
brunahólf. Flóttaleiðir eru út um hurðir eða út á 
svalir. 
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25,5 m²
Skrifst. allsherjargoða

6,2 m²
Svalir

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffistofa

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

21,5 m²
Gangur

19,3 m²
Svalagangur

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Opið niður

Opið niður

3.05.02
2-2

2-2
3.05.02

3-3
3.05.02

3-3
3.05.02

R

R
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R

R

ÚT

Ú
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ÚT
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ST

ST

Opið niður

R

R
R

R

R

R

R

R

R

Ú
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5,8 m²
Svalir

Ú
T

Útmerki tengd 
varaaflgjafa 

REI 90

REI 60

Brunahurðir EI2 30-CSm

Flóttaleið

Björgunarop

Handslökkvitæki 

Reykskynjari

Stjórntafla brunv. kerfis

Slöngukefli

ÚT

B.O
.

ST

R

Límtrésburðarvirki í hofi:
9.9.3 gr. Brunamótstaða burðarvirkja. Hrun 
viðkomandi burðarvirkja skal ekki eiga sér stað 
innan skilgreindra tímamarka REI 60. Breidd 
þversnið í bitum, 185mm, gefur að sögn 
framleiðanda REI 60.

Nota má brennanlega 
einangrun ofan á steypta 
þakplötu utanhúss enda 
komi þakklæðning í flokki 
B (roof) (t2) ofan á 
einangrunina.

9.6.6. gr. 
Reykháfar m.a. úr 
óbrennanlegum 
efnum búinir 
sótlúgu og 
súgspjaldi.

9.6.5. gr. 
Segir m.a.s öll eldstæði 
skal tengja við reykháf. 
Eldstæðum skal tryggt 
nægt aðstreymi 
fersklofts.

9.6.19. gr. Sérákvæði um 
brunav. í notkunarfl. 2
Nr. 4: Samkomusalur skal 
vera sjálfstætt brunahólf EI 
60 skilið með EI2 30-CSm

hurðum frá öðrum rýmum.

9.5.3 gr. Aðgengi að flóttaleiðum.
3. Svalir má nota í flóttaleið fyrir takmarkaðan 
fjölda fólks ef tryggt er að rýming geti átt sér stað 
innan ásættanlegs tíma. Svalir skulu rúma þann 
fjölda sem þarf að nota þær og skulu vera varðar 
gegn geislun.
9.5.10. gr. Öruggt svæði fyrir hreyfihamlaða
Öruggu svæðin skulu vera í sérstöku brunahólfi 
með fullnægjandi flóttaleiðum, t.d. stigahúsi eða 
á svölum.

9.9.4. gr.
Brunamótstaða burðarvirkja. 
Svalir sem þjóna aðeins
einu brunahólfi í allt að fjögra 
hæða byggingu skulu vera R 60

Í loftum er áætlað að setja upp rimlakerfisloft úr við. Þessi 
kerfisloft munu uppfylla ákvæði Viðmiðunarreglu í 9.6.8. gr. 
máslegrein 3 en þar segir: ,,Niðurhengd loft skuli og 
upphengikerfi skuli vera úr efnum sem uppfylla kröfu um B-
s1,d0." Hægt er að fá slík kerfisloft t.d frá Glastik, www.glastik.lv

Í loft verður sprautað K-13 
einangrunarkvoðu sem er í brunaflokki 1. 
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BREYTINGAR

FL ÚTG

Brunagreining - Grm. 2 hæð og snið

000-000

28/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

As indicated

3.05.02
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
2.hæð - Brunagreining

mkv: 1 : 100
Snið A-A - Brunagreining, þversnið

mkv: 1 : 100
Snið B-B - Brunagreining, langsnið

Brunaviðvörunarkerfi:
Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi er í öllu húsinu skv. ÍST EN 43 og 
reglum Mannvirkjastofnunar.Stjórntafla viðvörunarkerfis er í 
tæknirýnmi í kjallara.
Loftræsikerfi:
Loftræsikerfi verður hannað þannig að það rýri ekki brunahólfun 
byggingar. Göt verða þétt með brunaþéttingum þar sem loftræsing 
rýfur brunahólf. Loftræsing er í samræmi við leiðbeiningar 
Mannvirkjastofnunar.

Slökkvitæki:
Handslökkvitæki eru samkvæmt ÍST EN 3 og verða staðsett á lykilstöðum í 
húsinu.
Merkingar og neyðarlýsing:
Allar flóttaleiðir í mannvirki eru með nægjanlega lýsingu þannig að notkun 
þeirra sér greið. Merkingar flóttaleiða sem vísa leið að útgönguhurðum eru 
merktar með upplýstum merkingum sem tengdar eru vararaflgjafa.
Aðkoma slökkviliðs
Góð aðkoma slökkviliðs á norður-, austur og suðurhliðum hússins. 

mkv: 1 : 100
0.Kjallari - Brungreining

ST

Byggingarreglugerð nr. 112/2012, júlí 2018:

Notkunarflokkur byggingar:
Byggingin er tveggja hæða hof- og 
safnaðarheimili trúfélags og telst skv. því í 
notkunarflokki 2, 9.1.3.gr.
Brunahólfun:
Húsinu er skipt í tvö aðalbrunahólf , þ.e.a.s. 
1. og 2. hæð er eitt og tæknirými í kjallara er 
eitt. Brunahólfun milli rýma er EI-60 veggir 
með EI 30-CS hurðum en milli 
aðalbrunahólfa með REI-90 hæðarskilum.
Burðarvirki:
Burðavirki safnaðarheimilis er járnbent 
steinsteypa og er brunamótstaða þess REI 
90. Burðarvirki hofs er límtrésbitar og er 
brunamótstaða þess REI 60. 
Klæðningar:
Allar loft og veggja klæðningar innanhús eru 
í flokki 1 eða B-s1, d0. Allar 
útveggjaklæðningar eru í flokki 1, 
þakklæðningar eru í flokki T, gólfefni í flokki 
A1.
Gólfefni:
Gólfefni hússins er annars vegar flísar og 
hins vegar parket.
Flóttaleiðir:
Lengd flóttaleiða eru alls staðar innan 
marka, þ.e.a.s. eftir gerð rýma að útgangi 
eða í annað brunahólf. Flóttaleiðir eru út um 
hurðir eða út á svalir. 

