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1 INNGANGUR 

 

Lokaverkefni í byggingariðnfræði við háskólann í reykjavík á vorönn 2019. Verkefnið var 
að finna tveggja hæða einbýlishús og endurhanna það. Hópurinn valdi ólafsgeisla 39 
Grafarholti. Húsið var hannað til að uppfylla kröfur verkkaupa.  

Húsið var steypt á báðum hæðum. En kröfur verkkaupa voru að hafa steypta fyrstu hæð 
og önnur hæð úr timbri. Fyrsta hæð er staðsteypt með flísaklæðningu og önnur hæð úr 
timbri klædd með láréttu lerki. Þakið skiptist í tvo hluta, annar hlutinn sem þakir mest allt 
húsið er með einum halla klætt með bárujárni en hinn hlutinn er flatt þak með pappa. við 
stækkuðum húsið, á fyrstu hæð voru þrjú svefnherbergi en við tókum niður veggi og 
settum opið sjónvarpsrými og enduðum með tvö stór svefnherbergi. bílageymsla er á 
fyrstu hæð samkvæmt eftirspurn verkkaupa. Við settum ofnakerfi á fyrstu hæð. Stigi upp 
á aðra hæð hússins var hringstigi en við settum staðsteyptan stiga. Á annari hæð 
settum við í stofuna glugga sem ná frá gólfi og upp í loft og rennihurð út á stórar svalir 
með glerhandrið. Við færðum og gjörbreittum eldhúsi og baðherbergi á annari hæð og 
settum gólfhitakerfi. 
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2 VERKLÝSING 

 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 8 

1.0 Aðstaða ..................................................................................................................................................  
1.0.0 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis ...........................................................................................................  
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1     AÐSTAÐA 

1.0.0 AÐSTAÐA OG REKSTUR VINNUSVÆÐIS 

Aðstaða og rekstur vinnusvæðis. Verktaki skal sjá um að vera með þá aðstöðu sem 
hann telur sig þurfa fyrir verkið, svo sem aðstaða fyrir starfsmenn, geymsluskúr fyrir efni 
o.f.l. Verktaki sér sjálfur um að tengja lagnir að vinnuskúrum og þær dreifilagnir sem 
hann þarf í verkið og á vinnustað. Verktaki skal tengja frárennsli og neysluvatn við 
heimæðastúta sem eru inn á lóð og rafmagn í kassa við lóðarmörk sem er í eigu OR. 
Verktaki skal útvega, sjá um og reka krana, vinnupalla sem nýtist við allt verkið. Verktaki 
skal setja upp aðstöðu sína og krana í samráði við verkkaupa varðandi staðsetningar. 

1.0.1 ÖRYGGISGIRÐING 

Verktaki skal sjá um að girða vinnusvæði af með öryggis- /byggingargirðingu, hæð 
girðingar skal vera um 2.0m. Verktaki skal sjá um viðhald girðingarinnar á meðan á 
verki stendur. Hlið á girðingunni skal vera viðhaldið og skal vera unnt að læsa þeim. 
Verktaki skal taka niður öryggisgirðingu og hlið að verki loknu. 

1.1 JARÐVINNA VEGNA BYGGINGAR 

1.1.0 ALMENNT 

Verktaki skal framkvæma alla jarðvinnu, sem nauðsynleg er vegna byggingar á 
húsnæðinu. Í því felst að grafa fyrir byggingunni niður á þéttan fastan jarðveg, grafa fyrir 
lögnum undir botnplötu og á lóð að tengistöðum og grafa fyrir bílastæðum. Fylla að 
grunni og inní grunn og fyllingar í bílaplön. Einangrun botnplötu er inn í jarðvinnuliðum. 
Verktaki skal afla sér upplýsinga frá veitustofnunum og umsjónarmanni verkkaupa um 
allar lagnir og strengi á og við vinnusvæði sitt hverju sinni, og hafa samráð við hann um 
gröft í námunda við þá. Verktaki skal gæta þess við vinnu sína að valda ekki 
skemmdum á lögnum, strengjum eða öðru sem gæti verið á staðnum nú þegar. 
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1.1.1 UPPGRÖFTUR ÚR HÚSGRUNNI 

Verktaki skal grafa allt laust efni fyrir byggingunni og útigeymslu niður á fastan eða 
burðarhæfan botn. Efni sem ekki nýtist í fyllingar skal flutt á leyfilegan losunarstað, en 
annað efni til geymslu á lóðinni. Verktaki skal kynna sér langir og strengi sem eru á lóð 
og grafa gætilega í kringum þá. Verktaki losa efni sem ekið er burt að viðurkenndan 
losunarstað og skal kynna sér losunarstaði t.d. hjá Reykjavíkurborg. 

 

Greitt verður fyrir hvern rúmmetra (m3) uppgrafins efnis á einingarverði í tilboðsskrá 
annars vegar fyrir efni, sem nýtist í fyllingu og geymt er á lóðinni og hins vegar efni, sem 
flutt er á leyfilegan losunarstað. Magntölur miðast við fast, óhreyft rúmmál 
skv.fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa, og samkvæmt yfirborðsmælingum á 
staðnum fyrir og eftir gröft. Einingarverð skulu innifela allan kostnað verktaka við 
gröftinn, flutning efnis, losun, mælingar og frágang. 

1.1.2 FYLLINGAR 

 

Verktaki skal sjá um að fylla í og gera fyllingarpúða undir sökkla byggingarinnar með 
frostþolnu, þjappanlegu malarefni eða bögglabergi sem uppfyllir eftirfarandi kröfur. 
Fyllingarefni skal vera vel þjöppunarhæft og úr viðurkenndri námu dmax 80mm. Fyllingu 
skal leggja út í hæfilega þykkum lögum miðað við þau tæki sem verktaki notar við 
þjöppun. Þjöppun telst því aðeins fullnægjandi að niðurstöður þjöppunarprófs séu 
E2>120MPa og E2/E1 Nákvæmni hæðarsetningar skal vera +/-40mm frá uppgefinni 
hæð á fyllingu. Fylla skal upp í kóta skv. teikningu. Fyllingarefnið er háð samþykki 
umsjónarmanns verkkaupa, og skal verktaki leggja fram rannsóknaniðurstöður um það, 
ef þess er krafist . 

 

Greitt verður fyrir fjölda rúmmetra (m3) af þjöppuðum fyllingarpúða fyrir aðflutt malarefni 
eða bögglaberg. Einingarverð skulu innifela allan kostnað verktaka við þennan verklið, 
þ.m.t. efni, akstur, vinna, rýrnun fyllingarefnis, þjöppun og þjöppunarpróf. 

 

1.1.3 EINANGRUN BOTNPLÖTU 

 

Verktaki skal einangra undir botnplötu með 100mm plast einangrun 24kg/m3 . Skal       
einangrun liggja mjög þétt saman þannig að ekki myndist bil á milli platna. 

 

Greitt verður fyrir fjölda fermetra (m2) af einangrun niður kominni. Einingarverð skulu 
innfela allan kostnað við þennan verklið þ.m.t. allt efni og vinnu. 

 

 

1.1.4 JARÐVINNA FYRIR LAGNIR 

 

Grafa skal fyrir lögnum, sem leggja skal undir botnplötu í samráði við eftirlitsmann 
verkkaupa. Grafa skal fyrir lögnum minnst 150 mm niður fyrir pípur eins og kótar eru 
sýndir á teikningum. Uppgröfur sem ekki nýtist aftur skal notaður í fyllingar á lóð. Grafa 
skal fyrir lögnum í lóð og brunnum skv. langateikningum.  
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Verktaki skal leggja til sand ofan í lagnaskurði í samráði við pípuverktaka. Pípuverktaki 
jafnar síðan og þjappar kringum rör. 

Þegar pípulagnir í skurði eru fullfrágengnar með söndun, skal fylla yfir þær í fulla hæð 
með uppgröfnu hæfu efni úr skurði eða með öðru samþykktu fyllingarefni. Taka skal 
stóra steina úr efninu áður en fyllt er. Fylla skal varlega en vandlega næst pípum og 
fylla síðan og þjappa vandlega í 0,4 m lögum t.d. með 120 kg titurþjöppu í minnst fjórum 
yfirferðum við hæfilegt rakastig. 

 

2 BURÐARVIRKI  

2.0 Steinsteypt virki ......................................................................................................................................  
2.0.0 Steypumót .............................................................................................................................................  
2.0.1 Steinsteypa ............................................................................................................................................  
2.0.2 Bendistál ................................................................................................................................................  
 

2.1 Tré og stálvirki ........................................................................................................................................  
2.1.0 Almenn atriði .........................................................................................................................................  
2.1.1 veggjagrind ............................................................................................................................................  
2.1.2 þak .........................................................................................................................................................  
2.1.3 stálvirki ..................................................................................................................................................  
2.1.4 rafsuða ..................................................................................................................................................  

2 BURÐARVIRKI 

2.0 STEINSTEYPT VIRKI 

2.0.0 STEYPUMÓT 

Öll mót og mótasmíði skal uppfylla kröfur ÍST EN 13670:2009, kafla 5 og 10 með þeim 
breytingum og viðbótum, sem getið er í þessari verklýsingu. Við uppslátt skal nota 
teikningar arkitekta og verkfræðinga. Óheimilt er að mæla upp af teikningum. 
Steypumót skulu vera það stíf, að svignun þeirra verði hvorki til skaða né útlitslýta og 
tryggi tilskildar nákvæmnikröfur á einstökum hlutum mannvirkisins. Mótin skulu vera það 
traust, að hreyfing eða svignun sem verður þegar steypt er verði ekki meiri en 1/500 af 
fjarlægðinni milli fastra punkta. Taka skal tillit til þess, að alla steypu skal titra. Öll mót 
skal taka rétt samkvæmt teikningum og stífa síðan rækilega af, þannig að þau haggist 
ekki meðan steypt verður í þau og steypan titruð. Sökkla skal steypa upp undir plötu og 
skal því slá upp sérstökum plötuuppslætti. Öll mót skulu tekin út af umsjónarmanni 
verkkaupa og er óheimilt að hefja steypuvinnu fyrr en að fengnu samþykki hans. 
Samþykki hans firrir þó ekki verktaka ábyrgð á mótunum. Mótaefni Gerð og notkun 
mótakerfa og öll tilhögun við mótauppslátt skal háð samþykki umsjónarmanns 
verkkaupa. Ekki er gerð krafa um sérstaka áferð móta í sökklum, krafa er gerð um 
notkun kerfismóta fyrir veggi og vandaðra og góðra kerfa undir plötur og bita. Sérstök 
uppröðun er fyrir sjónsteypumót sjá lýsingu arkitekta.  

Við endurnotkun móta skulu þau vandlega hreinsuð og endurnýjuð eftir þörfum, ef 
skemmdir verða. Gerð er krafa um mjög vandaða kant uppslátt fyrir botnplötu þar sem 
plata er steypt út í útbrún sökkla.  

Mótatengi Mótabyrðum skal haldið saman með viðurkenndum mótatengjum eða 
mótavír, sem samþykkt hafa verið af umsjónarmanni verkkaupa. Heimilt er að nota 
mótatengi sem verða eftir í steypunni eða tengi sem ganga gegnum innsteypt rör. Fjöldi 
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og styrkleiki samtenginga skal við það miðaður, að þær þoli áraun frá niðurlögn steypu 
og titrun hennar, án þess að mót gliðni. Ef mótatengi verða skilin eftir í steypunni skulu 
þau brotin, slitin eða mótavír tekinn í sundur 30 mm innan við steypuyfirborð.  

Mótaolía, bleyting móta Notkun og tegund mótaolíu er háð samþykki umsjónarmanns 
verkkaupa. Mótaolían skal vera vatnsþynnanleg og af þeirri gerð, sem reynslan hefur 
sýnt að dragi úr loftbólumyndun. Þess skal vandlega gætt, að mótaolían berist ekki á 
steypu, bendistál, ísteypta hluti eða annað, sem steypa á að. Mótaolíu má því ekki bera 
á veggjamót eftir að þau hafa verið sett upp. Mótaolíuna skal bera tímanlega á mótin til 
að fyrirbyggja hættu á smitun olíunnar inn í steypuna. Hún skal borin á í þunnu og jöfnu 
lagi, svo að hún valdi ekki göllum á steypuyfirborðinu. Ef mótaolía er ekki notuð skal 
gegnvæta mót áður en steypt er, og halda mótum síðan rökum fyrstu sólarhringana eftir 
að steypt hefur verið í þau.  

Hreinsun móta Áður en steypuvinna hefst skal hreinsa öll mót. Einnig skal hreinsa 
járnbendingu og hluti til ísteypu af öllum óhreinindum. Fjarlægja skal allt sag og önnur 
óhreinindi úr mótunum. Umsjónarmaður verkkaupa getur krafist þess að mótin verði 
hreinsuð með ryksugu eða þrýstilofti, ef hann telur ekki unnt að hreinsa nægilega vel á 
annan hátt. 

Mótarif Ekki skal rífa mót fyrr en steypan hefur náð nægjanlegum styrkleika. Áður en 
mót verða rifin skal verktaki gera umsjónarmanni verkkaupa grein fyrir þeim aðferðum, 
sem fyrirhugaðar eru við aðhlúun steypunnar eftir að mótin hafa verið rifin. Samþykki 
umsjónarmanns verkkaupa verður hverju sinni að liggja fyrir áður en mót verða rifin. Mót 
skulu standa undir plötum þar til steypan hefur náð a.m.k. 70% af fyrirskrifuðum styrk. 
Við mótarif skal þess gætt, að steypufletir og steypubrúnir skemmist ekki. Verði 
skemmdir á steypu, skal gera við þær eins fljótt og auðið er, þó ekki fyrr en 
umsjónarmaður verkkaupa hefur skoðað skemmdirnar og veitt samþykki sitt fyrir 
viðgerðaraðferðinni. Verktaki skal koma fyrir öryggisstoðum með hæfilegu millibili áður 
en eða jafnhliða því að mót eru rifin. 

 

Magntölur og mæling Magntölur miðast við mál á teikningum verkfræðinga og arkitekta 
eftir því sem við á og eru almennt snertifletir móta við steypu í fermetrum (m2) Í 
einingarverðum skal innifalinn allur kostnaður við mótin, bæði efni og vinna, svo sem 
mótaefni, mótatengi/mótavírar, mótaolía, uppsláttur, gluggamót, handlang, bleyting og 
hreinsun, mótarif, öryggisstoðir, nauðsynleg endurnýjun mótaklæðningar, niðurskurður 
og rýrnun, enn fremur allur kostnaður vegna steypuskila, steypulása, nauðsynlegra 
steypuvasa, svo og allur kostnaður vegna þeirrar aðstöðu, sem nauðsynleg er, til að 
framkvæma steypuvinnuna, t.d. vinnupalla. Greitt verður fyrir hvern m2 ,móta 
samkvæmt skilgreiningunni hér að framan á einingarverðum í tilboðsskrá. Öll op stærri 
en 2 m2 eru dregin frá 

 

2.0.1 STEINSTEYPA 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann 
tækjakost sem verktaki hyggst nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að hafa næg 
varatæki til taks. Vanda skal sérstaklega til titrunar steypunnar, einkum í hornum, 
útbrúnum og undir úrtökum og gluggum. Staftitrari skal ætíð ganga niður í næsta 
óharðnaða steypulag fyrir neðan og með millibili sem sé ekki meira en u.þ.b. 40 sm.  

Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera á undan 
steypuvinnu, sýna að steypan uppfyllir ekki settar kröfur. Þetta á einkum við um hátt 
sigmál án sérvirkra þjálniefna en það bendir til meira vatnsmagns en til er ætlast.  

Verktaki láti mæla á sinn kostnað sigmál og loftinnihald steypunnar á byggingarstað 
Sigmál veggja og platna fari ekki yfir 200 mm Loftinnihald sé á bilinu 5-8%  
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Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu og 
vökva eldri steypuna vandlega en þó ber að varast að pollar standi á eða við skilin. Titra 
verður steypuna sérstaklega vel við skilin vegna hættu á hreiðurmyndunum en þess 
skal þó vandlega gætt að titrarinn hristi ekki steypustyrktarstál sem ganga inn í fyrri 
steypuáfangann.  

