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4.2.4 Stálsúlur ........................................................................................................................................ 15 

4.2.5 Rafsuða ......................................................................................................................................... 15 

5 LAGNIR ............................................................................................................................... 16 
5.1.1 Almennt ......................................................................................................................................... 16 
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1 INNGANGUR 

Austurkór 16 er lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2020. 

Verkefnið var unnið út frá kröfum verkkaupa. Endurhanna átti tveggja hæða einbýlishús sem 

hafði innbyggða bílageymslu, neðri hæð úr steypu og sú efri úr timbri. Einnig voru kröfur 

verkkaupa að grunnflötur væri ekki stærri en 150m2 og að valmaþak væri á húsinu. Þá átti 

hjúpur húss að vera viðhaldslítill og endast í a.m.k. 35 ár og sama gildir um endingu gólfa og 

innréttinga. Hópurinn skoðaði nokkur hús til að endurhanna og að lokum var valið Austurkór 

16 í Kópavogi.  

 

Skýrslan er unnin út frá þeim breytingum sem gerðar voru frá upphaflegum teikningum. 

Burðaþolsútreikningar, lagnaútreikningar, varmatapsútreikningar, verklýsing, hæðarblað, 

mæliblað,  kostnaðaráætlun, verkáætlun, umsókn um byggingarleyfi, gátlisti aðaluppdrátta, 

þakrennur og niðurfallsútreikningar auk tilboðsskráar.  

2 VERKLÝSING 

Austurkór 16 er enn í byggingu og voru teikningar af eigninni samþykktar í janúar 2018. 

Hópurinn tók að sér að endurhanna tveggja hæða einbýlishús í Kópavogi. Skipulagi var breytt 

auk þess sem hjúpur og þak hússins tók á sig nýja mynd. Fyrsta hæðin er steypt s.s. sökkull, 

innveggir, útveggir, botnplata auk milliplötu.   

 

Einangrað verður að utan með 100mm þykkri steinull sem og undir gólfplötu efri hæðar sem 

er utandyra s.s svalir og fyrir framan anddyri. Þá verður einangrun og takkadúkur utan á sökkli 

og einangrað verður undir botnplötunni.  

 

Önnur hæð verður úr léttu timbri en á þeirri hæð verður 145mm einangrun inni í timburgrind. 

Húsið verður klætt  að mestu með Sink en MEG plötum við anddyri og á svölum efri hæðar, 

og í hornum sem styðja við jarðveg á neðri hæð, til að auka dýpt húss. Þá mun báruál vera á 

þaki húss til þess að mynda flæði milli byggingahluta. Glerhandrið verður á svölum efri hæðar, 

120 mm hátt úr samlímdu öryggisgleri. 

 

Þak hússins verður lektað upp og þá mun límtrésbiti vera sjáanlegur innandyra á efri hæð 

hússins en þar er staðsett eldhús, borðstofa og betri stofa heimilisins. Breytingar sem urðu á 

upprunalegum teikningum voru töluverðar þar sem aukaherbergi og rými urðu til. Hópurinn 
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var sammála um að stækka neðri hæðina töluvert auk þess sem svalir efri hæðar voru lengdar 

út að veggbrún í stað þess að enda fyrir miðjum húsvegg.  

 

Á grunnmynd hússins, eftir nokkra fundi hönnuða, eru fjögur svefnherbergi á neðri hæð, tvö 

baðherbergi, rúmgott þvottahús og að lokum sjónvarpshol. Þá er gert ráð fyrir fjórum 

útgönguleiðum á verönd neðri hæðar, tvær eru í svefnherbergjum,  ein er staðsett á baðherbergi 

sem gengið er inn í frá hjónaherberginu og svo er svalahurð frá sameiginlegu rými. Á efri hæð 

er gengið inn um aðalinnganginn, frá forstofu er aðgengilegt að fara í geymslu og innbyggða 

bílageymslu. Lítið salerni er svo í anddyrinu. Því næst er gengið inn í betri stofuna og borðstofu 

og á vestur hlið er svo eldhúsið staðsett.  

 

Stigi milli hæða verður 1300mm á breidd, 2935mm á hæð og 31,5 gráðu halli til að mæta 

kröfum byggingareglugerða, stiginn verður svo staðsteyptur. Gólfhiti er í öllum rýmum hússins, 

á baðherbergjum eru handklæðaofnar að auki.  

3 AÐSTAÐA 

3.0.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 

Lóðin mun vera afhent verktaka í því ástandi sem hún er núna. Aðstaða verktaka er 

samningsatriði þar sem afstöðumynd frá hönnuðum sýnir staðsetningu hússins á lóðinni. 

Ekkert sérstakt svæði hefur því verið úthlutað en vinnuskúr skal þó vera staðsettur innan 

girðingar. Aðstaðan skal vera til staðar á vinnutíma og uppfylla kröfur Vinnueftirlits Ríkisins.  

 

Umgengni á vinnusvæði skal vera snyrtileg og gæta að óþarfa röskun íbúa svæðisins. Verktaki 

ber ábyrgð á lögnum sem fyrir eru á byggingarsvæði og skal kynna sér legu þeirra hjá 

Orkuveitur Reykjavíkur eða Mílu áður en tilboð berst verkkaupa.  Vinna nálægt lóðarmörkum 

skal vera snyrtileg og forðast skal allar skemmdir á aðliggjandi lóðum eða byggingum. Ef 

skemmdir verða á ofangreindum atriðum er það á ábyrgð verktaka að lagfæra.  

 

Allt byggingarefni sem notað er í framkvæmdum skal verktaki tryggja að sé geymt með 

viðeigandi hætti svo það verði ekki fyrir skemmdum.  

 

Verkkaupi mun sjá um rafmagn og vatn sem til þarf fyrir verkið. Verktaki kostar þá öll áhöld 

sem þarf til, vélar, keyrslubrautir, vinnupalla og ljós á meðan framkvæmdir eru unnar.  
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Að loknu verki skal verktaki fjarlægja alla afskurði, pakkningar, verkfæri og aðra hluti sem 

nýttir voru við framkvæmdir. Frágangur lóðar skal vera snyrtilegur og í samræmi við lýsingu í 

tilboði. 

3.0.2 Öryggi á vinnustað 

Verktaki skal girða vinnusvæði af vegna öryggisráðstafana. Girðing á að vera að lágmarki 

tveggja metra há og kyrfilega fest þannig að hún geti staðið af sér íslenska vinda. Girðing skal 

vera læst utan vinnutíma til að koma í veg fyrir ferðir óviðkomandi aðila á verkstað samkvæmt 

4.11.1. gr. byggingarreglugerðar nr.112:2012. Að verki loknu er það á ábyrgð verktaka að 

fjarlægja girðinguna.  

 

Þá gerir vinnueftirlitið kröfur varðandi hollustuhætti á verkstað og ber verktaka að uppfylla 

þær á meðan unnið er við framkvæmdir með mælingum sem kröfur eru gerðar um.  Ekki er 

borgað aukalega ef fjarlægja þarf girðingu vegna steypuvinnu á sökklum eða öðrum þáttum. 

 

Magntölur/einingaverð  

Greitt er fyrir hvern lengdarmetra frágenginnar girðingar. Innifalið er allt efni og vinna við 

uppsetningu girðingar í verkbyrjun og fjarlægingu girðingar að verki loknu.  

3.1 Jarðvinna vegna byggingar 

3.1.1 Almennt 

Verktaki er ábyrgur fyrir því að kynna sér legu lagna sem fyrir eru, staðsetningu lóðar, aðkomu 

að svæði og almennt allar aðstæður áður en framkvæmdir hefjast. Við uppgröft skal endurnýta 

allt efni sem er endurnýtanlegt. Það efni sem telst ekki hæft til endurnotkunar skal losa á 

viðeigandi losunarstað.  
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3.1.2 Uppgröftur úr húsgrunni 

Þegar uppgröftur fyrir húsgrunn hefst skal verktaki gæta sérstaklega að legu lagna á lóð svo 

þær verið ekki fyrir skemmdum og tefji framkvæmdir eins og minnst var á hér fyrir ofan.  Grafa 

á 150cm út fyrir brún sökkuls til að auðvelda vinnu við húsið.  

 

Áður en uppbygging hefst skal jarðvegur vera hreinsaður, laus sandur og  grjót fjarlægt. Allt 

efni sem grafið hefur verið upp sem ekki er nothæft til landfyllingar umhverfis húsið skal vera 

fjarlægt og losað á viðunandi stað. Er það í höndum verktaka að tæki á verkstað séu viðunandi 

verkfæri til framkvæmda.  

 

Magntölur/einingaverð 

Reiknað er með að grafið sé 100cm niður fyrir endanlegt yfirborð jarðvegs og 150cm útfyrir 

sökkulbrún. Greitt er fyrir hvern rúmmetra sem fluttur er í burt. Innifalið í einingarverði er öll 

vinna við ámokstur, losun og akstur á losunarstað. Allur gröftur umfram graftarmörk er ekki 

greiddur.  

3.1.3 Fyllingar 

Sökklar skulu vera fylltir með viðurkenndu frostfríu fyllingarefni eins og grús. Skal 

fyllingarefnið vera vel þjappað í heildina inn í sökkli áður en gröftur fyrir grunnlagnir hefst. 

Þjappa skal með vélþjöppu og vökva skal efnið á milli laga  til að minnka hættu á sigi vegna 

lofts í fyllingarefni. Þjöppun telst fullunnin þegar 95% standard Proctor næst í hverju lagi.  

 

Ef þjappa á í frostveðri skal hafa samband við eftirlitsmann verkkaupa og vinna eftir 

fyrirmælum hans. Gæta þarf að snjó og ís á yfirborði. Efnið skal ávallt vera ófrosið þegar það 

er þjappað.  

 

Efnisval og þjöppun er gerð í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Þá á verktaki að leggja fram 

niðurstöður prófana fyrir efni og skal það vera skráð í gæðakerfi hjá eftirlitsmanni sé þess 

óskað.  

3.1.4 Einangrun botnplötu 

Einangra á undir botnplötu með 75 mm plasteinangrun. Gæta þarf að árekstrar eigi sér ekki 

stað við stofnlagnir hússins auk þess að ekki myndist bil á milli platna.  
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Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum af niður kominni einangrun. Í einingarverði er innifalinn allur 

efniskostnaður, vinna, tæki og flutningur efnis á verkstað.  

3.1.5 Jarðvinna fyrir lagnir 

Undir botnplötu byggingar skal grafa fyrir lögnum og brunnum. Grafa skal 15 cm niður fyrir 

rennsliskóta fráveitulagna. Sanda skal í kringum skólp- og frárennslislagnir auk þess skal setja 

drenmöl umhverfis lagnir. Eftir að fyllt hefur verið yfir lagnir skal nota uppmokstur til að fylla 

í skurðina. Hafa skal varann á þegar unnið er við þjöppun jarðvegs yfir lögnum. Verktaki skal 

ekki hylja lagnir fyrr en að eftirlitsmaður verkkaupa  hefur samþykkt frágang og úttekt 

byggingaryfirvalda hefur farið fram.  

 

Sömu fyrirmæli gilda fyrir jarðvinnu fyrir lagnir utanhúss.  

 

Fleyga skal minnst 20cm niður fyrir rennsliskóta lagna á skólp/regnvatnslögnum.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala eru lengdarmetrar. Innifalið er gröftur, fylling og söndun með lögnum ásamt flutning 

umfram efnis út fyrir húsgrunn.  

4 BURÐARVIRKI 

4.1 Steinsteypt virki 

4.1.1 Steypumót 

Verktaki velur efni til að smíða mót fyrir sökkla og kantmót á plötuskilum. Öll mót og önnur 

mótasmíði skulu vera eftir kröfum sem eru settar fram í staðlinum ÍST EN 13670:2009. 

Uppsláttur skal vera gerður samkvæmt teikningum.  

 

Nákvæmnistölur  

Undirstöður,staðsetning og stærð:  +/- 20mm 

Kótar: +/-15mm 

Aðrir steyptir hlutar: +/- 5mm 
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Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m og innifalið í verði er uppsetning og rif auk plasteinangrunar, plasteinangrun 

undir botnplötu og niður eftir útveggjasökkli.  

 

Undir botnplötu skal vera einangrað með plasteinangrun sem er 75 mm. Setja skal meðfram 

útveggssökklum 100 mm plasteinangrun. Einangrun skal enda samkvæmt teikningum og vera 

kyrfilega fest. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum.  

4.1.2 Steinsteypa 

Vinna skal eftir ákvæðum staðals Eurocode 2, ásamt tilheyrandi þjóðarskjali FS ENV 1992- 

1-1:1991 fyrir ísland. Einnig ÍST EN 206-1:2000 + A1:2004 + A2:2005 og ákvæði um 

niðurlögn úr staðlinum ÍST 10 nema annars sé getið í ÍST 14.  

 

Þau fylliefni sem notast skal við eru sandur og möl úr hörðu bergi. Allt efni skal vera án 

lífrænna óhreininda og leirs. Gæta þarf að engin efni séu í steypunni sem geta haft neikvæð 

áhrif á hörðnun og styrkleika steypunnar.  

 

Áður en steypuframkvæmdir hefjast skal verktaki sýna fram á viðunandi niðurstöður prófana 

t.d. frostþol, leirinnihald, alkalivirkni o.s.frv.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum.  

4.1.3 Bendistál 

Um steypustyrktarstál og bendingu gilda ákvæði Eurocode 3: ÍST EN 1992-1-1-

2002./NA:2010. Öll stálvinna skal vera miðuð við framkvæmdaflokk B. Ef vafi leikur á 

stáltegund sem nota skal í hluta skal skoða sérteikningar.  Allt bendistál skal vera kambstál B 

500 með lágmarks skriðmörk 500 N/mm2 stál notað í lykkjur skal vera suðustál. Verði notað 

rafsoðið bendinet skal það vera með sama flotstyrk og gildir um bendistálið almennt. Verktaki 

skal geta framvísað framleiðsluskírteini sem varða gæði bendistáls sem notast hefur verið við 
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í bygginguna. Prófun mun þá vera framkvæmd á stálinu ef vafi vaknar á gæðum stálsins. Stálið 

skal þá vera rannsakað á viðurkenndri rannsóknarstofu og ber verktaki kostnaðinn af þeirri 

framkvæmd.  

Til að forðast óhreinindi á verktaki að geyma allt stál á viðeigandi hátt t.d. á trjám. Allt 

bendistál skal þá vera án ryðflagna og lausa eldhúð auk óhreininda.  

Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi töflu:  

- K10 = 0,62 kg/m  

- K12 = 0,88 kg/m 

Fylgja skal uppdráttum nákvæmlega þegar unnið er að járnalögn og gæta skal að skeyting 

þeirra sé líkt og í fyrirmælum. Þá skal ekki beygja járn í krappari beygju en gefið er upp í 

uppdráttum. Binda skal járn sem liggja saman með vír t.d. bindivír eða með öðrum 

viðurkenndum hætti.  

Þegar kemur að staðsetningu járna í mótum skal gæta að fjarlægðin sé frá yfirborði sú sama 

eða aðeins meiri en uppgefið er á teikningum. Notast skal við fjarlægðarklossa við frágang þar 

sem fjarlægðin á milli þeirra er 1000mm. Þar sem net er í vegg er nóg að festa það með 

mótateini.  

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru reiknaðar út frá teikningu og er nettó járnmagn gefið. Ekki er aukið við á 

skeytum eða það sem er umfram teikningar. Í einingarverði er innifalinn allur kostnaður vegna 

klippingar, rýrnunar, vinnu og efni við bendingu,bindivír, flutningar, fjarlægðarklossar o.s.frv. 

Frágangur járna á steypuskilum í botnplötu. 

4.2 Tré- og stálvirki 

4.2.1 Almennt 

Allt stálvirki skal uppfylla kröfur ÍST EN 10024-2:2004 um gæði og EN ISO 8501-1:2001 um 

ryðstig B auk þess sem lögun stálbita og stanga séu í samræmi við kröfur EN 10210-2:2006. 

Gæta skal að stál sem notað er í bygginguna sé óskemmt. Vottorð skal liggja fyrir hjá verktaka 

um gæði og rannsóknir ef eftirlitsmaður óskar sérstaklega eftir þeim gögnum.  
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Vinna skal öll tré- og stálvirki eftir verkteikningum hönnuða. Málsetningar eru að finna á 

teikningum frá hönnuði.  

4.2.2 Veggjagrind 

Allt timbur skal vera í styrkleikaflokki C18. Fótstykki er boltað við gólfplötu með innlímdum 

12 mm snittteinum. Þar sem timbur leggst að steypu skal setja tjörupappa á milli.  Gæta skal 

að rakainnihald timburs sé innan hámarks marka eða 18%. Timbrið skal vera heilt eða án 

sveppa, myglu eða grágeit. Gæta þarf að C18 timbur uppfylli kröfur staðla ÍST INSTA 

142:2009.  

4.2.3 Þak 

Hefðbundið valmaþak er á húsinu með 14° en í verkefnalýsingunni var þess sérstaklega óskað. 

Þakið verður klætt og með steinullareinangrun, þá verður þakdúkur lagður. Sperrurnar verða 

45 mm x 245mm. Gæta þarf að C18 timbrið uppfylli kröfur staðla ÍST INSTA 142:2009.  

4.2.4 Stálsúlur 

Sýnilegir kantar á plötum, stanga endum og bitum skal slípa við sléttan flöt þannig að 

mismunur sé ekki meiri en 0,5mm. Stálið skal grunnmála og vera alfarið laust við ryð. Stálsúlur 

skulu koma tilbúnar á verkstað frá verksmiðju þ.e.a.s. búið er að setja þá saman og festieyru 

fyrir límtrésbita soðnar á súlur.  

