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1 SVÆÐIÐ 

1.1 Um svæðið  

Verkstaðurinn er á Vík í Mýrdal og landið sem byggingarnar verða staðsettar á heitir 

Norðurfoss. Landinu er skipt í tvær jarðir Norður og Suðurfoss. Búskapur er á landi 

Suðurfoss en þar er eigandi landsins með hesta og sauðfjár. Á Norðurfossi eru nú 

þegar komnar 20 svítur með svefnplássi fyrir 4 einstaklinga hver. Einnig var tekin gömul 

hlaða og fjósi og breytt í hostel með koju gistingu, sameiginlegu eldhúsi, bar og 

móttöku. Áætlaður gisti fjöldi í hostelinu er 100 mans. 

Erfitt hefur reynst að fá heitt vatn á svæðinu þar sem landið er ekki með uppsprettu á 

heitu vatni og því þarf að hita vatn upp með öðrum hætti. 

1.2 Byggingar 

Byggingar á svæði Norðurfoss eru eins og áður var minnst á 20 svítur sem voru fluttar 

inn í timbur einingum frá Lettlandi og settar upp á staðnum. Kosturinn við að hafa húsin 

í einingum er að það flýtir fyrir uppbyggingunni, sem gerir það að verkum að 

byggingarnar geta verið orðnar fokheldar á innan við mánuði frá komu eininganna til 

landsins. Einnig er hægt að útbúa grunna á sama tíma og einingar eru í framleiðslu. 

Gert er ráð fyrir því að verkinu ljúki í byrjun júní 2020. 

Á svæðinu eru 5 hús sem skiptast niður í fjórar einingar hvert (samtals 20 herbergi). 

Árið áður var hlöðu og fjósi á svæðinu breytt í hostel sem rúmar 100 manns í gistingu 

og var það tekið í notkun í desember 2019. Gert var ráð fyrir móttöku fyrir alla gesti á 

svæðinu þar sem gestir gætu komið og fengið sér hressingu á barnum og notað 

sameiginlegt eldhús sem er á efri hæð hostelsins. Í þessu lokaverkefni verður farið yfir 

fjölgun á svítum, sem munu verða að tveimur tveggja hæða húsum með samtals átta 

svítum, fjórar svítur á hvorri hæð. Búið er að fullgera annan gruninn og er hinn í vinnslu. 

Raflagnir munu koma að hluta til lagðar í veggi. Allir útveggir sem og veggir milli 

herbergja koma með dósum og pípum sem mun svo liggja út á loft sem verður grindað 

á staðnum. Þetta þýðir að rafvirkjar munu leggja allar lagnir í loft og léttaveggi og draga 

víra í lagnir eftir að húsin eru reist. Starfsmenn frá verksmiðjunni í Lettlandi munu koma 
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á staðinn með einingunum til að reisa húsin og vinna samhliða íslenskum rafvirkjum 

og pípurum við að fullklára húsin. Byrjað er að reisa upp fyrra húsið og seinna er á 

leiðinni til landsins í gámum. 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd af Byggingum á svæðinu 
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2 RAFLAGNA BÚNAÐUR 

2.1 Staðlar og reglugerðir 

Notast er við staðla og reglugerðir við hönnun raflagna og farið var eftir viðeigandi 

stöðlum og reglugerðum sem eru í gildi í dag  

• TTR 2009 (tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar),[1]  

• ÍST 200:2006 [2]   

• ÍST 150:2009 [3]  

• ÍST 151:2016 [4] 

• ÍST EN 54-10:2002 [5] 

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

• CENELEC HD60364-7-722 [6] 

Þessir staðlar voru notaðir við ákvarðanir á lagnaefni, búnaði, vírum, köplum, 

staðsetningu búnaðar, fjölda tengistaða, frágang og varnarflokk. Efni skal uppfylla 

ákvæði reglugerða um raforkuvirki (RuR) og tæknilegar tengiskilmála rafveita (TTR). 

Allur búnaður skal vera CE-merktur, ef óskað er eftir að verktaki leggi fram staðfestingu 

á CE-merkingu búnaðar skal hann sýna fram á þær merkingar. 
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2.2 Smáspenna 

Allar fjarskiptalagnir skulu vera lagðar og tengdar eftir tilheyrandi stöðlum sem nú eru 

í gildi, allar lagnir skulu vera mældar og prófaðar þar sem á við. Allar fjarskiptalagnir 

skulu vera merktar og tengipunktar þeirra skilgreindir og skulu uppfylla þá staðla sem 

þær snerta.  

 

2.2.1 Smáspenna í herbergjum 

Allar smáspennulagnir verða lagðar í 

20mm pípum. Í hverju herbergi verða 

tveir reykskynjarar. Annar er staðsettur 

í miðrýminu og hinn í anddyri 

herbergisins. Sírena verður innbyggð í 

sökkli skynjarans í anddyrinu. Lagt 

verður fyrir handboða við útidyrahurð 

og verður hann í 140cm hæð frá gólfi. 

Allir strengir í netlögnum skulu vera af 

gerðinni Cat-5. Þráðlaus  netsendir 

verður festur beint á dós, 110cm frá 

gólfi, fyrir ofan vinnuborð í miðrými. 

Nettengill fyrir sjónvarp er settur í 

150cm hæð frá gólfi. Allar smáspennu 

lagnir skulu vera lagðar að fjarskipta 

skáp í herbergjum. Verktaki skal skila 

af sér full kláruðu rými við verklok og 

felur það í sér frágang og uppsetningu 

á skynjurum, handboða, netsendi og 

sjónvarpi.  

 

 
  

Mynd 2. Yfirlitsmynd smáspennu á herbergjum 
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2.3 Netkerfi 
 
Notast er við netsendi frá framleiðandanum ZYXEL. Netsendir er búnaður sem varpar 

þráðlausu WiFi (interneti) fyrir síma, tölvur eða önnur snjalltæki og er sendirinn af 

týpunni NWA1302-AC. Ástæða fyrir vali á þessari tegund er sú að hún hefur verið 

notuð í öðrum byggingum á svæðinu og því var ákveðið að notast við sama 

framleiðanda. Sendirinn er hannaður fyrir dreifingu í herbergjum. Sendirinn notast við 

PoE (power over ethernet), sem hann getur svo áframsent t.d. í myndavélar sem nota  

PoE og önnur tæki. Tvær auka tengingar eru á sendinum sem fólk getur nýtt fyrir t.d. 

sjónvarp, tölvu, prentara eða annan nettengjanlegan búnað.  

 

 

Hægt er að festa sendinn á vegg en einnig er hægt að hafa hann lausan á borði eða 

þar sem hentugt er. Sendirinn er útbúinn snjall loftneti til að veita sem bestu mögulegu 

gæði á netmerki og til þess að takmarka truflanir frá öðrum sendum. Sendir býður upp 

á tvær tíðnir fyrir þráðlaust net, 2.4GHz 300Mbps og 5GHz 866Mbps. Kostir þess að 

geta valið á milli 2,4 og 5GHz er sá að 2,4GHz hefur betri dreifingu í gegnum veggi og 

lengri drægni en 5GHz býður upp á meiri hraða á kostnað drægni þess. Hægt er að 

tengja sendana við NebulaFlex skýjalausn án aukagjalds. Sendirinn fær netfæðingu 

frá skiptir (switch) sem er staðsettur í fjarskiptaskáp (FSK), og tengist fæðingin með 

RJ-45 tengi að aftanverðu. Það verður einn sendir í hverju herbergi fyrir sig, sem gestir 

hótelsins geta notfært sér. Verktaki mun sjá um uppsetningu á sendum og búnaði 

tengdu kerfinu. Fyrirtækið Betri fjarskipti munu sjá um forritun á aðgangsstýringu 

netkerfisins og þar á meðal hvernig gestir fá aðgang að netsendum í herbergjum.[7]      
 
 
 

Mynd 3. Tengingar Zyxel netsendir 
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[7] 

[7] 

Mynd 5. Fræðimynd af Zyxel netsendi 

Mynd 4. Útlitsmynd Zyxel netsendir 
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2.4 Brunaviðvörunarkerfi 

2.4.1 Staðlar og reglugerðir 

Við hönnun á brunaviðvörunarkerfinu var notast við viðeigandi staðla og reglugerðir 

sem eru í gildi, sbr. lög um brunavarnir nr. 75/2000, ÍST EN 54 brunaviðvörunarkerfi 

og byggingarreglugerð nr. 112/2012 var notuð við ákvörðun á notkunarflokki 

húsnæðisins og almennar reglur um brunavarnir. Stuðst var við reglur um sjálfvirk 

brunaviðvörunarkerfi 161.1.BR1[8] til þess að ákveða staðsetningar á reykskynjurum, 

handboðum og sýrenum. 

2.4.2 Val á brunaviðvörunarkerfi 

Við val á brunaviðvörunarstöð fyrir húsnæði var notast við 

upplýsingar frá Nortek. Brunaviðvörunarstöðin sem var 

valin fyrir þetta verk heitir Previdia Compact. Samskonar 

stöð er nú þegar til staðar í öðru húsi á þessu svæði og þar 

af leiðandi var ákveðið að notast við sama framleiðanda af 

brunaviðvörunarstöð. Staðsetning brunastöðvar (BK-S) og 

vaktskjá (BK) sjá Viðauki A 2.  