Klæðning utanhúss.
Upphalfega hönnun hússin tók mið af því að klæða það með timbri að utan. Greiningarvinnan leiddi í ljós 
að það myndi ekki ganga öðruvísi en að ráðast í kostnaðarsöm tækniskipti. Má þar nefna sjálfvirkt 
vatnsúðakerfi og eldverjandi meðhöndlun á timbrinu. Báðir þessir kostir hafa för með sér mikinn kostnað á 
byggingarstigi en en einnig mikinn rekstrar og viðhaldskostnað. Hönnuður kannaði málið og fann 
frábæran kost sem sameinar eftirsótt útlit timburklæðningar og lágmarkar viðhald verkkaupa í rekstri 
hússins. Þá samræmist klæðningin kröfum Brg. nr. 112/2012 frá júlí 2018 um brunavarnir.  
9.7.3. gr. Yfirborðsfletir útveggja
Meginregla: Yfirborðsfletir útveggja skulu vera þannig að þeir valdi ekki sérstakri hættu á útbreiðslu
elds milli brunahólfa...
Viðmiðunarregla nr. 2: Yfirborðsfletir útveggja í byggingum sem eru meira en ein hæð skulu að lágmarki 
vera klæðningar í flokki 1.

Útlit Öko skin sements-trefjarplöturklæðningar frá Rieder.  
https://www.rieder.cc/en/architecture/products/oko-skin/
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UP UP

235,3 m²
Veislusalur

32,9 m²
Eldhús

222,8 m²
Hof

74,7 m²
Forsalur

17,4 m²
Fatahengi

11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla

3,5 m²
Ræsting

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

2,5 m²
WC kvenna

18,0 m²
Geymsla

61,0 m²
Fjölnota salur

5,7 m²
WC

8,9 m²
Anddyri

9,7 m²
Stigi

4,0 m²
Lyfta

Hljóðkröfur ÍST 45 til byggingarinnar
Viðmið er flokkur C

Kafli 11 - Skrifstofur

Tafla 45: Á milli skrifst. og sameiginl. rýma sem 
dyr tengja saman: R'w 30 db

Tafla 45: Á milli fundarherb. og sameiginlegra 
rýma sem dyr tengja saman: R'w 35 db

Tafla 46: Í skrifstofum frá sameiginlegum 
svæðum og göngum: L'n,w: 63 db

Tafla 46: Í fundarherbergjum frá sameiginlegum 
svæðum og göngum: L'n,w: 58 db

Tafla 47: Skrifstofu og fundarherbergi: 0,7 T(s)

Tafla 47: Matsalir og kaffistofur: 0,6 T(s)

Tafla 47: Á sameiginlegum svæðum: 0,9 T(s)

Kafli 14 - Móttökur, anddyri og biðsvæði
Tafla 55: Hámarksgildi fyrir ómtíma.
Í móttökum, afgreiðslum, anddyrum, biðsvæðum,  
að teknu tilliti til lofthæðar: 0,20 x h Th (s)

Tafla 56: Hámarksgildi fyrir ómtíma.
Á göngum og tengirýmum að teknu tilliti til 
lofthæðar: 0,27 x h Th  (s)

Kafli 15 - Gangar og tengirými í byggingum

Kafli 8 - Framhaldsskólar, háskólar...
Tafla 13: Hámarksgildi fyrir ómtíma.
Í stórum kennslurýmum / fyrirlestrasölum: 
Ákveðið sérstaklega í hljóðvistarhönnun.

Lofthljóðeinangrun, lágmark mælt á staðnum.

Högghljóðeinangrun, hámark mælt á staðnum.

Hámarksgildi fyrir ómtíma.

Kafli 12 - Veitingasalir
Tafla 53: Hámarksgildi fyrir ómtíma.
Í veitingastöðum, veislusölum, matsölum, 
kakffistofum o.þ.h.: 0,20 x h Th (s)

Kafli 18 - Atvinnuhúsnæði - Annað
Tafla 61: Hámarksgildi fyrir ómtíma, vinnurými 
<1000 m3. 125-4000 Hz.
Minni en 200 m3: 0,8 T (s)

Tafla 20: Á milli stórra kennslurýma / 
fyrirlestrasala og sameiginlegs gangs/milligangs 
með dyratengingu: R'w 50 db

Tafla 20: Á milli stórra kennslurýma / 
fyrirlestrasala og annarra kennslu- og 
starfsmannastofa: R'w 55 db

Kafli 8 - Framhaldsskólar, háskólar...
Tafla 19: Á milli starfsm.rýma og annarra rýma 
þar sem minni kröfur eru um að trúnaðarsamtöl 
heyrist milli rýma: R'w 44 db

Kafli 11 - Skrifstofur25,5 m²
Skrifst. allsherjargoða

6,2 m²
Svalir

4,0 m²
Lyfta

11,5 m²
Búnings. herb.

5,7 m²
Skjalageymsla

10,4 m²
Kaffistofa

10,1 m²
Skrifstofa

8,9 m²
Skrifstofa

9,6 m²
Skrifstofa

5,5 m²
WC Starfsm.