4.2.5 Rafsuða 

Rafsuða skal vera unnin af fagaðilum og hafa í gildi hæfnispróf frá Nýsköpunarstöð Íslands 

eða hafa viðurkenningu frá sambærilegum aðilum. Við rafsuðu skal gæta að innri spenna auk 

formbreytingar  verði sem minnst til að gæði stálsins haldi sér. Fylgja skal fyrirmælum ÍST EN 

ISO 15609-:2004 um suðuforskriftir. Eftirlitsmaður skal fá þá ferla í sínar hendur áður en 

suðuvinna fer fram.  Ganga skal frá suðu með grunnmálningu.  
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5 LAGNIR 

5.1.1 Almennt 

Fylgja skal lögum nr 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Í þessum kafla er fjallað 

um lagnir og fráveitur. Gert er ráð fyrir tveimur kerfum, skolp- og regnvatnskerfi. Tengikótar 

eru staðsettir á hæðarblaði fyrir fráveitukerfi sem fyrir eru hjá bænum. Með tvöföldu 

fráveitukerfi er átt við að sér lögn er fyrir regnvatn og önnur fyrir skólp. Reikna skal með því 

að rennslið sé stöðugt og jafnt.  

 

Fráveitukerfið samanstendur af nokkrum þáttum, húsaskólp, regnvatn, bakrásarvatn hitaveitu 

auk nokkra annarra lagna. Tengja skal í húsaskólpið klósett og vaska, uppþvotta- og þvottavélar, 

gólfniðurföll, sturtur. Miða skal við 270l/dag. Bakrásarvatnið skal þá vera leitt í regnvatnslögn.   

 

Hallinn á leiðslum á að vera jafn og í beinni línu. Stefnubreytingar skulu vera mótuð með 

formstykkjum. Á byggingartíma á að loka stútum með plastlokum svo óhreinindi komist ekki 

inn í lagnir. Verktaki skal gæta og ábyrgjast hreinlæti lagna í lok verks. Ekki má þá skola af 

áhöldum eða vélum í lagnir hússins . Eftir uppsetningu eru lagnir skolaðar með hreinu vatni.  

Við tengingu lagna inn í hús þarf efri brún múffu að vera í hæð við steypt gólfið aldrei ofar en 

þó ekki hærra en fullfrágengið gólf.  Ráðstafanir skulu vera gerðar fyrir þenslu en hún miðast 

við 0,06 – 0,08 mm/m2. 

5.1.2 Prófanir 

Prófanir er mikilvægt að skrá í prófunarskýrslur, sem sameinast handbók sem haldin er fyrir 

verkið. Þéttleika lagna er hægt að prófa með vatni. Lokað er þá fyrir neðsta hluta leiðslunnar 

og þá 0,3-0,5m löngum rörbútum komið fyrir í endum. Rörið sem er lægst sýnir þá þrýstinginn 

í leiðslukerfinu. Til að ná sem áreiðanlegustu niðurstöðum skal lofttæma leiðslur með því að 

fylla hana frá neðsta brunni. Prófunin skal standa yfir í 15 mínútur. Leiðslur skal prófa frá 

hverjum brunni og skal vatnsþrýstingur vera minnst 20kN/m2 og mest 30 kN/m2. Þá er einnig 

hægt að gera sandprófun til að sjá hvort lagnir séu hreinar og í heilu lagi. Prófunin er á ábyrgð 

verktaka að framkvæma. 
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5.2 Frárennslislagnir 

5.2.1 Pípur í jörðu 

Nota skal stíf PVC rör úr plasti í frárennslislagnir. Kerfið sem leggja skal er tvöfalt, skolp- og 

regnvatnslagnir. Gert er ráð fyrir minnst 350 mm undir efri brún botnplötu og lagnir séu a.m.k. 

100 mm. Þá skal halli lagna a.m.k vera 20 ‰ í hús grunnum og 150 mm sandlag skal vera 

umhverfis og undir rörum. Lagnirnar skulu vera á a.m.k.  0,75 m frostfríu dýpi. Vanda skal 

vinnu þegar lagnir eru lagðar ofan á sandlagið svo þær fái jafan stuðning og verði síður fyrir 

skemmdum. Múffan skal aldrei bera uppi rörið. Hreinsa skal múffu áður en skeyting á sér stað. 

Smyrja skal mjóendann með feiti þegar hafist er handa við að koma þeim fyrir í múffunni, að 

því loknu er rörinu ýtt inn. Gæta skal að rör geti þanist eðlilega og skal því draga það 10 mm 

til baka. Festa er alltaf sett upp á múffu. Fjarlægð á milli festinga á lóðréttum lögnum má 

margfalda með tölunni 20 í þvermál en á stærri lögnum má fjarlægðin vera að hámarki 2 m.  

 Ef svo vill til að stytta þurfi rörin skal það vera gert með fíntenntri sög, en saga á þá hornrétt 

á rörið auk þess að fláa endann á þeim pípum svo að þéttihringur fari síður úr skorðum. 

Tengistykki má ekki stytta og mega þau ganga alveg í botn múffu.  

Frágangur og gröftur í kringum pípur skal vera með tilliti til tveggja staðla ÍST-65 og ÍST-68. 

Gæta skal að lagnir séu lagðar í samræmi við uppdrætti en á hæðarblaði má finna tengingar við 

fráveitukerfi bæjarins með nákvæmum staðsetningum og tengikótum.  

 

Eftirlitsmaður skal taka út allar lagnir áður en þær eru huldar. 

 

Götun skal vera frá verksmiðju (sérstakar jarðvatnslagnir) eða minnst 2 x Ø6 mm göt með 300 

mm millibili. Tengingar frá steinbrunnum við bæjarkerfi eru af gerðinni PPSN8, þéttpakkaðar 

með þar til gerðum gúmmíþéttihringjum. Allt efni í fráveitulögnina skal vera samsvarandi að 

gerð og gæðum. Staðsetning fráveitulagna og stúta er málsett m.v. sökkulveggi. Rennsliskótar 

og hallar skulu vera í samræmi við lagnateikningu 5.03-01 í teiknisetti. Undir pípur, ofan á 

þjappaða fyllingu, skal jafna út og þjappa minnst 150 mm sandlagi. Meðfram og yfir skolp- og 

regnvatnslagnir skal fylla með 150 mm sandlagi áður en fyllt er í skurð með fyllingarefni. 

Meðfram og yfir jarðvatnslagnir og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir skal setja 150-200 

mm lag af drenmöl nr. 1 (kornastærð 7-30mm) og jarðvatnsdúk sem nái niður fyrir miðjan belg 

beggja vegna.  
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Magntölur/einingaverð 

Magntölur er mælt í metrum, m. Innifalið í einingaverði er pípur, tengistykki, upphengjur, 

festingar, einangrun, efni við gegnumörk, prófanir, vinna, verkfæri og frágangur.  

 

 

 

5.2.2 Gólfniðurföll 

Niðurföllum skal vera komið fyrir í öllum votrýmum og af viðurkenndri gerð.  

Verkið skal vera unnið af fagaðila. Plast verður í gólfniðurföllum í sturtu, þvottahúsi og 

bílageymslu með vatnslás og tengingin við frárennsli á að vera minnst 50 mm, rist skal vera úr 

ryðfríu stáli.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur talið í stykkjum, stk. Innifalið í einingaverði er efni, uppsetning, útskolun, tengingar 

við lagnir, frágangur á gólfi, öll vinna, verkfæri og annað sem þarf til að fullvinna verkið.  

5.2.3 Brunnar 

Gröftur og frágangur brunna skal vera í samræmi við staðla ÍST-65 og ÍST-68. Brunnur skal 

vera á 1,0 - 2,1 m dýpi og 600 mm á stærð og tengja skal frá brunni að götu með PPSN8 

rörum. Tengistútum skal vera komið fyrir og innbyggður halli í rennsliskóta. Múffutengingar 

skulu vera sem næstar brunnvegg og allar tengingar vandaðar. Undir brunn á að vera þjöppuð 

fylling og 100 mm sandlag. Mulningur eða sandur er svo settur yfir galvíserað stállok og þau 

hæðarsett miðað við jarðvegshæð.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur talið í stykkjum, stk. Innifalið í einingaverði er efni, uppsetning, útskolun, tengingar 

við lagnir, prófanir, öll vinna, verkfæri og annað sem þarf til að fullvinna verkið.  

5.2.4 Tenging við frárennslislagnir  

Tengingar við fráveitukerfi bæjarins eru staðsettar á hæðarblaði með tengikvótum. Tvöfalt 

kerfi er i húsinu en það er skolp og regnvatnskerfi.  
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Grein skal ekki tengja nær en 1 metra frá hné. Tengja skal liggjandi lögn sem breytir um stefnu 

með 87-88 hné svo framalega sem aðeins eitt klósett tengist liggjandi pípu og engin tenging 

sé á hreinlætistæki innan eins metra kafla frá hné annars skal nota tvö 45 hné. Þegar 

hreinlætistæki eða grein er tengd fallpípu skal greinin liggja 100 mm neðar en vatnslás í tæki. 

Greinin skal vera með eins litlum halla og hægt er en þó ekki minna en 20‰. Hliðfæra skal 

fallpípu milli hæða og skal það gert á miðja vegu milli hæða svo lítil sem engin röskun verði á 

rennsli og verði síður rof á vatnslásum. Tengistykki við liggjandi hluta fallpípu fer eftir 

aðstæðum.  

5.3 Vatnslagnir 

5.3.1 Almennt 

Meðferð lagna og niðurlögn skal vera unnið eftir leiðbeiningum framleiðanda. Lagnir skulu 

vera lagðar eftir teikningum. Hitaveituvatn frá Orkuveitu Reykjavíkur skal vera notað í 

varmaskiptum til að hita upp kalt neysluvatn í 60-65°C. Útfærsla á neysluvatnslögnum verður 

rör í rör kerfi með tengistútum og tengiskápum. Efni lagna skal vera vottað. Kalt neysluvatn 

skal leggja undir plötueinangrun. Lagnir skulu vera aðgengilegar til þjónustu, eftirlits, 

hreinsunar og viðgerða þannig að skemmdir á húsnæði sé haldið í lágmarki ef endurnýjun eða 

viðahald á sér stað.  Leiða skal kalt neysluvatn beint í inntaksgrind sem staðsett er í bílskúr 

hússins frá veituinntaki. Framkvæma skal þrýstiprófanir í tveimur skrefum frá lægsta punkti 

eða inntaki eftir leiðbeiningum frá framleiðanda og skulu niðurstöður uppfylla kröfur sem 

gefnar eru upp hjá framleiðanda og aðra staðla. Hitastýrð blöndunartæki skulu vera við alla 

töppunarstaði þar sem ákveðið öryggi fylgir þeim og þá skal vatn ekki ná meiri varma en 60°C. 

Til að þau blandi jafnt skal gæta að jöfnum þrýsting í báðum neysluvatnskerfum.  

Ekki skal hylja lagnasamskeyti fyrr en þrýstiprófun hefur átt sér stað, eftirlitsmaður hefur 

samþykkt frágang með tilliti til kröfu Mannvirkjastofnunar, ÍST-67  og úttekt hefur verið gerð. 

Neysluvatnskerfi skal vera full frágengið og tilbúið til notkunar að verki loknu, stútar 

nákvæmlega staðsettir, festir kirfilega og með 5 mm rauf frá plötu eða múrhúð sem fyllt er með 

teygjanlegu þanefni til að tryggja þenslu.  

5.3.2 Leiðslur pex/pert rör í rör 

Leggja skal rör-í-rör kerfi, þar sem nota skal pexrör sem kjarnarör. Draga skal kjarnarör inn í 

kápurör sem leggja skal í gólf og veggi þar sem við á. Á völdum stöðum skal koma fyrir 

tengiskáp og út frá honum eru lagnir sem liggja að hverju tæki og handklæðaofni. Við endann 
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á lögnum við tæki fer hún í svokallaða tengidós og tækin tengjast þar við kerfið. Tengidósirnar 

eru óhjákvæmilegar við tæki en hægt er að leiða plaströr úr kápurörinu beint að ofn án þess að 

kerfið missi eiginleika sína. Vanda skal allar beygjur og gæta að þær séu ekki of krappar.  

 

 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur er mælt í metrum, m. Innifalið í einingaverði er pípur, tengistykki, upphengjur, 

festingar, einangrun, efni við gegnumörk, prófanir, vinna, verkfæri og frágangur.  

5.3.3 Stofnlagnir 

Efni sem notað er skal vera viðurkennt miðað við aðstæður. Við val á stofnlagnaefni skal taka 

mið af notkun, stærð og tilgangi á verkstað en þær skulu vera lagðar frá inntaki í deilikistu.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur er mælt í metrum, m. Innifalið í einingaverði er pípur, tengistykki, upphengjur, 

festingar, einangrun, efni við gegnumörk, prófanir, vinna, verkfæri og frágangur.  

5.3.4 Lokar og tæki 

Dælur og önnur tæki skal festa á burðargrind. Til að draga úr hljóðburði skal setja mjúkt lag 

milli tækis og grindar/festinga. Skrúfuskornir endar skulu vera á lokum af þrýstiflokki 1,6 MPa. 

 

Magntaka/einingaverð 

Magn er mælt í stk , stykkjum. Greitt er fyrir fjölda loka/tækja og fjölda deiligrinda af hverri 

gerð. Öll vinna, efni, festingar, verkfæri, tæki, útskolun, prófanir, frágangur og tengingar við 

lagnir er innifalið í einingaverði.   

5.3.5 Stjórnstöð 

Stjórnstöð skal vera af tegundinni Danfoss ECL Comfort 200 P20 kort sjálfvirk stjórnstöð sem 

fær boð frá útihitanema en stöðin lækkar eða hækkar framrásarhita eftir þörf. Vatnshitaneminn 

í bakrás takmarkar opnun mótorloka ef vatnshiti er of hár. Útihitanema skal staðsetja á útvegg 

og vatnshitanema á framrás gólfhita.  
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Magntaka/einingaverð 

Magn er mælt í stk , stykkjum. Greitt er fyrir fjölda stjórnstöðva. Öll vinna, efni, stilling, 

verkfæri, tæki, prófanir, frágangur og tenging er innifalið í einingaverði.   

 

5.4 Hitalagnir 

5.4.1 Almennt 

Gólfhiti er í öllum rýmum, á  efri hæðinni þar sem gólfsíðir gluggar gegna lykilhlutverki að fá 

sem mesta náttúrulega birtu inn, en þar er að finna anddyri, betri stofu, borðstofu, eldhús, 

bílskúr og geymslu. Neðri hæðin er svo með gólfhita í fjórum svefnherbergjum, baðherbergjum, 

sjónvarpsholi og gangi sem leiðir út að verönd. Tvær deilikistur verða staðsettar í húsinu, ein í 

þvottahúsinu þar sem neðri hæðin er tekin saman og leiðir upp í aðra kistu sem verður að finna 

í bílskúr efri hæðar. Gæta skal að ekkert súrefni komist í magni inn í lagnirnar sem geti valdið 

tæringu. Hitarör skal leggja í allt gólfið nokkuð þétt með c/c 100 - 150 mm . Framrásarhiti skal 

þá aldrei fara yfir 50 °C.  

 

Þrír handklæða ofnar eru á baðherbergjum, einn ofn í hverju rými. Við efnisval skal hafa í huga  

14.3.2 gr. byggingarreglugerðar þar sem ,, ...  taka skal mið af eiginleikum, efnishalds, þrýstings, 

hita vatns á viðkomandi veitu svæði þannig að lagnir þoli þrýsting, hitastig og efnainnihald 

sem vænta má í veitukerfinu og ending verði fullnægjandi.“ Einnig skal hafa til hliðsjónar 

staðalinn ÍST-67.  

 

5.4.2 Leiðslur pex/pert rör í rör 

Leggja skal rör-í-rör kerfi, þar sem nota skal pexrör sem kjarnarör. Draga skal kjarnarör inn í 

kápurör sem leggja skal í gólf og veggi þar sem við á. Á völdum stöðum skal koma fyrir 

tengiskáp og út frá honum eru lagnir sem liggja að hverju tæki og ofnum. Við endann á lögnum 

við tæki fer hún í svokallaða tengidós og tækin tengjast þar við kerfið. Tengidósirnar eru 

óhjákvæmilegar við tæki en hægt er að leiða plaströr úr kápurörinu beint að ofni án þess að 

kerfið missi eiginleika sína. Vanda skal allar beygjur og gæta að þær séu ekki of krappar. 

Viðurkenndar eldvarnamúffur skal setja á lagnir sem dregnar eru í gegnum brunaskilrúm.  
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Magntölur/einingaverð 

Magntölur er mælt í metrum, m. Innifalið í einingaverði er pípur, tengistykki, upphengjur, 

festingar, einangrun, efni við gegnumörk, prófanir, vinna, verkfæri og frágangur.  

 

 

 

5.4.3 Leiðslur fyrir gólfhita   

Pex krossbundið HD Polyethlin með 20 mm súrefniskápu skal vera notað í öll rör gólfhitakerfis. 

Tengistykki skulu vera af viðurkenndri gerð og henta lagnaefni. Plaströr skulu lögð í einangrun 

takkamottu ofan á steypt gólf samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Yfir það kemur svo 

ílögn af gerðinni anidrith eða sambærilegt. Rör skulu lögð að hámarki 100 mm frá útvegg. 

Almennt bilið c/c 150 mm nema á baðherbergi neðri hæðar og við gólfsíða glugga í stofu þar 

sem bil skal vera c/c 100 mm.   

Áður en samskeyti á pípum er hulin skal prófa allar lagnir með 6 bar þrýsting og látið standa í 

30 mín. Þrýstingur er þá látinn falla snögglega niður í 0,5 sinnum inntaksþrýsting. Fari hann 

þá lítillega upp er hann látinn standa í 90 mínútur. Ef þrýstingur fellur ekki á þeim tíma 

uppfyllir kerfið þær kröfur sem gólfhitakerfi skulu standast. Samskeyti skulu skoðuð. 