2.4.3 Tæknilegar upplýsingar 

Previdia Compact notast við vistfangskerfi. Þessi stöð er tæknilega mjög fullkomin og 

möguleikarnir fjölmargir. Það er þó sérstaklega tvennt sem gerir Previdia 

brunaviðvörunarstöðina einstaka. Ólíkt hefðbundnum brunaviðvörunarstöðvum þar 

sem íhlutir eru skrúfaðir fastir í stöðina og vírar svo tengdir í þá, er stöðin byggð upp 

af einingum  sem þýðir að ef það þarf að skipta út íhlutum eða bæta við þarf ekki að 

aftengja neitt eða afvirkja stöðina. Öll forritun að baki íhlutar sem skipt er um með 

þessum hætti helst inni í kerfinu og því þarf ekki að eiga við forritun þegar viðhalda þarf 

ónýtum íhlutum. Í stöðinni er varaörgjörvi sem tekur við ef aðalörgjörvinn bregst, einnig 

eru örgjörvar í öllum einingum sem nýtast í sama tilgangi, þannig það eru litlar líkur á 

að kerfið detti út. Hægt er að tengja stöðina við skýjalausn (cloud) til þess að hafa 

yfirsýn og eftirlit með kerfinu, sem auðveldar mikla vinnu og kostnað þegar kemur að 

árlegu eftirliti. Stöðin er tengd með 230V 0.6A og sendir út á kerfið 27.6V. Í stöðinni 

eru 2x12V 7Ah battery. Nortek sér um alla forritun og tengi vinnu í stjórnstöðvum.[9, 

Málsgr. 5] 

Mynd 6. Previdia Compact brunastöð 
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2.4.4 Virknilýsing 

Virkni brunaviðvörunarkerfisins er þannig uppsett að reykskynjarar í hverju rými eru 

sjálfstæðir, sem þýðir það að ef skynjari fer í gang í einhverju herbergi þá mun sá hinn 

sami skynjari væla í 60 sekúndur og ef ekki er slökkt á hljóðgjafa og stöðin endursett  

innan þess tíma þá fer allt kerfið í gang og sendir boð á vaktstöð. 

Ef reykskynjari eða handboði í sameiginlegu rými fer í gang, þá fer kerfið í gang án 

forviðvörunar. Hægt er að tengja stöðvarnar saman úr sitthvoru húsinu með IP-

boðsendi með GSM varaleið sem sendir boð á 90 sekúndna fresti en það verður ekki 

gert í þessu tilviki. Ekki þarf að gera ráð fyrir að samtengja brunaviðvörunarstöðvarnar 

þar sem þær verða sjálfstæðar í virkni.  

 

2.4.5 Reykskynjarar, hljóðgjafar og handboðar 

Notast er við optíska reykskynjara. Optískur reykskynjari 

virkar þannig að inn í reykskynjaranum er svokallað 

reykhólf en í reykhólfinu er innrauð-ljósnæm díóða. Virkni 

innrauðu díóðunnar er sú að hún er sífellt að senda 

ljósmerki sem ljósnæma díóðan skynjar ekki. Þegar reykur 

berst inn í reykhólfið dreifist innrauða ljósið meira og þegar 

ákveðið mikið af reyk hefur borist inn í reykhólfið mun 

ljósnæmadíóðan skynja innrauða ljósið og þar af leiðandi 

senda merki til stjórnstöðvar að um reykboð sé að ræða. 

Skynjarinn er óháður rakastigi, hitastigi og loftræstingu og hentar því vel í herbergi, 

stigaganga, geymslur og einnig ef skynjari er staðsettur nálægt eldhúsi. Möguleiki er 

að fá sökkul fyrir reykskynjarann sem er með innbyggðri sírenu fyrir brunaboð. Allir 

skynjararnir eru með innbyggðum einangrara svo ekki er nauðsynlegt að vera með 

sérstaka einangrar á slaufunum en innbyggð einangrun gerir það að verkum að ef bilun 

verður í skynjara dettur einungis sá skynjari út úr kerfinu í stað allra skynjara sem er 

mjög hentugt við byggingu eins og þessa vegna þess að um mörg aðskilin rými er að 

ræða þar sem gestir hótelsins eru og ekki verður þá ónæði af því.  

Mynd 7. Útlitsmynd af Reykskynjara 
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Í 23.1. mgr. 23. gr. reglna um sjálfvirk brunaviðvörunarkerfi frá mannvirkjastofnun  

er kveðið á um að handboðar skulu vera rauðir að lit, sterkbyggðir og öruggir. Þeir 

skulu vera greinilega merktir brunaviðvörunarkerfinu t.d. með ELDUR - ÞRÝSTIÐ Á 

HNAPPINN. Handboði skal vera staðsettur við hvern útgang og skal ekki vera 

staðsettur í meiri en tuttugu metra fjarlægð frá neinum stað á gangi/svæði.[8] Allar 

einingar brunakerfisins, handboðar og reykskynjarar, skulu vera merktir með númeri 

og forritaðir með viðeigandi númeri hlutar.  
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2.5 Lágspenna  

Þegar stærð heimtaugar var ákveðin þurfti að taka tillit til reksturs bygginganna. Vegna 

hlutverks og stærðar var valin 100A þriggja fasa heimtaug. Heimtaugin er 4x50mm2 

álstrengur með PEX einangrun og þegar athugað var hversu mikið slíkur strengur þolir 

kom í ljós að þegar álstrengur er lagður í röri í jörðu þolir hann 112A samkvæmt ÍST 

200:2006 (viðmiðunaraðferð D í töflu 52A.5, dálk 7).   

Þegar lágspennuhluti bygginga er hannaður þarf að fara eftir viðeigandi stöðlum og 

reglugerðum sem eru í gildi, ÍST200:2006, notast var við ákvarðanir gagnvart gildleika 

víra, rafstrengja og staðsetningu búnaðar, gerð og fjölda tengistaða. 

Allar lágspennu lagnir skulu vera lagðar og tengdar eftir tilheyrandi stöðlum sem nú 

eru í gildi. Allar lagnir skulu vera mældar og prófaðar þar sem á við. Allar 

lágspennulagnir skulu vera merktar og skilgreindar hvar þær eru tengdar og skulu 

uppfylla viðkomandi staðla. Allur búnaður skal vera CE-merktur:  

CE-merking vöru gefur til kynna að varan uppfyllir lágmarks kröfur um öryggi og 
heilsuvernd sem settar eru fram í Evrópu tilskipunum. Sá sem telur sig fullnægja 
öllum ákvæðum allra tilskipana, sem vöru hans varða hefur leyf til að auðkenna 
vöru sína með stöfunum CE. Framleiðendum sem og innflytjendum ber skylda 
að gæta að því að vörur sem þeir framleiða/flytja inn heyri undir viðeigandi 
tilskipanir Evrópusambandsins.[10] 
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2.5.1 Raflagnir í herbergjum 

Allar raflagnir verða innfeldar í veggi og 

engin raflögn verður sjáanleg eða utaná 

liggjandi. Reiknað er með að eiga 

aukapláss í pípum fyrir BUS streng sem 

gæti fylgt hússtjörnunarkerfi í framtíðinni. 

Notast er við 20mm pípur að dósum fyrir 

rofa, tengla og ljós nema að veggljósum, 

en þar er notast við 16mm pípur þar sem 

veggdósin er einungis með stúta fyrir 

16mm pípur. Sérgreinar að ofnum, 

helluborðum og uppþvottavélum skulu vera 

lagðar með 20mm pípum og dregið í þær 

hæfilegan sverleika af vírum sem hentar 

álagi búnaðarins. Almennt skulu rofar vera 

staðsettir í 110cm hæð frá gólfi og  tenglar 

í 20cm hæð frá gólfi nema annað sé tekið 

fram á teikningum. Dregið er 1,5q 

einþættan vír í pípur með brúnan sem 

fasalit, sjá mynd 10 um litaval fasa. 

Verktaki skal skila af sér full kláruðu rými 

við verklok og felur það í sér uppsetningu á 

ljósum, tækjum og frágangi á dósum á 

viðunandi hátt. 

  

 

 

 

 
  

Mynd 8. Yfirlitsmynd lágspennu af herbergjum 
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2.6 Lagnaefni 

2.6.1 Pípur  

Pípur í léttum veggjum og niðurteknum loftum skulu vera af viðurkenndri og vandaðri 

gerð. Allar pípur fyrir smáspennu skulu vera 20mm, aðrar almennar lagnir skulu vera 

lagðar úr 16mm efni eða eftir aflnotkun búnaðar t.d þarf helluborð 20mm rör vegna 

sverleika strengja/víra. Allar lagnir skulu vera vandaðar. Samskeytibúnaður plastpípna 

skal vera úr plasti. Nota skal samtengingarhólka með málmfjöður og passa að þar sem 

rör eru sett saman skuli ekki vera tregða eða þrýstingur á rörinu. Pípur skulu vera  

kyrfilega festar með 1.5m millibili og þar sem beygjur eru skal millibilið vera minna. 

Festiefni skal vera viðeigandi t.d. naglaspennur, girði þar sem mörg rör koma saman 

eða sérstakar rörafestingar sem hægt er að smella læstum. 