9,4 m²
Stigi

43,7 m²
Tæknirými

Tæknirými í kjallara.
Engin krafa er í raun gerð fyrir hljóðvist 
inni í tæknirýminu sem slíku. Þó er 
veislusalur fyrir ofan rýmið og mega 
því hljóð frá tæknibúnaði ekki berast 
upp á næstu hæð. 
Ákveðið var að miða við kröfur í 
rýminu við töflu 53 í kafla 12  
um ,,Hljóðstig í... veislusölum... frá 
tæknibúnaði í sömu byggingu eða 
öðrum byggingum:
Lp,Aeq,T: 35 db
Lp,Ceq,T: 55 db

12
0

IV 01
Léttur veggur - 120 mm
Einföld blikkgrind, 70 mm, c/c 400 mm.
Gifsplötur, 2x13 mm báðum megin
Hljóðeinangrunargildi: 44 db R'w 

IV 03
Steyptur veggur - 180 mm
Hljóðeinangrunargildi: 53-54 db R'w

18
0

IV 02
Hlaðinn veggur - 120 mm
Vikurplötur, 100 m
Pússning, 10 mm sitthvoru megin
Hljóðeinangrunargildi: 44 db R'w 
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0
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Hljóðvistargreining - Grm. 1. hæð

000-000

24/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

As indicated

3.06.01
JRB

04

Menntasveigur 15,101 Rvk.

mkv: 1 : 100
1.hæð  - Hljóðvistargreining

Byggingarreglugerð 112/2012
11. Hluti - Hljóðvist

11.1. KAFLI  - Varnir gegn hávaða.

11.1.1. gr. Markmið 
Byggingar og önnur mannvirki skulu þannig hönnuð og byggð 
að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt af völdum hávaða og 
óþægindum af hans völdum sé haldið í lágmarki. Hávaði sem 
fólk í mannvirki eða næsta nágrenni skynjar skal vera 
viðunandi og ekki hærri en svo að það geti... ...starfað við 
eðlileg skilyrði.

11.1.2. gr. Kröfur.
Ákvæði þessa hluta gilda m.a. um atvinnuhúsnæði.
Byggingar skulu þannig hannaðar að óþægindi vegna hávaða 
innan rýma, frá aðliggjandi rýmum, lögnum, tæknibúnaði og 
umferð séu takmörkuð. Þessar kröfur skulu uppfylltar í 
samræmi við fyrirhugaða notkun.
Allar byggingar sem tilgreindar eru í 1. mgr. skulu að 
lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt 
staðlinum ÍST 45. 
Um hávaðavarnir við vinnu gildir reglugerð Vinnueftirlits ríkisins 
um varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum.

ÍST 45:2016 - Kröfur

Hönnuður lítur á bygginguna sem ,,ætlaða almenningi" og 
sem ,,atvinnuhúsnæði."

Kafli 5.2 Byggingar ætlaðar almenningi og atvinnuhúsnæði
Kröfur til bygginga sem eru ætlaðar almenningi og sem 
atvinnuhúsnæðis er að finna í ýmsum köflum í staðlinum.
Byggingar sem flokkast undir að vera atvinnuhúsnæði ná yfir 
allar byggingar þar sem fólk er við störf.

Í köflum 7 - 18 er að finna viðmiðunargildi fyrir 
hljóðeinangrun, högghljóðeinangrun, ómtíma og hljóðstig frá 
hljóðgjöfum utanhúss og tæknibúnaði fyrir atvinnuhúsnæði 
og byggingar ætlaðar almenningi sem og einstök svæði og 
vinnurými.

Þegar kröfur fyrir svæði og rými innan bygginga eru ekki í 
viðkomandi kafla eða töflu skal velja viðmiðunargildi úr töflum 
fyrir samskonar rými og hliðstæða notkun í öðrum köflum 
staðalsins. Sama gildir um byggingar í heild sem ekki er 
sérstakur kafli fyrir. 

Ákvörðun viðmiðunargilda:
Erfitt gat reynst að ákvarða hvaða viðmiðunargildum skyldi 
fara eftir þegar unnið var að gerð hljóðvistargreiningu. Í 
byggingunni eu rými sem ekki eru endilega gerðar beinar 
kröfur til skv. ÍST 45:2016. Þó var farið eftir þeim fyrimælum 
set sett eru í kafla 5.2 þar sem hönnuðum er bent á að 
reyna að finna kröfur sem eru sambærileg eða því sem 
næst. Stuðst var við kafla 8 fyrir hof og fundarsali, kafla 11 
sem tekur á kröfum fyrir skrifstofur, en einnig kafla 12, 14, 
15 og 18.

Byggingarhlutar:
Farið var í tækniblöð frá framleiðendum og eftir því sem hægt var 
voru fundin þau hljóðeinangrunargildi sem byggingahlutar hússins 
hafa skv. þeim. Sjá deili hér til hliðar.

Hæðarskil:
Ekki fundust högghljóðeinangrunargildi fyrir  400 mm holplötu eins 
og til stendur að nota í húsið. Þó fundust gildi fyrir 200 mm holpötu 
með kerfislofti undir plötu og er L'n,w gildi þess 56 db sem stenst 
strangari kröfut en þær sem settar eru.

Hljóðísog:
Ráðgert er að vera með K-13 kvoðu í öllum loftum en hún mun 
draga úr ómtíma í rýmum. 

Einnig er möguleiki að bæta hljóðvist stórra rýma með 
hljóðísogsplötum á veggjum.  Þessar einingar bæta þannig hljóðvist 
og geta þjóna einnig útlitslegum tilgangi. 

