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0. Inngangur 
Skýrsla þessi er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík haustið 2019. 

Verkefnið fól í sér að hönnun á einbýlishúsi með innbyggðri bílgeymslu og var hönnun hússins 

byggð á kröfum verkkaupa. Hópurinn valdi sér hús að Dofrakór 2, Kópavogi og átti húsið að vera á 

tveimur hæðum með innbyggðri bílgeymslu og mátti grunnflötur ekki vera stærri en 150 m2. Neðri 

hæðin átti að vera steypt en efri hæðin átti að vera byggð úr timbri ásamt því að hjúpur húss átti að 

vera viðhaldslítill í að minnsta kosti 35 ár. Tekið var mið af 35 ára endingu við val á gólfefni og við 

val á kerfum til upphitunar var gerð krafa til skjótrar svörunar hækkunar og lækkunar á hita í 

rýmum. Við hönnun hússins átti að fara eftir lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku gildi 1. 

janúar 2011, byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók gildi í maí 2016 ásamt síðari breytingum og 

leiðbeiningum sem finna má á heimasíðu mannvirkjastofnunar. Í skýrslu þessari verður farið yfir 

flest sem viðkemur húsinu svo sem verklýsingar, varmatapsútreikninga, burðarvirkisútreikninga, 

tilboðsskrá, lagnaútreikninga, og niðurfallsútreikninga. Einnig verður farið yfir  gátlista 

byggingarfulltrúa, lóðarmæli- og hæðarblað, umsókn um byggingarleyfi og útreikninga á loftun 

þaks.  
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1. Verklýsing 

1.0 Hönnun og ráðgjöf 

1.0.1 Almennt 
ORE byggingar ehf. hafa tekið að sér hönnun að íbúðarhúsi. Um er að ræða 2ja hæða einbýlishús. 

Sökkul veggir, útveggir og botnplata á 1.hæð verða steypt. Milliplata verður einnig steypt en útveggir 

2.hæðar verða úr CLT límtrés bitum. Húsið verður klætt með flísum og lerki að hluta. Flísar eru 

60x60, festar á með flísalími en lerki verður fest á með skrúfum. Húsið verður einangrað að utan með 

125mm þykkri steinullareinangrun, einnig verður einangrað undir botnplötu og innan sökkla með 

einangrunarplasti. 

Þak hússins verður uppbyggt úr límtrés sprerrum 90x405 cc400. Þakhalli er 5° og notast er 

við bræddan þakpappa sem klæðningu.  

 

Magn er heild 

Heildarverð skal innifela allan þann kostnað sem þarf til að fullvinna verkþátt. 

 

1.0.2 Deiliskipulag  

(Smári Smárason, 2003) 
Í deiliskipulagi frá skipulagsstofnun stendur að Dofrakór 2 er í reiti 1, svæði 7. Á því svæði eru 

einbýlishús á einni eða tveimur hæðum. 

 

1.0.2.1 Húsgerð 
Eins eða tveggja hæða einbýlishús með innbyggðri eða stakri bílageymslu. 

 

1.0.2.2 Hönnun húsa og lóða 
Við hönnun húsa og lóða skal miða við að hús falli sem best að því landi sem fyrir er. Leitast skal 

eftir því að mynda skjólgóð útidvalarsvæði sem snúa í suður eða vestur. Sami hönnuður skal vera að 

húsi og bílageymslu á lóðinni og skal hönnuður gæta samræmis í hönnun og gerð þeirra hvað varðar 

útlit og frágang þar á meðal þakhalla, þakfrágang, efnisval, áferð og litaval á einstökum 

byggingahlutum. 
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1.0.2.3 Byggingarreitur 
Staðsetning byggingareita má finna á mæliblöðum. Fyrir hvert hús eru gefnir upp tvenns konar 

byggingarreitir, ytri- og innribyggingarreitur.  

Ytri byggingarreitur er táknaður með slitinni línu á teiknisetti. Heimilt er að byggja að ytri 

byggingarreit, þ.á.m. svalir sem skulu vera amk 1,6 m breiðar. Húsið skal vera að öllu leiti innan ytri 

byggingarreits. 

Innri byggingarreitur er táknaður með heildreginni línu á teiknisetti og táknar afmörkun 

meginform húss. Reiturinn er leiðbeinandi byggingarflötur og sýnir áætlað umfang byggingar út frá 

byggingarlínu. Ekki er um hámarksramma að ræða heldur leiðbeinandi fyrirmynd. 

 

1.0.2.4 Grunnflötur húss og fjöldi íbúða  
Gefið er upp að Dofrakór 2 megi að hámarki vera 200 m2 að grunnnfleti og er þar með talin 

bílageymsla. Hámarksflatarmál hússins er 320 m2. Hönnun ORE bygginga á húsinu uppfyllir þær 

kröfur. 

Að hámarki er gert ráð fyrir einni íbúð á hverri lóð. Heimilt er að hafa kjallara fyrir geymslur 

undir hluta húss en þó er ekki heimild að hafa íbúðarherbergi í kjallara. 

 

1.0.2.5 Hæð húsa 
Húsahæð er gefin upp sem bindandi hæðafjöldi og hámarkshæð byggingar frá aðkomukóta. Þegar 

talað er um hæðafjölda er átt við úveggi í fullri hæð, ekki veggir í rishæð eða portbyggð rishæð. Efsti 

hluti þaks má vera upp að uppgefni hámarkshæð en getur verið lægri. Hæðarkótar fyrir aðkomuhæð 

er að finna á hæðarblaði. 

Mesta hæð húss frá aðkomuhæð má ekki vera meiri en 7,5 m. Byggingarhlutar sem 

óhjákvæmilega ná upp fyrir þak, t.d. þakgluggar, skorsteinar og loftræstibúnaður mega þó fara upp 

fyrir hámarkshæð þaks. 

Hönnun ORE bygginga ehf. á þaki hússins uppfyllir þessar kröfur þar sem hæð frá uppgefnum 

kóta aðkomuhæðar er 7,2 m. 

 

1.0.2.6 Þakform  
Þakform er frjálst en ekki skal vera nýting í risi 
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1.0.2.7 Bílageymslur og fjöldi bílastæði 
Gera skal ráð fyrir einni bílageymslu á hverri lóð og að minnsta kosti þremur bílastæðum. Bílastæði 

skulu vera með bundnu slitlagi eða hellulögð. Hönnun ORE bygginga ehf. á bílastæðum uppfyllir þá 

kröfu þar sem þau eiga vera hellulögð. 

Lágmarksfjarlægð frá lóðamörkum við götu að bílageymslu er 6,0 m. Ef Bílageymsla er 

stakstæð þá má hún ná út fyrir byggingareit. Bílageymsla skal þó að hluta til vera fyrir innan 

byggingarreit, hún má ekki vera nær aðliggjandi lóð en 3,0 m. Hæð bílageymslu við útvegg sem snýr 

að aðliggjandi lóð má ekki vera meiri en 2,9 m og lengd hennar ekki meiri en 9,0 m. Bílageymsla 

skal vera byggð á sama tíma og íbúðarhús. Á skilmálateikningum og mæliblöðum má finna tillögu 

að legu bílastæða og aðkomu að þeim. En hönnuðum er heimilt að gera tillögu að annari staðsetningu. 

Götulagnir verða lagðar inn að lóðum skv. staðsetningu bílastæða og bílageymslu eins og sýnt er á 

skipulagsuppdrætti og skilmálateikningum. 

 

1.0.2.8 Sorpgeymslur 
Lokuð sorpgeymsla skal vera í eða við hvert hús. Stærð hennar skal miðast við að geymslan geti 

rúmað þrjú sorpílát. Sorpgeymsla skal ekki vera nær aðliggjandi lóð en 2,0 m og ekki nær 

lóðamörkum við götu en 1,0 mm þar sem sorpgeymsla er ráðgerð sjálfstæð og aðgangur að henni skal 

vera greiður. Sorpgeymslur skal sýna á aðaluppdráttum sem skilað er inn til byggingafulltrúa 

Kópavogs. Frágangi sorpgeymslu skal ljúka samhliða frágangi húss. 

 
1.0.2.9 Hljóðvist 
Skv. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, má finna töflu þar sem hjóðstig í íbúðarsvæði eins og þessu 

er skilgreint. Viðmiðunarmörk reglugerðar er 55dB(A) utanhúss vegna umferðar ökutækja, hávaða 

frá flugumferð og hávaða frá atvinnustarfsemi. 

Einnig er hægt að finna þar töflu um mörk fyrir hávaða vegna framkvæmda. Á íbúðarsvæðum 

eru háværar framkvæmdir leyfilegar virka daga frá 7:00 til 21:00 og 10:00 til 19:00 um helgar og 

almenna frídaga, aðra daga eru háværar framkvæmdir ekki leyfðar. Sérstaklega hávaðasamar 

framkvæmdir eru leyfðar virka daga frá 7:00 til 19:00 en ekki leyfðar aðra daga. (Reglugerðasafn, 

2008) 
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1.1 Aðstaða og jarðvinna 

1.1.1 Aðstaða 

1.1.1.0 Almennt 
Á afsöðumynd hönnuða í teiknisetti má sjá staðsetningu húss á lóð. Ekki er skilgreint sérstaklega hvar 

aðstaða verktaka er og er það því samningsatriði milli verktaka og verkkaupa hver best væri að hafa 

slíka aðstöðu. Verktaki sem tekur að sér verkið skal leggja til og annast uppsetningu á slíkri aðstöðu 

sem þykir henta vel fyrir framkvæmdina og að hún sé í samræmi krafa Vinnueftirlits Ríkisins. 

Verktaki skal annast og kosta allar öryggisráðstafanir og merkingar.  

Áður en gröftur hefst skal verktaki ráðfæra sig við Veitur um legu jarðstrengja á svæðinu. 

Allar lagnir sem eru í jörðu á vinnusvæðinu eru á ábyrgð verktaka og ef skemmdir verða á þeim er 

hann skyldugur til að greiða fyrir kostnað á lagfæringum skyldi hann skemma lagnirnar sem eru í 

notkun. 

 

1.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 
Verktaki skal sjá til þess að umgengni og umhirða á vinnusvæði séu til fyrirmyndar og að allt rusl 

skuli fjarlægt jafn óðum. Einnig er farið fram á að verktaki tryggi það að byggingarefni séu geymd 

þannig að þau séu varin fyrir skemmdum. Einnig skal verktaki koma í veg fyrir fok af vinnusvæði. 

Þegar verki er lokið skal verktaki fjarlæga allt af vinnusvæði sem á ekki að vera þar. 

 

Magn er heild 

Heildarverð skal innifela allan þann kostnað sem fellur til við rekstur svæðisins á vektíma 

 

1.1.2 Jarðvinna 

1.1.2.0 Almennt 
Verktaki tekur við verksvæði í því ástandi sem það er núna og skal hann kynna sér allar aðstæður vel 

áður en verk er hafið, þá sérstaklega með tilliti til aðkomu að verkstað og umhverfi þess. 

Verktaki sér um að jarðvegsskipta fyrir húsið, fylla að sökklum og grafa fyrir lögnum. Allt 

efni sem kemur upp við uppgröft og hægt er að endurnýta skal vera endurnýtt. Allt efni sem er 

óendurnýtanlegt skal fjarlæga. 

Eins og fram hefur komið skal verktaki kynna sér allar lagnir sem fyrir eru á svæðinu og gæta 

þess að þær verði ekki fyrir tjóni. Ef nýjar lagnir koma í ljós skal verktaki tilkynna það til verkkaupa 

og hann tekur ákvörðun um framhald. 

Tekið er fram að verktaka er óheimilt að raska svæðum utan við skilgreind vinnusvæði. 
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1.1.2.1 Gröftur fyrir sökkli og lóð 
Gæta skal legu lagna áður en grafið er í jörðu. Graftarmörk fyrir íbúðarhús skal miða við 1,5 m út frá 

sökkli. Ber þess að gæta að hafa nægilegt pláss við vinnu við undirstöður og því skal grafa í það 

minnsta 1,5m fyrir þær. 

Síðan skal endurnýta allt það efni sem hægt er og eftirlitstmaður telur hæft til endurnýtingar 

við fyllingu að sökklum og undirstöðum. Það efni sem er ekki hægt að nýta aftur skal koma á 

viðkomandi stað til losunar. 

 

Magn er m3  

Magn er reiknað í m3. Greitt er fyrir fjölda rúmmetra sem grafnir eru og fjarlægðir. 

 

1.1.2.2 Gröftur fyrir Frárennslislögnum 
Grafa skal fyrir lögnum og brunnum í þjappaða fyllingu sem verða lagðar undir botnplötu húss. Grafa 

skal 200mm niður fyrir rennsliskóta fráveitulagna.  

 

Magn er lengd í m 

Magn er mælt í lengdarmetrum skurðaverð er fyrir allan þann kostað sem til fellur við að klára 

verklið s.s. vinna, efni, tækjanotkun. 

 

1.1.2.3 Fylling undir undirstöður og lóð 
Inn í sökkul skal fylla með grús eða öðru viðurkendu frostfríu fyllingarefni. Fyllingarefni inni í sökkli 

skal vera þjappað í heild sinni áður en grafið er fyrir lögnum. Val á efni og þjöppun skal vera í samráði 

við eftirlitsmann verkkaupa. 

Verktaki skal leggja fram niðurstöður úr prófunum á efninu sé þess krafist af eftirlitsmanni 

og niðurstöður skráðar í gæðakerfi. 

Við þjöppun á grunnplötu skal þjappa með vélþjöppu í lögum á bilinu 30 til 59 cm að hverju 

sinni, en að fer eftir stærð og gerð þjöppunartækis. Gæta skal þess að bleyta verður vel í efni við 

þjöppun til að minnka loftmagn milli korna í efninu til að koma í veg fyrir sig.  

 

Magn er m3 

Magn er reiknað í rúmmetrum og er það fjöldi rúmmetra sem komið er fyrir innan markalínu. Verð 

skal innigela allan þann kostnað sem fellur til við efnisútvegun, flutning, þjöppun og prófanir eigi 

þær við. 
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1.1.2.4 Fylla sanda og þjappa frárennslislagnir 
Sanda skal í kringum skolplagnir og frárennslislagnir. Drenmöl skal koma yfir jarðvatnslagnir eins 

og lýst er í skýringum á teiknisetti um lagnir. Þjappa skal undir lagnir áður en þær eru lagðar. Eftir 

að úttekt á lögnum hefur verið gerð skal þjappa aftur yfir þær með minnst 150 cm þykku lagi af grús 

eða öðru frostfríu efni. Síðan er lagt aftur ofan í lagnaskurði og þjappað. 