Steypuvinnu í kulda skal hagað samkvæmt ákvæðum ÍST-10, gr. 7.0 svo og í samræmi 
við Rb-blað um vetrarsteypu. Verktaki skal tryggja að steypuhitastig í allri steypu fari 
ekki niður fyrir +2 °C fyrr en steypan er orðin frostþolin, en miðað er við það að steypan 
verði frostþolin þegar hún hefur náð 6 MPa þrýstiþoli. Þegar hætta er á frosti skal ekki 
byrja á steypuvinnu fyrr en nauðsynlegur útbúnaður er fyrir hendi á vinnustaðnum. 
Þessi útbúnaður er háður samþykki verkkaupa. Verktaki skal greiða allan kostnað við 
hitun, einangrun, yfirbreiðslur og hitamælingar.  

Komi fram gallar á steypu skal verktaki lagfæra þá verkkaupa að kostnaðarlausu. 
Lagfæring steypugalla skal framkvæmd þannig: Brjóta skal burtu allar nibbur og ójöfnur 
en steypuhreiður skal brjóta upp þar til sést í heila og samfelda steypu.Verktaki skal 
ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva og láta hann taka út slík múrbrot 
áður en gert er við þau. Steypuviðgerðir skal framkvæma með viðurkenndum 
steypuviðgerðarefnum er taki mið af eðli hverrar viðgerðar. Allt efnisval og meðhöndlun 
efna er háð samþykkis eftirlitsmanns. 

Steypa C25/30 í undirstöðum og botnplötuHér er um að ræða steypu með 
hámarkskornastærð 22 mm í undirstöður húss og botnplötu sementsmagni 300kg/m3 . 
Varðandi kröfur til steypu sjá kafla 2.3.1. Steypu í botnplötu skal leggja niður og sladda. 
Yfirborð skal vera nokkuð slétt. 

Steypa C25/30 í veggi og loft Hér um að ræða steypu með hámarkskornastærð 22mm í 
veggi, bita og loftaplötu með sementsmagni 300kg/m3 . Varðandi kröfur til steypu sjá 
kafla 2.3.1. 

 

 

Magntala er rúmmetrar (m3) Greitt verður fyrir rúmmetra steypu sem komið er fyrir á 
viðunandi hátt, reiknað eftir málum á teikningum. Innifalið skal allt efni, vinna og þau 
tæki sem þarf til að vinna verkið. 

 

2.0.2 BENDISTÁL 

Efnisgæði 

Nota skal eftirtaldar tegundir bendistáls eftir því sem tilgreint er í þessari lýsingu og/eða 
á teikningum:Kambstál skv. ÍST EN 10080:2005, í styrkleikaflokk fyk≥500 MPa og í 
seigluflokki C skv. ÍST EN 1992-1-1:2004 táknað með K á teikningum.  

Járn í járnabökkum skal uppfylla kröfur skv. ÍST EN 10080:2005 og vera í áðurnefndum 
styrkleika og seigluflokki. Bakkarnir eiga að vera grófrifflaðir og framleiðandi upplýsi um 
skerþol milli steypu og bakka. Á byggingarstað skal geyma allt stál á trjám til að verja 
það óhreinindum og skemmdum. Allt bendistál skal flokkað eftir gildleika og flokkunum 
haldið aðgreindum.  

Járnalögn skal unnin nákvæmlega í samræmi við teikningar burðarþolshönnuðar. Á 
teikningum er tilgreind lögun og staðsetning járnbendingar, kröfur um steypuhulur, 
fjarlægðir milli járna, skeytilengdir og minnsta þvermál beygjuskífu sem notaðar skulu 
við að beygja járnin. Nákvæmnikrafa um steypuhulur er:  

Byggingahluti                                     Plötur                     Veggir,bitar                 Súlur  



 

13 
 

Innanhúss, þar sem raki er lítill.        20mm                        20mm                      25mm  

Utanhúss og annarstaðar þar           30mm                        30mm                      35mm                                                                             
sem raki er mikill.  

Steypt beint að jarðveg                     40mm                        40mm                      40mm  

Mál á lykkjum á burðarþolsteikningum eru utanmál í mm. Járnagrind, þar með talin öll 
tengijárn, skal vera að fullu lögð, fest og samþykkt af umsjónarmanni verkkaupa áður en 
steypuvinna hefst. Nota skal viðurkennda fjarlægðarklossa og/eða -stóla til að tryggja 
rétta staðsetningu bendistáls í steypuvirkinu. Gerð, staðsetning og fjöldi 
fjarlægðarklossa og -stóla er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. Járnagrind skal 
binda saman þannig að hún myndi stífa heild og skal nota til þess bindivír eða aðra 
viðurkennda aðferð. Þess skal gætt að lykkjur og endar á bindivír verði beygðir inn í 
steypuna og liggi ekki utar en tilgreind steypuhula. Ef járnagrind í veggjum hefur verið 
tyllt með nöglum við mót, þá skulu naglarnir fjarlægðir áður en tvöföldun mótanna hefst. 
Þar sem sýnt er á teikningum burðarþolshönnuðar, skal nota tilgreinda tengijárnabakka 

 

eða aðrar gerðir, sem umsjónarmaður verkkaupa samþykkir. Notkun tengijárnabakka 
annars staðar, að ósk verktaka, er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. sjá 
teikningar (4.01.01, 4.01.02, 4.01.03) 

 

Greitt verður fyrir hvert kíló (kg) bendistáls og fermetra (m2) bendinets á 
einingarverðum í tilboðsskrá. Greitt verður fyrir það magn af steypustyrktarjárni sem 
komið er fyrir á réttan hátt samkvæmt teikningum. Einingaverð í tilboðsskrá skulu 
innifela allan kostnað við meðhöndlun og efni svo sem bindivíra, stóla, fjarlægðarkubba, 
afklippur og annað er verktaki kann að þurfa við verk sitt svo og alla nauðsynlega vinnu 
sem þarf til að ljúka verkinu. Rýrnun skal verktaki innifela í tilboði sínu. 

 

 

2.1 TRÉ OG STÁLVIRKI 

2.1.0 ALMENNT 

 

Sperru og veggefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í 
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og 
fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Áður en 
smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll 
vafaatriði. Utan á veggjagrindur skal setja grenikrossvið. Í þeim tilvikum sem timbur 
liggur að steini skal setja tjörupappa á milli steins og timburs. Allt efni sem geymt er á 
byggingarstað skal vera vel frá gengið svo það verði ekki hnjaski né liggi í bleytu.  

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142. Rakainnihald 
timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % (húsþurrt). Límtrésburðarvirki skal uppfylla ÍST EN 
14080.  

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera 
innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram.  

Nákvæmniskröfur:  

Frávik frá réttu horni má mest vera            5mm 

Frávik frá réttri línu                                     0,4%  
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Nákvæmniskröfur uppsetningar:  

Staðsetning í plani:                                   +/- 5 mm 

Staðsetning í hæð:                                   +/- 5 mm 

 

Stálvirki 

Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um 
öll vafaatriði. Um er að ræða mikla suðuvinnu á staðnum og forframleiðslu á efni á 
verkstæði. Lágmarks efnisgæði stáls skal vera S235 samkvæmt íslenskum staðli ÍST 
10025:2004. Boltar skulu vera í gæðaflokki 8.8 nema annað sé tekið fram. Stálvirki 
skulu vera samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 
vinnubrögðum. Nota má önnur efni og hluti en fram kemur í verklýsingum séu þau 
sambærileg og verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd 
efni og tæki sem verkkaupi samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og ætíð skal þess 
gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Allar rafsuður skulu vera samkvæmt ÍST 
EN 25817. Að allri málmsmíði sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa 
hafa fullan aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu unnar 
af mönnum með fullgild réttindi til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja fram vottorð þar 
að lútandi fari eftirlitsmaður fram á það. Öll suðuvinna skal uppfylla skilyrði DS 316 (ÍST 
EN 1011). Stálvirki sem klæðist af skal grunna með grunnmálningu. 

 

 

2.1.1 VEGGJAGRIND 

 

 

Veggjagrind er byggð með 45x195 styrkleikaflokk C18 grindarefni milli bil ekki minna en 
c/c 600mm. Fótstykkið er boltað við gólfplötuna með 12mm heitgalvaseruðum 
múrboltum, settur er tjörupappi  og þanborðar undir fótstykkið. Sjá teikningar (4.03.01, 
4.03.02) 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af 
teikningum. Innifalin er allur kostnaður af efni og vinnu þ.m.t., festingar, naglar, skrúfur, 
afskurðir og uppsetning.   

 

 

2.1.2 ÞAK 

 

 

Þakið er annarsvegar hefðbundið timburþak með halla sem þekur meirihlutan af húsinu 
og annarsvegar flatt þak, sperrur eru 245mm lagðar ofan á veggjagrind og festar með 
vinklum. Bil milli sperra er  600c/c fyrir miðju þaki er stálbiti sem er undirstuddur af 
þremur stálsúlum ein fyrir miðju og í sitthvorann endann. Hallandi Þak er klætt með 
bárujárni sem liggur á lektum. Flatt þak er með þakpappa sem þolir sól. 
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Timburgæði sperra skal vera T1 skv. IST INSTA 142:2009. Allur saumur,boltar og 
skrúfur skulu vera hetgalvaniseraðir.  

Stálgæði bolta skulu ekki vera lakari en 4.6. þykkt á skinnum ekki minni en 0,3 x 
þvermál boltans. Allir boltar og teinar skulu vera galvanhúðaðir. sjá teikningar (4.03.04) 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af 
teikningum. Innifalin er allur kostnaður af efni og vinnu þ.m.t., sperrur, krossviður, 
festingar, naglar, skrúfur, afskurðir og uppsetning. 

 

2.1.3 STÁLVIRKI 

 

Allt stál skal vera E235 Stálbiti er INP240, stálsúlur eru rör profil 100x100x4, festingar 
eru ásoðnar og eru boltaðar við sperrurnar með 12mm heitgalvanseruðum boltum. Sjá 
nánar verkferla í (2.1.0) sjá teikningar (4.03.03, 4.03.04) 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er gefið upp í nettó kíló (kg) af hverrar stærðar 
fyrir sig, mælt af teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í 
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, boltar, vélar, 
festingar, boltar, stáleyru, festiplötur, grunnar og flutningar og kostnaður vegna 
förgunar, einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda, verkpallar o.s.frv., 
nema annað sé tekið fram. Einnig galvanhúðun, grunnun eða eldvarnarmálun 
samkvæmt teikningu og magnskrá, sé um það að ræða. 

 

 

2.1.4 RAFSUÐA 

 

Öll rafsuðuvinna skal unnin af mönnum, sem hafa gild hæfnispróf frá Nýsköpunarstöð 
Íslands eða annarri óháðri stofnun, sem annast próftöku og útgáfu hæfnisvottorða. 
Rafsuðuvinnu skal þannig hagað á hverjum stað að formbreytingar og innri spennur 
verði sem minnstar. Verktaki skal áður en suðuvinna hefst gera suðuforskriftir 
(suðuferla) samkv. 15 ÍST EN ISO 15609-:2004 þar sem tilgreint er m.a. fösun, 
suðuaðferðir, suðugerðir, suðustefnur og gerð rafsuðuvírs. Suðuferlar skulu afhentir 
eftirlitsmanni verkkaupa fyrir fram til samþykktar. Stúfsuður skulu, ef annað er ekki tekið 
sérstaklega fram á teikningum, hafa fulla gegnumbræðslu og óskert suðuþversnið út á 
enda. 

 

 

3 Lagnir  

3.0 Umfang verksins .....................................................................................................................................  
3.0.0 Almennt .................................................................................................................................................  
3.0.1 prófanir..................................................................................................................................................  

3.1 Frárennslislagnir .....................................................................................................................................  
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3.0.0 ALMENNT 

Verktaki skal fullgera allar pípulagnir eins og þær eru sýndar á teikningum og í 
samræmi við lýsingu þessa. Verktaki leggur til allt efni, verkfæri og vinnu sem til 
verksins þarf.  

Úttekt verður gerð á verkinu eða einstökum verkhlutum. Viðstaddir úttekt skulu vera auk 
verktaka, eftirlitsmaður verkkaupa og aðrir eftir því sem við á hverju sinni að mati 
umsjónarmanns verkkaupa. Fyrir lokaúttekt skal verktaki hafa viðeigandi upplýsingar 
um kerfið til staðar.  

Reglum og reglugerðum um pípulagnir skal framfylgt í öllum atriðum. Fylgja skal 
byggingareglugerð nr. 112 / 2012 með síðari breytingum og stöðlum eða reglugerðum 
sem þar er vísað til, svo og reglugerðum Vinnueftirlits ríkisins. Reglugerð um 
brunavarnir og brunamál með síðari breytingum skal fylgt og öðrum viðeigandi 
reglugerðum um brunamál. Allt efni sem nota skal til brunalokana og brunavarna skal 
hafa gildandi viðurkenningu til þess af Mannvirkjastofnun Íslands. Fylgja skal viðeigandi 
orðsendingum sem í gildi eru frá Brunamálastofnunar ríkisins.  

Verktaki skal vinna verkið í samræmi við, ÍST 68, Fráveitulagnir í húsum og í samræmi 
við aðra staðla sem vísað er til í útboðsgögnum. 

 

 

3.0.1 PRÓFANIR 

Prófanir skal skrá á sérstakar prófunarskýrslur, sem settar verði í sameiginlega handbók 

fyrir verkið. 

Við þrýstiprófun plastlagna skal fylla þær af köldu vatni og þær þrepa- þrýstiprófaðar 
með 

minnst 10bar. Heildar próftími er 3klst og skiptist Þannig: 

Tími liðinn frá upphafi þrýstiprófs: 

1) byrja á að setja vatnsþrýsting í 10bar 

2) eftir 10mín setja vatnsþrýsting aftur í 10bar 

3) eftir 20mín setja vatnsþrýsting aftur í 10bar 

4) eftir 30mín skal skrá stöðu á þrýstimæli 

5) eftir 60mín skal skrá stöðu á þrýstimæli 

Hér má Þrýstingur mest hafa fallið um 0,6bör frá (4) til (5) 

6) eftir 180mín skal skrá stöðu á Þrýstimæli 

Hér má Þrýstingur mest hafa fallið um 0,2bör frá (5) til (6) 

Ath. mælar sem notaðir eru við prófun skulu vera viðurkenndir og skal vera hægt að 
greina 

mjög auðveldlega breytingu um 0,1bar á þeim. 

Verktaka ber að sjá um úttekt byggingarfulltrúa á prófunum þessum. 
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3.1 FRÁRENNSLISLAGNIR 

3.1.0 PÍPUR Í JÖRÐU 

 

Frárennslislagnir í jörð verða úr stífu PVC plasti. Grunnplasti. Lagt verður tvöfallt kerfi, 
annarsvegar fyrir skolplagnir og hinsvegar fyrir regnvatnslagnir 

Um frágang og gröft umhverfis pípur vísast í íslenska staðla ÍST-65 og ÍST-68. 

Allt efni og vinna skal vera samkvæmt íslenskum stöðlum og reglugerðum og allar lagnir 
teknar út af eftirlitsmanni áður en þær verða huldar. Þess skal gætt að lega pípna verði 
eins og uppdrættir sýna og lögnin vel bein í hæð og plani. 

Samskeyti pípna skal þétta með gúmmíhringjum. Þegar pípur eru lagðar skal moka frá 
múffum þannig að þær liggi örugglega á belgnum. Allar stefnubreytingar skulu vera 
gerðar með formstykkjum. Halli lagna skal vera minnst eins og sýnt er á teikningum. 
Allir stútar skulu vera með múffusamsetningu 150 mm undir gólfkóta. Yfir stúta komi 
minnst 300x300 mm stokkar í plötu. 

Verktaki skal jafna skurðbotn 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. Jarðvinnuverktaki leggur til sand ofan í 
lagnaskurði í samráði við pípuverktaka. Sjá teikningar (5.01.01, 5.01.02) 

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki, upphengjur, festingar, 
útskolun og þrýstiprófun eru innifaldar í metraverði, ásamt allri vinnu, vélaleigu og 
verkfærum sem þarf til að fullgera verkið í samræmi við kafla um almenn atriði.  

