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Inngangur 

Þetta er lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík og áttum við að velja 

okkur einbýlishús á tveimur hæðum, til að vinna með og breyta eftir ósk viðskiptavinar. 

Við völdum hús að Fjallalind 141 Kópavogi, um er að ræða hús á tveimur hæðum með 

innbyggðum bílskúr. Það er ósk verkkaupa að við breytum húsinu þannig að útlit hússins 

verði brotið meira upp og að því verði skipt upp í tvær íbúðir, hvor með sinn innganginn. Það 

sem að við gerðum var að færa bílskúrinn út og lengja húsið um tvo metra til austurs þar sem 

við komum meðal annars fyrir svölum til að mæta kröfum verkkaupa um aðstöðu fyrir grill á 

efri hæð, einnig gerðum við útiaðstöðu fyrir neðri hæðina með því að taka íbúðina aðeins inn 

og gera þar smá aðstöðu. 

Útveggir á neðri hæð eru steinsteyptir og útveggir á efri hæð eru timburveggir. Húsið verður 

klætt að utan með flísum á neðri hæðinni en efri hæðin verður klædd með báruáli. Svo verður 

notaður harðviður á svölum sem snúa í vestur, innhorn við inngang í íbúðir og þar sem neðri 

hæðin er tekin inn til að brjóta upp útlitið á húsinu. Gluggar verða ál trégluggar og hurðar 

verða áltréhurðir. 

Þakið er hefðbundið sperruþak, borið upp af kraftsperrum. Það eru niðurtekin loft yfir 

herbergjum. Í stofu, eldhúsi og stigagangi eru loftin tekin upp til að fá skemmtilegri birtu. 

Settur var límtrésbiti til að bera uppi þakið, Bitinn stendur á útveggjagrind og timburstoðum 

sem felldar eru í innvegg.  

Innveggir eru klæddir með krossvið og gifsplötum, einangrað á milli með steinull. 

Votrými verða klædd með rakaþolnum plötun. 

Húsið verður kynt að mestu leyti með gólfhita, en einnig verða ofnar í forstofum og 

baðherbergjum að ósk verkkaupa. Þetta var leyst með að reikna út varmatap hvers rýmis fyrir 

sig. Við lagningu á gólfhita var notast við sniglamynstur til að dreifingin á gólfhitanum yrði 

sem best. 

Skýrslan inniheldur verklýsingar, varmatapsútreikninga, burðavirkisútreikninga, 

lagnaútreikninga, tilboðsskrá og verkáætlun. 

Teiknisett inniheldur aðaluppdrætti, byggingauppdrætti, burðavirkisuppdrætti og 

lagnauppdrætti. 
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Verklýsingar 

Almennt 

Vinna skal verkið samkvæmt þeim lýsingum sem koma fram í þessum verkýsingum. Allar 

úttektir og prófanir skulu skráðar í gæðakerfi. Verktaki skal skrá í gæðakerfi meðal annars 

dagsskýrslur, prófanir og úttektir, fundargerðir og halda utan um samskipti verkkaupa og 

verktaka. Val á efnum skal skrá í handbók hússins. 

1. Aðstaða og jarðvinna 

1.1  Aðstaða 

1.1.1  Almennt 

Á afstöðumynd frá arkitekt kemur fram staðsetning lóðar. Verktaki tekur við 

byggingarsvæðinu á tilboðsdegi í því ástandi sem lóðin er. Verktaki skal kynna sér  aðstæður 

á byggingarstað og einnig hvort einhverjar lagnir séu á byggingarsvæðinu áður en hann gerir 

tilboð í framkvæmdir.         

Verktaki skal hafa það í huga að allar núverandi lagnir á svæðinu eru á hans ábyrgð og honum 

beri að gera ráðstafanir varðandi þær áður en verkið hefst. 

Verktaki skal annast allar þær mælingar sem þarf til að skila verkefninu. 

1.1.2  Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Verktaka ber að koma fyrir aðstöðu á vinnusvæðinu í samræmi við kröfur Vinnueftirlits 

Ríkisins og sjá til þess að vinnusvæðið sé lokað svo ekki geti skapast slysahætta. Vinnuskúrar 

og aðrar byggingar skulu vera innan girðingar í samráði við eftirlitsmann. Umhirða á verkstað 

skal vera í góðu lagi, rusl verði fjarlægt af verkstað og að ekki sé hætta á að vinnuslys geti 

skapast út af slæmri umgengni og frágangi. 

Við verklok skal hreinsa vinnusvæðið og fjarlægja alla efnisafganga, rusl og vinnubúðir skulu 

einnig fjarlægðar. 

Magntölur: 

Allur rekstrarkostnaður svo sem vinnuskúr, salerni, vinnuljós, rafmagn og hiti og annar 

kostnaður við aðstöðu skal vera innifalinn. 
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1.1.3  Girðingar 

Girða þarf af vinnusvæðið til að vernda það fyrir óþarfa umferð. Girðingin skal vera traust og 

hæð hennar má ekki fara undir 2 metra. Það skal gengið þannig frá henni að hún þoli 

vetrarveður eða annarskonar hnjask. 

Val á girðingu skal vera í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Girðingunni skal haldið við á 

verktímanum og gæta fyllsta öryggis. Á meðan á verktíma stendur skal svæðið ávallt vera læst 

ef enginn er á svæðinu.  

Magntölur: Innifalið í girðingu er allt efni svo sem net, stangir, stýfingar ásamt aksturshliði 

og allur kostnaður við uppsetningu, viðhald og að fjarlægja girðingu að verktíma loknum. 

1.2  Jarðvinna 

1.2.1  Almennt 

Verktaki skal sjá um jarðvegsskipti fyrir húsið og fylla að sökklum einnig að grafa fyrir öllum 

lögnum. 

Það efni sem fellur til við uppgröft skal nýta að stærstum hluta innan lóðar, það efni sem 

verður umfram skal verktaki fjarlægja. 

Magntölur: Greitt er fyrir hvern m³. Innifalið í verðinu er allur ámokstur og vinna við 

tilfæringar á lóð og losun og akstur á umfram efni. 

1.2.2  Gröftur 

Verktaki skal afla sér upplýsinga um hvort einhverjar lagnir séu á verkstað og tryggja að þær 

verði ekki fyrir hnjaski á meðan framkvæmdir standa yfir. 

Húsið verður grundað á fastan botn (klöpp eða móhellu). 

Graftrar og fleygmörk verða að lágmarki 1,5 metra út frá sökkli svo hægt verði að vinna við 

sökkulsmíði. 

Það efni sem fellur til við uppgröft og er ekki nýtt í lóðina skal fjarlægt. Ganga skal snyrtilega 

um og passa upp á að óhreinka ekki aðliggjandi götur eða umhverfi. 

Magntölur. 

Greitt er fyrir hvern m³. Innifalið er allur ámokstur, vinna á lóðinni og allur flutningur á 

umfram efni. 
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1.2.3  Fylling innan og utan sökkla 

Inn í sökkulinn skal fylla upp með grúsarfyllingu eða öðru viðurkenndu frostfríu fyllingarefni. 

Fyllingarefni inn í sökklinum skal þjappað í heild sinni áður en grafið er fyrir lögnum inni í 

sökkli. Val á efni og þjöppun skal vera í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  

Verktaki skal leggja fram niðurstöður úr prófunum á efninu verði þess krafist að eftirlitsmanni 

verkkaupa og niðurstöður skráðar í gæðakerfi. 

Við þjöppun á grunnplötu skal þjappa með vélþjöppun í ca 30 til 59 cm lögum eftir stærð 

þjöppunartækis og passa verður að væta hæfilega þegar verið er að þjappa. Niðurstöður 

þjöppunar verða að uppfylla kröfu um burðarþol plötu og að E2 sé meira en 80 – 100 mpa, og 

að hlutfallið E2/E1 sé hærra en 2,2 skv RB blaði númer (L4).104. Eftirlitsmaður verkaupa 

metur hvort þörf sé á þjöppuprófun og ef svo er verði niðurstöður skráðar í gæðakerfi. 

Við uppfyllingu að sökkli skal fylla jafnt upp beggja vegna og gæta þess að hæðar munur fari 

ekki yfir 0,5 metra. 

Magntölur 

Magn skal vera í m³ samkvæmt teikningu. 

1.2.4  Einangrun sökkla og botnplötu 

Undir botnplötu komi 100mm plasteinangrun, rúmþyngd má ekki vera minni en 24 kg/m³ 

Þegar einangrunin er sett niður skal passa að hún leggist vel saman svo einangrunargildi 

minnki ekki. 

Magntölur: Öll vinna og efni skal vera innifalið, jafnframt allur annar kostnaður við lagningu 

á einangrun. Einangrunin skal vera samkvæmt teikningu. 

1.2.5  Gröftur fyrir lögnum 

Grafa skal fyrir lögnum inni í sökkli í þjappaða fyllingu. Grafa skal 20cm niðurfyrir 

rennsliskóta, sanda skal undir skolplagnir. Fyrir utan sökkul skal grafa fyrir skolplögnum, 

brunnum og drenlögnum. Sanda skal í kringum skolplagnir, frárennslisrör og brunn, en við 

drenlögn skal setja grófa möl svo jarðvegsvatn geti síast í gegn. Þjappa skal undir allar lagnir 

og brunna áður en þau eru lögð niður. Þegar úttekt hefur átt sér stað skal sanda í kringum 

frárennslislagnir og skolp með sandi, kornastærð að hámarki 10mm, minnst 15cm þykkt og 

þjappa að á eftir. 

Magntölur: Magn er mælt í legndar metrum og öll vinna, efni og tæki sem þarf að nota við 

verkið skal vera innifalið í einingarverði. 
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2. Burðarvirki 

2.1  Steypumót 

 2.1.1  Almennt 

Steypuvirkið skal uppfylla eftirfarandi staðla: ÍST EN206-1:2000, A1:2004, A2:2005 – 

Steinsteypa, ÍST10:1971 STEINSTEYPA 1 OG 2 HLUTI. 

Einnig ber að fylgja uppdráttum arkitekts og verkfræðinga. 

Nákvæmistölur: 

Hreyfing eða svigrúm móta má ekki vera meira en 1/300 af fjarlægð milli fastra punta. 

Stærð og staðsetning undirstaða.                                         ± 15mm 

Stærð og staðsetning annarra steyptra hluta.                     ± 3mm 

Staðsetning innsteyptra hluta.                                                  ± 5mm 

Veggir                                                    ± 3mm 

Stærð og staðsetning dyraopa.                                           ± 3mm  

Stærð og staðsetning gluggaopa                                              ± 2mm 

Misgengi á steyptum flötum.                                                    ± 2mm 

Kótar.                                                                   ± 5mm 

Frávik á þriggja metra langri réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera. 

Steypt gólf og steyptar plötur undir slípun.                             ± 3mm     

Steypt gólf og steyptar plötur undir ílögn                                ± 10mm 

2.1.2  Steypumót fyrir undirstöður og botnplötu 

Ekki eru  gerðar sérstakar kröfur um mót í sökkli. 

2.1.3  Mót fyrir veggi og stiga 

Gerð er krafa um að steypuáferð innanhúss verði að mestu gallalaus og eins áferðarfalleg og 

nokkur kostur er þar sem að veggir verða sandsparslaðir og málaðir. Samskeyti 

mótaklæðninga meiga ekki mislanda og mótaklæðning skal vera svo til gallalaus að 

innanverðu. Við uppslátt á stiga skal tryggja að stoðir geti borið þann þunga sem á þær kemur. 

Stigamót þurfa að vera það stíf að þau svigni ekki undan þunga og ánauð sem verður þegar 

stigi er steyptur. 

Magntölur 

Magn er mælt í m2 mótaflata. 
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2.1.4  Mót fyrir loftaplötu 

Undirsláttur undir loftplötu skal yfirspenna sem nemur 1/300 af lengra hafi plötunnar á milli 

fastra punkta. 

Nota skal fleka eða slétt og gallalaus borðamót þar sem að þessir fletir verða sandsparslaðir. 

undir málningu. 

Magntölur 

Magn er mælt í m2 mótaflata. 

2.1.5  Innsteyptir hlutir 

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

við steypuvinnu. Gera skal úrtök í sökkul og plötu í samræmi við gataplön á teikningu. 

Magntölur 

Magn er mælt í stykkjum af götum af tiltekinni gerð og stærð. Einingarverð skal innifela allt 

efni og vinnu sem þarf til að fullvinna verkið. 

2.2  Bendistál 

2.2.1  Almennt 

Um bendistál og járnabindingu gilda ákvæði ÍST EN 1992.1.1:2002./NA:2010 

Allt bendijárn skal vera kambstál K500C . 

Tryggja skal að rétt bendistál sé notað samkvæmt teikningu. 

Ef vafi leikur á gæðum bendistálsins skal láta framkvæma prófun á eiginleikum þess. Þessar 

prófanir skal láta framkvæma hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða öðrum sem til þess hafa 

leyfi. 

Við lagningu bendistáls skal nota fjarlægðarklossa af viðurkenndri gerð. Passa skal að lega 

stáls frá brúnum og veggjum sé rétt samkvæmt teikningum. 
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2.2.2  Bending 

Meðhöndlun bendistáls 

Við geymslu á byggingarstað skal ganga þannig frá bendistálinu að það liggi ekki á jörðu og 

verja það fyrir óhreinindum. Allt bendistál skal vera hreint og laust við eldhúð og ryðflögur. 

Járnbendingin skal vera unnin samkvæmt teikningu, hana skal binda saman þannig að hún 

myndi stífa heild. 

Eftirlitsmaður skal taka út járnabindingu áður en steypuvinna hefst. Ekki er heimilt að byrja 

steypuvinnu fyrr en búið er að leggja járnagrind og binda saman og eftirlitsmaður verkkaupa 

gefur leyfi til að hefja steypuvinnu. 

Frágangur á bendijárnagrind  

Fjarlægð á bendigrind frá yfirborði steypu skal vera samkvæmt teikningu. Ekki er heimilt að 

nota annað en viðurkennda fjarlægðarklossa til að tryggja rétta staðsetningu bendistáls.  

Fjarlægð milli undirklossa má ekki vera meiri en 0,8m í báðar áttir. 

Við lagningu á bendijárnagrind skal passa að fjarlægð frá steypubrún sé rétt og gengið svo frá 

að bendijárnagrindin hreyfist ekki þegar verið er að steypa, einnig skal passa að vírendar séu 

beygðir inn í steypuna. 

Ekki má beygja bendijárn meira en fyrirskipað er í ÍST 10. 

Þar sem skeyta þarf saman bendijárn má það ekki fara yfir 1/3 af stöngum í sama sniði. 

Bendijárn má aðeins sjóða ef notað er suðuhæft járn og þá í samráði við eftirlitsmann eða það 

sé fyrirskipað af hönnuði. 

Verktaki skal útbúa sökkulskaut í samræmi við teikningar og lýsingar raforkuvirkis. 

Magntölur. 

Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi töflu:   

Greitt er fyrir það magn sem notað er í járnbendingar samkvæmt teikningum einnig er greitt 

fyrir þær skeytingar bendijárna sem eðlilegt getur talist. 

Innifalið í einingarverði skal vera allt efni, vinna. vélar og flutningur svo og kostnaður og 

klippingar, bindivír, fjarlægðarklossar, verkpallar og allt það sem þarf fyrir þessa verkþætti. 

Ekki er greitt fyrir afklippur. 

 

Tafla 1 Skilgreining á magntöku bendingar 
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2.3  Steinsteypa 

2.3.1  Almennt 

Við vinnu á steypumannvirki skal uppfylla kröfur sem gerðar eru í ÍST EN 2006-1:2000 

Öll steypa skal vera vottuð frá viðurkenndum framleiðendum. 

Öll vinna og eiginleikar steypurnar skal vera samkvæmt staðli ÍST-EN 206 OG ÍST 10:1971. 

Steypan skal standast kröfur um C25 Hvað varðar steypu á innveggjum, útveggjum og 

botnplötu en C35 á milliplötu, stiga og burðarsúlu. 