 

Magn er lengd í m 

Magn er mælt í lengdarmetrum skurðaverð er fyrir allan þann kostað sem til fellur við að klára 

verklið s.s. vinna, efni, tækjanotkun. 

 

1.1.2.5 Einangrun sökkla  
Innan á sökkul kemur 100 mm plasteinangrun sem er amk 24 kg/ m3 . Einangrun sem fer utan á húsið 

nær niður að botnplötu en fyrir neðan hana kemur 100 mm þykk XPS einangrun sem gengur  300 mm 

niður fyrir jörð til að koma í veg fyrir kuldabrýr. 

 

Magn er lengd í m2 

Magn einangrunar innan á sökkul skal er í m2 og er verð fyrir allan kostnað sem fellur til við verkið 

s.s. efniskaup, flutning, uppsetningu og frágang. 

 

1.1.2.6 Einangrun undir botnplötu 
Einangrun undir botnplötu er 100 mm í bílskúr en í íbúð er 75 mm plast rúmþyngd einangrunar skal 

vera a.m.k 24 kg/ m3 

 

Magn er lengd í m2 

Magn einangrunar undir og innan á sökkul skal vera reiknað í lengd og greitt verður fyrir allan 

kostnað sem fellur til við verkið s.s. efniskaup, flutning, uppsetningu og frágang   
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1.2 Burðarvirki 

1.2.1 Steypumót 

1.2.1.0 Almennt 
Hér verða tekin fyrir atriði sem snúa að uppsteypu hússins, steypumótun, járnbendingu og steypu. 

Athygli er vakin á ákvæðum í íslenskum staðli ÍST 10 sem fjallar um steypumót og undirslátt. Við 

mótasmíði skal taka sérstakt tillit til þess að alla steypu skal víbra vel. 

 
1.2.1.1 Nákvæmniskröfur 
Hreyfing eða svignun móta má ekki vera meiri en 1/300 af fjarlægð milli fastra punkta.  

Stærð og staðsetning undirstaða   +/- 10 mm 

Stærð og staðsetning annarra steyptra hluta  +/- 2 mm 

Staðsetning innsteyptra hluta    +/- 5 mm 

Kótar       +/- 2 mm 

 

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

Steypt golf og steyptar plötur undir slípun  +/- 3 mm 

Steypt golf og steyptar plötur undir ílögn  +/- 5 mm 

Veggir       +/- 3 mm 

 

Mótaklæðning: Ekki er gerð nein sérstök krafa um steypuáferðina innanhúss úr mótunum. Til stendur 

að setja 10 mm þykka múrhúð innan á veggi, grunna og málað yfir. Þó væri betra að ekki þurfi að 

fara í mikla múrvinnu við hvern vegg og því er verktaki beðinn um að sjá til þess að mótakrossviður 

sem notaður er sé nokkuð óskemmdur. 

 

Stokkar og göt: Verktaki sem tekur að sér verkið skal setja í steypuvirkið allar þynningar, raufar og 

göt sem koma frá á teiknisetti. Verktaki skal gæta þess að götin séu í uppgefnum málsetningum og 

séu vel löguð. Einnig skal verktaki passa að gera raufar eða göt fyrir ofnalagnir sem koma fra á 

gataplani, en passa þarf að slík múrbrot séu ekki gerð fyrr en steypa hefur náð fullri hörðnun. 
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1.2.1.1 Steypumót sökkla og botnplötu 
Undirstöður og fúndament skulu standa á burðarhæfri fyllingu. Efri brún á mótum fyrir undirstöður 

skal ná upp að hæðarkóta sem gefinn er upp á teiknisetti. Botnplata í Bílageymslu, geymslu og 

þvottahúsi mun þó ná hærra upp og vera þykkari en botnplata í íbúð vegna gólfhitaílögn. Steypulás í 

sökklum fyrir botnplötur skal vera 50 mm. 

Ekki er gerð nein krafa um mótaáferð á mótum fyrir undirstöður. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt s.s. uppsetning og vinna. 

 

1.2.1.2 Mót fyrir veggi og stiga  
Hvorki er gerð nein sérstök krafa um áferð innan né utan á steypta veggi, þó væri ákjósanlegt að áferð 

að innan sé þannig að sem minnst þurfi að fara í lagfæringu af múrarameistara.  

Áferð steypu í stiga skal þó vera gallalaus og eins áferðarfalleg og hægt er því þar verður 

sandsparslað og málað og sett teppi eða parket. 

 

1.2.1.3 Mót fyrir milliplötu 
Fyrir neðri brún milliplötu er ekki gerð nein sérstök krafa um áferð steypu í milliplötu þar sem 10mm 

múrhúð verður sett undir hana og flotað verður með 25 mm trefjasteypu á yfir efri brún og lagt yfir 

það parket. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt s.s. uppsetning og vinna. 
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1.2.2 Bendistál 

1.2.2.0 Almennt 
Um bendistál og járnbindingar gilda ákvæði í ÍST EN 1992 (Eurocode 2). Allt bendistál skal vera 

kambstál K500C. 

Skoða skal vel teiknisett og þá aðallega járnbindingateikningar svo að tryggt sé að rétt 

bendistál sé notað. Ef einhver vafi er á gæðum bendistálsins skal láta framkvæma prófun á því. Þessar 

prófanir skulu vera framkvæmdar af Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða öðrum sem hafa leyfi til að 

framkvæma slík próf. Niðurstöður úr prófunum skulu vera færðar inn í gæðakerfi. 

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

stáls frá brúnum og veggjum sé rétt samkvæmt teikningum. 

Við geymslu bendistáls á byggingarstað skal ganga frá því þannig að það liggi ekki á jörðu 

og verja skal benddistálið fyrir óhreinindum og vatni til að forðast tæringu, Allt bendistál skal vera 

hreint og laust við allar ryðflögur þegar það er lagt.  

Eftirlitsmaður frá verkkaupa skal taka út járnbindingu áður en hafist er handa við steypuvinnu. 

Undir engum kringumstæðum er leyfilegt að byrja steypuvinnu fyrr en búið er að leggja járngrind og 

binda hana saman þannig að hún myndi stífa heild. 

 

1.2.2.1 Frágangur á bendijárnagrind 
Fjarlægð á bendigrind frá yfirborði steypu skal vera skv. teikningum. Nota skal viðurkennda 

fjarlægðarklossa til að tryggja rétta staðsetningu bendistáls. Fjarlægð milli undirklossa má ekki vera 

meiri en 0,8 m í báðar áttir. 

Við lagningu bendijárnagrind skal passa að fjarlægð frá steypubrún sé rétt og gengið úr skugga 

um að grindin hreyfist ekki þegar verið er að steypa. Einnig skal tryggja það að vírendar beygist inn 

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

Bendijárn má aðeins sjóða saman ef járnið sem skal sjóða er suðuhæft og í samráði við eftirlitsmann 

eða ef það er fyrirskipað af hönnuði. Verktaki skal útbúa sökkulskaut í samræmi við teikningar og 

lýsingar raforkuvirkis. 

 

Magn er kg/m 

Greitt er fyrir það magn járni sem notað er við járnbendingar samkvæmt teiknisetti. Verð er allur sá 

kostnaður sem til fellur við vinnu verkþáttar þ.m.t. efni, vinna, vélanotkun og flutningur efnis. Einnig 

klippingar, bindivír, fjarlægðarklossar, verkpalla og allur sá búnaður sem þarf til að klára verkþátt. 

K10 0,636 kg/m 
K12 0,915 kg/m 
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1.2.3 Steinsteypa 

1.2.3.0 Almennt 
Við vinnu á steypumannvirki skal uppfylla kröfur ÍST EN 206:2013 um eiginleika, framleiðslu og 

niðurlögn steinsteypu.  

Steypa skal standast kröfur um C-25 í undirstöðum og botnplötu, c-30 í burðarveggjum, 

milliplötu og svölum 

 

Steypuvinna 

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

gerðar eru til steypuvinnu. Einnig skal hafa í huga að nægur tækjakostur sé til staðar við steypuvinnnu. 

Steypa skal vera komin í mót ekki seinna en 1,5 klst eftir að hún er sett í steypubíl. 

 

Steypuskil 

Við niðurlögn á steypu skal fara varlega þegar kemur að víbrun. Víbra skal vel en þó ekki of mikið. 

Fylgja skal upplýsingum úr Rb blöðum frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um niðurlagningu og 

aðhlynningu á steinsteypu. Ef um steypuskil er að ræða skal vökva vel áður en steypuvinna hefst og 

gæta þess að ekki séu pollar í steypuskilum. 

Þegar steypt er skal passa að steypt sé í eins láréttum lögnum og mögulegt er. Það sem fallhæð 

steypu er meiri en 2,5 m þarf að gera sérstakar ráðstafanir svo að mót gefi sig ekki. 

Ef verktaka þykir þurfa að notast við íblöndunarefni í steypu skal það gert í samræaði við 

eftirlitsmann. Verktaka ber að fylgja nýjustu stöðlum um steypuvinnu. 

 

Sement og fylliefni 

Það sement sem ber að nota er Portlandssement og fylliefni sem notast er í steypuna skal vera úr 

samþykktum malar og sandgryfjum. Það fylliefni sem notað er skal vera hreint og ekki innihalda efni 

sem geta skert gæði steypunnar. Í steypuna skal nota 5-7% loftblendi. 

Ef notast er við dælu til flutninga á steypunni þarf verktaki að taka sýni til að kanna hvort 

nægilegt loft sé í steypunni. 

 

Prófanir 

Verktaki skal ganga úr skugga um gæði steypu og gera prófanir á henni. Fara skal eftir ÍST EN 206 

þar sem fram koma þær kröfur sem gerðar eru til prófana. Kostnaður við prófanir á steypu skal vera 

innifalið í tilboði frá verktaka. 
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1.2.3.1 Steypa í undirstöðum og botnplötu 
Öll steypa sem notuð er fyrir botnplötu, undirstöður og sökkla skal vera C25 steypa. 

 

Magn er í m3. 

Öll steypa skal vera reiknuð í m3. Allur kostnaður sem fellur til við verkið þar til steypa er fullunnin 

og hörðnuð skal vera innifalin í verði og þar með talið undirbúningsvinna. 

 

1.2.3.2 Steypa í útveggjum og innveggjum 
Steyptir innveggir og útveggir skulu vera úr C25 steypu. 

 

Magn er í m3. 

Öll steypa skal vera reiknuð í m3. Allur kostnaður sem fellur til við verkið þar til steypa er fullunnin 

og hörðnuð skal vera innifalin í verði og þar með talið undirbúningsvinna. 

 

1.2.3.3 Steypa í milliplötu, stiga og svölum 
Steypa í milliplötu og stiga skal vera C30 steypa. 

 

Magn er í m3. 

Öll steypa skal vera reiknuð í m3. Allur kostnaður sem fellur til við verkið þar til steypa er fullunnin 

og hörðnuð skal vera innifalin í verði og þar með talið undirbúningsvinna 

 
1.2.4 Trévirki 
Almennt 

CLT veggir skulu vera C24 vottaðir.  

Einingarnar skal festa saman með stálvinklum og gataplötu. 
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1.2.4.1 CLT veggir 
Inn- og útveggir á 2.hæð hússins skulu vera úr CLT límtrésbitum C24 vottað. Veggirnir eru 10 cm 

þykkir. Veggirnir skal vera komið fyrir ofan á milliplötu þegar hún hefur náð fullri hörðnun og festir 

með stálvinklum 200x71x6mm. Vinklarnir eru svo festir í milliplötu með múrboltum 12x180mm og 

við límtrésveggina með BMF nöglum 4,5x60 og eru 30stk sett í hvern vinkil. Utan á samskeiti er sett 

gataplata 80x500x6mm cc 1200 mm.  

Setja skal þéttiborða á milli CLT einingana og steypu þar sem einingarnar hvíla ofan á steypu. 

Límtréseiningarnar eru klæddar að utan með 125mm einangrun. Innan á CLT veggi er sett einföld 

gifsplata en við votrými sett Virocplata.  

 

Magn er heild. 

Innifalið í verkinu skal vera uppsetning og niðurrif á vinnupöllum. Allur kostnaður sem til fellur við 

að fullvinna verkið skal vera innifalið í tilboði s.s. pöntun og innflutingur eininga, reisning, festingar 

og förgun á umframefni. 

 

1.2.5 Þak 

1.2.5.1 Þak 
Þak skal vera byggt upp á límtréssperrum sem hvíla á úrtökum eininga að norðan og sunnanverðu. 

Sperrurnar eru 90x405 cc400 mm. Þakhalli er 5° og þakið skal vera klætt með tvöföldum bræddum 

þakpappa. Á þakið er sett vatnsvörn sem er fest með nagla yfir fyrsta lag af þakpappa og síðan er 

lagður annað lag af pappa og brætt yfir. Þakrennur eru að húsinu sunnanverðu og eru rennurnar festar 

með því að leggja undir bæði lög af þakpappa og brætt yfir. 

Loftbil í efri brún þaks er 30 mm og 20 mm neðri brún. Milli sperra er sett 220 mm 

steinullareinangrun undir loftbil. Rakavörn er komið fyrir undir einangrun og komið er fyrir 35mm 

rafmagnsgrind.  

 

Magn er í m2  

Innifalið í einingaverði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við vinnu á þakið, þ.m.t. Allt timbur, 

skrúfur, naglar, vinklar, bjálkaskór og boltar. Öll tæki og tól sem til þarf að fullgera þennan verklið. 
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1.3 Lagnir 

1.3.1 Neysluvatnslagnir 
Almennt 
Það sem felst í þessum verklið er að leggja neysluvatnslagnir innanhúss að tækjum og 

töppunarstöðum. Áður en verktaki leggur lagnir að tækjum skal hann vera búinn að kynna sér 

staðsetningar tækja í teiknisetti vel.  

Heitt neysluvatn er hitaveituvatn sem kælt niður í u.þ.b. 60-65°C. Kæling á heita 

neysluvatninu fer fram í varmaskipti í inntaksrými. Kalt neysluvatn er tekið beint frá veituinntaki. 

