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Formáli 

Hugmyndin af verkefninu spratt upp sumarið 2018 þegar ég fór með stofunni sem ég vinn hjá, 

Verkhof ehf á kynningu á loftræsisamstæðum með varmaendurnýjun sem auðvelt er að koma 

fyrir í íbúðarhúsnæðum. Þetta var í fyrsta skiptið sem ég hafði heyrt af slíkri tækni og langaði 

mig því að kynna mér þetta betur. Þegar ég fór að spyrjast fyrir og forvitnast um hvernig þessum 

málum væri hagað hér á landi fékk ég ýmist þau svör að verktakar sem væru að byggja og selja 

íbúðarblokkir væru ekki tilbúnir til að bera af þann viðbótarkostnað sem við bætist á hverja íbúð 

einfaldlega vegna þess að þetta loftræsikerfi væri ekki að hækka verðgildi þeirra, þ.e.a.s. þessi 

kostnaður myndi ekki skila inn hagnaði og því er engin fjárhagsleg ástæða fyrir verktakann að 

setja upp slíkt kerfi. En þegar horft er hins vegar á markaðinn þá virðist loftræsingin vera á 

uppleið og eru fleiri og fleiri eru að átta sig á kostum þess að hafa ávalt ferskt og stöðugt loft inni 

hjá sér sama hvernig viðrar úti. Vel hönnuð loftræsing kemur í veg fyrir undirþrýsting sem getur 

valdið leka með að draga inn vatn og út frá lekanum verða rakaskemmdir og myndast getur 

mygla.  

Viðeigandi er að taka fram að í janúar 2019 var send út tilkynning frá Veitum vegna 

heitavatnsnotkunar en hafa þeir nú virkjað viðbragðsáætlun í rekstri vegna kuldakastsins sem 

staðið hefur yfir þar sem rennlsi um hitaveituæðar hefur náð nýjum hæðum og fór upp í 16 

þúsund tonn á klukkustund að jafnaði á sólahrinsg sem er mesta notkun sem sést hefur. 

Almenningur er því hvattur til að fara sparlega með heita vatnið.[1]  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum honum Karli Hákoni Karlssyni framkvæmdastjóra hjá 

Blikksmiðurinn hf. fyrir góða leiðsögn í gegnum verkefnið og frábært samstarf.  

Einnig vil ég þakka yfirmanni mínum honum Svavari M. Sigurjónssyni einum af eigendum 

Verkhof ehf. fyrir að veita mér aðstöðu og frábæran stuðning meðan á verkefninu stóð. 

Þakkir ber ég einnig fjölskyldu, vinum, kennurum og samnemendum fyrir stuðning í gegnum 

námsferil minn. 
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1. Inngangur 

Í þessu verkefni verður skoðað kosti þess að setja upp loftræsikerfi með varmaendurnýjun í 

venjulegar íbúðarblokkir, þar sem við notum mest megnis jarðvarma til að hita upp húsin okkar 

og notuð er að mestu leiti náttúruleg eða blönduð loftræsing því hún er ódýrari kostur fyrir 

verktaka og eigendur. Hins vegar ber sú aðferð þá ókost að við erum að nýta orkuna sem fer í 

upphitun mjög illa því að þegar loftað er um þá er verið að kasta heita loftinu beint út um gluggan 

og dregið er inn kalt og ferskt loft sem þarf að hita upp á nýtt. Einnig er mikið um að fólk lofti 

illa um íbúðir sínar og geta þá skapast slæmar aðstæður innanhúss sem eiga til með að mynda, 

þungt loft, raka uppsöfnun sem leiðir til myglu. Þessar loftræsisamstæður eiga ekki bara að spara 

orkunotkun til upphitunar heldur tryggja þær mun stöðugri og betri loftgæði.  

Komið verður inn á mikilvægi góðrar innivistar á heimilum þar sem hún stuðlar að bættri heilsu 

en slæm innivist getur ollið vanlíðan og jafnvel valdið alvarlegum sjúkdómum hjá þeim sem 

dvelja við slíkar aðstæður. Af því gefnu ætti góð innivist að vera í forgangi í hönnun allra 

íbúðabygginga en því miður eru peningar oftast í fyrirrúmi og eru sparnaðarráðin yfirleitt mun 

hagstæðari heldur en gæðin.  

2. Umræða og túlkun 

CO2 mælir var notaður til að athuga loftgæði á heimili höfundar, íbúðin er 81m² og á jarðhæð. 

Mælinum var komið fyrir í svefnherbergi viðkomandi og gluggum lokað fyrir svefn. Áður en 

lagst var til rekkju var mælir á bilinu 750-950 ppm en þá hafði glugginn verið opinn yfir daginn. 

Þegar mælingar fara upp fyrir 1.000 ppm byrjar mælirinn að gefa frá sér aðvörunarhljóð og ekki 

leið að löngu þar til mælirinn byrjaði að pípa eftir að glugga var lokað og því fór mælir oftar en 

ekki að pípa fyrir svefn. Tekið var á það ráð að taka mæli úr sambandi fyrir svefn og setja í 

samband um leið og vaknað var og voru mælingar á bilinu 2.000 – 2.700 ppm með lokaðan 

glugga en frá 950 – 1.200 með opinn glugga. Eftir þessa rannsókn er höfundur mun meðvitaðari 

um hversu mikil áhrif CO2 hefur á heilsu þar sem mikill munur finnst á milli þess þegar illa er 

loftræst um svefnherbergi yfir nóttu, er mun þreyttari og sljórri á morgnana og minna tilbúinn að 

takast á við daginn. Því miður er íbúðin ekki nægilega vel loftræst og væri gífurlegur munur að 

hafa góða loftræsingu.  
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3. Húsnæði 

Byggingin sem tekin verður fyrir á að reisa í 108 Reykjavík í Háaleitis- og Bústaðahverfi, um er 

að ræða fjögurra íbúða byggingu í bleikargróf 6 sem að arkitektin  Gestur Ólafsson hannaði.  

Brúttó flatarmál byggingarinnar er 460,0 m² og brúttó rúmmál er 1.423,6 m³.  

Húsið sem um ræðir er tveggja hæða íbúðarhús með flötu þaki, það er staðsteypt og verður 

einangrað og klætt að utan með flísum, múr og timbri. Allar klæðningar innan og utanhúss verða 

í flokki 1. Gólf á jarðhæð eru staðsteypt, gólf á 2. hæð og þakplata verða fíligran plötur sem 

steypt er ofan á. Aðalþak hússins er steypt, einangrað og klætt með þakdúk. Bygging skal 

einangruð í samræmi við gr 13 3 2 í byggingarreglugerð. Tvöfalt k-gler er í öllum gluggum og 

gólfhitun er í öllu húsinu. Byggingu skal loftræsa skv. gr 10 2 5 í byggingarreglugerð. 

 
Tafla 1 - Húsnæði 
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4. Innivist  

Innivist er hugtak sem nær yfir þá þætti sem hafa hvað mest áhrif á vellíðan og heilsu manneskju 

innanhúss. Meðalmanneskja í þróuðu ríki eyðir um 90% tíma síns inni og eru þar með talin 

heimili, vinnustaðir og faratæki. [2] 

Skipta má innivist upp í fjóra megin flokka; varmaþægindi, loftgæði, hljóðvist og lýsingu. Hér 

verður fyrst og fremst fjallað um þá þætti sem við koma verkefninu og því verður aðeins lauslega 

fjallað um þá hluta innivistar sem ekki snúa að loftræsingu.  

4.1.  Varmaþægindi 

Varmaþægindi er lýsing á því ástandi þegar manneskju líður 

hvað best í því hitastigi sem hún er stödd í og að viðkomandi 

upplifi hvorki hita né kulda tilfinningu. Ekki er þó hægt að gera 

öllum til geðs í hitastillingum þar sem efnaskipti manna eru 

mjög mismunandi og upplifun þeirra á heitu og köldu getur 

einnig verið afar mismunandi. Því verður að vera ásættanlegt að 

miða við þær aðstæður þar sem aðeins 5% eru óánægðir, það á 

við þær aðstæður þar sem hitamismunur milli höfuðs og fóta er 

að hámarki 3 K. [3]  

Klæðnaður fólks hefur mikil áhrif á upplifun þeirra á varma 

innanhúss, því er mikilvægt að skoða til hvaða athafna hvert rými 

verður notað, til að ákvarða einagrunargildi fatnaðar þeirra sem þar 

verða. Einangrunargildi fatnaðar [Icl] er  ýmist gefið upp í clo, þar 

sem  = ,  ∙�
.  

Til að útskýra betur eininguna clo, þá má sem dæmi nefna að nakin 

manneskja er með einangrunargildið Icl = 0 clo, meðal manneskja að 

sumri til er oftast klædd í 0,5 clo á góðum sumardegi og 1 clo á 

veturna.  Einnig þarf að taka tillit til hversu mikið flatarmál af 

líkamanum fatnaðurinn hylur. [4] 

Til að uppfylla kröfur varmaþæginda þarf að hugsa til árstíma, þar 

sem mis mikil þörf er á orku til upphitunar húsa hér á landi má 

reikna með að kaldast sé -15°C á veturna og hlýjast 22°C á sumrin.  
Mynd 2 - Einangrun klæðnaðar 

Mynd 1 – Efnaskipti manna 
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Á vetrartíma er miðað við clo = 1 (0,155m²·K/W) og er ráðlagt að hanna eftir eftirfarandi gildum: 

- Að hitastig sé á bilinu 20-24°C  

- Á bilinu 0,1 m – 1,1 m ofan við gólf verði ekki meiri hitamismunur en 3K. 

- Yfirborðshitastig á gólfi skal vera á bilinu 19-26°C nema þegar að gólfhiti  

er til staðar, þá má yfirborðshitinn fara upp í allt að 29°C.  

- Meðal lofthraði skal vera undir 0,15 m/s 

- Hitamismunur frá rúðum og öðrum köldum lóðréttum flötum yfirborðum má ekki vera 

meiri en 10 K (átt er við um lítil lóðrétt flatarmál 0,6 m yfir gólfi) 

- Hitamismunur vegna upphitaðs lofts ætti að vera minna en 5 K (miðað við lítið lárétt 

yfirborð 0,6 m yfir gólfi) 

Á sumrin, miðað við fatnað með clo gildi = 0,5 ( 0,078m²*K/W) og er ráðlagt að fara eftir 

eftirfarandi gildum: 

- Hitastig innanhúss á að vera á bilinu 23 og 26 °C  

- Hitamismunur lóðrétt á bilinu 0,1 m og 1,1 m yfir gólfi skal vera minni en 3 K  

- Meðal lofthraði skal vera minni en 0,25 m/s 

[5, bls. 77] 

Byggingarreglugerðin gerir aftur á móti kröfu um það að lofthraði verði aldrei meiri en 0,15 m/s. 