Steypuvinna 

Áður en byrjað er að steypa skal ganga úr skugga um að öll mót og frágangur standist þær 

kröfur sem gerðar eru til steypuvinnu og einnig að nægur tækjakostur sé á staðnum. 

Steypa skal vera komin í mótin 1,5 klst eftir að hún var sett á bílinn. 

Steypuskil 

Við niðurlögn á steypu skal varast að nota víbrator of mikið og skal fylgja upplýsingum úr RB 

blaði  “Niðurlagning og aðhlynning á steinsteypu“ frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. 

Ef um steypuskil er að ræða skal vökva vel áður en steypuvinna hefst og gæta þess að ekki 

séu pollar í steypuskilum. 

Þegar steypt er skal passa að steypt sé í eins láréttum lögum og mögulegt er. 

Þar sem að fallhæð steypu er meiri en 2,5 metrar þarf að gera sérstakar ráðstafanir svo að mót 

gefi sig ekki. 

Ef þurfa þykir má auka íblöndunarefni í steypunni og skal það gert með samþykki 

eftirlitsmanns verkkaupa. 

Verktaka ber að fara eftir öllum nýjustu gildum stöðlum við steypuvinnu. 

Sement og fylliefni 

Sement sem nota skal á að vera Portlandssement og fylliefni svo sem bergtegundir og sandur 

skal vera úr samþykktum malar og sandgryfjum . Það fylliefni sem notað er skal vera hreint 

og ekki innihalda efni sem skert geta efnisgæði steypunnar. Í steypuna skal nota 6 til 8% 

loftblendi. 

Ef notast er við dælu til að flytja steypuna þarf verktaki að taka sýni til að kanna hvort 

nægilegt loft sé í steypunni. 

Ef notuð er mótaolía skal gæta þess að hún verði ekki til staðar þegar kemur að frekari vinnu 

við yfirborð steypunnar. 
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Steypuprófanir 

Verktaki skal tryggja að teknar séu prufur úr steypunni og skal farið eftir ÍST EN 206 þar sem 

fram koma þær kröfur sem gerðar eru til prófana. Kostnaður við prófanir og eftirlit með 

steypu skal vera innifalið í tilboði. 

Yfirborð harðnandi steypu í steypuskilum skal vera + 10°c. Það þarf að hreinsa alla steypu, 

eða önnur óhreinindi af steypustyrktarjárnum, einnig skal þrífa alla olíu, steypuklepra og 

önnur óhreinindi af steypuskilum.  

2.3.2  Steypa fyrir undirstöður og botnplötu 

Öll steypa fyrir botnplötu, undirstöður og sökkla skal vera C25 steypa. 

Magntala: 

Öll steypa skal reiknuð m³ , magntölur af niðurlagðri steypu skal tekin af teikningum  

Allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin og full hörðnuð skal vera innifalin  

Í einingarverði , einnig allur undirbúningur fyrir steypu. 

2.3.3  Steypa fyrir inn og útveggi 

Steypa fyrir innveggi, útveggi og skal vera C25 steypa. 

Magntala: 

Öll steypa skal reiknuð m³ , magntölur af niðurlagðri steypu skal tekin af teikningum  

Allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin og full hörðnuð skal vera innifalin  

Í einingarverði , einnig allur undirbúningur fyrir steypu. 

2.3.4  Steypa fyrir milliplötu, stiga og súlu. 

Steypa fyrir milliplötu, stiga og súlu skal vera C35 steypa. 

Verktaki skal sjá um að undirsláttur undir milliplötu sé nægilegur og skal það gert í samráði 

við eftirlitsmann verkkaupa. 

 

Magntölur 

Öll steypa skal reiknuð m³ , magntölur af niðurlagðri steypu skal tekin af teikningum  

Allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin og full hörðnuð skal vera innifalin  

Í einingarverði , einnig allur undirbúningur fyrir steypu. 
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2.3.5  Undirstöður fyrir sólpall. 

Mokað skal niður fyrir frostfrítt undirlag, notaðir verða hólkar sem steypt er í og fyllt að þeim. 

Notaðar verða innsteyptar pallafestingar. 

Magntölur er einingar og m³ steypu. Innifalið er vinna, hólkar, festingar og steypa. 

2.4  Trévirki 

2.4.1  Almennt 

Grindarefnið skal vera úr alheflaðri furu í styrkleikaflokki T1. 

Grindin skal fest saman með BMF vinklum og krossviði. 

2.4.2  Veggjagrindur 

Grindarefnið skal vera úr T1 styrkleikaflokkuðu efni, alhefluð fura 45x145mm . Grindin skal 

fest saman með 90x90 BMF vinklum, klædd með grenikrossviði sem er jafnframt stýfing á 

grind. Grindin skal boltuð niður með múrboltum. Setja skal tjörupappa (þakpappa) á milli 

timburs og steypu þar sem að grindin hvílir ofan á steypu. 

Grindin skal einangruð með 150mm steinull og að innan skal hún klædd með rakavarnarlagi. 

Krossviður 

Grindin skal klædd að utan með grenikrossviði 9mm fjögurra laga og skal krossviðurinn 

límdur á með úrethanlími og skrúfaður með ryðfríum skrúfum 4,5x50mm. 

Magntölur: 

Innifalið í verkinu skal vera uppsetning og niðurrif á vinnupöllum . Einingarverð skal miðast 

við fullfrágengið verk. (samsetning grindar, reisning, klæðning , efni , flutningur og förgun á 

umframefni.) 
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2.5  Þak 

2.5.1  Almennt 

Þakvirkið er byggt upp á kraftsperrum sem hvíla á límtrébita sem er haldið upp á tveimur 

súlum. Sperrurnar hvíla á límtrésbita og eru festar með BMF vinklum. Skulu vinklarnir vera 

negldir ofan í grindina og gegnumboraðir ofan í toppreim og boltaðir saman við við vinkla í 

veggjagrind.  

Þakið skal klætt með borðaklæðningu. 

Í efri brún sperrubils skal setja lista, tjörutex fest undir listann og skal setja 3stk 40mm 

loftunarrör í hvert sperrubil báðu megin. Þakið einangrast með 200mm þakull og er hún fest 

upp með 2mm vír sem er nelgdur upp með vírlykkjum. Rakavarnarlag er límt upp með 2 hliða 

límbandi undir sperrur, samskeyti límd saman með rakasperrulímbandi. 

2.5.2  Þakviðir 

Allt burðarefni er úr T1 styrkleikaflokkuðu efni, 45x245mm. 

Sperrur eru festar saman í topp með 9mm krossvið sem er límdur við sperrurnar til að auka 

burð þeirra, þær eru festar við límtrésbita með BMF vinklum 90x90. Sperrurnar eru einnig 

festar við toppreim og festar með BMF vinklum og festar með borðaboltum bæði í sperrur og 

toppreim.  

Límtrésbitinn er festur með borðaboltum við gafla í báðum endum og með BMF vinklum við 

súlur 

Borðaklæðning er 25x150mm timbur, hvert borð er neglt með þrem 75mm nöglum í hverja 

sperru. 

Magntölur: 

Allt efni er innifalið í einingarverðinu ásamt allri vinnu við þakvirkið þar með talið 

borðaklæðningar boltar, skrúfur vinkla, borðaboltar,verkfæri, uppsetning vinnupalla og 

niðurrif. Einnig förgun á öllu umframefni. Einnig skal allur frágangur vera innifalinn í 

verkinu. 
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3. Lagnir 

3.1  Frárennslislagnir 

3.1.1  Almennt 

Verktaki tekur að sér að skila öllum fráveitulögnum í grunni og innanhúss, eins og teikningar 

sýna og í samræmi við lýsingu þessa.  Vinnan skal unnin af fagmönnum og skal uppfylla 

ákvæði staðla og reglugerða sem fjalla um verkþætti þessa. 

3.1.2  Frárennslislagnir 

Leggja skal nýjar skolp- og ofanvatnslagnir í byggingu og grunn. Leggja skal lagnir að 

niðurföllum og tengja þau.  

Efni og vinna skal vera í samræmi við ÍST 68:2003. 

Grunnlagnir skulu vera úr PVC rörum innan sökkla. Ofan plötu skulu fráveitulagnir vera 

lagðar úr PP (Polypropylen) rörum og tengingar að tækjum gerðar með PP tengistykkjum. 

Pípur skal leggja í beinni línu og með jöfnum halla milli stefnubreytinga sem eru gerðar með 

til þess gerðum tengistykkjum.  

Raunhalli pípna skal vera milli 0,8 og 1,2 sinnum hönnunarhalli. Í jörðu skulu auk þess 

vikmörk á staðsetningu lagna og brunna vera innan +/- 30 mm í hæð og +/- 90 mm í plani. 

Nota skal viðeigandi tengistykki við tengingar milli mismundi efna.  

Pípur og tengistykki skulu vera hrein við lagningu.  

Efri brún múffu skal vera í hæð við steypt gólf, og aldrei upp úr endanlegu gólfi. Aldrei má 

skola af áhöldum eða af vélum ofan í fráveitulagnir og stendur verktaki ábyrgur fyrir því, að 

pípur séu hreinar, þegar hann skilar af sér verkinu.  

Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang þeirra og 

viðkomandi yfirvöld hafa tekið lagnirnar út. Öll vinna skal vera í samræmi við fyrirmæli 

framleiðanda. 

Verktaki skal jafna botn í skurðum sem grafinn er fyrir pípu í réttan halla og þjappa vandlega. 

Síðan skal setja 150 mm þjappanlegt sandlag undir pípur (10 mm kornastærð).  

Grópa skal fyrir tengismúffum í sandlagið þannig að pípur hvíli á belgnum en ekki múffunum. 

Handþjappa skal 150 mm - 200 mm sandlag umhverfis og yfir pípur. Leiðslur úr PVC 

(Polyvinylchloride) plasti skulu vera samkvæmt DIN 19534 af styrkleikaflokki N. Samskeyti 

skulu þétt með gúmmíhringjum. Leiðslur úr PP plasti skulu uppfylla kröfur í prNS 2965.  
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Magntölur   

Magntölur er metrar frárennslislagna mældir af teikningum án frádráttar fyrir tengistykki 

o.þ.h. Allt sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst er að ofan skal vera innifalið í 

einingarverði. 

3.1.3  Regnvatnslagnir 

Lagnir eru lagðar úr 110mm PVC með rásum sem eru látnar snúa upp. 

Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega, en undir og yfir rörin skal 

vera minnst 150mm sandlag. Leggja skal rör á sandlagið þannig að engar skemmdir verði a 

rörinu og það fái jafnan stuðning. Mjóenda og múffu skal hreinsa vel áður en byrjað er á 

samsetningu röra. 

Settur skal sandur upp að miðju röri og þjappað með fótum að. Því næst er sett 200 mm lag af 

drenmöl og síudúkkur (jarðvegsdúkur lagður yfir.) 

Magntölur  

Magntölur er metrar frárennslislagna mældir af teikningum án frádráttar fyrir tengistykki 

o.þ.h. Allt sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst er að ofan skal vera innifalið í 

einingarverði. 

 

3.1.4  Niðurföll og brunnar 

Setja skal tvo brunna, einn vatnslásabrunn fyrir regnvatnið, annan fyrir frárennsli hússins. 

Báðir skulu vera 600 mm með 110/160 mm og 860 á hæð. Tengja þarf lagnir frá brunnum að 

veitukerfi bæjarins við lóðarmörk. 

Setja skal gólfniðurföll eins og sýnt er á teikningum og skulu þau vera úr hitaþolnu plasti með 

ryðfríum stálristum, nema annað sé tekið fram. Niðurföll skulu vera með góðri þéttingu við 

steypu í gólfi. Frágangur við gólfristar skal vera í samræmi við gólffrágang á hverjum stað.  

Frágang skal bera undir umsjónarmann verkkaupa. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki fyrir hvert niðurfall, hverja niðurfallsrennu og hvert þakniðurfall talið 

af teikningum. Allt sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst er að ofan skal vera innifalið í 

einingarverði. 
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3.2  Vatnslagnir 

3.2.1  Almennt 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu sem þarf til að fullgera verkið. Allt efni til pípulagna 

skal vera af viðurkenndri gerð í samræmi við ÍST 67:2003, vottað og háð samþykki 

verkkaupa. Lokar og búnaður í heitavatnskerfinu skal gerður fyrir 80°C heitt vatn. 

3.2.2  Neysluvatnslagnir 

PEX pípur með hlífðarröri (rör í rör) PEX pípur skulu vera margra laga pípur með PE 

plastpípu sem ysta lag. Rörin skulu þola 10 bara þrýsting, 70°C hita og samfellda notkun í 50 

ár. 80 °C hita við 5 bör og samfellda notkun í 25 ár. Tengistykki skulu vera gallalaus og 

vottuð til að notast með PEX rörunum og til notkunar í neysluvatn. Samsetning skal vera eftir 

forskrift framleiðanda. Nota skal efni frá vönduðum framleiðanda, Uponor eða sambærilegt. 

Leggja skal kalt neysluvatn undir einangrun í botnplötu. Heitavatnslagnir skal leggja ofan á 

einangrun í botnplötu.  

Rör í rör kerfi er í húsinu þar sem sér pípa liggur frá deilikistu að hverjum töppunarstað bæði 

heitum og köldum. Hlífðarkápan skal vera heil alla leið utan um rörið og tengjast við tengidós 

á töppunarstað sem er vatnsþétt. Ef leki kemur að kerfinu veldur það ekki skaða á öðrum 

byggingarhlutum. 

Utanáliggjandi lagnir skulu vera ryðfríar stálpípur með pressuðum tengistykkjum með 

gúmmíhring. Samsetning skal vera eftir forskrift framleiðanda. Nota skal efni frá vönduðum 

framleiðanda, Mapress eða sambærilegt. 

Magntölur  

Magntölur eru lm og stykki taldir eða áætlað af teikningum. Allt sem þarf til að fullvinna 

verkþáttinn og lýst er að ofan skal vera innifalið í einingarverði. 

3.3  Hitalagnir 

3.3.1  Almennt 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu sem þarf til að fullgera verkið. Allt efni til pípulagna 

skal vera af viðurkenndri gerð, vottað og háð samþykki verkkaupa. 
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3.3.2  Gólfhitalagnir 

Nota skal 5-laga gólfhitarör með súrefniskápu sem skal vera varinn inn í miðju röri en ekki 

notuð sem ysta lag. Rörin skulu vera gerð fyrir 70°C vatnshita við 5 bar þrýsting í samfellda 

notkun í 50 ár. Rörin skulu vera 20x2mm og gerð fyrir notkun í gólfhita og með 

viðurkenningu því til sönnunar. Leggja skal rörin eins og sýnt er á teikningu. Þrýstiprófa skal 

allar lagnir og skal nota leiðbeiningar á skýringarblaði lagna í teiknisetti við þrýstiprófunina. 

Hámarks lengd röra má ekki fara yfir 120mtr. Rörin skal hefta ofan í einangrunina og skal 

fara eftir forskrift framleiðanda og nota viðeigandi verkfæri við það. Nota skal hefti frá 

vottuðum framleiðanda, setja skal hefti eftir þörf en þó ekki færri en 4 stk per meter. 

Magntölur  

Magntölur eru lengdarmetrar af pípum og stykki af tengistykkjum. Pípulengdir eru gefnar upp 

á teikningum.. Einingarverð pípna innifelur pípur, tengistykki, festingar, ídráttarpípur og allt 

annað efni sem þarf til að koma pípum fyrir og tengja samkvæmt teikningum og þessari 

verklýsingu.  

Gólfhitaeinangrun 

Nota skal EPS gólfhitaeinagrun sem er gerð til notkunar í gólfhita 4 kN/m2 WLG045 IBB eða 

sambærilega einangrun. Setja skal útveggjaborða og ganga frá honum þannig að ekki sé hætta 

á að flotefni leki undir einagrunina. Setja skal hurðarlista þar sem leiðslur eru teknar í gegnum 

hurðargöt. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við niðursetningu og frágang á 

einangrun.  