Allar lagnir og tengi sem viðkoma neysluvatn skulu vera í PEX rör í rör kerfi og skal einungis 

notast við tengistykki og búnað sem er ætlaður til þess kerfis og pípur skulu vera vottaðar fyrir 70°C 

í 50 ár. Staðsetning þeirra er eftir teikningum.  

Kalt neysluvatn skal leggja undir einangrun á botnplötu en í neðri grind járnbindingar í 

milliplötu. Heitt neysluvatn er lagt í neðribrún botnplötu, ofan á einangrunarplast, og í neðri grind 

járnabindingar í milliplötu. Ekki má hylja lagnir furr en eftirlitsmaður hefur klárað útteki og gefið 

leyfi fyrir. 

 

1.3.1.1 Neysluvatnslagnir 
Það sem felst í þessum verklið er að leggja PEX rör í rör lagnir að tækjum og töppunarstöðum sem 

sjá má í teiknisetti. Allar lagnir eru 18 mm PEX lagnir nema að klóaettum, þar eru 15 mm PEX lagnir. 

Fara skal eftir yfirmælum framleiðanda um beyjur á lögnum og ekki skal setja krappari beyju en 

fyrirmæli framleiðanda segir til um. Staðsetning lagna og deilikistur má finnna í teiknisetti. 

Stofnlagnir deilikista er 25 mm PEX, 

 

Magn er lengd í metrum. 

Magn er lengd lagna mælt upp úr teiknisetti og í samráði við pípulagningameistara. Innifalið í verð 

skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka verkþátt s.s. tegnistykki, deilikista, og allur 

annar frágangur. 
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1.3.2 Hitalagnir 
Almennt 
Leggja skal allar hitalagnir eins og fram kemur í teiknisetti. Allar pípur skulu vera vottaðar eins og 

neysluvatnslagnir, 70°C í 50 ár.  

Í húsinu er tvöfallt hitakerfi í húsinu , gólfhiti og ofnar. 18 mm Pex rör í rör lagnakerfi 

innsteyptí plötu skal gera ráð fyrir í öllum rýmum sem hafa ofna. Gera skal ráð fyrir götum í steypu 

fyrir ofnalagnir, sjá verklýsingu á steypuvinnu. Gólfhita er einungis að finna á 1.hæð húss og eru 

notaðar 16mm PEX lagnir og yfir þær fara 40 mm þykk anhýdritílögn sem gefur skjótari svartíma en 

venjuleg í lögn. 

Framrásarhiti fyrirgólfhita skal vera 50-55°C og skal kæla það niður á sama máta og 

neysluvatnið, í inntaksrými með varmaskipti. 

 

1.3.2.1 Gólfhiti 
Það sem felst í þessum verklið er að leggja gólfhitalagnir skv. teiknisetti og gólfhitatöflu sem einnig 

er að finna í teiknisetti. Lagnir eru 16 mm PEX lagnir lagðar ofan á 35mm þykka plasteinangrun ofan 

á botnplötu og flotað yfir með 40 mm anhýdritílögn. 

  

Magn er lengd í m2 

Verð skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við vinnu að verkþátt og til að hægt sé að fullvinna 

hann s.s. leggja lagnir 

 
1.3.2.2. Ofnalagnir 
Ofnalagnir eru PEX rör í rör 18 mm. Lagnir skal leggja skv teiknisetti og staðsetningu stúta og ofna 

eiga vera í samræmi við teikningar og ofnatöflu. Stærðir ofna ma finna í ofnatöflu, en ofnar sem notast 

verður við eru frá Ofnasmiðju Suðurnesja og eru Vor-yl ofnar.  

 

Magn er lengd í metrum og stykki. 

Magntölur ofnalagna eru í lengdarmetrum og skal einingaverð innifela allan þann kostnað sem til 

fellur til við að fullgera verkþátt. 
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1.3.2.3 Ofnar 
Stærðir ofna má finna í ofnatöflu, en ofnar sem notast verður við eru frá Ofnasmiðju Suðurnesja og 

eru Vor-ytl ofnar. Frávikum á stærð og gerð ofna skal ekki gerð nema í samráði við hönnuð. Þar sem 

ofnar eru undir gluggum skal miðja ofna undir gluggum.  

Verð er heild og innifelur verð í að fullgera verkþát s.s allar tengingar,upphengjur,krana og 

annað sem fellur til við vinnu á verklið. 

 

1.3.3 Frárensslislagnir 
Almennt 

Vektaki skal tryggja að vinna við frárennslulagnir sé unnin af fagmönnum og skal hann leggja til alla 

vinnu sem þarf til þess að fullgera verkið. 

Leggja skal fráveitulagnir í grunn og fyrir utan grunn í samræmi við teikningar og þessa 

verklýsingu. Ávallt skal fylgja stöðlum og reglugerðum sem við koma verkþætti. 

Sérstaklega er tekið fram að verktaka ber að skila fráveitulögnum hreinum að verki loknu og 

ekki er heimilt að skola af áhöldum eða vélum ofan í fráveitulagnir. Gröftur fyrir lögnum, söndum og 

fylling í skurði fylgir jarðvinnu í útboði en ekki lögnum. 

 

1.3.3.1 Frárennslislagnir 
Sjá má verklýsingu um gröft fyrir lögnum til að vita hve djúpa skurði skal grafa fyrir frárennslilagnir.  

Lagnir innan sem og utan húsgrunnar skulu vera úr PVC hörðu polycinylclorið.  

Allar lagnir skulu vera lagðar í beinni línu með jöfnum halla milli brotpunkta. Öll brot skal 

framkvæmda í formstykkjum. Lagnir innanhús skulu vera úr PP polypropylene. 

Halli á skólplögnum skal vera 20‰. Á regnvatnslögnum skal halli vera 10‰ 

Ekki má hylja lagnir fyrr en úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður hefur 

samþykkt frágang á þeim. 

 

Magn er í m  

Innifalið í einingarverði er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt, þ.m.t. 

uppsetning, frágangur, öll tengistykki og aðrir hlutir sem ekki eru taldir upp hér. 
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1.3.3.2 Brunnar 
Brunnar skulu vera af viðurkenndri gerð. Allar teingingar við brunn skulu formaðar með þar til 

gerðum formstykkjum þannig að múffutenging verði föst við brunn. Brunnar skuilu sitja á þjöppuðu 

sandlagi minnst 10 cm þykkt. Fylla þarf uppað brunnum með fínum fyllingarefni s.s. sandi eða 

mulningi. Lok á brunna skulu verða galviniseruð stállok. Lok skal hæðarsetja miðað við endanlega 

jarðvegshæð.  

 

Magn er stk  

Brunnar eru mældir í stk á gerð brunna. Innifalið í einingarverð er allur sá kostnaður sem til fellur 

við að ljúka við verkþátt, þ.m.t. uppsetning, frágangur, öll tengistykki og aðrir hlutir sem ekki eru 

taldir upp hér. 

 

1.3.3.3 Niðurföll 
Niðurföll skulu vera skv teikningum miðað er við venjuleg niðurföll með járnloki. Ef verkkaupi 

óskar annara niðurfalla. Greiðir hann mismun á kostnaði 

 

Magn er í stk. 

Innifalið í einingaverði er allur sá kostnaður við að setja upp og tengja niðurföll. 

 

1.3.4 Hreinlætistæki 
Almennt 

Hér er um að ræða kaup á hreinlætistækjum, uppsetning þeirra og tenging. tæki og blöndunartæki 

skulu vera vottuð og uppfylla kröfur í byggingareglugerð um blöndunartæki, kröfur verkkaupa og 

kaup á tækjum skulu vera í samráði við verkkaupa. 
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1.3.4.1 Hreinlætistæki 
Tæki sem þarf að kaupa eru: 

2 stk sturtutæki. 

1 stk eldhúsvask 

3 stk handlaugar 

2. stk klósett. 

Verktaki sér um kaup á tækjum, uppsetningu og tengingu. 

 

Magn er stk 

innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við lok á verkþátt s.s. efni og vinna. 

 

1.3.5 tengigrindur og stýringar 
Kaupa skal tilbúnnar tengigrindur, stýringar fyrir gólfhita skulu vera frá Danfoss.  

 

Magn er heild. 

innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við lok á verkþátt s.s. efni og vinna. 

 

1.4 Rafkerfi 

1.4.0 Almennt 
Upplýsingar um raflagnir og önnut tengd efni verða lögð fram af raflagnahönnuði eða 

raflagnameistara. 

Eina krafan sem er gerð er að það verði dimmanlegir LED borðar kringum spegla inná 

baðherbergjum. 

 

1.5 Frágangur innanhúss 
Almennt 
Þessi verkþáttur fjallar um alla þá vinnu sem þarf að gera innanhúss. Unnið skal samkvæmt 

veklýsingu þessari og teiknisetti. Járn og blikksmíði heyrir undir þetta. Það er reiknað með tengingu 

við þak í verkþætti þessum. 
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1.5.1 Múrverk 
Almennt 

Gólfplötur skulu vera steyptar og undir milliplötu skal múra með 10 mm múrhúð. Passa skal að 

vatnshalli sé réttur í votrýmum og svölum sem tekið er fram á teiknisetti. 

Á inn- og útveggjum skal gera við alla galla ef einhverjir eru af múrarameistara og þekja skal úveggi 

með 10 mm múrhúð og svo mála. Einnig skal ganga frá veggjum með viðeigandi aðferðum ef 

lagnastokkar eða göt fyrir ofna eru til staðar. 

 

1.5.1.1 Veggir og kringum glugga 
Gera skal við alla galla í inn- og útveggjum og múra meðfram gluggum. Slípa niður brúnir og kanta, 

holufylla og þar sem eru lagnastokkar eða göt fyrir ofnalagnir skal einangra rör og múra yfir. Öll slík 

vinna skal vera vel gerð svo hægt sé að draga sprasl til að fá mjúka áferð og mála. Ef þurfa þykir er í 

lagi að kústa yfir viðgerðafleti og slípa niður. Alla veggi skal grunna með viðurkenndum múrgrunn. 

Öll múrvinna skal vera unnin af fagmönnum. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem tilfellur við að ljuka við verkþátt s.s. efni og vinna við 

lagfæringu á skemmdum og slípun á steypu. 

 

1.5.1.2 Loft 
Gera skal við alla galla í milliplötu . Öll slík vinna skal vera vel gerð svo hægt sé að draga sprasl til 

að fá mjúka áferð og mála. Ef þurfa þykir er í lagi að kústa yfir viðgerðafleti og slípa niður. Alla veggi 

skal grunna með viðurkenndum múrgrunn. Öll múrvinna skal vera unnin af fagmönnum. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem tilfellur við að ljuka við verkþátt s.s. efni og vinna við 

lagfæringu á skemmdum og slípun á steypu. 
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1.5.1.3 Gólf 
Leggja skal 35mm einangrun yfir steypu í íbúð á neðri hæð og setja ofan á hana gólfhitalagnir eins 

og kemur fram í verklýsingu um gólfhita og í teiknisetti. Á neðri hæð skal svo flota yfir gólfhita með 

40 mm anhydrítílögn. Passa skal að gæðarmunur annars staðar en í votrými muni ekki meira en 2 mm 

frá hæðsta punkti í lægsta. Í votrými er 1:100 halli nema í sturtuklefa, þar er 1:50 halli. Það er verk 

múrarameistara að passa að þessu sé fylgt og að halli sé réttur að gólfniðurfalli.  

Á efri hæð er lögð 25 mm trefjasteypa yfir milliplötu og sem skal þekja stálvinkla sem halda 

CLT veggjum. Sama krafa er gerð um hæðarmun á efrihæð og neðri og halli á baði skal vera sá sami 

líka. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt s.s. efni og vinna. 

 

 

1.5.2 Trésmíði 
Almennt 

Í þessum kafla verður farið yfir verkliði sem koma að frágangi á loftum, innveggjum timburvirkis og 

léttra innveggja. Verktaki skal kynna sér teiknisett vel, verklýsingar og upplýsingar frá 

framleiðendum varðandi frágang á þessum verkþáttum. Eftirlismaður og verkkaupi geta farið fram á 

endurbætur komi í ljós misræmi milli verks og ganga. 

 

1.5.2.1 Innveggir 
Verktaki skal vera búinn að kynna sér vel teiknisett og gerðir innveggja í húsinu. Innveggir sem 

notaðir verða í húsinu eru fjórir. Innveggir eru skilgreindir vel á blaði 2.10-01 í teiknisetti og eru 

merktir í verkteikningum. 

 

Magn er m2 

Innifalið í verði er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verklið 

 

1.5.2.2 Létt loft 
Skal vera grindað með rafmagnsgrind 35x45 einfallt gifs sparslað og málað. 

 

Magn er m2 
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Innifalið í verði er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verklið. 

1.5.2.3 Frágangur útveggja á efri hæð 
Við frágang útveggja á efri hæð skal setja rakavarnallag á alla veggi að innanverðu. Innan á 

rakavarnarlagið fer 13 mm gifs en Virocplötur í votrými. Vegna ósamræmis útveggja í stigahúsi 

verður að setja 77 mm timburgrind innan á CLT vegg til þess að forðast stall. Á timburgrindina skal 

setja 13 mm gifs og sandsparsla í rauf ef einhver verður.  

 

Magn er m2 

Innifalið í verði er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verklið. 

 

1.5.3. Málun og sandspörslun 
Almennt 

Mála skal alla veggi og loft samkvæmt tilboðsskrá. Verkkauði ákveður hvaða litur og áferð verður á 

málningunni. Reiknað með að öll málning og sparsl sem notað verður sé frá Flugger eða slíkri 

málingavöruverslun. Innifalið er öll vinna við málningu þ.m.t. skurðir og spörslun. 

Inn í votrýmum skal notaðst við lakksparls. Innveggir skulu vera sparslaðir með efni sem er 

viðurkennt fyrir spörslun á gifsveggi. 

Pússa skal allaveggi og sparsla aftur ef þörf er á áður en málingarvinna hefst. 

Grunna skal alla veggi, og nota skal viðurkenndan grunn í samráði við málningarmeistara og 

eftirlitsmann. 

 

Magn er m2 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt s.s. málning og sparls, 

leiga á vinnupöllum og verkfæri. 
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1.5.3.1 Málun og spörslun steyptra veggja 
Spörslun skal fara fram áður en uppsetning ofna fer fram og áður en uppsetning á öllum búnaði sem 

festur er á vegg fer fram. Það á þó ekki við um uppsetningu innvegja þar sem sparsla verður í sprungur 

og kverkar ef við á. 