Hljóðísogsplötur:
Hægt er að fá 
plöturnar í alls kyns 
útfærslum. Þær bæta 
hljóðvist og prýða 
veggi

Hljóðísogsklæðning:
Hægt er að klæða hluta 
veggja og jafnvel heilu 
vegging með 
hljóðsogspanelum, t.d. 
með viðaráferð. 
Mynd:plyboo.com

mkv: 1 : 100
2.hæð - Hljóðvistargreining

mkv: 1 : 100
0.Kjallari - Hljóðvistargreining

mkv: 1 : 10
Byggingahlutar - Hljóð

Loftræsing:
Loftræsikerfi hússin skal hannað með góða hljóðvist 
að leiðarljósi. Eitt af þeim atriðum sem stuðst er við til 
að tryggja það er notkun hljóðgildra á stokka á 
viðeigandi stöðum. Þannig er tryggt að hljóð berist 
ekki milli rýma.

Vatnslagnir og frárennsli:
Allar lagnir skulu hannaðar með það að markmiði að sem minnstur hávaði berist frá þeim.
• Hljóðeinangrandi frárennslislagnir, t.d. Skolan db lagnir
• Einangrandi kápum verður komið fyrir utan um frárennslis - og vatnslagnir.
• Dælur eru festar á veggi með millileggjum, púðum, með hámarks víbringsupptöku.
• Upphengjur lagna, gjarðir, eru með gúmmífóðringum og þess gætt að þær séu ekki
hertar um of svo þær haldi hlutverki sínu í að hindra víbringsupptöku veggfestinga.
• Vatnshraði í hitakerfi er takmarkaður við 0.5m/s
• Vatnshraði í neysluvatnslögnum er takmarkaður við 2.5m/s
• Fjaðrandi millilegg verða í festingum fyrir salerni
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11,7 m²
Gangur

13,5 m²
WC karla
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Fjölnota salur
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Lyfta
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Masterplan fyrir deiligreiningar-
Grunmynd 1. hæð og snið

000-000

25/09/18

Jörundur R. BlöndalTST/JRB

1 : 100

3.07.01
JRB

04

Menntasveigur 15

mkv: 1 : 100
1.hæð  - Masterplan

mkv: 1 : 100
Masterplan - Langsnið

mkv: 1 : 100
Masterplan - Þversnið nr. 1

mkv: 1 : 100
Masterplan - Þversnið nr. 2

Svæði sem greina skal með skissum

Fljótlega eftir að ákveðið hafði verið hvernig 
grunnplan hússins skyldi vera var farið að setja 
módel hússins upp í Revit. Samhliða því voru 
nokkur deili hússins rissuð upp til að sjá 
hvort/hvernig þau myndu ganga upp. 

Eftir að módel var vel á veg komið var prentuð út 
þessi teikning af ,,masterplani" og hún borin undir 
Viggó Magnússon, einn af leiðbeinendum 
verkefnisins, sjá fundagerð nr. 12.  
Á þeim fundi var ákveðið hvaða fleiri deili skyldi 
rissa upp og sjást þeir staðir merktir með rauðum 
hring á teikningunni.

Deiliskissur má svo sjá í viðauka C með skýrslu 
nemanda. Sumar þeirra eru enn á hugmyndastigi 
en talið útséð að þær gangi upp. Aðrar eru 
fullunnar og teljast leystar en þá eru enn aðrar 
sem ekki voru taldar ganga upp og þeim því 
breytt. Allar skissur eru merktar með tilliti til þess 
á hvaða stigi þær eru fram settar.

Segja má að merkja hefði mátt fleiri staði á 
masterplaninu til frekari rýni en vegna tímaramma 
verkefnisins var ákveðið að skoða aðeins þá 
staði sem talið var að gætu valdið hvað mestum 
heilabrotum og þyrftu sérstaka athygli.

Þó er vakin athygli á þvi að í burðarþolsgreiningu, 
þ.e.a.s. á teikningum nr. 3.04.03 og 3.04.04, eru 
margar greiningar og tillögur að deililausnum. 
Þau deili voru unnin að ósk og að hluta til í 
samráði við burðarþolsleiðbeinanda verkefnisins, 
Eyþór Rafn Þórhallsson. 
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Þarfnast nánari skoðunar
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Lausn líkleg
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Lausn notuð að hluta. Portvegg verður þó breytt.
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Hefðbundinn léttur veggur nýttur sem portveggur. Lausn líkleg. 
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Öko skin sementstrefjaplötur í stað timburs

Jörundur R. Blöndal
Arrow
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Áhrif kuldabrúar of mikilLausn ekki notuð.
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Steyptir þakbitar undir staðsteyptri þakplötu henta ekki. Haflengd er of mikil, bitarnir sjálfir verða of þungir.Skoðaðar verða hoplötur eða annars konar steyptar einingar. 

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Lausn ekki notuð.
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Burðarvirki Unnið af:

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Límtré Brunakröfur Byggingahraði Verð kr Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
50 10 5

Ending - 
Líftími 15 9 1,35

Framkvæmd/
uppsetning 15 9 1,35

Verð 15 7 1,05

Álit hönnuðar
5 9 0,45

Niðurstaða: Alls 100 9,2

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Stálvirki Brunakröfur Byggingahraði Verð kr/m2 Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
50 2 1

Ending - 
Líftími 15 9 1,35

Framkvæmd/
uppsetning 15 9 1,35

Verð
15 9 1,35

Álit hönnuðar
5 5 0,25

Niðurstaða: Alls 100 5,3

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Járnbent steinsteypa - Staðsteypt Brunakröfur Byggingahraði Verð kr/m2 Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - 
Líftími 25 8 2

Framkvæmd/
uppsetning 20 9 1,8

Verð
20 9 1,8

Álit hönnuðar
5 9 0,45

Niðurstaða: Alls 100 8,75

Jörundur R. Blöndal

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 
vel. Stendur betur 
en óvarið stál. 
REI60

Bygginghraði á 
verkstað er góður. 
Þarf að loka sem 
fyrst, gæta að 
byggingarraka. 