Magntölur 

Magntölur eru heild. Einangarverð innifelur allt efni og vinnu við að leggja gólfhitaeinagun 

og ganga frá henni.  

 

Gólfhitastýringar 

Setja skal upp kistur fyrir gólfhitarör sem eru með magnstillingu og til þess gerðar að setja á 

þær mótorloka. Kisturnar skulu vera frá vönduðum framleiðanda, Danfoss eða sambærilegum. 

Setja skal uppblöndun á gólfhitakerfið og skal dælan vera álagsstýrð. Vegghitanemar fyrir 

gólfhita skulu vera með þráðlausum móttakara, staðsetning þeirra skal ákvarðast í samráði við 

verkkaupa og hönnuð en þó aldrei hærra en 1,5m frá fullfrágengnu gólfi.  

Magntölur 

Magntölur eru heild. Einangarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og stilla 

gólfhitakisturnar fullfrágengnum. Öll verð eru nettó einingarverð. 
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3.3.3  Ofnalagnir og ofnar 

Ofnar Afköst ofnanna skulu vera í samræmi við ákvæði ÍST EN 442. Miðað er við stálofna og 

skulu þeir vera þrýstiprófaðir með 8 bar þrýsting. Eftirlitsmaður skal samþykkja valda ofna 

áður en pöntun verður staðfest. Ofn undir glugga skal að jafnaði miðjustilltur. Þar sem vafi 

leikur á um staðsetningu skal arkitekt ákveða staðsetningu. Nýir ofnar skulu koma 

innpakkaðir og málaðir frá framleiðanda í RAL 7010. Ofnar skulu jafnvægisstilltir á stillitjám 

á bakrás ofna eða með innri stillingu á framrásarloka þannig að jafn hiti sé frá öllum ofnum 

við fullt rennsli. Ofnalagnir eru lagðar í plötu frá deilikistum í pex rörum. Leggja skal rörin 

eins og sýnt er á teikningu. Þrýstiprófa skal allar lagnir og skal nota leiðbeiningar á 

skýringarblaði lagna í teiknisetti við þrýstiprófunina. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki ofna talin af teikningu. Allt sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst 

er að ofan skal vera innifalið. 

3.4  Hreinlætistæki 

3.4.1  Almennt 

Setja skal upp hreinlætistæki í eldhúsi, baðherbergjum og þvottahúsum. Val á tækjum er í 

samráði við verkkaupa 

3.4.2  Hreinlætistæki 

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

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

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

blöndunartækjum. Koma þarf fyrir baðkörum og þau frágengið með viðurkenndum aðferðum. 

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

innréttingar. Tryggja skal að hitastig vatns fari ekki yfir 60°-65° á töppunarstað. 

Magntölur 

Magntölur eru stykki ofna talin af teikningu. Allt sem þarf til að fullvinna verkþáttinn og lýst 

er að ofan skal vera innifalið. 
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4. Raflagnir 

4.1 Almenn atriði 

Upplýsingar um raflagnir og önnur tengd efni verða lögð fram af raflagnahönnuðum 

5. Frágangur innanhúss 

5.1  Almenn atriði 

Í þessum hluta er fjallað um alla þá vinnu sem þarf að gera innanhús. Unnið skal samkvæmt 

verklýsingum og teikningum. Járn og blikksmíði heyrir undir þetta. Það er reiknað með 

frágangi á útloftunarrörum og tengingu við þak. 

5.2  Múrverk 

5.2.1  Almennt 

Gólfplötur skulu steyptar og sléttaðar á báðum hæðum og skal passa að vatnshalli sé réttur í 

votrýmum. 

Á útveggjum og innveggjum skal gera við alla galla og eins ef það eru lagnastokkar skal þeim 

lokað með viðeigandi aðferðum.  

5.2.2  Veggir  

Í útveggjum og innveggjum skal gera við alla galla, slípa niður brúnir og kanta einnig að 

holufylla og þar sem eru lagnastokkar skal einangra rör og múra yfir. Öll viðgerðarvinna 

verður að vera góð þar sem að allir steyptir veggir verða sandsparslaðir. Hreinsa skal burt 

allar frostskemmdir, slamma og efju. Veggirnir verða að vera alveg hreinir. 

Ef þurfa þykir skal kústa yfir viðgerðafleti og slípa niður. Alla vegi skal grunna með 

viðurkenndum múrgrunn. 

Öll vinna við uppsetningar skal unnin af fagmönnum. 

Magntölur 

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

laga skemmdir og slípun á steypu.  

 

 



 

25 
Jónas Már Einarsson – Stefán Rafnar Jóhannsson – Gunnar Ásgeir Sigurjónsson 

5.2.3  Gólf 

Flota skal gólf á báðum hæðum. Áður en sú vinna hefst skal yfirfara allt gólfhitaherfið og 

athuga hvort að ekki allir þensluborðar séu í kverkum og rétt staðsettir. Undirlagið skal vera 

hreint, laust við sementsslamma, múr, fitu, raka og önnur óhreinindi áður en vinna við ílögn 

hefst. Ílögn verður að vera slétt og ekki má muna meira en 2mm á 1500mm2 fleti. Ílögn skal 

vera að lámarki 3mm og ekki meirri en 80mm. Eftir að ílögn er komin á gólfflötinn skal passa 

að hún þorni ekki of fljótt með því t.d. að breiða plastdúk yfir.  

Í votrýmum á báðum hæðum skal nota þurrsteypu til að mynda halla að niðurföllum. Passa 

skal að vatnshalli sé að niðurfalli í öllu rýminu.  

Eftir að þurrsteypan hefur náð fullum styrk skal slípa ca 3mm ofan í efsta lag. Verkkaupi eða 

eftirlitsmaður skal taka út verkið að slípingu lokinni. 

Undir votrými teljast vaskahús, salerni og bílskúr, eldhús er einnig votrými en þar þarf ekki að 

hafa niðurfall. 

Við val á efnum skal haft samráð við eftirlitsmann verkkaupa. 

Öll vinna við uppsetningar skal unnin af fagmönnum. 

Magntala  

Magn er mælt í m³ og m2. Mæla skal flöt af teikningum. Í einingarverð skal allt efni vinna og 

tæki sem nota þarf að vera innifalið. 

5.3  Trésmíði 

5.3.1  Almennt 

Allt grindarefni skal vera styrkleikaflokkað T1 eða sterkara eða c24 vélflokkað efni. 

Verkkaupi skal passa upp á að efnið sem notað er sé CE merkt og standist þær kröfur sem 

gerðar eru til efnis í þessum styrkleikaflokki. Allar skrúfur, naglar, vinklar og múrboltar, 

krossviður lím, rakavarnarlagi 0,2mm (þolplast með 500 PMA gildi) og lagnagrind ásamt 

grindarefni og einangrun sem þarf til þessa verks skal vera innifalið í einingarverði. 

Rakavarnar lagið skal vera samfellt og líma skal vel yfir öll samskeyti og við glugga með 

viðurkenndu límbandi fyrir rakavarnir. Ekki meiga vera nein göt á rakavörnini og hún skal 

fest við grindarefnið með tveggjahliða límbandi.  

Að utan skal nota 9mm fjögurra laga grenikrossvið og skal hann vera límdur með úrethan lími 

og skrúfaður eða negldur með ryðfríum saum eða skrúfum.  Utan á krossviðinn er sett 

burðarkerfi fyrir álklæðningu, ull og loftun. 
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5.3.2  Innveggir 

Allir veggir skulu vera klæddir með 9mm krossvið og 13 mm gifsplötum fyrir utan votrými 

þeir skulu vera klæddir með rakaþéttum plötum. Þegar plötur eru klæddar á grindina skal 

passa að samskeyti á innra og ytra byrði standist ekki á.  

5.3.3  Létt loft 

Loft í herbergjum er tekið niður og er grindin einangruð með þéttull og klædd að neðan með 

einföldu gifsi.  

Magntölur: 

Innifalið er allt efni sem nota þarf t.d grindarefni plötur skrúfur einangrun uppsetnig á 

vinnuaðstöðu tækjum og tólum sem þarf við þennan verkþátt. 

 

5.3.4  Frágangur útveggja á efri hæð 

Útveggjagrindin er einangruð með 150mm þéttull. Setja skal rakavarnarlag á alla útveggi að 

innanverðu. Passa skal upp á að engin göt séu á rakavörninni og að límt sé vel yfir öll 

samskeyti og við glugga og svalahurðir með viðurkenndu rakavarnarkítti og límbandi Sika 

eða sambærilegt.  

Utan á rakavarnarlagið kemur svo 34x45 mm lagnagrind. Sem klæðist með 9mm krossvið og 

13mm gifsplötum. Passa skal að samskeyti á krossviðar og gifsplötum standist ekki á. 

Magntölur. 

Í þessum verkþætti skal vera allt það efni sem þarf svo sem, grindarefni, einangrun, skrúfur, 

vinklar, lagnagrind, rakavarnarlag, 0,2 mm þolplast (500 MPA gildi) og vinnupallar. Bæði 

uppsetning og niðurrif skal vera innifalið í vinnupallasmíði. 

5.4  Málun og sandspörslun 

5.4.1  Almennt 

Mála skal alla veggi og loft samkvæmt tilboðsskrá. Verkkaupi ákveður hvaða litur og áferð 

verður málningunni. Reiknað skal með að málningin verði frá Málningu eða annað 

sambærilegt efni. Innifalið er öll vinna við málninguna svo sem skurðir og spörslun. 

Inni í votrýmum skal nota lakksparsl. 

Innveggir skulu sparslaðir með efni sem er viðurkennt fyrir spörslun á gifsveggjum. 
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Allir veggir skulu pússaðir og þrifnir áður en málningarvinna hefst. 

Grunna skal alla veggi með viðurkenndum grunni og samráð skal hafa við verkkaupa eða 

eftirlitsmann um hvaða efni er notað. 

Magntölur. 

Magntala er í m² öll vinna og efni sem nota þarf (málning og sparsl). Einnig leiga á 

vinnupöllum og verkfæri sem nota þarf til verksins. 

5.4.2  Spörslun og málun steyptra veggja 

Allir steyptir veggir eru sandsparslaðir. Ef sparsla þarf eða gera við veggi skal það gert áður 

en málningarvinna hefst. Innifalið í tilboði skal vera öll vinna, efni og leiga á vinnupöllum. 

Pússa skal alla veggi áður en málningarvinna hefst og hreinsa allt ryk af yfirborði. Grunna 

skal alla veggi tvær umferðir með grunni sem er valinn í samráði við verkkaupa eða 

eftirlitsmann. Málning skal einnig vera frá viðurkenndum framleiðanda og skal haft samráð 

við verkaupa hvaða málning og litur er valinn. 

5.4.3  Spörslun og málun innveggja 

Innveggir skulu sparslaðir með efni sem er viðurkennt fyrir spörslun á gifsveggjum. 

Allir veggir skulu pússaðir og þrifnir áður en málningarvinna hefst. 

Pússa skal alla veggi áður en málningarvinna hefst og hreinsa allt ryk af flötum. Grunna skal 

alla veggi tvær umferðir með grunni sem er valinn í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann. 

Málning skal einnig vera frá viðurkenndum framleiðanda og skal haft samráð við verkaupa 

hvaða málning og litur er valinn. 

5.4.4  Spörslun og málun gipslofta 

Öll loft skulu spörsluð með efni sem er viðurkennt fyrir gifsspörslun. Öll loft skulu spörsluð 

og þrifin áður en málningarvinna hefst. Grunna skal öll loft tvær umferðir. Málning og 

grunnur skal vera frá viðurkenndum framleiðanda og skal haft samráð við verkaupa hvaða 

efni og litir er valdir. 
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5.4.5  Spörslun og málun steyptra lofta 

Öll steypt loft eru sandspörsluð. Ef gera þarf við loft skal það gert áður en málningarvinna 

hefst. Innifalið í tilboði skal vera öll vinna, efni og leiga á vinnupöllum. Pússa skal öll loft 

áður en málningarvinna hefst og hreinsa allt ryk af yfirborði. Grunna skal öll loft tvær 

umferðir með grunni sem er valinn í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann. Málning skal 

vera frá viðurkenndum framleiðanda og skal haft samráð við verkaupa hvaða málning og litur 

er valinn. 

Magntölur. 

Tilboðsverð skal vera í m². Öll máling, grunnur og sparsl skal vera innifalið í tilboðinu einnig  

vinna, vinnupallar og tæki sem þarf í þennan verkhluta. 

5.5  Innréttingar 

5.5.1  Almennt 

Val á innréttingum skal vera í samráði við eiganda. Innréttingarnar eiga að vera spónlagðar 

með eikarspón og lakkaðar með tveggja þátta lakki, sprautulakkað hvítt. Allt efni skal vera 1. 

flokks og massíft efni skal það vera með rakastig á bilinu 5 til 9% . 

Plötur á borð skulu vera Silestone borðplötur í hæsta gæðaflokki eða sambærilegt efni með  

mattri áferð. Þykkt borðplötu skal vera 30mm. 

Áhersla skal lögð á að allar skápalamir, handföng og skúffubrautir séu af vandaðri gerð frá 

viðurkenndum framleiðendum. 

Allar spónlagðar innréttingar, hurðir og annað tréverk skal smíðað úr sama við, því þarf 

verktaki að sjá til þess ef tveir eða fleiri smíða inn í húsið að það sé unnið úr sama við. 

Allar málsetningar skal taka á staðnum áður en smíði hefst. 

Verktaki skal vera reiðubúinn til að koma með prufur varðandi lakkáferð og lit á 

sprautulökkuðum hlutum. 

5.5.2  Eldhúsinnrétting 

Eldhúsinnréttingar á báðum hæðum verða eins. 

Neðriskápar verða spónlagðir með eik en efriskápar verða sprautulakkaðir hvítir. 

Í neðri skápum verða skúffur með hæglokun. 
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Við val á innréttingum, blöndunartækjum og rafmagnstækjum  skal vera í samráði við hönnuð 

og eiganda. Allir fylgihlutar svo sem lamir og skúffubrautir skulu vera af viðurkenndri gerð. 

Samráð skal haft við hönnuð um innréttingar í skápa. 

Innréttingarsmíðin skal fara fram á verkstæði sem eigandi samþykkir. 

Magntölur.  

Innifalið í verðinu skal vera allt það hráefni sem nota þarf í smíðina. Flutningur á 

innréttingum og uppsetning. 

5.5.3  Baðinnrétting 

Baðinnréttingar á báðum hæðum verða sprautulakkaðar hvítar. Við val á lit skal haft samráð 

við hönnuð.  Við val á blöndunartækjum og skúffubrautum skal haft samráð við hönnuð. 

Öll vinna við uppsetningar skal unnin af fagmönnum. 

Magntaka. 

Innifalið í verðinu skal vera allt það hráefni sem nota þarf í smíðina. Flutningur á 

innréttingum og uppsetning. 

5.5.4  Fataskápar 

Allir fataskápar skulu smíðaðir úr 16mm plasthúðuðum plötum. Litur skal vera grár. 

Sjáanlegar hliðar og hurðir skulu vera spónlagðir með eik. Skúffubrautir skulu vera frá 

viðurkenndum framleiðanda. 

Spónn á að vera sá sami og er á öðrum spónlögðum  innréttingum. 

Öll vinna við uppsetningar skal unnin undir eftirliti fagmanna. 

Magntölur. 

Innifalið í verðinu skal vera allt það hráefni sem nota þarf í smíðina. Flutningur á 

innréttingum og uppsetning. 

5.6  Innihurðir 

5.6.1  Innihurðir kröfulausar 

Verktaki sér um að útvega allar innihurðir bæði hefðbundnar og rennihurðir. 

Velja skal viðurkenndar hurðir og skal passa að sami spónn sé á þeim og á innréttingum. 

Verktaki sér um uppsetningar á hurðum og frágang við þær. 
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Magntölur. 

Innfalið skulu vera allar innihurðir fyrir utan brunahurð. Verð skal vera með flutning, 

uppsetningu og frágangi. Verktaki skal mæla öll hurðagöt áður en framleiðsla hefst.  

