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1.Inngangur 
Þetta verkefni er lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík á vorönn 2019. 

Verkefnið fólst í því að finna sér hús og breyta því samkvæmt kröfum verkkaupa sem í þessu 

tilfelli voru kennarar námsskeiðsins, hús á tveimur hæðum, steypt og úr timbri og bílskúr. 

Ákveðið var að taka Gnitakór 14 í Kópavogi, hús á tveimur hæðum, með flötu þaki,  

staðsteypt árið 2010. Breytingarnar sem ákveðið var að gera á húsinu var að hafa hentugri 

stiga sem tekur minna pláss, fjölga herberjum á efri hæð um eitt, breyta gluggum lítils 

háttar, færa ruslaskýli frá aðalinngangi og fleira smálegt. Neðri hæð verður steypt, plata á 

milli hæða og stigi verða einnig steyptur. Efri hæðin verður timburgrind og þakið verður 

tvíhalla. Burður þaksins verður í stiganum auk límtrésbita þar sem loftið er tekið upp.  

Gert er ráð fyrir gólfhita í öllu húsinu auk handklæðaofna á baðherbergjum og í forstofu. 

Reiknað var út varmatap í öllum rýmum og ákveðið að nota snákamynstur við lagningu 

gólfhita.  

Þeir innveggir sem ekki eru steyptir eru hefðbundnir gifsveggir á stálgrind, með tvöföldu 

13mm gifs hvoru meigin og einangrað á milli.  Í öllum votrýmum er rakavarnargifs notað.  

 

Á efri hæð eru útveggir léttir timburveggir,uppbyggðir á timburgrind.Steinullareinangrun er 

sett í timburgrindina, rakavarnarlag að innan verðu, þá lagnagrind og svo klæðning í flokki 1. 

Húsið verður allt einangrað að utan, klætt með bárujárni/aluzinki og klæðningin brotin upp 

með canexcel klæðningu.  

 

 

 

Skýrslan inniheldur verklýsingar, tilboðsskrár, kostnaðaráætlun, burðarþolsútreikninga, 

varmatapsútreikning, lagnaútreikninga, þakrennur og niðurfalls útreikninga, umsókn 

byggingarleyfis, gátlista aðaluppdrátta, mæliblað, hæðarblað og verkáætlun.  
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2.Verklýsingar 
1.Aðstaða og jarðvinna 

 1.1.Aðstaða 

  1.1.0.Almennt 
Afstöðumynd hönnuða sýna staðsetningu hússins á lóðinni. Aðstaða verktaka er 

samningsatrið á milli verktaka og verkkaupa því ekki er sértaklega skipulagt svæði undir 

aðstöðu verktaka. Bent er á að verktaki skuli kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en 

kemur með tilboð til verkkaupa. Verktaki skal kynna sér það hjá Veitum ohf hvort einhverjar 

lagnir eru á byggingarsvæði áður en hann hefur gröft, ef lagnir eru fyrir á byggingararstað 

eru þær á ábyrð verktaka og skemmdir á lögnum á hans ábyrð.  

Vinnueftirlitið gerir kröfur um hollustuhætti á vinnustað og skal þeim uppfyllt.  Verktaki skal 

annast allar mælingar til þarf til að skila verkinu.  

 

1.1.1.Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
Verktaki skal sjá til þess að aðstaða á vinnusvæði sé sem snyrtilegust og samkvæmt kröfum 

Vinnueftirlitsins, vinnubúðir innan girts vinnusvæðis og allt rusl fjarlægt um leið og það fellur 

til. Koma skal á góðu skipulagi varðarndi geymslu á bygginarefni til að verja það skemmdum 

og koma í veg fyrir fok af vinnusvæðinu.  

Við verklok skal fjarlægja allar efnisagnir og allt óviðeigandi s.s. vinnubúðir o.fl. fjarlægt af 

svæðinu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala fyrir aðstöðu er ein heild og felur í sér allan rekstur svæðisins á verktíma, 

vinnulýsingu, rafmagn, hita og ofannefnda þætti.  

 

  1.1.2.Girðingar 
Vinnusvæði skal afgirt af verktaka með öryggisgirðingu með neti, a.m.k. 2m hátt, skal standa 

á samsetningarsteinum sem ætlaðir eru fyrir tilteknar girðingar og hægt á að vera að festa 

þær saman. Önnur sambærileg lausn er leyfileg með samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Girðingin skal vera þannig að bæði sé aksturs- og gönguhlið og hægt á að vera að læsa 

girðinginni þegar á þarf að halda. Frágangur girðingarinna skal vera þannig að hún standi af 
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sér íslenskt veður, hún þarf að standa allan verktíma, henni þarf að viðhalda allt 

verktímabilið og skal hún fjarlægð í verklok.  

 

Magntölur/einingarverð 

Girðingin er magntekin í metrum, innifalið er allt efni, vinna við uppsetningu,frágangur, 

viðhald, niðurtaka og fjarlægð að loknum verktíma. 

 

1.2. Jarðvinna 
  1.2.0 Almennt 
Verktaki tekur við verksvæði í því ástandi sem það er og hann skal kynna sér vel aðstæður 

áður en byrjað er á verkinu, sérstaklega aðkomu og aðliggjandi umhverfi. Verktaki sér um 

jarðvegsskipti fyrir bygginguna, grafa fyrir lögnum og fylla að sökklum. Endurnýta skal eins 

og hægt er það efni sem kemur upp við gröft innan lóðar og það efni sem ekki er nýtanlegt 

skal flytja í burtu.  Verktaki skal kynna sér lagnir á svæðinu og gæta þess að valda ekki tjóni á 

þeim, ef lagnir koma í ljós skal verktaki tilkynna það til verkkaupa sem ákveður nauðsynlegar 

ráðstafanir.  

Óheimilt er að raska svæðum utan við verksvæði.  

   
  1.2.1. Gröftur 
Verktaki skal kynna sér legu lagna á verksvæði. Byggingin skal grundast á föstum botni, 

móhellu eða klöpp. Að lágmarki skal grafa 1,5m útfyrir byggingarlínu.  

Endurnýta og haugsetja skal það efni sem eftirlitsmaður telur hæft til endurnýtingar til að 

fylla að sökklum og undirstöðum. Annað efni skal flytja í burtu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er rúmmeter (m3). Greitt er fyrir hvern rúmmetra sem grafinn er og fluttur í burtu. Í 

einingarverði er innifalið öll vinna við ámokstur, tilfærslu efnis á lóð, losun og akstur á 

óendurnýtanlegu efni.  
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1.2.2.Fylling 
Burðarfylling sem er aðflutt skal vera slitsterk og frostþolin. Þjappa skal áður en grunnlagnir 

eru lagaðar í sökkulinn.  Verklag og efni skal samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. 

Fyllingarefni má ekki hafa minna en 6-7% af efni með minni kornastærð en 0,06mm og 20-

22% af efninu má ekki innhalda minni kornastærð en 0,25mm. Steinastærð má mest vera 

10cm.  Kornadreifitala d60/d10>d30cd30/d10xd60 á að vera á milli 1 og 4. Eftirlitsmaður 

skal meta hvort þörf sé á þjöppunarprófi.  

Undir botnplötu skal fyllingin vera velþjöppuð í ca 30-50 cm lögum og bleytt hæfilega.  Ef 

þjöppunarpróf E2>120 MPa, E2/E1<2,3(sbr.plötupróf) er uppfyllt telst þjöppunin 

fullnægjandi, eftirlitsmaður verkkaupa metur þörf á þjöppunarprófi.  Báðu meigin við sökkla 

skal fylla jafnt  og má hæðarmunur fyllingar ekki vera meiri en 0,5m.  

 

Magntölur/einingarverð 

Greitt er fyrir rúmmeter í þjappaðri fyllingum, en það skal vera í samkvæmi við teikningu og 

ofantaldri lýsingu.  Innifalinn kostnaður er flutningur, fyllingarefni, ámokstur, jöfnun, 

þjöppunarpróf og allur frágangur.  

 

  1.2.3.Einangrun sökkla og botnplötu 
Undir botnplötu skal vera 100mm þykk plasteinangrun með rúmþyngdina 24 kg/m3, einnig 

skal vera plasteinangrun utan á sökkulveggjum, frá efri brún botnplötu og ná 600mm niður á 

sökklulinn. Tryggja skal að plötur falli vel saman svo  ekki séu rifur á milli þeirra.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala er fermetrar [m2] af fullfrágenginni einangrun, ákvörðun magns er skv. teikningu. 

Efni, vinna og frágangur er innifalið í kostnaði.  
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1.2.4.Gröftur fyrir lögnum 
Í þjappaða fyllingu undir botnplötu byggingar skal grafa fyrir lögnum og brunnum, 20 cm 

niður fyrir rennsliskóta fráveitulagna. Umhverfis skólplagnir, frárennslislagnir skal sanda og 

drenmöl fyrir jarðvatnslagnir á að vera eins og lýst í kafla um pípulagnir. Undir lagnir skal 

þjappa áður en þær eru lagðar niður. Þegar úttekt á lögnum er búin skal sanda umhverfis 

þær a.m.k. 15 cm þykkt  og þjappað yfir lagnir. Þá er efnið sem var grafið upp út fyllingunni 

sett í lagnaskurði og þjappað.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn eru lengdarmetrar lagnaskurða, í verð er öll vinna, efni, tæki sem til þarf innifaið í 

einingaverði.  
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2.Burðarvirki 

 2.1 Steypumót 

  2.1.0.Almennt 

Fylgja skal teikningum arkítekta og verkfræðinga, skulu steypuvirki uppfylla þessa staðla: 

ÍST EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005-steinsteypa 

ÍST 10:1971 steinsteypa, hlutar 1. og 2. 

 

Nákvæmiskröfur 

Svignun og hreyfingar móta má ekki vera meiri en 0,2% af fjarlægð milli fastra punkta. 

Taka á tillit til þess að steypu á að titra.  

 

 Stærð og staðsetning undirstaða   +/-15mm 

 Stærð og staðsetning annarra hluta   +/-3mm 

 Staðsetning innsteyptra hluta    +/-5mm 

 Kótar       +/-3mm 

 Staðsetning gluggaopa    +/-2mm 

 Misgengi á steypuskilum    +/-2mm 

 

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

 Steyptar plötur og gólf undir slípun    +/-5mm 

 Steyptar plötur og gólf undur ílögn   +/-10mm 

 Veggir       +/-3mm 

 

Hreinsun móta: Mót skal tengja með tengjum af viðurkenndri gerð. Mót skulu vera hrein og 

vel bleytt áður en steypan er sett í þau og getur eftirlistmaður krafist þess að þau séu 

hreinsuð með þrýstilofti. 

Klæðning móta: Ekki er gert ráð fyrir því að innveggir verði múraðir, því skal steypan verða 

gallalaus og með fallega áferð svo hægt sé að sandspasla þá fyrir málningu.  

Úrtaka úr steypu: Verktaka ber að fylgja teikningum hvað úrtöku og lagnir í einu og öllu, ef 

út af bregður skal það lagað á kostnað verktaka, slíkt má samt ekki framkvæma fyrr en 

steypan hefur náð fullri hörðnun.  
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Járnabendingar: Eftirlistmaður þarf að taka steypumótin út áður en byrjað er að járnbenda.  

Mótaolía: Má ekki valda skaða þegar að meðhöndlun á yfirborði kemur og ekki slettast á 

bendistál eða annað sem steypa skal.  

Niðurrif móta og öryggisstoðir: Ekki má fjarlægja mót eða öryggisstoðir fyrr en steypa hefur 

fengið nægilega hörðnun. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala er fermeter af snertifleti steypu og móta, þannig að ekki skal draga frá múrop sem 

eru 4m2 eða minni en göt vegna lagna eru innifalinn í einingarverðum. Í einingarverði skal 

vera innifalið sú vinna og efni sem til þarf.  

 

 
2.1.1.Mót fyrir stiga og veggi 

Inniveggi skal sandsparsla og mála, því skal steypuáferðin vera gallalaus.  

Ytra byrgði verður einangrað og er því ekki gerð sérstök útlitskrafa hvað það varðar. 

Mót skulu vera það þétt að fínefni leki ekki úr mótunum.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2 mótaflata. 

 

   
2.1.2.Steypumót fyrir botnplötu og undirstöður 

Staðsteypt loftaplata skal vera í yfirhæð sem nemur reiknuðu sigi. Lágmarksþykkt á sæti, ef 

sett eru úrtök fyrir bornplöt til að móta plötusæti, skal vera 45 mm.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m3.  
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  2.1.3.Mót fyrir loftaplötur 

Sandsparsla og mála á loftaplötu þannig að krafa er gerð um að áferð steypunnar verði 

gallalaus. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn mælt í fermetrum mótaflata. 

 

   

2.1.4.Innsteyptir hlutir 
   2.1.4.0.Almennt 

Engin færsla má vera á innsteyptum hlutum þannig að þeim skal komið fyrir tryggilega. 

   2.1.5.1. Göt og raufar fyrir lagnir 

Fyrir göt og þynningar skal gera mót fyrir lögnum í samræmi við grunnteikningar. Mót skal 

fjarlægja.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magntekið er í fjölda gata, innifelur vinnu og efni til þess að fullgera verklið. 