 

 

3.1.1 PÍPUR PP PLAST 

 

Lagnir úr PP (polypropylene) plasti skulu vera samkvæmt DIN 19560. PP plastpípur 
skal setja saman með múffum með þéttihring úr gúmmíi. Þéttihringurinn skal vera með 
tvöfaldri vör. Upphengjur og festingar skulu vera eins og lýst er í kafla um almenn atriði. 
Upphengjur og festingar á pípum skulu vera með innan við 1 m millibili og minnst ein á 
hverri leiðslu. 

PP lagnir skal einangra með viðurkenndri ádragseinangrun  

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki, upphengjur, festingar, 
einangrun, efni við gegnumtök, útskolun og þrýstiprófun eru innifaldar í metraverði, 
ásamt allri vinnu, vélaleigu og verkfærum sem þarf til að fullgera verkið í samræmi við 
kafla um almenn atriði. 

 

 

3.1.2 GÓLFNIÐURFÖLL 

 

Öll gólfniðurföll skulu vera af viðurkenndri gerð. 
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Gólfniðurföll í sturtur, úr plasti með vatnslás og 50mm tengingu við frárennsli, rist úr 
ryðfríu stáli. 

Niðurfall í bílgeymslu, úr plasti með vatnslás og 70mm tengingu við frárennsli, rist 
100x100 úr ryðfríu stáli. 

Svalar/þak niðurföll, úr plasti með ramma fyrir tjörupappatengingu, 50mm tengingu við 
frárennsli. 

 

Greitt verður fyrir fjölda niðurfalla, (stk) þar sem efni, uppsetning, útskolun, stilling, 
tenging við lagnir og frágangur við gólfefni er innifalið í fjölda niðurfalla, ásamt allri 
vinnu, vélaleigu og verkfærum sem þarf til að fullgera verkið í samræmi við kafla um 
almenn atriði. 

 

 

3.1.3 BRUNNAR 

 

Hreinsibrunnar eru PEH plastbrunnar Ø600 á allt að 1-2,1m dýpt með þar tilgerðum 
tengistútum og innbyggðum halla í rennsliskóta. Hæð brunna skal vera þannig, að 
flotkarmur og pottlok sé rétt undir yfirborði jarðvegs. 

Um frágang og gröft umhverfis pípur og brunna vísast í íslenska staðla ÍST-65 og ÍST-
68. 

Greitt verður fyrir fjölda brunna (stk) þar sem allt efni, lok, uppsetning, útskolun, stilling, 
tenging við lagnir, þrýstiprófun og frágangur í samræmi við teikningar er innifalið í 
einingarverði, ásamt allri vinnu, vélaleigu og verkfærum sem þarf til að fullgera verkið í 
samræmi við kafla um almenn atriði. 

 

3.1.4 TENGING VIÐ FRÁRENNSLISLAGNIR TIL STAÐAR 

 

Tengja skal nýjar lagnir frá húsi við heimæðarstúta innan við lóðarmök 

Greitt verður fyrir fjölda tenginga (stk) sem er tenging inná lögn til staðar, tengistykki og 
hreinsun er innifalið í fjölda tenginga, ásamt allri vinnu, vélaleigu og verkfærum sem þarf 
til að fullgera verkið í samræmi við kafla um almenn atriði 

 

 

3.2 VATNSLAGNIR 

3.2.0 ALMENNT 

 

Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn sem er upphitað í (60°- 65°) með hitaveituvatni í 
gegnum forhitara. 

Verktaki leggur allar lagnir frá inntaki í inntaksherbergi að töppunarstöðum. 

Verktaki skal staðsetja nákvæmlega alla stúta út úr vegg til tengingar við tæki. Stútarnir 
skulu festast tryggilega og ná mátulega langt út fyrir endanlegan vegg. Stútar út úr 
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veggjum skal losa frá múrhúð eða plötum með ca 5mm breiðri rauf, sem fyllt skal með 
teygjanlegu þanefni við endanlegan veggfrágang. 

Verktaki skal leggja vatnslagnir í samræmi við kröfur í ÍST 67 og aðra staðla, sem vísað 
verður til í verklýsingu eða á teikningum. 

 

3.2.1 LEIÐSLUR PEX/PERT RÖR I RÖR 

 

viðkomandi rör.PEX / PERT rör með súrefniskápu af viðurkenndri gerð samkvæmt DIN 
E 16833 og DIN 1988 skal nota í allar lagnir. tengistykki skulu vera úr afzinkunarfríu 
efni, frammleitt sérstaklega fyrir viðkomandi rör. Plastpípur skal ekki leggja í gegnum 
brunaskilrúm, þ.e. á milli brunahólfa nema notaðar séu samþykktar eldvarnarmúffur á 
lögn sem ætlaðar eru til þess. 

Við samsetningu röra við tengistykki er hulsa sett á rörið, rörið víkkað og þrætt upp á 
tengistykkið síðan er hulsan dreginn uppá tengistykkið með pressvél. 

Rörin eru lögð í gólfplötur og koma upp í milliveggi, og tengjast saman í deilikistur í 
bílageymslu. Sjá teikningar (5.02.01, 5.02.02) 

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki og beygjur eru 
innifaldar. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, 
vélaleiga þar sem það á við ásamt vinnu við gegnumtök, eldvarnarfrágang, útskolun, 
prófanir og frágang og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

3.2.2 STOFNLAGNIR 

 

Stofnlagnir verða álpex presslagnir af viðurkenndri og vandaðri gerð, lagðar frá inntaki 
að deilikistum í bílageymslu. Sjá teikningar (5.06.02)  

  

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki og beygjur eru 
innifaldar. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, 
vélaleiga þar sem það á við ásamt vinnu við gegnumtök, eldvarnarfrágang, útskolun, 
prófanir og frágang og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

3.2.3 LOKAR OG TÆKI 

 

Lokar og önnur tæki á leiðslum skulu vera af viðurkenndri og vandaðri gerð. Lokar skulu 
vera með skrúfuskornum endum og af þrýstiflokki 1,6 MPa. Þeir skulu vera úr 
endingargóðri koparblöndu þ.e. sem sink eyðist ekki úr, plasti, járnsteypu eða úr ryðfríu 
stáli. Ef annað er ekki tekið fram skulu stopplokar á leiðslum vera kúlulokar. Stofnlagnir 
verða ryðfríar presslagnir af viðurkenndri gerð lagðar frá inntaki að deilikistum í 
bílageymslu.   

 

Verktaki skal setja upp og tengja deiligrindur fyrir neysluvatn. Deilikistur eru á vegg í 
bílageymslu. Deiligrindur skulu vera með kúluloka á hverjum útgangi / tengingu.  
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Greitt verður fyrir fjölda af lokum /tækjum (stk) og fjölda deiligrinda (stk) af hverri gerð. 
Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, vélaleigu 
ásamt vinnu við útskolun, prófanir, frágang, tengingu við lagnir og í samræmi við kafla 
almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

3.2.4 STJÓRNSTÖÐ 

 

Virkni neysluvatnsforhitara skal stýrast með AVTQ loka sem heldur vatninu í (60°- 65°). 
heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn. Sjá teikningar (5.06.02) 

 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) stjórnstöðva. Öll vinna við verkið skal innifalin í 
einingarverði þar með vinna, efni, tenging, vélaleiga ásamt vinnu við, prófanir, stillingu, 
frágang, tengingu kerfið. 

 

 

 

3.3 HITALAGNIR 

3.3.0 ALMENNT 

 

Leggja skal gólfhitalagnir og ofnalagnir ásamt tilheyrandi dreifigrindum, stofnlokum, 
stjórnbúnaði og mælagrind. 

Setja skal upp mælagrind, tengigrindur, leggja gólfhitalagnir og ofnalagnir eins og sýnt 
er á teikningum eða skilgreint á annan hátt í útboðsgögnum. Setja skal stopploka á 
leiðslugreinar, deiligrindur eða á einstaka hluta hitalagna eins og sýnt er á teikningu og 
eða eðlilegt þykir. Innifalið í einingaverðum er þrýstiprófun, útskolun, stillingar og 
merkingar á öllum hitakerfum sem tilheyra verkinu. Verktaki skal staðsetja nákvæmlega 
alla stúta út úr vegg til tengingar við tæki. Stútarnir skulu festast tryggilega og ná 
mátulega langt út fyrir endanlegan vegg. Stútar út úr veggjum skal losa frá múrhúð eða 
plötum með ca 5mm breiðri rauf, sem fyllt skal með teygjanlegu þanefni við endanlegan 
veggfrágang. 

Verktaki skal sjá um stofnlagnir og tengigrindur með öllum stjórnbúnaði þar með talið 
mótorlokum og hitanemum, sem til þarf og fram kemur á teikningum. Verktaki skal 
einnig skaffa og setja upp ofna, ofnloka og stillité í samræmi við ofnaskrá á teikningu. 

Hitalagnir skal leggja, merkja, hreinsa, prófa og stilla eins og lýst er í verklýsingu þessari 
undir, almenn atriði og teikningum. Setja skal union tengi við allar tengigrindur og við öll 
stærri tæki og loka sem þarf að aftengja til eftirlits og viðhalds. 
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3.3.1 LEIÐSLUR PEX/PERT RÖR I RÖR 

 

PEX / PERT rör með súrefniskápu af viðurkenndri gerð samkvæmt DIN E 16833 og DIN 
1988 skal nota í allar lagnir. tengistykki skulu vera úr afzinkunarfríu efni, frammleitt 
sérstaklega fyrir viðkomandi rör. Plastpípur skal ekki leggja í gegnum brunaskilrúm, þ.e. 
á milli brunahólfa nema notaðar séu samþykktar eldvarnarmúffur á lögn sem ætlaðar 
eru til þess. 

Við samsetningu röra við tengistykki er hulsa sett á rörið, rörið víkkað og þrætt upp á 
tengistykkið síðan er hulsan dreginn uppá tengistykkið með pressvél. 

Rörin eru lögð í gólfplötur og koma upp í milliveggi, og tengjast saman í deilikistur í 
bílageymslu. Sjá teikningar (5.03.01, 5.03.02, 5.04.01) 

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki og beygjur eru 
innifaldar. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, 
vélaleiga þar sem það á við ásamt vinnu við gegnumtök, eldvarnarfrágang, útskolun, 
prófanir og frágang og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

 

3.3.2 LEIÐSLUR FYRIR GÓLFHITA 

 

PEXa rör 16x2mm, súrefnisupptökutreg af viðurkenndri gerð samkvæmt DIN E 16833 
og DIN 1988 og skulu þola 70°C langtíma hita við 10 bar þrýsting. 

Gólfhitalagnir eru 16x2mm og skal annarsvegar leggja á 20mm einangrunarplötur með 
áföstum áldúk sem sérstaklega er framleidd í þessum tilgangi. Rör skal leggja með 
jöfnu millibili í samræmi við teikningar og þær festar í gólf með rekskrúfu- spennum með 
hæfilegu millibili, svo tryggt sé að rör fljóti ekki uppúr ásteypulagi við steypuvinnu. 

Gólfhitinn á annar hæð er í öllum rýmum, Gólfhitalagnir koma niður vegg í bílageymslu 
og tengjast í deilikistu með hringrásardælu. Stýring er termostat fyrir hvert rými sem 
tengd eru við tölvu í bílageymslu. Hinsvegar skal í baðherbergi og andyri á fyrstu hæð 
leggja gólfhita beint á gólfplötu án einangrunar. Þær mottur eru tengdar við ofninn og 
stýrast með retúrkrana á ofninum. Sjá teikningar (5.03.01, 5.03.02) 

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki og beygjur eru 
innifaldar. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, 
vélaleiga þar sem það á við ásamt vinnu við gegnumtök, eldvarnarfrágang, útskolun, 
prófanir og frágang og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

 

 

3.3.3 TENGIGRINDUR 

 

Verktaki skal setja upp og tengja deiligrindur fyrir gólfhita og ofnakerfi. 
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Deiligrindur eru við gólf í þar tilgerðum skápum. Deiligrindur fyrir gólfhita skulu vera með 
innbyggðum mótorlokum, flæðiglasi og stillilokum á hverri slaufu. Kúluloki skal vera á 
framrás og bakrás við deiligrind. Mótorlokar tengist hitanemum í viðeigandi rýmum. 

 

Kerfið er forhitarakerfi þar sem forhitari og dæla verða í inntaksklefa/bílageymslu ásamt 
viðeigandi stjórnbúnaði, mælum og lokum. 

 

Tenging mótorlokar og viðeigandi tengibretti fyrir gólfhita (innifaldir) eru tengdir 
veggskynjurum sem stýra hita á viðkomandi svæðum. Sjá teikningar (5.06.02) 

 

 

Greitt verður fyrir fjölda tengigrinda (stk) af hverri gerð. Öll vinna við verkið skal innifalin 
í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, vélaleigu ásamt vinnu við útskolun, 
prófanir, frágang, tengingu við lagnir og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað 
sé tekið fram. 

 

 

 

3.3.4 LOKAR OG TÆKI 

 

Lokar og tæki á leiðslum skulu vera af viðurkenndri og vandaðri gerð og eins og 
skilgreint er í verklýsingunni. Ef annað er ekki tekið fram skulu stopplokar á leiðslum 
vera kúlulokar. Stillilokar skulu vera eins og tilgreint er á teikningum eða af sambærilegri 
gerð. Aftöppunarlokar/ tæmingar skulu vera með slöngustút. Þrýstijafnarar skulu vera af 
vandaðri gerð og tengjast mælagrind með union beggja vegna. Þreyfirör, tengt bakarás 
skal vera innifalið í verði loka. 

 

Mótþrýstilokar skulu vera af vandaðri gerð og tengjast mælagrind með union beggja 
vegna. Þreyfirör, tengt bakarás skal vera innifalið í verði loka. 

 

Sjálfvikur hitastýrðir lokar skulu vera af vandaðri gerð og tengjast mælagrind með union 
beggja vegna. Hitanemi í vatnsrás skal vera innifalin í verði loka. 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) loka af hverri gerð. Öll vinna við verkið skal innifalin í 
einingarverði þar með vinna, efni, vélaleiga ásamt vinnu við útskolun, prófanir, frágang, 
tengingu við lagnir og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

3.3.5 HITA OG ÞRÝSTIMÆLAR 

 

Verktaki skal nota hita- og þrýstimæla af viðurkenndri gerð. Ekki skal nota sambyggða 
hita- og þrýstimæla sé hægt að komast hjá því. Nákvæmni mæla skal ekki vera lakari 
en 2,5% af fullu útslagi. Alla hitamæla skal setja í brunna (vasa). 
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Á bakrás hitakerfa og framrás gólfhitalagna, skal setja hitamæla með mælisviði 0-60°C. 
Aðrir hitamælar skulu vera með mælisvið 0-100°C. 

 

 Þrýstimæla skal tengja þannig að loft komist ekki að tengipípu. T.d. skal ávallt tengja 
þrýstimæli á hlið láréttrar pípu. Á tengipípu að þrýstimæli skal setja stopploka til að 
auðvelda endurnýjun ef þrýstimælir bilar. Mælisvið þrýstimæla skal í mesta lagi vera 
50% hærra en væntanlegt mæligildi. 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) mæla af hverri gerð. Öll vinna við verkið skal innifalin í 
einingarverði þar með vinna, efni, vélaleiga ásamt vinnu við útskolun, prófanir, frágang, 
tengingu við lagnir og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

 

3.3.6 FORHITARI 

 

vatnsforhitari skal vera í samræmi við sértengimynd og góðum gæðum, innifaldar skulu 
vera allar festingar og union partar til að tengja forhitara. Sjá teikningar (5.06.02) 

 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) eftirhitara. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði 
þar með vinna, efni, vélaleiga ásamt vinnu við útskolun, prófanir, stillingu, frágang, 
tengingu við lagnir og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

 

3.3.7 HRINGRÁSARDÆLUR 

 

Hringrástardælur skulu vera af góðum gæðum, með öruggan þjónustu- og 
viðgerðaraðila innanlands. Unon partar og festingar skulu fylgja dælum. Sjá teikningar 
(5.06.02) 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) dæla. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar 
með vinna, efni, tenging, vélaleiga ásamt vinnu við, prófanir, stillingu, frágang og í 
samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram. 