Þrýstingur 0,2 MPa, skal hafður á rörum við útlagningu ílagnar.  

 

Allur frágangur lagna og efnis tengdum þeim skal fylgja gildandi stöðlum, reglugerðum og 

leiðbeiningum frá framleiðanda.  

 

Þol kerfis skal vera 0,4 bar vinnuþrýstingur og prófast með 0,6 bar áður en lagnir eru huldar. 

Lagnaefni skal vera vottað. Fæðurör skulu vera Pex krossbundið HD með 20 mm súrefniskápu, 

einangruð með draghólkum í álkápu.  

 

Magntölur eru mældar í metrum, m. Innifalið í einingaverði er pípur, tengistykki, upphengjur, 

festingar, einangrun, efni við gegnumörk, prófanir, vinna, verkfæri og frágangur.  
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5.4.4 Tengigrindur 

Verktaki sér um uppsetningu og frágang á deiligrindum fyrir ofnakerfi og gólfhita. Innbyggðir 

mótorlokar, flæðiglas og stillilokar skulu vera á hverri slaufu fyrir gólfhitakerfið auk þess sem 

kúluloki skal staðsettur á fram- og bakrás við deiligrind.  

 

Mótorlokar eru tengdir við hitanema í rýmum sem þörf er á. Skynjarar á veggjum stýra gólfhita 

á hverju svæði og eru tengdir með tengibretti.   

 

 

Magntaka/einingaverð 

Magn er mælt í stk , stykkjum. Greitt er fyrir fjölda tengigrinda  af hverri gerð. Öll vinna, efni, 

festingar, verkfæri, tæki, útskolun, prófanir, frágangur og tengingar við lagnir er innifalið í 

einingaverði.   

5.4.5 Snjóbræðsla á svölum og í skoti 

Snjóbræðslukerfi skal vera tilbúið til notkunar að verki loknu hjá verktaka. Eftirlitsmaður skal 

gefa leyfi til framkvæmda með tilliti til frosts og snjókomu auk annarra þátta sem kunna að 

valda skemmdum á verkþáttum framkvæmdar. Þrýstingur á lögnum miðast við 4 bör þar sem 

framrás kerfis er um 60 °C.  Gera skal þrýstiprófanir á snjóbræðslukerfinu til að ganga úr 

skugga um að allar leiðslur virki sem skildi. Eftirlitsmaður metur frágang og samþykkir prófun.  

 

Vanda skal frágang.  

 

Magntaka/einingaverð 

Magn er mælt í m, metrum. Einingaverð inniheldur pípur, tengistykki, beygjur, vinnu, efni, 

festingar, verkfæri og áhöld, útskolun, prófanir og frágang.   

5.5 Loftræsing 

5.5.1 Almennt 

Loftun salernis fyrstu hæðar skal tryggð með góðri viftu og loftunarröri.  
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5.6 Hreinlætistæki 

5.6.1 Almennt 

Verkkaupi skal leggja til óskir á hreinlætistækjum sem uppfylltar skulu vera af verktaka eftir 

bestu getu. Tækin skulu vera hitastýrð og af viðurkenndri gerð, CE-merkt.  

 

Blöndunartæki sem eru veggtengd auk annarra hreinlætistækja tengjast beint í neysluvatnskerfi 

hússins. Þeir vatnslásar sem eru sýnilegir eiga að vera úr krómuðu stáli, samsettir með 

skrúfuðum gengum og þéttir með gúmmípakkningum.  

Stálvaskur á að vera í þvottahúsinu og vatnslás skal vera úr krómuðu stáli, frágangur er að öðru 

leyti eins og á hinum vatnslásunum.  

5.6.2 Hreinlætistæki 

Inni á baðherbergjum neðri hæðar og litlu salerni sem staðsett er á efri hæð eru klósett 

vegghengd með innbyggðum lágskolandi skolkassa. Gæta skal að farið sé eftir leiðbeiningum 

frá framleiðanda við uppsetningu og skulu viðeigandi festingar vera notaðar, burðarrammi t.d. 

boltaður við vegg til að tryggja stöðuleika.  

 

Einungis verða sturtur á baðherbergjum neðri hæðar og skulu þær vera byggðar á staðnum. 

Halli á gólfi í sturtunum á að vera minnst 200‰. Mikilvægt er að flísar sem notast er við sem 

sturtugólf séu ekki hálar af öryggisástæðum. Frágangur á þá að vera til fyrirmyndar og standast 

kröfur þar sem m.a. er gætt að raki komist ekki í veggi. Blöndunartækjum er komið fyrir á vegg 

í 1120 mm hæð í sturtunni og þá er sturtuglerið 1300 – 1400 mm á lengd. Þá skal gæta að hiti 

blöndunartækja fari ekki yfir 60-65°.  

 

Handlaugar eru settar upp eftir fyrirmælum verkkaupa eftir frágang innréttinga.  

6 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

6.1 Inngangur 

Þessi hluti nær yfir þá vinnu og frágang sem tilheyrir húsinu innandyra. Vinna skal eftir 

verklýsingum, teiknisettum og magnskrá sem samþykktar hafa verið af byggingarfulltrúa. 

Hlutinn á þá einnig við um járn og blikksmíði sem bera þak hússins. 
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Ef vafi er að lesa úr teikningum eða verklýsingum skal leita til hönnuða. Verkið skal vera unnið 

af fagaðilum í hverri iðngrein.  

 

Allur kostnaður sem tilheyrir framkvæmdum innanhúss hefur verið dreginn saman í 

kostnaðaráætlun en þar er getið þeirra í einingaverðum. Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna og 

er það á kostnað hans ef skemmdir verða á efnum eða verkstað vegna framkvæmda. Verktaki 

ber ábyrgð á meðferð efna og byggingahluta, er það því á ábyrgð þeirra að verja þau með 

viðunandi hætti. Ef verktaki óskar eftir því að vinna með önnur efni en ætlast er til að séu notuð 

í verkin skal hann fá samþykki eftirlitsmanns. 

 

6.2 Múrverk innanhúss   

Þegar unnið er við múrverk skal gæta að undirbúningur sé vel unninn og réttur. Fylgja á 

leiðbeiningum framleiðanda varðandi blöndun efnis, áherslu skal leggja á góða kornadreifingu 

sands sem notaður er í blönduna og þá sérstaklega að hann sé ekki of fínn.  Þá skal öll múrvinna 

vera í hæsta gæðaflokki og að minnstu líkur séu á sprungumyndun. Gæta þarf að öll múrvinna 

sem unnin er uppfylli þær kröfur sem gefnar eru upp í staðlinum ÍST-10.  

 

Magntölur/einingaverð 

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

skemmdir og slípun á steypu.  

6.2.1 Viðgerðir og holufylling steyptra veggja 

Þegar laga þarf steypta veggi skal fylgja eftirfarandi verkferlum.  

Yfirborð hreinsað með t.d. háþrýstiþvotti, sandblásun.  

- Bollaslípa, háþrýstiþvo eða sandblása skal fleti og hreinsa burt allt laust yfirborð, los, 

frostskemmdir, slamma/sefju o.þ.h. flöturinn þarf að vera laus við öll óhreinindi. 

- Undirbúa þarf fleti á viðeigandi hátt, annað hvort að bleyta þá eða grunna með 

viðurkenndum múrgrunni (gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar). 

- Hitastig við viðgerð skal vera á bilinu 5°C – 25°C. 

- Kústa skal þynntri viðgerðarblöndu á viðgerðarflötinn. 
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- Smyrja skal viðgerðarblöndu yfir viðgerðarflötinn áður en kústunarhúðin storknar.  

- Slétta skal yfirborð með viðeigandi pússbretti.    

6.3 Smíðaverk 

6.3.1 Innveggir 

Neðri hæð Austurkórs 16 er staðsteypt og því á lýsingin á múrverki innan húss við um þann 

hluta auk milliplötu. Innveggir á annarri hæð eru úr 145 mm timburgrind klædd með 9 mm 

grenikrossvið, einangrað er milli stoða í timburgrind með 145 mm steinullareinangrun. Veggir 

verða svo klæddir með krossviðs- og gifsplötum, spartlaðir, pússaðir og að lokum 

verður  málað innveggi efri og neðri hæðar. Áður en málun hefst skal pússa fleti þannig að 

flöturinn sé sléttur og grisjulímband sé notað á samskeyti gifsplatna áður en múrvinna fer fram.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri 

og önnur áhöld sem þarf til að klára verkið.  

6.3.2 Frágangur timburveggjagrindar 

Frágangur timburveggjagrinda skal vera snyrtilegur. Einangra skal á milli stoða, krossviður 

skal vera skrúfaður fastur með tréskrúfum áður en gifsplötur eru lagðar. Gifsplöturnar skulu 

vera festar með sérstökum gifsskrúfum. Setja skal netlímband yfir samskeyti áður en þau eru 

spörtluð til að fá slétta áferð. Loks er veggurinn pússaður sléttur og málað í lit sem verkkaupi 

velur. Málun telst lokið þegar litur byggingarefnis sést ekki lengur í gegn.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið er efni og vinna samkvæmt verklýsingum og 

teikningum.  

6.3.3 Létt loft 

Létt loft skal vera sett upp í bílskúr, geymslu, anddyri og salerni efri hæðar en yfir eldhúsi, 

stofu og borðstofu er loftið tekið upp. Steinullareinangrun er sett milli sperra, því næst rakaplast, 

lagnagrind og að lokum gifs. Skrúfað er gifs plöturnar í lagnagrindina með viðurkenndum gifs 

skrúfum.  
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Magntölur/einingaverð 

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

skemmdir og slípun á steypu.  

6.4 Flísalögn og parket 

6.4.1. Flísalögn 

Flísalögn skal vera unnin af fagaðila. Þau rými í húsinu sem skulu hafa flísalagðan gólfflöt eru 

þrjú baðherbergi, þvottahús, forstofa, geymsla og bílskúr. Flísaleggja skal veggi í sturtum 

baðherbergja neðri hæðar sem mynda horn. Notast skal við viðurkennt flísalím og setja skal 

fúgu í raufar milli flísa. Eftir niðurlögn skal þrífa flísarnar með viðeigandi hreinsiefnum til að 

forðast skemmdir vegna fúgu. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum.  

6.4.2. Parket 

Parket er 12 mm á þykkt með 2 mm hljóðeinangrun undirlegg. Gæta skal að rifa meðfram 

veggjum mæti lágmarkskröfum framleiðanda og fylla skal meðfram veggjum með fúgumassa 

í sambærilegum lit. Litur á parketi er valinn í samráði við eiganda.  

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum.  

6.5 Málun 

6.5.1 Almennt 

Áður en málun fer fram skal byrja á að þrífa alla fleti. Málun skal vera unnin af fagaðila. Hylja 

skal þá hluta sem ekki verða málaðir með viðeigandi hætti til að koma í veg fyrir óhreinindi. 

Málari skal skaffa öll þau áhöld og verkfæri sem til þarf til að ljúka verkinu. Áður en málun 

fer fram skal vera búið að spartla í öll göt og samskeyti auk þess að pússa, til að fá fallegan 

sléttan flöt. Gæta skal að þeir hlutir sem múraðir voru hafa ekki orðið fyrir skemmdum.  

 

Málun telst vera fullunnin þegar litur á byggingarefni er hætt að sjást í gegn umferðir málunar 

fer því eftir því. Þegar vinnu er lokið skal fjarlægja málingarlímbönd, verkfæri og annað sem 
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notast var við til að hylja þá fleti sem ekki voru málaðir. Hlutir sem ekki þjóna tilgangi skulu 

því vera fjarlægðir og komið fyrir á viðeigandi stað.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Verð miðast við fullunnið verk, kostnaður efnis, undirbúnings, 

vinna auk annarra kostnaða sem telst eðlilegur þar með talinn. Virðisaukaskattur talinn með í 

verði.   

6.5.2 Spörtlun og málun steyptra lofta 

Verkið skal vera unnið af fagaðila. Hreinsa skal loftið og gera við skemmdir ef þess þarf og 

slípa áður en spartlvinna fer fram. Efni sem nota skal í spörtlun á steyptum loftum skulu vera 

viðurkennd. Verktaki skal þá fara eftir leiðbeiningum frá framleiðanda á efninu. Lágmarks 

umferðafjöldi skulu vera tvær af sandspörtlun eða þar til yfirborð er orðið slétt. Grunna skal 

loft og mála tvær umferðir.  Eftir að málari hefur lokið verki skal verktaki meta frágang og 

vinnu. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er í m2 ,fermetrum. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, spartl, vinna og 

málun.   

6.5.3 Sandspörtlun og málun gifs lofta 

Verkið skal vera unnið af fagaðila. Viðurkenndur borði skal vera límdur yfir öll samskeyti auk 

kverka  áður en spörtlun hefst . Kítta skal þá í raufar milli gifsplötu og veggja með akrílkítti. 

Efni sem nota skal í spörtlun á gifs loftum skal vera viðurkennt. Verktaki skal þá fara eftir 

leiðbeiningum frá framleiðanda á efninu. Lágmarks umferðafjöldi eru tvær  eða þar til yfirborð 

er orðið slétt. Loftið skal svo vera grunnað eina umferð áður en málun á sér stað a.m.k. tvær 

umferðir. Eftir að málari hefur lokið verki skal verktaki meta frágang og vinnu.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er í m2 ,fermetrum. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, spartl, vinna og 

málun.   

6.6 Inréttingar 



29 

 

6.6.1 Almennt 

Verktaki skal smíða innréttingar eftir teikningum auk þess að setja þær upp.  

 

Efni sem notast skal við í allar innréttingar og innihurðir skal vera fyrsta flokks. Rakainnihald 

timburs skal vera á bilinu 6-7% til að uppfylla rakaskilyrði innandyra. Innréttingarnar skulu 

vera sprautulakkaðar hvítar háglans. Áður en pöntun er gerð skal fá prufur til að skoða 

eiginleika og gæði efnis. Lamir  og brautir skulu vera með mjúklokum sambærilegar  Blum og 

höldur að gerðinni Viefe. Skrúfur skulu vera samsvarandi þegar járn eru fest.  

 

Athuga skal mál á eldhústækjum auk pípu og vatnskrönum við uppsetningu.  

 

 

6.6.2 Eldhúsinnrétting 

Eldhúsinnréttingar skulu vera sprautulakkaðar hvítar háglans. Í eldhúsi skal vera vaskur, 

eldavél, bakaraofn, kæliskápur, rými fyrir uppþvottavél, eðlilegt vinnurými, athafnarými skal 

ekki vera minna en 1,50 m að þvermáli samkvæmt 6.7.7. gr. byggingarreglugerðar. 

Eldhúsborðhæð skal þá vera 90 cm.  Eldhúsvaskur skal vera 10-12 cm djúpur með innbyggðum 

tappa. Gæta skal að öllum frágangi innréttinga.  Borðplata skal vera Negro Teabas frá Silestone.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er í stk, stykkjatali. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og 

frágangur eldhús tilbúið til notkunar.   

6.6.3 Skápar/fataskápar 

Sérsmíðaðir skápar eru í öllum svefnherbergjum og anddyri auk geymslu. Skápar eru settir upp 

eftir teikningum hönnuðar. Skápar eru hvítir háglans nema eigandi komi með sér óskir. Lamir 

og brautir skulu vera frá Blum. Vanda skal allan frágang.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er í stk, stykkjatali. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og 

frágangur.   

6.6.4 Innrétting og búnaður á baðherbergjum / þvottahúsi 
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Innréttingar á baði og í þvottarhúsi skulu vera hvítar háglans nema eigandi komi með sér óskir. 

Nota skal rakaþolið lím. Lamir og brautir skulu vera frá Blum. Vanda skal allan frágang.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magntala er í stk, stykkjatali. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og 

frágangur.  

6.6.5 Innihurðir 

Hurðir skulu vera settar upp af verktaka auk þess sem hann sér um frágang á hurðum og 

körmum. Breidd allra dyra skal minnst vera 0,87 m og hæð 2,07 m. Innihurðir skulu vera frá 

framleiðandanum Prum af gerðinni TB-WL. Góð hljóðeinangrun og brunavörn þar sem þær 

eru yfirfelldar með samlokukörmum og þar með uppfylla þær eldvarnakröfur 

byggingarreglugerðar þar sem við á.  Hurðar eru hvítlakkaðar í litnum Weisslack 9010.  Stilla 

skal hurðar af með tréfleigum, skrúfa þær fastar og þétta með steinull í rifur ekki skal notast 

við festirfrauð.  Lokað er svo með gerefti. Hurðahúnar skulu vera Assi eða sambærilegt.   

 

Magntölur/einingaverð 

Magntölur eru í stykkjatali, stk. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við að setja upp hurðar 

full frágengnar.  

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

7.1 Inngangur 

Þessi kafli snýr að öllu sem við kemur frágangi utanhúss þ.a.s. klæðningar, sökklar, svalir, 

gluggar, útihurðir og þak.  Öll vinna skal vera unnin af fagaðilum í tilteknu verki. Eftirlitsmaður 

skal alltaf veita samþykki á efnisvali.  

7.2 Klæðningar 

7.2.1 Almennt 

Útveggir eru klæddir að mestu með læstri VMZINC klæðningu í ljósum lit og MEG klæðningu 

í viðarlit í innskotum og stuðningsveggjum við jarðveg en þær plötur koma frá Þ.Þorgrímsson 

& Co. Þessi samsetning af klæðningu gerir húsið alveg viðhaldsfrítt auk þess sem endingin á 

klæðningunni er mjög góð eða 50 + ár eins og kveðið var á um. Samkvæmt framleiðanda þarf 
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að gæta að hitastigi þegar unnið er með sinkið en hiti má ekki vera undir 7°C. Reikna skal með 

5mm +/- í þenslustuðul á hverja 5m.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2  (fermetrum) á klæddan flöt. Innifalið er Sinkplötur, undirgrind, vinklar, 

allar festingar ásamt öðru sem nauðsynlegt er til að fullklára verkið, flasningar, undirgrind, 

vinna og efni eftir teikningum og verklýsingum.  