    

 
2.1.5.2.Innsteypt stálfesting 

Við vegg hjá stigaopi sem á að bera límtrésbitann fyrir þakið er innsteypt stálfesting  og 

skulu stálgæðin vera skv. ÍST EN 10025. Festingin á að vera galvaniseruð.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í stykkjatali. 
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2.2.Bendistál 
  2.2.0 Almennt 
Bending skal gerð skv. teikningu og verklýsingu. Nota skal kambstál K500C skv.NS3576-2. 

Meðhöndlun bendistáls og það sjálft skal einnig uppfylla þau ákvæði sem fjalla um það í ÍST 

10. Ef prófa þarf gæði stáls er það gert á kostnað verktaka. 

   
 

2.2.1.Bending 
Bendistál á byggingarstað skal geymt þannig að það sé varið fyrir óhreinindum, það skal vera 

laust við eldhúð og ryðflögur. Járnabenging skal vera nákvæmlega eftir teikining og vel 

unnin, bendijárnagrind skal binda saman þannig að hún myndi stífa heild og til þess skal 

nota bindivír eða aðra viðurkennda aðferð. Ekki er heimilt að byrja að steypa fyrr en búið er 

að taka bendinguna út af eftirlitsmanni. Staðsetning bendistáls í steypunni skal vera 

samkvæmt teikningum og með almennum skýringum við burðarvirki. Eingöngu má nota 

plastklossa eða steypta kubba, mesta fjarlægð á milli klossa má vera um 1m og þeir skulu 

vera af viðurkenndri gerð.  

 

 2.3.Steinsteypa 
  2.3.0.Almennt 
Fara skal eftir ákvæði um eiginleika, framrleiðslu og niðurlögn steinsteypu úr ÍST-EN-206-

1:2000 auk ákvæða sem eru í gildi úr ÍST-10. Steypa skal einnig uppfylla Eurocode 2 og 

fjaðurstuðull steypunnar líka.  Steypa skal koma frá viðurkenndri og vottaðri steypustöð.  

Við hverja niðurlögn á steypu skal það vera regla að tekið er sýni og steypuverkstjóri skal 

vera viðstaddur hverja niðurlögn.  Greining úr sýnum er á kostnað verktaka.  Titra skal alla 

steypu og vanda sérstaklega til verks undir gluggum, hornum, útbrúnum og undir úrtökum. 

Einnig skal titra steypu með hátt sigmál.  

Þegar steypt er á steypuskilum skal hreinsa vel eldri steypuna, passa skal vel að engin 

hreiðurmyndun verði.  

Verktaki skal halda utan um upplýsingar hvað varðar steypu, hvenær vinnan hófst og lauk, 

magn steypu, lofthita, blöndunarhlutföll, yfirbreiðslu, hita á steypu og hvenær mótum var 

slegið frá.  

Ef prófanir sýna að steypa er ekki að þeim gæðum sem hún á að vera skal taka ákvarðanir 

um úrbætur og skal verktaki gera það sem verkkaupi ákveður.  
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Tryggja skal að steypuhitastig fari ekki niður fyrir 2°C meðan steypan er ekki orðin frostþolin. 

Verktaki skal bera kostnað af hitun, einangrun, hitamælingum og yfirbreiðslum.  

 

Magntölur/einingarverð 

Greitt er fyrir þá rúmmetra af steypu sem komið er fyrir á viðunnandi hátt, eftir reiknuðu 

máli á teikningum. Úrtök, innsteyptar festingar, kantlistar og járn verður ekki dregið frá ef 

stærð þeirra er minni en 0,1m3.  

 

 

  2.3.1. Steypa fyrir botnplötu og undirstöður 

Steypa í undirstöðum og botnplötu skal vera í styrkleikaflokknum C25. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í rúmmetrum, m3, af niðurlagðir og frágenginni steypu, í útreikningum er 

miðað við nettó rúmtak steyptra hluta, mælt af teikningum. 

   

 
2.3.2.Steypa fyrir inn- og útveggi 

Steypa í inn-og útveggjum skal vera í styrkleikaflokkum C25. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í rúmmetrum, m3, af niðurlagðir og frágenginni steypu, í útreikningum er 

miðað við nettó rúmtak steyptra hluta, mælt af teikningum. 

 

   

2.3.3.Steypa fyrir milliplötu 

Steypa í milliplöttu skal vera í styrkleikaflokknum C35. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í rúmmetrum, m3, af niðurlagðir og frágenginni steypu, í útreikningum er 

miðað við nettó rúmtak steyptra hluta, mælt af teikningum. 
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2.4.Trévirki 
  2.4.0. Almennt 
Timbur í burðarvirkjum bygginarinnar skal uppfylla köfur byggingarreglugerðar. Trévirkið er 

útfært með grindarefni í styrkleikaflokki C24 45x145mm sem mynda burð fyrir útveggi. 

Krossviður er 12 mm þykkur. 

Timbur í stoðum og sperrum skal vera að í styrkleikaflokki C24 skv. EN338:2009, a.m.k. 

Verktaki skal leggja fram vottorð frá efnissala um efnisgæði. Það timbur sem er í eða við 

einangrun skal fúaverja. Þar sem timbur liggur að steini skal setja tjörupappa á milli timburs 

og steins. Naglar, boltar og festijárn skal allt vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og á að vera 

innifalið í einingaverðum í tilboðsskrá, nema ef annað er tekið fram. Efni í burðarvirkjum skal 

vera húsþurrt, 12-15%.  

 

 

  2.4.1.Veggjagrindur 

Grindarefni: 

Í burðarvirkið skal vera 45x145mm í styrkleikaflokki C24, ekki má breyta úrfærslu á smíði 

grindar nema í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. BMF vinklar eru notaðir í grindur. Ekki 

skal nota undið eða bogið efni og hefur eftirlitsmaður þann rétt að biðja um að slíku efni sé 

skipt út. Vanda skal smíði veggjagrinda í kringum gluggaop.  

Krossviður: 

Skal vera ætlaður til notkunar útanhúss, vatnslímdur grenikrossviður, 16mm þykkur í 

veggjaklæðningar. Krossvið skal líma með uritan lími og nelgdur með 3“ skotsaum á alla 

snertifleti grindanna. Samskeiti sem myndast þver-og lansum skal þétta með kítti sem hefur 

sveigjanleika hvað varðar hreyfingu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í fermetrum, m2, einingarverð miðast við þann kostnað sem  fullfrágengið 

verk er, s.s.vinna, efni, fluningur, vélar og förgun umframefnis.  
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 2.5.Þak 

  2.5.0. Almennt 

Burðarviður í þaki skal allur vera í styrkleikaflokk C24. En límtrébitinn er í flokki GL32c. 

Staðsetning sperra og útfærslur má sjá á sniðum og grunnmyndum.  Þakvirkið er hefðbundið 

sperruþak borið uppi af límtrésbita, veggjagrindum og stigaveggjum. Sperru eru 45x245mm, 

límtrésbiti 140x500mm og borðaklæðning 25x150mm eða 1“x6“. 

 

  2.5.1.Þakviðir 

Sperrur setjast í bjálkaskó á límtrésbita. Bjálkaskór er skrúfaður með þar til gerðum skrúfum 

fyrir slíka vinkla og fyrirskrifað er, 6 stk skrúfur hvor hlið á skó í límtrésbita, 4 stk skúfur á 

hvora hlið í sperru. Sperrur festast með BMF vinklum með styrkingu 2 stk á sperru 

skv.grindarteikningum. Límtrésbiti hefur ásetu í grindum á göflum og skulu þeir festast 

þannig ef annað er ekki tekið fram annars staðar, með snittteinum í gegnum aðliggjandi 

stoðir, 2 stk á hæðina og nota skal kantaðar skinnur undir rær. Í miðju hafi bita er steyptur 

veggur með innsteyptri festingu þar sem biti festist, sjá snið. Borðaklæðning er nelgd með 3“ 

galvahúðum saum 3 stk í hverja sperru, en 4 stk á borða samskeyti. Ekki má skeyta fleiri en 3 

borðum í röð á hverja sperru.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í fermetrum, m2. Innifalið í einingarverði á að vera öll vinna og efni í þakið, 

allt timbur, naglar, skrúfur, vinklar, boltar og bjálkaskór. Öll tæki og verkfæri sem þarf til að 

fullklára verkið.  
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3.Lagnir 
 3.1.Frárennslislagnir 
  3.1.0. Almennt 
Verkið skal unnið af fagmönnum, skal verktaki sjá til þess. Leiðslur skal leggja í beinni línu 

með jöfnum halla og allar stefnubreytingar skal gera með formstykkjum. Fráveitulagnir skal 

leggja í grunn og fyrir utan grunn í samræmi við teikningar og þessa verklýsingu. Fylgja skal 

stöðlum og reglugerðum í öllum atriðum. Ekki má nota fráveitulagnir til skolunnar af vélum 

eða áhöldum og er verktaki ábyrgur fyrir því að lagnir séu hreinar þegar hann skilar af sér 

verkinu.  

Öllum stútum skal loka á  byggingartíma með plastlokum, efir að gengið hefur verið úr 

skugga um að lagnir séu hreina og í fullkomn lagi.  

Við gólfniðurföll skal hæð og lega þó miðuð við tengihæð frátaksstúta frá niðurföllum. Við 

þakniðurföll skal efri brún múffa vera ca.20 cm undir endanlegu jarðvegsyfirborði.  

Ekki má hylja neinar leiðslur fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang og úttekt yfirvalda 

liggur fyrir.  

3.1.1.Frárennslislagnir 

Hæðarblað segir til um tegningar við fráveitukerfi Kópavogsbæjar, það er tvöfalt kerfi, 

skolpkerfi og regnvatnskerfi. Fyrir lögnum undir botnplötu skal grafa rásir og skal það vera 

20 cm neðar en uppgefinn rennsliskóti, sandlag skal vera 20 cm og þar með í rennsliskóta. 

Þjappa skal undir lagnir og svo fylla að og yfir þær þannig að fyllingin nái a.m.k. 15 cm út fyrir 

lagnirnar á alla kannta. Þegar búið er að þjappa sandfyllinguna má fylla í rásir með 

fyllingarefni.  

Nota skal PVC lagnir í skolp og rennslislagnir, þéttpakkaðar á samskeytum með þar til 

gerðum gúmmíhringjum. Dren í kringum húsið skal einnig vera úr PVC lögnum með rásum.  

Nota skal brunna af viðurkenndri gerð. Innátengingar skulu allar vera formaðar þannig að 

múffutenging verði fast við brunnvegg.  Skulu brunnar sitja á útjöfnuðu og þjöppuðu 10cm 

sandlagi og undir því á að vera þjöppuð fylling. Að brunnum skal fylla varlega með sandi eða 

öðrum mulningi. Brunnar sem koma upp í hellulögn skal setja Ö600mm steypujárnslok, ef 

brunnur er hulinn með jarðvegi skal vera galvarenserað stállok. 

Úttekt byggingaryfirvalda verður að vera búinn áður en lagnir eru huldar og einnig þarf 

eftirlitsmaður verkkaupa að hafa samþykkt.  
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Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í lengdarmetrum, m,  lagna af hverri gerð og stærð af teikningum. Brunnar 

eru magntekninr í stk á hverja gerð brunna. Í verði er innifalin öll vinna við uppsetningu og 

frágang á lögnum, að meðtölu íhluta sem er ekki talað hér upp.  

 

 3.2.Vatnslagnir 
  3.2.0.Almennt 
Verktaki skal kynna sér á lagnateikningum hvar tæki eiga að vera staðsett. Neysluvatn skal 

kæla viður í 60-65°C og fer kælingin fram í varmaskipti í inntaksrýminu, en kalt vatn er tekið 

beint frá veituinntaki. PEX rör í rör kerfi skal nota í allar lagnir og tengi sem viðkoma 

neysluvatni og eingöngu skal nota tengistykki og búnað sem ætlaður er í það kerfi og skulu 

pípur þola 10 bara þrýsting, 70°C hita og samfellda notkun í 50 ár.  

Lagnasamskeyti má ekki hylja fyrr en úttekt hefur farið fram og búið er að þrýstiprófa, það 

skal gert í tveimurlotum, frá inntaksklefa eða lægsta punkt lagnakerfis. Prófið skal 

famkvæmt eftir fyrirmælum framleiðanda.  

Verktaki skal skila fullbúnu neysluvatnskerfi, úttekið og tilbúið til noktunnar.  

 

  3.2.1.Neysluvatnslagnir 

Leggja skal rör eftir teikningum, PEX rör í rör að tækjum og töppunarstöðum. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda í lagningu kerfis og nota skal tvíburadóri þar sem þarf að 

framlengja lögn í annað tæki. Stofnlagnir í deilikostur er 20 mm PEX, lagnir í sturtu 18 mm 

PEX, aðrar lagnir 15 mm PEX. Nota skal innbyggða deilikistu  þar sem það á að vera skv. 

teikningum einnig skal koma fyrir öllu þeim tækjum sem eru á teikningu frá viðurkennum 

frameiðenda, klósett,blöndunartækjum og handlaugum.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala eru lengdarmetrar, m, og felur einingarverð í sér alla efni, þ.m.t. deilikista og 

tengistykki, og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum á töppunarstað. Einnig teningu við 

inntaksgrind. 
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 3.3.Hitalagnir 

  3.3.0.Almennt 

Verktaka ber að fara eftir teikningu við lagninu hitalagna og skal allt efni vera frá 

viðurkenndum framleiðanda og þola 70°C í 50 ár. Einangra skal lagnir þar sem þess þarf. Ekki 

er leyfilegt að hylja lagnasamskeyti fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt þau og 

þrýstiprófun hefur verið framkvæmd og hefur verið útttekið af yfirvöldum.  