 

3.3.8 SNJÓBRÆÐSLA 

 

Pípur í snjóbræðsluslaufum skulu vera plastpípur sem þurfa að þola a.m.k. 4 bar innri 
þrýsting við 60°C miðað við 50 ára endingartíma. Slaufurnar skal leggja án samskeyta. 
Til þess að halda réttri fjarlægð milli pípa, 250 mm miðju í miðju, skal verktaki nota 
fjarlægðarklemmur úr plasti með minnst eins metra millibili og á tveim stöðum á hverri 
U-beygju. Öll tengistykki fyrir stálpípur skulu vera heitzinkhúðuð skv. DIN 2950. 
Tengistykki fyrir tengingu við plastpípur skulu vera úr kopar. Snjóbræðslukerfi skal 
þrýstiprófa með 4 bar þrýstingi. Verktaki skal þreifa á öllum samskeytum í byrjun og lok 
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þrýstiprófunarinnar til þess að sannreyna að ekki smiti með þeim. Við ofangreinda 
prófun skal verktaki kalla eftirlitsmann verkkaupa á vettvang í byrjun og lok prófunar og 
skal hann taka kerfið út og samþykkja prófunina. Sjá teikningar (5.04.02) 

 

Greitt verður fyrir lengdarmetra (m) af pípum þar sem tengistykki og beygjur eru 
innifaldar. Öll vinna við verkið skal innifalin í einingarverði þar með vinna, efni, festingar, 
vélagleiga þar sem það á við ásamt vinnu við gegnumtök, útskolun, prófanir og frágang 
og í samræmi við kafla almenn atriði nema annað sé tekið fram 

 

3.4 LOFTRÆSING 

3.4.0 ALMENNT 

 

Þar sem engin lokuð rými eru í húsinu er loftræsing opnanlegir gluggar. 

 

 

3.5 HREINLÆTISTÆKI 

3.5.0 ALMENNT 

 

Öll hreinlætistæki skulu vera CE-merkt. 

Verktaki leggi til, setji upp og tengi öll hreinlætistæki með tengikrönum, 
blöndunartækjum og vatnslásum eftir því sem við á fyrir hvert tæki og tengi tækja við 
vatnslagnir og frárennslislögn 

 

3.5.1 HREINLÆTISTÆKI 

 

Verktaki skal útvega, setja upp og tengja salerni, hreinlætistæki, blöndunartæki, og 
skaffa til þess allt viðbótarefni sem til þarf svo sem tengikrana, vatnslása, wc- hólka 
o.s.frv. eftir því sem við á fyrir hvert tæki. Verktaki skal sjá um uppsetningu þeirra ásamt 
tengingu. 

Salernisskálar í byggingunni eru vegghengd klósett með áföstum vatnskössum með 
harðri, hæglokandi setu í sama lit og samstæð valinni salernisskál. 

Borðhandlaugar skal líma niður með þar til gerðu myglufríu silicone. Blöndunartæki er 
einnar handartæki krómuð. Tengikranar skulu vera við öll tæki með tengirör frá 
tengikrana í vegg að blöndunartæki. 

 

Eldhúsvaskur er ryðfrír með einnar handar, krómuðum eldhúsblöndunartækjum í 
borðplötu. Við eldhúsvask skal gera ráð fyrir að geti komið uppþvottavél í tengingum, 
þ.e. tvöfaldir tengikranar og vatnslás með stút fyrir uppþvottavél. 

 

Ræstivaskur ryðfrír með veggtengi, baki, föturist og með veggblöndunartækjum. 
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Sturtur með hitastilltu innfelldu blöndunartæki, skipti fyrir handsturtu með veggfestingu. 

 

Greitt verður fyrir fjölda (stk) tengdra tækja af hverri gerð. Innifalið í einingarverði skal 
vera tækin sjálf, öll vinna við uppsetningu og tengingu tækis, allt efni sem þarf til að 
fullgera verkið svo sem, vatnslásar, tengikranar, wc hólkar, festingar oþh. 
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4 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

4.0 INNGANGUR 

Þessum lið tilheyrir allt efni og öll vinna við innanhúsfrágang. Verkið nær til 
fullnaðarfrágangs innanhúss. Helstu verkþættir eru frágangur milliveggja og lofta, 
gólfefni, málun veggja og lofta og frágangur innréttinga ofl.. Verkið skal unnið skv. 
teikningum, verklýsingu þessari og magntölum í tilboðsskrá. Í framkvæmdinni og 
einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í 
samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar og verkfæri, 
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verkstæðisvinnu o.þ.h. þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið. Við verkliði er vísað 
til helstu teikninga eins og við á. Fleiri teikningar, en þær sem vísað er til, geta þó átt 
við. 

 

 

4.1 MÚRVERK INNANHÚSS 

4.1.0 ALMENNT 

Öll múrvinna skal vera fyrsta flokks og unnin af faglærðum mönnum. Við alla 
múraravinnu skal farið eftir leiðbeiningum framleiðenda múrefna um undirbúning og 
framkvæmd. 

 

4.1.1 MÚRBLÖNDUR 

 

Múrblöndur  

Öll vinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST-10, nema annað sé tekið fram. 
Stangist ákvæði staðalsins á við kröfur í þessari efnislýsingu skulu ákvæði staðalsins 
víkja. Í töflu 1 er sýnd æskileg kornadreifing sands fyrir múrblöndur. Mikla áherslu ber 
að leggja á að ná góðri kornadreifingu í sandinum og nota ekki of fínan sand. 

 

 

Steinefni 

Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og óveðruðum 
og samkvæmt IST-10. Sýnt skal fram á hæfni efnisins með rannsóknum af sérfróðum 
aðila. 

 

Gæðakröfur 

Gerðar eru kröfur um:  

Algera afréttingu og vandaða áferð múrhúðunar undir málningu. Mesta frávik frá 3.0m  

réttskeið má vera 3mm á veggjum. 

Verktilhögun er tryggi sem minnsta sprungumyndun. 

Þar sem ný pússning tengist harðnaðri eru gerðar kröfur um að hún líkist þeirri eldri á 
aðliggjandi flötum. 

 

4.1.2 VIÐGERÐIR OG HOLUFYLLING STEYPTRA VEGGJA 
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 Steypta veggi,brúnir og kanta skal laga „viðgerð og holufylling“ þannig að veggir séu 
tilbúnir til sandspörtlunar og málunar og skal það framkvæmt á eftirfarandi hátt. 

1. Bollaslípa, háþrýstiþvo eða samdblása skal fleti og hreinsa burt allt laust yfirborð, 
los, frostskemmdir, slamma/efju o.þ.h. flöturinn þarf að vera laus við öll óhreinindi. 

2. Undirbúa þarf fleti á viðeigandi hátt, annað hvort að bleyta þa´eða grunna með 
viðurkenndum múrgrunni. (gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar) 

3. Hitastig við viðgerð skal vera á bilinu 5°C – 25°C. 
4. Kústa skal þynntri viðgerðarblöndu á viðgerðarflötinn. 
5. Smyrja skal viðgerðarblöndu yfir viðgerðarflötinn áður en kústunarhúðin storknar. 
6. Slétta skal yfirborð með viðeigandi pússbretti. 

 

 

4.2 SMÍÐAVERK  

4.2.0 ALMENNT 

 

Öll smíðavinna skal vera fyrsta flokks og unnin af faglærðum mönnum. Við alla 
smíðavinnu skal farið eftir leiðbeiningum framleiðenda viðkomandi efna um undirbúning 
og framkvæmd.  

 

 

4.2.1 INNVEGGIR 

 

Léttir innveggir verða úr málmstoðum og klæddir með einu lagi af krossviðarplötum og 
einu lagi af gifsplötum 2x12,5 mm beggja vegna, sparslaðir og málaðir. Í vorýmum 
verða settar rakþolnar gifplötur. Þeir eru jafnframt fylltir með steinullareinangrun til að 
uppfylla hljóðvist herbergja samkvæmt reglugerð. 

 

Magn er m² veggja í þennan verklið. Innfalið í verði skal vera allt efni, vinna og annað 
það sem þarf til að fullgera þennan verklið 

 

4.2.2 LÉTT LOFT 

 

Létt loft er á annari hæð, fyrst settir kverklistar síðan skal setja 200mm 
steinullareinangrun milli sperra sem hengur á vírum. Síðan er sett rakaplast, síðan er 
sett tvöföld lagnagrind 45x45x2, og lokað loftinu með einfalt lagi af gipsi 12mm plötur 
sem skrúfaðar eru í lagnagrind. Sjá teikningar (3.01.02) 

 

Magn er m² létt loft í þennan verklið. Innfalið í verði skal vera allt efni, vinna og annað 
það sem þarf til að fullgera þennan verklið. 
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4.2.3 FRÁGANGUR TIMBURVEGGJAGRINDAR 

 

Timburveggjagrind er á annari hæð, stoðir eru 195mm 600c/c nema annað sé tekið 
fram á teikningum stoðir eru vinklaðar saman. setja skal 145mm steinullareinangrun 
milli stoða, síðan er sett rakaplast, síðan er lagnagrind 45x45, veggnum er síðan lokað 
með 21mm krossviðarplötum sem skrúfaðar eru í lagnagrind. Sjá teikningu (3.01.05, 
3.01.06) 

 

Magn er m² veggja í þennan verklið. Innfalið í verði skal vera allt efni, vinna og annað 
það sem þarf til að fullgera þennan verklið 

 

 

4.3 FLÍSALÖGN  

4.3.0 ALMENNT 

 

Allar flísar skulu vera lausar við sprungur, rispur og göt (augu). Flísar sem ekki uppfylla 
þau skilyrði ber að fjarlægja. Flísalögn skal vera eins og sýnt er og er gerð krafa til þess 
að línur lagnar séu réttar og jafnar langsum og þversum. 

Leyfileg málfrávik á stærðum flísar er +/-0,5mm, yfirborðsfrávik +/-1mm. Þykktir flísa 
hafa leyfileg frávik +/-1mm. 

Nota skal viðurkent flísalím (flex lím) til álímingar flísa í samráði við framleiðanda flísa. 
Um undirbúning, meðhöndlun, vinnsluhitastig, vinnutilhögun og lagþykktir skal fara að 
fyrirmælum framleiðanda. 

Áður en flísalögn hefst skal verktaki sjá um að veggfletir séu vel hreinsaðir af 
óhreinindum, lausum efnum og öðrum þeim efnum sem skaðleg teljast 

 

4.3.1 FLÍSALÖGN 

 

Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlagið m.t.t. 
skekkja o.s.frv. Fyrir niðurlögn flísa skal staðreyna öll mál og þau borin saman við mál á 
teikningum. Gerðar eru miklar kröfur af hálfu verkkaupa um að yfirborð flísa verði jafnt 
eftir niðurlögn. Flísar og fúgusement skulu vera af þeirri gerð og lit sem tilgreind er í 
tilboðsskrá og/eða efnisbúnaðar- og litaskrá. Flísarnar skulu alls staðar vera vel fastar 
annað hvort lagðar í múr eða límdar með vatnsþolnu flísalími. 

Rými sem eru flísalögð eru baðherbergi á báðum hæðum og andyri á fyrstu hæð. 

 

 Magn er nettó m² flísalagnar eins og mælt er af teikningu. 

          

4.4 MÁLUN  

4.4.0 ALMENNT 
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Til málunar telst öll málingarvinna innahúss. Öll málningarvinna og vinna við 
sandspörtlun skal vera fyrsta flokks og unnin af faglærðum mönnum. Við alla 
málningarvinnu skal farið eftir leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um 
undirbúning og framkvæmd. Á veggi og loft er reiknað með að notaður verði hvítur litur 

 

  

4.4.1 SANDSPÖRTLUN OG MÁLUN ÚTVEGGJA 

 

Sandspörtlun og málun útveggja skal framkvæmd á eftirfarandi hátt: 

1. Slípa skal allar ójöfnur af fletinum fyrir spörtlun. Flöturinn verður að vera þurr. 
2. Stærri ójöfnur og holur er ráðlegt að spartla fyrst með gifsmúr, sem hefur mjög góða 

fyllieiginleika, og spartla síðan með sandsparsli sem lokaáferð. 
3. Berið spartlið á með sandspartlssprautu og sléttið með stálspaða. Fjöldi umferða 

ræðst af því hve þykkt þarf að fylla. 
4. Grunna með til þess gerðri vatnsþynnanlegri, akrýlbundinni grunnmálningu. 
5. Spartla og bletta í misfellur ef einhverjar eru eftir og slípa vel yfir allan flötinn. 
6. Mála með plastmálningu skv. lýsingu þrjár umferðir. Slípa skal lauslega yfir flötinn 

milli umferða. 

 

Magn er m² veggja í þennan verklið. Innfalið í verði skal vera allt efni, vinna og annað 
það sem þarf til að fullgera þennan verklið 

 

4.4.2 SANDSPÖRTLUN OG MÁLUN STEYPTRA LOFTA 

 

Sandspörtlun og málun lofta skal framkvæmd á eftirfarandi hátt: 

 

1. Slípa skal allar ójöfnur af fletinum fyrir spörtlun. Flöturinn verður að vera þurr. 
2. Stærri ójöfnur og holur er ráðlegt að spartla fyrst með gifsmúr, sem hefur mjög góða 

fyllieiginleika, og spartla síðan með sandsparsli sem lokaáferð. 
3. Berið spartlið á með sandspartlssprautu og sléttið með stálspaða. Fjöldi umferða 

ræðst af því hve þykkt þarf að fylla. 
4. Grunna með til þess gerðri vatnsþynnanlegri, akrýlbundinni grunnmálningu. 
5. Spartla og bletta í misfellur ef einhverjar eru eftir og slípa vel yfir allan flötinn. 
6. Mála með plastmálningu skv. lýsingu þrjár umferðir. Slípa skal lauslega yfir flötinn 

milli umferða. 

 

 

Magn er m² veggja í þennan verklið. Innfalið í verði skal vera allt efni, vinna og annað 
það sem þarf til að fullgera þennan verklið 
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4.5 INRÉTTINGAR  

4.5.0 ALMENNT 

 

Tréverk innréttinga skal vera fyrsta flokks, þurrkað, rakastig 8-11%. Spónaplötur skulu 
vera með rúmþyngd 650 kg/m³ eða meira. Skápar og hurðir á þeim skulu smíðaðar úr 
minnst 16 mm þykkum sprautulökkuðum mdf-plötum. Hillur skulu vera úr minnst 16 mm 
þykkum plasthúðuðum kantlímdum spónaplötum. Bak í skápum skal vera úr 
plasthúðuðu masoníti. Gæta skal við uppsetningu að innréttingar merjist ekki eða 
skemmist. Þær skulu falla vel að veggjum og festar tryggilega. Ætíð skal fylgja 
leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu innréttinga. Sprautulakk skal vera vandað 
sýruhert lakk. Lakkhúð skal vera jöfn og skal miða við grunnun og 3 umferðir þannig að 
góð húð náist. Borðplötur eru marmari. 

Allar skápalamir lengd 100-120 mm í opinni stöðu skulu vera úr stáli af vandaðri gerð 
stillanlegar í þrjár áttir og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eða frá 
sambærilegum aðlila. Lamir skulu vera með ljúflokun (skellivörn). Handföng skulu vera 
U-laga ryðfríu burstuðu stáli, lengd um 210 mm. Skúffubrautir skulu vera af vandaðri 
gerð með ljúflokun (skellivörn) og hafa hlotið vöruvottun Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands 
eða sambærilegra aðila. Skúffubrautir skulu vera með háum hliðum hæð 85 eða 
170mm. Skúffubotn og bakhlið skal vera úr 18mm plasthúðuðum spónaplötum. 
Forstykki skal vera fest á skúffubrautir. 

 

 

 

 

4.5.1 ELDHÚSINNRÉTTING 

 

Á annari hæð hússins er eldhús, þar skal setja upp eldhúsinnréttingu samkvæmt 
teikningum hönnuða 

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað sem 
þarf til að fullgera þennan verklið, þ.m.t öll verkstæðisvinna við smíði sem og 
uppsetningu innréttingar ásamt eldavél. 