Þar sem byggingarreglugerð okkar mælir með minni lofthraða en mælt er með á sumartíma hér að 

ofan er notast við þau mörk. [6] 

Margir hlutir á heimilum gefa frá sér varma eins og t.d. ljós, tölvur og tæki, eldavélar svo eitthvað 

sé nefnt. Því er mikilvægt að reikna með þeim varmagjöfum sem koma til með að vera í 

húsnæðinu. Gera má ráð fyrir að lýsing í íbúðarhúsnæði gefi frá sér um  

15 W/m² [7]. Skv. töflu á mynd 3 má sjá að áætlað ísskápur gefi frá sér 75W og sjónvarp 100W 

Gegnumtrekkur getur myndast bæði þegar hitamismunur og þrýstingsmunur er milli herbergja og 

þá sérstaklega þar sem op eru á sitthvorri hlið. Kaldur dragsúgur getur skapast þegar kalt er úti og 

vindur blæs sem veldur því að loftið leitar undir hurðargöt og þegar köldu blæs á fætur upplifir 

manneskjan vanlíðan vegna hitamismunar á líkama. Manneskjan er einkar næm á kuldamismun 

milli fóta, handa og höfuðs, því er mikilvægt að varmi sé jafn um allt rýmið og að varmageislun 

sé ekki of mikil.  
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Þegar talað er um gegnumtrekk er átt við óvelkomna kælingu sem verður vegna hreyfingar í lofti. 

Verður vart við gegnumtrekk þegar lofthraði er hærri en 0,15-0,3 m/s sem er í raun örlítil 

hreyfing á lofti en hefur kælandi áhrif á húð manna sem veldur vanlíðan.  

 

 

 

 

4.2.  Loftgæði 

Loftgæði innanhúss tekur mið af öllum þeim þáttum sem hafa áhrif á heilsu og þægindi manna að 

varmanum undandskildum. Loft er mikilvægur þáttur fyrir öndun þar sem það veitir líkamanum 

nauðsynlegt súrefni og fjarlægir koltvíoxíð sem til verður í efnaskiptum líkamans. 

Manneskjan hefur þær kröfur um að inniloft sé ferskt og þæginlegt en ekki þungt og 

heilsuspillandi. [4]  

Professor P.O. Fanger kom með skala til að auðvelda mælingu á loftgæðum sem notast við 

einingarnar olf og decipol. Einingin olf segir til um hversu mikla loftmengun meðalmanneskjan 

gefur frá sér (sitjandi fullvaxta meðalmanneskja í kjörhitastigi) og einingin decipol segir til um 

hversu mikla loftmengun meðalmanneskja (1 olf) gefur frá sér í loftræstu rými með 10 l/s af 

fersku/ómenguðu lofti. 

Jafna 1 – decipol  � = ,  
 

Mynd 3 - Varmafrágjöf tækja 
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Á mynd 4 má sjá samband milli óánægju og loftgæða í 

decipol. 

Magn efna í lofti er ýmist gefið upp í mg/m³ eða ppm 

(parts pr. Million) sem samsvarar 1 cm³ af mengun á 

móti 1.000.000 cm³ af lofti.  

Umreikna má á milli eininga með jöfnu 2 miðað við 

25°C 

 

Jafna 2 – ppm = , ∙ /  

Þar sem M (met) er efnaskipti manneskju [kg/kmol] 

[5, bls. 83–84] 

Upplifun manna á loftslagi innanhúss fer fyrst og fremst eftir loftgæðum er því mikilvægt að 

passa upp á að fersku lofti að utan sé komið inn í húsnæði og að komið sé í veg fyrir sem mesta 

mengun. Mengun getur myndast við hinar ýmsu aðstæður, helstu mengunarvaldar í lofti eru 

óþefur sem kemur oftar en ekki frá íbúum og eldamennsku þeirra, gas og uppgufun efna eins og 

t.d. formealdehýð (HCHO) sem getur myndast við uppgufun á byggingarefnum og koltvíoxíð 

(CO2) sem myndast við öndun manna, einnig getur ryk mengað loftgæði og fylgir því oft 

rykmaurar og aðrar örverur. [5] 

Lykt og þungt loft getur valdið vanlíðan á heimilum og stafar það oftast af efnaskiptum og 

útblæstri (CO2) sem kemur með útöndun manna. Auðveldara er að mæla (CO2)  magn í lofti 

heldur en aðrar heilsuspillandi lofttegundir, en helstu heilsuspillandi lofttegundir eiga það til að 

haldast í hendur og má styðjast við CO2 mælingar til að fá skjóta sýn á gæðum lofts en alls ekki 

nákvæma. 

  

Mynd 4 - Hlutfall óánægðra og decipol 
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Á grafinu hér til hliðar má sjá hlutfall óánægðra sem ganga 

inn í herbergi með ákveðið miklu magni CO2 í hverju tilviki 

fyrir sig. Fyrsta upplifun manna er yfirleitt sú sem ákveður 

hvað okkur finnst um þær og er því skynsamlegt að hanna 

eftir mælingum sem gerðar eru við þær aðstæður þegar 

manneskjur tjái sig um komu inn í rými frekar en eftir dvöl 

þar inni því manneskjan venst aðstæðum fljótt og má sem dæmi nefna að lykt verður töluvert 

vægari eftir nokkrar mínútur og er því lítið að marka. [3] 

Hver og ein manneskja mengar frá sér og gefur ákveðið magn CO2 frá sér, en það fer þó eftir 

efnaskiptum viðkomandi og iðkun þeirra hverju sinni. Sett var upp einföld formúla til að reikna 

út hve mikla útblástursmengun fullvaxta manneskja gefur frá sér. 

Jafna 3 - CO2 mengun manna �, � = 7 ∙  

Þar sem �, �  er magn koltvíoxíðs (CO2) sem manneskja gefur frá sér í einingunni L/klst og 

M er efnaskipti líkamans í einingunni met. [3] 

CO2 magn í fersklofti á Íslandi var mæld um 

410ppm árið 2018 á Stórhöfða í 

Vestmannaeyjum, ekki gekk að finna samskonar 

mælingar af höfuðborgarsvæðinu og voru því 

niðurstöður þessara mælinga notaðar til 

viðmiðunar í þessu verkefni.[8] 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hitastig og 

hlutfallsraki hafa mikil áhrif á upplifun manna á 

loftgæðum. Mælt er með að halda 

hlutfallsrakanum á milli 0,3 og 0,7 til að koma í veg fyrir heilsutjón, en vert er þó að benda á að 

þegar rakastig er komið yfir 0,4 eykst tæring á málmum sem verður til að þeir ryðga hraðar. Ef 

hlutfallsraki fer upp fyrir 0,7 eru farin að skapast betri  

aðstæður fyrir myglu og rykmaura í umhverfinu og getur það valdið miklum heilsukvillum. 

- Hlutfallsrakastig skal vera valið 0,7 í hæsta gildi, þar sem hærra rakastig getur myndað 

myglu og bætt lífsgæði örvera. Við hlutfallsrakastig minna en 0,45 má gera ráð fyrir að 

rykmaurar og aðrar örverur þurrkist upp og drepist. 

Mynd 5 - Hlutfall óánægðra og CO2 

Mynd 6 - CO2 mælingar á Stórhöfða 
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- Á vetrartímanum er ráðlagt að halda hlutfallsraka undir 0,5 til að koma í veg fyrir að 

vökvi/dropar myndist á köldum byggingarhlutum eins og t.d. gluggum. 

- Stöðurafmagn getur orðið til í ómeðhöndluðu yfirborði þegar hlutfallsraki er orðinn of 

lítill, stöðurafmagnið getur orðið til þess að neistar myndist við snertingu og valdið 

óþægindum.[3, bls. 42–43] 

Loftgæðin skipta einnig miklu máli því það eru margar lofttegundir sem geta valdið vanlíðan og 

stuðlað að einbeitingarskorti og skert afkastagetu þeirra sem upplifa þessa ákveðnu loftmengun.  

Rakastig í lofti þarf að vera rétt ráðið, ef of mikill raki er innanhúss getur myndast ákveðið ástand 

sem kallast „sick building syndrome“ þar sem átt er við að húsnæðið sé að valda veikindum og 

óþægindum þeirra sem í því eru staddir. 

4.3.  Hljóðvist 

Hljóð er víbringur í loftinu (lengdarbylgjur) ásamt tíðni 

[Hz] sem mannsekjur geta heyrt. 

Hver og einn einstaklingur hefur sína skilgreiningu á 

hvað er hávaði og hvað er hljóð, það sem einn kallar 

hávaða getur verið hljóð í annarra manna eyrum. Þeir 

sem búa eða vinna þar sem stanslaus hávaði er geta 

upplifað meira stress, höfuðverki, einbeitingarskort og  

myndað með sér svefnvandamál og hefur það allt áhrif 

á heilsu manna. Það eru dæmi um það að hávaði geti 

valdi ótímabærum dauða, og er talið að hávaði hafi átt 

þátt í dauða á bilinu 200-500 manns í Danmörku árið 2003. [9], 

Mynd 7 - Samband tíðni og hljóðstyrks 
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Decibel (dB) er einingin sem notuð er til að mæla 

styrkleika hljóðsins, decibel er lógaritmískur skali. 

Mynd 7 sýnir samband á tíðni og decibils og áhrif 

þeirra á heyrn manna. Til að einfalda decibel þá er hvísl 

um 20 dB, venjulegar samræður 60 dB, brotvél 120 dB 

og læti í flugvél 140 dB (sjá mynd 8). [9] 

Manneskja með venjulega heyrn skynjar hljóð með 

tíðninni á bilinu 20Hz upp í 20000Hz og eru 

mikilvægustu hljóðin sem við skynjum á hverjum degi 

á bilinu 250-6000Hz. 

Auðvelt er að taka eftir hljóðstyrkleika breytingu yfir 5 

dB en 3 dB breyting er hins vegar varla eftirtakanleg. 

Tíðni getur valdið óþægindum hjá sumum og á tíðni 

undir 1 Hz til með að valda því að manneskjan upplifi 

ástand sem svipar til bílveiki og í sumum tilfellum getur hún haft áhrif á jafnvægi hennar. [10] 

Hljóðstyrkur hagar sér lógaritmískt sem þýðir að hljóð af sama styrk á sama tíma er ekki reiknað 

1+1=2 og má sem dæmi nefna þegar tvær manneskjur eru að tala á sama tíma í hljóðstyrk er 

augljóst að hljóðið hækkar ekki tvöfalt.  