Erfitt að meta - 
Hofið  er flókið 
tilfelli. Skv. 
Hannarr 500 kr. 
m3. Gæti. verið um 
14 m.kr.

Vistvænn kostur. 
Hlýlegt. Hægt að 
framleiða á Ísland. 
Dýrara en stál. 
Lengri afh. tími.

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Greining og/eða samanburður byggingahluta:

Límtré verður burðarvirki hofsins.

Útlit er veigamikill þáttur fyrir verkefnið. Límtré hentar vel í hofið sem 
skírskotun í gamlan tíma. Snyrtilega og endingargóða lausn sem, býður upp á 
mikla haflengd á burðarsúla. Hentar vel sem sýnilegt sýnilegt burðarvirki. Ekki 
talið henta sem aðalburðarvirki safnaðarheimilis.

Líklegt er að límtrésbitar verð með mjög stór 
þversnið þar sem spennivíddd er mikil en 
verkkaupi óskar þess að engar burðarsúlur verði 
í húsinu. Þá getur eigin þyngd bita farið að vera 
vandamál. Vegna þessa er líklegt að límtré verði 
dýrara en stálvirki og afhendingartími verði 
einnig lengri. Verkkaupi vill einnig einhalla þak 
fyrir útlit. Límtré er vistvænni kostur. Hentar 
hönnun hússins þó ekki eins vel og stál. Hentar 
engu að síður betur með tilliti til bruna. 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Hentar vel hvað varðar spennivídd og 
útlisthönnun. Hentar síður vegna bruna en það 
er vegið upp á móti því í brunahönnun. 
Uppsetning og afhendingartími hentar vel. 
Ending góð. Hentar vel ef rakabreytingar verða 
innanhúss.

Hentar síður en 
límtré. Hægt að 
vega upp á móti, 
.t.d. með 
vatnsúðakerfi en 
það kostar mikið.

Byggingahraði á 
verkstað er mikill. 
Ekki jafn háð veðri 
m.t.t. 
byggingarraka. 

Stálgrind 
f/stálgr.hús - heild 

- stórt skv. 
Hannarr: 28.000.- 

Ekki jafn vistvænt 
og límtré en 
ódýrara.

Óskir verkkaupa og eiginleikar:

Útlit kolfellir stálgrin í hof en nýtist í léttan suðurvegg

Betra verð en límtré en útlit er veigamikill þáttur fyrir verkefnið. Stálgrind er í 
mörgum tilfellum mjög góður kostur en hentar ekki í hofið. Einnig ekki talin 
henta sem aðalburðarvirki safnaðarheimilis.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 
vel.

Minni 
byggingahraði á 
verkstað. Nokkuð 
háð 
veðurskilyrðum.

Áætlað 25 m.kr. - 
Gróflega áætalð 
með Hannarr.

Ekki vistvænt. 
Steypt við 
misunandi 
aðstæður. Gæði 
steypu ekki eins 
þekkt.

Háðara veðri. Verkkunnátta víða. Verð hentugt. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:
Áætlað er að vera með sjónsteypuáferð innandyra en húsið klætt að utan með 
timbri eða sementsplötu. Staðsteypt henta vegna þess ágætlega í verkið.

Burðarvirki safnaðarheimilis veður staðsteypt.
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Burðarvirki Unnið af:

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Forsteypt samlokueining með steinullarkjarna Brunakröfur Byggingahraði Verð kr/m2 Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - 
Líftími 25 8 2

Framkvæmd/
uppsetning 20 9 1,8

Verð
20 7 1,4

Álit hönnuðar
5 8 0,4

Niðurstaða: Alls 100 8,3

Utanhússklæðning Unnið af:

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Timburklæðning - Lerki eða annað - Málað eða ekki Brunakröfur Byggingahraði Verð kr/m2 Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - 
Líftími 25 5 1,25

Framkvæmd/
uppsetning 15 9 1,35

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 5 0,75

Niðurstaða: Alls 100 7,25

Byggingarhluti: Burðarvirki Kröfur: BRG nr. 112/2012
Tilsniðnar trefjastyrktar sementsplötur Brunakröfur Byggingahraði Verð kr/m2 Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
30 9 2,7

Ending - 
Líftími 25 9 2,25

Framkvæmd/
uppsetning 15 9 1,35

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Niðurstaða: Alls 100 8,85

Greining og/eða samanburður byggingahluta: Jörundur R. Blöndal

Greining og/eða samanburður byggingahluta: Jörundur R. Blöndal

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 
vel.

Meiri hraði ef 
aðstæður á 
verkstað leyfa. Ekki 
eins háð 
veðurskilyrðum.

Ekki vitað Steypt við 
kjöraðstæður. 
Gæði steypu 
þekkt.

Háðara veðri. Verkkunnátta víða. Verð er 
hærrra en staðsteypptir veggir. Þó er vitað um 
gæði steypunnar og veggur er tilbúinn, klæddur, 
þegar hann er kominn á sinn stað. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:
Áætlað er að vera með sjónsteypuáferð að utan á kjallara hússin. Hentar því vel 
í þá veggi sem eru sýnilegir í kjallara. 

Sýnilegir kjallaraveggir verða samlokueiningar.

Óskir verkkaupa og eiginleikar:
Útlit er lykilatriði og timbrið uppfylir það. Brunamál vega þó þungt og eftir viðtöl 
við fagólk í brunamálum var ekki talið verjandi að nýta timbrið í verkið.