5.6.2  Innihurðir EICS60 hurðir 

Innangengt er í bílskúr og skal hurðin vera viðurkennd eldvarnarhurð sem stendst kröfur um 

CICS60, 

Magntölur. 

Innifalið í verðinu skal vera flutningur, uppsetning, frágangur og brunaþétting í kringum 

hurð. 

Verktaki skal mæla hurðargöt áður en framleiðsla hefst. 

5.7  Gólfefni 

5.7.1  Almennt 

Áður en gólfefni er lagt skal athuga hvort að undirlag fyrir gólfefni sé í lagi og að gólfplatan 

sé orðin nægilega þurr. Gera skal rakamælingar á gólfflötum til að tryggja það. 

Verktaka ber að tilkynna eftirlitsmanni með góðum fyrirvara hverjar niðurstöður úr 

rakamælingum séu. Verktaki skal kaupa gólfefni í samráði við arkitekt og eigenda og skulu 

það vera vörur af góðum gæðum. 

5.7.2  Parket  

Parket skal vera viðarparket og valið í samráði við arkitekt. Þegar parket er lagt skal tryggja 

að það sé gott undirlag undir parketinu. Undirlagið skal vera hljóðeinangrandi og heildarþykkt 

3.6mm með hljóðdempun allt að 26 db.  

Þegar parket er lagt skal passa að gólfið sé slétt og laust við ryk eða önnur óhreinindi og að 

rifa við veggi og innréttinga sé samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. 

Magntölur 

Verð skal miðast við m².  Innifalið er allt efni, öll vinna, lagning á hljóðeinangrun, parketi og 

parketlistum.  
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5.7.3  Flísar 

Við val á flísum skal verktaki vera í samráði við eiganda. Flísarnar skulu vera af góðum 

gæðum og skal leggja þær eftir leiðbeiningum frá framleiðanda. Áður en flísar eru lagðar skal 

leggja í öll gólf þar sem að flísar og parkett mætast þannig að sama hæð verði á flísum og 

parketi. 

Magntölur. 

Innifalið skal vera undirbúningur fyrir flísalögn, flísar og öll vinna við flísalögn og fúgun. 

Einingarverð er mælt í m² 

6.  Frágangur utanhúss 

Almennt 

Þessi kafli fjallar um frágang utanhúss. Verktaki tekur að sér að full klára húsið að utan. Öll 

vinna skal unnin af iðnaðarmönnum eða undir stjórn þeirra. Hvað varðar efni sem nota á í 

húsið þá er verktaka heimilt að nota önnur efni í samráði við eftirlitsmann. En þau verða að 

fylla sömu kröfur og eru í tilboðinu og eftirlitsmaðurin verður að samþykkja efnisval. 

6.1  Sökklar 

Sökklar eru einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun. Að utan verður sökkullinn 

klæddur með sökkuldúk. 

Magntölur. 

Öll vinna og efni við að einnangra sökkul. Efnið er mælt í m² 

6.2  Svalahandrið 

6.2.1  Almennt 

Verktaki skal sjá um að setja upp og ganga frá handriði. Öll mál skulu tekin á staðnum eftir að 

búið er að steypa upp húsið. Hæð á svalahandrið skal vera samkvæmt byggingarreglugerð. 

6.2.2  Uppsetning og frágangur 

Smíða skal og setja upp glerhandrið á svalir sem standast þær kröfur sem gerðar eru um 

svalahandrið hér á landi. Glerin skulu vera öryggisgler að lágmarki 16mm og fest í skrúfur 

sem eru boltaðar niður í svalirnar og í festingar sem eru festar í útveggi. 
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Magntölur. 

Verktaki eða starfsmenn frá framleiðanda skulu setja upp handrið. Innifalið í einingarverði er 

handrið og uppsetning. 

6.2.3  Svalagólf 

Svalagólf skulu einangruð að ofan með sérstakri einangrun með EP70(kingspan). Ganga skal 

vel frá samskeytum þar sem svalagólf og veggir mætast með flasningum og þéttingum sem 

varna því að leki geti komist inn við samskeyti. Svalagólfið er klætt með gagnvörðu pallaefni 

sem er lagt á grind sem er stóluð upp með álvinklum og tjörupappi settur á milli leiðara og 

vinkils. 

Magntölur. 

Allt efni, einangrun, múr, flasningar og pallaefni ásamt vinnu við svalargólf. Efnið er mælt í 

m² 

6.3  Múrverk 

6.3.1  Almennt 

Múrverk utanhúss felst í múrhúðun allra steyptra og sýnilegra flata. Áður en múrhúðun hefst 

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

Einnig skal vírhöggva og fjarlægja öll mótatengi 

6.3.2  Burðarsúla 

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

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

er síðan pússaður þegar blandan hefur tekið sig hæfilega mikið. Múr skal verja fyrir of hraðri 

útþornun, sérstaklega fyrsta sólarhringinn eftir lögn.  

Magntölur 

Magn er mælt m². Innifalið í einingaverði er allt efni og öll vinna við filtun og pússun á 

burðarsúlu. Öll verkfæri og tæki sem nota þarf við verkið og allur frágangur. 
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6.4  Trésmíði 

6.4.1  Almennt 

Undir þennan lið fellur öll vinna utanhúss við frágang á húsnæðinu, þar með talið álklæðningu 

ásamt efni í grind undir álklæðningu, frágangi á þakkanti, þakrennum, ísetningu glugga, 

útihurða og frágangur á sólpalli. 

6.4.2  Þak 

Þak er klætt með 25x150mm borðaklæðningu því næst er asfaltpappír 2mm lagður lárétt eftir 

húsinu. Skörun má ekki vera minni en 100mm lárétt og 200mm lóðrétt. Festa skal pappann 

með pappasaum eða skjóta með ryðfríum heftum. Þakpappi skal settur þannig við mæni að 

um það bil helmingur lendi hvoru megin við mæninn. Þak skal klætt  með 0,7mm bárulagaðri 

álklæðningu 18/76. Klæðningin skal standast þær kröfur sem gerðar eru til bárujárns í staðli 

ÍST DS 419:1984. Þak plötur skulu vera með polyester húð, litanúmer  Normataubgrau 1775-

7037 frá Áltak eða sambærilegt efni.  Nota skal bárujárn af réttri stærð, skörun skal vera að 

lámarki eða 1,5 bára. Farið skal eftir leiðbeiningum framleiðanda hvaða þakskrúfur eru 

notaðar. Einnig skal passa að skrúfað sé eingöngu í hábáru. 

Magntölur. 

Innifalið í verðinu er öll vinna og allt það efni sem þarf til að loka þakinu, allar flasningar og 

annar frágangur. Innifalið er einnig vinupallar og þær öryggisráðstafanir sem eiga við vinnu 

á þaki. Verð er miðað við m². 

6.4.3  Þakkantur 

Grind fyrir þakkant kemur lóðrétt á sperruenda. Utan á þakkant kemur harðviðarklæðning en 

undir er hvítmáluð panelklæðning. Lágmarksbil skal vera 7 mm skal vera á milli 

panelklæðningar til loftunar fyrir þak. 

Magntölur 

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

þarf til að fullgera verkliðinn eins og lýst er í verklýsingu. Magn er í m2 
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6.4.4  Þakrennur 

Þakrennur skulu vera 100mm og skulu þær vera festar upp með rennuböndum. Passa verður 

að vatnshalli sé réttur samkvæmt byggingarreglugerð. Á öllum endum eru svo 75mm 

niðurfallsrör til að taka við því vatni sem kemur af þakinu. 

Magntölur. 

Öll vinna og uppsetning á vinnupöllum og niðurrif skal vera innifalin í verðinu, magntölur 

skulu reiknaðar í lengdarmetrum. 

6.4.5  Útveggjaklæðning 

Húsið verður klætt að utan með flísum á neðri hæðinni en efri hæðin verður klædd með 

báruáli. Svo verður notaður harðviður á svölum sem snúa í vestur, innhorn við inngang í 

íbúðir og þar sem neðri hæðin er tekin inn til að brjóta upp útlitið á húsinu. Klæðningin er 

skrúfuð með A4 skrúfum í burðargrind. 

Nota skal bárujárn af réttri stærð, skörun skal vera að lágmarki 1,5 bára. Farið skal eftir 

leiðbeiningum framleiðanda hvaða naglar eru notaðir. Plötur skulu vera með polyester húð 

litanúmer 1997-9010 Dolomit weiss.   

Magntala. 

Allt efni og vinna skal innifalið í tilboðinu. Magn er mælt m². 

6.4.6  Sólpallur 

Smíða skal sólpall á neðrihæð þar sem að neðri hæðin er tekin inn. 

Hann skal vera byggður upp á súlum sem eru steyptar upp í 300mm hólkum. Ofan á hólkana 

skal koma fyrir vinklum til að festa dregara. Dregararnir skulu vera úr 2 stk af 45x145mm 

gagnvörðu efni. Dregararnir meiga ekki vera með meira bil á milli en c/c 2000mm. Deila skal 

bilinu jafnt út. Festa skal bitana við vinklana með 12x85mm heitsinkhúðuðum boltum. Þvert á 

dregara koma svo leiðarar 45x95 mm c/c 60mm af gagnvarðri furu. Leiðararnir skulu festir 

við dregara með BMF þakankerum. Skulu leiðarar negldir með BMF kambsaum 4x40 mm. 16 

naglar í hvert ankeri. Klæðning skal vera úr 27 x 95mm gagnvarðri furu eða sambærilegu efni 

og skrúfuð niður með 4x60mm A4 skrúfum og skal skrúfa 2 skrúfur í hvert borð á lektunum. 

Bil á milli klæðningar skal vera 5 til 6mm. 

Magntala. 

Öll vinna við pallasmíði ásamt efni skal vera innifalin í verkinu einnig þau tæki sem þarf við 

að koma pallinum fyrir. 
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Efni í pallin skal reiknað í m² en steypan í m³. 

Við smíði á pallinum skal að minsta kosti einn faglærður maður hafa umsjón með verkinu. 

6.5  Gluggar, gler og hurðir 

6.5.1  Almennt 

Útihurðir og gluggar skuli uppfylla þær kröfur sem gerðar eru á Íslandi. Útihurðir og gluggar 

skulu vera CE merktir og fylgja Íslenskum Staðli ÍST EN 14351-1-2006, A1:2010 

Gluggar eru ál-timburgluggar og skulu þeir vera hvítir. 

Útihurðir og svalahurðir skulu vera ál-tréhurðir og eiga þær að vera hvítar. Verktaki sér um 

máltöku á glugga og hurðagötum áður en framleiðsla á gluggum og hurðum hefst, Unnið skal 

eftir glugga og hurðateikningablaði. Ef mistök hafa átt sér stað skal verktaki sjá til þess að þau 

verði löguð áður en gluggar eða hurðir eru settar í. Farið skal eftir leiðbeiningum frá 

framleiðanda við ísetningar. Allt stál og festingar sem notað er við að festa glugga og hurðir 

skulu vera ryðfríar. Þétta skal glugga og hurðir vel, í rifur skal setja þéttipulsur og síðan skal 

fylla þetta með tróði úr tjöruhampi. Þéttipulsa skal sett það utarlega að það verði hæfilegt bil 

til að kítta meðfram. Kítta skal bæði að innan og utan. Nota skal sikaflex eða kítti í svipuðum 

gæðaflokki.  

6.5.2  Útihurðir 

Við smíði á útihurðum skal farið eftir teikningum af hurðarútliti og þeim kröfum sem eru 

gerðar við smíðar á útihurðum. Verktaki skal yfirfara og bera saman hvort að ekki sé unnið 

eftir þeim kröfum og teikningum sem hönnuður setur fram. Útihurðir skul vera Ál-tréhurðir, 

hvítar að lit. Sami litur skal vera á gluggum og hurðum. Þétta skal vel í rifur, setja þéttipulsur 

til að loka bili og síðan skal þétta með tróði úr tjöruhampi. Þéttipulsa skal sett það utarlega að 

það verði hæfilegt bil til að kítta meðfram. Kítta skal bæði að innan og utan. Farið skal eftir 

ráðleggingum framleiðanda við frágang útihurða, nota skal ryðfríar festingar og skrúfur þar 

sem festa þarf. Lamir skulu vera ryðfríar. Útihurðir skulu standast staðalinn ÍST EN 14351-1-

2006, A1:2010 og vera CE merktar. 

Magntölur. 

Magn er mælt í fjölda hurða. 
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Innifalið er allt það efni sem þarf við ísetningu og vinna við uppsetningu og vinnuaðstöðu. 

Gengið skal frá hurðum með cylender og skrá og cylenderar skulu vera krómaðir t.d ASSA 

eða sambærilegar, hurðarpumpur þar sem við á. 

6.5.3  Gluggar 

Gluggar skulu settir í samkvæmt gluggayfirliti hönnuðar. Gluggar eru Ál-trégluggar hvítir að 

lit, sami litur og er á hurðum. Litanúmer er 1997-9010 Dolomit weiss. 

Verktaki skal yfirfara og athuga hvort að teikningar stemmi ekki við vinnuteikningar 

framleiðanda. 

Gluggar skulu standast þær kröfur sem gerðar eru á Íslandi og farið skal eftir stöðlum ÍST EN 

14351-1-2006, A1:2010. Gluggar skul vera CE merktir.  

Við ísetningu glugga skal farið eftir leiðbeiningum frá framleiðenda, rifur meðfram gluggum 

skulu vera vel einaangraðar. Þétta skal vel í rifur, setja þéttipulsur til að loka bili og síðan skal 

þétta með tróði úr tjöruhampi. Þéttipulsa skal sett það utarlega að það verði hæfilegt bil til að 

kítta meðfram. Kítta skal bæði að innan og utan. Stormjárn og lamir sem standast þær kröfur 

sem gerðar eru í byggingarreglugerð skulu fylgja með 

Magntölur. 

Magntölur reiknast í fjölda glugga og vinnu og frágang við ísetningu. Innifalið er sú vinna 

sem fer fram við ísetningu, þéttingu og vinnuaðstöðu. 

6.5.4  Bílskúrshurð 

Verktaki sér um að panta og setja bílskúrshurð í. Hurðin skal vera einangruð flekahurð hvít á 

lit eins og hurðir og gluggar. Verktaki skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda við ísetningu 

á bílskúrshurð. Hurðin skal vera á brautum og vera með rafstýrðri hurðaopnun. 

Magntölur. 

Magnið er mælt í stykkjum og innifalið skal vera uppsetning og allur frágangur við hurð 

festingar og þéttingar ásamt rafstýrðum opnunarbúnaði.  
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6.5.5  Gler og glerísetning 

Allt gler skal vera tvöfalt K gler hljóðeinangrað. Ytrabyrðið skal vera að lágmarki 6mm en 

innrabyrði skal vera 4mm. Glerið skal vera samlímt á viðurkenndan hátt og viðmið skal vera 

200kg/m3. Verktaki sér um að taka öll mál og skal hann senda stíft falsmál til framleiðanda 

sem síðan dregur frá það hlaup sem þarf að vera. Verktaki ber alla ábyrgð á að mælingin sem 

hann sendir sé rétt. Glerið skal standast þær kröfur sem gerðar eru í byggingarreglugerð. 

Hreinsa skal öll föls áður en glerísetning hefst og passa upp á að ekki sé raki í fölsum. 

Magntölur 

Fjöldi glerja og stærðir. 

Innifalið í tilboði skal vera allt gler ásamt klossum og þéttilistum. Öll vinna og aðstaða skal 

vera innifalin í tilboðinu. 
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7.  Frágangur lóðar 

7.1  Jarðvegur 

7.1.1  Almennt 

Verktaki sér um að jafna út lóðina samkvæmt hæðarpunktum frá hönnuði. Verktaka ber að 

skipta um jarðveg í innkeyrslu og gangstígum með því að setja grús. Þjappa skal grúsina áður 

en endalegt yfirborð er sett niður og skal það þjappað fyrir hellulögn eða stimplaða steypu í 

innkeyrslu og gangstétt.  