Í loftræsistokkum í íbúðarhúsnæðum er ráðlagt að hafa lofthraða undir 3 m/s í tengistokkum, 

undir 5 m/s í dreifistokkum og undir 8 m/s í stofnstokkum til að koma í veg fyrir að hljóð sem 

myndast þegar loftið er flutt til í þeim berist út um ristar.  

Reikna má út hljóð sem myndast vegna lofthraða í stokkum með eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 4 - hljóð vegna lofthraða = ´ + ∙ � + ∙    

 

Mynd 8 - Mælikvarði á dB 
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4.4.  Lýsing 

Náttúruleg lýsing er bæði hagstæðasti og 

heilsusamlegasti kosturinn á lýsingu sem 

völ er á, það er þegar birta beint og óbeint 

frá sólu er nýtt til að lýsa upp rými 

bygginga, þess vegna er mikilvægt að 

staðsetja glugga þannig að sólaljósið njóti 

sín sem best án þess að valda ofbirtu. 

Lýsing hefur mikil áhrif á líkamsstarfsemi 

manna og því er mikilvægt að hugað sé að góðri lýsingu þar sem ljós er ekki bara ljós. Engin 

rafræn lýsing nær sömu gæðum og dagsljósið því það gefur frá sér kalt ljós sem stöðvar 

melatonin framleiðslu líkamans og er mikilvægt að finna fyrir því á morgnana svo að líkaminn 

viti að það sé tími til að vakna. Á móti er síður mikilvægara að dempa lýsingu með tímanum og 

passa upp á að björt og köld lýsing sé ekki of seint á kvöldin því hún kemur í veg fyrir góðan 

svefn.[11]  

Af allri þeirri orku sem kemur frá sólu eru aðeins 40% af geislun hennar sýnileg, restin er 

útfjólublá geislun og infrarauðar bylgjulengdir. [9] 

Ekki er fjallað um lýsingu í íbúðarhúsnæði í reglugerð þar sem stuðlað er að vellíðan heldur er 

einungis nefnt lágmarsklýsing á vinnustöðum og í skólum, lýsing hefur áhrif á afkastasemi, 

vellíðan og orku. Dagsbirtan hefur áhrif á líkamsklukku manna og gera langir dagar á sumrin og 

stuttir daga á veturna mönnum erfitt fyrir. Illa hönnuð lýsing getur komið fram í missamræmi í 

lýsingu eins og t.d. glýja og flöktur valda þreytu því að augun þurfa sífellt að stilla sig inn á sitt 

hvora tíðnina.  

 

Mynd 9 - Náttúruleg birta 
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5. Loftræsing í íbúðarhúsum 

5.1.  Náttúruleg loftræsing 

Náttúruleg loftræsing er ein algengasta aðferðin 

til loftræsingar sem notuð hefur verið í 

íbúðarhúsum enda er hún einnig sú elsta. 

Náttúruleg loftræsing er sú loftun sem verður í 

húsnæði án aðstoðar frá vélrænni loftræsingu. [2] 

Erfitt er að stjórna loftflæði á nákvæman hátt með 

náttúrulegri loftræsingu þar sem hún fer alfarið 

eftir veðurfari. Skiptir því miklu máli hvar 

byggingin er staðsett upp á hvernig skal hanna 

loftræsinguna. Notast þarf við upplýsingar um 

hvernig veðurfar er á staðnum, hver ríkjandi 

veðurátt er og hvaðan helstu mengunarþættir geta 

borist inn. Þegar það er hlýtt úti og logn er 

loftræsingin lítil sem engin og þegar það er kalt 

úti og vindur getur myndast kaldur dragsúgur í 

húsnæði sem veldur óþægindum. Loftræsing verður um 

glugga, útihurðar eða loftærsiventla/ristar sem komið er 

fyrir á útveggjum eða gluggum bygginga sem að hleypa 

takmörkuðu lofti inn eða út.  

Helstu drifkraftar náttúrulegrar loftræsingar eru 

vindkraftar, uppstreymi heita loftsins og 

þrýstingmismunur milli hæða svokölluð skorsteinsáhrif. 

Eins og mynd 11 gefur til kynna er vindálag ekki það 

sama á öllum flötum vindáttar og því er mikilvægt finna 

út hvar best er að staðsetja hvert loftræsi op. [5] 

 

 

 

 

Mynd 10 - Algengar náttúrulegar loftræsiaðferðir 

Mynd 11 - Dreifing vindþrýstings á fleti húss 
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Algengustu aðferðir við náttúrulega loftræsingu eru eftirfarandi: 

Einhliða loftræsing er þegar loft er tekið inn á 

sömu hlið og því er kastað aftur út. Oftast er notast 

við opnanleg fög á gluggum eða loftræsigöt og 

ristar í útveggjum, en erfitt er að fá loftið til að 

flæða almennilega um rýmið og hreinsa loftið. 

Megin drifkraftur er vindur fyrir einhliða 

loftræsingu en þar sem op eru  í mismunandi hæð 

geta skorsteinsáhrif aukið loftflæði til viðbótar við vindinn. Þessi aðferð hentar frekar í heitari 

löndum en þar sem vetur er kaldur líkt og hér á landi væri kostur að hita upp loftið sem kemur 

inn. [2] 

Tvíhliða loftræsing er þegar loftræst er inn um eina 

hlið byggingar og lofti hleypt út um aðra hlið. 

Loftfæði í þessu tilviki er aðallega vegna 

vindþrýstings, og flotþrýstingur verður mikilvægur 

einungis ef það verður mikill hæðarmunur milli 

inntaks og útblásturs opnum. Helsta tæknin sem 

notuð er í tvíhliða loftræsingu eru lítil op eins og rifur, 

grill og ristar eða stærri eins og gluggar og hurðir sem hægt er að stjórna með að opna og loka. 

Staðsetja skal op á þeirri hlið sem vindátt er ríkjandi og  þar sem minna blæs á, þannig að góður 

vindþrýstings mismunur er á milli innblásturs og útblásturs ops. Innréttingar og húsgögn geta 

hindrað loftflæði.  

Tvíhliða loftræsing er yfirleitt skilvirkari heldur en einhliða vegna þess að þrýstingsmunur á milli 

opa þvert á vind og opa í logni getur myndað hagstæðari skilyrði til að auka loftflæði.[2] 

Reiknaður er vindkraftur og vindþrýstingur skv. eurocode 1-4. 

 

  

Mynd 12 - Einhliða loftræsing 

Mynd 13 - Tvíhliða loftræsing 
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Loftræsing með hitauppstreymi eða 

skorsteinsáhrifum verður vegna mismunandi hita á 

lofti að utan og innan. Þar sem hlýja loftið fyrir 

innan er léttara leitar það upp á við sem gerir það 

að verkum að ferska loftið fyrir utan dregst inn um 

op að neðan. Hæðin skiptir miklu máli í þessu kerfi 

og því meiri hæðarmunur í opnum rýmum því 

meiri kraftur verður á kerfinu, vegna 

þrýstingsmismuns. Vindþrýstingur getur ýtt undir 

virkni loftræsingar en hann getur líka dregið úr 

virkni ef vindátt er óhagstæð og jafnvel í verstu tilfellum 

haft þveröfug áhrif og blásið lofti inn að ofan. Við hönnun á slíku kerfi má taka til ýmissa bragða 

og má sem dæmi nefna; hafa opinn reykháf, loftræsistokkar sem fara upp fyrir þak og út um 

ventil og setja þakglugga. [2] 

5.2. Vélræn loftræsing í íbúðarhúsnæðum  

Vélræn loftræsing er þegar vélknúin loftræsing sér 

um bæði innblástur á fersku lofti og útsog. 

Loftræsikerfið samanstendur í grunninn af samstæðu, 

inntaki, frákasti, stokkum, innblásturs- og 

útsogsristum. En á kerfið má bæta ýmsum íhlutum 

eins og t.d. hljóðgildrum, stillilokum, brunaloku og 

einangrun. Samkvæmt byggingarreglugerð þarf að 

loftræsa öll votrými og þar sem ekki eru gluggar þarf 

að setja útsogsristar í rýmin og er þeim ýmist komið 

fyrir á veggjum eða í loft. Undir votrými teljast: 

baðherbergi, minni salerni, þvottahús, ræstiskápar og eldhús. Þetta eru allt rými þar sem mikil 

uppgufun vatns verður og þarf því að lofta þar vel út. Á móti þarf ávalt að blása í það minnsta 

jafn miklu lofti inn í byggingu og sogað er út úr henni. Þá er gott að staðsetja innblástur í 

svefnherbergjum, stofu og öðrum íverurýmum þar sem íbúar eiga það til með að verja mestum 

tíma. 

 

Mynd 14 - Skorsteinsáhrif 

Mynd 15 - Vélræn loftræsing 
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5.3.  Loftræsing með varmaendunýjun 
 
Loftræsing með varmaendurnýjun virkar þannig að það loft sem fer um útsog íbúða er ekki 

kastað beint út, heldur er sá varmi, sem orka hefur verið sett í til þess að kynda upp íbúðina, 

endurnýttur og kemur þannig í veg fyrir að orkan sem fór í upphitun hússins sé töpuð. Ferlinu er í 

stuttu máli lýst þannig að heita og notaða loftið er dregið í gegnum loftræsisamstæðu þar sem 

varminn er nýttur á ákveðinn hátt til þess að hita upp ferska loftið sem blásið er inn, en passa þarf 

upp á að gamla og notaða loftinu sé ekki blandað við það ferska því það minnkar gæði þess og 

getur einnig stafað af þannig blöndun lyktarmengun. 

Loftræsisamstæður með varmaendurnýjun eru að endurnýta á bilinu 60-95% af varmanum í 

útsogslofti og hafa bætt orkubúskap bygginga svo um munar. Algengur misskilningur er að þessi 

tæki  framkalli hita en er þessi tækni einungis hugsuð til að viðhalda varmanum betur og spara 

þar með orku sem fer í upphitun. Vel hannað loftræsikerfi sér einnig til þess að alltaf sé ferskt loft 

í herbergjum sem ekki hafa op á útveggjum. Þessi kerfi eru mjög hentug þar sem íbúðir eru við 

umferðargötur því þar er ókostur að opna glugga bæði vegna hljóð- og loftmengungar frá bílum. 