Pípur skulu vera lagðar þannig að einangrun strengja og víra geti ekki skaddast inn í 

pípum eða af skörpum brúnum á enda pípa við ídrátt.[11]  

Fyrir pípur í steypu skal öllum rörum sem standa úr  gólfi, veggjum og loftum vera lokað 

með þar til gerðum plasttappa um leið og þær eru lagðar svo ekki sé hætta á 

skemmdum frá aðskotahlutum, vatni eða steypu þegar múrað eða steypt er.[11] 

 

2.6.2 Pípur í jarðvegi 

Verktaki skal leggja inntakspípur inn í byggingu fyrir heimtaug, útilýsingu, ljósleiðara 

og fjarkskiptalögnum ásamt öðrum lögnum sem koma fram á teikningum. Pípur skulu 

vera heildregnar PE plastpípur af vandaðri gerð. Pípur skulu vera lagðar þannig að 

ekki er hætta á að vatn geti runnið í þær og inn í bygginguna, allar beygjur á pípum 

skulu vera jafnar og að því gætt að uppgefinn beygjuradíus sé ekki yfirstiginn. Til varnar 

óhreinindum skal pípum lokað með viðunandi hætti t.d. með plast töppum. Verktaki 

skal ennfremur passa að óhreinindi fari ekki inn í pípur við lagningu og skal hann 

hreinsa úr þeim áður en mokað er yfir. Inntakspípur skulu vera lagðar á a.m.k. 700mm 

dýpt og gott er að leggja gulan viðvörunarborða yfir pípur. Draga skal girni í allar þær 

pípur sem ekki á að nota strax.[11] 
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2.6.3 Dósir 

 

Notast er við vandaðar plastdósir frá íslenska 

framleiðandanum Bjarg. Ástæðan er sú að dósirnar 

frá Bjarg eru mjög vandaðar, sterkbyggðar og eru 

ódýrari en ABB og ELKO, sjá verðsamanburð hér til 

hliðar í töflu 1. Loftadósir eru 82mm í þvermál,  

46mm á hæð með 4 stútum fyrir 20mm pípur og 4 

stútum fyrir 16mm pípur. Dósirnar eru með 4mm 

skrúfestingu fyrir lok og ljós. Rofadósir frá Bjarg eru 

71mm í þvermál, 46mm í dýpt, með stútum fyrir 

20mm pípur. Snúningshringur er inn í dósunum til 

þess að hægt sé að stilla halla á skrúfugötunum ef 

dósir skekkjast í veggjum. Hægt er að stilla dósirnar 

af með sérstökum dósastólum þar sem að munur er 

á ef unnið er með einfalt eða tvöfalt gifs og 

timbur.[12]  Öllum sýnilegum dósum skal lokað með 

blindloki og skulu þau vera skrúfuð á dósirnar og 

skulu dósir og lok vera samstætt efni frá sama 

framleiðanda. Blindlok skulu falla slétt við vegg eða 

loft. Dósir í léttum veggjum og loftum skulu vandlega 

festar með tilheyrandi festingum, allar dósir skulu 

vera sléttar við endanlegan vegg, gólf eða loftflöt. 

Öllum dósum ber að skila með loki, rofa, tengli eða 

eins og á við á hverju sinni. Dósir utanhúss skulu 

vera vatnsheldar a.m.k. IP54 (Viðauki A.1) trefjaplastdósir. 

Tafla 1. Verðsamanburður á dósa efni 

Mynd 9. Útlitsmynd af loftadós og Rofadós 

Framleiðandi Tegund Breydd/Hæð Verð m.vsk
ABB Loftadós 82mm/77mm 709kr
Bjarg Loftadós 82mm/46mm 540kr
Elko Loftadós 82mm/40mm 1400kr
ABB Rofadós 72mm/62mm 470kr
Bjarg Rofadós 71mm/46mm 330kr
Elko Rofadós 71mm/45mm 750kr
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2.6.4 Vírar, Strengir og raftaugar 

Notast er við víra frá heildsalanum Ískraft þar sem 

verktaki fékk bestu kjör á vírum frá þeim en verktaki vill 

ekki taka fram afsláttarkjör á vírum. Vírarnir eru allt frá 

1,5q upp í 16q. Notast er við gulgrænan sem Jörð (⏚), 

blár fyrir Núll (N) og brúnn fyrir Fasa (L) , þar sem þrír 

fasar skal notast við fasaröðina Brúnn (L1), Svartur (L2) 

og Grár (L3). Við alla almenna tengla og rofalagnir er 

notast við 1,5q vír en í  töluvíringar er notast við 10q-

16q. Heimtaug bygginganna er 4x50q álstrengur með 

XLPE einangrun. Plaststrengir eða raftaugar sem lagðir 

eru frá töflum eða tengikössum skulu merktir 

viðkomandi töflu og greinanúmeri og skal merking vera 

varanleg. Miðast er við tregbrennanlega strengi af 

gerðinni NYM eða EKK, sjá upplýsingar í IEC 60332-

1[13] og Powerflex strengi sem þola hita og 

kuldabreytingar og skulu þeir vera lagðir í jörðu. 

Raftaugar skulu vera plasteingangraður eirvír og skal einangrun fullnægja kröfum 

Neytendastofu. Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar en halda skal sama fasalit 

alls staðar í raflögninni. Allar rafleiðslur skulu litamerktar samkvæmt tæknilegum 

tengiskilmálum raforku (TTR) [1, bls. 70].  Snúrur og lausataugar skulu ekki vera 

grennri en 1,5q en annars þola þann málstraum sem getið er á tengimyndum.  Um 

gerð strengja og gildleika tauga vísast til einlínuteikninga af dreifiskápum. Sjá viðauka 

A3-4. 

 

2.7 Innlangaefni 

Eftir fund með arkitekt og eiganda bygginganna var sú ákvörðun tekin að notast við 

sama framleiðanda af innlagna efni og í öðrum byggingum á svæðinu. Allt innlagnaefni 

bygginganna skal vera svart að lit. Notast er við efnið ABB Future Liner svart matt þar 

sem það útlit er í öðrum byggingum á svæðinu.  

Mynd 10. Sýnimynd af litavali Fasa 
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2.7.1 Val á efni 

Tenglar, rofar og annar sýnilegur búnaður skal vera frá sama framleiðanda og í þeirri 

línu sem kaupandi fer fram á. Allur búnaður skal vera með varnarbúnaði þar sem á við. 

Ef búnaður er ekki til í sömu línu skal finna búnað sem er samsvarandi þeim búnaði 

sem settur er upp.[14] 

Fengin voru verð frá þremur framleiðendum í innlagnaefni; ABB, GIRA og BERKER. 

Eins og var nefnt hér að ofan vildi eigandi bygginaganna notast við sama innlagna efni 

eins og í öðrum byggingum á svæðinu og var borið undir eiganda verð, útlit, kosti og 

galla á GIRA og BERKER. Niðurstaðan þrátt fyrir aukin kostnað í verði var ABB Future 

Liner svart matt. Einungis var gerður heildar verðsamanburður á efni án afsláttar kjara. 

Sjá töflu 2. 

 

 

 

 

 
     

 

                      ABBFuture Liner[15]                                        GIRA E2[16]                                             Berker K1[17] 

 

 

 

 

Tafla 2. Verðsamanburður á innlagna efni 

Framleiðandi Tegund Litur Verð Verð m.vsk 

ABB Future Liner  Svart matt 2.556.008kr 3.169.449kr 

GIRA E2 Svart glans 1.966.740kr 2.438.757kr 

BERKER K1 Svart matt 2.205.608kr 2.734.953kr 

 

 

Mynd 11. Samanburður útlits innlagnaefni 
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2.8 Rafmagnstöflur / Dreifiskápar 

Verktaki skaffar aðaldreifiskáp á þann stað sem er merktur á teikningu. Verktaki skal 

útvega allt nauðsynlegt efni í dreifiskápa samkvæmt teikningum og magnskrá. Innifalið 

skal vera mælingar, spjöld, lok, festingar, merkingar, undirbygging, vírarennur og lok. 

          Rafbúnaður í dreifiskápa er talinn með öðrum verkliðum. Verktaki útvegar aðra 

dreifiskápa í húsið samkvæmt teikningum og magnskrá. Stærð skápa kemur fram í 

magntöluskrá og skulu þeir vera úr plasti, málmi og varðir gegn tæringu. Þess skal 

gætt að staðsetningar séu í samræmi við teikningar. Innifalið skal vera allt nauðsynlegt 

smáefni sem þarf til uppsetningar. Miðað er við CE merkta einingaskápa frá 

viðurkenndum aðilum. Skápar skulu að öllu leiti vera lausir við ryk og önnur óhreinindi, 

áður en búnaður er settur í. Nota skal nippla eða töflustúta við inntak í alla skápa, eða 

nota til þess sérstaka flangsa með gúmmímottum. Allir hlutir í skápum s.s. vör, öryggi, 

liðar, raðklemmur, greinar og kvíslar skulu greinilega merktir. 

Greinar og kvíslar skulu merktar og númeraðar skv. einlínuteikningum. Verktaki 

skal setja smækkaða mynd af einlínuteikningu í plast á innanverða skáphurð hvers 

dreifiskáps. Festa skal myndina smekklega á skáphurð. Öll töfluvinna skal vera 

snyrtileg og fagmannlega unninn. Vírar skulu vera snyrtilega lagðir og ganga skal 

fagmannlega frá öllum endum. 

          Allur vír í töflum skal vera fínþættur, mjúkur töfluvír. Á vírenda skal setja 

klemmda vírhólka áður en þeir eru tengdir nema í þau raðtengi sem ætlast til að setja 

vírinn beran í. Ekki skal setja nema eina taug undir hverja skrúfu í núll- og jarðskinnu. 

Allar nauðsynlegar skinnur fyrir P, PE, PEN skulu vera innifaldar í þessum verklið.  

          Aðaldreifiskápur er staðsettur í tæknirými á fyrstu hæð. Miða skal við að 

aðaldreifiskápur sé með innkomandi rofa og mælingu, stærð sjá á viðauka A4. 

Skápurinn skal vera einingaskápur. Skilrúm úr ljósbogaþolnu efni, skal loka á milli 

hólfa. Í skápinn kemur aðalvarrofi, mælir og kvíslvör. Aðkomandi strengir koma bæði 

að ofan og að neðan. Aðrir skápar eru minni, innfelldir að öllu eða hálfu leyti. Innfelldir 

skápar skulu vera með málmloki og ramma. Stærðir koma fram í magntöluskrá.  

Einlínuteikningu og staðsetningu aðaldreifiskáps má sjá í viðauka A2-4.[18]  
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2.8.1 Val á töflu 

Aðaldreifiskápurinn sem varð fyrir valinu er frá Striebel & John þar sem að rafverktaki 

hefur betri reynslu af skápum frá Striebel & John heldur en frá Hager, þar sem þeir eru 

með mikla yfirburði í gæðum og notkun. Uppbygging á skápum frá Striebel & John er 

einföld og auðvelt er að breyta uppröðun ef þess þarf og mikið af lausnum eru í boði.  