Timbur er ekki talið henta í verkið vegna brunamála

Útlitið frábært og eftirsótt. Brunamál þó stórt 
vandamál með klæðnignuna. Hægt er að koma 
klæðningunni í gegn með tækniskiptum en það 
er kostnaðarsamt, bæði á byggingartíma og í 
rekstri hússins til framatíðar. T.d. er hægt að 
,,impregnera" timbrið til að koma því í flokk 1 
en þó þarf að brunaverja klæðninguna á 
nokkurra ára fresti. Einnig þarf vatnsúðakerfi í 
húsið til að koma í veg fyrir sambrunahættu en 
það er afar kostnaðarsamt.

Stenst brunakröfur 
ekki nema með 
tækniskiptum. 
Aukakostnaður.

Ágætis hraði á 
verkstað.

Lerki áætlað um 
18000 kr. m2

Hlýlegt, vinsælt. 
Miklir gallar m.v. 
að hús verði 
alklætt timbri. 
Sambrunahætta.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Stenst brunakröfur 
til utanhúss-
klæðninga.

Ágætis hraði á 
verkstað.

Áætlað um 15-20 
þ.kr. m2 skv. 
Hannarr, miðað 
við Viroc.

Huldar festingar, 
svipar til timburs í 
útliti, nema 
hugsanlega í miklu 
návígi.

Útlitið frábært, hægt að fá kerfi með huldum 
festingu frá Rieder, Öko Skin. Frábær ending. 
Óbrennanlegt. Með tillti til endingar er þetta 
talið henta verkkaupa mun betur en timbur til 
framtíðar. 

Óskir verkkaupa og eiginleikar:
Útlit er lykilatriði og timbrið uppfylir það. Brunamál vega þó þungt og eftir viðtöl 
við fagólk í brunamálum var ekki talið verjandi að nýta timbrið í verkið.

Talið henta betur í verkið og verður notað.
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Þök Unnið af:

Byggingarhluti: Þak Kröfur: BRG nr. 112/2012
Viðsnúið þak - Blaut einangrun Brunakröfur U-gildi Lekamál Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
25 8 2

Ending - 
Líftími 25 7 1,75

Framkvæmd/
uppsetning 20 7 1,4

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 8 1,2

Niðurstaða: Alls 100 7,55

Byggingarhluti:  Þak Kröfur: BRG nr. 112/2012
Heitt þak - PVC dúkur (þurr einangrun) Brunakröfur U-gildi Lekamál Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
25 8 2

Ending - 
Líftími 25 8 2

Framkvæmd/
uppsetning 20 8 1,6

Verð
15 7 1,05

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Niðurstaða: Alls 100 8

Byggingarhluti: Þak Kröfur: BRG nr. 112/2012
Heitt þak - PVC dúkur og grænt kerfi Brunakröfur U-gildi Lekamál Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
25 9 2,25

Ending - 
Líftími 25 8 2

Framkvæmd/
uppsetning 20 8 1,6

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Niðurstaða: Alls 100 8,4

Strenst settar  
brunakröfur en 
þarf að setja rétta 
dúk ofan á 
einangrun.

Stenst kröfur 
reglugerðar en 
getur þurft meiri 
þykktir vegna 
bleytu, 250mm.

Ef upp kemur leki 
er hann líklega 
beint ofan við 
sýnilegt svæði 
innanhúss.

Eiginleikar:

Greining og/eða samanburður byggingahluta:

Verður nýtt á inndregnar svalir á austurhlið.

Þak verður líklega ekki notað í þessari mynd

Jörundur R. Blöndal

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Einangrun alltaf 
blaut, hvað með 
endingu.

Stendur verr að vígi er varðar einangrun. Líklegt 
er að auka þurfi einangrunarþykkt. Einangrun 
alltaf blaut, hvernig verður er endingin þá? Þó 
auðveldara að finna leka ef gat kemur á 
asfaltdúk.

Hentar vel með tilliti til varmataps. 

Stenst kröfur 
reglugerðar með 
minni þykktum en 
viðsnúið.

Mun erfiðara að 
finna orsök leka. 
Eru ekki endilega 
beint yfir lekastað 
innandyra.

Stendur betur að vígi gagnvart varmatapi. 
Fleygskurður líklega dýrari leið. Einangrun alltaf 
þurr, betri ending. Erfiðara að átta sig á 
staðsetningu leka  ef PVC dúkur tekur að leka. 
Nauðsynlegt að setja öryggisniðurfall við plötu, 
kjaftakerlingu. Hægt að fá góða dúka sem 
framleiðendur staðhæfa að standist þá áraun 
sem þeir munu verða fyrir.

Eiginleikar:

Þaktýpan ekki talin henta á stóra þak eða hof vegna endingar og varmataps.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Strenst settar  
brunakröfur.

Stenst kröfur 
reglugerðar með 
minni þykktum en 
viðsnúið.

Mun erfiðara að 
finna orsök leka. 
Eru ekki endilega 
beint yfir lekastað 
innandyra.

Lítur vel út - 
hentar staðnum. 
Minni hitasveiflur 
á sumrin, aukin 
einangrun. 

Stendur betur að vígi gagnvart varmatapi.  
Einangrun alltaf þurr, betri ending. Erfiðara að 
átta sig á staðsetningu leka ef PVC dúkur tekur 
að leka. Nauðsynlegt að setja öryggisniðurfall 
við plötu, kjaftakerlingu. Hægt að fá góða dúka 
sem framleiðendur staðhæfa að standist þá 
áraun sem þeir munu verða fyrir.Eiginleikar:

Talin henta staðnum vegna ýmissra kosta. Betur þaf að skoða hvaða kerfi skal 
valið.