Tvöfalt hitakerfi á að vera í húsinu, gólfhiti og ofnakerfi, skulu ofnar vera frá viðurkenndum 

framleiðanda. Sérstaklega skal vara sig á því að framrásrhiti frá hitaveitu sé lækkaður niður í 

70°C til að tryggja endingu PEX röranna í ofnalögnunum og skal það gert með varmaskipti.  

Gólfhiti á að vera lagður í 20 mm PEX rörum með súrefniskápu, þá er þarf að lækka 

framrásarhita niður í 50-55°C í inntaksrými með varmaskipti.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í lengdarmetrum og skal einingarverð innifala alla vinnu og efni við að leggja, 

tengja og ganga frá lögnum. Einnig uppsetningu á deilikistu.  

 

 

  3.3.1.Gólfhiti 
Verktaki skal fylgja teikningum við lagningu gólfhitalagna, sem eiga að vera 20 mm PEX 

lagnir með súrefniskápu. Skal steypa rör í plötur, ekki er heimilt að nota bindivír við festingu 

á pípum við járnagrind. Nota skal þar til gerð bensl til að halda pípunum á réttum stað 

meðan steypt er. 

 
Magntölur/einingarverð 

Magn er lm, lengdarmeter. Einingarverð felur í sér allt efni og vinnu sem þarf til að leggja, 

tengja  og ganga frá öllum lögnum sem og uppsetning deilikistu.  
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3.4.Hreinlætistæki 

  3.4.0.Almennt 

Huga skal að óskum verkkaupa við val á hreinlætistækjum og skulu þau vera frá 

viðurkenndum framleiðanda. Þau þurfa að uppfylla byggingarreglugerð hvað varðar gæði.  

 

  3.4.1. Hreinlætistæki 

Hvort baðherbergi um sig inniheldur eitt klósett, eina handlaug, eina sturtu og á baðherbergi 

efri hæðar er auk þess baðkar með tilheyrandi blöndunartækjum. Eldhúsvaskur í eldhúsi og 

skolvaskur í þvottahúsi. Við hvern töppunarstað þarf að vera hitastýrð blöndunarstæki svo 

vatnið fari ekki yfir 60-65°C. Verktaki sér um uppsettningu alls þessa. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í stykkjatali, einingarverð er allt efni og vinna til þess að fullklára verkið.  
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5.Frágangur innanhúss 
 
 5.0.Almenn atriði 
Vertaki skal fullgera húsið að innan, kynna sér teikningar vel og fullvissa sig um að hann skilji 

þær, ef ekki leita upplýsinga til höfunda. Eins ef misræmi er á milli verklýsingar og teikninga. 

Ef verkstjóri er ekki nægilega vel inni í framkvæmdunum og kemur þess vegna til 

aukakostnaðar, er sá kostnaður á ábyrð verktaka. Ef verktaki óskar eftir því að nota annað 

efni en sagt er frá í verklýsinu er það heimilt ef hönnuður og eftirlitsmaður samþykkja það. 

Fagvinna skal unnin af fagmönnum í viðkomandi iðngrein.  

 

 5.1.Múrverk 

  5.1.0.Almennt 

Múrverk í þessari byggingu er ekki mikið, flota þarf gólf á báðum hæðum, slípa veggi og brún 

milliplötu. Eftirlitsaðili skal meta hvort viðgerðum sé þörf á annarri steypu eftir að 

steypuvinnan er búin.  

 

  5.1.1. Veggir 

Gera skal alla innveggi tilbúna til sandspörslunar. Eftirlitsaðili skal yfirfæra hvort þörf sé á að 

laga útveggi fyrir einangrun.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum. Í einingarverði er innifalið allt efni og öll vinna við að laga 

skemmdir og slípun á steypu.  

 

  5.1.2.Gólf 
Flota skal gólf á báðum hæðum og rétta gólf af með viðurkenndu floti. Þar sem niðurföll eru 

í gólfi skal halli vera minnst 1% að niðurfalli. Áður en flotefni er lagt niður skal verktaki kynna 

sér efnisþykktir gólfefna. Einnig skal verktaki fara að fyrirmælum framleiðanda hvað varðar 

þornun og yfirborðsfrágangs flotefnis.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í nettó rúmmeter, m2. Í einingaverði er allur kostnaður á efni, vinnu.   
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 5.3. Trésmíði 

  5.3.0.Almennt 

Hér verður farið yfir þá verkliði sem koma að frágangi á innveggjum timburvirkis, létta 

inniveggja og lofta. Verktaki skal kynna sér vel teikningar, verklýsingar og upplýsingar frá 

framleiðendum hvað varðar frágang á verkliðum. Ef kemur í ljós misræmi á milli verks og 

ganga geta verkkaupi og efirlitsmaður gert kröfur um endurbætur.  

 

  5.3.1.Gifs innveggir 

Gifs veggir eru byggðir upp á blikkgrindum, 70mm blikkstoðir og skal einangra á milli þeirra 

með 70mm steinullareinangrun. Bil á milli stoða á að vera c/c 600mm nema annað komi 

fram.  Leiðara skulu vera 120mm með filt til að minnka hljóðburð. Klæða sakal veggi beggja 

vegna með 12mm.  Láta skal plötur víxlast. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í m2, fermetrum, í einingaverði er allt efni og vinna við gifs veggi.  

 

  5.3.2.Létt loft 

Á efri hæð eru loftin létt og upptekið að hluta eins og sést á teikningum. Uppbyggingu má 

sjá á deili teikningum. Einangrað á milli sperra með steinulareinangrun 220mm 30kg/m3 

með áföstum vindpappa og á milli sperra skal setja lista 25x25mm til að tryggja öndunarbil 

ofan við einangrun. Rakavarnarleg skal vera 0,2mm og er fest neðan í sperrur og skulu 

 samskeytin lenda á sperru og skarast a.m.k. 20 cm. Þar til gert rakavarnarkítti skal nota í 

samskeyti rakavarnarlags við aðliggjandi fleti. Kítta skal rakavarnarlag við límtrésbitann og 

skrúfa ragmagnsgrindarlista í kíttið til að þétta.  

Vanda skal allan frágang við rakavarnarlag. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum, í einingarverði er einnifalið allt efni og vinna sem þarf til að 

fullklára verkið.  
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  5.3.3.Frágangur útveggja á efri hæð 

Á efri hæð skal einangra með steinull 145 mm 30kg/m3 á milli stoða og rakavarnarlag skal 

vera 0,2mm. Nota skal þar til gert rakavarnarkítti til þess að kítta í kverk neðan við gólf á 

fótreim. Rafmagnsgrind skal vera 45x45mm og skrúfuð á c/c 600mm stoðir og veggurinn 

klæddur með 13mm gifsi.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum, og einingarverð innifelur allt efni og vinnu við fullklárað verk.  

 

 5.4.Málun og sandspörslun 

  5.4.1.Almennt 

Öll málun innanhúss telst til málunar. Skal bæði málning og spörslun vera gerð af fagmanni í 

viðkomandi iðngrein. Nota skal máningartegundir af viðurkenndri gerð sem reynst hafa vel 

m.t.t. eðlilegs slits og þrifa.  Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda með hvað varðar 

undirbúning og framkvæmd. Ganga skal úr skugga um að fletir séu þurrir og hreinir áður en 

málningarvinna hefst. Mála skal veggi í málarahvítu nema verkkaupi hafi aðrar óskir. Mála 

skal það margar umferðir að það þeki veggi og loft fullkomlega. Ef skemmdir verða á 

málningu á verktíma hússins skal verktaki gera við á eigin kostnað.  

 

  5.4.2. Spörslun og málning steyptra veggja 

Nota skal sparsl af viðurkenndri gerð. Sandsparsla skal alla sýnilega steypta innveggi og þarf 

hún að eiga sér stað áður en uppsetning á ofnum fer fram. Fletir eiga að vera lausir við allar 

misfellur og slípaðir áður en spörslun fer fram. Markmiðið skal vera að ná áferð á veggina 

sem er gallalaus.  

Grunna skal sandsparslaða veggi með plastgrunni en baðherbergi með olíugrunni. Verktaki 

og málari skulu taka verkið út í sameiningu og skal öll vinnan unnin af fagmönnum.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala er í m2, fermetrum, og innifalið í einingarverði er allt efni og vinna við að sparsla 

og mála alla veggi.  
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  5.4.3. Spörslun og málun gifsveggja 

Samskeyti skal fasa og líma yfir með fiberborða eða öðrum sambærilegum og sparsla þanngi 

að þau verði sprungulaus. Gera skal við nagla/og skrúfuholur, samskeyti og aðrar misfellur á 

fyrirborði með sparsli  og slípa yfir. Tvísparsla þarf yfir samskeyti og aðrar holur og misfellur 

sem geta verið. Eftirlitsmaður getur farið fram á fleiri umferðir ef þess er þörf.  

Grunna skal veggi með vatnsþynnanlegri grunnmálningu.  

Veggi skal almennt mála með plastmálningu, með hærra glástigi í votrýmum.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum, einingarverð innifelur alla vinnu, efni og rýrnun á efni sem til 

þarf við að fullklára verkið.  

 

  5.4.4. Spörslun og málun gifs lofta 

Nota skal sömu verklýsingu við spörslun lofta og í kafla 5.4.3. Grunna skal undir málningu og 

málað með plastmálningu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum, einingarverð innifelur alla vinnu, efni og rýrnun á efni sem til 

þarf við að fullklára verkið.  

   

  5.4.5. Spörslun og málning steyptra lofta 

Loft neðri hæðar skal sandsparsla, fara skal eftir verklýsignu hér á undan hvað varðar 

spörslun steyptra veggja. Miða skal við að ná áferðarfallegu yfirborði áður en málning á sér 

stað. Veggir skulu grunnaðir fyrir málningu.  

 

Magntölur/einingarverð 

 

Magn er mælt í m2, fermetrum, einingarverð innifelur alla vinnu, efni og rýrnun á efni sem til 

þarf við að fullklára verkið.  
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 5.5. Innréttingar 
  5.5.0. Almennt 
 
Hér verður lýst smíðum og uppsetningu á innréttingum í byggingunni. Taka skal mál á 

staðnum áður en smíði á innréttingum hefst. Ef verktaki verður var við málskekkjur eða er í 

vafa um mál á einstökum hlutum, skal hann leita til úrskurðar eftirlitsmanns. Vinna við smíði 

og uppsetningu á innrétingum skal unnin af innréttingarsmiðum og leyst af hendi í samræmi 

við faglegar venjur. Val á innréttingum á að vera í samráð við verkkaupa og eftirlitsmann. 

Nota skal fyrsta flokks efni og miða við að efnin sé sem hliðstæðust.  

 
  5.5.1.Baðinnrétting 

Val á innréttingu skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuði og felur verkliðurinn í sér 

baðinnréttingu og uppsetningu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er heild. 

 

  5.5.2.Eldhúsinnrétting 

Val á innréttingu skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuði og felur verkliðurinn í sér 

eldhúsinnréttingu og uppsetningu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er heild. 

 
  5.5.3.Fataskápar 
Val á innréttingu skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuði og felur verkliðurinn í sér 

fataskápa og uppsetningu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er heild. 
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 5.6.Innihurðar 
  5.6.1.Innihurðar 
Velja skal hurðir í samráði við verkkaupa og hönnuði, krafa er gerð um að hurðir séu 

innfelldar og af viðurkenndri gerð. Í húsinu eru hefðbundnar innihurðir og rennihurð. 

Verktaki skal sjá um uppsetingu og frágang hurða og fara eftir fyrirmælum framlleiðanda. 

Breidd hurða skal vera 90-215 cm.  

 

Magntölur/eingarverð 

Magn er stykkjatal, talið af teikningum. Í einingarverði er innifalið allt efni og vinna sem þarf 

til að fullvinna verkið.  

 

5.6.2. Innihurðar EI30-CS 

Velja skal hurðir í samráði við verkkaupa og hönnuði, krafa er gerð um að hurðir séu 

innfelldar og af viðurkenndri gerð og standast eldvarnarkröfur.  Verktaki skal sjá um 

uppsetingu og frágang hurða og fara eftir fyrirmælum framlleiðanda. Breidd hurða skal vera 

90-215 cm.  

 

Magntölur/eningarverð 

Magn er stykkjatal, talið af teikningum. Í einingarverði er innifalið allt efni og vinna sem þarf 

til að fullvinna verkið.  

 
 5.7.Gólfefni 

  5.7.0 Almennt 

Lagning gólfefna og undirbúningur skal fylgja leiðbeiningum frá gólfefnaframleiðanda. 

Athuga skal rakastig í gólfi áður en vinna við lagningu gólfefna hefst. Val og kaup á gólfefnu, 

lit og gerð skal vera í samráði við verkkaupa, eftirlitsmann og hönnuði.  Lagning gólfefna skal 

unnin af fagmönnum í viðkomandi iðngrein.  
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5.7.1. Gólfefni flísalögn 

Gólfflísar, fúga og flísalím skal valið í samráði við verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuði. 