          Notast verður við gólfskápa að stærð 1850x1300x275mm(hxbxd). Við val á skáp 
þurfti að taka mið af ýmsu. Í því sambandi má nefna aðalrofa, fjölda Neozeda, lekaliða 

og öryggja, stýringu fyrir varmadælur, rafstöð, bílahleðslu, raforkumælirinn og 

hugsanlega stækkun á töflu og aukabúnaði sem gæti bæst við á næstu árum. 

          Ástæða þess að valin var svona stór aðaldreifiskápur í samanburði við innihald 

skápsins var sú að eigandi byggingarinnar vildi eiga möguleika á að færa kveikingar í 

herbergjum inn á stýrikerfi fyrir hússtjórnunarkerfi. Ef kveikingum á herbergjum yrði  

breytt þá væri nægilegt pláss fyrir töfludimma og tilheyrandi stýribúnað fyrir 

hússtjórnunarkerfi en gert var ráð fyrir um það bil 50% auka plássi fyrir viðbætur. Þetta 

eru tvær byggingar og þar með eru tveir aðaldreifiskápar og einn greinaskápur í hverju 

herbergi fyrir sig, samtals 16 stykki í heildina. 

          Við val á greinaskápum í herbergjum varð fyrir valinu skápur frá Hager sem eru 

356x348x95mm að stærð, þar sem skáparnir þurfa að rýma lekaliða, 8 greinar og eiga 

um það bil 30% aukapláss fyrir hugsanlega viðbætur. Því var 24 greina tafla fyrir valinu. 

Töflurnar verða innbyggðar í vegg, innra byrði er úr trefjaplasti og ytra byrðið 

samanstendur af ramma og hurð úr plasti. Of þétt bil er á milli stoða þar sem töflur eiga 

að vera  staðsettar og því var ekki hægt að notast við töflur frá Striebel & John þar sem 

þær voru of stórar. 
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2.8.2 Val á töfluefni 

Notast verður við 100A aflrofa frá framleiðandanum ABB, en hann er tvímálmsvörn, til 

varnar almenni notkun og getur rofið 36kA með skammhlaupsvörn sem stenst ákvæði 

4.4.1 í TTR[1] um skammhlaupsþol rafbúnaðar (Skýring: Hármarksstraumþol er það 

toppgildi straums sem rafbúnaður þarf að þola og geta unnið eðlilega á, meðan 

straumur stendur á og eftir að hann er genginn yfir. Þessi straumur verður hæstur í 

upphafi skammhlaups).  

Allur búnaður sem notast er við í aðaltöflu er frá framleiðandanum ABB. Víringar frá 

aflrofa inn á mæli verður úr 16q fínþættum eirvír. Notast verður hlak kubba (raðtengi) 

sem eru fjöldatenging til að auðvelda við víringu inná mörg Neozed (kvíslvör) eða 

lekaliða. Hlak kubbarnir eru 5 talsins, fasarnir 3, núll og jörð  og út frá þeim er vírað inn 

á þriggja fasa Neozed með 3x63A vartöppum. Neozed fæðir rafmagn frá mæli inn á 

nokkra lekaliða og vírað verður frá lekaliðum inn á öryggi og framvegis. Allar víringar 

frá hlak kubbum verða 16q eyrvír og út frá Neozed 10q inn á lekaliða sjá Viðauka C1-

2  
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2.9 Bílahleðslustöð 

Vegna aukinnar notkunar á rafmagnsbílum hafa kröfur til búnaðar, frágangs og 

staðsetningar þeirra aukist. Algengt er að fólk hlaði bílana sína í venjulegum Schuko 

innstungum þrátt fyrir viðvaranir frá sérfræðingum og út frá því hafa oft komið upp 

bilanir þar sem tenglar ofhitna og bráðna. Það er því mikilvægt að hafa réttan búnað 

fyrir hleðsluna svo að slíkt gerist ekki. Bílahleðslur eru því komnar til að vera og skal 

rétt farið að því að hanna og leggja fyrir slíkum búnaði í nýbyggingum og gömlu 

húsnæði. 

 

2.9.1 Staðlar og reglugerðir 

Mannvirkjastofnun mælir eindregið með að við heimahleðslu rafbíla sé notuð 

hleðsluaðferð 3, þar sem viðeigandi búnaður tryggir hleðslu þeirra á öruggan hátt. 

Nánari upplýsingar um hleðsluaðferðir rafknúinna farartækja má nálgast í 

staðlinum.[19] ÍST EN 61851-1. Kröfur til raflagna þar sem hleðsla rafknúinna 

farartækja fer fram er að finna í samræmingarskjali Evrópsku rafstaðlasamtakanna, 

CENELEC, nr.HD 60364-7-722, sem er hluti íslenska staðalsins ÍST 200 um raflagnir 

bygginga. Í fyrrgreindum leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar segir m.a. eftirfarandi um 

hleðslu rafknúinna farartækja: 

Hleðsluaðferð 3, til tengingar rafknúins farartækis við raflögn er notaður 
sérhæfður búnaður til hleðslu rafknúinna farartækja, sem fasttengdur er raflögn. 
Hinn sérhæfði búnaður tryggir að rafbílinn sé tengdur raflögninni á áreiðanlegan 
og öruggan hátt og aðlagar hleðslustöð þeirri raflögn sem tengst er, t.d. 16A eða 
32A. Notaður er tengibúnaður, t.d. klær, tenglar og hleðslustöðvar, sem 
sérstaklega er gerður til hleðslu rafbíla. Þessi aðferð hentar vel til hleðslu rafbíla 
og er sérstaklega mælt með að hún sé notuð.[19, bls. 4] 
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2.9.2 Val á Bílahleðslustöð 

Stöðin sem varð fyrir valinu er Zapcharger pro. Sú stöð 

hefur þann kost ásamt fleiri stöðvum að það er hægt að 

fylgjast með hleðslunni í gegnum snjallforrit í símanum en 

forritið fylgir með stöðinni að kostnaðarlausu. Fleiri kostir 

við þessa stöð eru að það er hægt að vera með fleiri en 

eina stöð tengda saman þar sem  stöðin er með innbyggðri 

álagsstýringu. Stöðin ákveður sjálf hvaða bíll þarf meira á 

hleðslu að halda en aðrir og dreifir því álaginu á milli stöðva. 

Zapcharger pro kemur með þeirri útfærslu að hægt er að 

hafa RFID kort sem notendur geta auðkennt sig með og er 

stöðin mjög smekklega útlítandi, gerð úr svörtu stáli með 

svartri plasthlíf að framan og mjög hentug í notkun.  

Stöðin er með universal hraðtengi þar sem hver sem er 

getur hlaðið bílinn sinn með sinni eigin snúru. Kostnaðurinn við Zapcharger pro er 

259.900 kr. með vsk. Ástæða þess að við völdum þessa stöð fram yfir aðrar er að 

stórum hluta þess að við höfum sett upp slíka stöð áður með góðri reynslu á 

búnaðinum, einnig er þetta eina stöðin á markaðnum sem fæst hér á landi með 

innbyggðri álagsstýringu á 3-fösum (nánari útskýringar á álagsstýringu hér að neðan).  

2.9.3 Notkun, fræði og staðsetning 

Zapcharger pro er Bílahleðslustöð sem er framleidd 

af Norsku fyrirtæki Zaptec. Stöðin er flutt inn af 

Hlaða ehf. Zaptech hefur þróað fasastýringalausn 

sem þeir hafa einkaleyfi á, sem gerir þeim kleyft að 

jafna álag milli fasa og ná þannig hámarks nýtingu 

Fasastýringin hefur einungis áhrif þegar um er að 

ræða hleðslu bíla á einum fasa og raðtengdar 

stöðvar eiga í hlut, tveir eða fleiri saman. Dæmi: 

einn bíll er í hleðslu og fimm bílar bætast við. Stöðin 

nemur á hvaða fasa bílarnir eru að hlaða (oftast fasi 

1) og dreifir þá álaginu á milli fasa 1-3 svo álagið 

verði ekki of mikið á hverjum fasa fyrir sig. Þegar um 3-fasa hleðslu er að ræða þarf 

ekki að huga að slíku.  Hægt er að tengja stöðina sem einfasa og þá getur hún úthlutað 

Mynd 12. Zapcharger pro hleðslustöð 

Mynd 13. Tengimynd hleðslustöðvar 
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allt að 7,36KW á einfasa 32A grein og sem 3x32A þá úthlutar stöðin allt að 22KW, 

miðað við að einn bíll sé í hleðslu.  

Þessi stöð er hönnuð og hugsuð fyrir allt frá einbýlishúsum upp í stærðarinnar 

byggingar þar sem hægt er að tengja saman allt að 30 stöðvar saman á eina 63A grein. 

Nota skal 5x6q powerflex streng ef stöðin er tengd við 3x32A öryggi. Fyrir fleiri en eina 

stöð t.d. í bílastæða húsi er hægt að nota svokallaðan flatkapal sem er 5x6q. Við hverja 

stöð er sett upp tengibox sem tengist beint á flatkapalinn og út frá tengiboxinu er lagt 

að hleðslutsöðinni, og svo framvegis á næstu stöðvum. Hægt er að vera með allt að 

100 stöðvar þegar notast er við slíkan flatkapal en slíkur búnaður verður ekki notaður 

í þessu verki. 

Zapharger pro hleðslustöðin er vatnsvarin með rakavarnarstuðlinum IP64 (umfjöllun 

um IP stuðul má sjá í viðauka A.1) og kemur með innbyggðum bilunarstraumsrofa af 

gerð B með DC vörn, 3x40A sjálfvari og orkumæli. Rafbúnaðurinn sem þarf til að tengja 

og setja upp slíka stöð er Neozed með 3x35A vartöppum, 5x6q powerflex streng sem 

þolir álagið sem þarf til að flytja rafmagn að hleðslustöðinni og uppfyllir þá staðla sem 

gilda um slíka orkunotkun. 