Verður nýtt á aðalþak og hofþak.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Einangrun stenst 
settar brunakröfur 
með réttum dúk.
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Gluggar Unnið af:

Byggingarhluti: Gluggar Kröfur: BRG nr. 112/2012
Ál- tré gluggar Viðhaldsþörf Hitatap Verð (kr) Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit 20 9 1,8

Ending 20 10 2

Frkv./upps. 30 9 2,7

Verð 20 8 1,6

Álit hönn. 10 9 0,9
Niðurstaða: Alls 100 9,0

Byggingarhluti: Gluggar Kröfur: BRG nr. 112/2012
Tré gluggar Viðhaldsþörf Hitatap Verð Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit 20 9 1,8

Ending 20 7 1,4

Frkv./upps. 30 8 2,4

Verð 20 9 1,8

Álit hönn. 10 6 0,6
Niðurstaða: Alls 100 8

Byggingarhluti: Gluggar Kröfur: BRG nr. 112/2012
PVC Gluggar Viðhaldsþörf Hitatap Verð Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit 20 5 1

Ending 20 9 1,8

Frkv./upps. 30 6 1,8

Verð 20 8 1,6

Álit hönn. 10 5 0,5
Niðurstaða: Alls 100 6,7

Byggingarhluti: Gluggar Kröfur: BRG nr. 112/2012
Álgluggar Viðhaldsþörf Hitatap Verð Annað Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit 20 6 1,2

Ending 20 10 2

Frkv./upps. 30 9 2,7

Verð 20 7 1,4

Álit hönn. 10 6 0,6
Niðurstaða: Alls 100 7,9

Eiginleikar: Endurvinnanlegt efni en plast þó ekki vistvænt efni, viðhaldsþörf í 
lágmarki, endingargóð lausn. Útlit ekki hlýlegt.   

Eiginleikar:

Lausn ekki talin henta verkefni

Lausn ekki talin henta verkefni, of kalt útlit.

Viðhaldsþörf í 
algjöru lágmarki.

Mjög lítið 21.000.- kr. m. - 
Hannarr

Ekki eins hlýlegt og 
aðrir timbur eða 
timbur ál.

Gott verð. Henta illa í steinsteypt hús. Vont að 
þétta með gluggum og vont að festa þá. Góð 
ending en útlit og áferð kalt og ekki ákjósanlegt 
í verkið.

Greining og/eða samanburður byggingahluta:

Lausn ekki talin henta verkefni, aðallega vegna viðhalds

Lausn verður notað í verkið, takið henta verkkaupa best

Jörundur R. Blöndal

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Ekki viðhaldsfrek 
lausn. Stenst 
veðrun afar vel.

Lítið 16.500.- kr. m. - 
Hannarr

Hlýlegt að innan 
en praktískt að 
utan.

Snyrtilegir, frábær ending, hlýlegir innandyra og 
praktíksir að utan.  U gildi gott. Gott að festa 
áfellur við glugga og þétta með þeim. Talin 
henta eftir að klæðningu var  breytt úr timbri í 
smentstrefjaplötur. Mjög góð lausn. Eiginleikar:

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Mikil viðhaldsþörf 
miðað við aðra 
kosti

Lítið 13.000.- kr. m. - 
Hannarr

Hlýlegt að utan og 
inna

Gott verð. Gott að festa glugga og þétta með 
þeim. Viðhald mikið á líftíma húss. Fara illa ef 
þeir fá ekki reglulegt og gott viðhald. Hlýlegir að 
innan, óhentugir að utan.

Eiginleikar: Hlýlegir, vistvænasti kosturinn (þó ekki endilega ef miðað er við 
viðhaldsþörf). 

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Viðhaldsþörf í 
algjöru lágmarki.

Mjög lítið 15.000.- kr. m. - 
Hannarr

Ekki eins hlýlegt og 
aðrir timbur eða 
timbur ál.

Gott verð. Henta illa í steinsteypt hús. Vont að 
þétta með gluggum og vont að festa þá. Góð 
ending en útlit og áferð kalt og ekki ákjósanlegt 
í verkið.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn
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Hitakerfi Unnið af:

Byggingarhluti: Hitkerfi Kröfur: BRG nr. 112/2012
Ofnarkerfi Uppsetning Viðbragðstími Útlit Varmanýting Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
25 7 1,75

Ending - 
Líftími 25 9 2,25

Framkvæmd/
uppsetning 20 9 1,8

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Niðurstaða: Alls 100 8,35

Byggingarhluti:  Hitakerfi Kröfur: BRG nr. 112/2012
Gólfhiti Uppsetning Viðbragðstími Útlit Varmanýting Vægi þáttar(%) Stig 1-10 Hlutfall (%) Athugasemdir

Útlit
25 9 2,25

Ending - 
Líftími 25 9 2,25

Framkvæmd/
uppsetning 20 9 1,8

Verð
15 8 1,2

Álit hönnuðar
15 9 1,35

Niðurstaða: Alls 100 8,85

Eiginleikar:

Verður nýtt að hluta verkefnis, þ.e.a.s. í stór rými

Tekur minna pláss, engir ofnar á veggjum. Bleyta á gólfum þornar. Jafnari hiti í 
rýmum.

Tekur meira pláss en gólfhiti. Vissir hlutar veggja uppteknir af ofnum.  Gott 
viðbragð. Útlit verra, tekur pláss og hefur áhrif á uppröðun húsgagna í rýmum.

Verður nýtt að hluta í verkefni, á skrifstofur og salerni.

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Auðvelt í 
uppsetningu. 

Viðbragðstími 
langur m.v. ofna.