 

4.5.2 SKÁPAR/FATASKÁPAR 

 

Í andyri og svefnherbergjum eru skápar/fataskápar sem skal setja upp skv. Teikningum 
hönnuða. 

 

Mælieining er fjöldi (stk). Magn er talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan 
kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 
verklið. 

 

4.5.3 INNRÉTTING OG BÚNAÐUR Á BAÐHERBERGJUM / ÞVOTTAHERBERGI 
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Inn á baðherbergjum og í þvottaherbergi eru vaskaskápar og skápar fyrir geymslu. Í 
þvottaherbergi er pláss fyrir þvottavél og þurrkara. 

 

Mælieining er fjöldi (stk). Magn er talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan 
kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 
verklið. 

 

4.5.4 INNIHURÐIR 

 

Allar hurðir skulu vera vandaðar og þola mikið notaálag. Hurðir skulu vera með þeim 
búnaði sem við á, s.s hurðapumpum, hurðastoppurum o.s.frv. Hurðir með brunakröfu 
skulu vera viðurkenndar af Mannvirkjastofnun. 

Gæta skal atriða svo sem karmfestinga og fúgubreiddar, þéttingar fúgu milli karma og 
veggjar, fúgu milli karma og hurðarblaða og þröskulda. 

Lakk á hurðum og körmum skal vera glært tvíþátta sýruhert lakk með sterkri lággljáandi 
áferð. Lakk skal hafa að geyma ljósasíu sem dregur úr gulnun viðarins. 

Hurðir skulu vera af viðurkenndri gerð og af þeirri stærð sem kveðið er á um á 
teikningum. Hurðarblöð skulu klædd með masónít á báðum hliðum kantlímdar með 10 
mm gegnheilum eikarlista og plastlagðar með vönduðu harðplasti, (HPL) litir hurða 
veljist í samráði við arkitekt og verkkaupa og miðast við lagerliti. Karmar skulu vera úr 
samlímdum 2x10 mm spónaplötum með 12 mm krossviðarstyrkingu á milli. Karmar 
skulu kantlímdir með 5mm gegnheilli eik og spónlagðir með eikarspón. 

 

Mælieining er fjöldi (stk). Magn er talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan 
kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað sem þarf til að fullgera þennan 
verklið. 
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5 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

5.0 INNGANGUR 

Þessum lið tilheyrir allt efni, öll vinna og allur fullnaðar frágangur utanhúss. Verkið nær 
til fullnaðarfrágangs verkliða utanhúss. Helstu verkþættir eru yfirborðsmeðhöndlun og 
frágangur við sökkla, ísetning glugga og hurða, einangrun og klæðning útveggja, 
frágangur og klæðning þaka og þakkanta. Verkið skal unnið skv. teikningum, 
verklýsingu þessari og tölum í tilboðsskrá. 

Í framkvæmdinni og einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu 
að fullu skil í samræmi við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar 
og verkfæri, verkstæðisvinna o.þ.h. þrátt fyrir að þeirra sé ekki sérstaklega getið. Við 
hvern verklið er vísað til helstu teikninga eins og við á. Fleiri teikningar, en þær sem 
vísað er til, geta þó átt við. Ef nýir staðlar eru komnir í stað þeirra sem vísað er til þá 
gilda nýjustu staðlarnir. Ávallt skal setja tjöru/asfalt-pappa á milli timburs og steypu, 
timburs og málms og málms og steypu. Eins milli tveggja ólíkra málma. Verkið skal 
unnið skv. teikningum, útboðs- og verklýsingu þessari og magntölum í tilboðsskrá. Allt 
efni og uppsetning skal vera skv. teikningum, fyrirmælum framleiðenda þeirra efna sem 
notuð er og eftirlitsmanni verkkaupa.  

 

5.1 KLÆÐNINGAR/EINANGRUN 

5.1.0 ALMENNT 

Þessum lið tilheyrir allt efni og vinna við einangrun, klæðningar og frágang klæðningar 
utanhúss og annað sem til þarf til að fullgera verkliðinn. Vinna við klæðningar skal vera 
fyrsta flokks og unnin af fagmönnum og samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda þeirra 
efna sem notuð eru.  

 

 

5.1.1 EINANGRUN SÖKKLA OG ÚTVEGGJA 

 

Sökklar eru einangraðir með 100mm plasteinangrun sem er 24kg/m3. Einangrunina 
skal festa með múrdýflum, þannig að hún liggi allsstaðar þétt saman og þétt að 
sökklum. Útveggi ofan jarðvegsyfirborðs skal einangra með 125mm steinullareinangrun 
(Veggplötu 80 kg/m³). Einangrunina skal festa með múrdýflum milli lóðréttra álleiðara 
þannig að hún liggi alls staðar þétt saman og þétt að grind og hvergi myndist holrými. 
Festing skal vera skv. leiðbeiningum framleiðanda steinullar með plastdýflum þó minnst 
3 stk / plötu. Loftunarbil milli einangrunar og klæðningar skal vera minnst 20 mm skv. 
byggingareglugerð.sjá teikning (3.01.05) 
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Mælieining einangrunar er fermetrar (m²), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1 m² eru 
dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni sem þarf til að 
fullgera þennan verklið 

 

 

5.1.2 TIMBURKLÆÐNING Á ÚTVEGGI 

 

Undirkerfi  

Veggfestingar/vinklar eru festir á vegginn með  heitgalvaniseruðum skrúfum pappi er 
settur undir veggfestingar. T leiðarar eru settir undir lóðrétt samskeyti. Álleiðarar eru 
festir við veggfestingu með ryðfríum borðskrúfum, 4,2x19mm. Á hvern leiðara skal setja 
einn fastan punkt enn alla hina hreyfanlega (hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt 
fyrir hreyfanlega punkta á veggfestingum). Loftun skal hvergi vera hindruð. Sjá 
teikningar (3.01.05, 3.01.06) 

 

Mælieining undirkerfis er fermetrar (m²), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1 m² eru 
dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni sem þarf til að 
fullgera þennan verklið 

 

Útveggi á efri hæð skal klæða með liggjandi viðarklæðningu úr lerkiborðum 21x133mm 
Allt timbur skal vera heilbrigt og án sýnilegra galla. Efni með stórar sprungur, sem rýra 
styrk þess má ekki nota. Bora skal fyrir festingum í klæðninguna og snara úr fyrir 
skrúfuhausum. Hvert borð skal festa með minnst 2 skrúfum c/c 600 og með jöfnu millibili 
(með u.þ.b. 10 mm fúgu). Festingalínur skulu vera beinar. Allar skrúfur skulu vera úr 
salt- og sýruþolnu ryðfríu stáli A4 (AISI 316). Klæðninguna skal ekki meðhöndla og skal 
hún grána með tímanum. Sjá teikningar (3.01.05, 3.01.06) 

 

Mælieining liggjandi timburleiðara og timburklæðningar er fermetrar (m²), mælt af 
teikningum. Öll op stærri en 1 m² eru dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan 
kostnað vinnu og efni sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

 

 

5.1.3 FLÍSAKLÆÐNING Á ÚTVEGGI 

 

Undirkerfi  

Veggfestingar/vinklar eru festir á vegginn með 8x72mm heitgalvaniseruðum múrboltum 
pappi er settur undir veggfestingar. T leiðarar eru settir undir lóðrétt samskeyti og undir 
miðjusvæði flísa. Álleiðarar eru festir við veggfestingu með ryðfríum borðskrúfum, 
4,2x19mm. Á hvern leiðara skal setja einn fastan punkt enn alla hina hreyfanlega 
(hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega punkta á veggfestingum). 
Loftun skal hvergi vera hindruð. Hreinsa skal alla leiðara og flísar með hreinsi. Límborði 
er settur á leiðara og næst flísalím á leiðara og flísarnar límdar á. Sjá teikningar 
(3.01.05, 3.01.06) 
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Mælieining undirkerfis er fermetrar (m²), mælt af teikningum. Öll op stærri en 1 m² eru 
dregin frá. Einingarverð skal innihalda allan kostnað vinnu og efni sem þarf til að 
fullgera þennan verklið 

 

Útveggi á neðri hæð skal klæða með flísaklæðningu 60x120. Flísar skulu vera án 
sýnilegra galla og af viðurkenndri gerð fyrir íslenst veðurfar. Horn eru skorin í geirung. 
Sjá teikningar (3.01.05, 3.01.06) 

 

5.1.4 SVALIR/ÞAK 

 

Svokallað öfugsnúið þak, járnbent og staðsteypt með ásoðnum pappa, einangrun þar 
ofan á með tilskornum vatnshalla að niðurföllum og næst dúkur,sandur og hellur. 
Handrið á svölum úr hertugleri og ryðfríum stálprófílum..sjá teikningar (2.01.11,3.01.03) 

 

Magntala er rúmmetrar (m3) Greitt verður fyrir rúmmetra steypu sem komið er fyrir á 
viðunandi hátt, reiknað eftir málum á teikningum. Innifalið skal allt efni, vinna og þau 
tæki sem þarf til að vinna verkið 

 

5.1.5 ÞAK 

 

Á milli sperra er þakull 200mm með áfastri vindvörn. Ofan á sperrur kemur 
borðaklæðning 1x6 með útloftun á milli. Næst er settur jörupappi lektur 30x80 eru festar 
á krossviðs tíggla, bárujárn skrúfað í lektur. Sjá teikningar (3.01.02) 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af 
teikningum. Innifalin er allur kostnaður af efni og vinnu þ.m.t., sperrur, borðklæðning, 
bárujárn,pappi, skrúfur, afskurðir og uppsetning. 

 

5.1.6 FLATT ÞAK 

 

Á Á milli sperra er þakull 200mm með áfastri vindvörn. Ofan á sperrur kemur 
borðaklæðning 1x6 með útloftun á milli. Næst er settur tjörupappi sem þolir sól.  

Sjá teikningar (3.01.04) 

 

MAGNTÖLUR / EININGAVERÐ: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m²) mælt af 
teikningum. Innifalin er allur kostnaður af efni og vinnu þ.m.t., sperrur, borðklæðning, 
pappi, skrúfur, afskurðir og uppsetning. 
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5.1.7 VATNSBRETTI 

 

Setja skal vatnsbretti undir glugga/hurðir úr beygðu 2 mm áli eins og sýnt er á 
deiliteikningum. Vatnsbretti skulu vera með álímdri hljóðvörn. Litur á vatnsbrettum skal 
vera sá sami og á gluggum og hurðum RAL 1013 (perluhvítt). Sjá teikningar (3.01.01) 

 

 

Mælieining er lengdarmetrar (lm), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 
kostnað við vinnu og efni, flassningar, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 
fullgera þennan verklið. 

 

5.1.8 ÁFELLUR 

 

Áfellur frá yfir- og hliðarstykkjum glugga og hurða skulu vera úr 1,0mm áli, eins og sýnt 
er á deiliteikningum. Litur á áfellum skal vera sá sami og á gluggum og hurðum RAL 
1013 (perluhvítt). Sjá teikningar (3.01.01) 

 

 

Mælieining er lengdarmetrar (lm), mælt af teikningum. Einingarverð skal innihalda allan 
kostnað við vinnu og efni, flassningar, þéttingar, frágang og allt annað sem þarf til að 
fullgera þennan verklið. 

 

 

5.2 GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR 

5.2.0 ALMENNT 

 

Í þessum kafla verður lýst smíði og ísetningu glugga og útihurða og því efni, sem þarf til 
að fullgera þessa verkþætti. Gluggar og hurðir eru ál-tré. gluggar og hurðir eru settir í 
eftir að hús hefur verið steypt upp. 

Allur frágangur og útfærslur glugga þ.e. glerjunarkerfi skulu ákvarðast nánar eftir 
efnisstöðlum framleiðanda þannig að framleiðandi beri fulla ábyrgð á verkinu. Gerð er 
krafa um a.m.k. 5 ára ábyrgð á gluggakerfi og öllum frágangi þess. Verktaki skal leggja 
fram vottorð frá gluggaframleiðanda um ábyrgð hans. 

Gluggaefni : 

Allt gluggaefni skal uppfylla efnisstaðla viðurkennds framleiðanda sem hafi vottun ISO 
9001 Allir prófílar og allt annað sýnilegt tilheyrandi gluggakerfi, gluggalistar karmar, 
póstar og útopnanleg gluggafög verða hvítmáluð að innanverðu en álkápa að utanverðu 
verður í lit RAL 1013 (perluhvítt). 

 

Þéttilistar : 

Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda 
glugga- og/eða hurðakerfis . Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi 
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í sama fleti og myndi samfelda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða 
Epdm siliconbornir þéttilistar. Þéttilista skal setja saman í samhangandi ræmu umhverfis 
allt opið þannig að ekki myndist rifur milli listannna. Hornasamskeyti skal vanda 
sérstaklega vel. Staðsetning, gerð og allur frágangur er háður samþykki verkkaupa. 

 

Þéttilistar : 

Allir þéttilistar sem tilheyra gluggum og hurðum skulu vera gæðavottaðir af framleiðanda 
glugga- og/eða hurðakerfis . Þeir skulu geirskornir saman á hornum þannig að þeir liggi 
í sama fleti og myndi samfelda þéttingu. Allir þéttilistar skulu vera silicon listar eða 
Epdm siliconbornir þéttilistar. Þéttilista skal setja saman í samhangandi ræmu umhverfis 
allt opið þannig að ekki myndist rifur milli listannna. Hornasamskeyti skal vanda 
sérstaklega vel. Staðsetning, gerð og allur frágangur er háður samþykki verkkaupa. 

 

Búnaður opnanlegra glugga: 

Lamir og lokunarbúnaður á opnanlegum gluggum skal vera vandaður búnaður. Allur 
búnaðurinn er háður samþykki verkkaupa. Meðan á byggingarframkvæmdum stendur 
skal verja glugga og gler fyrir hvers konar skemmdum, hnjaski og óhreinindum. 

 

Útihurðabúnaður: 

Á allar hurðir skal setja vandaðar læsingar, þriggja eða fjögurra punkta. Á útihurðir skal 
setja vandaðar 6 pinna cylinderskrár. Útihurðir skulu vera með hurðarhandföngum úr áli 
af viðurkenndri gerð. Allar útihurðaskrár skulu vera með lyklakerfi (masterkerfi) sem 
verkkaupi ákveður. 

 

 

5.2.1 ÁL-TIMBUR GLUGGAR OG HURÐIR 

 

 

Efnisval og póstastærðir skulu miðast við 200kg/m² vindálag.Ál-trégluggar og hurð í 
útvegg skulu vera af vandaðri gerð. U-gildi ,vegið meðaltal glers, hurðaspjalda og karms 
skal að lámarki vera 2,0 W/m2 K Karmstykki skulu vera ósamsett í heilum lengdum. 
Horn skulu vera felld saman í samsetningu. Gluggar og hurð skulu settir í eftirá og 
miðast málsetning þeirra við 15mm hlaup frá karmi að steypu/timburveggjagrind allan 
hringinn. 

Festingar glugga og hurða: 

Bolta skal glugga og hurða karma með M8 heitgalvaniseruðum múrboltum í steypta 
veggi en með heitgalvaniseruðum skrúfum í timburveggi með 60 sm millibili, miða skal 
við að bolti gangi minst 9 sm inn í vegginn. Verktaki skal bera undir eftirlitsmann 
verkkaupa og verkfræðing þá gerð glugga og hurða festinga, sem hann hyggst nota. 

Þétting milli karms og veggja skal vera þannig að bæði að innan og utan komi bakfylling 
ásamt vönduðu viðurkenndu þéttikítti. Þar á milli komi tjöruhampfylling. Allar þéttingar 
og festingar skulu framkvæmdar tryggilega og skal verktaki ganga þannig frá þeim að 
hvergi verði lát á. Verktaki skal ljúka öllum þéttingum að byggingarhlutum samkvæmt 
teikningum arkitekta. Verktaki og gluggaframleiðandi bera fulla ábyrgð á verkinu 
varðandi lekahættu og fullnaðarfrágang. 
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Gluggar eru klædd álkápu í lit RAL 1013 (perluhvítt) að innan koma karmar hvítlakkaðir. 
Hugsanlegar skemmdir skal laga eftir ísetningu. Sjá teikningar (3.01.01) 

 

Mælieining er stk. Magn er talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan kostnað 
við efni og vinnu við viðkomandi glugga og hurða frágang og allt annað sem þarf til að 
fullgera þennan verklið. 