Stöðin getur skammtað allt að 22KW per stöð ef einn bíll er í 

hleðslu á hverjum tíma. Framleiðandinn lýsir því yfir að á einum 

klukkutíma á bíll að vera hlaðinn upp í hleðslu sem samsvarar 

110 kílómetra hleðslu en slíkt fer þó alfarið eftir hleðslugetu 

hvers bíls. Stöðin er með alþjóðlegri innstungu sem heitir IEC 

62196-2 Type 2 Female.[20] Varðandi greiðslu fyrir notkun 

stöðvanna verður kerfið sett þannig upp að eitt RFID kort fylgir 

hverju herbergi fyrir sig sem fólk getur notað til að auðkenna sig 

við stöðina og sér forrit stöðvarinnar um að lesa úr hvaða kort 

var í notkun, afl og hversu lengi sá bíll var í hleðslu. Rekstraraðili hótelsins sér um að 

ákveða verð, hvort sem það verður fyrir tímanotkun eða afl notkun. Hleðslustöðin er 

læst fyrir notkun almennings og stöðin aflæsist um leið og RFID kort er lagt upp að 

stöðinni eða í gegnum snjallforrit. Settar verða upp tvær hleðslustöðvar á bílastæði fyrir 

framan sitthvora bygginguna en ekki er búið að ákveða nákvæma staðsetningu en gert 

er ráð fyrir lögn út frá aðaldreifiskáp. 

Heimildir voru fengnar af Hlada.is sem er nú í eigu N1. 

Mynd 14. Type 2 hleðslukló 
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3 VARMADÆLUR 

3.1 Val á varmadælum 

Varmadælurnar sem notaðar eru í þessu verki eru af gerðinni Daikin Altherma 3 HT 

R32. Varmadælurnar eru loft í vatn kerfi. Fyrirtækið Verklagnir sáu um val á 

varmadælum eftir ósk eiganda. Verklagnir sjá um uppsetningu og staðsetningu á 

dælunum. 

3.2 Notkun fræði og staðsetning 

Upplýsingar um virkni á varmadælum voru fengnar hjá Verklagnir ehf. 

Virkni varmadæla getur verið misjöfn, hvort sem það er loft í vatn eða vatn í vatn. 

Daikin Altherma 3 getur skilað frá sér 70°C framrásarhita við -15°C útihita, en þessi 

varmadæla nýtir loft utanhúss til að skila orku inn á vatnshitakerfið eins og ofna eða 

gólfhita, ásamt því að geta hitað heitt neysluvatn. Dælan skilar orkusparnaði niður í -

28°C og getur skilað 58°C framrásarhita við -28°C sem er meira en nægilegur hiti til að 

hita upp flest hús án þess að þurfa aukahitara. Aukahitari er þó alltaf til staðar í 

varmadælum ef þörf er á auka hita vegna hitataps. Pressan er með innverter tækni 

(tíðnibreytir) svo að pressan er alltaf að vinna eftir orkuþörf hverju sinni til að tryggja 

langan keyrslutíma öfugt við ON/OFF pressur sem keyra á fullu og stoppa svo.  

Varmadælan vinnur eftir hitanemum á framrás og bakrás samkvæmt stillingum, 

hvort það eru ofnar, gólfhiti eða annað. Hitakerfinu sjálfu er svo stjórnað með eðlilegum 

hætti eins og hverju öðru hitakerfi, hvort sem er með  herbergishitanema á vegg, 

loftstýrðum ofnlokum eða öðrum búnaði. Dælan mun standa undir 90% notkun á árinu 

en aukahitar stendur undir þessum 10% sem vantar upp á. 

Orkunotkun varmadælanna: Útitækið tekur 7360W og innitækið tekur 9000W. 
Framleiðandi mælir með að það sé 1xC32A öryggi á undan útitæki og 3xC16A öryggi 

á undan innitækinu. 

Ekki er búið að ákveða staðsetningu varmadælanna í byggingunum þar sem 

mikið er um búnað í tæknirými og því þarf að ákveða á staðnum hvernig uppröðunin 

verður. 

Heimildir voru fengnar frá kunnáttumanni í faginu frá Verklaögnum ehf. 
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4 RAFSTÖÐ 

4.1 Val á rafstöð 
Notast verður við rafstöð frá Rönning eða aðra sambærilega stöð. Stöðin heitir QIS 95 

frá Atlas Copco. Um er að ræða 95kVA standby power rafstöð sem áætluð er til að 

keyra varmadælur bygginganna áfram við straumrof.  

4.2 Virknilýsing 
Þegar um straumrof verður (rafmagnsleysi frá veitu) vegna bilana eða viðhalds þarf að 

halda varmadælum gangandi svo að hitatap verði ekki í húsnæðinu og að óþægindi 

hljótist ekki af skorti á heitu vatni fyrir gesti. 

Nánari virknilýsing: Svokallaður netskiptir er tengdur rafstöðinni, sá netskiptir er 

sjálfvirkur með innbyggðum netþreyfara (skynjar hvort það sé spenna á netinu eða 

ekki). Við straumrofa ræsir netskiptirinn rafstöðina og bíður eftir að stöðin fasastilli sig. 

Þegar rafstöðin er búin að samfasa sig hleypir netskiptirinn í gegnum sig spennu frá 

rafstöðinni inn á lekaliða fyrir varmadælur. Varmadælurnar halda áfram eðlilegri virkni 

þangað til straumur er kominn aftur á. Þegar straumur er aftur kominn á netið skiptir 

netskiptirinn aftur yfir og slekkur á rafstöðinni. 

Staðsetning rafstöðvar er enn óákveðin en líkleg staðsetning verður í skýli til 

hlífðar rafstöðinni á milli bygginganna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

4.3 Tengimynd 
 

Á mynd 15.  má sjá fræðilega tengimynd hvernig skal tengja rafstöðina inn á netið í 
aðaldreifiskáp T.A. 

 

 

Mynd 15. Tengimynd af rafstöð í dreifiskáp 
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5 LÝSING 

5.1 Staðlar og Reglugerðir 

Við hönnun á lýsingu ber að hafa margt í huga. Lampar skulu vera viðurkenndir af 

Neytendastofu. Allir lampar þurfa að vera CE merktir, í hverjum lampa skal vera merki 

sem segir til um stærð á peru sem ætluð er í ljósið. 

Við hönnun á lýsingu var notast við  

• ÍST EN 12464[21]  

• ÍST EN 1838.[22] 

5.2 Almennt 

Arkitekt sá um val á ljósum og ljósabúnaði. 

Þegar huga þarf að vali á ljósum og ljósabúnaði þarf að hafa ýmis atriði í huga. Hér 

áður fyrr var mikið hugsað um wattatölu ljósa en nú þegar LED ljósgjafar eru ryðja sér 

til rúms er litið til lumena, litaendurgjafar og glýjustigs ljósgjafa. Við hönnun þarf að 

huga að því að fólki líði vel í því umhverfi sem það er í. Í því sambandi þarf að hafa í 

huga að ekki sé endurkast frá hlutum sem gætu valdið glýju og að birta sé nægileg  í 

rými þar sem fólk er með vinnustöð/vinnusvæði.  

Hormónin kortisól og melatónín stjórna líkamsklukku okkar. Kortisólið vekur fólk 
og skerpir athygli, melatínínið veldur syfju. Birtan hefur bein áhrif á bæði þessi 
hormón í gegnum augað. Kortisól er framleitt þegar nóg birta er til staðar og 
melatónín þegar birta er lítil. Einnig hefur litarhitastig ljóss verið tengt við 
framleiðslu þessa svefns og vöku hormóna. Blátt ljós hefur t.d. áhrif á að 
melatónín er lægra í blóði og kortisól hærra. Ekki er því gott að vera í bláleitu 
eða köldu ljósi þegar menn hyggjast leggjast til hvílu. Eins líður fólki betur og 
það afkastar meiru við störf sín en annars, búi það við rétta blöndu dagsbirtu, 
ljóss og litarhita ljósgjafanna.[23]  

Æskilegt er að notast við 2700-3000K á heimilum, 4000-8000K á vinnustöðum.  
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5.2.1 Útiljós 

5.2.1.1 Niðurgrafin ljós 

Notast er við niðurgrafin spot ljós frá belgíska 

framleiðandanum Wever&Ducré. Chart Asym 1.6 [24]  

er hannað í þeim tilgangi að lýsa upp veggi þar sem 

halli er á ljósgeisla ljóssins. Ljósið er 16cm í þvermál 

með varnarstuðul IP67. sem gerir það mjög hentugt 

fyrir krefjandi veðurlag á Íslandi. Umfjöllun um IP 

stuðul má sjá í viðauka A.1. Ljósið er staðsett í jörðu 

með tilheyrandi jarðvegsboxi sem ætlast er til að nota 

undir ljósið sjálft. Í ljósinu er innbyggður LED ljósgjafi 

að stærð 5W 3000kelvin 450lumen CRI80.  

Staðsetning ljósana er að sjá í viðauka A5. en ljósin 

verða staðsett meðfram veggjum stigahússins í þeim 

tilgangi að stigahúsið verði meira áberandi og 

sjáanlegra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Útilýsing niðurgrafin ljós við stigahús 
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5.2.1.2 Veggljós 

Notast er við veggljós frá ítalska framleiðandanum Fumagalli. Ljósið er af gerðinni 

MARTA 90,[25]. Ljósið lýsir bæði upp og niður og er með perustæði fyrir GU10 perur. 