Veggfletir eiga vera sléttir eftir múrvinnu en ef þykir þörf á að sparsla skal eftirlitsmaður 

verkkaupa meta það í samráði við málarameistara. 

Alla steypta veggi skal mála með hefðbundinni innimálningu, gljástig 10 en litaval er 

verkkaupans. Inni í votrýmum skal þó mála með málningu sem hefur gljástig í kringum 40. 

Aftur er litaval verkkaupans. 

 

Magn er m2 

Kantar inn í hurðaropum, hurðum og gluggum eru magnteknir. Innifalið í verð skal vera allur sá 

kostnaður sem til vellur við að fullvinna verkþátt s.s. efni, rýrnun efnis og vinnu. 

 

1.5.3.2 Málun og spörslun innveggja og CLT veggja 
Öll samskeyti í gifsi skal fasa og líma yfir með fíberborða og parsla þannig að þau verði sprungulaus. 

Sparsla skal í allar nagla- og/eða skrúfuholur og pússa áður en málningarvinna hefst. Miðað er við að 

þurfi að tvísparsla yfirsamskeyti og holur. Þó er það eftirlitsmannsins að meta það hvort fleiri eða 

færri sparslumferðir þurfi. 

Veggfleti skal grunna áður en þeir eru málaðir. Innveggir eru málaðir með hefðbundinni 

innimálningu, gljástig 10. Veggir í votrýmum eru málaðir með málningu sem hefur gljástig í kringum 

40. Í eldhúsi á annari hæð skal þó mála með málningu með gljástigi 20. 

 

Magn er m2 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til vellur við að fullvinna verkþátt s.s. efni, rýrnun 

efnis og vinnu. 
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1.5.3.3 Málun og spörslun gifs lofta  
Öll loft skulu vera spörsluð með efni sem er viðurkennt fyrir gifsspörslun. Þrífa skal öll loft áður en 

málingarvinna hefst. Grunna skal loft með grunni frá viðukenndum framleiðanda og skal það vera 

gert af málarameistara. Mála skal öll loft með málningu sem hefur gljástig 5, en litaval er 

verkkaupans. 

 

Magn er m2 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til vellur við að fullvinna verkþátt s.s. efni, rýrnun 

efnis og vinnu. 

 

1.5.3.4 Málun og spörslun steyptra lofta 
Öll steypt loft skal vera búið að múra og slípa, sjá verklýsingu um múrvinnu. Ef viðgerða á múrhúð 

er þörf er það gert í samráði við verkkaupa. Þrýfa skal loft áður en það er málað. Grunna skal með 

grunni frá viðurkenndum framleiðanda. Mála skal loftið með málningu sem hefur gljástig 5. Litaval 

er verkkaupans. 

 

Magn er m2 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til vellur við að fullvinna verkþátt s.s. efni, rýrnun 

efnis og vinnu. 

 

1.5.4 Innréttingar 
Almennt 
Í þessum kafla er lýst smíði og uppsetningu innréttinga. Mál skal taka á verkstað áður en 

innréttingasmíði hefst og bera skal málsetningar við teikningar. Verði verktaki var við málskekkjur 

eða einhver vafamál koma upp skal hann leita til eftirlitsmanns. 

Vinna við smíði og uppsetningu inntréttinga skal vera unnin af innréttingasmiði. Val á 

innréttingum skaæ vera í samráði við vekkaupa og eftirlitsmann. Efni sem notað er í innréttingar skal 

vera í fyrsta flokki og vera þétt með 7-9% rakainnihaldi. 
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1.5.4.1 Eldhúsinnrétting 
Verkliður þessi felur í sér kaup á eldhúsinnréttingu og uppsetningu. Val á innréttingum skal vera í 

samráði við verkkaupa og hönnuði. 

 

Magn er heild 

Magn er í stykkjatali, innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna 

verkþátt s.s. efni og vinna við uppsetningu. 

 

1.5.4.2 Baðinnréttingar 
Verkliður þessi felur í sér kauð á baðinnréttingu og uppsetningu. Val á innréttingum skal vera í 

samráði við verkkaupa og hönnuði. 

 

Magn er heild 

Magn er í stykkjatali, innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna 

verkþátt s.s. efni og vinna við uppsetningu. 

 

1.5.4.3 Fataskápar 
Verkliður þessi felur í sér kauð á fataskápum og uppsetningu. Val á innréttingum skal vera í samráði 

við verkkaupa og hönnuði. 

 

Magn er heild 

Magn er í stykkjatali, innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna 

verkþátt s.s. efni og vinna við uppsetningu. 
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1.5.5 Innihurðir 

1.5.5.1 Kröfulausar innihurðir  
Hurðir og litaval á hurðum skal velja í samráði við verkkaupa og hönnuði. Krafa er þó gerð að 

innihurðir séu yfirfelldar. Í húsinu eru bæði venjulegar innihurðir og tvöföld opnanleg hurð með gleri 

í anddyri. Verktaki sér um uppsetningu og frágang á hurðum. Verktaki skal fara eftir fyrirmælum 

framleiðanda við uppsetningu hurða. Breidd og hæð venjulegra innihurða er 950x2150mm.  

Breidd og hæð innihurðar í anddyrir er 1400x2150mm þar sem gler er á vinstri hlið 500mm 

breitt og hurð er 900mm. Sjá teiknisett. 

 

Magn er heild 

Magn er í stykkjatali talið upp í teiknisetti. Innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur 

við að fullvinna verkþátt s.s. efni og vinna við uppsetningu. 

 

1.5.5.2 Innihurð með brunakröfu EI 30 
Hurðir og litaval á hurðum skal velja í samráði við verkkaupa og hönnuði. Krafa er þó gerð að 

innihurðir séu yfirfelldar. Hurð sem opnast inn í bílskúr úr anddyrir skal standast eldvarnarkröfu sem 

sett er fram. Verktaki sér um uppsetningu og frágang á hurðum. Verktaki skal fara eftir fyrirmælum 

framleiðanda við uppsetningu hurða. Breidd og hæð hurðar með eldvarnarkröfu er 950x2150mm. Sjá 

teiknisetti. 

 

Magn er heild 

Magn er í stykkjatali talið upp í teiknisetti. Innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur 

við að fullvinna verkþátt s.s. efni og vinna við uppsetningu 

 

1.5.6 Gólfefni 

1.5.6.0 Almennt 
Tryggja skal það að áður en gólfefni er lagt skal sé undirlag orðið nægilega þurrt. Framkvæma skal 

rakamælingar á gólfi til að ganga úr skugga um það. Verktaka ber að tilkynna eftirlitsmanni hverjar 

niðurstöður úr rakamælingum séu. Verktaki skal kaupa gólfefni í samráði við hönnuði og vekkaupa. 

Gólfefni skal vera af góðum gæðum. 
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1.5.6.1 Parket 
Parket skal vera harðviðarparket og valið í samráði við hönnuði og verkkaupa. Tryggja skal að gott 

undirlag sé undir parketinu þegar það er lagt og að hljóðdempun í efnininu sem er valið sé góð. 

Passa skal að gólf sé hreint og ryklaust þegar parket er lagt. Fara skal eftir fyrirmælum frá 

framleiðanda hvað varðar rifu við veggi og innréttingar. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljuka við verkþátt s.s. efni, lagning á 

undirlagi, lagning á parketi og gólflistum. 

 

1.5.7 Flísar 
Almennt 

Val á flísum skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuði. Flísar skulu vera í góðum gæðum og 

leggja skal flísarnar samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðenda. Athuga þarf að hæðarmunur getur 

myndastleggja þar sem flísar og parket mætast þannig passa þarf að það gæti þurft auka flot við 

samskeiti. Múrarameistari skal tryggja halla á flísum inn á baðherbergjum, sjá verklýsingu um 

múrvinnu. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljuka við verkþátt s.s. efni, lagning á flísum, 

fúa og öll vinna. 

 

1.5.7.1 Gólf 
Flísar á gólfum skulu vera skv teikningum og lagt með 2mm fúgu hringinn 

 

Magn er í m2 

Eininvagerð skal fela í sér allan þann kostnað sem tilfellur og þarf til að fullgera verkþátt. 
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1.5.7.2 Veggir 
Flísar á veggjum skulu vera í samráði við verkkaupa og verð miðast við flísa 60x60 verkkaupi 

borgar misum ef han vill annaðteikningum  

 

Magn er í m2 

Eininvagerð skal fela í sér allan þann kostnað sem tilfellur og þarf til að fullgera verkþátt. 

 

1.5.8 Handrið  
Almennt 

Verktaki sér um uppsetningu og frágang á stigahandriði. öll mál skulu vera tekin á staðnum eftir að 

búið er að steypa upp stiga hæð skal vera skv. byggingareglugerð. 

 

1.5.8.1 Handrið 
Handrið skulu vera skv teikningum og og gler skal vera amk 16mm öryggislger og allt annað efni 

og frágangur skal vera fyrsta flokks. 

 

Magn er í lm 

Eininvagerð skal fela í sér allan þann kostnað sem tilfellur og þarf til að fullgera verkþátt s.s efni 

og vinna. 

 

1.6 Laus búnaður 

1.6.0 Almennt 
Öll kaup á lausum búnaði skal vera í samráði við verkkaupa og innanhússarkitekt. Ekki eru gerðar 

neinar kröfur um gerð eða gæði á lausum búnaði í húsinu. 

 

1.7 Frágangur utanhúss 
Almennt 

Í kafla þessum verður fjallað um frágang utanhúss. Verktaki tekur að sér að fullklára húsið að utan. 

Öll vinna skal vera unnin að iðnaðarmönnum eða með umsjón þeirra. Þau efni sem nota skal við 

frágang húss eru vel skilgreind og ber verktaka að notast við þau efni nema annað sé ákveðið í samráði 

við eftirlitsmann. Þau efni sem eru þá notuð í staðinn verða að uppfylla sömu kröfur og efni sem eru 

í tilboðinu og eftilitsmaður verksins veður að sakþykkja efnisval. 
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1.7.1 Múrverk 
Múrvinna utanhúss felst  í því að ganga frá svölum þannig þær séu fallegar og hægt sé að mála. Halli 

á svölum er skilgreindur í teiknisetti og skal verktaki fara eftir þeim teikningum. Ef annað er gert skal 

eftirlitsmaður skrifa það hjá sér og í gæðakerfi. 

Múr skal vera filtmúr dreginn á flöt með spaða í jafnri og réttri þykkt. Hann er síðan pússaður 

þegar blandan hefur harðnað nægilega. Verja skal múr fyrir of hraðri útþornun, sérstaklega fyrsta 

sólahring eftir lögn. Svalagólf skal sílanbera en að öðru leyti að vera ómeðhöndlað en gæta þarf að 

vatnshalli sé eins og kveðið er um á teikningu. Samskeyti veggja og svalagólfs skal bræða þar til 

gerðan þéttiborði á samskeyti til að hindra að vatn komist inn um samskeyti. 

 

1.7.2 Svalahandrið 
Almennt 

Verktaki sér um uppsetningu og frágang á svalahandriði. Glerhandrið skal vera á svölum og öll mál 

skulu vera tekin á staðnim eftir að búið er að steypa upp húsið og frágangur á múrverki á svölum er 

lokið. Hæð á svalahandriðum skaæ vera skv. byggingareglugerð. 

 

1.7.2.1 Uppsetning og frágangur 
Verktaki sér um  og uppsetningu handriðs á svalir. Handriðið þarf að uppfylla þær kröfur sem settar 

eru fram og að standast kröfur reglugerðar. Handrið skal vera úr járnprófílum og gler á milli gler skal 

að lágmarki vera 16 mm hert öryggisgler og fest í prófíla sem festareru framan á svalir. 

 

1.7.4 Trésmíði 
Almennt 

Það sem flokkast sem trésmíði utanhúss er einangrun veggja,uppsetning á ál undirkerfi, 

utanhúsklæðning í þessu tilfelli hvítar flísar og lerkipanill skv teikingu. Ísetning og frágangur allra 

glugga og hurða skv teikingu.  Þakkkantur og frágangur á þaki. 
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1.7.4.1 Klæðning 
Klæða skal húsið að utan með hvítum flísum 60x60 mm álímdum með 5mm fúgu allan hringinn og 

lerkipanil 22x120 mm skv teikningu. Einangra húsið að utan með 125 mm steinullareiangrun sem er 

díluð á veggi. Undirkerfi passa þarf að setja upp þannig að flísar hitti á. Inn í þetta eru líka allir 

frágnagar meðfram gluggum og hurðum. 

 

Magn er í m2 og skal sundurliða í ál kerfi, flísar, lerki, einangrun og ál frágangar. 

 

1.7.4.2 Þak 
Þak hússins er létt timburþak. Uppbyggt af sperrum (bitum) 90x405 mm sem setjast í hak sem er í 

eingingum með 21 mm nótuðum þakkrossvið ofan á það. Þak er klætt með 2 lögum af bræddum asfalt 

þakpappa. 

 

Magntölur. 

Er í m2. 

 

1.7.4.3 Þakkantur 
Þegar að sperrur eru settar upp skal setja þær þannig í að ekki þurfi að afrétta undir til að setja 22x120 

mm lerki klæðningarborða framan á þakkant. Undir þakkant verður sett 22x90 mm lerki og 10 mm 

bil á milli borða til að tryggja loftun inn á þakið. Þakrennur og rennubönd skulu vera á þeirri hlið 

þaksins sem hallar niður. Stærð Rennu er 100mm og niðurfallsrör 70 mm Allt rennuefni skal vera í 

lit RAL7016.  

 

Magn er í lm. Innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt s.s.  

Efni og vinna 

 

1.7.5 Gluggar, gler og hurðir 
Almennt 

Gluggar og hurðir skulu koma tilbúnir til ísetningar á staðinn og vera slagregnsprófaðir skv. ÍST EN 

1027. Einnig þarf CE vottun að vera til staðar.  Mál af gluggum og hurðum skal athuga áður en smíði 

þeirra hefst til að tryggja að þeir passi. ef skekkja á sér stað skal leita til byggingastjóra til að skera úr 

um málið. 
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1.7.5.1 Útihurðir 
Allar útihurðir eru úr timbri klæddar með áli í lit RAL7016. Þétting hurða skal vera skv. Teikningu. 