 

5.2.2 ÁLHURÐIR 

 

 

Útihurðir skulu vera álhurðir af vandaðri viðurkenndri gerð og gerðar fyrir mikið 
notaálag. 

Á allar útihurðir skal setja vandaðar læsingar, þriggja eða fjögurra punkta. Handföng 
skulu vera venjuleg að innan og lykillæsingu að utan. Handföng skulu vera samþykkt af 
verkkaupa áður en smíði hefst. Útihurðir skulu vera með hurðarhandföngum úr áli af 
viðurkenndri gerð. Húnar skulu vera af vandaðri tegund, sem verkkaupi samþykkir. 
Lamir á útihurðum skulu vera vandaðar lamir skv. framleiðslukerfi hurðaframleiðanda, 
a.m.k. 3 stk. lamir á hverri hurð. Við allar útihurðir skal setja vandaða ryðfría 
hurðastoppara. Stoppararnir festist á aðliggjandi veggi eða glugga eða í gólf, eftir því 
sem við á. 

 

Mælieining er fjöldi (stk) hverrar hurðagerðar. Magn er talið af teikningum. Einingarverð 
skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við viðkomandi hurð, frágang og allt annað 
sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

 

 

 

5.2.3 ÁLGLUGGAR 

 

 

Ísetningu glugga skal framkvæma skv. leiðbeiningum framleiðanda. Gluggar eru settir í 
eftirá og miðast málsetning þeirra við 15mm hlaup frá karmi að timburgrind allan 
hringinn.sjá teikningar (2.01.08,2.01.09 og 3.01.01) 

Gler: 

Allt gler skal vera einangrunargler, k–gler (U-gildi minna en 1,6 W/m2 K) og 1. flokks 
flotgler með minnst 5 ára ábyrgð. Einangrunarglerið skal fullnægja ÍST-44: 
„Einangrunargler gæði og prófanir“. U-gildi ,vegið meðaltal glers og karms skal að 
lámarki vera 2,0 W/m2 K Við ísetningu einangrunarglers skal fylgja leiðbeiningum þess 
glerframleiðanda er selur gler til framkvæmdarinnar og um ísetningu einangrunarglers 

Efnisþykktir glers og prófíla skulu miðast við 2,0 kN/m² vindálag. 

Í gluggum í útvegg  skal vera glært sólvarnargler sem ytra gler og glært, hert gler sem 
innra gler. 
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Mælieining er stk. Magn er talið af teikningum. Einingarverð skal innifela allan kostnað 
við efni og vinnu við viðkomandi glugga, þéttingar, festingar, frágang og allt annað sem 
þarf til að fullgera þennan verklið. 
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6 FRÁGANGUR LÓÐAR 

  

6.0 INNGANGUR 

6.0.0 ALMENNT 

Jarðvinna: 

Ekki er greitt sérstaklega fyrir jöfnun svæða eða jöfnun á svæðinu almennt. Öll jöfnun 
skal vera innifalin í einingarverðum yfirborðsliða. Verktaka ber að skoða þörf á 
jarðvegsskiptum í samráði við eftirlitsmann. 

 

Yfirborðsfrágangur: 

Um er að ræða fullnaðarfrágang á hellulögðum flötum, og aðlögun við aðliggjandi land. 
Verkið þarf að vanda vel og er ætlast til að vanur verkstjórnandi sinni daglegri 
verkstjórn. 
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6.1 JARÐVINNA 

6.1.0 GRÖFTUR OG FLUTTNINGUR JARÐVEGS INNAN LÓÐAR 

Verktaki skal flytja til jarðveg innan lóðar þannig að hæð jarðvegslaga og halli á yfirborði 
verði í samræmi við teikningar og verklýsingar. Þetta á t.d. við um burðarhæfan jarðveg 
sem nýtast kann á öðrum stað innan lóðarinnar, eða mold sem nýta má innan lóðar. 

 

Magn er mælt í m³, og er það áætlað. Endanlegt uppgjör fæst af mælingum verktaka í 
samráði við verkkaupa. Einingaverð skal innifela allan tækja-og vinnukostnað við 
prófanir og að öðru leyti liðinn eins og honum er lýst í verklýsingu. Með rúmmáli er alltaf 
átt við fast efni, þ.e. fullþjappað efni. 

 

6.1.1 MOLD UNDIR GRASFLÖT 

Undir þökur skal nota jafnþykkt 10 sm moldarlag/gróðursand. Gerðar eru 
nákvæmiskröfur til undirlags +- 1. sm. Gæta skal vel að vatnshalla.  

Ef að keypt er aðflutt mold þá skal tryggt að hún sé laus við illgresisfræ, rótarstöngla 
eða annað sem rýrir gæði hennar.  

 

Magntala er rúmmetrar m³ af útjöfnuðu 10. sm jafnþykku undirlagi undir túnþökur 

 

6.2 YFIRBORÐSFRÁGANGUR 

6.2.0 HELLULÖGN 

Ofan á malarfyllingu komi 50 mm af grófum sandi og svo helllulögn. 

Gæði á hellum: 

Að hellur fullnægi byggingarreglugerð varðandi alkalíkröfur. Yfirborð hellnanna skal vera 
slétt, vel þétt og áferðarfallegt. Hellur skal leggja þannig að þær hvíli á öllum fletinum og 
hvergi komi mishæðir á hellubrúnum. Gæta skal þess sérstaklega þar sem hellur 
leggjast að kantsteini eða malbikuðum fleti að þær hafi minnst 15 mm yfirhæð. Á sama 
hátt skulu niðurfallsristar í hellulögn vera 15 mm lægri en aðliggjandi hellur. Jafnframt 
skal verktaki tryggja að vatn renni örugglega í niðurföll. Millibil milli hellna skal vera sem 
minnst, þó það mikið að línur verði beinar. Í millibil skal strá sandi sem vökvist vel niður í 
rifurnar strax eftir að hellurnar eru lagðar. Ekki má steypa í glufur á hellulögn. Hellur 
skulu sagaðar þar sem þess gerist þörf t.d. til aðlögunar að húsi, stöplum, brunnum, 
niðurföllum og þar sem teikningar gera ráð fyrir því. NB. Verktaki skal athuga nákvæmar 
stærðir hellanna og endurskoða málsetningar miðað við þær niðurstöður í samráði við 
hönnuði og eftirlitsmann. Verktaki ber ábyrgð á hellulögn í eitt ár frá afhendingu. 
Einingarverð innifela fullfrágengið sandlag, sögun á hellum og hellur. 

 

Magntala er fermetrar. 
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3 VERKÁÆTLUN  
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4 TILBOÐSSKRÁ 

4.0 TILBOÐSBLAÐ 
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Ólafsgeisli 39 
 

4.1 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

 
 

    

 

 
 

    

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 
    0.1 Hönnun 300 klst 20.000 6.000.000 

0.2 Ráðgjöf 200 klst 10.000 2.000.000 

      

 

KAFLI  0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

8.000.000 

 

4.2 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 

 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
    1.1 Aðstaða 
    1.1.1 Aðstaða 
    1.1.1.1 Vinnupallar leiga 5 mán 48 m 10.200 489.600 

1.1.1.2 Vinnuskúr 12 mán 70.000 840.000 

1.1.2 Rekstur vinnusvæðis 12 mán 40.000 480.000 

1.1.3 
Bráðabirgðagirðing í kringum 
vinnusvæði 250 lm 2.500 625.000 

1.1.4 Hlið 1 heild 25.000 25.000 

 
Kafli 1.1 Aðstaða samtals: 

   

2.459.600 

      1.2 Jarðvinna 
    1.2.1 Gröftur 
    1.2.1.1 Gröftur fyrir púða 590 m³ 1.655 976.450 

1.2.1.2 Uppgreftri ekið burt 450 m³ 2.340 1.053.000 

1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 90 lm 6.500 585.000 

1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 heild 30.000 30.000 

1.2.2 Fylling 
    1.2.2.1 Fylling undir undirstöður 125 m³ 4.080 510.000 

1.2.2.2 Fylling inn í grunn 300 m³ 5.278 1.583.400 

1.2.2.3 
Fylling í lóð og að undirstöðum með 
uppgröfnu efni 140 m³ 1.120 156.800 

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 200 lm 820 164.000 

1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu 
    



 

44 
 

1.2.3.1 Einangrun sökkla, 100 mm 48 m² 3.600 172.800 

1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 100 mm 125 m² 3.600 450.000 

 
Kafli 1.2 Jarðvinna samtals: 

   
5.681.450 

      

      

 

KAFLI  1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

8.141.050 

  

4.3 BURÐARVIRKI 

 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

2 BURÐARVIRKI 
    2.1 Steypumót 
    2.1.1 Mót fyrir undirstöður og sökkla 178 m² 10.383 1.848.174 

2.1.3 Mót fyrir veggi og bita - ekki sýnilegt 162 m² 10.383 1.682.046 

2.1.4 Mót fyrir loftplötu 125 m² 8.300 1.037.500 

 
Kafli 2.1 Steypumót samtals: 

   
4.567.720 

      2.2 Bendistál 
    2.2.1 Steypustyrktarstál - K10 1.600 kg 395 632.000 

2.2.2 Steypustyrktarstál - K12 800 kg 389 311.200 

 
Kafli 2.2 Bendistál samtals: 

   
943.200 

      2.3 Steinsteypa 
    2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25 178 m³ 39.900 7.102.200 

2.3.2 Steypa í loftplötu, C-30 125 m³ 39.900 4.987.500 

2.3.3 Steypa í útveggjum, C-30 162 m³ 44.500 7.209.000 

 
Kafli 2.3 Steinsteypa samtals: 

   
19.298.700 

      2.4 Stálvirki 
    2.4.1 Stálbiti IPH 240 með sperru fest 9 m 52.000 442.000 

2.4.2 Stál súlur með festingum 12 m 13.000 156.000 

 
Kafli 2.4 Stálvirki samtals: 

   
598.000 

      2.5 Trévirki 
    2.5.1 Timburgrind Útveggur 45x195 57 m² 11.550 658.350 

 
Kafli 2.5 Trévirki samtals: 

   
658.350 

      2.7 Þak 
    2.7.1 Timburþak - bárujárn 0,6mm 102 m² 7.500 765.000 

2.7.2 Kjölur úr blikki 9 lm 5.900 53.100 

2.7.3 þakrenna úr áli 9 lm 6.200 55.800 

2.7.4 Borðaklæðning 102 m² 4.900 499.800 

2.7.5 Þakpappi 102 m² 1.350 137.700 

2.7.6 Lektur 102 m² 4.400 448.800 

2.7.7 Sperrur 156 lm 3.500 546.000 

2.7.8 rakavarnalag 102 m² 850 86.700 
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2.7.9 Einangrun 200mm með vindpappa 102 m² 6.300 642.600 

     
0 

2.7.10 Flatþak - Blauteinangrun 200mm plast 40 m² 16.200 648.000 

2.7.11 Hellur á þak 40 m² 12.500 500.000 

2.7.12 Tvöf asfaltpappi á þak  40 m² 14.200 568.000 

      

      

      

      

 
Kafli 2.7 Þak samtals: 

   
4.951.500 

      

 

KAFLI  2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

31.017.470 
 

 

 

 

 

4.4 LAGNIR 

    

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

3 LAGNIR 
    3.1 Frárennslislagnir 
    3.1.1 100mm pvc í grunn 90 lm 5.600 504.000 

3.1.2 100mm pvc dren 50 lm 5.200 260.000 

3.1.3 Frárennsli innan hús 50 lm 9.200 460.000 

3.1.4 Brunnar 2 stk 65.000 130.000 

      

      

 

Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals: 
   

1.354.000 

      3.2 Vatnslagnir 
    3.2.1 Rör í rör pex lagnir 140 lm 6.500 910.000 

3.2.2 neysluvatnforhitari og deilikistur 1 stk 300.000 300.000 

 
Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals: 

   

1.210.000 

      3.3 Hitalagnir 
    3.3.1 Gólfhiti 16mm  460 lm 700 322.000 

3.3.2 Ofnar 10 stk 70.000 700.000 

3.3.3 Rör í rör ofnalagnir 134 lm 6.500 871.000 

3.3.4 inntaksgrind 1 stk  180.000 180.000 

3.3.5 einangrun og þensluborðar fyrir golfhita 75 fm 4.000 300.000 

3.3.6 Gólfhitastýring 1 stk 300.000 300.000 

 
Kafli 3.3 Hitalagnir samtals: 

   

2.673.000 

      

      3.4 Hreinlætistæki 
    3.4.1 heild 1 stk 2.500.000 2.500.000 

      

 

Kafli 3.4 Hreinlætistæki samtals: 
   

2.500.000 

      

3.5 Heitapottur 
    3.5.1 pottur + kerfi 1 stk 1.100.000 1.100.000 
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Kafli 3.5 Heitapottur samtals: 

   
1.100.000 

      

 

KAFLI  3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

8.837.000 

 

 

4.5 RAFKERFI 

 

 

 

  

 

 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

4 RAFKERFI 
    4.1 Raflagnir í steypu 
    4.1.1 Raflagnir í steypu 125 m2 2.400 300.000 

 
Kafli 4.1 Raflagnir í steypu samtals: 

   
300.000 

      4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 
    4.2.1 Framlenging,dósir og pípur 225 m2 4.900 1.102.500 

      

 

Kafli 4.2 Aðrar pípulagnir og dósir 
samtals: 

   
1.102.500 

 

 

4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 
    4.3.1 Ídráttur, tenglar og rofar 225 m2 6.000 1.350.000 

      

 

Kafli 4.3 Ídráttur, tenglar og rofar 
samtals: 

   

1.350.000 

      4.4 Lampabúnaður 
    4.4.1 Lampar og tæki 225 m2 4.200 945.000 

      

 

Kafli 4.4 Lampabúnaður samtals: 
   

945.000 

      

      

 

KAFLI  4 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

3.697.500 

4.6 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

5 FRÁGANGUR INNANHÚSS 
    5.1 Múrverk 
    5.1.1 Slipa veggi 162 m2 1.500 243.000 

5.1.2 múra veggi 162 m2 6.200 1.004.400 

5.1.3 flotagólf anhydrite 180 m2 7.500 1.350.000 
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5.1.4 Slipa loft 125 m2 1.800 225.000 

 
Kafli 5.1 Múrverk samtals: 

   
2.822.400 

      5.2 Léttir veggir og klæðningar 
    

5.2.1 
léttur veggur Gips/krossviður og 
blikstoð. 153 m2 20.500 3.136.500 

5.2.2 Klættloft 102 m2 5.200 530.400 

 

Kafli 5.2 Léttir veggir og klæðning 
samtals: 

   
3.666.900 

      

      

 

Málun 
    5.4 Málun og spartl gips veggir 153 m² 3.100 474.300 

5.4.1 Sandspörtlun steyptur veggur 162 m² 2.600 421.200 

5.4.2 Málun steyptur veggur 162 m² 1.900 307.800 

5.4.3 Málun og spartl loft 227 m² 2.700 612.900 

5.4.2 Kafli 5.4 Málun samtals: 
   

1.816.200 

      

 

Innréttingar 
    5.5 Heild 1 stk 4.500.000 4.500.000 

5.5.2 Kafli 5.5 Innréttingar samtals: 
   

4.500.000 

      

 

Innihurðir 
    5.6 Innihurðir - kröfulausar 8 stk 95.000 760.000 

5.6.1 EICS-60 hurð 1 stk 292.000 292.000 

5.6.2.2 Kafli 5.6 Innihurðir samtals: 
   

1.052.000 

 

 

Parket.Flísar og epoxy 
    5.7 Parket 142 m² 9.000 1.278.000 

5.7.1 Flísar 25 m² 24.000 600.000 

5.7.2 Epoxy á skúr 23 m² 8.500 
 5.7.2 Kafli 5.7 Dúklögn og teppi samtals: 

   

1.878.000 

      

      

      

 

KAFLI  5 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

15.735.500 

4.7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 
    

      7.2 Trésmíði 
    7.2.1 Lerkiklæðning 133mm að utan 57 m² 23.000 1.311.000 

      

 