7.1.2  Grófjöfnun jarðvegs 

Verktaki sér um að lóð verði grófjöfnuð. 

Magntölur 

Magn er reiknað í m³ 

Í einingarverði skal vera innifalin öll vinna, vélaleiga og annað sem þarf til að vinna þetta 

verk. 

7.1.3  Jarðvegsskipti undir hellulögn 

Jarðvegskipta þarf undir sólpall, gangstétt og innkeyrslu. Skipta skal út jarðvegi undir sólpalli 

og setja grús í staðinn. Í innkeyrslu og gangstétt skal skipta um jarðveg og koma fyrir frostfríu 

efni. Graftrarmörk skulu vera ca 0,5m út fyrir ystu brún af hellulögn og innkeyrslu. 

Magntölur. 

Magn er reiknað í m³. 

Einingarverð skal innihalda alla vinnu, efni og leigu á þeim tækjum sem þarf fyrir verkið. 

7.2  Mannvirki á lóð 

7.2.1  Almennt 

Á lóð skal koma fyrir sorptunnugeymslu fyrir báðar íbúðirnar. 

7.2.2  Sorptunnuskýli 

Sorptunnuskýli skal vera forsteypt með hurðarlokun fyrir tunnur. Hurð skal vera úr timbri 

með einfaldri loku. 
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Magntölur. 

Um er að ræða kaup og uppsetningu á sorptunnuskýli. Sorptunnuskýlið skal vera tvöfalt og 

vera lokað. 

Innifalið í tilboðinu er uppsetning og allur frágangur við skýlið. Einingarverð er stk. 

7.3  Frágangur yfirborðs, gang og akbrauta 

7.3.1  Almennt 

Hér er um að ræða endanlegan frágang á lóð. Lóð skal vera þannig frágengin að búið sé að 

setja torf. Að yfirborð innkeyrslu og göngustígs sé tilbúið undir endanlegan frágang 

samkvæmt óskum verkkaupa. 

7.4  Gras og gróður 

7.4.1  Almennt 

Um er að ræða frágang á grasflötum. Verktaki skilar lóð með grasi og gróðri. Fletir skulu 

sléttir og þökkulagðir, frágangur á beðum skal einnig vera innifalinn í tilboðinu. 

7.4.2  Jafna lóð og þekja hana 

Verktaki skal sjá um að jarðvegur undir þökur verði jafnaður út og undirbúin undir þökulögn 

einnig skal verktaki sjá um að lóðin verði þökulögð og gengið verði frá beðum. 

Magntölur. 

Um er að ræða m² verð og skal öll vinna og tækjaleiga vera innifalin í verkinu. 
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3. Tilboðsskrá 
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4. Kostnaðaráætlun 

0.  Hönnun og ráðgjöf  

 

 

1.  Aðstaða og jarðvinna 

 

 

 

 

 



 

42 
Jónas Már Einarsson – Stefán Rafnar Jóhannsson – Gunnar Ásgeir Sigurjónsson 

2.  Burðarvirki 
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3.  Lagnir 
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4.  Raflagnir 
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5.  Frágangur innanhúss 
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6.  Frágangur utanhúss 
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7.  Frágangur lóðar 
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5.  Burðarþolsútreikningar 

5.1  Eiginþyngd þaks 

Útreikningar á þyngd á þaki. 

Báruál. 

Báruál 0,7mm þykkt.  Þyngd er 2750kg/m³ samkvæmt Teknisk stabi 

Óvölsuð plata er 1,230 metrar á breidd upplýsingar frá Límtré vírnet. 

1m² = 0,0007m x 1,23m x 1,0m  = 0,000861m³ x 2750kg = 2,368kg/m   0,0238KN/m² 

Þakpappi. 

Þakkpappi 2mm þyngd 1000kg. 

1m² = 0,0002m x 1,0m x 1,0m = 2 kg/m³  0,02KN/m² 

Borðaklæðning 

Borðaklæðning 25 x 150mm  Þyngd timburs C14 = 350kg/m³ Samkvæmt EN338: 2009. 

1m= 0,025m x 0,150m x1,0m = 0,00375m³ x 350kg/m³ = 1,3125kg/m³ 

Klæða 1 meter. Borð er 0,15m á breidd. 

Fjöldi sperra á 1 meter    = 6,667 stk á meter 

 1,3125kg/m³ x 6,667 stk = 8,75kg/m³ 0,088KN/m²  

Þaksperrur. 

Þakksperrur 45 mm x 245mm  Þyngd timburs C18 = 380kg/m³ Samkvæmt EN338: 2009. 

Þyngd á sperru pr. 1meter = 45mm x 245mm x 1meter x 380kg/m³ = 4,19kg/m³ 

Fjöldi sperra á 1 meter   = 1,67 stk  á meter 

4,19 kg/m³ X 1,67 stk = 6,998kg/m³ ≈ 0,070KN/m² 

Loftunarlistar. 

Loftunarlistar 25mm x 40mm  Þyngd timburs C14 = 350kg/m³ Samkvæmt EN338: 2009. 

1m= 0,025m x 0,040m x 1m x 350kg/m³ = 0.35kg/m³ x 2 stk í bili =0,7kg/m³  0,007 KN/m² 

Tjörutex. 

Tjörutex 12mm   Þyngd tjöruteks 1,327kg/m³  0,013KN/m² 
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Þakull. 

Þakull 200mm er gefið upp hjá framleiðanda 30kg/m³ 

1m= 0,2m x 1,0m x 1,0m = 0,2m³ x 30kg = 6,0kg/m³  0,06KN/m² 

 

Styrking. 

Krossviður  2,22m² x 0,009m = 0,02m³ x 550kg/m³ 10,989kg/m³  0,11KN/³ 

Stífing 0,095m x 0,045m x 1,5m = 0.0064 x 380kg/m³  2,437kg/m³  0,024knm/m² 

C 18 Samkvæmt EN338: 2009. 

 Lagnagrind. 

Tvöföld Lagnagrind  45mm x 45mm  Þyngd timburs C14 = 350kg/m³ Samkvæmt EN338: 

2009.  

1m = 0,045 m x 0,045m x 1m = 0,002025m³ x 350kg/m³ = 0,7088 kg/m³ x 2 0 =  1,4175kg/m³ 

Millibil cc/40 

Fjöldi lagnagrinda á meter er = 2,5 stk á meter. 

1,4175kg/m³ x 2,5stk = 3,5438 = 0,0354KN/m² 

Gifs. 

Gifs  13mm er gefið upp frá framleiðanda 8 kg/m² ≈ 0,08KN/m² 

Vinklar skrúfur og naglar. Áætlað 1,5kg ≈ 0,015N/m² 

 Samtals þyngd á þaki er 

Báruál. 0,0238 kN/m² 

Þakpappi 0,0200 kN/m² 

Borðaklæðning 25mm x 
125mm 

0,0880 kN/m² 

Þaksperrur 45mm x 245mm 0,0700 kN/m² 

Loftunarlistar 25mm x 40mm 0.0070 kN/m² 

Tjörutex 13mm 0,0130 kN/m² 

Þakull 0,0600 kN/m² 

Styrking 9mm kr0ssviður 0.0240 kN/m² 

Lagnagrind 45mm x 45mm x 2 0,0354 kN/m² 

Gifs 13mm 0,0800 kN/m² 

Vinklar, skrúfur og fleira 0,0150 kN/m² 

Samtals: 0,4362 kN/m² 

      
 Tafla 2 Eigin þyngd á þaki 

Samtals eiginþyngd á þaki 0,4362kN/m²                  43.62kg/m² 
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5.2  Forsendur og formúlur fyrir útreikning 

Húsið er á snjóálagssvæði 1 Þar sem álagið er q_k = 1,0kN/m 

Álagið frá snjó telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt staðli IST EN 

1995. 

Formúlur við útreikninga á tregðuvægi. 

Þar sem að 

I =   Tregðuvægi. 

h =  Hæð bita. 

B =   Breidd bita. 

Formúla. 

I = 
𝑏 𝑥 ℎ3

12
 

 

Formúlan sem notuð er fyrir hámarks niðurbeygju fyrir jafndreift álag. 

Þar sem að  

𝑈𝑚𝑎𝑥 =  Max niðurbeyging fyrir jafnt álag. 

P =   Álag sem verkar á bitann. 

L =   Haflengd bitans. 

E =   Kennigildi fjaðurstuðuls. 

I =   Tregðuvægi. 

Formúla. 

U_max =  
5 𝑥 𝑝 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
 

 

Öryggis og leiðréttingarstuðlar 

𝐾𝑑𝑒𝑙 =  0,6    Formbreyting stuðla fyrir skrið. 

Ѱ2=   0,2   Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag ( 0 fyrir vindálag). 

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

𝐾𝑚𝑜𝑑 =  0,9    Leiðréttingarstuðul vegna aðstæðna og varanlegs álags. 

𝛶𝑔.𝑠𝑢𝑏 =  1,35   Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags. 

𝛶𝑄  =    1,5    Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags. 

 

Timbur sem nota á sem burðavirki í þak 45mmx245mm og veggi 45mmx145mm 

 er í flokki C18 samkvæmt EN 338:2009. 

Límtrésbitar sem nota á er í flokki GL 30c samkvæmt EN 14080:2013, þversnið límtrésbitans 

er 115mmx315mm. 

Leyfileg formbreyting fyrir heildarálag er L/200. 

Leyfileg formbreyting fyrir hreyfanlegt álag er L/400. 
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5.3  Þaksperrur 

𝑞𝑘 = 1,0kN/m²  Snjóálag. 

𝑔𝑘 = 0,4362kN/m² Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 Hálft sperrubil í báðar áttir. 

Álagslengd er 4,288mm lengd fá krossviðsstyrkingu  á samskeytum á sperrum. 

Notmarksálag 

Notmark er 

(Álagsbreidd x Eigin þyngd þaks) + (Álagsbreidd x Snjóálag) 

(0,6m x 0,4362kN/m²) + (0,6m x 1kN/m²) = 0,86KN/m² 

Brotmark er  

𝑞𝑑 = (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk)  =  

(1,35 x 0,6m x 0,4362kN/m²) + (1,5 x 0,6m x 1kN/m²) = 1,253kN/m² 

Tregðuvægið á sperru 

I = 
𝑏 𝑥 ℎ3

12
  = 

45𝑚𝑚 𝑥 245𝑚𝑚3

12
   = 55,148*106𝑚𝑚4  

Formbreyting sem verður á bita á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

P = álag sem verður á bitann.    𝑔𝑘 =( 0,4362KN/m²  x  0,6m ) = 0,26 kN/m² og 

 𝑞𝑘 = 1,0kN/m²  * 0,6m ) = 0,6kN/m² 

Formbreyting  á heildarálag. 

δinst,g =   
5 𝑥 𝑔𝑘 𝑥 𝐿4 

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
    ≈ 

5 𝑥 0,26 𝑁𝑚𝑚 𝑥 (4288𝑚𝑚)4

384 𝑥 9000𝑀𝑝𝑎 𝑥 55,148 𝑥 106𝑚𝑚4 
   = 2,31mm 

Formbreyting á hreyfanlegt álag. 

δinst,q =  
5 𝑥 𝑞𝑘 𝑥 𝐿4 

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
    ≈

5 𝑥 0,6 𝑁𝑚𝑚 𝑥 (4288𝑚𝑚)4

384 𝑥 9000𝑀𝑃𝑎 𝑥 55,148∗106𝑚𝑚4 = 5,32mm 

Krafa byggingarreglugerðar er  
𝐿

400
 ≈ 

4288𝑚𝑚

400
 = 10,72mm 

2,31mm + 5,32mm  = 7,63mm 

δinst,g = 7,63mm < 10,72mm     Bitinn stenst kröfur. 

Loka formbeying undan eigin álagi með tiliti til skriðs. 

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

δfin,q = δinst,q (1 + Ѱ2 𝐾𝑑𝑒𝑙 => 5,32mm x ( 1 + 0,2 x 0,6) = 5,96mm 
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Formbreyting þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði. 

δfin = δfin,g + δfin,q  =>  5,04mm + 5,96mm = 11,00mm 

Krafa byggingarreglugerðar er  
𝐿

200
 ≈ 

4288𝑚𝑚

200
 = 21,44mm 

δfin = 11,00mm < 21,44mm     Bitinn stenst kröfur 

 

Skerþörf bitans. 

𝑉𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝐿

2
     => 

1,253𝑘𝑁/𝑚 𝑥 4,288𝑚

2
 = 2,686N ≈ 2,69* 𝟏𝟎𝟑 N 

 

Virk breidd  þversniðs. 

𝑏𝑒𝑓 = 
2

3  
 x b => 

2

3
 x 45 = 30mm 

Skerspenna sem virkar á bitann. 

𝑇𝑑 = 
3 𝑥 𝑉𝑒𝑑

2 𝑥 𝑏𝑒𝑓 𝑥 ℎ
 = 

3 𝑥 2,69∗103 𝑁

2 𝑥 30 𝑥 245
 = 0,548Mpa 

 

Skerþol bitans. 

𝑓𝑣𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑣,𝑘 => 

0,9

1,3
 x 3,4Mpa = 2,35Mpa 

𝒇𝒗𝒅 = 2,35Mpa > 0,548Mpa    Bitinn stenst kröfur  

 

Mótstöðuvægi. 

W = 
𝑏 𝑥 ℎ2

6
 => 

45𝑚𝑚 𝑥( 245𝑚𝑚)2

6
 = 450188 = 450,19*𝟏𝟎𝟑𝒎𝒎𝟑 

Beygjuvægið. 

𝑀𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝑙2

8
  => 

1,253𝑘𝑁/𝑚 𝑥 (4,288𝑚)2

8
   = 2,88KN/m 

Beygjuþol. 

W x 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑚,6 => 450,19 ∗ 103  x 

0,9

1,3
  X 18Mpa = 5610060 = 5,61KN/m 

5,61kN/m  > 2,88kN/m   Bitinn stenst kröfur 
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Vindálag á sperru. 

Reiknað út álag á sperru í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6m 

𝑞𝑘 =   -1,5KN/𝑚2 vindálag. Álag af vindi er skammtímaálag minna en ein vika samkvæmt 

IST EN 1995. 

𝑔𝑘 =   0,4049KN/𝑚2 Eiginþyngd þaks 

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

Álagslengd er 4,288mm lengd fá krossviðsstyrkingu  á samskeytum á sperrum. 

Notmark 

( 0,6 x 𝑔𝑘) + ( 0,6 x - 𝑞𝑘) ≈ ( 0,6 m x 0,4362N/𝑚2) + ( 0,6m x -1,5KN/𝑚2) = -0,64kN/m 

Brotmark. 

(𝛶𝑔.𝑠𝑢𝑏 x o,6 x 𝑔𝑘) + (𝛶𝑞 x 0,6 x 𝑞𝑘) ≈ (1,35 x 0,6m x 0,4362) + ( 1,5 x 0,6m x -1,5KN/𝑚2) = 

 -1,00KN/𝒎𝟐 

 

Tregðuvægi. 

I = 
𝑏 𝑥 ℎ3

12
 = 

45𝑚𝑚 𝑥 2453

12
 = 55,15*𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟒 

Formbreyting á fjaðursviði bitans fyrir varanlegt  og hreyfanlegt álag. 

Álagið er 𝑔𝑘 = 0,4362kN/𝑚2 x 0,6m = 0,26N/m      𝑝𝑘 = -1,5KN/𝑚2 x  0,6 = -0,9kN/𝒎𝟐 

Formbreytingar fyrir heildarálag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑔 = 
5 𝑥 𝑔

𝑘 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
  ≈ 

5 𝑥 0,26𝑁𝑚𝑚 𝑥 (4288𝑚𝑚)4 

384 𝑥 9000𝑀𝑝𝑎 𝑥 55,15∗106𝑚𝑚4 = 2,31mm   

Formbreyting sem við hreyfanlegt álag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞 = 
5 𝑥 𝑔𝑘 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥𝐼
 ≈ 

5 𝑥−0,9𝑁𝑚𝑚 𝑥 (4288𝑚𝑚)4

384 𝑥 9000𝑀𝑝𝑎 𝑥 55,15∗ 106 𝑚𝑚4 = -7,98mm 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag er 
𝐿

400
 ≈ 

4288

400
 = 10,72mm 

𝜹𝒊𝒏𝒔𝒕,𝒒 = -7,98mm < 10,72mm    Bitinn stenst kröfur. 