Ísetning skal vera í samráði við framleiðanda til að fá sem bestu niðurstöðu. 

 

Magn er í heild Innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt 

s.s. efni og vinna við uppsetningu. 

 

1.7.5.2 Gluggar 
Allir gluggar eru timbur gluggar klddir með áli í lit RAL7016. Þetting glugga skal vera skv. 

Teikningu. Ísetning skal vera í samráði við framleiðanda til að fá sem bestu niðurstöðu.  

 

Magn er í heild Innifalið í verði skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að fullvinna verkþátt 

s.s. efni og vinna við uppsetningu. 

 

1.7.5.3 Bílskúrshurð 
Bílskúrshurð skal vera í lit RAL7016. Útlit hennar skal vera í skv. Teikningu en áferð skal finna í 

samráði við eiganda. . Ísetning skal vera í samráði við framleiðanda til að fá sem bestu niðurstöðu.  

 

1.7.5.4 Gler og glerísetning 
Allt gler er amk. Tvöfalt einangrunargler. Allir gluggar og hurðir koma fullglerjaðir á verkstað. Allt 

gler þarf að hafa CE vottun. Og gólfsíð gler á 1. Hæð skal vera öryggisgler í báðum glerjum. Gólfsíð 

gler á 2. Hæð skal vera öryggisgler í innra gleri nema á svölum skal það vera öryggisgler í innra og 

ytra gleri.  

 

Ekkert Magn er um að ræða þar sem þetta er inn í glugga og hurða einingaverði. 

 

1.8 Frágangur lóðar 

1.8.1 Jarðvegur 
Almennt 

Verktaki skal sjá um að jafna út lóð samkvæmt hæðarkótum frá hönnuðum sem sjá má á teiknisetti. 

Skipta skal um jarðveg í innkeyrslu og gangstígum með því að setja grús. Undir hellulög kemur einnig 

grófur sandur sem skal þjappa og slétta áður en hellur eru lagðar yfir.  
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1.8.1.1 Grófjöfnun jarðvegs 
Verktaki skal sjá um grófjöfnun jarðvegs. 

 

Magn er m3. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt. 

 

1.8.1.2 Jarðvegsskipti undir hellulögn 
Jarðvegsskipta skal undirgangstétt og innkeyrslu og koma þar fyrir frostfríu efni. Graftarmörk skulu 

vera u.þ.b. 0,5 m frá ystu brún hellulegðar innkeyslu, sjá teiknisett. 

 

Magn er m3. 

Innifalið í verð er allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt. 

 

1.8.2 Mannvirki á lóð 
Almennt 

Sorptunnugeymslu skal komið fyrir á lóð fyrir íbúðina. 

 

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

eða svipaðri viðarklæðningu og utan á húsi. 

 

Magn er heild 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt s.s. kaup á 

spotptunnuskýli, uppsetning og frágangur. 

 
1.8.3 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta 
Hér er um að ræða endanlegan frágang á lóð. Verktaka ber að skila verkinu að sér þannig að allur 

lóðafrágangur sé full unninn. Um er að ræða hellulögn á gangstíga og innkeyrslu með 50x50x6cm 

hellum og þökulögn á umhverfi húss. 

 

Magn er m2. 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt s.s. kaup á hellum, 

uppsetning, vinna og frágangur. 
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1.8.4 Gras og gróður 
Almennt 

Hér er fjallað um frágang á grasflötum. Verktaki skilar lóð með grasi og gróðri. Frágangur á beðum 

skal vera innifalinn í tilboði og fletir skulu vera sléttir og þökulagðir. 

 

1.8.4.1 Jafna lóð og þekja hana 
Verktaki sér um að jafna út jarðveg, leggja þökur og ganga frá beðum 

 

Magn er m2 

Innifalið í verð skal vera allur sá kostnaður sem til fellur við að ljúka við verkþátt s.s. kaup á þökum, 

vinna og frágangur. 
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2. Tilboðsskrá  
2.1 Tilboðsblað  



 

42 
 

2.2 tilboðsskrá 
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47 
 

 
 

3. Kostnaðaráætlun 
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4. Burðarþolsútreikningar 
4.1 Eiginþyngd þaks 
Krossviður  
21 mm 700 kg/m3. 0.021 m x 1.0 x 1.0 = 0.021 m3 x 700 kg kg/m3 = 14.7 kg/m2 
 

Bræddur pappi  

Undirlag 3.2 kg/ m2. Brætt yfirlag 5.2 kg/ m2  pappi samtals= 8.4 kg/ m2 

 

Einangrun  

220 mm 30 kg/m3 0.220 m x 1.0 x 1.0 = 0.22 m3 x 30 kg/m3 = 6.6 kg/m2 

 

Gips  

8.3 kg/m2  

 

Rafmagagnsgrind  

35 mm x 45 mm 350 kg/m3  0.035 x 0.045 x 1.0  

= 0.001575 m3 x 350 kg/m3 = 0.55125 kg/m     

 

1.0 m / 0.6 m = 1.67 stk x 0.55125 kg/m = 0.921 kg/m2 reiknum með að það verði hægt að setja 

tvöfalda grind = 1.8 kg/m2  

 

Límtré  

er 450 kg/m3  gefið frá framleiðanda  bitar sem þarf fundið út í samráði við  

 

límtré vírnet.  

90 mm x 405 mm. 0.090 m x 0.405 m x 1.0 m = 0.0365 m3 x 450 kg/m3  = 16.425 kg/m. 1.0 m / 0.6 

m = 1.67 stk x 16.425 kg/m = 27.4 kg/m2  

 

 Eiginþyngd þaks =  67.2 kg/m2   
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4.2 Snjóálag  
Álagsbreidd 0.4 m hálft sperrubil beggja vegna 

gk= 0.672 kn/m2 

qk= 2.1 kn/m2 

 

4.2.1 Tregðuvægi bita 

Tregðuvægi bitans  I = #∗%&

'(
	=> 	I = +,∗(.,/)&

'(
= 498,23𝐱𝟏𝟎𝟔mm4 

 

4.2.2 Notmark 
Notmark = ( álagsbreidd x gk ) + ( álagsbreidd x qk )  

= (0.4m x 0,672 kn/m2) + (0,4 x 2,1 kn/m2)  = 1,109 kN/m  qg 

 

4.2.3.Brotmark 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk ) + ( ꝩq x álagsbreidd x qk ) 

  = (1,35 x 0.4m x 0,672 kn/m2) + (1,5 x 0,4x 2,1 kn/m2)  = 1.623 kN/m  qd 

 

4.2.4 Álag á sperru (bita) 
Varanalegt = 0,268 kN/m 

Hreyfanlegt álag = 0,84 kN/m 

E= 130000 Mpa (fengið hjá framleiðanda) 

 

δinst,g = /∗56∗7⁴
9:.∗;∗<

= /∗,,(>:?/AA∗(',/,:	AA)⁴
9:.∗'9,,,BCD∗.+:,(9∗',⁶

 = 6,57 mm 

δinst,q = /∗F6∗7⁴
9:.∗;∗<

= /∗,,:.?/AA∗(',/,:)⁴
9:.∗'9,,,BCD∗.+:,(9∗',⁶

 = 20,59 mm  

L/400 = 10508/400 = 26,63 mm > 20,59 mm í lagi 
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4.2.5 Formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef)  

         => 6, 57 mm x (1 + 0,6) = 10,51 mm  

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef)  

          => 20,59 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 23,06 mm  

 

δfin = δfin,g + δfin,q  

          => 10,51 mm + 23,06 mm = 33,57 mm  

 

Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 10508 /200 = 52,54 mm > 33,57 mm í lagi 

 

4.2.6 Skerþol 

Ved=GH∗I
(

= ',>(9JKL∗',,/,:L
(

= 8,53 x103 N   

 

4.2.7 Virk breidd þversniðs 

Bef=	(
9
*b       

Bef= (
9
*90 mm = 60 mm 

 

4.2.8 Skerspennur 

Td: 9∗MNH
(∗ONP∗Q

= 9∗:,/9∗',ᶾ
(∗>,	LL∗.,/	LL

= 0,53 Mpa 

 

4.2.9 Skerþol sperru (bita) 

fvd: SLTH
ɣL

* fv,k= ,,+
',(/

*3,5 Mpa = 2,52 Mpa 

2,52 Mpa > 0,53 Mpa í lagi 

 

4.2.10 Mótstöðuvægi 

W =#∗%²
>

=+,	AA∗(.,/	AA)²
>

 = 2460,4 x103 mm4 
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4.2.11 Beygjuvægi á bita 

Med =FW∗X²
:

= ',>(9	6?/A∗(',,/,:A)²
:

 = 22.4 kNm 

 

4.2.12 Beygjuþol bita 

W*YAZW
ɣA

*fm,k= 2460,4x103* ,,+
',(/

*30 Mpa = 53,1kNm 

 

53,1 kNm >  22,4 kNm í lagi 

 

4.3 Vindálag 
Álagsbreidd 0.4 m hálft sperrubil beggja vegna 

gk= 0.672 kn/m2 

qk= -2,0 kn/m2 

Álagslengd 10508 mm  

 

4.3.1 Tregðuvægi bita 

Tregðuvægi bitans  I = #∗%&

'(
	=> 	I = +,∗(.,/)&

'(
= 498,23𝐱𝟏𝟎𝟔mm4 

 

4.3.2 Notmark  
Notmark = ( álagsbreidd x gk ) + ( álagsbreidd x qk )  

               =>  (0.4m x 0,672 kn/m2) + (0,4 x -2,0 kn/m2)  = -0,53kN/m  qg 

 

4.3.3 Brotmark 
Brotmark = (ꝩg.sub x álagsbreidd x gk ) + ( ꝩq x álagsbreidd x qk ) 

               =>  (1,35 x 0, 4 m x 0,672 kn/m2) + (1,5 x 0,4 x -2,0 kn/m2)  = -0,84 kN/m  qd 

 

4.3.4 Álag á sperru (bita) 
Varanalegt = 0,4 m x 0,672 kN/m = 0,268 kNm 

Hreyfanlegt álag = 0,4 m x -2,0 kN/m = - 0,8 kN/m 

E= 130000 Mpa fengið hjá framleiðanda 
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4.3.5 Formbreyting bita 

δinst,g = /∗56∗7⁴
9:.∗;∗<

= /∗,,(>:?/AA∗(',/,:	AA)⁴
9:.∗'9,,,BCD∗.+:,(9∗',⁶

 = 6,57 mm 

δinst,q = /∗F6∗7⁴
9:.∗;∗<

= /∗,,:?/AA∗(',/,:)⁴
9:.∗'9,,,BCD∗.+:,(9∗',⁶

 = -19,61mm  

L/400 = 10508/400 = 26,63 mm > -19,61 mm í lagi 

 

4.3.6 Formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,g = δinst,g (1 + Kdef)  

=> 6, 57 mm x (1 + 0,6) = 10,51 mm  

 

δfin,q = δinst,q (1 + Ψ2 x Kdef)  

=> -19,61 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = -21,96 mm  

 

δfin = δfin,g + δfin,q 

=> 10,51 mm + (-21,96 mm) = -23,08 mm  

 

Krafa byggingarreglugerðar er L/200 = 10508 /200 = 52,54 mm > -12,14 mm í lagi 

 

4.3.7 Skerþol 

Ved=GH∗I
(

= [,,:.JKL∗',,/,:L
(

= -4,41 x103 N   

 

4.3.8 Virk breidd þversniðs 

Bef=	(
9
*b      Bef= (

9
*90 mm = 60 mm 

 

4.3.9 Skerspennur 

Td: 9∗MNH
(∗ONP∗Q

= 9∗[.,.'∗',ᶾ
(∗>,	LL∗.,/	LL

= -0,27 Mpa 

 

4.3.10 Skerþol sperru (bita) 

fvd: SLTH
ɣL

* fv,k= ,,+
',(/

*3,5 Mpa = 2,52 Mpa 

2,52 Mpa > -0,27 Mpa í lagi 
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4.3.11 Beygjuþol - mótstöðuvægi 

W =#∗%²
>

=+,	AA∗(.,/	AA)²
>

 = 2460,4 x103 mm4 

 

4.3.12 Beygjuvægi á bita  

Med =FW∗X²
:

= [,,:.	6?/A∗(',,/,:A)²
:

 = -11,59 kNm 

 

4.3.13 Beygjuþol bitans fundið 

W*YAZW
ɣA

*fm,k= 2460,4x103* ,,+
',(/

*30 Mpa = 53,1kNm 

53,1 kNm >  -11,59 kNm í lag 

 

4.4 Vindálag – Einingar 

Hæsta CLT eining= 3870mm ef hún stenst kröfur um vindálag þá gera hinar það líka. 
 

Reiknað er með gildi fyrir vindálag -2,0 Kn/m2 

Sem er skammtíma álag skv. IST EN1995 

 

4.4.1 Notálag 
Notálag er qk =(2.0kn/m2 x 1)= 2,0 kN/m 

 

4.4.2 Brotmark 
Brotmark er qd=(1,5 x 1m x 2,0 kN/m2)=3,0 kN 

 

4.4.3 Tregðuvægi clt eininga 

𝐼 = O∗Q&

'(
→ 𝐼 = ',,,∗(',,)&

'(
= 83,333𝑥109mm4 
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4.4.4 Formbreyting á einingu miðað við varanlegt og hreyfanlegt álag 
Hreyfanlegt álag = 2,0 kN/m 

E= 11600Mpa  

 

 δinst,g= /∗cJ∗d⁴
9:.∗e∗f

= /∗(,,K/LL∗(9:g,)⁴
9:.∗''>,,hij∗:9,999∗',⁶

= 6.043 mm 

 Krafa byggingarreglugerðar er L/400 = 3892/400= 9,73 mm > 6.043 mm í lagi 

 

4.4.5 Endanleg formbreyting vegna breytilegs álags m.t.t. skriðs 
δfin,q = δinst,g (1 + Ψ2 x Kdef) 

          => 6.043 mm x (1 + 0,2 x 0,6) = 5.075 mm  

 

Krafa byggingarreglugerðar er L/200 =3892/200=19,46 mm > 6.768 mm í lagi 

 

4.4.6 Skerþol 

Ved=GH∗I
(

= 9,,	JKL∗9:+(L
(

= 5,84x103 N   

 

4.4.7 Virk breidd þversniðs 

Bef=	(
9
*b      Bef= (

9
*1000= 6,67mm 

 

4.4.8 Skerspennur 

Td: 9∗MNH
(∗ONP∗Q

= 9∗/,:9:	∗',ᶾ
(∗>>>,gLL∗',,LL

= 0,13 Mpa 

 

4.4.9 Skerþol 

fvd: SLTH
ɣL

* fv,k= ,,+
',(/

*5 Mpa = 3,6 Mpa 

3,6 Mpa > 0,13 Mpa í lagi 

 

4.4.10 Mótstöðuvægi fundið 

W=O∗Q²
>

=',,,∗(',,)²
>

= 1,67x10⁶ 
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4.4.11 Virkt beygjuvægi  

Med=GH∗I²
:

= 9,,	JK/L∗(9,:+(	L)²
:

= 5,68 kNm 

 

4.4.12 Beygjuþol 

W*SLTH
ɣL

*fm,k= 1,67x103* ,,+
',(/

*24 Mpa = 28.8 kNm 

28,8 kNm > 5,68 kNm í lagi 
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5. Varmatapsútreikningar 

5.0 Almennt um varmatap   
Til þess að híbýli okkar séu sem notalegust er mikilvægt að reikna út varmatap húsa til þess að 

ákveða hve afkastamikil og öflug hitakerfi þeirra þurfa að vera. Gert er ráð fyrir ákveðnu leiðnitapi 

á hita úr rými í byggingarreglugerð en mikilvægt er að finna út heildarleiðnitap húss til þess að geta 

borið saman við þessar reglugerðir og þannig gætt þess að einangrað hafi verið nægilega vel. Einnig 

má notast við varmatapsreikninga til þess að finna U-gildi einstakra byggingarhluta og vegið U-

gildi útveggja.   