Loftræsisamstæður eru það nettar og hljóðlátar í dag að koma má einni slíkri fyrir í þvottahúsi, 

geymslum og svo er líka dæmi um þar sem þeim er komið fyrir undir lofti á svölum íbúða. [12] 

Tegundir varmaendurvinnslu til notkunar í byggingum 

Nokkrar af algengustu týpum varmaendurvinnslu kerfa eru: Krossvarmaskiptir (fixed plate), 

varmadælur (heat pipe), hjólvarmaskiptir (rotary wheel), og vökvavarmaendurvinnsla (run-

around coil). 
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Krossvarmaskipti (fixed plate) 

er algengasta tækni til varmaendurnýjunar, 

sem er nefnd eftir uppbyggingu loftskipta 

hennar. Í þessum samstæðum, er plötu 

yfirborð plötuskiptinganna venjulega gerðar 

úr þunnum plötum sem er staflað saman eða 

eru úr einni plötu með nokkrum 

loftsreymisopum. Kerfið virkar þannig að flutt 

er varmaorka frá útstreymislofti til innblásturslofts 

með plötu varmaskipti yfirborðs. Virkni slíkra varmaskipta er á 50-80%. Loftflæði er ýmist 

mótlægt, krosslægt, og svo samsíða (loftið streymir þá á móti hvort öðru, hornrétt á hvort annað 

eða samsíða). Mynd hér til hliðar sýnir krosslægt loftflæði. 

Vökvavarmaendurvinnsla (Run around coil) 

er varmaendurvinnslukerfi þar sem flytja má 

varman yfir langar vegalengdir. Kerfið virkar 

þannig að vökvi er í lokuðu lagnakerfi og er 

honum dælt í hringi á milli tveggja 

varmaendurvinnslukerfa, þar sem á öðrum 

endanum er vökvinn hitaður upp og fluttur að 

hinni varmaendurvinnslunni sem að kælir 

vökvann og nýtir á sama tíma varmann sem kemur frá hinu kerfinu. Kerfið er að nýta um 50-66% 

af varmanum. 

  

Mynd 16 - Krossvarmaskiptir 

Mynd 17 - Vökvavarmaendurvinnsla 
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Varmadæla (Heat pipe) 

er varmaendurnýting með varmadælu er varmaflutningur þar 

sem hiti frá uppgufun er fengin til að flytja varma til lengri 

vegalengda með viðeigandi litlum hitamismun. Einingunni er 

skipt upp í tvo hluta fyrir hita/orku skipti milli frákasts- og 

innblásturs lofts þar sem vökva er breytt í gufu og gufu breytt 

í vatn. Hitinn er færður frá heitu gasi til að hita upp 

innblástursloft. 

Hjólvarmaskiptir (heat recovery wheel) 

er varmaendurnýjun með snúningshjóli, samansett af snúningsstöng með gegndræpu hjóli sem. 

Snúningsöxullinn er keyrður af mótor þannig að frákastsloftið og ferska loftið fara til skiptis í 

gegnum hvern hluta. Hraði snúningshjólsins er venjulega tiltölulega lítill og innan markanna 3-15 

snúningar á mínútu. Snúningshjólin eru notuð víðsvegar og eru samstæðurnar þekktar fyrir þeirra 

góðu virkni og vandræðaleysi þeirra. Hita endurnýjun hjá þeim er yfirleitt yfir 80%.  

[12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18 - Varmadæla 

 
Mynd 19 - Hjólvarmaskiptir virkni 

Mynd 20 - Hjólvarmaskiptir þverskurður 
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5.4.  Blönduð loftræsing 

Þegar notast er við vélræna loftræsingu til að ýta undir virkni 

náttúrulegrar loftræsingar, er það kallað blönduð loftræsing. 

Vélræna loftræsingin er í raun hjálpardekk fyrir náttúrulegu 

loftræsinguna þar sem aðstæður eru slæmar fyrir náttúrulega 

loftræsingu ekki hægt að skapa almennilegt loftflæði um rými 

eins og t.d. í eldhúsum og baðherbergjum er mjög algengt að setja 

vélrænt útsog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 22 – Dæmi um loftflæði blandaðrar loftræsingar 

Mynd 21 - Blönduð loftræsing 
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6. Hönnun 

Þegar það kemur að hönnun loftræsikerfa þarf að hafa margt í huga og vanda þarf til verks því ef 

gallar eru í hönnun getur það orðið dýrt spaug. Passa þarf upp á að gott jafnvægi sé  

í loftræsikerfinu, hvar best sé að blása inn lofti og ákvarða loftskipti í hverju rými. Einnig þarf að 

passa upp á undir- og yfirþrýsting, þrýstifall í stokkum og lofthraða.  

Fyrsta sem þarf að huga að í hönnuninni er hvar best sé að koma fyrir loftræsisamstæðu. 

Loftræsisamstæðurnar sem skoðaðar eru í þessu dæmi koma hentugri stærð sem hægt er að koma 

fyrir í t.d. þvottahúsum, geymslu eða á svalarými. Svo þarf að ákveða staðsetningu útkasts- og 

inntakslofts, þar eru smá vísindi á bak við staðsetningu þeirra þar sem þú vilt ekki hafa þær of 

nálægt þannig að útkasts loftið sé tekið aftur inn, einnig þarf að passa upp á að inntaksloftið sé 

ekki tekið þar sem mengun er meiri (umferðargötumegin). 

Samkvæmt byggingarreglugerð þarf að loftræsa öll rými íbúða en það má gera ýmist með 

náttúrulegri loftræsingu, vélrænni lofræstingu eða blandaðri. Farið er fram á að útsog verði úr 

eldhúsi, baðherbergi, minni snyrtingum, þvottaherbergjum, stökum geymslum og 

kjallaraherbergjum.[13] 

Því er útsogs ventlum komið fyrir á salerni, þvottahúsi og eldhúsi í þessum íbúðum og er varminn 

endurnýttur frá þeim rýmum. Innblástursventlum verður komið fyrir á hagnýtum stöðum til að fá 

sem besta loftflæði milli rýma og tryggt er að næginlegt magn af fersku og góðu lofti  er blásið 

inn í öll rými. Gert er ráð fyrir að loft streymi frá menguðum rýmum til minna mengaðri rýma.  

6.1.  Loftmagnsútreikningar 

Gert er ráð fyrir að fjögurra manna fjölskylda búi í íbúðunum, skráð geymsla verður að mestum 

líkindum notuð sem svefnherbergi af notendum og því verður það rými loftræst, þannig að 

reiknað er með að 2 manneskjur sofi í hjónaherbergi, ein manneskja í svefnherbergi og ein í 

geymslu. Í upphafi var reiknað með að öll rými væru ávalt í notkun á sama tíma og varð sú 

klaufalega villa sem algeng er að reiknað var með 4 íbúum í stofu, 2 í hjónaherbergi og einum í 

hvoru svefnherberginu, en þá er í raun verið að reikna 4 manneskjur aukalega fyrir kerfið í heild 

sinni. Því er tekið til þess ráðs að reikna með að engin manneskja sé í stofu því að hún er líklegast 

að skaffa nægu lofti að hverju sinni þar sem hún er ekki í stanslausri notkun af öllum íbúum. 

Notast var við þrjár mismunandi aðferðir til að ákvarða viðeigandi magn af fersklofti sem blásið 

er í hvert rými. Hver jafnan er byggð á mismunandi forsendum, á súrefnisþörf manna, CO2 losun 
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innan rýmis sem skipta þarf út, og svo þær lágmarkskröfur sem gefnar eru upp af 

byggingarreglugerð. Passa þarf upp á að útsog verði aldrei meira en innblástur og því getur 

loftmagn í útsogi ráðið til um hversu mikill innblástur verður. Sú aðferð sem gefur upp mestu 

loftmagnsþörf af þeim sem nefndar voru hér að ofan er ráðandi í hönnun kerfis. 

Loftmagn reiknað samkvæmt jöfnu fyrir súrefnisþörf (O2):  

    Jafna 5 - Loftmagn vegna súrefnisþörf manna ,�2 = ∙    

,�2  - súrefnisþörf [l/klst] 

M  - efnaskipti manna [met] 

Loftmagnsþörf samkvæmt CO2 : 

Jafna 6 - Loftmagn vegna CO2 mengunar ,ú � = � ∙ ∙ , �2− �  

 

- , �    er Co2 útblástur manna reiknað út frá jöfnu  

- N   er fjöldi einstaklinga í rými 

- cop   er æskilegt hámark CO2 í rými (0,1% eða 1000 ppm) skv. BR 

- ci  er magn CO2 í fersku útilofti ( ú �  ≈ ,  % )  

- �   er nýtni loftræsingar � =  �− �− �   
Tryggt skal að CO2 magn í innilofti verði ekki meira að jafnaði en 0,08% CO2 (800 ppm) og fari 

ekki til skamms tíma yfir 0,1% CO2 (1.000 ppm). [13] 

Rými A Lofthæð Rúmmál N qV,O2 qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 0,0 l/klst 0,00 l/s 0,0 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 48,0 l/klst 0,13 l/s 0,5 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 24,0 l/klst 0,07 l/s 0,2 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 24,0 l/klst 0,07 l/s 0,2 m³/klst

Samtals: 0,27 l/s 1,0 m³/klst

Tafla 2 -  Loftmagnsþörf skv. súrefnisþörf 
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Loftmagnsþörf samkvæmt byggingarreglugerð: 

Til að ákvarða hvesu mikið ferskloft loftræsikerfið þarf að útvega eru lágmarkskröfur um 

innblástur á fersku lofti í íverurými minnst 0,3 l/s á m² gólfflatar á meðan rými er í notkun en 

annars dugar 0,2 l/s á m², í svefnherbergin skal aldrei vera minna en 7 l/s á hvern einstakling á 

meðan herbergið er í notkun.[14] Út frá þeim leiðbeiningum má reikna út loftmagnsþörf á 

eftirfarandi hátt: 

Jafna 7 - Loftmagnsþörf skv. byggingarreglugerð ,ú � = � ∙ ,� + ∙ , . 
- �  er gólfflatarmál rýmis [m²] 

- ,�  er ferskloftsmagnsþörf á flatarmál [(m³/klst)/m²] 

-   er fjöldi einstaklinga í rými 

- , .  Er lágmarks ferskloft á persónu 

 

 

 

  

Rými Flatarmál Lofthæð Rúmmál N Cop Ci εop qV,CO2 qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 0,1 0,04 0,9 20 l/s 0 l/s 0 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 0,1 0,04 0,9 20 l/s 21 l/s 76 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

Samtals: 42 l/s 151 m³/klst

Rými A Lofthæð Rúmmál N qV,pers. qV,A qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 7,0 l/s 0,3 l/s 15 l/s 52 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 7,0 l/s 0,3 l/s 18 l/s 66 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 11 l/s 41 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 10 l/s 36 m³/klst

Samtals: 54 l/s 195 m³/klst

Tafla 3 - Loftmagnsþörf skv. CO2 

Tafla 4 - Loftmagnsþörf skv. byggingarreglugerð 
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Samkvæmt byggingarreglugerð er útsog úr eldhúsi 30 l/s, inni á baðherbergi 15 l/s og svo út úr 

þvottahúsi íbúðar 20 l/s. Í heildina er því vélrænt útsog 30 + 15 + 20 = 65 l/s. [14] 

 

Til að koma í veg fyrir að undirþrýstingur myndist inni í íbúðum þarf að blása jöfnu lofti inn og 

því sem tekið er út, undirþrýstingur getur gert það að verkum að vatn og raki sogist inn í íbúðir. 