Einungis skal nota efni frá viðurkenndum framleiðendum. Gólf skal vera hreint og laust við 

misfellur fyrir flísalögn.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er m2, einingarverð innifelur í sér allan kostnað við flísalögn. Efni, rýrnun á efni og 

vinnu sem þarf til við að fullgera þennan verklið.  

   

5.7.2. Gólfefni parket 

Velja skal parket í samráði við verkkaupa, eftirlitsaðlia og hönnuði, skal það vera fyrsta flokks 

og lagt skv.leiðbeiningum framleiðanda. Sérstaklega skal gæta þess að við útveggi að 

lágmarksrifa sé. Undir parketið skal setja höggdempandi undirlag sem stenst kröfur varðandi 

hljóðvist. Sama gildir um gólflista.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er m2, einingarverð innifelur í sér allan kostnað við parketlögn. Efni, rýrnun á efni og 

þá vinnu sem þarf til að fullgera þennan verklið.  
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7.Frágangur utanhúss 

 7.0.Almennt 
Hér verður farið út í þá verkliði sem koma að frágangi utanhúss. Verktaki skal kynna 

sér vel öll gögn, s.s. teikningar, verklýsingar og upplýsingar frá framleiðendum byggingarvara 

hvað varðar frágang á verkliðum. Verkkaupi og eftirlitsmaður geta gert kröfu um 

endurbætur ef í ljós kemur misræmi á milli verks og gagna.  

 
 7.1.Sökklar 

Utan á sökkul skal nota 100mm plasteiningrun 24 kg/m3 sem fest er á sökkul með 8 stk/m2 

dýflum. Setja skal takkadúk utan á einangrunina.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er m2, einingarverð skal fela í sér allan þann kostnað við verkið. Efni, rýrnun á efni og 

þá vinnu sem þarf til að fullgera verkið.  

  
 7.2. Svalahandrið 

  7.2.0. Almennt 

Á svölum hússins skal vera handrið og gerir verktaki það ásamt uppsetningu og frágangi, skal 

það vera í samráði við verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuði. Sannreyna skal allar mælingar á 

verkstað áður en smíði á handriðinu hefst.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í stk. 

 

  7.2.1. Uppsetning og frágangur 

Verktaki skal smíða og setja upp glerhandrið á svalir og skal það útfært í samráði við 

verkkaupa, eftirlitsaðila og hönnuði. Handriðið skal vera 1200mm á hæð.  
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7.3. Trésmíði 

  7.3.0. Almennt 

Undir trésmíðar utanhúss teljast meðal annars einangrun á steyptum útvegg, uppsetning á 

undirkerfi bárujárnsklæðningar, þak og þakkantur, ísetning glugga og frágangur í kringum 

það ásamt sólpalli við hús.  

Allt það timbur sem notað er skal vera a.m.k. úr fjórða flokki. Viðurkenndan tjörupappa skal 

setja á milli þar sem timbur leggst að steinsteypu. Allar festingar, skrúfur, boltar og naglar 

eiga að vera heitgalvanhúðað og vinklár úr áli.  

 

Magntölur eru miðaðar við fullfrágegnum verklið. Áður en verkið hefst skal athuga að öll mál 

á staðnum og ef koma upp vafamál hafa samband við eftirlitsmann.  

 

Magntölur/einingarverð 

Innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þarf til að fullklára verkið. 

 

  7.3.1. Þak 

Þak skal klæða með timburklæðningu 25x150mm ofan á sperrur. Leggja skal 2mm þakpappa 

lárétt frá neðribrún þaks og skal skörunin vera a.m.k. 100mm lárétt og 200mm lóðrétt. Festa 

skal pappa með ryðfríum heftum í plastborða eða pappasaum.  

Klæða skal þak með aluzink bárujárni 18/76, plöturnar skulu skarast a.m.k. um eina og hálfa 

báru. Negla skal klæðningu í aðra hvora hábáru með snúnum saum 55x66 með þéttihring 

eða kambasum 37x61 með þéttihring. Negla skal með c/c 750 á meignhluta þaks. Á útbrún 

þaks skulu nelgdar tvær naglaraðir með c/c 150 í aðra hverja hábáru. Að öðru leyti skal 

ganga frá þakjárni samkvæmt Rb-blöðum nr.(47),102 og 103.  Skal frágangur uppfylla kröfur 

álagsaðila hérlendis.   

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þar til að 

fullgera verkliðinn.  
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  7.3.2.Þakkantur 

Á þakkkant skal skrúfa 25x95mm Canexcel klæðningu á sperru og skal bil á milli borða vera 

a.m.k. 7mm fyrir loftunar þaks.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2 og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þarf til 

að fullklára verkið.  

  

  7.3.3. Þakrennur 

Þakrennur auk rennubanda á að setja á langhliðar þaks og skulu vera í sama lit og 

þakkannturinn. Þakrennur og niðurföll sem tengistykki, rennubönd og upphengjur eiga að 

vera heitgalvaniseraðar. Þakrennur eiga að vera 100mm með tengistútum fyrir niðurföll úr 

sama efni. Rennubönd skulu vera c/c 600mm og vera innifalin í frágangi.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er m og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þarf til að 

fullklára verkið.  

 

  7.3.4.Útveggjaklæðning 

Klæða skal húsið að utan með aluzink bárujárnsklæðningu á vinklakerfi. Innifalið í verði skal 

vera allar festingar og þær áfellur sem þar til frágangs klæðningar.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í m2 og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þarf til að 

fullklára verkið.  
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7.3.5. Sólpallur 

Sólpallur skal vera kringum húsið skv. teikningu. Undirstöður skulu vera súlur steyptar í hólk 

sem skilinn er eftir 300x800mm, dregara 45x145mm úr gagnvörðum við c/c 2000mm. Festa 

skal dregara með borðaboltum í súluskó sem eru steyptir í undirstöður. Leiðara skulu vera í 

gagnvörðum við 45x95mm c/c 600 mm festir ofan á dregaranna með BMF þakankerum sem 

er 250x32,5mm skrúfað með 4x40BMF skrúfum. Nota skal 28x95mm klæðningu, skrúfuð 

ofan í leiðaranna með ryðfríum skrúfum. Passa þarf uppá að hafa bil á milli 

klæðningarborðanna. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í m2 og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem þarf til að 

fullklára verkið.  

 

 7.4. Gluggar, gler og hurðir 

  7.4.0.Almennt 

Gluggar og hurðir í allt húsið skal smíða eftir glugga-og hurðarteikningum og skulu uppfylla 

viðeigandi viðurkennda staðla. Hurðir og gluggar skulu hafa náð slagregnsprófi að lágmarki 

1100 Pa og þurfa að þola 200kg/m2n vindálag. Bæði hurðar og gluggar skulu vera CE-

vottaðir.  

Taka skal mál á staðnum áður en smíði á gluggum og hurðum hefst og bera saman við 

teikningar. Ef verktaki verður var við skekkju á milli mælinga og teikninga skal hann ráðfæra 

sig við eftirlitsmann.  
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7.4.1.Útihurðir 

Útihurðirnar eru allar úr timbri, klæddar með þar til gerðum álprófílum. Smíðamál má finna 

á hurðateikningum, en mæla skal fyrir hurðum áður en smíði hefst. Vanda skal frágang eftir 

ísetningu og fara eftir ráðlegginum framleiðanada og eftirlitsaðila.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í stk. Magn er í m2 og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem 

þarf til að fullklára verkið. Hurðarhúnar, læsingar, cylenderkerfi, festingar og þéttingar eru 

innifaldar í einingarverði.  

 

  7.4.2.Gluggar 

Gluggar eru allar út timbri, klæddir með þar til gerðum álprófílum. Smíðamál má finna á 

teikningum, en mæla skal fyrir gluggum áður en smíði hefst. Vanda skal frágang eftir 

ísetningu og fara eftir ráðlegginum framleiðanda og eftirlitsaðila.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í stk. Magn er í m2 og einingarverð innifelur allt efni, rýrnun á efni og þá vinnu sem 

þarf til að fullklára verkið. Kostnað við festingu og þéttingu glugga skal einnig vera innifalinn 

í einingarverði.  

 

  7.4.3. Bílskúrðshurð 

Þessi verkliður velur í sér kaup og uppsetningu á bílskúrshurð, skal hún vera með rafstýrðum 

mótor og CE-vottuð. Val á hurð skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuði.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er í stk. Í verði er innifalið allt efni og vinnu sem þar til að fullvinna verkið.  
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7.4.4. Gler og glerísetning 

Verkliður felur í sér að glerja glugga og útihurðir. Allt gler skal vera tvöfalt og í gólfsíðum 

gluggum skal vera öryggisgler. Allt gler skal vera CE-vottað. Verktaki á að taka glermál sjálfur 

sjálfur og ber ábyrð á þeim. Föls skulu vera hrein og þurr áður en glerjun hefst. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda hvað varðar glerjun. Gler skulu vera gallalaus í verklok.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, í einingarverði skal vera allt efni og vinna sem þart til að fullvinna verkið.  
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8.Frágangur lóðar 

 8.1.Jarðvegur 

  8.1.0. Almennt 

Grófjöfnun á lóð á verktaki að sjá um. Vanda þarf til verks og ætlast er til að fagmaður á því 

sviði sinni því verki. Nota skal grúsfyllingu og skal vera 20 cm yfirborð af henni. Ef kemur upp 

ósamræmi á milli teikninga og staðhætta skal ræða það við eftirlitsmann. Stranglega er 

bannað að raska svæði utan framkvæmdasvæðis.  

 

  8.1.1. Jarðvegur – grófjöfnun 

Grófjöfnun á lóð fyrir utan sólpall er á höndum verktaka og einnig undirbúningur undir 

fínjöfnun undir þökulagningu lóðar.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m3,(rúmmetrum)og innifelur einingarverð allt efni, vinnu og annað sem þarf 

til að fullvinna verkið.  

   

  8.1.2. Jarðvegsskipti fyrir hellur 

Skipta þarf um jarðveg unir hellulögn og til þess skal nota frostfrítt efni. Graftarmörk fyrir 

hellur er 60 cm út fyrir ytstu brún á hellum, miða skal við að grófjöfnun sé 5-10cm neðar en 

neðri brún hellu.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m3, (rúmmetrum) og innifelur einingarverð allt efni, vinnu og annað sem þar 

til að fullvinna verkið.  Greitt er fyrir umframefni sem hægt er að nota undir þökur.  

 

 8.2.Mannvirki á lóð 

  8.2.0.Almennt 

Verktaki skal skila mannvirki að fullu. Nota skal efni úr 1.flokk við alla verkþætti og vera 

undir verkkaupa og eftirlitsmann. Hafa skal samband við eftirlitsmann hvort hægt sé að 

framkvæma með tillili til frosts, snjós o.fl.  
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  8.2.1.Sorptunnuskýli 

Verktaki skal útvega og koma fyrir sorptunnuskýli í samráði við verkkaupa og hönnuði. Skýlið 

skal vega forsteypt og ætlað fyrir tveggja tunnu sorphirðinarkerfi. 

 

Magntölur/einingarverð 

Magntala er stk,í stykkjatali og felur í sér verð á skýlinu og uppsetningu.  

 

8.3.Frágangur yfirborðs, gang-og akbrautar 

  8.3.0.Almennt 

Verktaki skal skila yfirborð gang-og akbrauta full frágengin og til verksins skal nota 1.flokks 

efni og bera það undir verkkaupa og eftirlitsmann. Frágangur á yfirborði lóðar, innkeyrsla, 

hellulögn og þökulögn fellur undir þetta verk. 

 

  8.3.1.Hellur og undirvinna 

Verktaki skal helluleggja bílastæði og gangstétt, vanda skal undir hellulögn og skal nota í það 

frostfrítt efni og þjappa vel fyrir hellulögn. Val á hellum skal vera í samráði við verkkaupa og 

hönnuði og skulu þær vera a.m.k. 60mm þykkar.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum og felur einingarverð í sér allt efni  og vinnu sem þarf til að 

fullvinna verkið.  

 

8.4.Gras og gróður 

  8.4.0.Almennt 

Verktaki skal skila grasi og gróðri full frágengnu, þ.m.t. beðum og trjágróðri. Bera skal val á 

gróðurtegundum undir verkkaupa.  
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  8.4.1. Jafna lóð og þekja hana 

Verktaki skal ganga frá garði utan við sólpall og skal efnið vera 1.flokks. Verktaki skal sjá um 

að jafna lóðina, útvega þökur og tyrfa garðinn. Vanda skal til verks.  

 

Magntölur/einingarverð 

Magn er mælt í m2, fermetrum. Einingarverð innifelur allt efni, vinnu og tilfallandi sem þarf 

til þess að fullvinna verkið.  
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4. Burðarþolsútreikningar 
 
4.1 Útreikningur á þaki með sperruþéttleika c/c 300 

4.1.1. Eigin þyng þakvirkis: 
Þak verður bæði með sperruþéttleika c/c 300 og c/c 400 

Hér eru útrreikningar fyrir c/c 300 með haflengdina 6,5m 

Rafmagnsgrind í lofti: 

Timbur 45x45 mm 

Timbur í flokki C14 er 350 kg/m3  

Útreikningar: 0,045*0,045*1=0,002025*350 kg/m3=0,70875 

1m2 er þá: 

1m/0,6=1,67*2=3,34 stk 

0,70875/3,342=1,75=0,0175 kN/m2 

Þakull: 

200mm er gefin upp af framleiðanda 30 kg/m3 

Útreikningar: 

30kg/m3 

0,220*1*1=0,22m3 

30kg*0,22=6,6,kg/m2=0,066 kN/m2 

Þaksperrur: 

Nota skal þaksperrur sem eru 45x245mm.  Timbur í flokki C24 er 410 kg/m3 og c/c 300 mm. 