Kafli 7.2 Trésmíði samtals: 
   

1.311.000 
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7.3 Járn- og blikksmíði 
    7.3.1 Handrið gler 21 lm 75.000 1.575.000 

7.3.2 Flísar klæðning og einangrun 120 m² 53.000 6.360.000 

 
Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals: 

   
7.935.000 

      

      7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
    7.5.1 Gler 57 m² 41.000 2.337.000 

7.5.2 Úti hurðir 2 stk 546.000 1.092.000 

7.5.3 Bílskúrshurð 1 stk 750.000 750.000 

7.5.4 
     

      

 

Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir 
samtals: 

   
3.429.000 

      

 

KAFLI  7 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

12.675.000 

4.8 RÁGANGUR LÓÐAR 

 

 

NR.   HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

8 FRÁGANGUR LÓÐAR 
    8.1 Jarðvinna 
    8.1.1 Grófjafnalóð 750 m³ 450 337.500 

 
Kafli 8.1 Jarðvinna samtals: 

   

337.500 

      8.2 Mannvirki á lóð 
    8.2.1 Ruslaskýli 1 stk 80.000 80.000 

 
Kafli 8.2 Mannvirki á lóð samtals: 

   

80.000 

      8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir 
    8.3.1 Snjóbræðsla 200 lm 850 170.000 

8.3.2 Raflagnir 100 lm 650 65.000 

 

Kafli 8.3 Lagnir í jörð, snjóbræðslulagnir 
samtals: 

   

235.000 

      8.4 Raforkuvirki 
    8.4.1 Útiljós 10 stk 15.000 150.000 

 
Kafli 8.4 Raforkuvirki samtals: 

   

150.000 

      

8.5 
Frágangur yfirborðs, gang- og 
akbrauta 

    8.5.1 Hellulögn bílaplan og gangstétt 210 m² 11.000 2.310.000 
 
 

     

 

 

Kafli 8.5 Frágangur yfirborðs, gang- og 
akbrauta samtals: 
 

   

2.310.000 
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      8.6 Gras og gróður 
    8.6.1 Gras  550 m² 2.500 1.375.000 

      

 
Kafli 8.6 Gras og gróður samtals: 

   
1.375.000 

      

      

 

KAFLI  8 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ: 
  

4.487.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 BURÐARÞOL 

 

5.0 ÁKVEÐA ÞYNGDINA Á ÞAKINU 

 

Sperrur 60 c/c og álagið þvi 60cm => 1/0,6 = 1,67 

 

Bára   2700kg m3 1x1x0.001x2700    = 2,7 kg m2 

Lektur  450kg m3  2x0.034x0.07x450   = 2,14kg m2 

Pappi   1000kg m3 1x1x0.001x1000    = 1 kg m2 

Borð  450kg m3  1x1x0.025x450   = 11,25 kg m2 

Sperrur  450kg m3  1x0.045x0.245x450x1,67  = 8,28 kg m2 

Ull  30kg m3   1x1x0.200x30    = 6 kg m3 

Lagnagrindx2  450kg m3 1x1x0.045x0.045x450x1,67x2 = 3,04 kg m2 

Gips   9kg m2     = 9 kg m2 

Festingar   1,5kg m2     = 1,5 kg m2 

Samtals       = 49,9 kg m2 
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Reikna ut sperrur í þaki 

L = 4100 mm 

H = 245 mm 

B = 45 mm 

Y = 1,3 

E = 9000 Mpa 

Kmod = 0,8 

Yg,sup = 1,35 

YQ = 1,5  

Snjóálag = 2kN 

Eiginþyngd   gk = 0,5 kN/m2 

Hreyfanlegt álag  qk = 2kN/m2 

Heildar álag L/200 => 4100/200 = 20,5mm 

Hreyfanlegt L/400 => 4100/400 = 10,25mm Hreyfanlegt ræður 
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5.1 FINNA SPERRUR Í ÞAK 

 

Álag á sperru 

Finna notálag 

Gk = 0,5kN/m2 x 0,6m = 0,3 kN/m 

Qk = 2kN/m2 x 0,6m = 1,2 kN/m 

Notálag = 1,5 kN/m 

Finna brotmark með öryggisstuðlum 

0,3 kN/m x 1,35 + 1,2kN/m x 1,5 = 2,2 kN/m 

Brotmark = 2,2 kN/m 

 

Álag vegna eiginþyngdar 

Mesta niður beygja 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
5∗𝑝∗𝑙4

384∗𝐸∗𝐼
 

Tregðu vægi = 
45∗2453

12
= 55.148𝑥106𝑚𝑚4 

U inst G = 
5∗0,3∗41004

384∗9000∗55,148𝑥106 = 2,22𝑚𝑚 𝑂𝑘  

U inst Q = 
5∗1,2∗41004

384∗9000∗55,148𝑥106 = 8,89𝑚𝑚 𝑂𝑘 

Heildar niðurbeygja = 11,11mm < 20,5mm ok 

 

Skoða áhrif skiðs á burðarvirkið 

Kdef = 0,6 varanlegt álag 

U,fin,g= U,inst,g*(1+kdef)=> 2,22*(1+0,6)= 3,55mm 

U,fin,q= U.inst,q*(1+kdef)=> 8,89*(1+0,6)= 16 mm 

U,fin = 19,55mm < 20,5mm ok! 

 

Meta sker og vægisþol bitans 

Brotmark qd = 2,2 kN/m 

Med = 
𝑞𝑑∗𝑙2

8
 => 

2,2∗4,12

8
=> 4,62 𝑘𝑁𝑚  

Mótstöðuvægi = 
45∗2452

6
= 450.19 𝑥103𝑚𝑚3 

Beygjuspennur  𝜎 𝑚, 𝑑 =  
𝑀𝐸𝑑

𝑊
=  

4.620.000 𝑁𝑚𝑚

450.19𝑥103𝑚𝑚3
= 10,26 𝑀𝑃𝑎 

 

Hvað þolir c18 biti 

Fm,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 
𝑓𝑚𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗  

18 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 11,1 𝑀𝑃𝑎 > 10,26 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 
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Sker þol bitans 

Ved = 
𝑞𝑑+𝑙

2
= >  

2,2𝑘𝑁/𝑚∗4,1𝑚

2
= 4,51 𝑘𝑁 

 𝜏𝑑 =  
3

2
∗

𝑉𝑒𝑑

𝑏∗ℎ
=>  

3

2
∗

4,51𝑥103

45∗245
= 0,61 𝑀𝑃𝑎 

Sker þol fundið 

Fv,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑣𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗

3,4 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 2,09𝑀𝑃𝑎 > 0,61 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 

Ekki er reiknað vindálag 1,7kN/m2  þar sem snjóálag 2,0 kN/m2 er ráðandi. 

 

5.2 FINNA STÁL BITA Í ÞAKIÐ 

 

       Lengd milli súlna 5m og breidd á þaki 9,4 m 

Biti INP240 passar vel inní þakið , sjá hvort hann standist álagið 

Upplýsingar um INP240 úr statik og styrklærer 

Ix = 42,5x10^6mm4   Wx = 354x10^3 mm3   Þyngd 36,2 kg/m  h = 240mm b = 106mm 

 

Heildar álag L/200 => 9400/200 = 47mm 

Hreyfanlegt L/400 = > 9400/400 = 23,5 mm Hreyfanlegt ræður 

Ákvarða þyngd á bitan 

Þakið er 86fm en bitin heldur uppi 43fm  

Gk= 43 x 0,5kN/m2 = 21,5 kN/m2 => 21,5kN/m2/9,4m = 2,29 kN/m 

Gq = 43 x 2kN/m2 = 86kN/m2 => 86kN/m2 / 9,4m = 9,14 kN/m 

Eiginþyngd bitans 0.362 kN/m 

Gk = 2,29kN/m + 0,362kN/m = 2,65 kN/m 

Gq = 9,14 kN/m 

 

 

Brotmark með öryggisstuðlum 

qd = 1,35*2,65 + 1,5 * 9,14 = 17,29 kN/m 

Kanna beygjuþol bitans 

Med =  
𝑞𝑑∗𝑙2

8
=>  

17,29∗52

8
= 54,03 𝑘𝑁𝑚 

Med = <
𝑤∗𝑓𝑦

𝑌𝑚𝑜
=> 𝑤 =   

𝑀𝐸𝑑∗𝑌𝑚𝑜

𝑓𝑦
=>  

54.03𝑥106𝑁𝑚𝑚∗1

235 𝑀𝑃𝑎
= 229,91𝑥103𝑚𝑚3 

Mótstöðuvægi bitans er 354x10^3  > 229,91x10^3 ... ok! 

Kanna Umax 
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U inst G = 
5∗2,65∗50004

384∗235𝑥103∗42,5𝑥106𝑚𝑚4 = 2,16 mm 

U inst Q = 
5∗9,14∗50004

384∗235𝑥103∗42,5𝑥106𝑚𝑚4 = 7,45mm 

Umax heild = 9,61 mm < 20,5mm ok! 

 

5.3 REIKNA SÚLUR TIL ÞESS AÐ HALDA UPPI BITANUM 

 

Það eru 3 súlur sem halda uppi bitanum ein á hvorum endanum svo er ein inní húsinu  

5m >x< 3m inní millivegg súlan er prófílsúla 100x100x4 passar vel inní vegginn. 

Segjum að bitinn í miðjuni haldi upp helminginum af þakinu með öryggisstuðlum 

0,5 kN *1,35 + 2* 1,5 =  3,67 kN/m2 

3,67 kN/m2 * 43 fm = 157,8 kN/m2 

A = 1,52x 10^3 m2  

 i = 39,1  

LS = 4000mm 

.𝜀 = 1 

.𝜆 =  
𝐿𝑆

93,9∗𝑖∗𝜀
= >  

4000

93,9∗39,1∗1
= 1,089 

.Φ = 0,5( 1 + 𝑎(𝜆 − 0,2) + 𝜆2) = 0,5(1 + 0,60(1,089 − 0,2) + 1,0892) = 1,359 

X= 
1

𝜙+√𝜙2−𝜆2
=>  

1

𝜙+√1,3592−1,0892
= 0,460 

          Nb.Rd = 
𝑥∗𝐴∗𝑓𝑦

𝑌𝑚1
=>  

0,460∗1,52𝑥103∗235

1
 = 161,3 kN > 157,8 kN/m2 ok 

 

 

 

5.4 REIKNA VINDÁLAG Á LÉTTAN ÚTVEGG 

 

      Lengsta stoð er 4,8m 

L = 4800mm 

Grunngildivindálags = 1,7 kN/m2 

Lengd milli stoða 0,6m 

Hreyfanlegt álag BRG L/400 = 4800mm/400 = 12mm 

Stoð 45x195mm 

Tregðuvægi 
45∗1954

12
= 27.806𝑥106 𝑚𝑚4 

Notmark = 1,7kN/m2* 0,6m = 1,02 kN/m 



 

54 
 

Brotmark með öryggisstuðulum = 1,5 * 1,02kN/m = 1,53 kN/m 

Mesta niður beygja 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
5∗1,02𝑁𝑚𝑚/𝑚∗48004

384∗9000∗27,806𝑥106𝑚𝑚4
= 28𝑚𝑚 > 12𝑚𝑚 𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑘𝑘𝑖 

brg 

Niðurstaða þar sem stoðirnar eru 3,6m þarf að vera 0,3m c/c milli stoða og stoðir að vera 

c24 timbur 

Notmark 1,7kN/m2*0,3 = 0,51kN/m 

Brotmar með öryggisstuðlum = 1,5 * 0,51kN/m = 0,77kN/m 

Mesta niður beygja 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
5∗0,51∗48004

384∗11000∗27,806𝑥106 = 11,5𝑚𝑚 < 12 𝑚𝑚 𝑜𝑘!  

 

Meta sker og vægisþol bitans 

Brotmark qd = 0,77 kN/m 

Med = 
𝑞𝑑∗𝑙2

8
 => 

0,77∗4,82

8
=> 2,22 𝑘𝑁𝑚  

Mótstöðuvægi = 
45∗1952

6
= 285,19𝑥103𝑚𝑚3 

Beygjuspennur  𝜎 𝑚, 𝑑 =  
𝑀𝐸𝑑

𝑊
=  

2,220.000 𝑁𝑚𝑚

285.19𝑥103𝑚𝑚3 = 7,78 𝑀𝑃𝑎 

 

Hvað þolir c24 biti 

Fm,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 
𝑓𝑚𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗  

24 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 14,8 𝑀𝑃𝑎 > 7,78 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 

Skerþol bitans 

Ved = 
𝑞𝑑+𝑙

2
= >  

0,77𝑘𝑁/𝑚∗4,8𝑚

2
= 1,85 𝑘𝑁 

 𝜏𝑑 =  
3

2
∗

𝑉𝑒𝑑

𝑏∗ℎ
=>  

3

2
∗

1,85𝑥103

45∗195
= 0,32 𝑀𝑃𝑎 

Skerþol fundið 

Fv,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑣𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗

4,0 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 2,26𝑀𝑃𝑎 > 0,32 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 

 

Vindálag á stoðir 3,6m með c/c 0,6m 

C24 timbur 

L/400 = > 3600/400 = 9mm 

Notmark = 1,7kN/m2* 0,6m = 1,02 kN/m 

Brotmark með öryggisstuðulum = 1,5 * 1,02kN/m = 1,53 kN/m 

Mesta niður beygja 𝑈𝑚𝑎𝑥 =
5∗1,02𝑁𝑚𝑚/𝑚∗36004

384∗11000∗27,806𝑥106𝑚𝑚4 = 7,3 𝑚𝑚 > 9𝑚𝑚 𝑜𝑘  

 

Meta sker og vægisþol bitans 

Brotmark qd = 1,53 kN/m 
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Med = 
𝑞𝑑∗𝑙2

8
 => 

1,53∗3,62

8
=> 2,48 𝑘𝑁𝑚  

Mótstöðuvægi = 
45∗1952

6
= 285,19𝑥103𝑚𝑚3 

Beygjuspennur  𝜎 𝑚, 𝑑 =  
𝑀𝐸𝑑

𝑊
=  

2,480.000 𝑁𝑚𝑚

285.19𝑥103𝑚𝑚3 = 8,69 𝑀𝑃𝑎 

 

Hvað þolir c24 biti 

Fm,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 
𝑓𝑚𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗  

24 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 14,8 𝑀𝑃𝑎 > 8,69 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 

Skerþol bitans 

Ved = 
𝑞𝑑+𝑙

2
= >  

1,53𝑘𝑁/𝑚∗3,6𝑚

2
= 2,75 𝑘𝑁 

 𝜏𝑑 =  
3

2
∗

𝑉𝑒𝑑

𝑏∗ℎ
=>  

3

2
∗

1,85𝑥103

45∗195
= 0,47 𝑀𝑃𝑎 

Skerþol fundið 

Fv,d = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗
𝑓𝑣𝑘

𝑌𝑚
=> 0,8 ∗

4,0 𝑀𝑃𝑎

1,3
= 2,26𝑀𝑃𝑎 > 0,47 𝑀𝑃𝑎 𝑜𝑘 
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6 VARMATAPS ÚTREIKNINGAR 

 

6.0 U-GILDI BYGGINGARHLUTA 

 

Gólfplata - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3 

Tafla 1 

 

 

 

Útveggur einangraður að utan - Byggingarreglugerðarlágmark 0,4 

Tafla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gólfplata 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 
R   [m²K/W] 

Innra yfirborð     0,17 

Steypt gólfplata 0,170 1,95 0,09 

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 

Útveggur ein. að utan 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,13 

Klæðning 0,020 0,16 0,13 

Loftræst bil 0,020   - 

Einangrun 0,125 0,035 3,57 

Steyptur veggur 0,18 1,95 0,09 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     4,05 

      [W/m²K] 

U'     0,25 
ΔU (einangrað í einu 

lagi)     0,01 

ΔU-vinklar     0,12 

ΔU-dýflur     0,01 

Kólnunartala U     0,39 
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Léttur útveggur - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,3 

Tafla 3 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

Timburþak - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

Tafla 4 

 

 

 

 

Léttur útveggur 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Klæðning + ytra 
yfirborð     0,15 