Ljósið er úr heilsteyptu plasti og er það alveg viðhaldsfrítt sem gerir það einstaklega 

sterkt gagnvart íslensku veðurfari. Ljósið er IP55 og vatnsþolið. Umfjöllun um IP stuðul 

má sjá í viðauka A.1. Staðsetning ljósa er við inngang herbergja, á svölum og í 180cm 

frá hæð frá jörðu, sjá viðauka A6. Peran er af gerðinni Philips GU10 2700k 4.6W 

CRI90. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Útilýsing veggljós á stigahúsi 
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5.2.2 Innilýsing 

5.2.2.1 Ljós í stigahúsi 
 
Ljósin í stigahúsi eru frá belgíska ljósaframleiðandanum 

Wever&Ducré. Ljósið er að gerð Venn 1.0 [27]. Ljósið verður 

staðsett í 180cm hæð frá miðstigapalli. Ljósið er einstakt í 

hönnun og er búið til úr álprofíl sem er holur að innan og honum 

er svo lokað með ópal plasthlíf. Inn í prófílnum er led borði sem 

lýsir í gegnum plasthlífina. Ljósið er 38W, 2700k. 

Sjá staðsetningu í viðauka A7. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mynd 18. Veggljós í stigahúsi útlit 

Mynd 19. Veggljós í stigahúsi tækniupplýsingar 
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5.2.2.2 Ljós í tæknirými 
 
Notast er við Led kúpla frá Philips MOIRE Q319 frá Rafkaup.[28] Þetta eru einfaldir 

kúplar, botninn á ljósinu er úr stáli og kúpullinn úr hvítu plasti. Ljósið er einfalt í notkun 

og uppsetningu. Ljósin verða staðsett í tæknirými á 1-2 hæð. 

Sjá staðsetningu í viðauka A8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mynd 20. Loftljós í tæknirými 
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5.2.2.3 Kastarabrautir 

Notast er við Sqube on Track kastarabrautir frá belgíska framleiðandanum Wever & 

Ducré[29]. Við samsetningu slíkrar kastarabrautar þarf prófíl í loft og hann er fáanlegur 

í þremur stærðum 1m, 2m og 3m. Innátengið fyrir kastarabrautina er gert fyrir 230V og 

eru kastararnir smelltir á brautina sjálfa og færanlegir að vild. Kastarabrautin verður í 

heild 5m í stofu og 3m í eldhúsi. Staðsetning á kastarabraut í eldhúsi verður samsíða 

100cm frá vegg, staðsetning í stofu veður samsíða 60cm frá vegg, sjá staðsetningu í 

viðauka A9. 

Perur í veggljós eru að gerðinni Philips Master GU-10 2700K 4.6W CRI90.[26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Kastarabrautir í miðrými og eldhúsi 
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5.2.2.4 Hangandi ljós 

Notast er við Semi Pendant frá danska framleiðandanum GUBI.[30] Semi Pendant er 

áberandi bogalaga, einstakt hangandi ljós sem byggt er á tveimur fjórðungs hringjum 

sem settir eru saman bak-til-baks. Ljósið er tilvalið sem hangandi ljós yfir 

eldhúsborðum eða stofuborðum. Semi Pendant ljósið var hannað árið 1968 sem 

afrakstur skapandi samvinnu Claus Bonderup og Torsten Thorup. Þeir vildu búa til 

lampa sem innihélt skarpar, hreinar línur og rúmfræðilega lögun. Hönnun þeirra var 

lögð fyrir í keppni Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Arcitecture og vann 

fyrstu verðlaun. Á níunda áratug var þetta mest selda Danska hönnunin, náði 

alþjóðlegri viðurkenningu og táknrænni stöðu. Ljósið verður staðsett yfir eldhúsborði 

þar sem það nýtur síns sem best, sjá viðauka A10. 

Peran er af gerðinni Philips LED GLS 8W (60W) Glær CRI90.[31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Hangandi ljós yfir eldhúsborði 
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5.2.2.5 Loftljós 

Notast er við Melt Surface Chrome frá framleiðandanum Tom 

Dixon.[32] Melt ljósin eru skemmtileg tilraun málmhúðunar þar 

sem samspil ljóss og skugga fær að njóta sín en útkoman 

gjörbreytist þegar kveikt eða slökkt er á ljósunum. Línan er 

unnin í samvinnu með sænska hönnunar teyminu FRONT.  

Ljósið er staðsett í lofti yfir rúmi til að skapa rólega og 

afslappaða stemmingu þegar gestir vilja eiga rólega stund. 

Staðsetningu má sjá í viðauka A11. 

Peran er af gerðinni Philips LED GLS 8W (60W) Glær 

CRI90.[31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Loftljós yfir rúmmi 
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5.2.2.6 LED borðar 

Notast er við LED borða í kappalýsingu og 

undirskápalýsingu. LED borðarnir koma frá 

hollenska framleiðandanum Lumiparts. Ástæða 

þess að þeir urðu fyrir valinu er góð og áreiðanleg 

reynsla rafverktakans á þessum framleiðanda. LED 

borði í kappalýsingu inná baðherbergi þarf að vera 

rakaheldur IP44, umfjöllun um IP stuðul má sjá í 

viðauki A.1. Borðinn er 9.6W 2700kelvin[33] og 

notast er við sömu tegund  LED borða  í 

undirskápalýsingu og í kappalýsingu miðrými. 

Spennar sem urðu fyrir valinu voru í samræmi við 

LED borðana frá kínverska framleiðandanum 

Euchips.[34] Helstu kostir spennana eru að þeir eru 

dimmanlegir á forvafi sem auðvelda val á búnaði til 

að dimma spennana t.d snúnings LED dimmer. Fyrir 

spenna sem eru ekki eru dimmanlegir á forvafi þarf 

oftast að notast við þrýsti rofa eða dimmanlega 

einingu við spenninn. Einnig henta þeir vel ef 

eigandi ákveður að færa herbergin yfir á 

stýrikerfi(Free@Home) þar sem spennarnir eru Dali 

dimmanlegir 1-10V. Staðsetningu ljósa má sjá í 

viðauka A12. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 24. Ljósabúnaður fyrir LED borða 
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5.2.2.7 Innfeld lýsing 

 

Notast er við innfelda lýsingu frá framleiðandanum TETIZ.[35]  Í anddyri eru 2 stk 

innfeld ljós í lofti, þvermál ljósana er 100mm, perustæði GU-10 og eru ljósin veltanleg.  

Perur í innfeldu ljósin eru að gerðinni Philips Master GU-10 2700K 4.6W CRI90.[26] 

Staðsetningu ljósa er má sjá í viðauka A13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Innfeld lýsing í anddyri 
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5.2.2.8 Veggljós 

Notast er við veggljós frá franska framleiðandanum GRAS. Lampinn er af gerðinni 

DCW N°304.[36] Lampinn var fyrst kynntur árið 1921 og er hannaður af Bernard Albin 

Gras. Staðsetning á veggljósum verður við spegil inn á baðherbergi í 175cm hæð frá 

gólfi og í anddyri í 190cm hæ frá gólfi, sjá viðauka A14.  

Peran er af gerðinni Philips E14 2700K 5W. 
 

 

Veggljós við rúm eru af gerðinni DCW N°210 frá framleiðandanum GRAS.[37] 

Þetta eru mjög hentug veggljós þar sem hægt er að hækka, lækka, færa og snúa þeim 

að vild upp á stýringu á ljósgeisla eftir notkun. 

Ljósin eru staðsett við rúm í 90cm hæð í lægsta punkt, sjá viðauka A14. 

Peran er af gerðinni Philips E14 2700K 5W. 

 

	

Stærð:	armur:	15	cm,	
skermur:	Ø14	x	14	cm	

Perustæði:	MAX	E14	11W	
LED	

 

	

Stærð:	stöng:	78	
armur:	39	og	20	cm,	
snúra:	210	cm	

Perustæði:	MAX	E14	
11W	LED	

 

Mynd 26. Veggljós inná barðherbergi og anddyri 

Mynd 27. Veggljós við rúm 
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5.2.2.9 Standlampar 

Standlampar sem notast er við eru af gerðinni DCW N°411 frá framleiðandanum 

GRAS.[38] Þetta eru mjög hentugir standlampar þar sem hægt er að færa og snúa 

þeim að vild upp á stýringu á ljósgeisla eftir notkun. Staðsetning standlampa má sjá í 

viðauka A15. 

Peran er af gerðinni Philips E14 2700K 5W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Stærð:	stöng:	105,16	og	
20	cm	armur:	36	–	72	
cm,	snúra:	210	cm	

Perustæði:	MAX	E14	
11W	LED	

 

Mynd 28. Standlampi í miðrými 
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5.2.3 Ljósperur 

Val á ljósaperum stóð á milli Philips og Osram en það eru stærstu framleiðendur í dag 

á markaði fyrir ljósabúnað og perur. Verð var fengið frá báðum framleiðendum og 

niðurstaðan var sú verð frá Philips voru hagstæðari. Algengasta peran sem er í þessu 

verki er GU-10. Sú pera var valin vegna CRI gildi hennar sem er 90 en gildið kemst 

hvað næst því að vera jafngóð litarendurgjöf og úr náttúrlegri birtu.  Notast er við aðrar 

perur frá Philpis í verkinu t.d. í loftljósum, hangandi ljósum, veggljósum, standlömpum 

og útilýsingu.  

5.2.4 Neyðarlýsing 

5.2.4.1 Fræði 

Í grein 9.4.12 í byggingarreglugerð gilda eftirfarandi meginreglur um neyðarlýsingu: 

Neyðarlýsing skal vera nægileg þannig að rýming bygginga sé möguleg við straumrof. 

Út- og neyðarlýsing verður í þeim rýmum sem ætlast er til, þ.m.t. tæknirými og 

stigahúsi. Neyðarlýsing bygginga skal að lágmarki lýsa í 60 mín eftir straumrof. 