Þegar teikningar hússins voru tilbúnar voru gerðir varmatapsútreikningar þar sem reiknað 

var U-gildi byggingarhluta og vegið U-gildi útveggja og þannig fundið heildarleiðnitap til 

samanburðar við kröfur byggingarreglugerðar.  

U- gildi sniðanna sem notuð voru í þessu verkefni voru gefin upp í skjali frá kennara í 

áfanganum BI HVL 1003, og voru þau lagfærð eftir þörfum. Byrjað var á því að reikna út flatarmál 

og rúmmál hússins og U-gildin reiknuð. Síðan var varmatap fyrir hvert rými fundið út, og að lokum 

var varmatap hússins í heild fundið og niðurstöðum stillt upp í töflu.  

Við reikning á varmatapi er staðallinn IST 66 / DS 418 notaður. Notuð var eftirfarandi formúla 

fyrir varmatap: 

Φt = U A (qi-qe) 

Hér er: 

U: kólnunartala fundin skv töflu (W/m2°C)   

A: Flatarmál veggjar   

qI : innihiti skv. IST66 20 [°C]  

qe : útihiti skv. IST66 -15 [°C]  
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Til þess að áætla einangrunargildi byggingarhluta er stuðst við kólnunartölu, sem táknuð er með U. 

Hún segir okkur hversu mikill varmi flyst í gegnum einn fermetra af byggingarhluta þegar hitamunur 

yfir hann er eitt kelvin eða gráða. Til þess að finna út kólnunartölu útveggjar þarf að finna 

varmaviðnám (R) í hverju efnislagi veggjar. Það er fundið út frá þykkt og leiðnitölu efnislags með:  

𝑹 = 	
𝒅
𝝀
		 

Þar sem:  

R er varmaviðnám [m2K/W]  

d er þykkt á lagi [m] 

λ er leiðnitala [W/mK]  

Kólnunartalan (U) er síðan fundin sem andhverfa summu varmaviðnáma efnislaga í veggnum að 

meðtöldu varmaviðnámi innilofts (Ri) og útilofts (Ru).  

𝐔 =
𝟏	

𝑹𝒆	𝒊
	 + 	𝑹𝒊	

+ 	𝑹𝒖
 

Þar sem:  

U er kólnunartalan [W/m2K]  

Re i er varmaviðnám efnislags [m2K/W]  

Ri er varmaviðnám innilofts [m2K/W]  

Ru er varmaviðnám útilofts [m2K/W]  
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Reiknað var út varmatap fyrir hvert rými hússins og því síðan stillt upp í töflu. Ekki er þó nóg að 

reikna rýmið eingöngu heldur verður að taka tillit til byggingarhluta hvers rýmis þar sem gluggar, 

útveggir og gólf hafa mismunandi varmatapsgildi. Vegna þessa, og til einföldunar, voru allar 

upplýsingar settar upp í Excel og línutap og loftskipting reiknuð. 

Línutap er varminn sem tapast vegna kuldabrúa. Til þess að finna kuldabrýrnar þarf að skoða 

hvar einangrun á útvegg er rofin, t.d. gluggar og hurðar. Ummálið á öllum gluggum og hurðum sem 

liggja á útvegg er mælt og lagt saman og þannig fengið heildarlínutap rýmis.  

Til þess er eftirfarandi formúla notuð: 

F𝒕	 = 	Y𝒔𝒂	𝑰𝒔𝒂(	q𝒊	 − 	q𝒆	) 

 

Miðað er við að lofstkipti verði 0,8 á klst.  Jafnan fyrir loftskipti er:  

Fv =r c V (n/3600) ( qi - qe ) » 0,34 n V ( qi - qe ) 

Til einföldunar setjum við tölurnar inn í töflureikni og fáum út varmatap með loftskiptum. 

Tafla 13.01 Ný mannvirki og viðbyggingar – leyfilegt hámarg U-gilda einstakra byggingarhluta 
 

Leyft hámark U-gildis 
(W/m²K)  

 
Ti ≥ 18°C  18°C >Ti ≥10°C  

Þak 0,20 0,30 

Útveggur 0,40 0,40 

Léttur útveggur 0,30 0,40 

Gluggar (karlar, gler vegið 
meðaltal, k-gler) 

2,0 3,0 

Hurðir 3,0 Engin krafa 

Ofanljós 2,0 3,0 

Gólf á fyllingu 0,30 0,40 

Gólf að óupphituðu rými 0,30 0,40 

Gólf að útilofti 0,30 0,40 

Útveggir, vegið meðaltal 
(veggfletir, gluggar og hurðir) 

0,85 Engin krafa 

 

Á svæðum þar sem orkukostnaður vegan húshitunar er hár á íslenskan mælikvarða er þó mælt með 

að leiðnitap sé a.m.k. 10% lægra en fram kemur í töflu 13.01 
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5.1 U-gildi byggingarhluta 
Eftirfarandi töflur sýna U-gildi byggingarhluta hússins.  

 

5.1.1 Botnplata án gólfhita 

5.1.2 Plata með gólfhita 

 



 

60 
 

5.1.3 Steyptur útveggur 

 

 
5.1.4 CLT útveggur 
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5.1.5 Þak 

 

 
5.2 Varmatap  

Á eftirfarandi töflum má sjá varmatapsútreikninga hússins. Hvert rými er reiknað fyrir 

sig og að lokum tekið saman í töflu.  

 
5.2.1 Herbergi 1. Hæð 
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5.2.2 Baðherbergi 1. Hæð 

 
 
5.2.3 Bílskúr 
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5.2.4 Geymsla 

 
 
 
5.2.5 Þvottur 
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5.2.6 Anddyri 

 
 

 
5.2.7 Sjónvarpshol og gangur 
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5.2.8 Stigahús 
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5.2.9 Herbergi 2. Hæð 

 
 
 
5.2.10 Hjónaherbergi 
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5.2.11 Baðherbergi 2. Hæð 
 

 
 
5.2.12 Eldhús 
 

  



 

68 
 

5.2.13 Borðstofa 
 

 
 
5.2.14 Stofa 
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5.3 Samantekt varmataps rýma 
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5.4 Heildarleiðnitap 
Næsta skref var að reikna út heildarleiðnitap hússins. Notast var við staðalinn ÍST66/DS418. 

 
Efri taflan sýnir heildarleiðnitap hússins sem er 11.084 W. Neðri taflan sýnir leyfilegt 

heildarleiðinitap hússins miðað við ÍST66 sem er 12208 sem þýðir að húsið uppfyllir þær kröfur 

sem gerðar eru.  
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6. Lagnaútreikningar 

6.1. Gólfhiti 
Byrjað var á því að taka saman í töflu varmatap hvers rýmis fyrir sig og fundinn gólfflötur sem var 

með mesta varmatapið á fermetra, og hann notaður til grundvallar þegar bil milli pípna var ákveðið. 

Miðað var við innihitann 20°C í öllum herbergjum utan baðherbergis, en þar var miðað við 20°C. 

Þar á eftir var skipt í svæði, íveru og jaðarsvæði, og yfirborðsmótstaða sett í töflu. Að lokum var bil 

milli pípna ákveðið og stillt á þann hátt að logaritmiskur meðaltalshiti væri sem lægstur og fram- og 

bakrásarhiti settur upp í töflu. Við alla útreikninga var gert ráð fyrir 16mm Pex lögn, ∆t=5°C, 

parketgólfi og flísum á baði og forstofu. Tölur voru settar inn í Danfoss Quickplanner og tafla búin 

til út frá niðurstöðum.  

Við útreikninga er mikilvægt að hafa í huga hvað það er sem takmarkar varmaorku úr 

gólfi.L engd milli lagna, fjarlægð frá lögnum að yfirborði og framrásarhiti hefur allt áhrif ásamt 

gólfefni, þykkt á pípum, varmaleiðni í steypu, einangrun að hitalögn og röng stýring á gólfhita. Ef 

allir þessir þættir uppfylla ekki kröfur og staðla má segja að það takmarki hve mikla varmaorku er 

hægt að fá upp úr gólfi. Gólfhiti verður þar með ójafn og óreglulegur og fólk á þá til að stíga niður á 

kaldan flöt. 

 

Rými Slaufa 
nr. 

varmatap 
W/m2 

Hiti í 
herbergi Gólfefni Hámarksyfirborðshiti 

C° c/c mm Fæðulögn 
(m) 

Lengd 
slaufu 
(m) 

Flæði 
(l/h) 

Still. 
loka 

Herbergi  1. 
hæð 1 67,69 20 C° Parket 

10mm 29 C° 150 cc 8 115 93 N 

Baðherbergi 
1. hæð 2 53,4 20 C° Flísar 

10mm 29 C° 100 cc 10 67 17 1 

Gangur 3 58,44 20 C° Parket 
10mm 29 C° 150 cc 2,5 42 56 4 

Stofa 4 58,44 20 C° Parket 
10mm 29 C° 

150 cc 
(100cc 
jaðarsvæði) 

2,5 92 35 1,5 

Stofa 5 58,44 20 C° Parket 
10mm 29 C° 

150 cc 
(100cc 
jaðarsvæði) 

9 95 40 2 

Anddyri 6 83,13 20 C° Flísar 
10mm 29 C° 100 cc 1 46 31 1,5 
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6.2 Ofnakerfi 
Varmatapsútreikningar veittu upplýsingar um upphitunarþörf hússins og voru þeir hafðir til hliðsjónar 

við hönnun ofnakerfisins. Ofnalagnir eru rör í rör 18 mm lagnir 

 Framrás/bakrás = 40/80 dt: 40 dp: 0,10 bar   

Rými Ofn nr. Stærð ofnloka Gerð/hæð ofna 
(mm) 

Lengd ofna 
(mm) Afköst W Stúta staðsetning 

Bílskúr 101 DN10 165 1400 1981 A/B 
Geymsla 102 DN10 50 800 505 A/B 
Þvottahús 103 DN10 50 800 505 A/B 
Herbergi  1. hæð Gólfhiti 1 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Baðherbergi 1. hæð Gólfhiti 2 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Gangur Gólfhiti 3 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Stofa Gólfhiti 4 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Stofa Gólfhiti 5 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Anddyri Gólfhiti 6 Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti Gólfhiti 
Hjónaherbergi 201 DN10 70 1200 1393 A/B 
Herbergi 202 DN10 50 1200 757 A/B 
Baðherbergi 203 DN10 Handkl. 600 940 406 C/D 
Eldhús og 
borðstofa 204 DN10 70 1000 2184 C/D 

Stofa 205 DN10 40 1400 1981 C/D 
     Samtals: 9712  

 

 

6.3 Neysluvatn 
Ákveðið var að notast við rör í rör kerfi fyrir neysluvatn hússins. Hugmyndin að baki kerfisins er að 

kjarnarör er dregið inn í kápurör, sem síðan er lagt í gólf og veggi. Með þessu móti er einfalt að skipta 

um og endurnýja rör án þess að þurfa að rífa niður veggi eða taka upp gólf. Tengiskáp er komið fyrir 

í byggingunni. Í deilikassa á að vera niðurfall þannig að ef kerfið lekur á það að koma úr fóðurröri 

inn í deilikistu, leka út og koma fram í lekabittu fyrir neðan og leka í niðurfall. Þetta er gert til þess 

að koma í veg fyrir frekari vatnsskemmdir. Allar lagnir hússins liggja frá þessum tengiskáp sem 

tengjast tengidós og tæki heimilisins tengd við hana. Með þessu móti er hættan á því að leki verði 

inni í vegg takmarkaður. Lekinn ætti þá að koma fram í deilikistu eða leka framan við vegg hjá 

tengidós. Nokkrir gallar eru þó á þessu kerfi. Sem dæmi má nefna að erfitt er að breyta staðsetningu 

tækja eftir að það hefur verið lagt og þess vegna þarf að passa að skipuleggja staðsetningar mjög vel. 

Annars þarf að brjóta upp veggi og gólf til þess að færa um stað og þjónar kerfið þá ekki tilgangi 

sínum um að takmarka óþarfa rask og vinnu. Þetta eru þó smámunir þegar litið er á kostina sem 
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kerfinu fylgja. Við lagningu kerfisins er mjög mikilvægt að vanda allar beygjur þar sem þær meiga 

alls ekki verða of krappar. Ef beygjurnar verða of krappar getur reynst erfitt að skipta út rörum.  

 

Mesta samtímarennsli 

𝑞𝑑	 = 	0,2 + 0,015(∑𝑞𝑓 − 0,2) 	+ 0,12	(√𝑞𝑓 − 0,2) 
 
 

Málrennsli töppunarstaða 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finnum rennsli sem er stærðarákvarðandi fyrir kalt vatn. 