7.2.2 Einangrun sökkla og útveggja 

Sink á söklum skal vera lagt niður að jarðvegsyfirborði og festast undir einangrun 

útveggja.  Einangrun skal vera fest með dýflum. Þykkt einangrunar skal vera 100 mm.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er allt efni sem og öll vinna við sökkla, 

klæðningar, ull, festingar, skrúfur, boltar, dýflur o.s.frv. öll verkfæri og tæki sem þarf til 

frágang á verki.  

7.2.3 Sink klæðning og MEG plötur á útveggi  

Nota skal Tripple S undirkerfi til að festa plöturnar kirfilega á húsið. Tjörupappi skal vera settur 

á milli festinga og steypu þar sem ekki er leyfilegt að leggja plöturnar beint á steypu eða múr. 

Þegar undirkerfið er hannað skal hafa í huga það vindálag sem kemur fram í gögnum. Fylgja 

skal leiðbeiningum frá framleiðanda varðandi þéttleika festinga og uppsetningu. Eftirlitsaðili 

skal samþykkja undirkerfið áður en að uppsetning hefst.  

 

Öll vinna sem fer í að mæla, klippa og beygja Sink plöturnar skal vera unnin á viðurkenndri 

blikksmiðju. Litur á Sink klæðningu skal vera sambærilegur Ral 9003.  

 

Meg Klæðningin er í viðarlit frá Þ.Þorggrímsson litur 604. Fest með sama undirkerfi og sinkið.   

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. 

7.2.4 Svalagólf og handrið 
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Svalir eru steyptar, ílögn skal lögð í gólfið til að mæta kröfum um vatnshalla í niðurföll auk 

þess að hæðarjafna við hurð. Áður en vinna við að leggja gólf hefst skal gæta vel að hreinsun 

á yfirborði, laus steypa skal fjarlægð ásamt steypuslettum og yfirborð slétt. Flötur skal að 

lokum vera kústaður sements/sandblöndu áður en ílögn er lögð og að lokum borið á 

viðurkennd vatnsfæla t.d. sílan.  

 

Handrið skal vera úr hertu öryggisgleri og op milli pósta við vegg má ekki vera meira en 89 

mm. Þar sem handrið er utanáliggjandi skal bil milli handriðis og svalaplötu ekki vera meira 

en 50 mm. Samfelldur handlisti með festingum skal  vera festur á glerið. Hæð skal minnst 

vera 1,20 m á svölum annarar hæðar.    

 

 

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einningaverði er allt efni og öll vinna. Hreinsun á 

yfirborði, efniskostnaður,uppsetning á handriði, ílögn, verkfæri, vinna og allur frágangur.  

7.2.5 Þak 

7.2.5.1 Almennt  

Trévirkið í þessum verkhluta er í aðalatriðum útfært með sperrum í styrkleikaflokki C18 45 x 

245 mm, sem mynda grunnburð fyrir þak á þeim hluta sem er uppbyggður á hefðbundinn máta, 

sjá teikningar af festingum á nr. 4.04-01 í teiknisetti og framleiðsluteikningum 4.04-01 -       

4.04-04 . Hinn helmingur þaksins er borinn uppi af kraftsperrum úr 45 x 210 mm sperruefni í 

styrkleikaflokki C18. Sjá teikningar af festingum og samsetningu fyrir kraftsperrur á nr.             

4-04-04 í teiknisetti. Klæðning ofan á sperrur er hefðbundinn 25 x 150 mm borðaklæðning 

gisklædd. Gæta þarf að C18 timbrið uppfylli kröfur staðla ÍST INSTA 142:2009.  

7.2.5.2 Þakviðir 

Allt burðarefni er í styrkleikaflokki C18. Sperrur eru festar við límtrésbita í mæninn með BMF 

105 vinkli m/styrk, við útveggi eru BMF festingar, gegnumboltaðar í gegnum sperru og 

toppreim í veggjagrind. Sperrur sem koma að kverksperrum eru festar með BMF 105 vinkli 

án/styrks í kverksperrur.  
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Kverksperrur eru settar saman úr 3x 45 x 245 mm burðarvið gegnumboltaðar með borðaboltum 

og festast við límtrésbita í mæni með 12mm snittteinum og BMF festingum við veggi. 

Kraftsperrur eru settar saman úr 45 x 210 mm sperruefni í styrkleikaflokki C18. Á samskeyti 

eru settar BMF gataplötur og þær negldar saman með BMF kambsaum, við útveggi eru þær að 

festast með BMF festingum sem gegnumboltast í gegnum sperru og toppreim með boltum. 

Borðaklæðningin er 25 x 150 mm gisklædd negld með 3 stk 75mm nöglum í hverja sperru. 

Einungis má bara skeyta 3 borðum í röð á hverri sperru. Gæta þarf að C18 timbrið uppfylli 

kröfur staðla ÍST INSTA 142:2009.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, 

festijárn o.fl.   

 

7.2.6 Valmaþak 

Þakið er risþak með jöfnum 14% halla í allar áttir.  Þakpappi skal vera asfaltríkur 2 mm, lagður 

lárétt eftir endilöngu þaki hússins frá neðribrún. Skörun skal að lágmarki vera 100 mm lárétt 

og 200 mm lóðrétt. Leggja skal rönd af pappa sem skiptist til helminga yfir mæni hússins. Festa 

skal allan pappa niður með pappasaum í vindborða. Lektur fyrir loftun skulu vera 34 x 70 mm 

skrúfaðar á þak c/c 600 mm og c/c 200 mm út við þakbrún. Nota skal 9 mm grenikrossvið sem 

millilegg á lektum sjá teikningu nr. 3.01-02. Klæða skal þakflöt með báruáls klæðningu.  

 

Klæðningin skal vera 0,7 mm þykk bárulaga (18/76) álklæðning, seltuþolin. Klæðningin skal 

standast allar kröfur skv. byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. 

Álplöturnar skulu vera í lit RAL7016 frá verksmiðju með Polyester húð sem ysta vörn, bakhlið 

platnanna skal vera með hlífðarlakki. Allt efni og uppsetning skal vera skv. samþykktum 

teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa.  

 

Nota skal báruplötur sem framleiddar eru í viðeigandi lengd. Viðmiðunar hámarkslengd er 6,5 

m per plötu. Lengri flötum er skeytt saman úr fleiri plötum. Skörun platna þvert skal vera 1,5 

bára að lágmarki, en á lengdina u.þ.b. 25 – 35 cm og fer það eftir halla þaks. Skulu álplöturnar 

vera festar með ryðfríum A2 6,5 x 50 mm þakskrúfum og notast skal við söðulskinnur í sama 

lit og álklæðningin. Skrúfuraðir skulu almennt vera c/c 600 mm og skal skrúfað í aðra hverja 

hábáru, nema við lóðrétt samskeyti platna. Þar skulu settar tvær skrúfur, hlið við hlið, á 
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samskeytum en víxlast í skrúfuröðum. Við neðri brún þaks skal skrúfa fyrstu röð 120 mm frá 

enda báruáls í hverja hábáru. Setja skal kúlukjöl úr áli á kjöl þaks með skörun 300 mm í sama 

lit og klæðning og skrúfa í hverja báru. Þéttiborða er komið fyrir undir vængjum kúlukjöls til 

að koma í veg fyrir að vatn eigi greiða leið upp undir kjöl. 

 

 Þakrennur eru úr áli, með þvermál 100 mm. Öll niðurföll verða af stærðinni 75 mm. Sex 

niðurföll verða á húsinu, sjá teikningu 1.01-02 og 5.03-01. Niðurföll skulu festast þannig að 

álfestingar eru skrúfaðar í útveggjagrindur 1. hæðar og í steyptan vegg kjallara. taka skal eins 

lítið og mögulegt er í einangrun á kjallara- og sökkulveggjum. 

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, 

festijárn o.fl.   

7.2.7 Vatnsbretti og áfellur  

Vatnsbretti eru fest undir glugga/hurðir og  úr beygðu áli í sama lit og klæðningin Ral 9010. 

Þykkt vatnsbrettis skal vera 2,0 mm og skulu ganga yfir Sink/Meg klæðninguna.  Áfellur skulu 

beygðar með hliðum og yfir glugga en látnar ganga undir klæðningu. Sama þykkt skal vera á 

áfellum og vatnbrettum eða 2,0 mm.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt í m , metrar. Innifalið í einingaverði er efni og vinna, festingar, samsettar 

einingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.  

7.3 Gluggar og útihurðir 

7.3.1 Almennt 

Við val á útihurðum og gluggum skal mæta kröfum íslenskra þjóðskjala, evrópskum stöðlum 

um þol, byggingarreglugerð m.a með tilliti til vindálag og dempara.  Gluggar og útihurðir skulu 

vera smíðaðar og settar upp eftir teikningum, skrám og yfirlitsmyndum.  Verktaki skal 

samræma teikningar frá hönnuði og mæla stærð á glugga- og hurðagötum á verkstað.  
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Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og gleri. Litur gluggastykkja skal vera 

sambærilegur klæðningu. Ráðstafanir skulu gerðar á verkstað á meðan byggingaframkvæmd á 

sér stað til að koma í veg fyrir skemmdir og óhreinindi á gluggum.  

 

Gluggar og hurðir eru úr ál-tré.   

7.3.2  Ál-tré gluggar  

Fylgja skal gluggayfirliti arkitekta við uppsetningu glugga. Verktaki skal sýna fram á að 

gluggar mæti kröfum um þéttleika, stífleika o.fl. sem getið er í byggingarreglugerð og stöðlum.  

Litur á ál-tré gluggum er Anthracite grár með lita númerið Ral 7016 eða sambærilegur svo útlit 

hússins raskist ekki. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og gleri.  

 

Ráðstafanir skulu gerðar á verkstað á meðan byggingaframkvæmd á sér stað til að koma í veg 

fyrir skemmdir og óhreinindi á gluggum. Ryðfrýtt stál skal vera notað í festingar. Gluggar og 

hurðir skulu koma tilbúnir með gleri frá verksmiðju. Framkvæma skal í þurru veðri ísetningu 

glugga. Óhreinindi skulu hreinsuð af fúgum áður en hafist er handa við lokaáfangan á ísetningu.  

Með tilliti til leiðbeininga frá framleiðanda skal festa glugga  og ganga frá festingum í 

gluggagati. Tjöruhampstróð skal vera sett á milli karms og steinsteypu, gluggar þéttir að innan 

og utan með þéttilista og þankítti.  Ljúka skal verki með því að koma fyrir tróði, bakstoppi og 

loks grunna fúgur.  

 

Verktaki býr til nákvæmari málateikningar ef litið er svo á að meðfylgjandi teikningar nr.    

2.04-01 og 2.04-02 séu ekki fullnægjandi. Eftirlitsmaður og hönnuður skal yfirfara og 

samþykkja þær hugmyndir af lausnum sem verktaki leggur til ef óljós atriði koma upp.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt stk, stykki. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og 

allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.  

7.3.4 Álhurðir-tré hurðir  

Útihurð í aðalinngangi hússins á efri hæð er úr ál-timbri. Viðurkenndur framleiðandi skal vera 

fenginn til að hanna útihurð þar sem áfastur gluggi er hægra megin við hurðina. Þétting skal 

vera sett  að innan og utan millli útveggs og karms. Tjöruhnappafylling skal sett á milli.  
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Lamir á hverri hurð skulu vera a.m.k þrjár. Gæði lama skulu vera vönduð og uppfylla notkunar 

þörf. Læsingar eiga að vera þriggja punkta nema annað sé tekið fram.  

 

Við ísetningu skal vera notast við ráðleggingar og fyrirmæli framleiðanda. Hurðin mun vera 

opnuð út til að auka vatnsheldni og minnka sóðaskap í blautum veðrum í forstofunni. Glerið 

verður öryggisgler með plastfilmu á milli glerja svo minni líkur eru á slysum ef ske kynni að 

það brotni. Flekar í hurðinni eru þá úr áli líkt og ramminn en mikilvægt er að tryggja góða 

einangrun og til að forðast auka varmatap.  

 

Ryðfríum stoppara skal vera komið fyrir við útihurð festum á aðliggjandi veggi.  

 

Full ábyrgð er hjá verktaka og framleiðanda á lekavandamálum og frágang.  

 

 

 

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt stk, stykki. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og 

allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.  

7.3.5 Bílskúrshurð 

Bílskúrshurð skal vera af viðurkenndri gerð og henta til notkunar. Verktaki sér um pöntun og 

uppsetningu. Sjálfvirkum opnunarbúnaði fyrir hurð með fjarstýringu og rofa  skal koma fyrir. 

Velja skal hurð úr einangruðum samlokaeiningum og með stálplötum. Opnunarbrautir skulu 

vera viðurkenndar fyrir bílskúrshurðar.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt stk, stykki. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og 

allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.  
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8 FRÁGANGUR LÓÐAR 

8.1 Almennt 

Verktaki sér um frágang lóðar og skal skilja við hana í eigi síðara ástandi en við 

afhendingu. Efni sem notast er við skal vera fyrsta flokks í öllum verkþáttum. Aðkoma að 

húsinu skal vera greiðfær og greinileg. Ákvæði kafla 7.2 í byggingarreglugerð skulu höfð í 

huga þegar unnið er að þeim verkþáttum sem snýr að frágangi lóðar.  

8.2 Jarðvinna 

8.2.1 Gröftur og fluttningur jarðvegs innan lóðar 

Verktaki skal ganga frá lóð í góðu ásigkomu lagi.  Jarðvegur sem hægt er að nýta t.d mold eða 

burðarhæfur jarðvegur skal fluttur innan lóðar eftir þörf með tilliti til teikninga.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt m3, rúmmetrum (fast efni, fullþjappað). Innifalið í einingaverði er efni og vinna, 

tæki, áhöld og annað sem til þarf til að ljúka við verkið.  

 

 

8.2.2 Undir grasflöt 

Grófjafna skal lóðina áður en fínjöfnun hefst. Moldarlag eða gróðursandur skal a.m.k. vera 10 

cm (+/-1 ) jafnþykkt lag undir þökum. Mold sem keypt er til fyllingar skal vera laus við 

illgresisfræ eða annað sem gæti rýrt gæði.  

8.3 Yfirborðsfrágangur 

8.3.1 Malbikað 

Malbika skal innkeyrslu, gönguleið og aðkomu að sorptunnu. Gert er ráð fyrir þremur 

bílastæðum, þar af tveimur fyrir framan bílskúr.  

8.3.2. Sólpallur 

Undirstöður sólpalls skulu vera forsteyptir stólpar, sjá teikningu nr. 4.02-02. Undirgrind skal 

vera 45 x 145 mm bitar festir í ísteypta súluskó.  
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8.4 Sorptunnur 

8.4.1 Almennt 

Sorptunnuskýli er forsteypt með timburlokun, það er fyrir 3 stk, af 240l. Sorpílát samkv. 

Gr.6.12.8. byggingarreglugerðar.  

 

Magntölur/einingaverð 

Magn er mælt stk, stykki. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og 

allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.  
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9 VERKÁÆTLUN 
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10 TILBOÐSSKRÁ 

10.1 Skýringar við tilboðsskrá 

Tilboðsskrá er sett fram til að hafa sem sameginlegt viðmið fyrir bjóðendur. Þeir þættir sem 

taldir eru upp í tilboðsskrá hafa í flestum tilvikum smærri efnisliði t.d. festingar, hefti, skrúfur 

o.s.frv.  Kostnaður verkþátta inniheldur vinnu og efniskaup með VSK.  
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10.2 Tilboðsblað 

   Austurkór 16   

   TILBOÐSBLAÐ   

 Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Austurkór 16 samkvæmt 

 meðfylgjandi tilboðsskrá.      