Ráðlagt er að innblástur sé 5-10% meiri heldur en útsog til að mynda léttan yfirþrýsting. [7] 

Þar sem útsog úr íbúð er 234 m³/klst en innblástur einungis 195 m³/klst þarf að hækka innblástur 

til að koma í veg fyrir undirþrýsting.  

Stillt var upp jöfnu til að finna hversu mikið hækka þarf innblástur, þannig að góð skilyrði 

myndist innan húsnæðis með 5-10% meiri innblæstri og framkalla þar með lítinn yfirþrýsting. 

Jafna 8 - Hlutfallshækkun innblásturs ∆ ,� =   ,ú ∙ ,,�  

 ∆ ,�   - Er hlutfallsleg hækkun á innblæstri sem þarf til að brúa bil milli útsogs og 

  innblásturs. [m³/klst]  ,ú    - Er reiknað heildar útsog úr íbúð [m³/klst] 

,�    - Er reiknuð heildar þörf á fersklofti miðað við lágmarkskröfu  

  byggingarreglugerðar. [m³/klst] 

1,05  - Er 5% hækkun á útsogi til að stilla innblástur 

 

 

 

Útsog

Rými Rist Loftmagn Loftmagn D A Hraði
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Eldhús Ú3 30 l/s 108 m³/klst ø 125 0,012m² 2,4 m/s
Þvottahús Ú1 20 l/s 72 m³/klst ø 100 0,008m² 2,5 m/s

Baðherbergi Ú2 15 l/s 54 m³/klst ø 100 0,008m² 1,9 m/s

Útblástur Ú4 65 l/s 234 m³/klst ø 160 0,020m² 3,2 m/s

Tafla 5 - Útsog íbúða 
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Reiknað þrýstitap 

Útreikningar á þrýstitapi í loftræsikerfi er líkt og með mörg önnur lagnakerfi, þar er tekin lengsta 

og erfiðasta leiðin frá byrjun til enda. Þ.e.a.s. lengsta leiðin frá inntaki/frákasti að          

innblásturs-/útsogsrist sem hefur mesta búnað og beygjur er tekinn og þrýstitapið sem á sér stað í 

honum. Þegar erfiðasta leiðin er fundin þarf að skipta henni upp í hluta þar sem tæki og 

minnkanir/stækkanir skilja hvern hluta í sundur.  

Notuð er jafna colebrooks til að finna hrýfisstuðul í stokk miðað við iðustreymi í lögnum, en til 

að reikna út núningsstuðulinn þarf að nota ítrun til að finna rétt gildi á núningsstuðli.  

Jafna Colebrooks: 

Jafna 9 - Colebrook � = − , ∙ log ( ,∙ √� + ,7 ∙ �ℎ) 

 

λ   - Núningsstuðull 

k  - Yfirborðsgrófleiki innan í lögnum 

Re  - Reynolds tala  =  � ∙ ℎ�  

v  - Hraði lofts [m/s] �ℎ  - Innra þvermál lagna �  - Seigla efnis [m²/s] 

 

 

Innblástur miðað við 5% yfirþrýsting

Rými Rist Loftmagn Loftmagn D A Hraði L
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Stofa I1 21 l/s 77 m³/klst ø 125 0,012m² 1,7 m/s
Hjóna I2 20 l/s 72 m³/klst ø 125 0,012m² 1,6 m/s

Svefnh. I3 14 l/s 51 m³/klst ø 125 0,012m² 1,2 m/s
Geymsla I4 13 l/s 45 m³/klst ø 125 0,012m² 1,0 m/s

Inntak I5 68 l/s 246 m³/klst ø 250 0,049m² 1,4 m/s

Tafla 6 - Innblástur íbúða 
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Þrýstifall 

Jafna 10 - Þrýstifall ∆� = � ∙ � 

 �   - dynamic pressure   � = ∙ ∙ �  

  - eðlismassi efnis [kg/m³] 

 

Jafnan var sett upp í Excel og notast var við skipunina goal seek til að ítra og finna réttan 

hrífilsstuðul. Þegar hann er kominn  þannig að  

 
Tafla 7 - Þrýstifall 

Sjá má á mynd hér að neðan hvernig þrýstifallsreikningum var skipt upp fyrir reikninga, frá nr 1 

þar sem byrjar við inntak og endar á nr 5 við innblástursrist. Á mynd 23 má sjá þá lengstu og 

erfiðustu leiðina sem reiknað var út frá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d A v Hd Re f Colebrook Pd Gradient L Σ sum Total sum

m3/klst. m3/sek m m2
m/sek m - Pa Pa/m m ζ Pa Pa

72,5

132,27

2,00 245,70 0,07 0,160 0,020 3,39 0,16

qv

0,25 3,35

87,02
4,00 38,47 0,01 0,064 0,003 3,32 0,06

35.968 0,034654 -0,00065 6,91 1,50 1,08
83,68

3,00 245,70 0,07 0,160 0,020 3,39 0,16

0,50 15,06

102,08
5,00 38,47 0,01 0,064 0,003 3,32 0,06

14.080 0,047319 0,00042 6,62 4,90 2,40

0,00 30,19

132,27
0,00 0,064 0,003 0,00 0,06

14.080 0,047319 0,00042 6,62 4,90 6,17

0,25 0,000 0,047324 0,00000 0,00 0,00 3,23

491,40 0,14 0,250 0,049 2,78 0,25

4,05

Fyrir RÖR

Staðsetni

ng/núme

r
1,00 0,25 1,67

74,17

46.039 0,030627 -0,00010 4,64 0,57 0,89

0,50 9,5135.968 0,034645 0,00006 6,91 1,50

Mynd 23 - Skipting hluta í þrýstifallsr. 
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6.2.  Stærð stokka 

Þegar stærð stokka er fundin er fyrst og fremst horft á lofthraðann í þeim. Einungins er notast við 

sívala stokka og er flatarmál stokka reiknað með eftirfarandi hætti: 

Jafna 11 - Lofthraði í stokkum � = �
 

 

V  - Er hraði lofts í stokk [m/s] 

   - Er loftmagn í stokk  [l/s] 

A  - Er flatarmál stokka  � = ∙   [m²]   

Jöfnur voru settar upp í excel skjal sem var stillt upp þannig að bæð var auðvelt og fljótlegt að 

finna hentuga stærð með því að fylla út í loftmagn og síðan er prufað áfram með að stimpla inn 

þvermáls stærðir lagna sem í boði eru. Þar sem einungis er notast við eina stærð tengistokka sem 

steyptir eru í gólf- og þakplötur er bara í boði að bæta við stokkum, af því gefnu verður að sættast 

við 3,3 m/s hraða í þeim, sem stangast á við gefnar forsendur í kafla 3.3 hér á móti. En ekki er í 

boði að fylla plötur af stokkum til að passa upp á lofthraðann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innblástur miðað við 5% yfirþrýsting

Rými Stokkur Loftmagn Loftmagn D A Hraði
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Stofa 1 11 l/s 38 m³/klst ø 64 0,003m² 3,3 m/s
Stofa 2 11 l/s 38 m³/klst ø 64 0,003m² 3,3 m/s
Hjóna 4 10 l/s 36 m³/klst ø 64 0,003m² 3,1 m/s
Hjóna 5 10 l/s 36 m³/klst ø 64 0,003m² 3,1 m/s

Svefnh. 7 7 l/s 26 m³/klst ø 64 0,003m² 2,2 m/s
Svefnh. 8 7 l/s 26 m³/klst ø 64 0,003m² 2,2 m/s

Geymsla 9 6 l/s 23 m³/klst ø 64 0,003m² 1,9 m/s
Geymsla 10 6 l/s 23 m³/klst ø 64 0,003m² 1,9 m/s

Inntak 11 68 l/s 246 m³/klst ø 160 0,020m² 3,4 m/s

Tafla 8 - Stærð stokka í innblæstri 
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6.3.  Staðsetning búnaða 

Loftræsisamstæðan má ekki vera í rými sem er ætlað til almennrar íveru íbúa. Því eru hentugir 

staðir t.d. í þvottahúsi, geymslu eða úti á svölum. Talið er að best sé að staðsetja 

loftræsisamstæðuna í þvottahúsum þessara íbúða þar sem stutt er í lagnastokkinn sem koma má 

fyrir frákasts- og inntaksstokkum sem að sækja ferskt loft og kasta því út. Engin svefnherbergi 

eða íverurými sem liggja á milli þannig hljóð frá samstæðu og stokkum ætti ekki að raska ró íbúa.  

Hentugast er að staðsetja loftræsisamstæðu í þvottahúsi íbúða þar sem styðst er að komast í 

lagnastokk sem hefur greiða leið upp á þak.  

6.4.  Staðsetning á inntaki og útkasti 

Samkvæmt byggingarreglugerð skal staðsetja loftinntak í byggingu þannig að ferskloftið sé eins 

hreint og hægt er. Í því felst að það má ekki vera nær jörðu en 4,0 m frá jarðvegsyfirborði og á 

frágangur að vera þannig að hættan á því að regnvatn og snjór berist inn í inntak sé eins 

takmörkuð og unnt er. Einnig þarf að hanna þannig að ekki skapast hætta af því að frákast og 

inntak sé það nálægt að mengað loftið frá útblæstri geti borist aftur inn um loftinntak. [13] 

Með þessar leiðbeiningar að leiðarljósi var ákveðið að best væri að koma loftinntaki og útblæstri 

fyrir uppi á þaki húsnæðis, en passa þarf upp á að hafa útblástursopið staðsett þannig að ríkjandi 

vindátt beri ekki frákastsloft í loftinntak. Bæði loftinntak og útkast eru staðsett uppi á upphækkun 

því hætta er á að snjór sem safnast upp að þeim bráðni og myndi polla þar í kring sem gætu lekið 

inn á lagnir. 
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6.5.  Hljóðvist og þörf á hljóðgildrum 

Hljóðdeyfing er mikilvæg þar sem uppruni hljóðs kemst í kerfið, á leið hljóðsins og svo við 

endan þar sem hljóðið kemur út. Hljóðdeyfing verður í beygjum loftræsikerfis 

Til að koma í veg fyrir að hljóð berist á milli rýma er komið fyrir hljóðgildrum á herjum stokki 

fyrir sig. 