 

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

Formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑔 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔 (1 +𝐾𝑑𝑒𝑓 ) ≈ 2,31mm x (1+0,6) = 3,70mm 

Formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡𝑞 ( 1 + Ѱ2 x 𝑘𝑑𝑒𝑓) ≈ -7,98 x (1 + 0 x0,6) = -7,98mm 
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Formbreyting þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði. 

𝛿𝑓𝑖𝑛  = 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑞 ≈ 3,70mm -7,98mm = -4,28mm 

Krafan er fyrir heildarálag 
𝑙

200
 ≈ 

4288

200
 = 21,44mm 

𝜹𝒇𝒊𝒏 = -4,28mm < 21,44mm    Bitinn stenst kröfur. 

 

Skerþol bitans. 

Mesti skerkraftur. 𝑉𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝐿

2
 = 

−1,253𝑘𝑁/𝑚 𝑥 4,288𝑚

2
 = -2,68KN ≈ -2,68*𝟏𝟎𝟑N  

Breidd þversniðs. 

𝑏𝑒𝑓 = 
2

3
 x b ≈ 

2

3
 x 45 = 30mm 

 

Skerspenna sem virkar á bitann. 

𝑇𝑑 = 
3 𝑥 𝑉𝑒𝑑

2 𝑥 𝑏𝑒𝑓  𝑥 ℎ  
 ≈ 

3 𝑥2,68𝑥103 𝑁

2 𝑥 30𝑚𝑚 𝑥 245𝑚𝑚
  ≈ -0,55Mpa 

Skerþol bitans. 

𝑓𝑣𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑣,𝑘 ≈ 

0,9

1,3
 x 3,4 Mpa = 2,35Mpa 

𝒇𝒗𝒅 = 2,35Mpa >  𝟎, 𝟓𝟓𝑴𝒑𝒂    Bitinn stenst kröfur 

 

Beygjuþol bitans. 

Mótstöðuvægið er  

W = 
𝑏 𝑥 ℎ2

6
 ≈ 

45𝑚𝑚 𝑥 (245𝑚𝑚)2

6
 = 450187,5mm ≈ 450,2 x 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝒎𝟑 

 

Beygjuvægið er. 

𝑀𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝑙2

8
 = 

−1,253𝑁 𝑥 (4,288𝑚𝑚)2 

8
 = 2,88kN 

Beygjuþol bitans . 

W = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑚,𝑘 ≈ 450,2 x 103 x 

0,9

1,3
 x 18Mpa = 5610184,6 = 5,61kN/m 

5,61kN/M > 2,88kN/m     Bitinn stenst kröfur 
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 Veggjastoðir. 

Lengd á stoðum neðri hæð   er 2750mm og á efri hæð eru lengstu stoðir 3866mm 

Stoðirnar verða úr 2 stk 25 x 145mm og verða skrúfaðar saman. 

Vind álag er uppgefið 1,5 kN/m² 

Álagið er skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995. 

𝑞𝑘 = - 1,5kN/m² Vindálag. 

Notmarkið er (0,6 x 𝑝𝑘) = 0,6 x -1,5kN/m² = -0,9kN/m 

Brotmarkið er . (𝛶𝑞  x 0,6) x 𝑞𝑘 ≈ 𝑞𝑑 = (1,5 x 0,6 x 1,5kN/m²) = 1 35kN/m 

Tregðuvægið.  

I = 
𝑏 𝑥 ℎ3

12
 = 

90𝑚𝑚 𝑥 145𝑚𝑚2

12
  = 22,86*𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟒 

Formbreyting á stoðina á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

Álag á stoð er 𝑞𝑘 = 1,5kN/m² x 0,6m = 0,9kN/m 

Formbreyting við hreyfanlegt álag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞 =
5 𝑥 𝑞𝑘 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
 ≈ 

5 𝑥 0,9 𝑁𝑚𝑚 𝑥 3866𝑚𝑚4

384 𝑥 9000𝑀𝑝𝑎 𝑥 22,86∗106 𝑚𝑚4 = 9,33mm 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag er 
𝐿

400
 ≈ 

3866𝑚𝑚

400
 = 9,67mm 

𝜹𝒊𝒏𝒔𝒕,𝒒 = 9,33mm < 9,67mm stoðin stenst kröfur. 

Formbreytingar vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞 x ( 1 + Ѱ x 𝐾𝑑𝑒𝑙)  = 9,33mm x (1 + 0,6 ) = 14,93mm 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag er 
𝐿

200
 ≈ 

3866𝑚𝑚

200
 = 19,33mm 

𝜹𝒊𝒏𝒔𝒕,𝒒 = 14,93mm < 19,33mm     Stoðin stenst kröfur. 

Styrkathugun til að athuga hvort stoðir standist kröfu um sker og beygjuþol. 

Skerþol stoðar er 

 𝑉𝑒𝑑 =  
𝑞𝑑 𝑥 𝐿

2
  ≈ 

1,35𝑘𝑁/𝑚 𝑥 3,866𝑚

2
 = 2,61 kN = 2,61*𝟏𝟎𝟑N 

Virk breidd þversniðs. 

𝑏𝑒𝑓 = 
2

3
 x b ≈ 

2

3
 x 90 = 60mm 

Skerspenna sem verkar á stoð. 

𝑇𝑑 = 
3 𝑥 𝑉𝑒𝑑

2 𝑥 𝑏𝑒𝑓 𝑥 ℎ
 ≈ 

3 𝑥 2,61∗103𝑁 

2 𝑥 60𝑚𝑚 𝑥 145𝑚𝑚 
 = 0,45 Mpa 
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Skerþol stoða. 

𝑓𝑣𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑣,𝑘 ≈ 

0,9

1,3
 x 3,4Mpa = 2,35Mpa 

0,45Mpa < 2,35Mpa     Stoðin stenst kröfur. 

Beygjuþol stoðar. 

W = 
𝑏 𝑥 ℎ²

6
 ≈ 

90𝑚𝑚 𝑥 145𝑚𝑚²

6
 =  315375= 313,375*𝟏𝟎𝟑𝒎𝒎𝟑  

Beygjuvægi stoðar. 

𝑀𝑒𝑑 = 
𝑞

𝑑 𝑥 𝑙2

8
 = 

1,35𝑘𝑁/𝑚 𝑥 2,75𝑚²

8
 = 1,28kN/m 

Beygjuþol stoðar. 

W x  
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑚,𝑘 ≈ 313,375*103 x 

  0,9

1,3
 x 18Mpa = 3905134,6 = 3,91kN/m 

1,28kN/m < 3,91kN/m    Stoðin stenst kröfur. 

 

5.4  Límtrésbiti 

Límtrésbiti. 

Límtrésbiti með tilliti til snjóálags. 

𝑞𝑘= 1,0 kN/m²    Snjóálag 

𝑔𝑘 = 0,4049KN/m² Eiginþyngd þaks 

𝑘𝑚𝑜𝑑  = 0,9 

𝛶𝑚      = 1,25 

Álagsbreidd er 5,334m   Lengd á bita þar sem að sperrur hvíla á bitanum. 

Þyngd límtrésbita er 490kg/m³ 

Stærð bita er 0,115m x 0,315m x 1m = 0,036m³ x 490kg = 17,75kg 

Notmark er kennigildi án hlutstuðla + eiginþyngd. 

(L x 𝑔𝑘) + (L x 𝑞𝑘) ≈ (5,334𝑚 𝑥 0,4049𝑘𝑁/𝑚²) + ( 5,334m x 1 kN/m) = 7,49kN/m 

Brotmark er kennigildi án hlutstuðla + eiginþyngd. 

𝑞𝑑 = (1,35 x 5,334m x 0,4049kN/m) + (1,5 x 5,334m x 1,0kN/m) = 10,92kN/m 

Tregðuvægi 

I = 
𝑏 𝑥 ℎ³

12
  ≈  

115𝑚𝑚 𝑥 315³𝑚𝑚

12
 = 299535468,8 = 299,54*𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟒 

Formbreytingar á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

P= Álag sem virkar á bitann.  𝑔𝑘 = 0,4049kN/m². 𝑞𝑘 = 1,0kN/m  L= 5,334m 
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𝑔𝑘 ( 0,4049kN/m² x 5,334m)  = 2.16kN/m 

𝑞𝑘 ( (1,0kN/m² x 5,334m) = 5,334kN/m 

Formbeyging á heildarálag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑔 = 
5 𝑥 𝑥 𝐿4 𝑔𝑘  

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
 ≈ 

5 𝑥 5,3344𝑚𝑚 𝑥 2,16𝑘𝑁/𝑚  

384 𝑥 13000𝑀𝑝𝑎 𝑥 299,54∗106𝑚𝑚4 =  0.59mm 

Formbreyting á hreyfanlegt álag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑞 = 
5 𝑥 𝐿4 𝑞𝑘

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼 
 ≈ 

5  𝑥 5,3344 𝑚𝑚𝑥 5,334𝑘𝑁/𝑚 

384 𝑥 13000𝑁𝑝𝑎 𝑥 299,54 𝑥 106 𝑚𝑚4  = 1,44mm 

Krafa byggingarreglugerðar = 0,59mm < 1.44mm   Bitinn stenst kröfur. 

Formbeyging undir eigin álagi með tilliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑔 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑔 x (1 + 𝐾𝑑𝑒𝑙) ≈ 0,59mm * (1 +0,6) = 0,94mm 

Formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛𝑞 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑞 x ( 1 + Ѱ2 x 𝐾𝑑𝑒𝑙 ) ≈ 1,44mm x ( 1 + 0,2 x 0,6) = 1,61mm 

Formbeygingar sem búið er að gera ráð fyrir. 

𝛿𝑓𝑖𝑛  = 𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑔 + 𝛿𝑓𝑖𝑛𝑞 ≈ 0,94 + 1,44 = 2,05mm 

Krafa byggingarreglugerðar. Fyrir heildarálag 

𝐿

200
 ≈ 

5433𝑚𝑚

200
 = 27,17mm 

𝜹𝒇𝒊𝒏   =  1,61mm < 27,17mm      Bitinn stenst kröfur. 

Styrkathugun hvort að bitinn standist kröfur um sker og beygjuþol. 

Skerkraftur bitans. 

𝑉𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝐿

2
 ≈ 

10,92𝑘𝑁/𝑚 𝑥 5,433𝑚

2
 = 29,66KN    = 2,966*𝟏𝟎𝟑N  

Virk breidd þversniðs á bita 

  𝑏𝑒𝑓 =   
2

3
 x b ≈ 

2

3
 x 115mm = 76,7mm 

Skerspenna  á bita. 

𝑇𝑑 = 
3 𝑥 𝑉𝑒𝑑

2 𝑥 𝑏 𝑒𝑓 𝑥 ℎ
 ≈ 

3 𝑥 2,966∗103N  

2 𝑥 76,7 𝑥 315
 =  1,84Mpa 

Skerþol bitans. 

𝑓𝑣𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 x 𝑓𝑣,𝑘 ≈ 

0,9

1,25
 x 3,5Mpa = 2,52Mpa 

 

𝒇𝒗𝒅 =  2,52Mpa >1,84Mpa.        Bitinn stenst kröfur. 
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Beygjuþol bitans. 

Mótstöðuvægi bitans. 

W = 
𝑏 𝑥 ℎ²

6
 ≈ 

115 𝑥 3152𝑚𝑚

6
 = 1901812,5 = 1901,8*𝟏𝟎𝟑𝒎𝒎𝟑 

Beygjuvægi bitans. 

𝑀𝑒𝑑
𝑞𝑑 𝑥 𝑙²

8
 ≈ 

10,92𝑘𝑁/𝑚 𝑥 5,433²𝑚

8
 = 40,29kN/m 

Beygjuþol bitans. 

W x 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
  𝑥 𝑓𝑚.𝑘 ≈   1901,8 ∗ 103mm x 

0,9

1,25
 x 30Mpa = 41078880 = 41,1 kNm 

41,1kNm > 40,29 kNm.       Bitinn stenst kröfur. 

 

Vindálag. 

Reiknað út notmark og brotmark varðandi vindálag. 

Lengd bita = 5,433m  Lengd bita 

qk = 1,5 kN/m   Vindálag. 

gk= 0,4049kN/m  Eigin þyngd þaks. 

490kg     Þyngd límtrés  

P = álag sem virkar á bitann. 

Þyngd límtrésbita 1 meter stærð bitans er 115mm x 315mm  

0,115m x 0,315m x 1m = 0,036m³ x 490kg = 17,64 kg hver meter. 

 

Notmark án hlutstuðla er  

(L x gk) + ( L x qk) ≈ (5,433m x 0,4049kN/m) + ( 5,433m x 1,0 kN/m) + 0,1764kN/m = 7,81kN/M 

Brotmark með hlutstuðlum. 

(𝛶𝑔.𝑠𝑢𝑏  x L x gk) + 𝛶𝑞 x L x 𝑞𝑘 + eigin þyngd bita. 

𝑞𝑑 = (1,35 x 5,433m x 0,4049kN/m) + ( 1,5 x 5,433m x -1,5kN/m) = 8,58kN/m 

Tregðuvægi á límtrésbitanum. 

I = 
𝑏 𝑥 ℎ³

12
 ≈ 

115𝑚𝑚 𝑥 315³𝑚𝑚

12
 =  299,54∗ 𝟏𝟎𝟔𝒎𝒎𝟒 

Formbreyting sem verður á límtrésbitanum fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

Álag á bita. 

 𝑔𝑘  ≈ 0,4049kN/m x 5,433m = 2,20kN/m    

  𝑞𝑘 ≈ 1,5kN/m x 5,433m =  8,15kN/m 
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Formbreyting á heildarálag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑔 = 
5 𝑥 𝑔𝑘 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
 ≈ 

5 𝑥 5,3344𝑚𝑚 𝑥 2,20𝑘𝑁/𝑚  

384 𝑥 13000𝑀𝑝𝑎 𝑥 299,54∗106𝑚𝑚4 = 5,95mm 

Formbeyging á hreyfanlegt álag. 

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡.𝑞 =  
5 𝑥 𝑞𝑘 𝑥 𝐿4

384 𝑥 𝐸 𝑥 𝐼
 ≈  

5 𝑥 5,3344𝑚𝑚 𝑥 8,15𝑘𝑁/𝑚  

384 𝑥 13000𝑀𝑝𝑎 𝑥 299,54∗106𝑚𝑚4  = 2,20 mm 

Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag 

𝐿

400
 ≈ 

5433𝑚𝑚

400
 = 13,58mm 

𝜹𝒊𝒏𝒔𝒕.𝒒 = 2,20mm < 𝟏𝟑, 𝟓𝟖𝒎𝒎     Bitinn stenst kröfur. 

Tímaháð áhrif á bitann. 

Formbreyting á eigin álag með tiliti til skriðs. 

𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑔 = 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑔 x ( 1 + 𝑘𝑑𝑒𝑙 ) ≈ 5,95mm x (1 + 0,6) = 9,52mm 

Formbreytingar á hreyfanlegt álag 

𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑞 = 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑞 x ( 1 +Ѱ x  𝑘𝑑𝑒𝑙 ) ≈ 2,20mm x (1 + 0,0 x  0,6) = 2,20mm 

𝛿𝑓𝑖𝑛  = 𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑔 + 𝛿𝑓𝑖𝑛.𝑞 ≈ 9,52mm +2,20mm = 11,72mm 

Krafa byggingarreglugerðar. Fyrir heildarálag 

𝐿

200
 ≈ 

5433𝑚𝑚

200
 = 27,17mm 

Sker og beygjuþol. 

Skerþol. 