       

 Heildartilboðsfjárhæð er með virðisaukaskatii    

       

 TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:     

       

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF      4.848.967 ISK  

1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA   20.060.916 ISK  

2 BURÐARVIRKI    25.154.976 ISK  

3 LAGNIR       8.575.783 ISK  

4 FRÁGANGUR INNANHÚSS   21.516.028 ISK  

5 FRÁGANGUR UTANHÚSS   23.835.153 ISK  

6 FRÁGANGUR LÓÐAR     4.258.626 ISK  

7 Rafkerfi       2.780.620 ISK  

       

 HEILDAR FJÁRHÆÐ MEÐ VSK  111.031.069 ISK  

       

  Staður og dagsetning: Reykjavík  04.05.2020 

       

  Nafn bjóðanda og kennitala:    

       

  Tengiliður bjóðanda:    

       

  Netfang:   

       

  Heimilisfang:   

       

  Sími:   

       

  Undirskrift bjóðanda:    

       

  Útboðsnúmer 112233  
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10.3 Hönnun og ráðgjöf 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR  MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

      

0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF     

0.1 Hönnun og ráðgjöf 250,8 m2            19.334 ISK      4.848.967 ISK  

 Kafli 0 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ      4.848.967 ISK  

 

10.4 Aðstaða og jarðvinna 

  

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR  MAGN EINING EININGARVERÐ HEILDARVERÐ 

      

1 AÐSTÐA OG JARÐVINNA     

1.1 Aðstaða     

1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 250,8 m2           27.120 ISK      6.801.696 ISK  

1.1.2 Girðing kringum svæðið 45 m             2.600 ISK         117.000 ISK  

1.1.2.1 Verkpallar 50 m           18.127 ISK         906.360 ISK  

 Kafli 1.1. Aðstaða samtals        7.825.056 ISK  

      

1.2 Jarðvinna     

1.2.1 Gröftur      

1.2.1.1. Gröftur fyrir húsi  134,9 m2             1.844 ISK         248.756 ISK  

1.2.1.2 Uppgerftri ekið burt 104,9 m2             2.434 ISK         255.327 ISK  

1.2.1.3 Gröftur fyrir frárennslislögnum 250,8 m2             6.760 ISK      1.695.408 ISK  

1.2.1.4 Varnir og merkingar við lagnaskurði 1 Heild           41.600 ISK           41.600 ISK  

1.2.2 Fylling      

1.2.2.1 Fylling á m2 húss 134,9 m2             8.693 ISK      1.160.545 ISK  

1.2.2.4 Sandur í kringum snjóbræðslurör 62 m2               853 ISK           52.886 ISK  

1.2.2.5 

Sandur undir lagnir, drenmöl og 

síudúkur 100 m             6.220 ISK         622.000 ISK  

1.2.3 Einangrun sökkla og botnplötu     

1.2.3.2 Einangrun undir botnplötu, 100mm 134,9 m2             2.478 ISK         334.282 ISK  

 Kafli 1.2 Jarðvinna samtals      12.235.860 ISK  

      

 Kafli 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ  20.060.916 ISK  

 



43 

 

10.5 Burðarvirki 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR  MAGN  EINING EININGAVERÐ HEILDARVERÐ  

     
2 

BURÐARVIRKI     
2.1 

Steypumót     
2.1.1 

Mót fyrir undirstöður og botnplötu 134,9 m2         11.230 ISK      1.514.927 ISK  

2.1.2 
Sökklar 134,9 m2         10.798 ISK      1.456.650 ISK  

2.1.3 
Mót fyrir loftplötu 134,9 m2          9.880 ISK      1.332.812 ISK   

Kafli 2.1 steypumót samtals        4.304.389 ISK   

     
2.2 

Bendistál     
2.2.1 

Bending     
2.2.1.1 

Bending, steypustyrktarstál - K10 134,9 m2          4.270 ISK         576.023 ISK  

2.2.1.2 
Bending, steypustyrktarstál - K12 134,9 m2          4.207 ISK         576.524 ISK   

Kafli 2.2 Bendistál samtals        1.152.547 ISK   

     
2.3 

Steinsteypa     
2.3.1 

Steypa í undirstöðum og botnplötu C-25 134,9 m2         21.534 ISK      2.906.151 ISK  

2.3.2 
Steypa fyrir inni og útiveggi C-25 134,9 m2         21.534 ISK      2.906.151 ISK  

2.3.3 
Steypa fyrir milliplötu C-35 134,9 m2         49.252 ISK      6.644.095 ISK   

Kafli 2.3 steinsteypa samtals      12.456.397 ISK   

     
2.4 

Stálvirki      
2.4.1 

Súlur    8,0 m         1.352 ISK 10.816 ISK  

Kafli 2.4 Stálvirki samtals:    10.816 ISK  

     
2.5 

Trévirki      
2.5.1 

Veggjagrindur  115,9 m2          1.082 ISK         125.404 ISK   

Kafli 2.5 Trévirki samtals          125.404 ISK   

     
2.6 

Þak     
2.6.1 

Þakviðir  134,9 m2         13.397 ISK      1.807.255 ISK  

2.6.2 
Viðbót við klæð., flókið þak 134,9 m2          2.356 ISK         317.824 ISK  

2.6.3 
Límtrésbitar 5 m         22.809 ISK         114.045 ISK  

2.6.4 
Klæðning úr Sink, þakskegg 48 m         48.348 ISK      2.320.704 ISK  

2.6.5 Þakrennur úr Sinki m/ rennur 6c/c 90 

cm 48 m         20.275 ISK         973.200 ISK  

2.6.6 
Niðurfallsrör Sink 0,76 m/fest c/c 100 25 m         17.891 ISK         447.275 ISK  

2.6.7 
Þakull m. Vindpappa 220mm 160 m2          7.032 ISK      1.125.120 ISK   

Kafli 2.6. Þak samtals         7.105.423 ISK  

      

 Kafli 2 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ  25.154.976 ISK  
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10.6 Lagnir 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING EIININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

      

3 LAGNIR     

3.1 Frárennslislagnir      

3.1.1 Frárennslislagnir                    

3.1.1.1 Skolplagnir 250,8 m2            5.044 ISK     1.265.035 ISK 

3.1.1.2 Dreglagnir/regnvatnslagnir 250,8 m2            4.524 ISK               1.134.619 ISK 

3.1.1.3 Brunnar 1 stk           93.813 ISK           93.813 ISK  

3.1.1.4 Sútar upp úr jörðu     

 

Kafli 3.1 Frárennslislagnir 

samtals:        2.493.467 ISK  

      

3.2 Vatnslagnir     

3.2.1 Neysluvatnslagnir 250,8 m2            5.307 ISK      1.330.996 ISK  

 Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals:         1.330.996 ISK  

      

3.3 Hitalagnir     

3.3.1 Gólfhiti með flotun 250,8 m2            7.483 ISK      1.876.736 ISK  

3.3.2 Ofnalagnir  250,8 m2          13.498 ISK         383.041 ISK  

3.3.2.1 Ofnar 2 stk          75.288 ISK         150.576 ISK  

 Kafli 3.3 Hitalagnir samtals:        2.410.353 ISK  

      

3.4 Hreinlætistæki     

3.4.1 Vatnssalerni, handl., bað og bl. Tæki 250,8 m2            9.334 ISK      2.340.967 ISK  

 Kafli 3.4 Hreinlætistæki samtals:        2.340.967 ISK  

      

 Kafli 3 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ  8.575.783 ISK  
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10.7 Frágangur innanhúss 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING EIININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

      

4 FRÁGANGUR INNANHÚSS      

4.1 Múrverk     

4.1.1 Veggir slípun 134,9 m2             1.889 ISK           254.826 ISK  

 Kafli 4.1 Múrverk samtals:            254.826 ISK  

      

4.2 Trésmíði      

4.2.1 Gips innveggir 115,9 m2           31.787 ISK        3.684.113 ISK  

4.2.2 Léttsteypuveggir  134,9 m2             8.216 ISK      1.108.338 ISK 

4.2.3 Létt loft 100 m2             7.691 ISK           769.100 ISK  

4.2.4 Frágangur útveggja efri hæð 115,9 m2           31.787 ISK        3.684.113 ISK  

 Kafli 4.2 Léttir veggir og loft samtals:         8.137.326 ISK  

      

4.3 Málun     

4.3.1 Málun innanhúss 250,8 m2             7.486 ISK        1.877.489 ISK  

4.3.3 Loft huntonit plötur  100 m2             7.691 ISK           769.100 ISK  

4.3.4 Spörtlun og málun steyptra lofta 134,9 m2             3.003 ISK           405.104 ISK  

 Kafli 4.3 Málun samtals:         1.877.489 ISK  

      

4.4 Innréttingar      

4.4.1 Eldhúsinnréttingar 1 stk       3.348.800 ISK       3.348.800 ISK 

4.4.2 Baðherbergi 2 stk          921.298 ISK       1.842.596 ISK 

4.4.3 Þvottahúsinnréttingar 1 stk          110.600 ISK         110.600 ISK 

4.4.4 Fataskápar 6 stk          176.800 ISK        1.060.800 ISK  

 Kafli 4.4 Innréttingar samtals:         6.362.796 ISK  

      

4.5 Innihurðir     

4.5.1 Innihurðar kröfulausar 8 stk           78.000 ISK           624.000 ISK  

4.5.2 EICS-30 innihurð 90 cm  2 stk          156.000 ISK           312.000 ISK  

 Kafli 4.5 Innihurðir samtals:            936.000 ISK  

      

4.6 Gólfefni      

4.6.1 Parket 170 m2           21.817 ISK        2.708.890 ISK  

4.6.2 Flísar 250,8 m2             4.939 ISK        1.238.701 ISK  

 Kafli 4.6. Gólfefni samtals:          3.947.591 ISK  

      

 Kafli  - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ   21.516.028 ISK  
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10.8 Frágangur utanhúss 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING EIININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

      

5 FRÁGANGUR UTANHÚSS     

5.1 Sökklar     

5.1.1 Sökkulplata 134,9 m2            2.498 ISK    336.991 ISK 

5.1.2 Steypt plata 134,9 m2            6.120 ISK    825.588 ISK 

 Kafli 5.1 Sökklar samtals:    

                            

1.162.597 ISK  

      

5.2 Svalahandrið, skjólveggur      

5.2.1 Smíði og uppsetning svalahandriðs 15 m        308.718 ISK     4.630.770 ISK  

 Kafli 5.2 Svalahandrið/skjólveggir samtals:       4.630.770 ISK  

      

5.3 Múrhúðun      

5.3.1 Svalagólf   29 m2           4.228 ISK        122.612 ISK 

 Kafli 5.3. Múrhúðun samtals:           122.612 ISK  

      

5.4 Trésmíði     

5.4.1 Þak 134,9 m2          15.147 ISK      2.043.330 ISK  

5.4.2 Þakkantur með þakrennum 48 m          68.623 ISK      3.293.904 ISK  

5.4.3 Útiveggjaklæðning ZINK 100 m2            9.164 ISK         916.400 ISK  

5.4.3.1 Útiveggjaklæðning MEG 717 cedrus 46,5 m2          12.871 ISK         598.502 ISK  

5.4.3.2 Einangrun 95 mm 105 m2            5.355 ISK         562.275 ISK  

5.4.3.2 Einangrun 145 mm 90 m2            4.827 ISK         434.430 ISK  

5.4.4 Sólpallur 110 m2          31.548 ISK     3.470.280 ISK 

 Kafli 5.4 Trésmíði samtals:      11.319.121 ISK  

      

5.5 Gluggar, gler, útihurðir      

5.5.1 Útihurðir 12 m2          26.316 ISK         315.792 ISK  

5.5.2 Gluggar  250,8 m2          23.191 ISK      5.816.261 ISK  

5.5.3 Bílskúrshurð 1 stk        468.000 ISK         468.000 ISK  

 Kafli 5.5 Gluggar, gler og útihurðir samtals:         6.600.053 ISK  

      

 Kafli 5  - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ       23.835.153 ISK  

 



47 

 

10.9 Frágangur lóðar 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING EIININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

      

6 FRÁGANGUR LÓÐAR     

6.1 Jarðvinna                          

6.1.1 Yfirborðsjöfnun    300 m2              1.500 ISK          450.000 ISK 

6.1.2 Jarðvegsskiptin undir bílaplan    170 m2               1.200 ISK          204.000 ISK 

 Kafli 6.1 Jarðvinna samtals:             654.000 ISK 

      

6.2 Mannvirki á lóð     

6.2.1 Sorptunnuskýli 1 stk          164.413 ISK          164.413 ISK  

 Kafli 6.2 Mannvirki á lóð samtals:            164.413 ISK  

      

6.3 Lagnir í jörð og snjóbræðslulagnir     

6.3.1 Snjóbræðsla    250,8 m2                 739 ISK          185.341 ISK 

 Kafli 6.3 Lagnir í jörð, snjóbr. Samtals:             185.341 ISK 

      

6.4 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta     

6.4.1 Malbikun og undirvinna      170 m2             14.865 ISK       2.527.050 ISK 

 Kafli 6.4 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta samtals:         2.527.050 ISK    

      

6.5 Gras og gróður      

6.5.1 Jafna lóð og þekja hana   250,8   m2              2.902 ISK       727.822 ISK 

 Kafli 6.5 Gras og gróður samtals:           727.822 ISK 

      

 Kafli 6  - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ    4.258.626 ISK   
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10.10 Rafkerfi 

NR.  HEITI VERKÞÁTTAR MAGN  EINING EIININGAVERÐ HEILDARVERÐ 

      

7 Rafkerfi     

7.1 Raflagnir í steypu     

7.1.1 Raflagnir í steypu 250,8 m2            5.206 ISK      1.305.665 ISK  

 Kafli 7.1 Raflagnir í steypu samtals:        1.305.665 ISK  

      

7.2 Framlenging og dósir     

7.2.1 Framlenging og dósir 250,8 m2            2.498 ISK         626.498 ISK  

 Kafli 7.2 Framlenging og dósir samtals:          626.498 ISK  

      

7.3 Lampabúnaður      

7.3.1 Lampar og tæki 250,8 m2            1.956 ISK         490.565 ISK  

 Kafli 7.3 Lampabúnaður samtalas:          490.565 ISK  

      

7.4 Smáspenna     

7.4.1 Smáspenna 250,8 m2            1.427 ISK         357.892 ISK  

 Kafli 7.4 Smáspenna samtals:           357.892 ISK  

      

 Kafli 7  - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ   2.780.620 ISK  
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11 BURÐARÞOL 

11.1 Eiginþyngd þaks 

Báruál 0,7 mm þykkt. 

Rúmþyngd áls er 2750 kg samkvæmt Teknisk Stabi 

Til að finna hvað 1m3 af álinu er þungur þarf að vita hvað platan er breið fyrir völsun 

Óvölsuð plata er 1,230 m breið sem gerir þá 

0,0007 m x 1,230 m x 1,0 m= 0,000824 m3 x 2750 kg/m3 = 2,367 kg/m = 0,0237 kN/m2 

 

Lektur 34 mm x 75 mm. 

Rúmþyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkv. EN 338:2009. 

Þyngd 1m af lektu er þá 

- 0,034 x 0,075 m 1,0 m = 0,002625 m3 x 350 kg/m3 = 0,8925 kg/m 

Lektur með 0,6 m millibili gera þá 

- 
1,0 m

0,6 m
 = 1,67 stk => 0,9188 kg/m x 1,67 stk = 0,0149 kN/m2  

 

Þakpappi 2 mm 

Rúmþyngd pappa er 1000 kg/m3 

Finnum hvad 1 m2 er þungur 

- 0,002 m x 1,0 m x 1,0 m = 0,002 x 1000 kg/m2 = 2,0 kg/m2 => 0,02 kN/m2 

 

Borðaklæðning 25 mm x 150 mm 

Rúmþyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

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

Við ætlum að klæða 1 m en borðin eru 0,15 m sem gerir þá 

- 
1,0 m

0,15 m
 = 6,667stk => 1,3125 kg/m x 6,667 stk = 8,75kg/m2 = 0,088 kN/m2 

 

Þaksperrur 45 mm x 245 mm 

Rúmþyngd timburs í flokki C18 er 380 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 



50 

 

- 0,045 m x 0,245 m x 1,0 m = 0,011025 m3 x 380 kg = 4,19 kg/m3 

Þaksperrur eru með 0,6 m millibili sem gerir þá 

- 
1,0 m

0,6 m
 = 1,67 stk => 4,19 kg/m x 1,67stk = 6,99 kg/m2 => 0,07 kN/m2 

Loftunarlistar 25 mm x 25 mm 

Rúmþyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

- 0,025 m x 0,025 m x 1,0 m = 0,0006 m3 x 350 kg = 0,22 kg/m3 

Loftunarlistar eru með 0,3 m millibili sem gerir þá 

- 
1,0 m

0,3 m
 = 3,33 stk => 0,22 kg/m x 3,33stk = 0,73 kg/m2 => 0,0073 kN/m2 

 

Þakull 220 mm 

Þakull er gefin upp frá framleiðanda sem 30 kg/m3 sem gerir þá      

- 0,220 m x 1,0 m x 1,0 m = 0,22 m3  

=> 30 kg/m3 x 0,22 m3 = 6,6 kg/m2 => 0,066 kN/m2 

 

Lagnagrind  45 mm x 45 mm 

Rúmþyngd timburs í flokki C14 er 350 kg/m3 samkvæmt EN 338:2009 

Finn fyrst hvað 1 m er þungur 

- 0,045 m x 0,045 m x 1,0 m = 0,0020m3 x 350 kg/m3 =0,7088 kg/m 

Lagnagrindin er  með 0,4 m millibili sem gerir þá 

- 
1,0 m

0,4 m
 = 2,5 stk  => 0,7088 kg/m x 2,5 stk = 1,77 kg/m2 => 0,018 kN/m2 

 

Loftaklæðning 13mm gips 

Gipsið er gefið upp sem 8 kg/m2 frá framleiðanda => 0,08 kN/m2 

 

Annað t.d loftunarlistar, festingar og þess háttar 

Þessi hluti eru reynslutölur úr bransanum 

- 1,25 kg/m2 => 0,0125 kN/m2 
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Eiginþyngd þaks er þá samtals gk = 39,939 kg/m2 eða 0,40 kN/m2 

11.2 Forsendur og formúlur 

Við erum á snjóálagssvæði 1 sem gefur okkur álag qk =1,0kN/m2                                         

Álag frá snjó á snjóálagssvæði 1 telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt 

IST EN 1995 

Formúlur sem notaðar verða við útreikning 

• Formúla fyrir tregðuvægi I =
b x h3

12
 

 

b = breidd bita 

h = hæð bita 

Formúla fyrir max niðurbeygju fyrir jafndreift álag og einfalt undirstudda bita  

• U
max = 

5 x p x L4

384 x E x I

   

 

p = Álag sem verkar á bitann 

L = Haflengd bitans 

E = Kennigildi fjaðurstuðuls 

I = Tregðuvægi 

 

Öryggis og leiðréttingarstuðlar: 

• Kdef =  0,6      Formbreytinga stuðull fyrir skrið 

• Ψ2 =  0,2         Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag (0 fyrir vindálag) 

• Υm =  1,3         Öryggisstuðull  

• Kmod =  0,9     Leiðréttingarstuðull vegna aðstæðna og varanleika álags 

• γg.sub =  1,35   Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags 

• γQ =  1,5          Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags 

 

Kröfur Byggingareglugerðar 

Timbrið sem ætlunin er að nota er burðarviður í flokki C18 samkvæmt EN 338:2009 og hafa 
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þversniðið 45 mm x 245 mm fyrir þak og 45 mm x 145 mm fyrir veggi. 