Útreikningar: 

Þyngdin er 380 kg/m3. Á hvern m af þaki eru þá 1000mm/300mm=3,3 sperrur á hvern m. 

380 kg/m2*0,045*0,345=4,2 kg/m 

4,2 kg/m3*(1/0,3m)=14 kg/m2=0,14kN/m2 

 

Þakpappi 

2mm pappi er með þyngdina 1000 kg/m3 og er því 1m2 af pappa 0,02 kN/m2 

 

Þakklæðning báruál 

0,7 mm þykkt og er eðlisþyngs áls 2700 kg/m3  

1m2 af áli er því 0,0237 kN/m2 
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Borðaklæðning: 

25x150mm og er timbur í flokki C14 350 kg/m3 

1m=1,31 kg/m 

1 m2 =1/0,15m*1,31 kg/m=8,75=0,088 kN/m2 

 

 

Loftaklæðning:  

Er 13mm gifs, framleiðandi gefu upp 8kg/m3 og er því 1m2 0,08 kN/m2 

 

Annað: 

Festingar o.fl. 0,0125 kn/m2 

 

Eiginþyngs þaks samtals  

gk=0,4477kN/m2 
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4.1.2.Snjóálag 

 
Reiknað er með snjóálag svæði 2 Qk=1,4kN/m2 

Timbur sem áætlað er að nota sem burðarvið í þakið er 45x245mm í flokki C24. 

 

Fyrir niðurbeygju fyrir undirstuddan bita: Umax=
!∗#∗$%
&'%∗(∗)

 

 

Fyrir tregðuvægi:  Ι = ,∗-&
./

 

h: hæð bita 

b: breidd bita 

 

Öryggis og leiðrétingarstuðlar: 

Kdef =0,6 Forbreytingarstuðull fyrir skrið 

Y2 =0,2 Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag 

Kmod=0,9 Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 

gQ =1,5  Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegt álags 

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

gm =1,25 Öryggisstuðull fyrir límtré 

 

 

4.1.3.Þaksperrur 
qk= 1,45 kN/m2  Snjóálag 

gk=0,4477 kN/m2  Eigin þyngs þaks 

Haflengd=6,5m 

Álagsbreidd 0,3m(hálft sperrubil, bil á milli sperra c/c 300mm í hvora átt) 

c/c 300 er yfir WC og eldhúsi, annar staðar er c/c 400. Sjá teikningar. 

 

 

Notmark er kennigildi án hlutstuðla 

(0,3m*gk)+(0,3m*qk) 

=(0,3*0,4477kN/m2)+(0,3*1,4kN/m2)=0,55431kN/m2 
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Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (gg.sub*0,3*gk)+( gQ*0,3*qk) 

qd=(1,35*0,3*0,4477)+(1,5*0,3*1,4)=0,81131kN/m2 

 

Formbreyting á bita fyrir hreyfanlegt og varanlegt álag: 

P=álag sem verkar á bitann 

gk=0,4477*0,3=0,13431kN/m 

qk=1,4*0,3=0,42kN/m 

 

Tregðuvægi á bita 45x245mm: 

𝐼 = ,∗-&
./

=%!∗(/%!)&
./

=55,15*106mm4 

 

Formbreyting fyrir heildarálag: 

dinst,g=
!∗34∗$%
&'%∗(∗)

= !∗5,.&%&.788∗(9!5588)%
&'%∗..555:;<∗!!,.!∗.5´988´%=5,15mm 

Formbreyting fyrir hreyfanlegt álag: 

dinst,g=
!∗>4∗$%
&'%∗(∗)

= !∗5,%/788∗(9!5588)%
&'%∗..555:;<∗!!,.!∗.5´988´%=16,09mm 

Í byggingarrelugerð er krafa fyrir hreyfanlegt álag=L/400=6500/400=16,25mm þ.a.l. álag  

 

Tímaháð áhrif bita 

Loka formbreyting undan eigin álagi m.t.t. skriðs: 

dfin,g=dinst,g(1+Kdef) 

dfin,g =6,50(1+0,3)=8,45m 

Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs: 

dfin,q=dinst,q=(1+Y2*Kdef) 

dfin,q=8,45(1+0,2*0,3)=8,957mm 

Heildarformbreytinar fyrir skrið: 

dfin=dfin,g+dfin,q=8,56mm+8,957mm=17,517mm 

 

Í byggingarreglugerð er krafa fyrir heildarálag L/200=6500/200=32,5mm 

dfin=17,4788mm þ.a.l. OK 
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Sker-og beygjuþol bita: 

Byrja á að finna mesta skerkraftinn sem verkar á bitann. 

Ved=>?∗$
/

 = 5,'..∗9!55
/

= 2,63𝑘𝑁 = 𝟐, 𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎3N 

Virk breidd þversniðs: 

bef = /
&
∗ 𝑏 = /

&
∗45mm=30mm 

 

Skerspennur sem verka á bitann: 

Td = &∗KL?
/∗,LM∗-

 = &∗/,9&∗.5´&7
/∗&588∗/%!88

=0,536MPa 

 

Skerþol bita: 

fvd = 48N?
g8

*fv,k=
5,O
.,&

*4Mpa=2,77MPa 

fvd =2,77MPa >0,536MPa þ.a.l. OK 

 
Beygjuþol bitans: 
Mótstöðuvægi bita: 

W=,∗-/
9
= %!88∗(/%!88)/

9
=450,19*103mm3 

Beygjuvægi sem verkar á bita: 

Med=>?∗$/
'

=0,811*(6500)2/8=4,238kN/m 

Beyjuspennur bita: 

sm,d=:L?
P

=4,238*106Nmm/450,19*103mm3=9,41MPa 

Beyjuþol bita: 

sm,d=Kmod*M8,4
g8

=0,9*24MPa/1,3=16,62 MPa 

16,62MPa>9,41MPa þ.a.l. OK. 
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4.2 Útreikningur á þaki með sperruþéttleika c/c 400 
 4.2.1.Eigin þyngd þakvirkis 
 

Rafmagnsgrind í lofti: 

Timbur 45x45 mm 

Timbur í flokki C14 er 350 kg/m3  

Útreikningar: 0,045*0,045*1=0,002025*350 kg/m3=0,70875 

1m2 er þá: 

1m/0,6=1,67*2=3,34 stk 

0,70875/3,342=1,75=0,0175 kN/m2 

Þakull: 

200mm er gefin upp af framleiðanda 30 kg/m3 

Útreikningar: 

30kg/m3 

0,220*1*1=0,22m3 

30kg*0,22=6,6,kg/m2=0,066 kN/m2 

Þaksperrur: 

Nota skal þaksperrur sem eru 45x245mm.  Timbur í flokki C24 er 410 kg/m3 og c/c 400 mm  

Útreikningar: 

Þyngdin er 380 kg/m3. Á hvern m af þaki eru þá 1000mm/400mm=2,5 sperrur á hvern m. 

380 kg/m2*0,045*0,345=4,2 kg/m 

4,2 kg/m3*(1/0,25m)=16,8 kg/m2=0,168kN/m2 

 

Þakpappi 

2mm pappi er með þyngdina 1000 kg/m3 og er því 1m2 af pappa 0,02 kN/m2 

 

Þakklæðning báruál 

0,7 mm þykkt og er eðlisþyngs áls 2700 kg/m3  

1m2 af áli er því 0,0237 kN/m2 
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Borðaklæðning: 

25x150mm og er timbur í flokki C14 350 kg/m3 

1m=1,31 kg/m 

1 m2 =1/0,15m*1,31 kg/m=8,75=0,088 kN/m2 

 

 

Loftaklæðning:  

Er 13mm gifs, framleiðandi gefu upp 8kg/m3 og er því 1m2 0,08 kN/m2 

 

Annað: 

Festingar o.fl. 0,0125 kn/m2 

 

Eiginþyngs þaks samtals  

gk=0,4757kN/m2 
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4.2.2.Snjóálag 

 
Reiknað er með snjóálag svæði 2 Qk=1,35kN/m2 

Timbur sem áætlað er að nota sem burðarvið í þakið er 45x245mm í flokki C24. 

 

Fyrir niðurbeygju fyrir undirstuddan bita: Umax=
!∗#∗$%
&'%∗(∗)

 

 

Fyrir tregðuvægi:  Ι = ,∗-&
./

 

h: hæð bita 

b: breidd bita 

 

Öryggis og leiðrétingarstuðlar: 

Kdef =0,6 Forbreytingarstuðull fyrir skrið 

Y2 =0,2 Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag 

Kmod=0,9 Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 

gQ =1,5  Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegt álags 

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

gm =1,25 Öryggisstuðull fyrir límtré 
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4.2.3.Þaksperrur 
qk= 1,35 kN/m2  Snjóálag 

gk=0,4757 kN/m2  Eigin þyngs þaks 

Haflengd=6,0m 

Álagsbreidd 0,4m(hálft sperrubil, bil á milli sperra c/c 400mm í hvora átt) 

 

Notmark er kennigildi án hlutstuðla 

(0,4m*gk)+(0,4m*qk) 

=(0,4*0,4757kN/m2)+(0,4*1,4kN/m2)=0,68028kN/m2 

Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (gg.sub*0,4*gk)+( gQ*0,4*qk) 

qd=(1,35*0,4*0,4757)+(1,5*0,4*1,35)=1,066878kN/m2 

 

Formbreyting á bita fyrir hreyfanlegt og varanlegt álag: 

P=álag sem verkar á bitann 

gk=0,4757*0,35=0,166495kN/m 

qk=1,4*0,35=0,49kN/m 

 

Tregðuvægi á bita 45x245mm: 

𝐼 = ,∗-&
./

=%!∗(/%!)&
./

=55,15*106mm4 

 

Formbreyting fyrir heildarálag: 

dinst,g=
!∗34∗$%
&'%∗(∗)

= !∗5,.O5/'788∗(955588)%
&'%∗..555:;<∗!!,.!∗.5´988´%=5,29mm 

Formbreyting fyrir hreyfanlegt álag: 

dinst,g=
!∗>4∗$%
&'%∗(∗)

= !∗5,!9788∗(955588)%
&'%∗..555:;<∗!!,.!∗.5´988´%=15,00mm 

Í byggingarrelugerð er krafa fyrir hreyfanlegt álag=L/400=6000/400=15,00mm þ.a.l. álag  

 

Tímaháð áhrif bita 

Loka formbreyting undan eigin álagi m.t.t. skriðs: 

dfin,g=dinst,g(1+Kdef) 

dfin,g =6,0(1+0,4)=8,4m 
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Loka formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs: 

dfin,q=dinst,q=(1+Y2*Kdef) 

dfin,q=8,4(1+0,2*0,4)=9,072mm 

Heildarformbreytinar fyrir skrið: 

dfin=dfin,g+dfin,q=8,4mm+9,072mm=17,472mm 

 

Í byggingarreglugerð er krafa fyrir heildarálag L/200=6000/200=30,0mm 

dfin=17,472mm þ.a.l. OK 

 

 

 

Sker-og beygjuþol bita: 

Byrja á að finna mesta skerkraftinn sem verkar á bitann. 

Ved=>?∗$
/

 = .,59∗9555
/

= 3.180𝑘𝑁 = 𝟑, 𝟏𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎3N 

Virk breidd þversniðs: 

bef = /
&
∗ 𝑏 = /

&
∗45mm=30mm 

 

Skerspennur sem verka á bitann: 

Td = &∗KL?
/∗,LM∗-

 = &∗&,.'∗.5´&7
/∗&588∗/%!88

=0,648MPa 

 

Skerþol bita: 

fvd = 48N?
g8

*fv,k=
5,O
.,&

*4Mpa=2,77MPa 

fvd =2,77MPa >0,648MPa þ.a.l. OK 
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Beygjuþol bitans: 
Mótstöðuvægi bita: 

W=,∗-/
9
= %!88∗(/%!88)/

9
=450,19*103mm3 

Beygjuvægi sem verkar á bita: 

Med=>?∗$/
'

=1,06*(6000)2/8=4,770kN/m 

Beyjuspennur bita: 

sm,d=:L?
P

=4,770*106Nmm/450,19*103mm3=10,059MPa 

Beyjuþol bita: 

sm,d=Kmod*M8,4
g8

=0,9*24MPa/1,3=16,62 MPa 

16,62MPa>10,059MPa þ.a.l. OK. 
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4.3.Límtrésbiti í þaki 
Stærðir: 

L1=13100mm 

L2=8000mm    Lengsta haf límtrésbita 

L=L2*80%=8000*0,8=6400 

B=140mm 

H=500mm 

 

Áhrifasvæði: 

bc=6793mm  Helmingur þaks 

Ubygg_hreyf=L/400 

gQ=1.5   Öryggisstuðull 

 

I=5*Ubygg_hreyf*(gQ*bc)*L3    

            384*Eo.k. 