Neyðarlýsing skal ekki vera minni en 1 lúx í miðlínu flóttaleiðar en minnst 5 lúx í 

tröppum og stigahúsum. Neyðarlýsing skal ná 50% af ljósstyrknum á 5 sekúndum og 

fullum styrk á 60 sekúndum. [39] 

Hönnun neyðarlýsingar skal vera í samræmi við eftirfarandi staðla: 

• ÍST EN 1838,[40]  

• ÍST EN 50172[41]  

• ÍST EN 60598-2-22.[42] 
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5.2.4.2 Neyðarljós 

Notast er við neyðarljós frá Olynpia Electronics, Spot Light. Ljósið er hannað til að lýsa 

upp dimm rými við straumrof og eru fáanleg með svokallaðri spot og wide linsu. Wide 

linsan gerir það að verkum að ljósið dreifist á lengri vegalengdir og hentar t.d. í löng 

rými eða stigaganga. Spot linsan hentar betur í smærri rými þar sem ljósgeislinn þarf 

að lýsa upp smærri flöt.[43] Ljósið er með innbyggðum 3W LED ljósgjafa. Ljósið er 

IP65  svo það hentar bæði inni sem og úti. Umfjöllun um IP stuðul er í viðauka A.1. 

Staðsetning þessa ljósa verður í lofti í tæknirými og stigahúsi, sjá viðauka A16. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4.3 Út-exit ljós 

Notast er við Lounge Light út-exit ljós frá Olympia 

Electronics.[44] Tilgangur með uppsetningu á slíkum 

ljósum er að fólki sjái sem fyrst hvaða flóttaleið ætlast er 

til að það fari eftir. Ljósið er 28x10cm að stærð og er með 

sjálfprófandi búnaði sem prófar sig reglulega. Ljósið er 

hengt upp í flóttaleiðum með sérstökum vírafestingum 

sem fylgja ljósinu. Staðsetning ljósana er í lofti yfir 

stigapalli og útidyrahurð á 1. hæð, sjá viðauka A16. 

Mynd 29. Útlitsmynd af neyðarljósi 

Mynd 30. Útlitsmynd af út-exit ljósi 
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6 VERKLÝSING 

Í verklýsingu er útskýrt hvernig frágangur á raflagnabúnaði skuli háttað samkvæmt 

gilandi reglugerðum og stöðlum. Reglugerðir og staðlar eru upplýsinga banki fyrir 

rafverktaka um hvernig skal huga að frágangi og vinnubrögðum við tengingu á búnaði.  

6.1 Verkið 

6.1.1 Verksvið  

Rafverktaki verksins skal framkvæma og vinna þá vinnu sem lýst er í verklýsingu 

verksins og er samkvæmt teikningum. Teikningar eru táknrænar og sýna í aðalatriðum 

hvers ætlast er til af verktakanum. Verktakinn er skyldugur til að kynna sér þær 

teikningar og aðra verkþætti sem honum er úthlutað til að samræma aðra verkþætti. 

Ef teikningum og verklýsingu ber ekki saman skal verktaki ráðfæra sig við viðkomandi 

hönnuði til að leysa úr slíkum vandamálum. Verktaki sér um að afla og kosta alla þá 

vinnu, efni og tæki sem þörf er á til þess að vinna verkið. Frágangur og vinna 

verktakans skal uppfylla allar þær kröfur sem Brunamálastofnun, Neytandastofa og 

eldvarnareftirliti á svæðinu gera kröfu um. Raflagnabúnaður skal vera viðurkenndur af 

Neytendastofu. Verktaki skal skila verkinu frá sér eins og samningur kveður á um þ.e.  

fullfrágengnu og tilbúnu til notkunar. Frávik eru gerð ef það er sérstaklega tekið fram í 

verklýsingu eða á teikningum. 
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6.1.2 Lýsing í herbergi  

Miðrými.  
Í miðrými, mynd 31, er gert ráð fyrir að hafa rúm hægra megin í herbergi og 

vinnuaðstöðu vinstra megin. Við vinnuborð verða tveir tölvutenglar, einn verður tengdur 

við Zyxel, þráðlausan netsendi, og hinn verður fyrir sjónvarp. Það verða tenglar og 

rofar sitthvorum megin við rúm svo hægt sé að stjórna lýsingu og hlaða snjalltæki. 

Loftljós verður yfir rúmi. Rofar verða í 75cm hæð frá gólfi og tenglar í 20cm hæð. Bilið 

á milli tengla og rofa verður 260cm sem er hæfileg lengd fyrir rúmgafl á hjónarúmi. 

Utanáliggjandi kastarabraut verður yfir vinnuaðstöðu. 

Í miðrými er loftljós yfir rúmi og svo er kastarabraut hjá veggborði og sjónvarpi. Gert er 

ráð fyrir rofum vinstra megin í léttum vegg þegar gengið er inn. 

 

 

 

 
  

Mynd 31. Yfirlitsmynd á miðrými 
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Andyri og bað.  
Í anddyri, mynd 32, eru tvö innfeldljós í lofti en auk þess veggljós í spegli stýrt af tveimur 

samrofum. Greinatafla fyrir íbúð verður staðsett í anddyrinu og einnig tengibox fyrir 

fjarskipti. Handboði fyrir brunakerfi er staðsettur við útidyrahurð. Fyrir utan íbúðir er 

gert ráð fyrir veggljósi. Á baðherbergi verða tvö innfelldljós í lofti og rakaheldur LED 

borði verður felldur inn í loft í sturtu. Lögð verður jarðtenging að niðurföllum í sturtu. 

Tengibox fyrir mótorloka verður staðsett inn í innréttingu á baði H:50cm. 

 

 

  

Mynd 32. Yfirlitsmynd af anddyri og baði 
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Eldhús.  
Í eldhúsi, mynd 33, er gert ráð fyrir að hafa lítið helluborð, örbylgjuofn og uppþvottavél 

á sérlögnum. Utanáliggjandi kastarabraut verður 60 cm frá innréttingu í lofti, og 

hangandi ljós yfir borði. LED borði í ál prófíl verður settur í loft við glugga. Það verður 

eitt útiljós á svölum en því verður stýrt með sólúri. 

 

 

 

  

Mynd 33. Yfirlitsmynd af eldhúsi 
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6.1.3 Lýsing í stigahúsi og tæknirými 
  

Stigahúsið, mynd 34, er aðskilið frá herbergjunum. Lagnir fyrir kvíslar liggja í 

herbergjum að aðaldreifiskáp (T.A) í jörð á milli húsa og koma upp í létta veggnum í 

anddyri herbergja þar sem greinatafla er staðsett.  Lögn fyrir aðra hæð heldur áfram í 

létta veggnum og upp í gegnum plötu að greinatöflu efri hærðar. Einnig voru teknar 

þrjár Cat-5 lagnir fyrir fjarskipti í hvert herbergi. Í töflurými þarf að leggja og tengja 10q 

jarðvíra fyrir sökkulskaut samkvæmt TTR, 2. hluti, M1. 

Aðaltafla verður staðsett inn í tæknirými á fyrstu hæð í stigahúsi. Einnig verður 

brunastöð (BK-S) sem og fjarskipti (FSK). 
  

Mynd 34. Yfirlitsmynd af stigahúsi 
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6.1.4 Inniljós 

Verktaki skal annast uppsetningu á ljósum samkvæmt þeim forsendum sem gefnar eru 

upp í lampaskrá. Miða skal við að lampar innihaldi allan þann búnað sem þarf fyrir 

uppsetningu og ganga skal frá þeim á byggingarstað. Allur aukabúnaður sem tengist 

ljósgjafa t.d. spennar þurfa að vera innifaldir í verði ljóssins og uppsetningu, þó að þeir 

fylgi ekki ljósum. Sýna skal fram á teikningar og myndir af ljósum sem sýna stærð, 

uppfesti og fylgihluti svo hægt sé að ákvarða lampaval. Verkkaupi skal samþykkja 

ljósaval áður en lampar verða pantaðir. Upplýsingargögn frá framleiðanda skulu vera 

til staðar svo hægt sé að meta samræmi lampa við kröfur reglugerðar um raforkuvirki 

ef eftir þeim er óskað. Allir lampar skulu henta til notkunar á þeim stöðum og við 

viðeigandi aðstæður. Litastig ljósgjafa skal vera 2700-3000 kelvin. Ra stuðull skal vera 

að lágmarki 90. Allir LED ljósgjafar skulu hafa að lágmarki 50 þúsund klukkustunda 

endingu frá framleiðanda nema aðrar forsendur liggi fyrir. Í niðurhegndum ljósum skal 

verktaki tryggja að festingar standist reglugerðir hvað varður burðarþol upphengju og 

loftadósar. Verktaki skal gera ráð fyrir úrtöku fyrir innfelda lýsingu og réttan frágang í 

kringum ljós. Skápar koma með fræstri rauf fyrir LED prófíl sem verktaki sér um frágang 

á. Veggljós festast beint á veggdósir með viðeigandi festingum. Ljósgjafar og perur 

skulu vera í samræmi við lampaskrá. 

6.1.5 Útiljós 

Útiljós skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til rakastuðuls og varnar gagnvart UV 

ljósi. Útiljós skulu vera með lágmarks rakastuðul IP 65, umfjöllun um IP stuðul má sjá 

í viðauka A.1. Öll ljós skulu vera 2700-3000kelvin, með RA stuðul að lágmarki 90 og 

að lágmarki 80 þúsund klst. endingu frá framleiðanda. Verktaki skal sjá um að festingar 

og frágangur útiljósa standist viðurkenndar aðferðir í samræmi við reglugerðir. 