Til að reikna út hljóð sem myndast í stokkum vegna lofthraða má nota eftirfarandi jöfnu: 

Jafna 4 - hljóð vegna lofthraða = ∗ + ∙ � + ∙    

∗    - er 7 ± 4 dB 

V   - er meðalhraði lofts [m/s] 

S  - er flatamál þversniðs [m²] 

Reiknað var út hversu mikið hljóð myndaðist í stokkum og var mest 11,1 dB í dreifistokkum. 

Þetta er lítill hljóðstyrkur og þar sem stokkarnir eru steyptir í milliplötur og loftaplötur má gera 

ráð fyrir að hljóðið dempist vel og muni ekki angra neinn. 

6.6.  Aflþörf 

Út frá loftmagnsþörf íbúðar og þrýstitaps reikningum 

má finna út hversu aflmikil samstæðan þarf að vera og 

hversu mikið rafmagn afl þarf til að halda henni í gangi. 

Notast var við reikniforrit á vefsíðu Systemair til að sjá 

hvort samstæðan „Save VSR 300“ ráði við 

loftræsikerfið sem hannað hefur og eins og grafið hér til 

hliðar gefur til kynna þá ætti hún að ráða vel við verkið. 

Aflþörf samstæðu er um 50 W [15] 

  

Mynd 24 - Aflþörf samstæðu 
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6.7. Teikningar 

Notast var við teikningar frá arkitektinum Gesti Ólafssyni. Þar sem arkitektinn hafði teiknað 

bygginguna upprunalega í öðru forriti en Autocad þurfti að byrja á að taka til í grunnmyndum. Til 

að teikna loftræsingar í þrívídd er notast við forritið Magicad ventilation and piping sem er viðbót 

í AutoCad. Það býður upp á einfalda leið til að teikna upp loftræsikerfi í þrívídd með 

raunverulegum búnaði sem helstu framleiðendur loftræsinga hafa gefið út í réttri málsetningu og 

eiginleikum. Þar sem loft hagar sér líkt og vatnið og fer ávalt auðveldustu leiðina sem er í boði er 

gott að hafa jafn margar beygjur á öllum stokkum til að þurfa ekki að setja stillilokur og 

stjórnbúnað til að haga til þrýstitapi og loftflæði. 

6.8. Varmatap 

Varmatap húsnæðis er reiknað samkvæmt leiðbeiningum í ÍST 66:2008 og byggingarreglugerð. 

Byrjað var á að finna út úr hvernig bygging er upp sett. Síðan var notast við Autocad til að finna 

út lengdir útveggja með skipuninni polyline og dregið er eftir útveggjum grunnmyndar og var sú 

lengd margfölduð með hæð húss. Síðan var flatarmál gólfs á jarðhæð og þaks fundið út með 

skipuninni area. Því næst voru stærðir glugga og hurða skráðar á teikningu og voru tölur þeirra 

teknar saman. Þegar lengdir, flatarmál og þykkt einangruna liggja fyrir voru útreikningar 

varmatapsins settir upp í töflu. Reiknað var út varmatap miðað við U-gildi í töflu 13.01 

byggingarreglugerð þar sem gefið er upp leyfilegt hámark U-gilda einstakra bygginarhluta.  

 

  

Byggingarreglugerð

Byggingarhluti Flatarmál

(m²)

Einangr.

Þykkt 

(mm)

∆T
(°C)

U

W/ m²∙K (W)

U∙A
W/K

Steyptur útveggur 154,83 150,00 35,00 5419,14 0,40 2167,66 61,93

Útihurðir 12,60 35,00 441,00 3,00 1323,00 37,80

Gluggar 41,44 35,00 1450,47 2,00 2900,94 82,88

Viðsnúið þak 226,00 250,00 35,00 7910,00 0,20 1582,00 45,20

Gólf á 1.hæð 226,00 100,00 35,00 7910,00 0,30 2373,00 67,80

10.346,60 295,62 W/K

Tafla 9 - Varmatap, hámarks u gildi 
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Síðan er reiknað út rauntap byggingar ásamt kuldabrúm.  

 

Þegar niðurstöður úr varmataps reikningum samkvæmt byggingarreglugerð og rauntaps liggja 

fyrir eru niðurstöður bornar saman því rauntap má aldrei vera hærra en byggingarreglugerðin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmatap verður einungis gegnum gólf, veggi, kuldabrýr og línulegar kuldabrýr við sökkla. Þar 

sem loftræsing er með varmaendurnýjun og blæs inn um 20°C heitu lofti má ætla að ekkert 

varmatap verði vegna loftskipta. Hanna skal samt hitakerfi miðað við enga varmaendurnýjun til 

að ekki komi upp það tilfelli að ef loftræsing dettur út að hitakerfi geti ekki haldið góðum hita. 

 

 

  

Rauntap

Byggingarhluti Flatarmál

(m²)

Einangr.

Þykkt 

(mm)

∆T
(°C)

U

W/ m²∙K
Φ

(W)

U∙A
(W/K)

Steyptur útveggur 154,83 150,00 35,00 5419,14 0,39 2.113 60,38

Útihurðir 12,60 35,00 441,00 2,00 882 25,20

Gluggar 41,44 35,00 1450,47 1,55 2.248 64,24

Viðsnúið þak 226,00 250,00 35,00 7910,00 0,20 1.582 45,20

Gólf á 1.hæð 226,00 100,00 35,00 7910,00 0,25 1.978 56,50

8.803 251,52 W/K

Kuldabrýr

Lengd

(m)

∆T
(C°)

U

W/ m²∙K
Φ

(W)

U∙A
(W/K)

Sökkull undir útvegg 60,06 25,00 720,72 0,48 346 12,40

Sökkull undir innvegg 48,72 25,00 560,28 0,46 258 28,91

604 41,31 W/K

Φ 9371,85 W

Byggingarr. 295,62 W/K

Rauntap: 288,90 W/K

Byggingarr./raun≥ % = í lagi 102,33 %

Fermetrar húss: 452,00

Heildarvarmatap á m² byggingar: W/m² = 0,64 W/m²°C

Tafla 10 - Rauntap varmataps 

Tafla 11 - Niðurstöður varmataps 
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6.9.  Tæki og búnaður 

Farið var yfir vörulista hjá Systemair og Lindab og viðeigandi búnaður fundinn. 

6.9.1. Samstæður 

Samstæða í íbúðir þarf að geta ráðið við 246 m³/klst  

Valið var að „SAVE VSR 300“ frá framleiðandanum Systemair 

hentar vel í verkefnið. Þetta er samstæða með 

varmaendurvinnsluhjóli, hönnuð til að þjóna upp í 240m² húsnæði 

eða 367 m³/klst í það mesta. Hún er hljóðlát og gefur frá sér í það mesta 42dB. Samstæðan filterar 

loftið sem fer um hana, inntaksloftið er fitlerað með F7/ePM10 80% filter og frákastloftið er 

filterað í gegnum G3/Coarse 60%. Hægt er að stjórna samstæðu í gegnum internetið. Einnig er í 

boði að hafa skynjara í rýmum sem stilla kerfið eftir hversu mikill raki og hiti er innan hvers 

rýmis. 

6.9.2. Ristar 

Innblástursristar eru af gerðinni „ELEGANT-VE-125 DIFFUSER“. 

Henta vel í þessar aðstæður þar sem þeim er komið fyrir á 2x75 

dreifiboxum í loftum, ristarnar verða að geta afkastað 77m³/klst án þess 

að valda of miklu þrýstitapi og framkalla hávaða. Miðað við loftmagn 

verður mest 40 Pa þrýstitap og hljóð um 23 dB sem hentar vel. 

Útsogsristar eru af gerðinni „EFF-100EXHST-VALVE-RAL9010“. 

Þær henta vel á baðherbergi og í rými þar sem raki getur verið. Ristar 

verða að geta dregið inn 27m³/klst án þess að valda og miklu þrýstitapi 

og framkalla hávaða. Miðað við loftmagn verður mest 40 Pa þrýstitap og 

hljóð um 20 dB. 

 

 

 

 

Mynd 25 - Samstæða 

Mynd 26 - Innblástursrist 

Mynd 27 - Útsogsrist 
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6.9.3. Stokkar 

Notað er FLEX+ DUCT DN75 COIL Á 50M. Það eru 

sveigjanleg plast rör með 75mm þvermáli. Þar sem lögnin 

verður steypt í plötu er styrkur hennar mikilvægur og þolir 

hún allt að 8kN/m², hún kemur í 50m rúllu og er slétt að inna til að lágmarka þrýstifall, hún er úr 

PE plasti sem er eiturefna og lyktarlaust. Þessi rör henta vel í að koma undir járnabindingu á 

fíligrani og er því tilvalið að nota þau þetta verk. 

6.9.4.  Dreifibox 

Notast er við þrennskonar dreifibox í hönnun kerfis, þau eru 

steypt inn í plötu og eru annað hvort notuð til að dreyfa lofti 

frá stofnstokk í dreifistokka í plötu eða dreifibox sem 

sameinar dreifistokka í tengistokk sem loftristar eru síðan 

settar á. Þar sem notast er við 8 og 6 dreifistokka í innblástur og útsog væri hentugast að setja 

dreifibox í þeirri stærð en þar sem pláss í kringum dreifibox bíður ekki upp á að leggja lagnir 

allan hringinn í kring er notast við „FLEX+ HV TERM. 12XDN75/160“ dreifibox því það býður 

upp á 4 tengingar á langhlið og 2 á hvorum enda og síðan eru lok sett á hvern stút sem ekki er 

notaður. 

Dreifibox í eldhúsháf þarf tengi fyrir 3 dreifistokka, var ekki 

minna í boði en að setja dreifibox af gerðinni „FLEX+ HV 

TERM. 8X75/125“. Loftið er tekið úr háfi með 125 mm lögn í 

dreifibox þar sem loftinu er skipt á þrjá 75 mm dreifistokka, og 

er þeim stútum sem ekki eru notaðir lokað. 

Dreifibox sem notuð eru í stofu, svefnherbergi og baðherbergi eru af 

gerðinni "FLEX+ US 2X75/125/230“. Þar er loftið annað hvort tekið inn 

eða blásið út um 125 mm lögn og eru tvær 75 mm lagnir tengdar inn á 

boxið til að koma lofti til eða frá rýmum. 

 

 

 

 

Mynd 28 - Flex loftræsistokkur 

Mynd 29 - 12x75/160 Dreifibox 

Mynd 30 - 8x75/125 Dreifibox 

Mynd 31 - 2x75/125 
Dreifibox 
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6.9.5. Hljóðgildrur 

Hljóðgildrur sem notaðar eru af gerðinni „KVDP“ og eru frá 

framleiðandanum Lindab. Hljóðgildrum er komið fyrir á dreifistokkum 

til að koma í veg fyrir að hljóð berist með þeim á milli rýma. 