Mun erfiðara að 
finna orsök leka. 
Eru ekki endilega 
beint yfir lekastað 
innandyra.

Hentar vel þar sem útlit er aðalatriði, t.d. í 
sameiginleg stærri rými.

Greining og/eða samanburður byggingahluta: Jörundur R. Blöndal

Vægi í % x stig deilt með 100% gefur alls, 1-4 = ekki góð lausn, 5-6 = góð lausn, 7-10 mjög góð lausn

Auðvelt í 
uppsetningu. 

Mjög gott viðbragð Ekki jafn góður 
kostur útlitslega. 
Margir hrfinir af 
því að hitakerfi séu 
hulin.

Mjög góð 
varmanýting.

Hentar vel þar sem útlit skiptir minna máli, t.d. Í 
vinnurými.

Eiginleikar:

Síða 63 af 71



MÁL:

VERKNÚMER

HANNAÐ:

DAGS.:

TEIKNINGANÚMER

TEIKNAÐ:

YFIRFARIÐ:

VERK

VERKHEITI

SAMþ.

Ö
ll 

af
no

t o
g 

af
rit

 te
ik

ni
ng

a,
 a

ð 
hl

ut
a 

eð
a 

he
ild

, e
r h

áð
 s

am
þy

kk
i h

öf
un

da
, s

kv
. á

kv
æ

ðu
m

 
hö

fu
nd

al
ag

a.

BREYTINGAR

FL ÚTG

Orkurammi

000-000

26/09/18

Jörundur R. BlöndalJRB

3.09.01
JRB

04

Menntasveigur 15

Öll helstu gildi byggingarinnar voru sett í minni 
útgáfu sniðmátsins Orkurammi, sem gefið er út af 
Mannvirkjastofnun og er aðgengilegt á netinu. 

Gildin sem mötuð vöru inn í orkurammann voru 
megingildi til að fá útkomu úr rammanum.

Þak:
Heitt PVC þak með grænu kerfi: 0,20 W/m²K

Útveggir:
Steyptir, einangraðir að utan: 0,40 W/m²K 

Gólf:
Steypt, einangrað á fyll m. gólfh.: 0,27 W/m²K

Gluggar og hurðir:
Tvöfalt gler: 1,2 W/m²K 

Samhliða vinnu við orkuramma voru allir 
byggingarhlutar settir in í U-gildi ÍST66 
töflureikni sem dreift var til nemenda á 1. önn í 
byggingariðnfræðinni. Þar sem sjá má eiginleg 
U-gildi allra byggingarhluta og hvert raungildi 
þeirra er. Þar má einnig sjá að útfærslur allra 
byggingarhluta standast kröfur 
byggingarreglugerðar nr. 112/2012 frá júlí 
2018.
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Tvívíð mynd, vinnugagn: 
Skjáskot úr Revit - Deiling hrings í hofi
sem unnin var og notuð til að teikna burðarvirki
hofsins í þrívídd skv. upphaflegri hönnun TST.

Jörundur R. Blöndal
Rubber Stamp
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Skjáskot úr Revit - Hofbygging
Hugmyndir á mismunandi stigum

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Þriðja tilraun:
Burðarvirki hofs steypt.
Aðeins límtré í þaki.
Lausn ekki valin.

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Fyrsta tilraun:
Uppsetning burðarvirkis með bitum.
Unnið áfram með lausn.

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Önnur tilraun:
Nákvæmari uppsetning 
burðarvirkis með bitum.
Unnið áfram með lausn.

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Fjórða uppsetning:
Nákvæm uppsetning 
burðarvirkis með bitum.
Lausn notuð í módel.
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Snögg rendering af útliti
hússins þann 03.09.2018.
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Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Snögg rendering inni
í hofi þann 05.09.2018.
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Jörundur R. Blöndal
Square

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Snögg rendering af útliti. Horft
frá suð-vestri þann 05.09.2018.
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Jörundur R. Blöndal
Square

Jörundur R. Blöndal
Typewriter
Snögg rendering af útliti. Horft
frá suð-vestri þann 27.09.2018.
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Hof- og safnaðarheimili Ásatrúarfélagsins í Öskjuhlíð

Kostnaðaráætlun í forhönnunarfasa

Samantekt áætlunar sundurliðast þannnig

Verkhluti Fjárhæð kr.
ALMENNT 40.575.000
JARÐVINNA 15.350.000
BURÐARVIRKI 93.535.000
LAGNIR 24.250.000
RAFORKUVIRKI 10.000.000
FRÁGANGUR INNANHÚSS 65.850.000
FRÁGANGUR UTANHÚSS 84.540.000
FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 37.000.000
ANNAÐ OG ÓFYRIRSÉÐ (20%) 74.000.000
Samtals kr. m. vsk: 445.100.000

Verð pr. m2 m.v. 920 m2 byggingu 483.804

Staður og dagsetning: Reykjavík, 29.09.18

Nafn og sími: Jörundur R. Blöndal, 615 5674

Heimilisfang: Fjarðarsel 11, 109 Rvk.

Undirskrift:

JB Hönnun
Fjarðarseli 11
109 Rvk.

Kostnaðaráætlun þessi miðast við þær tillögur sem og aðferðir sem lagðar hafa verið til í forhönnunarfasa 
verkefnisins í september 2018. Í kostnaðaráætlun er allur kostnaður vegna verktaka, hönnunar, eftirlits 
og umsjónar innifalinn, þ.m.t. virðisaukaskattur. Á þessi stigi er reiknað er með að ófyrirséður kostnaður 
geti orðið allt að 20% af heildarkostnaði. Gera má ráð fyrir að frávik í kostnaðaráætlun geti verið +/- 15%.

Dags. 
29.09.18
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