𝑞𝑑	 = 	0,2 + (0,015(∑0,7 − 0,2)) 	+ (0.12	�√0,7 − 0,2�) = 0,3 l/s 
 

Finnum rennsli sem er stærðarákvarðandi fyrir heitt vatn. 

𝑞𝑑	 = 	0,2 + (0,015(∑0,5 − 0,2)) 	+ (0.12	 ��0,5 − 0,2�) = 0,27 l/s 
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Finnum rennsli sem er stærðarákvarðandi fyrir kalt vatn. 

𝑞𝑑	 = 	0,2 + (0,015(∑0,8 − 0,2)) 	+ (0.12	�√0,8 − 0,2�) = 0,3 l/s 
 

Finnum rennsli sem er stærðarákvarðandi fyrir heitt vatn. 

𝑞𝑑	 = 	0,2 + (0,015(∑0,4 − 0,2)) 	+ (0.12	�√0,4 − 0,2�) = 0,26 l/s 
 

miðað við útreikninga er ákvarðað að nota 18 x 2,5 mm pex í allt nema klósett þar skal nota 15 x 

2,5 mm í til að lagnir í lagnavegg anni eftirspurn skal nota 25 x 3,0 mm pex rör í hann.  

 

6.4 Frárennslislagnir 
Þegar lagnir eru lagðar í húsgrunn er gott að miða við að fara ekki með lagnir undir 20‰ halla og 

ekki fara yfir 30‰ halla. Einnig er æskilegt að fara styðstu leið út úr grunni þar sem það er hægt. 

Einnig þarf að setja hreinsibrunn á lögn með 30 til 50 metra fresti. Minnsti halli á regnvatnslögn er 

10‰ og minnsti halli á drenlögn er 5‰. Minnsta lögn sem má vera í grunn er Ø110 og minnsta lög 

sem má leggja í jörðu er Ø100. Til að finna bæði stærð rörs og lámarkshalla er samtímarennsli sett 

inn í töflu og farið er upp að sjálfhreinsandi línunni, þá finnst lágmarkshalli og stærð rörs. Ef halli á 

frárennlispípu er 20‰ eða meiri þarf ekki að sýna fram á að lögnin sé sjálfhreinsandi. Algengustu 

lagnaefni sem notuð eru í frárennslislagnir eru steinrör, PVC rör, PP-DW rör, steypjárnsrör og PE 

rör. 
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7. Þakrennur og niðurföll 

Í byggingarreglugerð gr. 14.6.9 Neysluvatnskerfi- stærðarákvörðun segir:  

 

,,Fráveitulagnir bygginga sem eingöngu flytja skólp skulu stærðarákvarðaðar og gerðar 

þannig að þær geti flutt burt allt aðstreymandi skólp jafnóðum svo að hvergi verði 

vatnsuppistöður eða önnur rennslistruflun. Regnvatns- og þerrilagnir skulu þannig hannaðar 

og frágengnar að ekki sé hætta á að jarðvatn og vatnssöfnun geti valdið skaða á byggingunni 

eða einstaka hlutum hennar, eða öðrum óþægindum, t.d. fyrir vegfarendur. Við ákvörðun á 

hönnunarforsendum regnvatnslagna skal miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu viðkomandi 

svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands.’’(„Byggingarreglugerð“, 2012)  

 

Hámarks úrkoma í Reykjavík samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands er 57 (l/s/ha)3  

þakið er einn flötur og einhalla. Lengdir þaksins eru 11400 x 13900= 158,46m2  

AMax = 158,46 m2 
I'

I'�I'	
= >,+/

>,+/�>,+/	
 =0,5  

 

Stærsti þakflötur á eitt niðurfall er 69,5 m2 er  lágmarksstærð rennu er því 70 mm. Valið er að nota 

100 mm þakrennu. 

Fyrir þakflöt sem er 69,5 m2  er lágmarksstærð niðurfallsrörs 60 mm valið er að nota 70 mm 

niðurfallsrör 
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8. Loftun þaks 
8. Loftun þaks 

Í byggingarreglugerð (gr. 10.5.5.) segir að ,,byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og frágengnir að 

þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakaþéttingar’’(„Byggingarreglugerð“, 

2012). Þar kemur einnig fram að fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skuli loftbil aldrei vera minna 

en 25 mm yfir allri einangrun, og að loftunarop inn og út úr hverju loftbili eigi að vera að minnsta 

kosti 1000 mm2 fyrir hvern fermeter þakflatar, nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang.  

Byggingarreglugerð fer einnig fram á að öll þök úr timbri eða trjákenndum efnum séu loftræst 

nema hægt sé að sýna fram á aðra jafngóða lausn, ásamt því að ráðstafanir séu gerðar til þess að 

tryggja að raki sem fram kemur vegan leka, rakaþettingar innilofts eða byggingarraki fari ekki inn í 

þakvirki. Ef hætta er á að rakaþétting verði við efsta yfirborð, eða ysta klæðning sé ekki að fullu 

vatnsheld, skal verja undirliggjandi þakvirki með vatnsþéttu lagi. Undirlagið þarf þá að vera með 

tryggt afrennsli og hvíla á sléttum hallandi fleti.  

Loftun þaks er með þeim hætti að úrtök í einingar eru tekinn 20 mm lægri en sperran þannig 

lofti um þakið sem nemur því. Samkvæmt 10.5.5. gr. byggingarreglugerðar er 1000 mm2 fyrir hvern 

fermeter af þaki. Reiknað er með mótstöðu sem skordýranetið mun gefa í loftuninni.  

 

Sperrubil m lengd m loftun m2 loftun mm2  
0,555 10,71 5,944 5944 
loftbil hæð mm  loftbil lengd mm loftun mm2 loftun með mötstöðu nets mm2 
20 555 11100 6771 
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9. Umsókn og gátlisti 
 
Hér fyrir neðan eru útfyllt umsókn um byggingarleyfi og gátlisti aðaluppdrátta notast var við blöð 
frá reykjarvíkurborg vegna þess að kópavogur er með þetta ferli stafrænt. 



 

79 
 

9.1 Umsókn um byggingarleyfi 
EB

B
-1

01
-2

 

Mótt.                    Nr. umsóknar              Afgr. 
 

Afgreiðsla byggingarfulltrúa 
 
 
 
 

Umsókn um  byggingarleyf i 
1. Umsækjandi 

 

Nafn umsækjanda  / eiganda Kennitala Heimilisfang Netfang 
 
 
 
 
 

2. Greiðandi 
 

Nafn greiðanda Kennitala Heimilisfang Netfang 
 
 

3. Aðalhönnuður og hönnunarstjóri 
 

Nafn aðalhönnuðar  og hönnunarstjóra Kennitala Heimilisfang Netfang 
 
 
 
 

4. Staðsetning 
 

Götuheiti / lóðarheiti                                                                                                                     Nr.               Landnúmer 
 
 

5. Framkvæmd sem sótt  er um 
 

Lýsing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tegund byggingar / framkvæmdar 
 

Einbýlishús                           Parhús                              Raðhús                             Fjölbýlishús                             Atvinnuhúsnæði                     Skilti 
Annað, hvað? 

 
7. Framkvæmd / aðalbyggingarefni burðavirkis 

 

Ný framkvæmd / nýbygging Viðbygging Breyting inni Breyting úti Annað, hvað: 
Steinsteypa           Timbur Stál           Gler Annað, hvað:   

 

8. Meðfylgjandi hönnunargögn, upplýsingar og fylgiskjöl 
 

        Uppdráttarblöð í tvíriti Samþykki eiganda Umsögn Minjastofnun Íslands / Minjasafns Rvk 
Gátlisti 
Skráningartafla 

Samþykki meðeig. / -lóðarhafa 
Samþykki nágranna 

Bréf umsækj. / hönnuða 
Vottun byggingareininga 

Mæliblað / Hæðarblað Brunahönnunarskýrsla Ástandsskýrsla 

9. Undirritun 
 

Við byggingarframkvæmdir sem sótt er um verður farið eftir ákvæðum byggingarlaga,  byggingarreglugerðar og annarra laga og 
reglugerða  sem við eiga.

 
Í fullu umboði umsækjanda, staður: 

 
dagsetning:

 

Nafn Kennitala Heimilisfang Netfang 

 
 

 Umsókn um byggingaleyfi verður ekki tekin til meðferðar nema að lágmarksgjald hafi verið greitt. 
 

ORE byggingar xxxxxx-xxxx Víkurás 2 

ORE byggingar xxxxxx-xxxx Víkurás 2 

Orri Sveinn,Ragnar,Embla

Dofrakór 2 197047

byggingu einbýlishúss á tveimur hæðum.
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9.2 Gátlisti 
 

 

Gátlisti  vegna a›aluppdrátta

Nr. umsóknar

Nafn a›alhönnu›ar Kennitala Heimilisfang Netfang

1. A›alhönnu›ur & umsækjandi

Heiti Nr. Sta›greinir Matshluti Landnúmer

2. Ló›

Nafn umsækjanda Kennitala Heimilisfang Netfang

Fylgigögn me› umsókn
Umsóknarey›ubla›
Mælibla›
Hæ›arbla›
Bréf hönnu›ar/umsækjanda
Samþykki me›eigenda/ló›arhafa
Samþykki nágranna
Frávik frá skilmálum, l‡sing
Breytingar á eignaskiptum
Starfsleyfisskyld atvinnustarfsemi, l‡sing
Brunavarnaruppdrættir - brunahönnun
Ástandssk‡rsla
Umsögn Húsafri›unarnefndar / Árbæjarsafns
Vottun byggingareininga
Skráningartafla
Gátlisti þessi 
Önnur gögn

Grunnuppl‡singar og frágangur uppdrátta
70x100 mm reitur efst í hægra horni, hreinn
Götuheiti og nr.
Dagsetningar - (Breytingadagsetning)
Mælikvar›i
Efni teikningar
Teikninganúmer - (Breytinganúmer)
Samþykki - (Undirritun a›alhönnu›ar) og kennitala
Tilgr. uppr.legan hönnu› (ef um vi›b. e›a breyt. er a› ræ›a)
Bla›stær›ir samanbr. ÍST 1
Bla›brot í A2

Afstö›umynd
Málsetja mannvirki
Málbinda vi› ló›amörk á a.m.k. tvo vegu
Nánasta umhverfi (mannvirki í 30 m fjarlæg›)
Nor›urpíla
Götuheiti
Byggingarreitur
S‡na stækkun
Hæ›arlega ló›ar (hæ›ir á ló›amörkum) skv. hæ›arbla›i
Ló›amörk skv. mælibla›i
Bílastæ›i á ló› - Bílastæ›abókhald
Bílastæ›i f. fatla›a
Halli á skábrautum
Sorpgeymsla
A›koma slökkvili›s / öryggissvæ›i
Kva›ir á ló›

Sta›festing a›alhönnu›ar

0.00
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16

1.00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.00
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

EB
B

-1
03

-1

Orri Sveinn, Embla, Ragnar xxxxxx-xxxx Víkurás 2

ORE byggingar xxxxxx-xxxx Víkurás 2

Dofrakór 2 197047
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Grunnmyndir
Eignanúmer
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Heiti r‡ma og nettóstær›ir í m2

Húsmunir í kvar›a
Hæ›arkóti á gólfum
Inntök heimlagna
Ló› - (bílastæ›i, gró›ur, gangstígar, leiksvæ›i o.s.frv.) 
Málsetja a› innan
Málsetja a› utan
Málsetja glugga - og hur›argöt
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Sorpgeymsla
Merkja björgunarop, útljós og r‡mingarátt
Eldvarnarhur›ir (og gluggar) milli brunahólfa, brunahólfun
Eldvarnarveggir, brunakerfi
Sta›setning brunaslangna
LR. merkja loku› r‡mi
GN. merkja ni›urföll í votr‡mum
Sérnotafletir á ló›
Nor›urpíla á allar grunnmyndir

Útlit og Landhæ›ir 
Landhæ›ir á ló› vi› hús og ló›amörk
Skilgreina matshluta ef fleiri en einn
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti) 
S‡na stækkun e›a breytingu 
Merkja björgunarop

Snei›ingar
Hæ›arkóti á gólfum
Hæ›arkóti á þakbrúnum og efsta punkti þaks
Málsetja salarhæ›ir
Málsetja efri brúnir á þökum 
Málsetja glugga- og hur›argöt
Málsett a› utan
Merkja breytingar (má vera í fylgiriti)
S‡na stækkun e›a breytingu
Eldvarnarmerkingar eftir þörfum
Snei›ing í stiga
Snei›ing í lyftugöng

Byggingarl‡sing
L‡sing eignarinnar - fj. íbú›a / starfsemi í atvinnuhúsnæ›i o.s.frv.
Götuheiti og númer
Sta›greinir
Byggingarefni gólfa og útveggja
Byggingarefni þaks
Frágangur / klæ›ning útveggja og þakflata
Ger› innveggja
Litaval utanhúss
Ger› glugga
Klæ›ningar innanhúss - flokkur
Einangrun sökkla og undir plötu
Einangrun veggja og þaka
L‡sing lagnalei›a
Upphitun
Loftræsing
Brunavarnir 
Kólunartölur
Heildarstær›ir hverrar hæ›ar í m2 og m3

Heildarstær›ir í m2 og m3

Stær› ló›ar
N‡tingarhlutfall
Fjöldi bílastæ›a (þar af f. fatla›a) - Bílastæ›abókhald
Yfirfari› af bur›arvirkishönnu›i

3.00
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

4.00
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

5.00
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6.00
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
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10. Mæliblað og hæðarblað 

10.1 Mæliblað 

10.2 Hæðarblað 
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11. Fundargerðir 
 
1. Fundur 
15. ágúst – 1. Fundur með leiðbeinendum 

Mættir: Ragnar og Embla 

Kennarar lögðu fyrir verkefnið og valið var í hópa. Talað var við Orra eftir fundinn og honum sagt 

frá því sem fram fór. Ákveðið var að byrja á hugmyndavinnu og vera í sambandi seinna í vikunni.  

 

2. Fundur 
24. Ágúst: Skype fundur. 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Farið var yfir komandi verkefni og farið yfir kröfur kennara í áfanganum. Í framhaldi var ákveðið 

að hittast og fara í bíltúr um höfuðborgarsvæðið í leit að húsi sem mögulega gæti hentað í 

verkefnið. Strax voru komnar hugmyndir á loft um hvernig hús við vildum leita að og helst að það 

væri byggt á þessari öld. Tekin var ákvörðum um að notast við facebook spjall sem þegar var til og 

nafninu á spjallinnu breytt í Trúðalestin. Ekki var rætt fleira á fundi og honnum slitið. 