Loftræst bil / lektur 0,010   0,08 

Krossviður 0,009 0,14 0,06 

Einangrun /stoðir 0,145 0,047 3,09 

Lagnagrind óloftræst 0,032   0,18 

Klæðning  0,016 0,14 0,11 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     3,80 

      [W/m²K] 

U'     0,26 
ΔU (einangrað í einu 

lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,27 

Létt þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Klæðning     0,15 

Loftbil 0,020   0,08 

Sperrur + Einangrun 0,200 0,047 4,26 

Lagnagrind + Einangrun 0,025 0,047 0,53 

Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     5,20 

      [W/m²K] 

U'     0,19 
ΔU (einangrað í tveimur 

lögum)     - 

Kólnunartala U     0,19 
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Viðsnúið steypt þak - Byggingarreglugerðarlágmark = 0,2 

Tafla 5 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðsnúið þak 
d          

[m] 
λ    

[W/mK] 

R   
[m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,04 

Hellur 0,050 1,4 0,04 

Sandur 0,030 1,5 0,02 

Jaðrvegsfilt 0,005 0,52 0,01 

Polystyren einangrun 0,25 0,034 7,35 

Asfaltpappi - tvö lög 0,010 0,26 0,04 

Ílögn 0,030 1,4 0,02 

Steypt plata 0,160 1,95 0,08 

Innra yfirborð     0,10 

Alls (ΣR)     7,70 

      [W/m²K] 

U'     0,13 

ΔUr     0,07 
ΔU (einangrað í tveimur 

lögum)     - 

Kólnunartala U 
    0,20 
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6.1 VARMATAP RÝMA 

 

Tafla 5. Andyri 

 

 

 

 

         Tafla 6. Þvottahús 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

24,1 3 72,3 útveggur 12,2 3 36,6 9,8 26,8 32 0,39 334,464

0 0 Gluggi 7,6 1 7,6 35 2 532

0 0 hurð 1 2,2 2,2 1 2,2 35 3 231

24,1 0 Gólf 24,1 1 24,1 15 0,24 86,76

0 0 þak 11,4 1 11,4 35 0,2 79,8 1264,024

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 72,3 57,84 35 0,34 688,296 688,296

1952,32

línutap

loftræsitap

I allt

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

5,7 3 17,1 útveggur 2,1 3 6,3 0,75 5,55 32 0,39 69,264

0 0 Gluggi 1,5 0,5 0,75 1 0,75 35 2 52,5

0 0 hurð 0 0 35 3 0

0 0 Gólf 5,7 1 5,7 15 0,24 20,52

0 0 Þak 5,7 1 5,7 35 0,19 37,905 180,189

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 35 0,04 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 17,1 13,68 35 0,34 162,792 162,792

342,981

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 7. Bílageymsla 

 

 

 

 

Tafla 8. Sjónvarpsrými 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

23,1 3 69,3 útveggur 10,5 3 31,5 8 23,5 32 0,39 293,28

0 0 Gluggi 2,8 0,5 1,4 1 1,4 35 2 98

0 0 hurð 3 2,2 6,6 1 6,6 35 3 693

0 0 Gólf 23,1 1 23,1 15 0,24 83,16

0 0 Þak 23,1 1 23,1 35 0,19 153,615 1321,055

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 69,3 55,44 35 0,34 659,736 659,736

1980,791

línutap

loftræsitap

I allt

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

20,9 3 62,7 útveggur 3 3 9 0,3 8,7 32 0,39 108,576

0 0 Gluggi 0,6 0,5 0,3 1 0,3 35 2 21

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 20,9 0 1 0 15 0,24 0

0 0 Þak 0 1 0 35 0,19 0 129,576

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 62,7 50,16 35 0,34 596,904 596,904

726,48

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 9. Geymsla 

 

 

 

 

 

 

Tafla 10. Herbergi1 

 

 

 

 

 

  

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

3,5 3 10,5 útveggur 1,2 3 3,6 0,3 3,3 32 0,39 41,184

0 0 Gluggi 0,6 0,5 0,3 1 0,3 35 2 21

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 3,5 1 3,5 15 0,24 12,6

0 0 Þak 0 1 0 35 0,19 0 74,784

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 10,5 8,4 35 0,34 99,96 99,96

174,744

línutap

loftræsitap

I allt

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

12,9 3 38,7 útveggur 7,7 3 23,1 3,8 19,3 32 0,39 240,864

0 0 Gluggi 3,8 1 3,8 35 2 266

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 12,9 1 12,9 15 0,24 46,44

0 0 Þak 0 1 0 35 0,19 0 553,304

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 38,7 30,96 35 0,34 368,424 368,424

921,728

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 11. Herbergi2 

 

 

 

 

 

 

Tafla 12. Baðherbergi1 

 

 

 

 

 

 

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

14,4 3 43,2 útveggur 8,8 3 26,4 3,8 22,6 32 0,39 282,048

0 0 Gluggi 3,8 1 3,8 35 2 266

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 14,4 0 1 0 15 0,24 0

0 0 Þak 0 1 0 35 0,19 0 548,048

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 43,2 34,56 35 0,34 411,264 411,264

959,312

línutap

loftræsitap

I allt

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

9,1 3 27,3 útveggur 2,8 3 8,4 2,64 5,76 32 0,39 71,8848

0 0 Gluggi 0,8 0,55 0,44 1 0,44 35 2 30,8

0 0 hurð 2,2 1 2,2 1 2,2 35 3 231

0 0 Gólf 9,1 1 9,1 15 0,24 32,76

0 0 Þak 0 1 0 35 0,19 0 366,4448

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 27,3 21,84 35 0,34 259,896 259,896

626,3408

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 13. Stofa og eldhús 

 

 

 

 

 

Tafla 14. Hjónaherbergi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

40,3 3 120,9 útveggur 21,7 3 91,87 32,4 59,47 32 0,27 513,8208

0 0 Gluggi 32,4 1 32,4 35 2 2268

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 0 1 0 15 0,24 0

0 0 Þak 54 1 54 35 0,19 359,1 3140,921

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 120,9 96,72 35 0,34 1150,968 1150,968

4291,889

línutap

loftræsitap

I allt

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

15,6 3 46,8 útveggur 32 3,8 28,2 32 0,27 243,648

0 0 Gluggi 3,8 1 3,8 35 2 266

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 0 1 0 15 0,24 0

0 0 Þak 18 1 18 35 0,19 119,7 629,348

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 46,8 37,44 35 0,34 445,536 445,536

1074,884

línutap

loftræsitap

I allt
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Tafla 15. Baðherbergi2 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 16. Heildar varmatap 

Varmatap   

Andyri 1952 

Þvottahús 343 

bílskúr 1981 

Sjónvarpsrými 727 

Geymsla 175 

Herbergi 1 922 

Herbergi 2 960 

Baðherbergi 1 627 

Stofaogeldhús 4292 

Hjónaherbergi 1074 

Baðherbergi 2 843 

Samtals 13896 

 

 

 

 

Dags.

Verk Dags.

Reiknað af:

Yfirfarið af:

Varmatap Vegna Fyrirtæki

Herbergi Byggingarhlutur Varmatapsútreikningar

F =

U*A*D Q

WNr.

Heiti, hiti, loftskipti

Heiti

Lengd

 m

Hæð

 m

Flatar-  mál   

m2
Fjöldi

Lengd

 m

Breidd

 m

Flatar-         

rmál

 m2

Hæð

 m

Rum-mál

 m3

Flatar-    mál        

m2

U

W / m2K

Flatar -mál 

frádrag

 m2

Hita- munur

D Q

K

Varma-     

tab

SF

W Watt/m2 Ath

leiðnitap

10,7 3 32,1 útveggur 33,3 2,7 30,6 32 0,27 264,384

0 0 Gluggi 2,7 1 2,7 35 2 189

0 0 hurð 0 1 0 35 3 0

0 0 Gólf 0 1 0 15 0,24 0

0 0 Þak 12 1 12 35 0,2 84 537,384

Lengd

l DQ Y 
F=

Y*l*DQ

m K W/mK W

fals við hurð og glugga 0

við undirstöður 0 0

Rúmmál V DQ 0,34

F=

0,34*n*V*DQ

n*V m3
K Watt/m3 K W

n = 0,8 h
-1

0,8 32,1 25,68 35 0,34 305,592 305,592

842,976

línutap

loftræsitap

I allt
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7 LAGNA ÚTREIKNINGAR 

 

7.0 NEYSLUVATNSLAGNIR 

 

Tafla 16.  Heildar neysluvatnsþörf. 

Rými Tæki Vatnsþörf/qf Vatnsþörf/qf qd qd Vs/lsek DN/mm DN/mm 

    Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s Kalt Heitt   Nauðsyn Notað 

baðh1 BK 0,2 0,2     0,29 16 20 

baðh1 ST 0,2 0,2     0,29 16 20 

baðh1 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

baðh1 WC 0,1       0,1 12 16 

Bílageymsla SV 0,2 0,2     0,2 16 20 

Þvottaherb HL 0,1 0,1     0,1 12 16 

Þvottaherb ÞV 0,3       0,29 16 20 

Baðh2 BK 0,3 0,3     0,29 16 20 

Baðh2 ST 0,3 0,3     0,29 16 20 

Baðh2 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

Baðh2 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

Baðh2 WC 0,1       0,1 14 16 

Eldhús EV 0,2 0,2     0,2 14 16 

Eldhús UÞ 0,2       0,2 14 16 

                  

samtals   2,5 1,8 0,41 0,37       

Stofnlagnir í deilikistur : : 25x3.7mm, (sjá, tafla 19.) 

 

Tafla 17. Neysluvatns deilikista 1. Hæð 

Rými Tæki Vatnsþörf/qf Vatnsþörf/qf qd qd Vs/lsek DN/mm DN/mm 

    Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s Kalt Heitt   Nauðsyn Notað 

baðh1 BK 0,2 0,2     0,29 16 20 

baðh1 ST 0,2 0,2     0,29 16 20 

baðh1 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

baðh1 WC 0,1       0,1 12 16 

Bílageymsla SV 0,2 0,2     0,2 16 20 

Þvottaherb HL 0,1 0,1     0,1 12 16 

Þvottaherb ÞV 0,3       0,29 16 20 

                  

Samtals   1,2 0,8 0,3 0,2       

        Lagnir í deilikistu : 25x2.9mm, (sjá, tafla 19) 
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        Tafla 18. Neysluvatns deilikista 2.hæð 

Rými Tæki Vatnsþörf/qf Vatnsþörf/qf qd qd Vs/lsek DN/mm DN/mm 

    Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s Kalt Heitt   Nauðsyn Notað 

Baðh2 BK 0,3 0,3     0,29 16 20 

Baðh2 ST 0,3 0,3     0,29 16 20 

Baðh2 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

Baðh2 HL 0,1 0,1     0,1 14 16 

Baðh2 WC 0,1       0,1 14 16 

Eldhús EV 0,2 0,2     0,2 14 16 

Eldhús UÞ 0,2       0,2 14 16 

                  

Samtals   1,3 1,0 0,3 0,2       

         Lagnir í deilikistu : 25x2.9mm, (sjá, tafla19) 

       

 

 

 

         Tafla 19. Lagnastærðir neysluvatns (rehau) 
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7.1 OFNAR OG GÓLFHITI 

 

 

 

Tafla 20. Ofnar á 1. Hæð. 

ofn nr gerð hæð lengd afköst ofnlokar tenging 

101 voryl  22 700 1200 1630 bakrásarloki A - B 

102 handklæðaofn 800 500 360 bakrásarloki E - F 

103 voryl   22 500 2000 2090 framrásarloki C - D 

104 voryl   11 600 1200 758 framrásarloki A - B 

105 voryl   11 400 400 181 framrásarloki A - B 

106 voryl   21 500 1400 1084 framrásarloki A - B 

107 voryl   21 500 1400 1084 framrásarloki A - B 

108 handklæðaofn 800 500 360 bakrásarloki E - F 

109 voryl  33 600 2000 3318 framrásarloki C - D 

heild       10865     

Stofnlagnir ofnakerfis. Nauðsinleg afköst = 10.865W valin lögn (tafla 22.)  

22x1,5 = 11.000W afköst  

 

Stærsti ofn er notaður við að velja stærð lagna frá deilikistu. 

Afköst 3.318W 

Lögn valin (tafla 22.) = 15x1,5 = 3500W  

 

 

Tafla 21. Gólfhiti á 2. hæð 

slaufa c/c Afköst l stærð Afköst 

nr. (mm) (W/m2) m (m2) (W) 

101 150 100,0 23,52 3,36 336 

102 150 100,0 23,52 3,36 336 

201 150 100,0 98,56 14,08 1408 

202 150 100,0 105,85 12,75 1275 

203 150 100,0 103,83 12,69 1269 

204 150 100,0 77,55 7,6 760 

Heild     432,83   5384 

Stofnlagnir gólfhitakerfis. Nauðsinleg afköst = 5.384W valin lögn (tafla 22.)  

18x1,5 = 6.000W 

              

Stærsta slaufa er notuð við að velja stærð lagna frá deilikistu. 

Afköst 1.408W 

Lögn valin (tafla 22.) = 12x1,2 = 1500W  
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       Tafla 22. Stærðir lagna. 

 

 

 

 

7.2 LOFTUN ÞAKS 

 

Samkvæmt byggingarreglu gerð eru gerðar kröfum um að loftun sér minnst 1.000 mm2 fyrir hvern 

m2 þakflatar. 

Hallandi timburþakið er 86m2 en 63m2 sem þarf að lofta. 

Loftunarrör 40mm úr plasti með skordýra neti er með loftun uppá 563 mm2 

Innramál 40mm PEH er DN32  

 162 ∗ 𝜋 = 804 𝑚𝑚2                  Þrenging vegna skorrdýranets 30%  804 ∗ 0,7 = 563 𝑚𝑚2 

Sperru bilin eru stæðst: 7.00m * 0,6 m = 4.2 m2 

Loftunarþörf : 4.2 m2 * 1000 mm2 = 4200 mm2 

Magn af loftunarrörum 4200/536 = 13.4 stk  

Það er líka hægt að sleppa rörum og ekki klæða loftunar bilið af og setja skordýra net í staðinn. 

Það er ekki hægt að setja 13-14 rör í hvert sperrubil. 
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Ef loftunar opið er ekki klætt og sett skordýranet í staðinn Þá er loftunin  

25mm*555mm = 13875mm2 => Þrenging vegna skordýranets 0,7*13875mm2 = 9712,5mm2 sem 

dugar vel. 9712,5 mm2 > 4200 mm2 

Flata timburþakið er 14 m2 og þarf að loftræsta það allt 

Sperrubilin eru stæðst : 2m * 0,6 m = 1.2 m2 

Loftunarþörf: 1.2m2 * 1000mm2 = 1200 mm2 

Mag af loftunarrörum 1200/536 = 2,3 stk 

Þannig að 3 stk af rörum í hvert sperrubil henntar vel fyrir flatatimburþakið. 
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7.3 ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL 

 

Þakrennur og niðurföll 

Hallandi timbur þakið á húsinu sem er stæðsti þak flötur húsins er 86 m2 að stærð og eru tvö 

niðurfallsrör sem koma niður úr því. 

Þannig má skipta því í tvo hluta 43 m2. 

Mesta úrkoma í Reykjavík er 57 l/s/ha samkæmt töflu frá veðurstofu ísland. 
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Veljastærð á þakrennu 

Samkvæmt töfluni hér fyrir neðan ef þakflöturinn sem rennan á að taka við er 43 m2 og valið er 
100mm renna þá annar rennan meira enn 300 l/s/ha sem er yfirdrifið nóg miðað við 57 l/s/ha er 
mesta úrkoma í Reykjavík. Ef 75mm renna er valin þá ætti samkvæmt tölfuni hér fyrir neðan hún að 
anna 200 l/s/ha sem er yfirdrifið nóg en nærri lagi og verður því fyrir valinu. 
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Val á stærð niðurfallsröri 

Rennan sem valin var er 75mm og því kjörið að hafa niðurfallsrörið 75mm. 

Samkvæmt töfluni hér fyrir neða þá annar 75mm niðurfallsrör miðað við 43 m2 þakflöt meira en 300 

l/s/ha. Sem er ok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

73 
 

8 UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI 
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9 GÁTLISTI BYGGINGARFULLTRÚA 
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