Hljóðgildrurnar eru 300 mm að lengd og eru að dempa hljóðið um rúm 

10 dB. 

6.9.6. Frákast 

Frákastsháfar sem notaðir eru af gerðinni „HN“ frá framleiðandanum 

Lindab. Háfurinn hentar vel á þak byggingar og kastar loftinu beint upp, 

það er net yfir opi og einnig er innbyggð trekt sem safnar saman regni og 

snjó sem er síðan leitt út með slöngu. Háfurinn þarf að geta blásið út frá sér 

468 m³/klst án þess að valda of miklu þrýstitapi og valda miklum hávaða. 

Miðað við loftmagn er þrýstitap 15 Pa og hljóð um 30 dB. 

6.9.7. Inntak 

Inntaksháfar sem notaðir eru af gerðinni „VHL lamella hood“ frá 

framleiðandanum Lindab. Háfurinn er vel hannaður fyrir inntöku 

lofts á þaki og er þannig hannaður að regn og snjór eiga ekki leið 

inn. háfurinn þarf að geta tekið inn 491 m³/klst án þess að valda of 

miklu þrýstitapi og valda miklum ávaða. Miðað við loftmagn er 

þrýstitap 15 Pa og hljóð um 28 dB.  

 

 

  

Mynd 32 - KVDP  Hljóðgildra 

Mynd 33 - HN Frákastsháfur 

Mynd 34 - VHL Inntaksháfur 
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6.10. Magntaka 

Notuð var skipunin „bill of materials“ í forritinu Magicad til að fá upp lengdir og flatarmál efna 

og fjölda tækja á teikningum. Vinna þarf úr töflunni sem forritið gefur upp og er skilvirkast að 

gera það í Excel þar sem í boði er að afrita töfluna þangað yfir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tafla 12 - Magntaka 

Sívalir stokkar Þvermál Gerð L [m] Flatarmál

Flex 75 mm 248,4 78 m²

Blikk 100 mm BDEK-6-010 0,3 0,1 m²

Blikk 160 mm BDEK-6-016 29,1 14,6 m²

Blikk 250 mm BDEK-6-025 3,6 2,8 m²

Beygjur Þvermál Magn Flatarmál

Bend-90 160 mm 34 5,4 m²

Bend-90 250 mm 4 1,6 m²

Söðlar Stærð Gerð Magn Flatarmál

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-016-016 3 0,8 m²

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-025-016 1 0,3 m²

T-branch-90 160/160/100 BDET-1-016-010 4 0,4 m²

Minnkun/stækkun Stærð Gerð Magn Flatarmál

Minnkun/stækkun 250/160 4 0,1 m²

Hljóðdeyfir Stærð Gerð Magn Flatarmál

Silencer 100 BDER-30-010-060 52 9,8 m²

Útsogsristar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 100 EFF EFF-100 8

Innblástursristar Stærð Gerð Týpa Magn

Supply air device 125 ELEGANT ELEGANT-VE-125 16

Elhúsháfar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 160 ELDH-1 160-110603 4

Loftinntak Stærð Gerð Týpa Magn

Outdoor air device 250 VHL VHL 250 400 2

Frákast Stærð Gerð Týpa Magn

Exhaust air device 250 HN HN 250 2

Dreifibox Stærð Gerð Magn Flatarmál

Dreifibox 2x75/125 20

Dreifibox 8x75/160 8

Dreifibox 12x75/160 4

Samstæða Stærð Gerð Fjöldi

Samstæða 1150x595x505 SAVE_VSR-300 4

Einangrun Stærð Þykkt Gerð Flatarmál

Insulation/Duct 160 T50 ermal insulation 50 mm 10,9

Insulation/Duct 250 T50 ermal insulation 50 mm 2,8

Insulation/Bend-90 160 T50 ermal insulation 50 mm 3,5

Insulation/Bend-90 250 T50 ermal insulation 50 mm 1,6

Insulation/T-branch-90 250/250/160 T50 ermal insulation 50 mm 1

Insulation/Reducer/Expander 250/160 T50 ermal insulation 50 mm 0,1
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6.11. Kostnaðarliðir 
Út frá hönnun má setja upp kostnaðaráætlun miðað við magn í magntöku og áætlaðan tíma í 

uppsettningu og hönnun tekin með í reikninginn til að sjá hver stofnkostnaður á svona kerfi á til 

með að kosta á hverja íbúð. Fengin voru einingarverð hjá Karli leiðbeinanda sem er 

framkvæmdastjóri Blikksmiðsins og eru þeir að flytja inn þennan búnað inn. 

Sívalir stokkar Þvermál Gerð L [m] Flatarmál Verð pr einining verð alls

Flex 75 mm 248,4 78 m² 1850 459540

Blikk 100 mm BDEK-6-010 0,3 0,1 m² 4383 1314,9

Blikk 160 mm BDEK-6-016 29,1 14,6 m² 4844 140960,4

Blikk 250 mm BDEK-6-025 3,6 2,8 m² 6730 24228

Beygjur Þvermál Magn Flatarmál

Bend-90 160 mm 34 5,4 m² 6241 212194

Bend-90 250 mm 4 1,6 m² 11417 45668

Söðlar Stærð Gerð Magn Flatarmál

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-016-016 3 0,8 m² 4587 13761

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-025-016 1 0,3 m² 5854 5854

T-branch-90 160/160/100 BDET-1-016-010 4 0,4 m² 3855 15420

Minnkun/stækkun Stærð Gerð Magn Flatarmál

Minnkun/stækkun 250/160 4 0,1 m² 4899 19596

Hljóðdeyfir Stærð Gerð Magn Flatarmál

Silencer 100 BDER-30-010-060 52 9,8 m² 18552 964704

Útsogsristar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 100 EFF EFF-100 8 5874 46992

Innblástursristar Stærð Gerð Týpa Magn

Supply air device 125 ELEGANT ELEGANT-VE-125 16 11554 184864

Elhúsháfar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 160 ELDH-1 160-110603 4 46553 186212

Loftinntak Stærð Gerð Týpa Magn

Outdoor air device 250 VHL VHL 250 400 2 125478 250956

Frákast Stærð Gerð Týpa Magn

Exhaust air device 250 HN HN 250 2 11223 22446

Dreifibox Stærð Gerð Magn Flatarmál

Dreifibox 2x75/125 20 21445 428900

Dreifibox 8x75/160 8 44558 356464

Dreifibox 12x75/160 4 55478 221912

Samstæða Stærð Gerð Fjöldi

Samstæða 1150x595x505 SAVE_VSR-300 4 332541 1330164

Einangrun Stærð Þykkt Gerð Flatarmál

Insulation/Duct 160 T50 ermal insulation 50 mm 10,9 10600 pr m2 115540

Insulation/Duct 250 T50 ermal insulation 50 mm 2,8 10600 pr m2 29680

Insulation/Bend-90 160 T50 ermal insulation 50 mm 3,5 10600 pr m2 37100

Insulation/Bend-90 250 T50 ermal insulation 50 mm 1,6 10600 pr m2 16960

Insulation/T-branch-90 250/250/160 T50 ermal insulation 50 mm 1 10600 pr m2 10600

Insulation/Reducer/Expander 250/160 T50 ermal insulation 50 mm 0,1 10600 pr m2 1060

Samtals: 5.143.090 krTafla 13 - Kostnaðarliðir 
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7. Niðurstöður 

Vel hannað loftræsikerfi kemur í veg fyrir mörg vandamál sem margir búa við hér á landi en taka 

ekki eftir, því þessir einstaklingar hafa ef til vill ávallt búið við slíkar aðstæður. Þar sem útsog 

votrýma loftræsir ekki svefnherbergi nema að opinn gluggi sé í rýminu, má gera ráð fyrir að CO2 

magn inni fari vel upp fyrir velsæmismörk. 

Miðað við að meðal byggingarkostnaður er um 350.000 kr á fermeter í nýbyggingu íbúða og út 

frá kostnaðaráætlun má sjá að uppsetning á loftræsingu er 11.181 kr á fermeter sem er ekki nema 

3% af heildar byggingarkostnaði. 

Þetta segir okkur að kostnaður við að koma upp skilvirku loftræsikerfi sem eykur lífsgæði íbúa til 

muna er aðeins lítið brot af heildar kostnaði byggingar, því ætti tvímælalaust að hafa það sem 

skilyrði í byggingarreglugerð að loftræsing með varmaendurvinnslu skuli vera í öllum 

íbúðarhúsnæðum.  
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8. Samantekt 

Lagt var í þetta verkefni með það markmið að læra hvernig bæta megi lífskjör á heimilum manna. 

Komst ég að því að lítið er fjallað um lífskjör fólks á heimilum og virðast flestar rannsóknir 

beinast að skrifstofum og skólum. 

Vegna persónulegrar reynslu af stanslausri baráttu við að viðhalda fersku lofti og góðu hitastigi 

inni í eigin íbúð virðist nær ógerlegt þar sem veðurfar hér á landi eru í stöðugum sveiflum og 

mynda óstöðugt ástand í náttúrulega loftræstum húsnæðum. Eftir að hafa kynnt mér loftræsingu í 

íbúðarhúsnæði almennilega er augljóst að lausnin er til staðar og ekki kostnaðarsöm þegar litið er 

á stóru myndina.   

Ferlið var lærdómsríkt þar sem engin námskeið voru kennd í byggingartæknifræðinni sem snéru 

að loftræsingu. Mikið var stuðst við danskar fræðibækur, og lærði ég því mikið í dönsku í 

leiðinni. 
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10. Viðaukar 

Viðauki A - Útreikningar 
Ferskloft 

 

 
Magn fersklofts sem blásið er inn skv. reglugerð 10.2.8. gr.

Rými Flatarmál Lofthæð Rúmmál N Cop Ci εop qV,CO2 qV,ferskt

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 4 0,1 0,04 0,9 20 l/s 42 l/s 151 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 0,1 0,04 0,9 20 l/s 21 l/s 76 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

84 l/s 302 m³/klst

Magn fersklofts sem blásið er inn skv. reglugerð 10.2.5. gr.

Rými A Lofthæð Rúmmál N qV,pers. qV,A qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 4 7,0 l/s 0,3 l/s 43 l/s 153 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 7,0 l/s 0,3 l/s 18 l/s 66 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 11 l/s 41 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 10 l/s 36 m³/klst

82 l/s 296 m³/klst

Reiknað miðað við réttan fjölda á heimili og því 4 notendur stofu teknir út

Magn fersklofts sem blásið er inn skv. reglugerð 10.2.8. gr.