 

I=5*400*(1,5*6793)*64003 

          384*11000 

I=1264*106mm4 

 

Límtrésbiti 140x500mm er 1460*106mm4 

      Gildi fengið úr tölfu um efniseiginleika  

      límtrés á bls.295 í Statik og styrkelære.  
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5.Varmatapsútreikningar 
 
Útreikningar á varmatapi eru grundvallaratriði til þess að hanna hitakerfi í hús. Samkæmt 

byggingarreglugerð á skila þessum útreikningum sem felast í að reikna út U-gildi hvers 

byggingarhluta, heildarleiðnitap og vegið U-gildi skv.Ísta 66:2008. 

5.1.U-gildi byggingarhluta 
 
Talfa 1 
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Tafla 2 

 
 
Tafla 3 

 
Tafla 4 
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5.2.Varmatap rýma 
Varmatap var reiknað út í excel skjai sem var notast við í áfanganum Hitunarfræði og lagnir. 
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5.3.Heildarvamatap 
 
Heildarvarmatap 1.hæðar:   

Herb.niðri 1148,7 W 
WC niðri 647,4 W 
Herb.niðri 930,1 W 
Þvottahús 665,8 W 
Bílskúr 1891,1 W 
Stofa niðri 5533,7 W 
Anddyri 599,9 W 
Samtals: 11406,8 W 

 
 
 
 
 
Heildarvarmatap 2.hæðar: 

Eldhús 3967,2 W 
Hjónaherbergi 983,5 W 
WC uppi 516,4 W 
Herb.uppi 955,7 W 
Stofa uppi 4486,4 W 
Samtals 10909,37 W 
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6.Lagnaútreikningar 
Húsið verður hitað upp með gólfhitakerfi. Á baðherberjum og í forstofu eru 

handklæðaofnar. Í byggingarreglugerð stendur að tryggja eigi að heitt vatn í lögnum sé alla 

jafna ekki á hreyfingu og eigi ekki að fara undir 60°C vegna hættu á hermannaveiki og eigi 

almennt ekki að vera lægra en 65°C. Á töpppunarstað skal hitastig ekki vera það hátt að 

hætta sé á húðbruna og skal því ekki fara yfir 43°C.  

7.1.Neysluvatn 
 
Málrennsli töppunarstaða: 
 

Töppunarstaður Kalt vatn 
l/s 

Heitt  vatn 
l/s 

Baðkar BK 0,3 0,3 
Skolskál SS 0,1 0,1 
Sturta SB 0,15 0,15 

Þvotta-og uppþvottavél 0,2  
Handlaug HL 0,1 0,1 
Eldhúsvaskur 0,2 0,2 

Ræstivaskur RV 0,2 0,2 
Klósett VS 0,1  

 
Töppunarstaðir á 2.hæð: 

 Kalt vatn 
l/s 

Heitt 
vatn l/s 

Sturta 0,15 0,15 
Bað 0,3 0,3 

Handlaug 0,1 0,1 
Klósett 0,1 0 

Eldhúsvaskur 0,2 0,2 
Uppþvottavél 0,2 0 

Samtals: 1,05 0,75 
 
Til á finna samtímarennsli er notuð þessi jafna 
 
qd =0,2+0,015(Sqf – 0,2)+0,12VS𝑞𝑓 − 0,2 =l/s 
Finnum stærðarákvarðanir á rennsli fyrir 2.hæð 
Kalt vatn 
qd=0,2+0,015(1,05-0,2)+0,12V1,05 − 0,2=0,33 l/s 
 
Heitt vatn 
qd=0,2+0,015(0,75-0,2)+0,12V0,75 − 0,2=0,29 l/s 
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Töppunarstaðir á 1.hæð: 
 Kalt vatn 

l/s 
Heitt vatn 
l/s 

Sturta 0,15 0,15 
Handlaug 0,1 0,1 

Klósett 0,1  
Ræstivaskur 0,2 0,2 

Þvottavél 0,2  
Samtals: 0,75 0,45 

 
Finnum stærðarákvaðanir á rennsli fyrir 1.hæð 
 
Kalt vatn 
qd=0,2+0,015(0,75-0,2)+0,12V0,75 − 0,2=0,29 l/s 
 
Heitt vatn 
qd=0,2+0,015(0,45-0,2)+0,12V0,45 − 0,2=0,26 l/s 
 
Miðað er við að notaðar séu 15mm PEX rör að öllum töppunarstöðum fyrir utan í 
eldhúsvask, ræstivask, sturtu og baði, þar sem að vera 18mm PEX. 
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7.2.Gólhitakerfi 
Öll rými hússins nema anddyri verða með gólhitakerfi. Pípur eru PEX með súrefniskápu, 

200mm pípur c/c 200mm. Miðað var við 20°C innihita. Hér að neðan er tafla sem sýnir 

hitatap úr hverju rými fyrir sig, lengd fæðulagnar, fjölda slaufa og yfirborðshita. 
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7.Þakrennur og niðurföll 
Þakið á Gnitakór 14 er mænisþak samtals 199m2. Þess vegna er nóg að reikna út fyrir annan 
helminginn því fletirnir eru jafn stórir. Svo að hægt sé að reikna út stærir niðurfalla og 
þakrena þarf að finna hámarks aftakaúrkomu í 10 mínútur þar sem húsið er staðsett,  það er 
í Kópavogi og aftakaúrkoma á 10 mínútna bili er 57 l/s/ha á því svæði. 
 
Flöturinn sem notaður er við reikninginn er 199/2=99,5m2. Niðurföllin eiga að vera 4, 2 á 
hvorri hlið og þarf því hver niðurfall að anna 49,75 m2. Þakrennur sem gert er ráð fyrir á 
húsið er 100mm og skv töflu hér að neðan ætti 75mm þakrennur að duga aftakaúrkomu á 
þessu svæði.  
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8.Loftun á þaki 
Loftun á þaki á að vera skv.byggingarreugerð ekki minna en 25mm á minni þökum á 

einbýlishúsum og skal loftunarop úr hverju sperrubili vera minnst 1000mm2 fyrir hvern 

fermeter þakflatar. Nauðsynlegt er að loftun sé í lagi til að tryggja að ekki sitji eftir raki í 

byggingarefnum og stytti líftíma þeirra og svo að ekki myndist mygla í efnunum. Mikill raki 

getur myndast á stöðum eins og útveggjaklæðningum og þöum útfrá raka í húsinu sem leitar 

út og einnig raki í efninu sjálfu.  

 

Þakflötur  199m2 

Sperrubil  555mm 

Loftunarrör   40mm(innanmál 35mm) 

Lengd sperru  5775mm 

 

Flatarmál eins sperrubils: 

5775mm*555mm=3.205.125mm2=3,205m2 

 

Fjöldi loftunarröra í hverju sperrubili: 

(17,5mm)2*p=962,63mm2 

 

Skordýranet í loftunarrörum skerðið loftgæði um 30% 

962,63mm2*0,7=673,14mm2 

 

Loftun á hverju sperrubili er 1000mm2 á hvern m2: 

3.205.125mm2/1000mm2=3205,512mm2 loftunarþörf á hverju sperrubili 

 

Fjöldi röra í bili er loftunarþörf á hverju sperrubili/loftunarflæði í gegnum loftunarrör 

3205,512mm2/673,14mm2=4,7 stk í sperrubili þ.a.l 5 rör í sperrubil. 
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9.Gátlisti og umsókn um byggingarleyfi 
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10.Tilboðsskrá  
 

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG: 
0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF       7.000.000      
1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA       7.171.430      
2 BURÐARVIRKI     23.670.954      
3 LAGNIR       6.916.872      
4 FRÁGANGUR INNANHÚSS     21.684.300      
5 FRÁGANGUR UTANHÚSS     16.605.140      
6 FRÁGANGUR LÓÐAR       4.054.000      
7 ANNAÐ       4.355.135      

   
   

 HEILDARTILBORÐSFJÁRÐHÆÐ MEÐ VSK: 
    
91.457.831      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staður og dagsetning: Hornafirði 4.maí 2019 
 

Nafn bjóðanda og kennitala: Erla Rún Guðmundsdóttir, kt.0906893049 
 

Heimlisfang: Viðborðsseli, 781 Höfn 
 

Sími:664-0949 
 

Netfang:erla16@ru.is 
 
 

Undirskrift bjóðanda:____________________ 
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11.Kostnaðaráætlun 
 
 
. 
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12. Hæðarblað og mæliblað 
 
12.1Hæðarblað  
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12.2.Mæliblað 
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13. Verkáætlun 
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14.Fundargerðir  
 
3.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Einhver misskilningur með hvenær fyrsti fundurinn verður í þessu lokaverkefni, en hann 
verður föstudaginn 4.janúar kl 17:00. Erla sér ekki fram á að komast því það er ekki flogið til 
Hafnar aftur þá fyrr en á sunnudaginn, ætlar að senda kennurum póst  um að fá að vera í 
síma.  
 
 
4.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla biður Björgvin um að hringja í sig þegar fundurinn byrjar með kennurum og hafa á 
hátalara svo hún geti heyrt hvað fer fram. Töluðu sín á milli um að það væri skyldumæting í 
tímanna og hvaða tímar henta uppá flug til Hafnar og tilbaka fyrir Erlu.  
Eftir fund með kennurum. 
Björgvin sagði að það hefði endað þannig að við erum tvö skráð saman í hóp en kennarar 
vilja að við sameinumst öðrum hóp þar sem einnig eru tveir nemendur. Töluðu um að fyrst 
ætti að finna hús sem hentaði verkenfinu og skissa upp breytingar á því, nemendur eiga að 
koma hvort með sína tillöguna.  
 
 
8.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla hafði samband við Björgvin á Messenger og sagði að við yrðum að fara að finna hús til 
þess að vinna með, Björgvin sagðist hafa verið á rúntinum og fundið hús, Lækjarberg 15 í 
Hafnarfirði. 
Ákváðu að pæla í teikningum  þessu húsi og husgsa breytingar og framhald. 
 
 
15.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Bæði að hugsa um teikningar og breytingar á húsinu. 
 
 
17.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist vera hædd um að hún væri að misskilja þessi fyrstu skil á verkefninu, ætti að 
koma með tillögu að húsi, út frá teikningum sem við finnum. Björgvin jánkaði því.  
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21.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sendi Björgvin uppkast af breytingum.  
 
Ræddu hvort húsið ætti að vera staðsett á þessari lóð sem það er á, eða hvort það meigi 
vera staðsetta annars staðar vegna þess að þetta hús er inni í brekku og þess vegna ekki eins 
góð nýting á húsinu og annars gæti orðið. Töluðu um hvort þetta væri ekki örugglega innan 
stærðarmarka sem talað er um í verkefninu, sem það er. Erla sagðist koma með flugi á 
föstudagsmorguninn til Reykjavíkur og hvort hægt væri að hittast þá, Björgvin sagði að það 
ætti að vera hægt.  
 
Erla kom með aðra breyignu á efir hæðinni, því það færi svo mikið pláss undir stofu og 
borðstofu og borðstofna væri fjær eldhúsinu en stofan, væri óparktískt. Væri hægt að hafa 
auka herbergi eða stækka hin og hafa eldhús með eyju. Opna eldhúsið við stigann. Björgvin 
var sammála og sagði að það væri betra svona. 
Erla kom með aðra breytingartillögu að neðri hæðinni. 
 
Erla kom með aðra breytingartillögu að neðri hæðinni. Að hafa tómstundarherbergið sem 
hjónaherbergi með WC og jafnvel fataherbergi.  
 
 
23.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Myndsímtal á Messenger: 
Rætt var það sem átti að vera búið með fyrir næsta fund með kennurum sem mer 25.janúar. 
Hvað væri eftir og hvað væri búið, ljóst var að ekki er allt búið sem á að vera búið með en 
mætum með það sem búið er með. Rætt var um val á upphitun í húsið. 
 
 
24.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Töluðu um hvað hvort um sig væri komið með og ætla að hittast á morgun áður en tíminn 
með kennurunum er.  
 
 
25.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Um morguninn var fluginu frá Höfn til Reykjavíkur aflýst og flughált er landleiðina suður 
þannig að Erla kemst ekki á verkfund með kennurunum, sendi kennurum tölvupóst og sagði 
frá stöðunni. Ætlar að vera í síma á fundinum.  
 
Á fundinum kom það fram að kennurum fannst húsið sem vorum búin að velja okkur ekki 
henta og ekki vera nútímalegt og vildu að annað hús yrði valið.  
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Á fundi með kennurum var ljóst að þeir vilja hafa okkur í hóp með tveimur öðrum. Björgvin 
reyndi að hafa samband við þessa tvo nemendur. 
 
 
26.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla sendi tölvupóst á nemendurnar tvo sem eiga að vera með okkur í hóp og kennaranna.  
Björgvin talaði um að við þyrftum að finna nýtt hús til að vinna með, ætlaði að líta í kringum 
sig í Kópavogi eftir húsi sem að hentar.  
Erla talað um að hún hefði verið að skoða eldri lokaverkefni á Skemmunni.  
 