𝑉𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝐿

2
 ≈ 

−8,58𝑘𝑁/𝑚 𝑥 5,433𝑚

2
 =  - 23,31KN    = 23,31*𝟏𝟎𝟑N 

Breidd þversniðs. 

  𝑏𝑒𝑓 =   
2

3
 x b ≈ 

2

3
 x 115mm = 76,7mm 

Skerspenna  sem virkar á bitann. 

𝑇𝑑 = 
3 𝑥 𝑉𝑒𝑑

2 𝑥 𝑏𝑒𝑓 𝑥 ℎ
 ≈ 

3 𝑥 −23,31∗103 𝑁

2 𝑥 76,7 𝑥 315
 = -1,45MPa 

𝑓𝑣𝑑 = 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
 =x 𝑓𝑣,𝑘 ≈ 

0,9

1,25
 x 3,5Mpa = 2,52Mpa 

𝒇𝒗𝒅 = 2,52Mpa >  −𝟎, 𝟐𝟔𝑴𝑷𝒂     Bitinn stenst kröfur 

 

 

 

Beygjujafnvægi límtrésbitans. 
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Mótstöðuvægi bitans er. 

W = 
𝑏 𝑥 ℎ²

6
 ≈ 

115 𝑥 315²

6
 = 1901812,5 = 1901,8*𝟏𝟎𝟑𝒎𝒎𝟑 

Beygjuvægi bitans. 

𝑀𝑒𝑑 = 
𝑞𝑑 𝑥 𝑙²

8
 =  

−8,58𝑘𝑁/𝑚 𝑥 5,433²𝑚

8
   =  -31,66kN/m 

Beygjuþol bitans. 

W x 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛶𝑚
  𝑥 𝑓𝑚,𝑘 ≈    1901,8 ∗ 103mm x 

0,9

1,25
 x 30Mpa = 41078880 = 41,1 kNm 

41,1kN/m > 31,66kN/m      Bitinn stenst kröfur. 
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6.  Varmatapsútreikningar 

6.1  U-gildi byggingarhluta 

Tafla 3 U gildi fyrir steypta gólfplötu án gólfhita. 

 
 

 

Tafla 4 U gildi fyrir steypta gólfplötu 1 hæð með gólfhita. 

 
 

 

 

 

Gólfplata á fyllingu
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Innra yfirborð 0,17

Steypt gólfplata 0,160 1,95 0,08

Pl. Einangrun 0,100 0,039 2,56

Jarðvegur 1,5

Alls (ΣR) 4,32

[W/m²K]

U' 0,23

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,24

Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Gólfplata á fyllingu
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Einangrun undir gólfhita0,030 0,039 0,77

Steypt gólfplata 0,160 1,95 0,08

Pl. Einangrun  0,100 0,039 2,56

Jarðvegur 1,5

Alls (ΣR) 4,92

[W/m²K]

U' 0,20

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,21

Byggingareglugerðarlágmark = 0,3
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Tafla 5 U gildi fyrir steyptan útvegg einangraður að utan. 

Útveggur 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,13 

Klæðning 0,007 0,16   

Loftræstibil 0,020     

St. Einangrun 0,125 0,035 3,57 

Steyptur veggur 0,180 1,95 0,09 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     3,92 

      [W/m²K] 

U'     0,25 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

ΔU-vinklar     0,12 

ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,39 
Byggingareglugerðarlágmark = 
0,4    

 
 

 

 

Tafla 6  U gildi Steypt loftplata yfir eldhúsi 1 hæð einangruð að ofan. 

 

 

 

 

 

Þak
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Steypt gólfplata 0,220 1,95 0,11

kingspan fyrir svalir 0,060 0,007 8,57

Ytra  yfirborð 0,17

Alls (ΣR) 8,85

[W/m²K]

U' 0,11

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,12

Byggingareglugerðarlágmark = 0,2
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Tafla 7  U gildi Slútandi gólfplata með gólfhita 2 hæð. 

 
 

Tafla 8  U gildi fyrir léttan útvegg einangraðan á milli stoða og að utan. 

 
 

 

 

 

 

Léttur útveggur
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Klæðning + ytra yfirborð 0,15

St. Einangrun 0,075 0,047 1,60

Krossviður 0,009 0,14 0,06

Einangrun /stoðir 0,145 0,047 3,09

Lagnagrind óloftræst 0,032 0,18

Klæðning 0,032 0,14 0,23

Innra yfirborð 0,13

Alls (ΣR) 5,43

[W/m²K]

U' 0,18

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,19

Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Gólf að Útilofti
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

einan. undir gólfhita 0,030 0,039 0,77

Steypt gólfplata 0,220 1,95 0,11

kingspan 100mm 

jafg. 200mm 0,200 0,039 5,13

Þéttull 0,045 0,039 1,15

Alls (ΣR) 7,16

[W/m²K]

U' 0,14

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,15

Byggingareglugerðarlágmark = 0,2
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Tafla 9 U gildi létt þak. 

 

 

 

6.2  Varmatap rýma 

Útreikningar á varmatapi 1 hæðar. 

 Tafla 10 Varmatap í forstofu með gólfhita.   

 

 

þak
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Klæðning 0,15

Loftbil 0,040 0,08

Sperrur + Einangrun 0,225 0,047 4,79

Lagnagrind 0,025 0,047 0,53

Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09

Innra yfirborð 0,10

Alls (ΣR) 5,73

[W/m²K]

U' 0,17

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,18

Byggingareglugerðarlágmark = 0,2

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Rými 1 forstofa Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

F =

U*A*D Q

W

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 AthNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

leiðnitap

4 2,75 11 Útveggur 2,6 2,75 7,15 1 2,52 4,63 35 0,39 63,987

Gluggar 0,3 2,1 0,63 1 0,63 35 1,99 43,88

Útihurð 0,9 2,1 1,89 1 1,89 35 1,64 108,49

Gólfplata 4 1 4 25 0,21 21,344 237,697

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

línutap

fals við hurð og glugga 6,6 35 0,04 9,24

Kuldabrú við skyggni 1,71 35 0,04 2,394

við undirstöður 35 0,04 0 11,634

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1
loftræsitap

11 8,8 35 0,34 104,72 104,72

I allt 354,051
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Tafla 11 Varmatap í eldhúsi og stofu með gólfhita. 

 

 
 Tafla 12 Varmatap í herbergi með gólfhita. 

 

 

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 2 - Eldhús, stofa og 

forstofa

Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

48,50 2,75 133,38 Útveggur 14,77 2,75 40,618 1 11,91 28,708 35 0,39 396,74

Gluggar 1,3 1,2 1,56 1 1,56 35 1,99 108,65

Gluggar 2,5 1,6 4 1 4 35 1,99 278,6

Gluggar 2 1,6 3,2 1 3,2 35 1,99 222,88

Gluggar 0,6 2,1 1,26 1 1,26 35 1,99 87,759

Svalahurð 0,9 2,1 1,89 1 1,89 35 1,64 108,49

Þak 2,65 5,53 14,655 1 14,655 35 0,12 63,057

Gólfplata 48,5 1 48,5 25 0,21 258,8

1524,98

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 27,6 35 0,04 38,64

Kuldabrú undir svölum 11,97

við undirstöður 0 38,64

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n =0,80 h-1

133,38 106,7 35 0,34 1269,7 1269,73

2833,35

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.Rými 3 - Herbergi

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Yfirfarið af:

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

9,8 2,75 26,95 Útveggur 6,25 2,75 17,188 1 3 14,188 35 0,39 196,07

Gluggar 1,3 1,2 1,56 1 1,56 35 1,99 108,65

Gluggar 1,2 1,2 1,44 1 1,44 35 1,64 82,656

Gólfplata 9,8 1 9,8 25 0,21 52,294 439,676

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 9,8 35 0,04 13,72

við undirstöður 0 13,72

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

26,95 21,56 35 0,34 256,56 256,564

709,96

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 13 Varmatap þvottahús með gólfhita. 

 

 
Tafla 14 Varmatap baðherbergi með gólfhita. 

 

 

 

 

 

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 4 Þvottahús Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

5,2 2,75 14,3 Útveggur 2,81 2,75 7,7275 1 0,49 7,2375 35 0,39 98,792

Gluggar 0,7 0,7 0,49 1 0,49 35 1,99 34,129

Gólfplata 5,2 1 5,2 25 0,21 27,3 160,22

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 2,8 35 0,04 3,92

við undirstöður 0 3,92

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

14,3 11,44 35 0,34 136,14 136,136

300,276

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 5 Baðherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

8,5 2,75 23,375 Útveggur 4,272 2,75 11,748 1 0,91 10,838 35 0,39 147,94

Gluggar 1,3 0,7 0,91 1 0,91 35 1,99 63,382

Gólfplata 8,5 1 8,5 25 0,21 44,625 255,945

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

línutap

fals við hurð og glugga 4 35 0,04 5,6

við undirstöður 0 5,6

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1
loftræsitap

23,375 18,7 35 0,34 222,53 222,53

I allt 484,075

samtala 1 glugga
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Tafla 15  Varmatap í hjónaherbergi með gólfhita. 

 

 

Tafla 16 Varmatap í bílskúr. 

 

 

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 6 Hjónaherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

17,1 2,75 47,025 Útveggur 8,32 2,75 22,88 1 4,15 18,73 35 0,39 255,66

Gluggar 2 1,2 2,4 1 2,4 35 1,99 167,16

Gluggar 2,5 0,7 1,75 1 1,75 35 1,64 100,45

Gólfplata 17,1 1 17,1 25 0,21 89,775 613,05

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 12,8 35 0,04 17,92

við undirstöður 0 17,92

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

47,025 37,62 35 0,34 447,68 447,678

1078,65

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

F =

U*A*D Q

W

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 7 Bílskúr Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar- 

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

27,4 2,75 75,35 Útveggur 13,26 2,75 36,465 1 10,19 26,275 35 0,39 363,12

Gluggar 2 0,7 1,4 2 2,8 35 1,99 195,02

Gluggar 0,7 0,7 0,49 1 0,49 35 1,99 34,129

hurð 3 2,3 6,9 1 6,9 35 1,64 396,06

Þak 2,34 3,7 8,658 1 8,658 35 0,12 37,255

Gólfplata 27,4 1 27,4 25 0,24 165,56 1191,14

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 27 35 0,04 37,8

Kuldabrú við loft 12,1 35 0,04 16,94

við undirstöður 0 54,74

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

75,35 60,28 35 0,34 717,33 717,332

1963,21

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 17 Varmatap í stigagangi með gólfhita. 

 

Útreikningar á varmatapi 2 hæðar. 

Tafla 18 Varmatap í hjónaherbergi. 

 

 

 

Dags. 3.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 8 Stigagangur Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

14,1 2,75 38,775 Útveggur 2,896 2,75 7,964 1 2,52 5,444 35 0,39 75,236

Gluggar 0,3 2,1 0,63 1 0,63 35 1,99 43,88

hurð 0,9 2,1 1,89 1 1,89 35 1,64 108,49

Gólfplata 14,1 1 14,1 25 0,21 75,239 302,841

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 6,6 35 0,04 9,24

Kuldabrú skyggni 2,9

við undirstöður 0 9,24

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

38,775 31,02 35 0,34 369,14 369,138

681,219

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 9 Hjónaherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

13,8 37,17 Útveggur 7,361 2,645 19,47 1 8,05 11,42 35 0,19 77,555

Gluggi 2,5 0,7 1,75 1 1,75 35 1,99 121,89

Gluggi 2,1 2,1 4,41 1 4,41 35 1,64 253,13

Svalahurð 0,9 2,1 1,89 1 1,89 35 1,64 108,49

Þak 11,6 1 11,6 35 0,18 74,855 635,918

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 16,6 35 0,04 23,24

Kuldabrú svalir 4,24 35 0,04 5,936

við undirstöður 0 29,176

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

37,17 29,736 35 0,34 353,86 353,858

1018,95

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 19 Varmatap í baðherbergi inn af hjónaherbergi. 

 

 

Tafla 20 Varmatap í baðherbergi. 

 

 

 

 

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 10 Bað hjónaherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

3,3 2,7 8,91 Útveggur 1,787 2,645 4,7266 1 0,49 4,2366 35 0,19 28,173

Gluggi 0,7 0,7 0,49 1 0,49 35 1,99 34,129

Þak 3,2 1 3,2 35 0,18 20,16 82,462

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 2,8 35 0,04 3,92

við undirstöður 0 3,92

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

8,91 7,128 35 0,34 84,823 84,8232

171,205

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 11 Baðherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar- 

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

9,2 2,7 24,84 Útveggur 3 2,645 7,935 1 0,91 7,025 35 0,19 46,716

Gluggi 1,3 0,7 0,91 1 0,91 35 1,99 63,382

Þak 9,7 1 9,7 35 0,18 61,11 171,208

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 4 35 0,04 5,6

við undirstöður 0 5,6

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

24,84 19,872 35 0,34 236,48 236,477

413,285

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 21 Varmatap í herbergi. 

 

 

Tafla 22 Varmatap í stærra herbergi. 

 

 

 

 

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

F =

U*A*D Q

W

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 12 Minna barnaherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

9,5 2,7 25,65 Útveggur 3 2,645 7,935 1 2,4 5,535 35 0,19 36,808

Gluggi 2 1,2 2,4 1 2,4 35 1,99 167,16

Þak 9,7 1 9,7 35 0,18 61,11 265,078

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 6,4 35 0,04 8,96

við undirstöður 0 8,96

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

25,65 20,52 35 0,34 244,19 244,188

518,226

línutap

loftræsitap

I allt

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

F =

U*A*D Q

W

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 13 Stærra barnaherbergi Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

Nr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

mál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

13,5 2,7 36,45 Útveggur 7,54 2,645 19,943 1 4,15 15,793 35 0,19 105,03

Gluggi 2,5 0,7 1,75 1 1,75 35 1,99 121,89

Gluggi 2 1,2 2,4 1 2,4 35 1,64 137,76

Þak 14 1 14 35 0,18 88,2 452,873

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 12,8 35 0,04 17,92

við undirstöður 0 17,92

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

36,45 29,16 35 0,34 347 347,004

817,797

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 23 Varmatap í eldhúsi og stofu. 

 

6.3  Heildarleiðnitap 

 

Tafla 24 Heildarleiðnitap húss 

 

Dags. 4.2.2019

Verk Dags.

Reiknað af: GAS,JME,SRJ.