 

3. Fundur 
27. ágúst: Bíltúr. 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Ragnar sótti bæði Emblu og Orra á heimili þeirra og haldið var af stað í leiðangur. Stefnan var tekin 

í átt að Kópavogi, nánar tiltekið, í kóra hverfið. Á leiðinni ákváðu meðlimir hóps að stoppa og virða 

fyrir sér hús í Ökrunum í Garðabæ. Þar fannst ekki hús á tveimur hæðum sem kæmi til greina. 

Hópurinn hélt þó áfram að virða fyrir sér húsum í Garðabæ en þar voru húsin og gömul og haldið 

var upp í Urriðaholt vegna þess að þar eru nýbyggð hús. Þegar þangað var komið voru ekki mörg 

hús sem komu til greina, flest nokkuð stór eða óbyggð. Þá var stefna tekin á upphaflegan 

áfangastað, kóra hverfið. Þar fundum við nokkuð fljótt hús, Dofrakór 2, Drangkór 6 og Drangkór 

10. Fleiri hús voru í boði en þau hefðu sennilega verið of stór. Ekki var tekin ákvörðun um hús en 

meðlimum hóps gefin frestur um 2 daga til að kynna sér teikningar af þessum húsum og komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Fundi slitið. 
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4. Fundur 
28. ágúst: Skype fundur 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Ákveðið var að taka stuttan símafund þar sem ákveðið yrði hús fyrir áframhaldandi verkefni. 

Meðlimir hóps voru allir sammála um að teikningar og útlit Dofrakórs 2 væri hagstæðast og hentugast 

fyrir breytingar. Lega lóðar spilaði einnig inní þar sem þetta er hornlóð. Þar með gott útsýni yfir sjálft 

Kórahverfið. Meðlimum var sett fyrir að leggjast yfir teikningar og koma með tillögur að breytingum 

á húsinu. Stefna sett á að hittast uppi í skóla næstkomandi helgi. Fundi slitið 

 

5. Fundur 
28. ágúst: Símtal 

Mættir: Ragnar og Orri 

Rætt var um húsið að utan og mögulegar breytingar á einangrun og klæðningu þess ásamt því að ræða 

tvö möguleg þök á húsið. Einnig var tekin ákvörðun um að burðarkerfi efri hæðar yrði úr CLT límtrés 

einingum. Þök sem meðlimum fannst koma helst til greina voru einhallandi þak (5°halli) og slétt þak 

með grús. Klæðningar sem varpað var fram voru flísar og timburklæðning, annað hvort lerki eða 

sedrus. Fundi slitið 

 

6. Fundur 
29. ágúst: Fundur í HR 

Mættir: Rangar, Orri og Embla. 

Þegar höfðu komið fram tillögur að breytingum á húsinu frá öllum meðlimum og tók þá við skissu 

og hugmynda vinna. Rissað var upp á töflu mögulegar breytingar á húsinu og komu fram allt að fimm 

tillögur. Þá tók við að skissa þær upp á rúðustrikað blað til að færa inn í vinnumöppu. Einnig var 

byrjað að ræða efnisvalið betur og litasamsetningar klæðninga. Rissaðar voru upp grunnmyndir og 

útlit í AutoCad, en síðar tekin ákvörðun um að betra væri að teikna upp í Revit þar sem það myndi 

gefa 3D líkan af húsinu. Fundi slitið. 

 

7. Fundur 
5. september: Skype fundur 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Tekin var staðan á verkinu og rætt framhald. Skipt var niður í lítið verkefni sem þyrftu að klárast sem 

fyrst til að geta haldið áfram með hugmyndina. Tölvuteiknun í Revit var þá byrjuð, gróf 

kostnaðaráætlun komin vel af stað og vinnumappa sett upp með öllum tillögum sem teiknaðar voru á 

síðasta fundi. Ekki kom meira fram og fundi slitið. 
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8. Fundur 
9. september: Fundur í HR 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Unnið var í því að bera saman mismunandi efnismöguleika þegar komið var að burðarefnum, 

lagnakerfum, loftræstingu, klæðningu, gluggum, hurðum ofl. Einnig var unnið að handskissum og 

vinnumöppu. Teiknaðar voru tvær tillögur í revit, gróft, til að hægt væri að sjá fyrir sér húsið betur í 

3D. Tillaga 2 og tillaga 5 voru teiknaðar en það komu upp vandamál varðandi burð hússins og einnig 

bílageymslu. Tekin var ákvörðun um að leysa það á næsta fundi. Fundi slitið. 

 

9. Fundur 
10. september: Fundur í HR 

Mættir: Ragnar, Embla og Orri 

Meðlimir voru þá komnir næginlega lagt til að geta farið að setja upp PowerPoint kynningu. Unnið 

var að henni og einnig að lausnum varðandi tillögur 2 og 5 í Revit. Ákveðið var að taka bílageymslu 

inn og minnka svalir um hálfan meter til að auðvelda burð og einnig að steypa veggi að bílageymslu 

vegna brunakröfu. Ekki var ákveðið með stiga hvort hann yrði steyptur en ef svo yrði þyrfti að steypa 

vegg sitthvoru megin við hann. Klæðningar á húsið voru ákveðnar og sameiginleg niðurstaða hóps 

var að blanda timbri og flísum til að gera aðkomu hlýlegri. Teikningar af tillögum settar á A3 blað til 

að hafa með í kynningu. PowerPoint sýning klár. Fundi slitið. 

 

10. Fundur 
12. september – 2. Fundur með leiðbeinendum 

Mættir: Embla, Ragnar, leiðbeinendur og hinn hópurinn 

Hóparnir hittust í skólanum og héldu glæru kynningu á verkefnum sínum. Farið var yfir þær tillögur 

sem hópnum leyst best á og að lokum ákveðið það hús sem halda skyldi áfarm með. Leiðbeinendur 

komu með athugasemdir og punkta sem gott væri að skoða á næsta stigi verkefnisins.  

 

11. Fundur 
14. september: Skype fundur 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Farið var yfir það sem Orri missti af á fundinum með leiðbeinendum. Farið var yfir það sem meðlimir 

vildu breyta í hönnun frá síðasta fundi og það skráð niður. Ákveðin var verkaskipting á þeim 

verkefnum sem þurftu að klárast fyrir næsta fund með leiðbeinendum. Fyllt var út í gátlista og ákveðið 

að heyrast aftur fljótlega. Fundi slitið. 
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12. Fundur 
24. september: Skype fundur 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Farið var yfir stöðu verkefna. Verkefninu miðar vel og var ákveðið að hittast eftir viku með 

hugmyndir að breytingum og breytingar á gluggum. Ragnar fór yfir varmatapsútreikninga og Embla 

ákvað að setja vinnubók upp og halda utan um gátlista og skýrslu. Orri ætlaði að klára Revit fyrir 

næsta fund svo hægt væri að einbeita sér að húsgögnum og gluggum á næsta fundi. Fundi slitið. 

 

13. Fundur 
1. október: Fundur í HR 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Allir hlutar verkefnisins settir saman og farið yfir tillögur hópsmeðlima að breytingum. Komist var 

að niðurstöðu um breytta staðsetningu eldhúss og stofu og hafist var handa við að raða gluggum og 

ákveða stærð þeirra og gerð. Byrjað var á umsókn um byggingarleyfi og gátlista byggingarfulltrúa 

ásamt því að klára að innrétta húsið. Verkefnið var nú komið á gott ról og ákveðið að hittast aftur 

morguninn 3. október. Fundi slitið 

 

14. Fundur  
3. október: Fundur í HR og 3. Fundur með leiðbeinendum 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar.  

Löguðum glugga og klárað var að málsetja revit teikninguna. Haldið var áfram með byggingarleyfið 

og gátlista byggingarfulltrúa. Fundið var project basepoint og fundum út hvernig hægt væri að fela 

og láta hann birtast aftur. Settar voru inn elevation línur og sökklar. Klárað var að skrifa fundargerðir 

og almenn uppsetning á verkefninu. Fundi slitið.  

 

15. Fundur 
10. október: Fundur í HR  

Mættir: Embla, Orri og Rangar 

Unnið var í aðaluppdráttum, varmatapsútreikningum, skráningarlista og byggingarleyfisumsókn. 

Verkefninu miðar vel og ákveðið var að hittast aftur 12. október og leggja lokahönd á teikningar. 

Fundi slitið 

 

16. Fundur 
12. október: Fundur í HR 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 
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Farið var yfir verkefnið í heild. Lokahönd var lögð á byggingarleyfisumsókn, varmatapsútreikninga 

o.fl. Haldið var áfram með teikningar og ákveðið að hittast aftur 17. október 

 

17. Fundur 
17. október: Símtal 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Staðan tekin á verkefnum hvers og eins. Verkefninu miðar vel áfram en teikningar taka lengri tíma 

en búist var við. Ákveðið að hittast upp í skóla 22. Október og vinna í verkefninu saman. 

 

18. Fundur 
22. október: Fundur í HR 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Tókum vinnudag í skólanum. Orri og Ragnar héldu áfram með teiknisettið og kláruðu afstöðumynd 

o.fl. Embla kláraði að setja vinnubókina saman og fór svo að vinna í upplýsingasöfnun og textum 

fyrir skýrslu. Komum miklu í verk og ákveðið að ekki væri þörf á að hittast fyrr en á 4. Fundi með 

leiðbeinendum 24. október  

 

19. Fundur 
24. október – 4. Fundur með leiðbeinendum 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Leiðbeinendur fóru yfir aðaluppdrætti og komu með athugasemdir og leiðréttingar. Fengum 

athugasemd varðandi afstöðumynd þar sem gleymdist að sýna inntök og laga þarf málsetningar. 

Ýmiss smáatriði voru skráð niður til þess að hægt væri að laga fyrir næsta fund. Farið var yfir 

byggingarleyfis umsóknina og hún leiðrétt þar sem þörf var á. 

 

20. Fundur 
25. október: Símtal 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Tókum símafund þar sem ákveðið var að strákarnir myndu klára byggingar- og deiliuppdrættir og 

vinna í burðarvirkisuppdráttum. Embla tók að sér að byrja á lagnauppdráttum ásamt því að klára að 

búa til efnisyfirlit og kaflaskiptingu fyrir verklýsingar og kostnaðaráætlunina 
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21. Fundur 
7. nóvember: Símtal 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Tókum stöðuna á verkefninu og ákváðum að hittast í skólanum 12. Nóvember.  

 

22. Fundur 
12. nóvember: Fundur í HR 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Vorum með vinnudag í skólanum. Verkefnið er á góðri leið. Teikningarnar á góðu róli og skýrslan 

komin vel af stað. Kláruðum það sem við gátum gert og skrifuðum svo niður spurningar og 

athugasemdir sem við ætlum að spyrja leiðbeinendur að á næsta fundi. 

 

23. Fundur 
14. nóvember – 5. Fundur með leiðbeinendum 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Farið var yfir teikningar og deili og þau leiðrétt þar sem þurfti. Eyþór fór yfir burðarvirkisteikningar 

og Helgi fór yfir hvað vantaði í teiknisettið. Einnig fór hann yfir mikilvægi öryggisopa og skoðuðum 

við byggingarreglugerð o.fl því tengt. Eyþór minnti hópana á mikilvægi þess að teikna allt sem maður 

vildi að væri gert á sérstakan hátt á deili. Einnig voru kennarar spurðir út í lokaskil og innihald skýrslu 

og hvort vinnubók þyrfti að vera til staðar sem þeir sögðu ekki vera en að spyrja Viggó þegar við 

hittum hann næst.  

 
24. Fundur 
19. Nóvember – Fundur með Viggó 

Mættir: Embla og Ragnar 

Viggó fór yfir teikningar og kom með athugasemdir á deili og uppsetningu teiknisetts. Spurðum 

hann út í vinnubók sem hann sagðist ætla að skoða og láta okkur vita síðar.  

 

25. Fundur 
21. nóvember: Símtal 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Fórum yfir það sem kom í ljós á fundinum með Viggó. Ákveðið var að Ragnar og Orri skyldu einbeita 

sér að því að klára deilin á meðan Embla héldi áfram að vinna í skýrslunni.  

Fundi slitið. 
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27. Fundur 
27. nóvember: Fundur í HR 
Mættir: Orri og Ragnar, Embla í síma 

Spjölluðum saman í síma þar sem ákveðið var að Ragnar og Orri færu upp í skóla og reyndu að klára 

teiknisettið fyrir fundinn með leiðbeinendum sem var daginn eftir. Embla ákvað að vinna heima í dag 

og vann eins og hægt var í skýrslunni og tók saman það sem við þurftum að fá leiðbeiningar með eða 

höfðum spurningar um.   

 

28. Fundur 
28. nóvember- 6. Síðasti fundur með leiðbeinendum  

Mættir: Embla, Orri, Ragnar, leiðbeinendur og hinn hópurinn 

Lokayfirferð verkefna. Kennararnir fóru yfir teiknisettið og komu með loka athugasemdir varðandi 

það. Eyþór fór yfir burðarþolsútreikninga sem stemmdu og aðstoðaði við þakrennuútreikninga. Spurt 

út í kostnaðaráætlun, tilboðsskrá og vinnubók. Farið var aðeins yfir hvernig vörnin færi fram og fundi 

slitið. 

 
29. Fundur 
1. desember: Fundur í HR 

Mættir: Embla, Orri og Ragnar 

Hittumst uppi í skóla og vorum með vinnudag. Ragnar og Orri héldu áfram að teikna og Embla 

kláraði skýrsluna fyrir utan verklýsingu. Byrjaði á vinnubók. Allir hlutar verkefnis eru á góðum stað 

og ættu að klárast á næstu dögum. 

 

30. Fundur 
2. desember: Símtal 

Mættir: Embla og Ragnar 

Fórum yfir stöðu verkefnis. Teiknisettið tilbúið. Orri og Ragnar ætla að hjálpast að 

við verklýsingar og Embla fer svo yfir og lagar. Ragnar ætlar einnig að skoða 

kostnaðaráætlunina og er þá skýrslan líka tilbúin. Embla ætlar að klára vinnubók í 

dag. Ákveðið að vera í sambandi 3. eða 4. desember.  
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12. Verkáætlun 
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