28.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Ljóst er að hinir tveir nemendurnir vilja ekki vera með okkur í hóp og verðum við því tvö og 
þurftum að velja nýtt hús. Erla er búinn að vera að leita af húsi gegnum tölvuna. Björgvin 
talaði um að það væri hús sem myndi henta í Þrymsölum. Voru sammála um að reyna að 
finna hús sem er á jafnsléttu, það væri einfaldara. Erla fann bæði Gnitakór 6 og 14, væru á 
tveimur hæðu á jafnsléttu. Ákveðið var að taka Gnitakór 14 og vinna með það, væri hægt að 
gera einfaldar en góðar breytingar á því, ekki flatt þak og stiga sem væri ekki jafn 
plássfrekur. Erla búin að finna teikningar á vefnum. Björgvin talaði um að opna búrið hjá 
eldhúsinu og þegar stóri stiginn væri farinn þá væri stofan orðin mjög stór og mætti bæta 
við herbergi. Erla tók undir það og sagði að þar sem flygillinn væri á teikningunni mætti bæta 
við herbergi.  
Rætt var um breytingar á skipulagi efir hæðar og val á stiga. Ákveðið að hafa meinan stiga 
með palli. Einnig var rætt um uppbrotið á húsinu þar sem baðherbergin eru, ákveðið að 
halda í það. Þakið var einnig umræðuefni, núna er það steypt þak, en þarf að vera timbur í 
þessu verkefni. Hugmynd kom um að hafa efir hæðina úr límtré/KLT einingum.  
Erla kom með hugmyndir á blaði um hvar stiginn ætti að vera staðsettur ef það væri 
herbergi þar sem búrið er, væri líka hægt að hafa stigann hinu meigin í húsinu, kæmi upp í 
stofunni.  
 
 
29.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin heyrði í fyrirtæki sem flytur inn KLT einingar til að fá svör við samsetningu 
eininganna með neðir hæð og hve langt haf má vera á þakinu.  
Ákveðið að hafa tvíhalla þak með límtrésbita í miðjunni. 
Rætt var um klæðningar utaná húsið, ýmsar hugmyndir komu fram og fór Björgvin á rúntinn 
að skoða í kringum sig hvað væri í boði, einnig til að sjá samsetningar á tveimur klæðningum.  
Talað var um að hafa hefbundið timburþak og efri hæðina úr KLT einingum. Erla teiknaði 
upp deili á samsetningum á hæðum með þessar hugmyndir að baki. Bjögvin ætlaði að gera 
deili af mæni.  
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Rætt var um það sem þarf að senda kennaranum í þessum auka skilum sem við þurfum að 
gera vegna þess að við skiptum um hús. Breyta þarf gluggaskipan á efri hæð og gera 
einhverjar útlitsteikningar.  
Umræða um þak og staðsetningu stiga hélt áfram, kom upp sú hugmnd að hafa hann í miðju 
húsinu til að nota stigahúsið sem burð fyrir þakið.  
Gluggar á bakhlið hússins, ákveðið að stækka það og hafa í samræmi við aðra glugga í 
húsinu, minnka stofugluggann um einn, þá er það jafn stórt uppi og niðri og bæta við 
svefnherbergisglugga á efri hæðinni, verður þá eins og neðri hæðin.  
Hugmyndir um eldhússkipulag með tilliti til glugga voru ræddar.  
Komist var að því að tvær teikningar eru á vefnum af Gnitakór 14 hvað varðar innra skipulag, 
en breytir það ekki okkar plönum hvað varðar húsið.  
 
 
30.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Rætt var um skiptingu klæðningar á húsinu, þ.e.a.s. hvar á húsinu hver klæðning á að vera, 
mikið af gluggum er á húsinu og ljóst að ekki verður auðvelt að koma því fyrir án þess að 
húsið verði ,,ofhlaðið“. Erla rissaði upp á útlitsteikningar af húsinu hvar hægt væri að brjóta 
upp bárujárnsklæðninguna með timbri. Ákveðið að hafa Canexel sem timburklæðninug frá 
Þ.Þorgrímssyni og dökkgrátt bárujárn á móti. Þakkannturinn veður úr Canexel sem og 
gaflinn.  
Meiri pælingar með eldhús og það að hafa pláss til að sitja í eldhúsinu líka, ekki bara í 
borðstofunni.  
Rætt um milliplötu, hún verður steypt. 
 
Útlitsmyndir, deili sett saman í skjal og sent á kennara.  
 
 
31.janúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla segir að ekkert svar hafa komið frá kennaranum, en hún ætli að byrja á 
varmatapsútreikningunum. Björgvin ætlar að byrja að stilla hæðir og teikna. Erla segir að 
student version í tölvunni hjá sér sé útrunnin og þurfi hjálp við að setja upp revit í mac hjá 
sér, ætlar að hafa samband við tölvuhjálpina í skólanum.  
Talað um hitakerfi í húsinu, ákveðið að Erla reikni með gólfhita í öllu og vanti varmatapi fyrir 
límtréð.  
 
 
2.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagði að hann hefði verið byrjaður að teikna en ekki náð að setja layoutið frá 
kennurunum inní þannig að hann hefði þurft að downloda 2019 af Revit sem hefði verið 
mikið tafs.  
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Ræddu að engin viðbrögð hefðu komið frá kennaranum um það sem skilað var til hans, en 
svar kom seinna sama dag. 
Rætt hvað þyrfti að vera búið með fyrir næsta fund með kennurum. Talað um hvað fellur 
undir aðaluppdrætti og hvað undir byggingaruppdrætti. Gátlistar frá sveitarfélögum fundir 
til að finna út úr því 
 
 
4.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla reyndi að ná sér í revit, náði í 2017 þegar hún uppgötvaði að hún þyrfti 2019 til þess að 
geta verið í sama verkefni og Björgvin er búinn að búa til.  
Björgvin búinn að setja herberjaskipun upp og Erla búin með varmatapsútreikninganna, en 
er í smá veseni með límtrésgildin.  
Talað var um uppsetningu á Revit þannig að hægt sé að vinna í sama skjalinu.  
 
 
5.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Rætt var um póstinn frá kennurum og hvort skila ætti gögnum fyrir næsta fund áður en 
fundurinn er eða hvort það sé misskilningur.  
Báðum finnst við vera frekar illa upplýsti eða illa áttuð með hvað á nákvæmlega að vera búið 
með fyrir hvaða fund.  
Björgvin ætlar að senda póst á kennara til að fá betri upplýsingar um hvað á að koma með á 
næsta fund. Björgvin sagði frá því að hluti af gluggunum sem hann var búinn að setja inn 
hefðu farið út því hann gleymdi að save-a verkefnið, en ætli að redda því og þakinu fyrir 
tímann með kennurunum.  
 
 
6.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagði að henni finndist svo mikið varmatap úr húsinu þannig að hún hefði skoðað 
verkefni út hitnarfræði-og lagnir og fundið út að í verkefni þar sem var eins gerð af húsi 
hefði verið meira varmatap en er í húsinu hjá okkur.  
Björgvin sagði að við þyftum að punkta niður hjá okkur hvað við þurfum að spurja hvern 
kennaran af.  
Rætt var áfram um glugga, central file og fleira smálegt.  
 
 
8.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Hittumst í HR fyrir tíma með kennurum.  
Punktuðum niður hvað þyrfti að spurja kennara út í og stilltum saman strengi, aðallega 
spurningar út í Revit, sperrur, bita í mæni, vinkla, leiðara.  
Erla fékk hjálp hjá tölvuhjálpinni að koma nýrri útgáfu af Revit í tölvuna hjá sér.  
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Fengum feedback frá kennurum, erum dálítið á eftir hinum hópunum en ættum vel að geta 
unnið það upp. Búið að laga central file þannig að nú getum við bæði teiknað á sama tíma í 
Revit.  
 
 
15.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist vera búin að setja inn innihurðar, gólfefni og eldhúsinnréttingu en sumt hafi ekki 
savast í skjalið því það gleymdist að sinca í lokinn.  
 
 
19.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Bjögvin sagði að klæðningin væri komin á húsið. Erla sagðist hafa málsett alla neðri hæðina í 
gær. Höfðu áhyggjur af kunnáttuleysi með að setja inn lóð og afstöðumynd.  
Erla heldur áfram að málsetja í dag og setja inn fm tölu, en hún hefði ekki getað sett inn 
handrið á svalirnar.  
 
 
20.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist vera byrju að skoða hvernig ætti að gera skráningartöfluna og væri byrjuð að 
fylla inn í hana.Björgvin sagðist vera búinn með sökkul, klár gólfefnin því þau voru í einhvejru 
rugli í sumum rýmum, lóð og handrið á svalir.  

Vandræði með afstöðumyndina og Björgvin ætlar að senda kennara póst og spurja um 
leiðbeiningar með það.  

Erla sagðist halda að hún væri að koma skráningartölfunni saman, væri búin að setja inn 
einhver húsgögn og slíkt í teikninguna. Ákveðið að hafa steypt sorptunnuskýli frá BM Vallá. 
Erla teiknaði sorptunnuskýlið á teikningunna.  

Rætt var um heitan pott við húsið og staðsentingu á honum.  
 
 
22.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagði að hún væri með ælupest og gæti því ekki lagt af stað eldsnemma um morguninn 
eins og áæltað var. Björgvin sagði að hann væri líka með ælupest og ætlaði að senda þeim 
póst hvort við gætum hitt þá á öðrum tíma um helgina.  
Fengum svar að þeir yrðu í skólanum um helgina, við  stefnum á að hitta þá á sunnudaginn.  
Björgvin sagðist vera búinn að reyna að setja teikningar á blað en það væri ekki að ganga. 
Erla sagðist hafa gert texann við afstöðumyndina.  
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24.febrúar 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Hittum kennaranna og fórum yfir stöðuna, farið yfir hvernig á að gera hitt og þetta í Revit 
eins og afstöðumynd o.fl. Fórum yfir hvað ætti að standa á afstöðumyndinni og hvernig ætti 
að reikna bitann og hafið í þakinu.  Ákveðið að skipta KLT einingum á efri hæð út fyrir 
hefðbundna timburgrind.  
Höldum bæði áfram að vinna í teikningunni og Erla ætlar að byrja á að skoða verklýsingar. 
 
 
12.mars 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin á leið á Hornafjörð í vikunni og áætlað er að nota tímann vel á meðan í að vinna í 
verkefninu, stefnum á að hittast heima hjá Erlu. 
 
 
15.mars 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Hittumst í Viðborðsseli og unnum saman að deilum, bæði að teikna og hugsa hvaða deili 
þurfa að vera til staðar; mænir, þakkkanntur, gluggar, samsetning á milli hæða, svair, 
innuorn timbur útveggur, úthorn timbur útveggur, innhorn steyptur útveggur, úthorn 
steyptur útveggur, lóðréttur gluggi í timuburgrind, lóðréttur gluggi í steyptan útvegg, 
láréttur gluggi í timburgrind, láréttur gluggi í timburgrind,gluggi lárét við gólfplötu.  
 
 
16.mars 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin kemst ekki aftur að hitta Erlu áður en hann fer suður, hann ætlar að halda áfam að 
vinna í teikningunni og Erla ætlar að byrja á textavinnu í verklýsingu. Ákveðið að hafa ekki 
lektur á þaki, að veggir neðrihæðar verði sandsparslaðir og málaðir.  
 
 
18.mars 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla spyr Björgvin ráða með deilin í húsið, hvað eigi að vera til staðar og hvað ekki. Erla búin 
að setja upp nokkuð mörg deili, en ekki fullkláruð. Er í veseni með að koma þeim fallega fyrir 
á blöðum. Erla sendir Björgvin uppkast að verklýsingu.  
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20.mars 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Ræddum um það sem á að vera tilbúið fyrir næsta fund með kennurum. Erla vinnur áfram í 
deilum og Björgvin byrjaði að setja upp smá power point fyrir næsta fund. Töluðu um 
teikningar af stiganum.  
 
 
21.mars 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla undrast að ekkert hafi heyrst frá kennurunum og það eigi að hittast eftir fáa daga. 
Töluðu um efni á veggi á baðherbergjunum.  
Erla ákveður að senda kennurum póst og spurja um næsta fund því hún þarf að fara að 
panta flug suður. 
 
Tilkynning kemur frá kennurum um að það þurfi að fresta fundi með kennurum um viku.  
 
Setur strik í reikninginn fyrir Erlu því hún átti að fara í bóklegt meirapróf þennan dag á Höfn.  
 
 
25.mars 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla spyr Björgvin hvort honum hafi eitthvað miðað að teikna, hann sagðist hafa byrjað á 
sniðum af stiganum og laga húsið aðeins að utanverðu. Netið datt út hjá henni og 3G er ekki 
nóg til þess að tengjast vpn, ætlar að vinna áfram í verklýsingunni í staðinn. Björgvin ætlar 
að halda áfram að setja teikningar á blöð. Erla talaði um hvort að það væru einhverjar meiri 
upplýsingar um verkefnið eða hvar ætti að finna meiri leiðbeiningar sem nýtjast í verkefnið 
sem að við vitum ekki af, Björgvin sagðist ekki vita um það.  
 
 
28.mars 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist hafa frestað bóklega meiraprófinu og komi því til RVK á föstudaginn. Ákveðið að 
hittast upp í skóla rétt eftir hádegið á föstudaginn. 
 