Rými Flatarmál Lofthæð Rúmmál N Cop Ci εop qV,CO2 qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 0,1 0,04 0,9 20 l/s 0 l/s 0 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 0,1 0,04 0,9 20 l/s 21 l/s 76 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 0,1 0,04 0,9 20 l/s 10 l/s 38 m³/klst

Samtals: 42 l/s 151 m³/klst

Magn fersklofts sem blásið er inn skv. reglugerð 10.2.5. gr.

Rými A Lofthæð Rúmmál N qV,pers. qV,A qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 7,0 l/s 0,3 l/s 15 l/s 52 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 7,0 l/s 0,3 l/s 18 l/s 66 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 11 l/s 41 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 7,0 l/s 0,3 l/s 10 l/s 36 m³/klst

Samtals: 54 l/s 195 m³/klst

Rými A Lofthæð Rúmmál N qV,O2 qV,úti qV,úti

Stofa/eldhús 48,57 m² 2,50 m 121,43 m³ 0 0,0 l/klst 0,00 l/s 0,0 m³/klst
Hjónaherb. 14,43 m² 2,50 m 36,08 m³ 2 48,0 l/klst 0,13 l/s 0,5 m³/klst
Svefnherb. 14,37 m² 2,50 m 35,93 m³ 1 24,0 l/klst 0,07 l/s 0,2 m³/klst

Geymsla/svefnherb. 9,71 m² 2,50 m 24,28 m³ 1 24,0 l/klst 0,07 l/s 0,2 m³/klst

Samtals: 0,27 l/s 1,0 m³/klst
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Stærðarákvörðun stokka 

 

Innblástur

Rými Rist Loftmagn Loftmagn D A Hraði Lof
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Stofa I1 15 l/s 52 m³/klst ø 125 0,012m² 1,2 m/s

Hjóna I2 18 l/s 66 m³/klst ø 125 0,012m² 1,5 m/s

Svefnh. I3 11 l/s 41 m³/klst ø 125 0,012m² 0,9 m/s

Geymsla I4 10 l/s 36 m³/klst ø 125 0,012m² 0,8 m/s

Inntak I5 54 l/s 195 m³/klst ø 160 0,020m² 2,7 m/s

Innblástur miðað við 5% yfirþrýsting

Rými Rist Loftmagn Loftmagn D A Hraði Lof
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Stofa I1 21 l/s 77 m³/klst ø 125 0,012m² 1,7 m/s
Hjóna I2 20 l/s 72 m³/klst ø 125 0,012m² 1,6 m/s

Svefnh. I3 14 l/s 51 m³/klst ø 125 0,012m² 1,2 m/s
Geymsla I4 13 l/s 45 m³/klst ø 125 0,012m² 1,0 m/s

Inntak I5 68 l/s 246 m³/klst ø 250 0,049m² 1,4 m/s

1,741704751

Innblástur miðað við 5% yfirþrýsting

Rými Stokkur Loftmagn Loftmagn D A Hraði
[nr] [l/s] [m³/klst] [mm] [m²] [m/s]

Stofa 1 11 l/s 38 m³/klst ø 64 0,003m² 3,3 m/s
Stofa 2 11 l/s 38 m³/klst ø 64 0,003m² 3,3 m/s
Hjóna 4 10 l/s 36 m³/klst ø 64 0,003m² 3,1 m/s
Hjóna 5 10 l/s 36 m³/klst ø 64 0,003m² 3,1 m/s

Svefnh. 7 7 l/s 26 m³/klst ø 64 0,003m² 2,2 m/s
Svefnh. 8 7 l/s 26 m³/klst ø 64 0,003m² 2,2 m/s

Geymsla 9 6 l/s 23 m³/klst ø 64 0,003m² 1,9 m/s
Geymsla 10 6 l/s 23 m³/klst ø 64 0,003m² 1,9 m/s

Inntak 11 68 l/s 246 m³/klst ø 160 0,020m² 3,4 m/s
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Þrýstitap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m2/s

m

d A v Hd Re f Colebrook Pd Gradient L Σ sum Total sum

m3/klst. m3/sek m m2
m/sek m - Pa Pa/m m ζ Pa Pa

72,5

132,27

2,00 245,70 0,07 0,160 0,020 3,39 0,16

Yfirborðsgrófleiki (k) 0,0010000

qv

0,25 3,35

87,02
4,00 38,47 0,01 0,064 0,003 3,32 0,06

35.968 0,034654 -0,00065 6,91 1,50 1,08
83,68

3,00 245,70 0,07 0,160 0,020 3,39 0,16

0,50 15,06

102,08
5,00 38,47 0,01 0,064 0,003 3,32 0,06

14.080 0,047319 0,00042 6,62 4,90 2,40

0,00 30,19

132,27
0,00 0,064 0,003 0,00 0,06

14.080 0,047319 0,00042 6,62 4,90 6,17

0,25 0,000 0,047324 0,00000 0,00 0,00 3,23

491,40 0,14 0,250 0,049 2,78 0,25

4,05

Grunngildi:

Seigla: (n) 0,0000151

Fyrir RÖR

Staðsetni

ng/núme

r
1,00 0,25 1,67

74,17

46.039 0,030627 -0,00010 4,64 0,57 0,89

0,50 9,5135.968 0,034645 0,00006 6,91 1,50

[Pa] Tæki

15 Inntak

0 samst.

10 Dreifibox 12/1

4,5 Hljóðgildra

3 Dreifibox 2/1

40 Rist

72,5
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Þrýstitap tækja 

 

 

Dreifibox 2x75/125 

 

Dreifibox 12x75/160 
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Innblástursrist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðdeyfir 
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Inntak 
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Varmatap 

 

 

 

 

Byggingarreglugerð

Byggingarhluti Flatarmál

(m²)

Einangr.

Þykkt 

(mm)

∆T
(°C)

U

W/ m²∙K (W)

U∙A
W/K

Steyptur útveggur 154,83 150,00 35,00 5419,14 0,40 2167,66 61,93

Útihurðir 12,60 35,00 441,00 3,00 1323,00 37,80

Gluggar 41,44 35,00 1450,47 2,00 2900,94 82,88

Viðsnúið þak 226,00 250,00 35,00 7910,00 0,20 1582,00 45,20

Gólf á 1.hæð 226,00 100,00 35,00 7910,00 0,30 2373,00 67,80

10.346,60 295,62 W/K

Rauntap

Byggingarhluti Flatarmál

(m²)

Einangr.

Þykkt 

(mm)

∆T
(°C)

U

W/ m²∙K
Φ

(W)

U∙A
(W/K)

Steyptur útveggur 154,83 150,00 35,00 5419,14 0,39 2.113 60,38

Útihurðir 12,60 35,00 441,00 2,00 882 25,20

Gluggar 41,44 35,00 1450,47 1,55 2.248 64,24

Viðsnúið þak 226,00 250,00 35,00 7910,00 0,20 1.582 45,20

Gólf á 1.hæð 226,00 100,00 35,00 7910,00 0,25 1.978 56,50

8.803 251,52 W/K

Kuldabrýr

Lengd

(m)

∆T
(C°)

U

W/ m²∙K
Φ

(W)

U∙A
(W/K)

Sökkull undir útvegg 60,06 25,00 720,72 0,48 346 12,40

Sökkull undir innvegg 42,10 25,00 484,15 0,46 223 24,98

569 37,38 W/K

Φ 9371,85 W

Byggingarr. 295,62 W/K

Rauntap: 288,90 W/K

Byggingarr./raun≥ % = í lagi 102,33 %

Fermetrar húss: 460,00

Heildarvarmatap á m² byggingar: W/m² = 0,63 W/m²°C
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Magntaka og kostnaður 

 

 

 

Sívalir stokkar Þvermál Gerð L [m] Flatarmál Verð pr einining verð alls

Flex 75 mm 248,4 78 m² 1850 459540

Blikk 100 mm BDEK-6-010 0,3 0,1 m² 4383 1314,9

Blikk 160 mm BDEK-6-016 29,1 14,6 m² 4844 140960,4

Blikk 250 mm BDEK-6-025 3,6 2,8 m² 6730 24228

Beygjur Þvermál Magn Flatarmál

Bend-90 160 mm 34 5,4 m² 6241 212194

Bend-90 250 mm 4 1,6 m² 11417 45668

Söðlar Stærð Gerð Magn Flatarmál

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-016-016 3 0,8 m² 4587 13761

T-branch-90 250/250/160 BDET-1-025-016 1 0,3 m² 5854 5854

T-branch-90 160/160/100 BDET-1-016-010 4 0,4 m² 3855 15420

Minnkun/stækkun Stærð Gerð Magn Flatarmál

Minnkun/stækkun 250/160 4 0,1 m² 4899 19596

Hljóðdeyfir Stærð Gerð Magn Flatarmál

Silencer 100 BDER-30-010-060 52 9,8 m² 18552 964704

Útsogsristar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 100 EFF EFF-100 8 5874 46992

Innblástursristar Stærð Gerð Týpa Magn

Supply air device 125 ELEGANT ELEGANT-VE-125 16 11554 184864

Elhúsháfar Stærð Gerð Týpa Magn

Extract air device 160 ELDH-1 160-110603 4 46553 186212

Loftinntak Stærð Gerð Týpa Magn

Outdoor air device 250 VHL VHL 250 400 2 125478 250956

Frákast Stærð Gerð Týpa Magn

Exhaust air device 250 HN HN 250 2 11223 22446

Dreifibox Stærð Gerð Magn Flatarmál

Dreifibox 2x75/125 20 21445 428900

Dreifibox 8x75/160 8 44558 356464

Dreifibox 12x75/160 4 55478 221912

Samstæða Stærð Gerð Fjöldi

Samstæða 1150x595x505 SAVE_VSR-300 4 332541 1330164

Einangrun Stærð Þykkt Gerð Flatarmál

Insulation/Duct 160 T50 ermal insulation 50 mm 10,9 10600 pr m2 115540

Insulation/Duct 250 T50 ermal insulation 50 mm 2,8 10600 pr m2 29680

Insulation/Bend-90 160 T50 ermal insulation 50 mm 3,5 10600 pr m2 37100

Insulation/Bend-90 250 T50 ermal insulation 50 mm 1,6 10600 pr m2 16960

Insulation/T-branch-90 250/250/160 T50 ermal insulation 50 mm 1 10600 pr m2 10600

Insulation/Reducer/Expander 250/160 T50 ermal insulation 50 mm 0,1 10600 pr m2 1060

Samtals: 5.143.090 kr
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Aflþörf samstæðu 
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Viðauki B – Tæki og búnaður 
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