Límtrésbiti sem ætlunin er að nota er í flokki GL30c samkvæmt EN 14080:2013 og hefur 

þversniðið 115 mm x 367 mm 

Þessi biti þarf að standast kröfur byggingareglugerðar sem koma fram í töflu 8.01 í grein 8.2.4 

um mannvirki í flokki A en þar kemur fram að: 

Leyfileg formbreyting fyrir heildarálag er L/200 

Leyfileg formbreyting fyrir hreyfanlegt álag er L/400  

11.3 Sperrur í þak 

Skoðum nú þaksperru með tilliti til snjóálags: 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = 1,0kN/m2               Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2             Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 m     Hálft sperrubil í báðar áttir 

Álagslengd = 4687 mm  

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x gk) + (0,6 m x qk) 

(0,6 m x 0,40 kN/m2) + (0,6 m x 1,0 kN/m2) = 0,84 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) 

qd = (1,35 x 0,6 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 0,6 m x 1,0 kN/m2) = 1,22 kN/m 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

I =
b x h3

12
 =  

45 mm x (245 mm)3

12
= 55,15x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann:                                                                            p 

= álag sem verkar á bitann: gk = 0,4 kN/m2 * 0,6 m = 0,24 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 0,6 m = 

0,6 kN/m 

- Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 
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δinst.g =  
5 x gk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 0,24 Nmm x (4687 mm)4

384 x 9000Mpa x 55,15 x 106 mm4 = 3,04 mm 

 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 0,6 Nmm x (4687 mm)4

384 x 9000Mpa x 55,15 x 106 mm4 = 7,60 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 4687/400 

=11,72 mm 

 

𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = 7,60 mm < 11,72 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

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

 

- Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

δfin.g = δinst.g (1 + Kdef)  =>  3,04 mm (1 + 0,6)  = 4,86 mm 

- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  7,60 mm (1 + 0,2 x 0,6)  = 8,51 mm 

 

- Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

δfin = δinst.g + δinst.q  =>  4,86 mm +  8,51 mm = 13,37 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 4687/200 

=23,44 mm 

 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = 13,37 mm < 23,44 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur um sker og 

beygjuþol. 

 

- Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved =
qd x L

2
=>

1,22kN/m x 4,687 m

2
= 2,87 kN = 2,87x103 N 
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- Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 45 mm = 30 mm 

 

- Finnum skerspennur sem verka á bitann 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x 2,87x103 N

2 x 30 mm x 245 mm
= 0,585 MPa 

 

- Finnum skerþol bitans 

 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

 

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > 𝟎, 𝟓𝟖𝟓 𝐌𝐏𝐚 = OK bitinn stenst kröfur  

 

- Athugum hvort beygjuþol bitans standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi bitans 

 

W =
b x h2

6
 =  

45 mm x (245 mm)2

6
= 450,1x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

Med =
qd x l2

8
 =  

1,22 kN/m x (4,687)2

8
= 3,36 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 450,1 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 5,61 kNm 

 

5,61 kNm > 3,14 kNm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Skoðum nú þaksperru með tilliti til vindálags: 

 

Gildi fyrir vindálag var uppgefið af leiðbeinanda qk =-2,0 kN/m2 

Álag frá vindi telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995 
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Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = -2,0 kN/m2             Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2            Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 0,6 m     Hálft sperrubil í báðar áttir 

Álagslengd = 4687 mm  

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x gk) + (0,6 m x qk) 

(0,6 m x 0,40 kN/m2) + (0,6 m x -2,0 kN/m2) = -0,96 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) 

qd = (1,35 x 0,6 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 0,6 m x -2,0 kN/m2) = -1,48 kN/m 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

I =
b x h3

12
 =  

45 mm x (245 mm)3

12
= 55,15x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann:                                                                            p 

= álag sem verkar á bitann: gk = 0,4 kN/m2 * 0,6 m = 0,24 kN/m og qk = -2,0 kN/m2 x 0,6 m = 

-1,2 kN/m 

- Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

δinst.g =  
5 x gk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 0,24 Nmm x (4687 mm)4

384 x 9000Mpa x 55,15 x 106 mm4 = 3,04 mm 

 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x −1,2 Nmm x (4687 mm)4

384 x 9000Mpa x 55,15 x 106 mm4 = -15,19 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 4687/400 

=11,72 mm 
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𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = -15,19 mm < 11,72 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

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

 

- Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

δfin.g = δinst.g (1 + Kdef)  =>  3,04 mm (1 + 0,6)  = 4,86 mm 

- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  −15,19 mm (1 + 0,2 x 0,6)  = -17,02 mm 

 

- Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

δfin = δinst.g + δinst.q  =>  4,86 mm +  (−17,02 mm) = -12,15 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 4687/200 

=23,44 mm 

 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = -12,15 mm < 23,44 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur um sker og 

beygjuþol. 

 

- Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved =
qd x L

2
=>

−1,48kN/m x 4,687 m

2
= -3,46 kN = -3,46x103 N 

 

- Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 45 mm = 30 mm 

 

- Finnum skerspennur sem verka á bitann 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x −3,46x103 N

2 x 30 mm x 245 mm
= -0,706 MPa 
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- Finnum skerþol bitans 

 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

 

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > −𝟎, 𝟕𝟎𝟔 𝐌𝐏𝐚 = OK bitinn stenst kröfur  

 

- Athugum hvort beygjuþol bitans standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi bitans 

 

W =
b x h2

6
 =  

45 mm x (245 mm)2

6
= 450,1x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

Med =
qd x l2

8
 =  

−1,48 kN/m x (4,687)2

8
= -4,05 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 450,1 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 5,61 kNm 

 

5,61 kNm > -4,05 kNm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Skoðum nú kverksperru í þaki með tilliti til snjóálags 135 mm x 245 mm.  

(3x45x254 mm boltuð saman) : 

 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 1,0 m 

 

qk = 1,0kN/m2               Snjóálag 

gk = 0,40 kN/m2             Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,0 m     Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á kverksperrunni 

Álagslengd = 6431 mm  

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,0 m x gk) + (1,0 m x qk) + eiginþyngd 

kverksperru 
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(1,0 m x 0,40 kN/m2) + (1,0 m x 1,0 kN/m2) + 0,14 = 0,54 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) + 

eiginþyngd kverksperru 

 

qd = (1,35 x 1,0 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,0 m x 1,0 kN/m2) + 0,14  = 2,18 kN/m 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

I =
b x h3

12
 =  

135 mm x (245 mm)3

12
= 165,44x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann:                                                                            p 

= álag sem verkar á bitann: gk = 0,4 kN/m2 * 1,0 m = 0,4 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 1,0 m = 

1,0 kN/m 

- Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

δinst.g =  
5 x gk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 0,4 Nmm x (6431 mm)4

384 x 9000Mpa x 165,44 x 106 mm4 = 5,97 mm 

 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 1,0 Nmm x (6431 mm)4

384 x 9000Mpa x 165,44 x 106 mm4 = 14,96 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 6431/400 

=16,08 mm 

 

𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = 14,96 mm < 16,08 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

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

 

- Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

δfin.g = δinst.g (1 + Kdef)  =>  5,97 mm (1 + 0,6)  = 9,56 mm 
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- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  14,96 mm (1 + 0,2 x 0,6)  = 16,75 mm 

 

- Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 

δfin = δinst.g + δinst.q  =>  9,56 mm +  16,75 mm = 26,31 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 6431/200 

=32,16 mm 

 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = 26,31 mm < 32,16 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur um sker og 

beygjuþol. 

 

- Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved =
qd x L

2
=>

2,18kN/m x 6,431 m

2
= 7,01 kN = 7,01x103 N 

 

- Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 135 mm = 90 mm 

 

- Finnum skerspennur sem verka á bitann 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x 7,01x103 N

2 x 90 mm x 245 mm
= 0,477 MPa 

 

- Finnum skerþol bitans 

 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

 

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > 𝟎, 𝟒𝟕𝟕 𝐌𝐏𝐚 = OK bitinn stenst kröfur  
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- Athugum hvort beygjuþol bitans standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi bitans 

 

W =
b x h2

6
 =  

135 mm x (245 mm)2

6
= 135,1x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

Med =
qd x l2

8
 =  

2,18 kN/m x (6,431)2

8
= 11,27 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 135,1 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 16,83 kNm 

 

16,83 kNm > 11,27 kNm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Skoðum nú kverksperru með tilliti til vindálags: 

 

Gildi fyrir vindálag var uppgefið af leiðbeinanda qk =-2,0 kN/m2 

Álag frá vindi telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995 

 

Reiknum út álagið á sperruna í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = -2,0 kN/m2             Vindálag 

gk = 0,40 kN/m2            Eiginþyngd þaks 

Álagsbreidd = 1,0 m     Þetta er meðaltal yfir þær sperrur sem hvíla á kverksperrunni 

Álagslengd = 6431 mm  

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (1,0 m x gk) + (1,0 m x qk) + eiginþyngd 

kverksperru 

 

(1,0 m x 0,40 kN/m2) + (1,0 m x -2,0 kN/m2) + 0,14 = -1,46 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x 0,6 m x gk) + (ꝩq x 0,6 m x qk) + 

eiginþyngd kverksperru 
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qd = (1,35 x 1,0 m x 0,40 kN/m2) + ( 1,5 x 1,0 m x -2,0 kN/m2) + 0,14  = -2,32 kN/m 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í völdum bita. 

I =
b x h3

12
 =  

135 mm x (245 mm)3

12
= 165,44x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á bitanum á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á bitann:                                                                            p 

= álag sem verkar á bitann: gk = 0,4 kN/m2 * 1,0 m = 0,4 kN/m og qk = 1,0 kN/m2 x 1,0 m = 

1,0 kN/m 

- Formbreyting þegar um er að ræða heildarálag 

δinst.g =  
5 x gk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 0,4 Nmm x (6431 mm)4

384 x 9000Mpa x 165,44 x 106 mm4 = 5,97 mm 

 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x −2,0 Nmm x (6431 mm)4

384 x 9000Mpa x 165,44 x 106 mm4 = -29,92 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 6431/400 

=16,08 mm 

 

𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = -29,92 mm < 16,08 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

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

 

- Loka formbreyting undan eigin álagi með tilliti til skriðs 

δfin.g = δinst.g (1 + Kdef)  =>  5,97 mm (1 + 0,6)  = 9,56 mm 

 

- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  −29,92 mm (1 + 0,2 x 0,6)  = -33,50 mm 

 

- Tökum nú saman formbreytingar þar sem búið er að gera ráð fyrir skriði 
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δfin = δinst.g + δinst.q  =>  9,56 mm +  (−33,50) mm = -23,95 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 6431/200 

=32,16 mm 

 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = -23,95 mm < 32,16 mm = OK bitinn stenst kröfur 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort bitinn standist ekki kröfur um sker og 

beygjuþol. 

 

- Athugum hvort skerþol bitans er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á bitann 

 

Ved =
qd x L

2
=>

−2,32kN/m x 6,431 m

2
= -7,46 kN = -7,46x103 N 

 

- Finnum virka breidd þversniðs 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 135 mm = 90 mm 

 

- Finnum skerspennur sem verka á bitann 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x −7,46x103 N

2 x 90 mm x 245 mm
= -0,51 MPa 

 

- Finnum skerþol bitans 

 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

 

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > −𝟎, 𝟓𝟏 𝐌𝐏𝐚 = OK bitinn stenst kröfur  
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- Athugum hvort beygjuþol bitans standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi bitans 

 

W =
b x h2

6
 =  

135 mm x (245 mm)2

6
= 135,1x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á bitann 

Med =
qd x l2

8
 =  

−2,32 kN/m x (6,431)2

8
= -12,00kNm 

 

Finnum núna beygjuþol bitans 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 135,1 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 16,83 kNm 

 

16,83 kNm > -12,00 kNm = OK bitinn stenst kröfur 

 

11.4 Reikna súlur til þess að halda uppi bitanum 

Skoðum nú burðarsúlu með tilliti til álags frá límtrésbita í þaki  

 

Súlan er undirstaða fyrir bita í þaki. Ákvörðum álagið á súluna í notmarki og brotmarki. 

 

Byrjum á að finna út þyngd helmings límtrésbitans þegar einn m3 límtrés vigtar 490 kg 

0,114 m x 0,367 m x 2,35 m = 0,098 m3 => 0,098 m3 x 490 kg = 48,18 kg = 0,48 kN/m 

 

Álagslengd = 4687 mm sem er hálf haflengd sperra í báðar áttir 

 

qk = 4,69 kN/m      Snjóálag (1,0kN/m2 x 4,687m) = 4,69 kN/m 

gk = 2,35 kN/m    Eiginþyngd þaks+límtrésbita(0,40 kN/m2 x 2,35m)+0,48 kN/m= 2,35 kN/m 

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (gk + qk) 

 

( 2,35 kN/m + 4,69 kN/m= 7,04 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩg.sub x gk + ꝩq x qk)  
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qd = (1,35 x 2,35 kN/m +  1,5 x 4,69 kN/m)  = 10,21 kN/m 

 

- 𝑁𝑘 =
(𝑔𝑘 + 𝑞𝑘)∗ 𝐿

2
 =  

7,04 kN/m x 9,2 m

2
= 32,44 kN 

 

- 𝑁𝑒𝑑 =
𝑞𝑑∗ 𝐿

2
 =  

10,21 kN/m x 9,2 m

2
= 47,04 kN 

 

Fyrir valinu var heitdregið rör, nafnmál 80 DS 540, dy = 88,9 mm og efnisþykkt 4,05 mm 

samkvæmt Statik og styrklærer. 

 

A = 1,08 x 103 mm3        Þverskurðarflatarmál 

i = 30,0 mm                      Tregðuradíus 

fy = 235 MPa                   Flotspenna (stálstyrkur sami og flotmörk þar sem efnisþykkt er lítil) 

t < 40 mm                        Efnisþykkt minni en 40 mm 

Ls = 3865 mm 

 

 

Útreikningur á hlutfallslegri renglutölu. 

 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= √

235

235
 = 1,0 

 

 

Útreikningur á lambdagildi. 

 

𝜆 =
𝐿𝑠

93,9 𝑥 𝑖 𝑥 𝜀
 =  

3865 𝑚𝑚

93,9 𝑥 30 𝑚𝑚 𝑥 1,0
 = 1,372 

 

Heitdregin rör eru með kiknunarferli a og hafa ófullkomleikastuðulinn  = 0,21 

 

Útreikningur á lækkunarstuðli. 

 

 = 0,5 x (1 +  x ( - 0,2) + 2 = 0,5 x (1 + 0,21 x (1,372 - 0,2) + 1,3722 = 1,564 
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𝜒 =  
1

𝜙+√𝜙2−𝜆2
=

1

1,564+√1,5642−1,3722
 = 0,432 

 

Þrýstiþol súlunnar er því: 

 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 𝑥 𝐴 𝑥 𝑓𝑦

𝑦𝑀1
 =

0,432 𝑥 1,08𝑥103 𝑚𝑚3 𝑥 235 𝑀𝑃𝑎

1,0
 = 109,6 kN 

 

NEd = 47,04 kN < 
𝛘 𝐱 𝐀 𝐱 𝐟𝐲

𝐲𝐌𝟏
 = 109,6 kN = OK stoðin stenst kröfur 

11.5 Reikna vindálag á léttan útvegg 

Skoðum nú stoðir í veggjagrind með tilliti til vindálags 

 

Í þessu tilviki ætlum við að skoða tvö atriði, annarsvegar lengstu stoð sem er með álagslengd 

3575 mm og hins vegar hefðbundna lengd á stoð sem er 2742 mm. 

 

Byrjum á lengstu stoð sem er gerð úr þremur 45 x 145 mm stoðum skrúfuðum saman í 

límkítti. 

 

Gildi fyrir vindálag var uppgefið af leiðbeinanda qk = 2,0 kN/m2 

Álag frá vindi telst vera skammtímaálag eða minna en ein vika samkvæmt IST EN 1995 

 

Reiknum út álagið á stoðina í notmarki og brotmarki þar sem álagsbreiddin er 0,6 m 

 

qk = 2,0 kN/m2             Vindálag 

Álagsbreidd = 0,6 m     Hálft grindarbil í báðar áttir 

Álagslengd = 3575 mm  

 

- Notmark er kennigildi án hlutstuðla (0,6 m x qk) 

(0,6 m x 2,0 kN/m2) = 1,20 kN/m 

 

- Brotmark er kennigildi með hlutstuðlum (ꝩq x 0,6 m x qk) 

qd = ( 1,5 x 0,6 m x 2,0 kN/m2) = 1,80 kN/m 
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Byrjum á að skoða tregðuvægið í valinni stoð. 

I =
b x h3

12
 =  

135 mm x (145 mm)3

12
= 34,30x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á stoðinni á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á stoðina:                                                                            p 

= álag sem verkar á stoð: qk = 2,0 kN/m2 x 0,6 m = 1,2 kN/m 

 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 1,2 Nmm x (3575 mm)4

384 x 9000Mpa x 34,30 x 106 mm4 = 8,27 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 3575/400 

=8,94 mm 

 

𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = 8,27 mm < 8,94 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

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

 

- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  8,27 (1 + 0 x 0,6)  = 8,27 mm 

 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 3575/200 = 

17,88 mm 

 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = 8,27mm < 17,88 mm = OK stoðin stenst kröfur 

 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort stoðin standist ekki kröfur um sker 

og beygjuþol. 