 
29.mars 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Hittumst í skólanum fyrir fund með kennurum til að stilla saman strengi og ákveða hvað við 
þurfum leiðbeiningar með.  
Fengum hjálp með teikningar og burð á þaki. Eigum þónokkuð eftir og þurfum að vinna jafnt 
og þétt.  
 
Höldum bæði áfram að vinna í teikningum. 
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4.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Ræddum um þéttleika gólfhitalagna, ákváðum að senda póst á kennaranna til að fá hjálp 
með það. Erla ákvað að reyna að gera steyputeikningarnar og talaði um að kennari yrði með 
viðveru í skólanum á morgun til að hjálpa til í Revit, Björgvin ætlar að mæta þangað. Fá hjálp 
með að klippa deilin og skoða sökklanna.  
Kom í ljós að steyputeikningarnar eins og Erla var búin að gera þær var ekki rétt aðferð, átti 
að gera nýtt templet. 
 
 
5.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Ræddum um næsta fund með kennurum, Erla verður þennan dag í útlöndum og ákveðið að 
Björgvin mæti einn.  
 
 
8.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagði að hann væri búinn að vera að lagfæra og raða teikningum sem eru tilbúnar 
og er að skrifa niður það sem við þurfum hjálp með í Revit. Erla sagði að það væri aftur orðið 
netlaust heima hjá henni og gæti því ekkert gert í Revit á meðan.  
 
 
12.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla spyr Björvin hvernig fundurinn með kennurum hafi verið í dag, Björgvin gleymdi að hann 
væri í dag.  
Ákveðið að senda kennara póst um framhaldið og hvað hefði farið frá á þessum fundi í dag.  
 
 
15.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Töluðu um að ekkert svar hefði borist frá kennara um þennan síðasta fund.  
Bæði halda áfram í teikningum og Erla í verklýsingu og öðru.  
 
 
22.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla talaði um hvort við værum að fara að ná að vera búin að öllu 6.maí, það sé mikið eftir. 
Björgvin talaði um að við þyrftum að fara að hætta að vanda okkur og byrja að klára sem 
mest. Erla talaði um eldvarnahurð og hvort ekki þyrfti að breyta veggnum á milli bílskúrsins 
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og þvottahússins í steyptan út af bruna. Ekki er þörf á að hafa hann steyptan sagði Björgvin. 
Spurði Erlu hvað væri mikið eftir af verklýsingunum, hún sagðist vera í kafla 7 og komin 
ágætlega á leið með kostnaðaráætlunina.  
 
 
23.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin talaði um að við þyrftum að senda póst á alla kennaranna og biðja um einhvern 
afslátt á verkefninu og sagði að við ættum að bíða með að klára textann í skýrslunni því það 
séu það margar teikningar eftir. Erla vill klára verklýsiguna því það sé ekki það mikið eftir og 
kostnaðaráætlunin sé í vinnslu. 
 
 
26.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagðist vera að setja upp gluggablað  og númer á glugga. Kom póstur frá kennunum 
um að við fáu 2 auka daga að skila verkefninu. Sögðu að gæði gagna skiptu meira máli en 
magn.  
 
 
27.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagði að hún væri að vinna að uppsetningu að burðarþolsútreiknigum og klára þá alla. 
Ræddi einhver atriði hvað það varðar við Björgvin. Er í veseni með haflengdina, eyddi mjög 
miklum tíma í það en komst svo að því að hún hefði mælt vitlaust á teikningunni og þá ætti 
þetta allt að sleppa.  
 
 
29.apríl 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin fór upp í skóla að hitta kennara með að fá hjálp í Revit.  
Ákveðið að hafa bara gólfhita og handklæðaofna, ekki tími í að teikna ofnalagnir. Björgvin 
teikngar gólfhitalagnir og ætlar að byrja á grindarteikningum. Erla sagðist vera að púsla 
skýrslunni saman, það sem væri tilbúið í hana.  
Kom upp smá misskilningur með anddyrið, gólfhitalagnir voru ekki teiknaðar þar,Björgvin 
hélt að handklæðaofn myndi duga.  
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2.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist vera að reikna og útbúa þakrennukaflann í skýrsluna, væri búin að klára 
burðarþolsútreikninganna, neysluvatnsútreikninganna en vissi ekki hvernig hún ætti að gera 
gólfhitatölfuna.  
Erla talaði um skráningarblaðið sem var ekki fullklárað og að hún finni ekki hæðarblað fyrir 
húsið á vefnum.  
 
 
4.maí 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla vann að því að fínpússa þau deilin og merkja inn á þau og gerði gátlistann og 
byggingarleyfisumsóknina í skýrsluna.  
 
 
5.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagðist vera að vinna í grindarteikningunum og svo mætti ekki gleymas að merkja 
teikningarnar. Erla er að vinna í því að raða deilunum á blað og gera steypudeilin. Björgvin 
sagðist vera búinn að finna út hvernig mynd á forsíðu er gerð. Erla ætlar að vinna í að gera 
skýringarblað með steypunni. Björgvin sagðist hafa sett stéttina að þvottahúshurðinni eins 
og búið var að ræða að gera.  
 
 
6.maí 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagði frá því að 5 tímar af teiknivinnu hjá honum hefði dottið út þegar hann ætlaði 
að breyta nafni á viewi og  þá hefði Revit lokast. Náði svo að klára að teikna grindurnar aftur 
seinna um daginn.  
Erla sagði að sauðburður væri kominn á fullt en hún væri að vinna í steypudeilum  öllum 
lausum stundum.  
Björgvin sagðist vera búinn að búa til floor plan fyrir neysluvatnið og væri að vinna í blaði þar 
sem númer á teikningunum eru.  
Erla var undir Björgvin pælingar með smáatriði hvað varðar deili á steypuvirki.  
 
 
7.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagðist vera að koma steyputeikningum og lagnateikningum á blað.  
Töluðu um póst frá kennurum og að þau væru ekki að finna á Canvas þessa skilalýsingu á 
verkenfinu sem talað var um. Eru búin að fá póst um tíma á vörninni þann 11.maí.  
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Erla talaði um verkáætlum, ætlaði að reyna að gera hana, en sér ekki fram á að ná því, 
forritið sé í gömlu tölvunni og hún sé hálf handsnúin. Björgvin gerði snið fyrir gólfhita.  
Ræddu um að setja allar teikningarn í eitt skjal, eitt pdf skjal. 
Erla gerði gólfhitatölfu. Björgvin talaði við kennara í síma um ýmislegt í Revit, línur fyrir heitt 
og kalt vatn, merki á skýringarblöð o.fl. Kennarinn benti á hitt og þetta sem þyrfti að laga. 
Björgvin fer í það og Erla er að lesa skýrsluna yfir.  
 
 
8.maí 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Erla gerði skýringarblað með lögnunum. Erla sagði að það þyrfti þá líka að skila þessu 
útprentuðu í dag. 
 
Björgvin vann í teiknigum áfram og Erla fór svo að koma öllu saman í eitt pdf skjal, það 
reyndist fólknara en  talaði var og endaði hún á að kaupa eitthvað forrit til að setja þetta 
saman í eitt skjal og sendi kennurum.  
Björgvin ætlar að fara í það á morgun að skila þessu útprentuðu.  
 
 
9.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Samskipti á Messenger: 
Erla talaði um hvort við ættum að reyna að klára þær teikningar sem væru eftir og sýna 
þeim þær í vörninni.  
Ákveðið að sjá til hve mikill tími væri til að vinna í því.  
 
Erla setti upp uppkast af fyrirlestri fyrir vörnina og sendi á björgvin 
 
 
10.maí 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Bjögvin bætti við power pointið. Rætt um hvernig ætti að skipta fyrirlestrinum á milli okkar.  
 
 
11.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún Guðmundsdóttir 
Hittumst uppi í skóla fyrir vörnina og fórum yfir stöðuna, bættum í fyrirlesturinn og ákváðum 
hvað hvort okkar myndi tala um. 
 
Vörnin endaði þannig að það er víst að ekki var búið að fullvinna verkefnið og okkur boðið 
að fresta því og skila aftur seinna, tókum því tilboði.  
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14.maí 2019 
Fundargerð ritar: Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
 
Kom póstu frá kennurunum um að við gætum fengið að verja 10.júní.  
Ákváðum að taka því og rætt var hvað er eftir í verkefninu.  
Erum bæði að fara í próf í burðarþolsfræði þann 16.maí, ætlum að heyrast eftir það. 
 
17.maí 2019 
Fundargerð ritar: Erla Rún 
Samskipti á Messenger 
Björgvin sagðist hafa sent kennurunum póst að við tækjum 10.júní tilboðinu. Töluðum um 
athugasemdir sem kennarar gerðu á járnabendingardeilum. 
 
18.maí 2019 
Fundargerð ritar:Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Rætt var um þak teikningarnar, skoðum gömul verkefni hvað varðar teikningar af þaki. 
Björgvin ætlar að fara í það meðan Erla lagar skýrsluna, tekur saman fundargerðir og lagar 
steypudeilin.  
Töluðum um textann á afstöðumyndinni, merkja merkja brunaop, niðurföll o.fl. 
Erla sagði að það væri orðið netlaust hjá sér og það kæmist örugglega ekki í lag fyrr en á 
mánudag.  
Bæði ætla að halda áfram í því sem þau eru búin að vera að vinna í. 
 
23.maí 2019 
Fundargerð ritar:Erla Rún 
Samskipti á Messenger: 
Erla sagðist vera búin að laga töflurnar í skýrslunni, og væri langt komin í að setja saman 
einhverja fundargerðir eftir samskiptum á messenger og minnisblöðum. Björgvin sagðist 
vera að laga og bæta grindarteikningarnar. 
 
27.maí 2019 
Fundargerð ritar:Björgvin G 
Samskipti á Messenger: 
Björgvin sagðist vera búinn að laga grindarteikningarnar og ætlaði að gera deili af 
samsetningum á grindum og festingunni á bitanum. Erla sendi honum fundargerðirnar sem 
eru til dagsins í dag til yfirlestrar. 
 
28.maí 2019 
Fundargerð ritar:Erla Rún 
Samskipti á Messenger: 
Fórum yfir það sem þurfti að betrum bæta í deilunum og öðrum teikningum. Línur á blöðum 
og lógó á blöð voru rædd. Talað var um málsetningar á stiganum og sniðteikninguna. 
Verkáætlun til að setja í skýrsluna kláruð. Talað um festinu bitans við stigahúsið. Hæðarblað 
og mæliblað sett í skýrsluna.  
 



 93 

30.maí 2019 
Fundargerð ritar:Björgvin G. 
Samskipti á Messenger. 
Rætt um undirstöður fyrir pallinn við húsið, þakið og frárennslisteikninguna og deili af því. 
Smá betrum bætt í grunnmynd. Táknin á almennum skýringum, sýnilega einangrun í sniði, 
járnbendingu í botnplötu, kuldabrú á svölum o.fl. rætt.  
 
31.maí 2019 
Funargerð ritar:Erla Rún 
Samskipti á Messenger. 
Rætt um hvar verkenfið væri statt, hvað væri eftir og hvað væri búið. Unnið áfram að 
verkum sem hvort um sig var í.  
 
3.júní 2019 
Fundargerð ritar:Björgvin G. 
Samskipti á Messenger. 
Rætt um frárennslisteikningar og sperrur,texta á blöðum, þakrennur o.fl.  
 
4.júní 
Fundargerð ritar:Erla Rún 
Símtal.  
Gerðum byggingarlýsinguna á afstöðublaðið saman, eftir byggingarreglugerðinni. 
Ýmislegt annað hvað varðar frágang rætt. 
 
5.júní 
Fundargerð ritar:Björgvin G. 
Samskipti á Messenger: 
Talað um úrfærslu á grindarteikningu. Búið að koma teikningum eins og þær eru núna 
saman í pdf.  
 
6.júní 
Fundargerð ritar:Erla Rún 
Símtal og samskipti á Messenger: 
Fórum saman yfir verklýsinguna í skýrslunni, ýmislegt lagað og betrumbætt.  
Frárennsli á 2.hæð rætt og gert blað fyrir það. Þá kom fyrir það skelfilega óhapp að efri 
hæðin hvarf á húsinu og það uppgötvaðist ekki fyrr en búið var að synca! 
Það tók mikin tíma að laga þetta aftur sem átti annars að fara í frágang á verkefninu.  
Þegar ný hæð kom á húsið breyttist lítillega fm fjöldi á einhverjum rýmum.  
 
7.júní 
Fundargerð ritar:Björgvin G. 
Talað um óhapp gærdagsins. Teikning á svalahandriði rædd. Rætt um að finna stað til þess 
að prenta verkefnið á þriðjudagsmorguninn, ætluðum að koma því í prentun á föstudag, en 
það verður ekki hægt fyrst þetta kom uppá.  
Rætt um límtrésbita í þaki, búið var að reikna hann áður, en vangaveltur komu upp um hvort 
hann væri nógu stór. S 
Skýringar við teikningar og annað lagað.  
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8.júní  
Fundargerð ritar:Erla Rún 
Samskipti á messenger og símtöl 
Ýmis frágangur ræddur, m.a. forsíðumynd. Ákveðið að stækka pallinn til að fá fallegri 
heildarmynd á húsið og færa sorptunnugeymsluna.  
 
Ákveðið að breyta um bita í þakinu. Reiknuðum hann saman í gegnum síma.  
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