Rými 14 Eldhús stofa Yfirfarið af:

Varmatap Fjallalind 141 Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-

mál   m2 Fjöldi

Lengd

 m

Breid

d

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-

mál        

m2

U

W / 

m2K

Flatar -

mál 

frádrag

 m2

Hita- 

munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

69,1 233 Útveggur 13,091 2,872 37,597 1 26,72 10,877 35 0,19 72,334

Útveggur 9,537 3,727 35,544 1 35,544 35 0,19 236,37

Útveggur 2,9 4,01 11,629 1 11,629 35 0,19 77,333 386,037

Gluggar 2 1,6 3,2 1 3,2 35 1,99 222,88

Gluggar 2 1,2 2,4 1 2,4 35 1,99 167,16

Gluggar 2,5 2,1 5,25 1 5,25 35 1,99 365,66

Gluggar 2,6 1,2 3,12 1 3,12 35 1,99 217,31

Gluggar 3 1,6 4,8 1 4,8 35 1,99 334,32

Gluggar 3 1,6 4,8 1 4,8 35 1,99 334,32

Gluggar 0,6 2,1 1,26 1 1,26 35 1,99 87,759

Svalahurð 0,9 2,1 1,89 1 1,89 35 1,99 131,64

Þak 75 1 75 35 0,18 472,5

Gólfplata 4,166 2,9 12,081 1 12,081 25 0,15 45,305 2378,85

Lengd

l DQ Y 

F=

Y* l* DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 56 35 0,04 78,4

Kuldabrú svalir og skyggni 9,92

við undirstöður 0 78,4

Rúmmál 

V DQ 0,34

F=

0,34*n*

V*DQ

n*V m3
K

Watt/

m3 K W

n = 0,8 h-1

233 186,4 35 0,34 2218,2 2218,16

5061,45

línutap

loftræsitap

I allt

Húshluti UW/m²K Am² Δt K Φ W Húshluti UW/m²K Am² Δt K Φ W

Létt þak 0,18 123,20 35 776 Létt þak 0,2 123,20 35 862

Viðsnúið þak 0,12 23,31 35 98 Viðsnúið þak 0,2 23,31 35 163

Útveggir 0,39 116,05 35 1584 Útveggir 0,4 116,05 35 1625

Léttur útveggur 0,19 102,06 35 679 Léttur útveggur 0,3 102,06 35 1072

Botnplata 0,24 27,40 15 99 Botnplata 0,3 27,40 15 123

Botnplata  með gólfhita 0,21 107,20 25 563 Botnplata  með gólfhita 0,3 107,20 25 804

Gólfplata að útilofti 0,15 12,08 35 63 Gólfplata að útilofti 0,2 12,08 35 85

Gluggar 1,2 55,90 35 2348 Gluggar 2 55,90 35 3913

Útihurð 1,7 14,46 35 860 Útihurð 3 14,46 35 1518

Kuldabrú við glugga og hurðir 0,04 208,60 35 292 Kuldabrú við glugga og hurðir 0,04 208,60 35 292

Kuldabrú við svalir 0,04 34,74 35 49 Kuldabrú við svalir 0,04 34,74 35 49

Samtals 7411 Samtals 10506

Heildarleiðnitap: Samkvæmt töflunni hér að ofan er heildarleiðnitap húsins undir gildi sem gefið er í IST-66 og stenst því kröfur 

Heildarleiðnitap Fjallalind 141 Samkvæmt kröfum byggingarreglugerðar

7411/10506 = 0,7  sem er <1
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7.  Lagnaútreikningar 

7.1  Neysluvatn 

Við útreikning á sverleika lagna fyrir neysluvatn er unnið útfrá hönnunarforsendum sem 

gefnar eru upp í ÍST 67 sem er Íslenskur staðall um neysluvatn. 

Í staðlinum koma meðal annars fram ákvæði varðandi rennslishraða vatns, hámarks og 

lágmarkshitastig, frágang lagna og þess háttar. 

Heitt neysluvatn má ekki vera heitara en 65°c við töppunarstað og svo eru ákvæði í 14. kafla 

byggingarreglugerðar sem segja að hitastig megi ekki fara undir 60°c vegna hættu á sýkingu 

vegna legionella bakteríunnar. Með lækkuðu hitastigi á neysluvatni má minnka líkur á slysum 

vegna heita vatnsins verulega. 

Varðandi rennslishraða þá er verið að takmarka hraða vatns í gegnum kerfið því of mikill 

rennslishraði getur orsakað hljóðburð frá lögnum og einnig getur það valdið snemmbærri 

tæringu á lögnum. 

Neysluvatnskerfið í húsinu er lagt í rör í rör kerfi sem miðar að því að gera hvern 

töppunarstað sjálfstæðan og í raun hægt að loka fyrir hvert tæki fyrir sig í húsinu án þess að 

hafa áhrif á önnur tæki. Kerfið býður einnig uppá að ef upp kemur leki í kerfinu skilar vatnið 

sér út úr kerfinu án þess að valda skaða á öðrum byggingarhlutum. 

Heita neysluvatnið er upphitað kalt vatn, sem er hitað upp í gegnum varmaskipti þar sem 

notast er við heitt hitaveituvatn til upphitunarinnar. Við varmaskiptinn er notaður hita og 

þrýstistýrður loki frá Danfoss sem heitir AVTQ. Svörunartími þess loka er stuttur eða um 2-3 

sekúndur. 

Stærðarútreikningur lagna 

Við stærðarútreikning er notuð eftirfarandi formúla: 

qd=0,2+0,015(Σqf-0,2)+0,12√Σqf − 0,2 

Þar sem: 

qd er hámarkssamtímarennsli lagna 

Σqf er samanlagt rennsli skv notkunarstuðlum uppgefnum í ÍST 67 
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Málrennsli töppunarstaða 

 

Tafla 25 Málrennsli töppunarstaða 

 

 

Hámarkssamtímarennsli lagna: 

Íbúð 101 1. Hæð: 

 

Tafla 26 Hámarkssamtímarennsli 1. hæð 

 

qd=0,2+0,015(Σqf-0,2)+0,12√Σqf − 0,2 

Kalt vatn = 0,2 + 0,015(1,25 − 0,2) + 0,12√1,25 − 0,2  

 0,33 l/s 

Heitt neysluvatn = 0,2 + 0,015(0,95 − 0,2) + 0,12√0,95 − 0,2 

 0,31 l/s 

  



 

74 
Jónas Már Einarsson – Stefán Rafnar Jóhannsson – Gunnar Ásgeir Sigurjónsson 

Íbúð 201 2. Hæð 

 

Tafla 27 Hámarkssamtímarennsli 2. hæð 

Kalt neysluvatn = 0,2 + 0,015(1,45 − 0,2) + 0,12√1,45 − 0,2 

 0,35 l/s 

Heitt neysluvatn = 0,2 + 0,015(1,05 − 0,2) + 0,12√1,05 − 0,2 

 0,32 l/s 

 

Stærðarákvörðun lagna 

 

Tafla 28 Stærðarákvörðun neysluvatnslagna 
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Við val á sverleika fyrir lagnir þarf að hafa í huga að lögnin sé af réttum sverleika til þess að 

rennsli í lögn geti talist eðlilegt. Það er að segja að rennslið sé þannig að það hafi ekki önnur 

áhrif en að skila vatninu á töppunarstað.  

Við val á sverleika er tekið mið af því að rennslishraði fari ekki yfir 1,5 m/s því annars getur 

farið að berast hljóð frá lögnunum. 

Samkvæmt þessari töflu hér að ofan verður því sverleiki lagna að tengikistum eftirfarandi: 

Íbúð 101 

Kalt neysluvatn: 0,33 l/s => 25mm lögn 

Heitt neysluvatn: 0,31 l/s => 25mm lögn 

Íbúð 201 

Kalt neysluvatn: 0,35 l/s => 25mm lögn 

Heitt neysluvatn: 0,32 l/s => 25mm lögn 

Neysluvatnslagnirnar eru því 25mm frá inntaki að deilikistum beggja hæða. Frá deilikistum er 

þó sverleiki alltaf 16mm að töppunarstað fyrir utan lögn að baðkeri. Þar notum við 20mm. 

Hitalagnir 

Grunnhitun hússins er með gólfhitakerfi. Einnig eru nokkrir ofnar í húsinu sem koma sem 

viðbót við hitagjöf gólfhitans. 

Handklæðaofnar eru í forstofum beggja íbúða og svo baðherbergjum. Þeir eru ekki hugsaðir 

sem hitagjafar heldur sem þurrkgrindur fyrir blaut handklæði og blautar yfirhafnir. 

Varmagjöfinni og þörfinni í þeim rýmum þar sem handklæðaofnar eru er sinnt með 

gólfhitalögnunum. 

Bílskúr er hitaður upp með ofnum án gólfhita. Þar má einnig búast við að fá varma frá 

inntaksgrind hússins þar sem hún er staðsett í bílskúr. 
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7.2  Ofnalagnir 

Ofnalagnir eru lagðar rör í rör í steypta plötu í pe-rt rörum. Þannig má komast hjá því að fara 

út í varmaskiptabúnað á hitakerfinu. Við notum lofthitastýrða framrásarloka á ofnana í 

bílskúrnum en vatnshitastýrða bakrásarloka á handklæðaofnana til þess að við getum notað þá 

sem þurrkgrindur þrátt fyrir að lofthiti inni í rýminu sé nægjanlegur 

Við útreikning á stærð ofna þarf að taka mið af hitastigi vatns til ofns og frá ofni. Einnig þarf 

að huga að æskilegu innihitastigi sem er vanalega 20°c. Út frá þessum forsendum reiknum við 

∆t. 

∆t 

Formúlan er eftirfarandi:  

∆𝑡 =
𝑡𝑓 + 𝑡𝑏

2
− 𝑡𝑖 

Þar sem: 

tf er rennsli inn á ofn (80°c) 

tb er rennsli frá ofni (40°c) 

ti er æskilegt innihitastig (20°c) 

∆t=
(80°𝑐+40°𝑐)

2
− 20°𝑐 = 40 

Rennsli 

Næst reiknum við rennsli gegnum ofn og formúlan er eftirfarandi: 

𝑚 = 𝜙/(𝑐𝑝 ∗ 𝛥𝑡) 

Þar sem: 

m er málrennsli pípu í m3/klst 

φ er stærð ofns í wöttum 

cp er varmarýmd vatns (4186 joul og er fasti) 

Δt er mismunur á framrás og bakrás 
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Kv gildi loka 

Formúlan er eftirfarandi: 

𝑘𝑣 = 𝑞/(√∆𝑝𝑣) 

Þar sem: 

Kv er gildi fyrir rennsli í m3 á klst miðað við ákveðinn mismunaþrýsting 

q er rennsli í m3 á klst í gegnum ofn 

Δpv er þrýstifall yfir lokann 

Út frá þessum forsendum er hægt að reikna út stillitölu fyrir ofnlokann sem er liður í 

jafnvægisstillingu kerfisins. Til þess að kerfið sé í jafnvægi þarf að tryggja að enginn einn ofn 

svelti þann næsta. 

Ofnarnir sem við völdum eru VOR-YL frá Ofnasmiðju Suðurnesja annars vegar og svo 

handklæðaofnar einnig frá Ofnasmiðju Suðurnesja. 

Ofnlokarnir eru annars vegar Danfoss RA-U framrásarlokar og hins vegar Danfoss FJVR 

vatnshitastýrðir bakrásarlokar 

 

Ofnatafla íbúð 101 

 
Tafla 29 Ofnatafla 1. hæð 

 
Ofnatafla íbúð 201 

 
Tafla 30 Ofnatafla 2. hæð  
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7.3  Gólfhitalagnir 

Gólfhitalagnir eru lagðar ofan á einangrun undir flotlagi. Rörin eru pex rör 20mm og bil á 

milli röra eru 20 cm, Það er lagt með minna millibili úti við útveggi og þar sem kælingin er 

mest. 

Hitastig á framrás kerfisins er um 40°c og bakrásin um 33°c sem þýðir að Δt er 7°c. 

Hitastiginu á framrás gólfhitakerfisins er stjórnað með uppblöndunarbúnaði sem er við 

deilikistu hvorrar hæðar fyrir sig. Í uppblöndunarbúnaðinum er álagsstýrð dæla sem stýrir 

rennsli kerfisins eftir þörf. 

Stýribúnaður gólfhitakerfisins með þeim hætti að þráðlaus hitastillir í herbergi sendir boð til 

stjórnstöðvar. Stjórnstöðin sendir svo boð til loka á deilikistu gólfhitakerfisins sem ýmist 

opnar eða lokar fyrir rennsli gólfhitaslaufunnar. 

Útreikningar varðandi gólfhitann voru gerðir með Quickplanner forriti frá Danfoss þar sem 

tekið er tillit til yfirborðshitagólfs, mismunandi gólfefna, lengd fæðilagnar fyrir slaufu og 

stærðar rýmis. 

 

 

Gólfhitatafla íbúð 101 

 

Tafla 31 Gólfhitatafla 1. hæð 

 

 

Gólfhitatafla íbúð 201 

 

Tafla 32 Gólfhitatafla 2. hæð 
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8.  Þakrennur og niðurföll 

Þakið skiptist í tvo þakfleti annars vegar 72m² og hinn er 87m², tvö niðurföll eru á hvorum kanti. 

Við reiknum frá stærri þakfletinum sem er 87m². Tvö þakniðurföll eru á hverri hlið.  

Mesta úrkoma í einum mánuði í Reykjavík sem mælst hefur er 259,7mm í nóvember 1993. 

Hjá Veðurstofu Íslands fást upplýsingar um mestu úrkomu sem búast má við á Reykjavíkursvæðinu 

300 l/s á hektara það eru þær upplýsingar sem við reiknum okkur eftir. 

Þakrennur. 

Notaðar verða 100mm þakrennur á húsið. 

 

Tafla 33 Afköst þakrenna 

Dregin er lína frá 100mm láréttu línuni sem er breidd á þakrennu. Og þar sem hún sker 300l/s á 

hektara er dregin lína lóðrétt til vinstri, þá fáum við út 60mm þakrenna annar ca 60m²svæði. 100mm 

þakrenna dugar.  

Þakniðurföll. 

Við ætlum að nota 75mm niðurföll 4 stk ( 1 á hvert horn). Við notum sömu aðferð og við 

stærðarákvörðun á þakrennu.  

Lína er dregin lóðrétt upp frá 75mm láréttulínunu sem er stærðin á niðurfallinu og þar sem hún sker  

300l/s hektara er teiknuð lína lóðrétt til vinstri, þá fáum að 75mm þakrenna annar ca 106m² svæði 

Sem er talsvert yfir þau mörk sem við þurfum þar sem að niðurföll eru tvö á hvorri hlið hússins. 
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Tafla 34 Afköst niðurfallsröra 

𝑳𝟏

𝑳𝟏+ 𝑳𝟐 = 
𝟓,𝟑𝟏𝟔

𝟓,𝟑𝟏𝟔+𝟕,𝟔𝟓
 = 0,41 < 60  75mm rör duga vel.  

 

 

 

9.  Loftun Þaks 

Eitt af þeim atriðum sem þarf að hafa í huga við smíði á þaki að loftun sé góð.  Með réttri 

aðferð og loftun þá lengist endingartími klæðningar og sperra. Loftunin er til að loftræsa vel í 

gegn svo ekki myndist raki. Ef loftræsing er ekki nægilega góð þá er hætta á að það myndist 

mygla og sveppir í þakviðinn. 

Loftun er þannig gerð að 40mm bil skal vera á milli rakavarnar og klæðningar. Í hvert bil eru 

sett 3 loftunarrör í báða enda. Rörin eru lokuð með skoradýraneti. Loftunarop inn og út úr 

hverju loftunarbili skal vera minnst 1000mm² fyrir hvern m². Við uppsetningu á einangrun 

skal passa að loftun sé í lagi og að einangrunin loki ekki loftunarrörunum.  
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Loftun þaks 

Stærð þakflatar á íbúðarhúsi = 150,21 m² , sperrubil eru 25 talsins  

Þar sem að lengri flötur er loftunarrör L = 10,8m x b = 0,5m x  sperrubil 20 stk 

Loftunarþörf fyrir þennan þakhluta er  10,8 x 0,5 x 20 = 108 

Heildar loftunarþörf þaks er 108 x 1000 = 108000 mm²  

  

Loftunarrör sem eru valin eru Ø40 mm og innanmál  Ø36 mm   

Loftun í gegnum Ø36mm = r² x π → 18² x π = 1018 mm²  

Endunum verður lokað með skordýraneti og verður 15% rýrnun á loftun. 

1018mm² X 10% = 916,2 mm²   

Útreikningar á fjölda loftunarröra í hvert sperrubil   

108000 mm² / 916,2 mm² / 20 sperrubil. =  5,89 ≈6 stk í hvert sperrubil (3 sitt á hvorum 

enda) 

 

Í styttri bilin sem eru 5,4 metrar á lengd. 

L = 5,4m x b = 0,5m x  sperrubil 5 stk 

Loftunarþörf fyrir þennan þakhluta er  5,4 x 0,5 x 5 = 13,5 

Heildar loftunarþörf þaks er 13,5x 1000 = 13500 mm²  

13500mm²/916,2mm² /5 sperrubilum. = 2,95 ≈ 4stk í hvert sperrubil (tvö sitt á hvorum 

enda). 
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10.  Umsókn um byggingarleyfi og gátlisti 

10.1  Umsókn um byggingarleyfi 
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10.2  Gátlisti 
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11.  Mæliblað og hæðarblað 

Mæliblað 

 

Hæðarblað 
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12.  Verkáætlun 
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13.  Heimildaskrá 
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