 

- Athugum hvort skerþol stoðarinnar er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á stoðina 
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Ved =
qd x L

2
=>

1,80kN/m x 3,575 m

2
= 3,22 kN = 3,22x103 N 

 

- Finnum virka breidd þversniðs 

 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 135 mm = 90 mm 

 

- Finnum skerspennur sem verka á stoðina 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x 3,22x103 N

2 x 90 mm x 145 mm
= 0,3698 MPa 

 

- Finnum skerþol stoðar 

 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

 

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > 𝟎, 𝟑𝟕 𝐌𝐏𝐚 = OK stoðin stenst kröfur  

 

- Athugum hvort beygjuþol stoðar standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi stoðar 

 

W =
b x h2

6
 =  

135 mm x (145 mm)2

6
= 473,063x103 mm3 

 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á stoðina 

Med =
qd x l2

8
 =  

1,80 kN/m x (3,575)2

8
= 2,88 kNm 

 

Finnum núna beygjuþol stoðar 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 473,1 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 5,90 kNm 

 

5,90 kNm > 2,88 kNm = OK stoðin stenst kröfur 
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Næst skoðum við hefðbundna stoð að lengd 2742 mm sem er gerð úr tveimur 

45 x 145 mm stoðum skrúfuðum saman í límkítti. 

Byrjum á að skoða tregðuvægið í valinni stoð. 

I =
b x h3

12
 =  

90 mm x (145 mm)3

12
= 22,86x106 mm4 

Skoðum nú hver formbreytingin verður á stoðinni á fjaðursviði fyrir varanlegt og hreyfanlegt 

álag. 

Byrjum á að finna álagið sem verkar á stoðina:                                                                            p 

= álag sem verkar á stoð: qk = 2,0 kN/m2 x 0,6 m = 1,2 kN/m 

- Formbreyting þegar um er að ræða hreyfanlegt álag 

δinst.g =  
5 x qk x L4

384 x E x I
 =  

5 x 1,2 Nmm x (2742 mm)4

384 x 9000Mpa x 22,86 x 106 mm4 = 4,29 mm 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir hreyfanlegt álag = L/400 sem gefur okkur = 2742/400 

= 6,86 mm 

𝛅𝐢𝐧𝐬𝐭.𝐠 = 4,29  mm < 6,86 mm = OK stoðin stenst kröfur 

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

- Loka formbreyting vegna breytilegs álags með tilliti til skriðs 

δfin.q = δinst.q (1 + Ψ2 x Kdef)  =>  4,29 (1 + 0 x 0,6)  = 4,29 mm 

- Krafa byggingarreglugerðar fyrir heildarálag = L/200 sem gefur okkur = 2742/200 = 

13,71 mm 

𝛅𝐟𝐢𝐧 = 4,29mm < 13,71 mm = OK stoðin stenst kröfur 

Núna gerum við styrkathugun þar sem við skoðum hvort stoðin standist ekki kröfur um sker 

og beygjuþol. 

- Athugum hvort skerþol stoðarinnar er nægjanlegt 

Byrjum á að finna mestan skerkraft sem verkar á stoðina 

Ved =
qd x L

2
=>

1,80kN/m x 2,742 m

2
= 2,47 kN = 2,47x103 N 

- Finnum virka breidd þversniðs 

bef =
2

3
x b =>  

2

3
x 90 mm = 60 mm 

- Finnum skerspennur sem verka á stoðina 

Td =
3 x Ved 

2 x bef x h
=>

3 x 2,47x103 N

2 x 60 mm x 145 mm
= 0,4255 MPa 
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- Finnum skerþol stoðar 

fvd =
kmod 

γm
x fv,k =>

0,9 

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

𝐟𝐯𝐝 = 𝟐, 𝟑𝟓 𝐌𝐏𝐚 > 𝟎, 𝟒𝟑 𝐌𝐏𝐚 = OK stoðin stenst kröfur  

- Athugum hvort beygjuþol stoðar standist kröfur 

Reiknum mótstöðuvægi stoðar 

W =
b x h2

6
 =  

135 mm x (145 mm)2

6
= 315,375x103 mm3 

Finnum núna beygjuvægið sem verkar á stoðina 

Med =
qd x l2

8
 =  

1,80 kN/m x (2,742)2

8
= 1,69 kNm 

Finnum núna beygjuþol stoðar 

W x 
kmod 

γm
x fm,k => 315,4 x 103mm3 x 

0,9 

1,3
 x 18 Mpa = 3,93 kNm 

3,93 kNm > 1,69 kNm = OK stoðin stenst kröfur 
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12 VARMATAPS ÚTREIKNINGAR 

12.1 U-gildi byggingarhluta 

12.1.1 Steyptir veggir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 Timbur veggir 

Léttur útveggur d [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W] 

Zink klæðning 0,018 0,18 0,1 

Krossviður 0,018 0,14 0,128571429 

Loftræst bil/ lektur 0,01 0 0,08 

Krossviður 0,009 0,14 0,064285714 

Einangrun/stoðir 0,145 0,047 3,085106383 

Lagnagrind 0,045   0,18 

Krossviður 0,012 0,14 0,11 

Klæðning( gifs) 0,13 0,16 0,13 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     4,007963526 

      [W/m²K] 

U'     0,249503269 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,259503269 

  

Útveggur einangraður að 

utan með leiðurum og 

klæðningu 

að utan með múrhúð d [m] 

λ    

[W/mK] R   [m²K/W] 

Ytra yfirborð     0,013 

Klæðning (Zink) 0,018 0,18 0,1 

Einangrun 0,1 0,035 2,857142857 

Steyptur veggur 0,18 1,95 0,092307692 

Innra yfirborð     0,13 

Alls (ΣR)     3,192450549 

      [W/m²K] 

U'     0,313238994 

ΔU Vinklar     0,012 

ΔU dýflur     0,01 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,345238994 
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12.1.3 Þak 

Létt þak d [m] 
λ    
[W/mK] R   [m²K/W] 

al klæðning 0,007     

Lektur 0,034   0,08 

Loftbil 0,025 0 0,08 

Sperrur+einangrun 0,245 0,047 5,212765957 

Lagnagrin+ einangrun 0,045 0,047 0,957446809 

Loftaklæðning 0,013 0,14 0,092857143 

Innra yfirborð     0,1 

        

Alls (ΣR)     6,523069909 

      [W/m²K] 

U'     0,153302052 

ΔU (einangrað í einu lagi)       

Kólnunartala U     0,153302052 

12.1.4 Með gólfhita 

Botnplata neðri hæð kjallara d [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W] 

Einangrun undir gólfhita 0,025 0,039 0,641025641 

Steypt gólfplata 0,1 1,95 0,051282051 

Einangrun 0,1 0,039 2,564102564 

Jarðvegur 0 0 1,5 

        

Alls (ΣR)     4,756410256 

      [W/m²K] 

U'     0,210242588 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,220242588 

 



72 

 

 

12.1.5 Milligólf 

Botnplata Milligólf d [m] λ    [W/mK] R   [m²K/W] 

Einangrun undir gólfhita 0,025 0,039 0,641025641 

Steypt gólfplata 0,18 1,95 0,092307692 

Kingspan 100 mm  jafng. 

200mm 0,2 0,039 5,128205128 

Alls (ΣR)     5,861538462 

      [W/m²K] 

U'     0,170603675 

ΔU (einangrað í einu lagi)     0,01 

Kólnunartala U     0,180603675 
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12.2 Varmatap rýma 

12.2.1 Varmatap kjallara 

 

 

 

 

 

 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

101 Heiti Herbergi 1  Gólf 0,22 0 0 21,30 15 70         

      Loft 0 0 0 0,00 35 0 589 S 0 580  n 0,8  

   2,7 21,3 57,5 Útveggur 0,35 9,2 2,7 15,64 35 192         

      Gluggi 1,5 2 1,3 2,60 35 137         

      Gluggi 1,5 3 2,2 6,6o 35 347         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            745     1325    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  6  1404 2 útveggir og 

gólf                   

102 Heiti Gangur  Gólf 0,22 0 0 25,80 15 85         

      Loft 0 0 0 0,00 35 0 702 S 0 702  n 0,8  

   2,7 25,8 70 Útveggur 0,35 2,5 2,7 4,33 35 53         

      Hurð 1,4 1,1 2,2 2,42 35 117         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            255     957    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  986 1 útveggur og 

gólf                   

103 Heiti Baðherbergi  Gólf 0,22 0 0 8,90 15 29         

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 908 S 0 908  n 3  

   2,7 8,9 24 Útveggur  0,35 2,2 2,7 5,34 35 65         

      Gluggi 1,50 1 0,6 0.60 35 32         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            126     1035    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  1066 1 útveggur og 

gólf                   

104 Heiti Herbergi 2   Gólf 0,22 0 0 10,60 15 55       

      Loft 0,18 0 0 7,80 35 57 452 S 0 452  n 0,8  

   2,7 16,6 45 Útveggur 0,35 3 2,7 6,15 35 256       

      Gluggi 1,50 1,5 1,3 1,95 35 289       

      Gluggi 1,50 1,5 1,3 1,95 35 102       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     1210  

            759       

                  

2 útveggir og 

gólf 

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  1283 
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Samtals 142   383      Samtals flutt hitatap (W) 9394 

        Samtals W á m2         66 

        Samtals W á m3         25 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

105 Heiti Herbergi 3  Gólf 0,22 0 0 10,60 15 35         

      Loft 0,18 0 0 7,80 35 49 288 S 0 288  n 0,8  

   2,7 10,6 29 Útveggur 0,35 3 2,7 6,15 35 75         

      Gluggi 1,50 1,5 1,3 1,95 35 102         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            262     550    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  3  567 1 útveggur og 

gólf                   

105 Heiti Herbergi 4   Gólf 0,22 0 0 16,20 15 53         

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 702 S 0 441  n 0,8  

   2,7 16,2 44 Útveggur 0,35 2,5 2,7 20,19 35 247         

      Gluggi 1,50 1,1 2,2 1,95 35 102         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            403     844    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  895 2 útveggir og 

gólf                   

105 Heiti Hol   Gólf 0,22 0 0 15,70 15 52         

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 908 S 0 427  n 3  

   2,7 15,7 42 Útveggur  0,35 4,7 2,7 12,69 35 155         

      Gluggi 1,50 0 0 0,00 35 0         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            207     635    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  654 1 útveggur og 

gólf                   

105 Heiti Þvottahús  Gólf 0,22 0 0 13,70 15 45       

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 1398 S 0 1398  n 3  

   2,7 13,7 37 Útveggur 7,7 7,7 2,7 19,59 35 240       

      Gluggi 1,50 1 1,2 1,20 35 63       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     1746  

            348       

                  

2 útveggir og 

gólf 

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  1851 

                 

105 Heiti  Wc  Gólf 0,22 0 0 13,20 15 44       

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 359 S 0 359  n 0,8  

   2,7 13,2 36 Útveggur 0,35 2,7 2,7 2,89 35 35       

      Gluggi 1,50 2 2,2 4,40 35 231       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú  0,9 0   35 0       

            310    669  

                  

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  689 1 útveggur og 

gólf                  
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12.2.2 Varmatap fyrsta hæð 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

101 Heiti Alrými   Gólf 0 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,17 0 0 61,90 35 368 2090 S 0 2090  n 0,8  

   3,35 61,9 207,4 Útveggur 0,26 2,86 3,35 70,79 35 644         

      Gluggi 1,5 3 1,3 3,90 35 205         

      Gluggi 1,5 2 2,2 4,40 35 231         

      Gluggi 1,5 5,5 2,2 12,10 35 635         

      Gluggi 1,5 1 2,2 2,20 35 116         

      Hurð 1,4 1,1 2,2 2,42 35 117         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            2316     4406    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  12  4935 4 útveggir og 

gólf                   

102 Heiti Anddyri   Gólf 0 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,17 0 0 17,20 35 102 581 S 0 581  n 0,8  

   3,35 17,2 58 Útveggur 0,26 4,7 3,35 12,74 35 116         

      Hurð 1,4 1,4 2,15 3,01 35 145         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            364     944    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  973 1 útveggur og 

gólf                   

103 Heiti Baðherbergi  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,17 0 0 3,90 35 23 545 S 0 545  n 3  

   3,7 3,9 14 Útveggur  0,26 0 0 0,00 35 0         

      Hurð  1,38 0 0 0.00 35 0         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            23     569    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  0  569  

                  

104 Heiti Geymsla  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0       

      Loft 0,17 0 0 9,90 35 59 269 S 0 269  n 0,8  

   2,7 9,9 27 Útveggur 0,26 6,9 2,7 18,63 35 170       

      Gluggi 1,50 0 0 0,00 35 0       

      Gluggi 1,50 0 0 0,00 35 0       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     498  

            228       

                  

2 útveggir og 

gólf 

          Aukaálag v/ kaldra flata  6  528 

                 

105 Heiti Bílskúr  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0      

   2,7 29,5 80 Loft 0,17 0 0 29,50 35 176 803 s 0 803  n 0,8  

    Útveggur 0,26 12,9 2,7 28,23 35 257      

      Gluggi 1,50 4,5 0,6 2,70 35 142      

      Hurð 1,38 3 2,2 6,60 35 319      

       W/m°C Lengd          

      Kuldabrú 0,9 0   35 0    1696  

            893      

            Aukaálag v/ kaldra flata  9  1843 3 Útveggir og 

gólf                  
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Samtals    122    386      Samtals flutt hitatap (W)      8852 

        Samtals W m2                          72 

        Samtals W á m3                        23 

 

12.2.3 Kjallari lágmark 

 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

101 Heiti Herbergi 1  Gólf 0,22 0 0 21,30 15 96         

      Loft 0 0 0 0,00 35 0 580 S 0 580  n 0,8  

   2,7 21,3 57,5 Útveggur 0,4 9,2 2,7 15,64 35 219         

      Gluggi 2,0 2 1,3 2,60 35 182         

      Gluggi 2,0 3 2,2 6,60 35 467         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            959     1539    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  6  1631 2 útveggir og 

gólf                   

102 Heiti Gangur  Gólf 0,3 0 0 25,80 15 116         

      Loft 0 0 0 0,00 35 0 702 S 0 702  n 0,8  

   2,7 25,8 70 Útveggur 0,4 2,5 2,7 4,33 35 61         

      Hurð 3,0 1,1 2,2 2,42 35 254         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            431     1133    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  1167 1 útveggur og 

gólf                   

103 Heiti Baðherbergi  Gólf 0,30 0 0 8,90 15 40         

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 908 S 0 908  n 3  

   2,7 8,9 24 Útveggur  0,40 2,2 2,7 5,34 35 75         

      Gluggi 2,00 1 0,6 0,60 35 42         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            157     1065    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  1097 1 útveggur og 

gólf                   

104 Heiti Herbergi 2   Gólf 0,30 0 0 16,60 15 75       

      Loft 0,20 0 0 9,00 35 63 452 S 0 452  n 0,8  

   2,7 16,6 45 Útveggur 0,40 10,5 2,7 20,90 35 293       

      Gluggi 2,00 2,5 2,2 5,50 35 385       

      Gluggi 2,00 1,5 1,3 1,95 35 137       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     1404  

            952       

                  

2 útveggir og 

gólf 

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  1488 
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Samtals  142   383     Samtals flutt hitatap (W)                     10417 

       Samtals W á m2                73 

       Samtals W á m3                                    27 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

105 Heiti Herbergi 3  Gólf 0,30 0 0 10,60 15 48         

      Loft 0,20 0 0 7,80 35 55 288 S 0 288  n 0,8  

   2,7 10,6 29 Útveggur 0,40 3 2,7 6,15 35 86         

      Gluggi 2,00 1,5 1,3 1,95 35 137         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            325     613    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  3  632 1 útveggur og 

gólf                   

105 Heiti Herbergi 4   Gólf 0,30 0 0 16,20 15 73         

      Loft 0,20 0 0 0,00 35 0 441 S 0 441  n 0,8  

   2,7 16,2 44 Útveggur 0,40 8,2 2,7 20,19 35 283         

      Gluggi 2,00 1,5 1,3 1,95 35 137         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            492     933    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  989 2 útveggir og 

gólf                   

105 Heiti Hol   Gólf 0,30 0 0 15,70 15 71         

      Loft 0,20 0 0 0,00 35 0 427 S 0 427  n 0,8  

   2,7 15,7 42 Útveggur  0,40 4,7 2,7 12,69 35 178         

      Gluggi 2,00 0 0 0,00 35 0         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            248     676    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  696 1 útveggur og 

gólf                   

105 Heiti Þvottahús  Gólf 0,30 0 0 13,70 15 62       

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 1398 S 0 1398  n 3  

   2,7 13,7 37 Útveggur 0,40 7,7 2,7 19,59 35 274       

      Gluggi 2,00 1 1,2 1,20 35 84       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     1818  

            420       

                  

2 útveggir og 

gólf 

            Aukaálag v/ kaldra flata  6  1927 

                 

105 Heiti  Wc  Gólf 0,30 0 0 13,20 15 59       

      Loft 0,00 0 0 0,00 35 0 359 S 0 359  n 0,8  

   2,7 13,2 36 Útveggur 0,40 2,7 2,7 2,89 35 40       

      Gluggi 2,00 2 2,2 4,40 35 308       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú  0,9 0   35 0       

            408     767  

                  

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  790 1 útveggur og 

gólf                  
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12.2.4 Fyrsta hæð lágmark 

HERBERGI BYGGINGAHLUTI HITATAP 

Nr.  Skýring: Hiti og loftskipti     Breidd/            

 Íbúð 05-03    Skýringar K-tala Lengd Hæð Flatam. Hitamism. Leiðni  Loftunar Átt Aukning Heildar  Heildar Skýringar 

 Lengd Breidd Hæð Flatam. Rúmmál  W/m2 °C M m M2 ∆t tap tap  Á tap loftunartap hitatap    

 M M M M2 (V)m3     Frádregin °C kxAxdt 0,36xnxVxdt        

          gluggaop  W W  % W W    

101 Heiti Alrými   Gólf 0 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,2 0 0 61,90 35 433 2090 S 0 2090  n 0,8  

   3,35 61,9 207,4 Útveggur 0,3 28,6 3,35 70,79 35 743         

      Gluggi 2,0 3 1,3 3,90 35 273         

      Gluggi 2,0 2 2,2 4,40 35 308         

      Gluggi 2,0 5,5 2,2 12,10 35 847         

      Gluggi 2,0 1 2,2 2,20 35 154         

      Hurð 3,0 1,1 2,2 2,42 35 254         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            3013     5103    

                     

            Aukaálag v/ kaldra fltata  12  5715 4 útveggir og 

gólf                   

102 Heiti Anddyri   Gólf 0 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,2 0 0 17,20 35 120 581 S 0 581  n 0,8  

   3,35 17,2 58 Útveggur 0,3 4,7 3,35 12,74 35 134         

      Hurð 3,0 1,4 2,15 3,01 35 316         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            570     1151    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  3  1186 1 útveggur og 

gólf                   

103 Heiti Baðherbergi  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0         

      Loft 0,20 0 0 3,90 35 27 545 S 0 545  n 3  

   3,7 3,9 14 Útveggur  0,30 0 0 0,00 35 0         

      Hurð  3,0 0 0 0.00 35 0         

       W/m°C Lengd             

      Kuldabrú 0,9 0   35 0         

            27     573    

                     

            Aukaálag v/ kaldra flata  0  573  

                  

104 Heiti Geymsla  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0       

      Loft 0,20 0 0 9,90 35 69 269 S 0 269  n 0,8  

   2,7 9,9 27 Útveggur 0,30 6,9 2,7 18,63 35 196       

      Gluggi 2,00 0 0 0,00 35 0       

      Gluggi 2,00 0 0 0,00 35 0       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     534  

            265       

                  

2 útveggir og 

gólf 

          Aukaálag v/ kaldra flata  6  566 

                 

105 Heiti Bílskúr  Gólf 0,00 0 0 0,00 15 0       

   2,7 29,5 80 Loft 0,20 0 0 29,50 35 207 803 s 0 803  n 0,8  

    Útveggur 0,30 12,9 2,7 28,23 35 296       

      Gluggi 2,00 4,5 0,6 2,70 35 189       

      Hurð 3,00 3 2,2 6,60 35 693       

       W/m°C Lengd           

      Kuldabrú 0,9 0   35 0     2188  

            1385       

            Aukaálag v/ kaldra flata  9  2385 3 Útveggir og 

gólf                  
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Samtals       122         386    Samtals flutt hitatap (W)        10425 

       Samtals W á m2       85 

       Samtals W á m3       27 

 

12.2.5 Vegið U-gildi útveggja  

 

Ugluggi 1,5 

Uhurð 1,38 

Uveggirsteypa 0,35 

Uveggirtimbur 0,26 

    

Agluggi 37,35 

Ahurð 14,45 

Aveggirsteypa 107,72 

Aveggirtimbur 130,39 

    
Vegið U-gildi 
útveggja 0,509022266 

 

Samtals BR    20841 

Samtals raun    18247 

 

Hlutfall krafa/raun            114,219 

 

Fermetrafjöldi  

Útveggir – gluggar   218,14 

Gluggar og hurðir      66,50 

Samtals    284,64 
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13 LAGNA ÚTREIKNINGAR 

13.1 Neysluvatnslagnir 

Neysluvatn Til þess að reikna hámarkssamtímarennsli í lögnum er notast við formúlu:  

Jafna1: 

- Qd = 0,2 + 0,015 x (Σqf – 0,2)0,12 x √Σqf – 0,2  

Byrjum á að finna vatnsþörf kjallara og reikna svo út, deilikista 1. með því að ákvarða 

vatnsþörf tækja samkvæmt töflu 23. 

Málrennsli algengra töppunarstaða: 

 

Tafla 23: 

Málrennsli algengra töppunarstaða   

Töppunarstaður Kalt Vatn (l/s)           Heitt vatn (l/s) 

Baðkar 0,3 0,3 

Skolskál 0,1 0,1 

Sturta 0,15 0,15 

Þvotta- og uppþvottavél 0,2 
 

Handlaug 0,1 0,1 

Eldhúsvaskur 0,2 0,2 

Ræstivaskur 0,2 0,2 

Klósett 0,1 
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Vatnsþörf tækja í kjallara     

Rými Tæki Kalt vatn (l/s) Heitt vatn (l/s) 

Wc hjón Vaskur 0,1 0,1 

  Vaskur 0,1 0,1 

  Klósett 0,1 
 

  Sturta 0,15 0,15 

Wc kjallari Vaskur 0,1 0,1 

  Klósett 0,1 
 

  Sturta 0,15 0,15 

Þvottahús Þvottavél 0,2 
 

Samtals:   1 0,6 

 

Síðan næst er fundin stærðar ákvarðandi rennsli kalds og heits vatns með jöfnu 1: 

Qd kjallari kalt vatn :0.319 DN 25(25x3,7) hraði 1,2 m/s 

Qd kjallari heitt 

vatn :0,2814 l/s DN 25 (25x3,7) hraði 1,2 m/s 
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Næst fyrir 1- hæð og gert er það sama og með kjallarann: 

 

Vatnsþörf tækja á 1 hæð     

Rými Tæki Kalt vatn (l/s) Heitt vatn (l/s) 

Eldhús Uppþvottavél 0,2 
 

  Vaskur 0,2 0,2 

Wc 1-hæð Klósett 0,1 
 

  Vaskur 0,1 0,1 

Bílskúr Vaskur 0,1 0,1 

Samtals:   0,7 0,4 

 

Fundið er Qd með jöfnu 1: 

Qd kalt vatn 1-hæð :0,29 l/s DN 25 (25x3,7) hraði 1,2 m/s 

Qd heitt vatn 1-hæð :0,28366 l/s DN 25 (25x3,7) hraði 1,2 m/s 

 



83 

 

 

Því næst er farið í töflu hjá rehau.com og skoðað hvaða lagnastærð dugar með tilliti til að 

rennslishraðinn fari ekki yfir 1,5 m/s: 

 

Ákvörðun lagnastærða fyrir 

neysluvatn         

RAUTITAN 

stabil  

                        

16.2x2.6 mm 

                           

20x2.9mm 

                           

25x3.7mm 

l/s 

R 

(mbar/m) 

V 

(m/s) 

R 

(mbar/m) V (m/s) 

R 

(mbar/m) V (m/s) 

0.01 0,3 0,1 0,1 0,1 0,04 0,04 

0.02 1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 

0.03 2,1 0,3 0,6 0,2 0,2 0,1 

0.04 3,4 0,4 1 0,3 0,4 0,2 

0.05 5 0,5 1,5 0,3 0,5 0,2 

0.06 6,8 0,6 2 0,4 0,7 0,2 

0.07 8,9 0,7 2,6 0,4 1 0,3 

0.08 11,2 0,8 3,3 0,5 1,2 0,3 

0.09 13,7 0,9 4,1 0,6 1,5 0,4 

0.1 16,5 1,1 4,9 0,6 1,8 0,4 

0.15 33,7 1,6 9,9 0,9 3,6 0,6 

0.2 56,2 2,1 16,5 1,3 5,9 0,8 

0.25 83,8 2,6 24,4 1,6 8,7 1 

0.3 116,4 3,2 33,8 1,9 12 1,2 

0.35 153,8 3,7 44,5 2,2 15,8 1,4 

 

Þá er að ákvarða stærð lagna : 

- Kjallari kalt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2 m/s 

- Kjallari heitt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu. Þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2 m/s 

- 1-hæð kalt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu . þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2 m/s 
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- 1-hæð heitt vatn. Miðað er við 0,3 l/s í töflu . þá fáum við DN 25 mm lögn sem gefur 

1,2 m/s 

 

Frárennsli: 

Byrjað er á því að reikna saman heildar rennsli á hverri hæð til þess að geta sett inn í línurit 

og finna út samtímarennslið: 

 

Til að finna heildar rennsli var notast við upplýsingar úr lagnaáfanganum.  

 

 

Heildar rennsli í kjallaranum saman stendur af : 

 

- WC hjón: 2 vaskar, klósett og sturta 

- WC kjallari: Vaskur, klósett og sturta 

- Þvottahús: þvottavél 
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- Þannig heildarrennslið verður : 0,3+0,3+1,8+0,9+0,6= 6,9 qst 

- Heildarrennslið á 1-hæð samanstendur af : 

- Eldhús: uppþvottavél og vaskur 

- WC : klósett og vaskur 

- Bílskúr: vaskur 

Heildarrennslið verður þá : 0,6+0,6+1,8+0,3+0,6 = 3,9 qsd 

 

Grafið sem notað var til að finna samtímarennslið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Út frá grafinu sem okkur var gefið í lagnaáfanganum er samtímarennslið 1,7 l/s og þá dugar 

80 pípa en sú stærð er ekki til þannig vel 100 pípu. 
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Grafið sem notað var til að finna rétta pípu fyrir samtímarennsli hússins:  
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13.2 Gólfhiti 

Gólfhiti: 

Fyrst þurftum við að taka varmatapið í kjallaranum og draga burt varmatap frá gólfi. Þegar 

það er búið er farið í að finna W/m2 en við vildum vera örugg og reikna með 15 % fastra 

innréttinga til öryggis og þá þurfti að reikna nýtt w/m2 sem er gert svona 

 

Varmatap með 15% innréttingum: 9749/(142*0,85)=80,77 W/m2. 

 

Það er svo notað í að finna hvert bilið milli slaufanna þyrfti að vera til þess að vera nálægt 

þægindamörkum. 
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Út úr þessu var fundið að c/c 150 mm væri nóg og er yfirhitinn þá 25 °C. 

 

Síðan er Δt fundið með því að setja inn varmatapið 80,77 W/m2. Með því að setja það inn er 

útkoman 7,5°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem gerir yfirborðshitann þá : 

- t + 𝑖𝑛𝑛𝑖ℎ𝑖𝑡𝑖𝑛𝑛 = 𝑦𝑓𝑖𝑟𝑏𝑜𝑟ð𝑠ℎ𝑖𝑡=> 7,5+20=27,5°C sem sleppur þar sem hann má 

max vera 29°C. 

Næst er framrásarhitinn fundinn en það er gert með þessari jöfnu: 

-  tf = ti + H + / 2 => tf=20+25+10/2=50°C 

Síðan eru afköst gólfhitans fundin með jöfnunni  

- 8,92 ∗ (𝜃𝐹𝑀 − 𝜃𝑖)1,1=> 8,92 ∗ (27,5 − 20)1,1 = 81,83 𝑤/𝑚2 
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1-hæð gólfhiti: 

Eins aðferð er notuð í þessum lið en svörin koma hér á eftir : 

- W/m2: 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður með tilliti til grafsins eru þær að c/c 150 væri nóg og yfirhitinn er þá 26°C. 

 

Fundið er svo út Δt og útkoman er þá 8°C og fundið er þá út úr því yfirborðshita gólfefnis: 

8+20= 28°C sem sleppur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framrásarhitinn er svo fundinn = 20+26+10/2=51°C 

Svo afköstin= 87,85 w/m2 
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Samantekt gólfhita 

 

Gólfhitatafla 
Kjallari               

Rými m2 W/m2 
Herbergishiti 
°C Gólfefni 

Hámarks 
yfirborðshiti 
°C c/c 

Lengd 
slaufu 

Herbergi 1 21,3 74,74178404 20 
Parket 14 
mm 29 150 62 

Herbergi 1 
slaufa 2 21,3 74,74178404 20 

Parket 14 
mm 29 150 62 

Gangur  25,8 40,58139535 20 
Parket 14 
mm 29 150 69 

Baðherbergi  8,9 118,6516854 20 
Flísar 10 
mm 29 100 89 

Herbergi 2 16,6 84,87951807 20 
Parket 14 
mm 29 150 78 

Herbergi 2 
slaufa 2 16,6 84,87951807 20 

Parket 14 
mm 29 150 84 

Herbergi 3 10,6 55 20 
Parket 14 
mm 29 150 93 

Herbergi 4 16,2 56,2962963 20 
Parket 14 
mm 29 150 120 

Hol 15,7 39,68152866 20 
Parket 14 
mm 29 150   

Þvottahús 13,7 135,9124088 20 
Flísar 10 
mm 29 150   

WC 13,2 55,22727273 20 
Flísar 10 
mm 29 100 81 
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Gólfhitatafla 
1-hæð               

Rými m2 W/m2 
Herbergishiti  
°C Gólfefni 

Hámarks 
yfirborðshiti 
°C c/c 

Lengd 
slaufu 

Alrými 
slaufa 1 61,9 92,32633279 20 

Parket 14 
mm 29 100 65 

Slaufa 2 61,9 92,32633279 20 
Parket 14 

mm 29 150 107 

Slaufa 3 61,9 92,32633279 20 
Flísar 

10mm 29 150 97 

Slaufa 4 61,9 92,32633279 20 
Flísar 

10mm 29 150 98 

Anddyri 17,2 68,95348837 20 
Parket 14 

mm 29 150 0 

Baðherbergi  3,9 146,9230769 20 
Flísar 

10mm 29 150 39 

Geymsla 9,9 57,17171717 20 
Parket 14 

mm 29 150 49 
Bílskúr 
slaufa 1 29,5 80,84745763 20 

Flísar 
10mm 29 150 85 

Bílskúr 
slaufa 2 29,5 80,84745763 20 

Flísar 
10mm 29 150 56 

Útreikningar samantekt Kjallari  

Útreikningar 
samantekt 1-hæð   

Varmatap 80,77 w/m2  Varmatap 85 w/m2 
c/c 150 mm  c/c 150 mm 
Yfirhitinn 25 °C   Yfirhitinn 26 °C  
Δt 7,5 °C   Δt 8 °C  
yfirborðshiti 27,5 °C   yfirborðshiti 28 °C  
Framrásarhiti 50 °C   Framrásarhiti 51 °C  
Afköst 81,83 W/m2  Afköst 87,85 W/m2 
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13.3 Loftun þaks 

Loftun á þaki hefur mikið að segja þegar kemur að endingu þakvirkis, þar sem að þakvirki er 

byggt upp með timbri sem er lifandi efni og móttækilegt fyrir sveppamyndun er nauðsynlegt 

að loftun sé nægjanleg. 

 

Loftun skal hafa 25 mm loftbil á milli einangrunar og klæðningar sem klædd er ofan á sperrur. 

Loftunarrör með skordýraneti eru sett á milli sperra til að tryggja loftun og að skordýr eiga ekki 

aðgang inn í loftun þaks, við slíkan frágang myndast gegnum streymi í gegnum hvert sperrubil. 

Samkvæmt gr. 10.5.5 í Byggingarreglugerð skulu loftbil aldrei vera minna en 25 mm yfir allri 

einangrun og skulu loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1000 mm² fyrir hvern m² 

þakflatar nema að sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. 

 

Útreikningur  

 

Lágmarks þakflötur sem þarf að lofta = 226 m2 x 1000 mm2 = 226000 mm2 

 

Eitt sperrubil > Mesta haflengd = 4700 mm x 2 = 9400 mm eða 9,4 m > 9,4 x 0,6 = 5,64 m2 

 

Flatarmál loftunarröra 40 mm >  x r2 = 3,14 x 202 = 1,256 mm2 

 

Netið í röri heftir loftflæði og því er reiknað með 25% afföllum → 1,256/1,2 = 1,004 mm2 

 

Lágmarksfjöldi röra í eitt sperrubil er því 5,640/1,004 = 5,6 rör. 

 

Samkv. þessu ættu þrjú 40 mm rör að duga í hvert 555 mm sperrubil. 

 

Heildarloftun miðað við þennan fjölda er = 48000mm/555mm = 86,5 sperrubil x 3 rör =  

260 stk x 1,004 mm2 = 261040 mm2 

 

Loftun á hvern m2 =261040/226 = 1155 mm2 

 

1155 mm2 > 1000 mm² <  =  OK loftun stenst kröfur Byggingarreglugerðar 
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13.4 Þakrennur og niðurföll 

Heildar þakflötur hússins er 243 m2 og er hann að skiptast niður á 6 þakniðurföll sem staðsett 

eru á öllum fjórum hornum hússins, við anddyri og á svölum, munu þá niðurföll á hornum 

þurfa að anna mest um 53,5 m2. 

 

Samkvæmt gögnum Veðurstofu Íslands er mesta úrkoma sem búast má við á 

Reykjavíkursvæðinu 300 l/s á hektara og ætlum við að notast við þær upplýsingar. 

Byrjum á að skoða þakrennur og er ætlunin að nota 100 mm rennur á þessu húsi.  

 

Byrjum á að draga línu upp frá 100 í 300 l/s ha línuna, þá er dregin lárétt lína til vinstri og þá 

má lesa úr grafinu að 100 mm þakrenna annar ca. 58 m2 svæði, 100 mm renna dugar því fyrir 

þetta.  
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Skoðum núna þakniðurföll. 

 

Ætlunin er að nota 75 mm niðurföll fyrir þetta verk og er svipuð aðferð við stærðarákvörðun 

notuð eins og var gert fyrir þakrennur. 

 

Byrjum á að draga línu upp frá 75 í 300 l/s ha línuna og þá er dregin lárétt lína til vinstri og þá 

má lesa úr grafinu að 75 mm niðurfall annar ca. 105 m2 svæði sem er vel yfir okkar mörkum. 

Þá er dregin græn lína upp til að geta lesið af hlutfallið fyrir niðurföllin. 

 

Næst þarf að skoða hlutfalls útreikning fyrir staðsetningu niðurfalla sem má ekki vera meira en 

0,57 samkvæmt grafinu hér að neðan. 

Þar sem húsið er með valmaþaki er litið svo á að hvert niðurfall er að taka hálfa þekju á 

laghliðum og hálfa þekju á göflum, staðsetningin er því ekki alveg fyrir miðju er því 

nauðsynlegt að reikna hlutfallið. 

 

𝐿1

𝐿1+𝐿2
=

4,893

4,893+ 7,243
= 0,40 < 0,57 => OK 

 

75 mm rör er að duga vel fyrir þetta verk. 
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