6.1.6 Pípur og dósir 

Pípur, hólkar og beygjur skulu vera úr plasti af viðurkenndri gerð. Pípur skulu vera 

þannig gerðar að búnaður og einangrun tauga geti ekki skaddast innan í þeim. Pípur 

skulu koma í töflustúta í töflu og hafa góða festu. Þess skal vandlega gætt að 

hljóðeinangrun í veggjum skerðist ekki við lagningu pípna. Allar pípur skulu tengdar 

saman með viðurkenndum hólkum. Reiknað er með að allar lagnir verði lagðar í steypu 

eða lagðar eftir á í létta veggi. Allar pípur skulu vera 20mm að sverleika nema annað 

sé tekið fram á teikningum. Dósir skulu vera úr plasti og viðurkenndar fyrir þann búnað 



 
 

45 

sem í þær á að koma. Loka skal öllum dósum sem ekki kemur búnaður í með 

viðurkenndum blindlokum og með viðurkenndum festingum. Blindlok skulu vera að 

sömu gerð og sama lit og innlagnar efni. Hæð rofadósa skal vera 110 cm og tengladósa 

20 cm frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós, nema annars sé getið fram á teikningum. 

Dósir fyrir smáspennukerfi skulu vera rofadósir. [11] 

6.1.7 Innlagnaefni 

Allir tenglar skulu gerðir fyrir a.m.k. 16 A málstraum, miðað við 250 V og 50 Hz, nema 

annað sé tekið sérstaklega fram á teikningum. Þeir skulu vera innfelldir og svartir mattir 

að lit. Tenglar skulu vera í samræmi við IEC 60906-1 (2009) staðal.[45] Útitenglar skulu 

vera með rakstuðul IP65, umfjöllun um IP stuðul má sjá í viðauki A.1, og frágangur á 

þeim samkvæmt reglugerðum. Leiðarar raftauga skulu vera úr kopar nema annað sé 

tekið fram. Einangrun skal vera úr plasti. Nota skal rétta litaröðun á fasataugar og 

passa skal að sami fasalitur sé alls staðar í raflögninni. Lágmarksgildi leiðara skal vera 

að lágmarki 1.5q nema um sé að ræða lausataugar fyrir innfeld ljós. 

Tenglar fyrir síma og tölvur (S/T-tenglar) skulu vera 8 póla RJ-45 samkvæmt ÍST 

EN 60603-7 staðli.[46] Verktaki skal merkja S/T-tengla eins og teikningar gera ráð fyrir.  

6.1.8 Rafmagnsskápar 

Samkvæmt teikningum er aðaldreifiskápur T.A  hússins staðsettur í stigahúsi. Miðað 

er við staðlaðan tvöfalt einangraðan gólfskáp og verktaki skal tryggja að uppsetning 

skáps sé samkvæmt stöðlum og reglugerðum. Skápurinn skal vera áfastur á gólfi og 

vegg með múrboltum, með snertihlífum yfir búnaði og áfastri hurð. Búnaður skápsins 

skal þola þá skammhlaupstrauma sem geta orðið. Uppbygging skápsins skal vera í 

samræmi við einlínuteikningu og útlitsteikningu. Raflagna teikningar skulu vera í 

sérstökum plastvösum í skáphurð svo auðvelt sé að rýna í þær. Strengi og vírar skulu 

vera lagðir snyrtilega í sérstaka skipuleggjara frá framleiðanda. Merkja skal allan 

búnað og skápinn sjálfan í samræmi við teikningar.   

Verktaki skal ganga frá spennujöfnun á skápum, sökkulskauti og vatnsinntökum í 

samræmi við staðla og reglugerðir.  

Innifalið í verði skápa skal vera allur sá varnarbúnaður sem til þarf t.d. hlífar yfir öryggi, 

aðskilnaðarspjald fyrir mælieiningu, hlífar til að loka skápum, uppsetning og frágangur 

verktaka.[18]   



 
 

46 

 

6.1.9 Skápabúnaður 

Miðað er við 100A aflrofa, Neozed álagsrofa og stærðir skulu vera í samræmi við  

einlínuteikningu. Bilunarstraumsrofar skulu vera 4x63/0.03A samkvæmt 

einlínuteikningum, sjá viðauka A4. Þeir skulu vera gerðir fyrir bjagaða AC og púlserandi 

DC-bilunarstrauma af týpunni A. Bilunarstraumsrofar fyrir hleðslustöð skulu vera B 

gerð eftir tilmælum frá Mannvirkjunarstofnun. Sjálfvör skulu hafa að lámarki 10kA 

rofagetu og vera að gerð B-C í straumtakmörkunarflokki 3 samkvæmt ÍST EN 

60898.[47] 

6.1.10 Brunaviðvörunarkerfi 

Verktaki skal leggja fyrir brunaviðvörunarstöð fyrir bæði húsin. Brunaviðvörunarstöð 

skal vera staðsett í stigahúsi í sitthvoru húsinu og stöðin skal vera að lágmarki 150cm 

frá gólfi. Lagðir verða 2x1q skermaður brunastrengir frá stjórnstöð að reykskynjurum 

og handboðum upp á 1.hæð og 2.hæð, þaðan heldur slaufan áfram frá einu herbergi 

yfir í annað og endar í brunaviðvörunarstöðinni. Handboðar skulu vera staðsettir við 

útgang í hverju herbergi fyrir sig og í stigahúsi. Reykskynjarar skulu vera staðsettir í 

stigahúsi og inn í herbergjum í miðrými og anddyri með áfastri sýrenu í sökkli.  

6.1.11 Netbúnaður 

Verktaki skal leggja a.m.k. einn cat-5 streng fyrir sjónvarp í hverju herbergi, 150cm 

hæð frá gólfi. Einnig þarf að leggja einn cat-5 streng við borð/skrifborð þar sem fólk 

getur unnið og þar mun koma þráðlaus netsendir með þremur tengjanlegum portum, 

hæðin skal vera í 110cm frá gólf. Þráðlausi sendirinn kemur beint yfir dósina og eru 

málin á honum 90x170x29 (BxHxD). Til að auðvelt sé að stinga í samband við 

sendirinn skal hann vera vel fyrir ofan borðhæð a.m.k 20cm. Portin á sendinum eru á 

botninum á honum. Allur búnaður er frá Zyxel og sendum er stýrt frá netskáp í 

tæknirými. Svissarnir eru allir 10/100/1000 og PoE á öllum portum, hvort sem þeir eru 

8, 24 eða 48 porta. 
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6.1.12 Bílahleðslustöð 

Verktaki skal tengja og leggja fyrir bílahleðslustöð sem staðsett verður á bílastæði fyrir 

utan húsið. Leggja skal 5x6q powerflex streng að hleðslustöð frá aðaldreifiskáp T.A. 

Verktaki skal tengja neozed rofa með 3x35A vartöppum í skáp og merkja með 

viðeigandi merkingum. Hann skal skila frá sér stöðinni uppsettri og tengdri að verki 

loknu. 

6.1.13 Rafstöð 

Verktaki skal leggja fyrir rafstöð allar þær pípur og strengi sem til þarf. Verktaki skal 

koma fyrir netskipti búnaðnum í aðaldreifiskáp og annast alla þá tengivinnu sem því 

tilheyrir. Pípur, aflstrengir og samskiptastrengur að rafstöðinni verður lagður frá 

aðaldreifiskáp. Verktaki skal tryggja eðlilega virkni og skal vera gerð prufukeyrsla á 

rafstöðinni áður en starfsemi hefst í byggingunni. 

6.1.14 Varmadælur 

Verktaki skal leggja að varmadælum alla þá strengi sem til þarf. Leggja skal 3x6q 

poweflex streng að útistöð sem er staðsett úti (staðsetning liggur ekki fyrir). Leggja skal 

5x2.5q powerflex streng að innistöð (staðsetning liggur ekki fyrir). Lagður er 

stýristrengur að öllum hitastillum í herbergjum. Fyrirtækið Verklagnir sjá um tengivinnu 

og forritun á varmadælum. 
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7 MÆLINGAR 

7.1 Útektar mælingar 

Að loknu verki skal verktaki sannprófa að allar raflagnir, tæki og búnaður sé 

fullfrágenginn, prófanir skulu vera gerðar í samræmi við hönnuð og eftirlitsmann 

verkkaupa. Verktaki skal sækja um öll þau leyfi, úttektir og samþykki vegna úttektar af 

hálfu byggingarfulltrúa verksins en raflagnir og tengingar skulu vera samþykktar af 

Neytendastofu  

7.1.1 Hringrásarviðnám töflu/neysluveitu 

Hringrásarviðnám er summa viðnáms í hringrás sem mynduð er af vöfum í spenni, 

fasaleiðara að mælistað (yfirleitt í drefiskáp) og leiðara til baka til núllpunkts í spenni, 

PE-N og/eða PEN-leiðara. [48]  Við mælingu hringrásarviðnáms neysluveitu er mæld 

lengsta hringrás veitunnar. Mælingin er yfirleitt gerð í tengli, fjærst inntaki. Þessi 

mæling sýnir því viðnámið í hringrás frá spenni í spennistöð og í fjærsta punkt. Þetta 

er því hæsta viðnám neysluveitunnar og jafnframt lægsti skammhlaupsstraumur. 

Mæling hringrásaviðnáms neysluveitu er gerð þannig: Mælir tengist milli fasataugar og 

N-taugar, hann er stilltur á Rs og undirstilling L-N. Þetta er gert vegna þess að sé tengt 

milli fasa og PE rýfur lekastraumsrofinn. Við mælingu hringrásaviðnám töflu: Er mælir 

stillist á Rs undirstilling I-PE. Mæling hringrás rafveitu eða aðaltöflu gefur mjög lágt 

viðnám og stutt hringrás-gildar taugar. Í TN-C kerfum sýnir þessi mæling styrk 

rafveitukerfisins og gæði tenginga.[49] 

7.1.2 Skammhlaupsstraumur  
 

Verktaki skal gera skammhlaupstraum mælingu í lok verks. Skammhlaupstraums 

mæling er gerð í aðaldreifiskáp eða í búnaði neysluveitu og er mældur:  frá fasa í 

stofnvarrofa til PE-skinnu. Skammhlaupstraumur er sá straumur sem verður í 

aðaldreifiskáp eða búnaði við skammhlaup og ákvarðast af hringrásarviðnámi töflunnar 

og spennu veitunnar.  
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7.1.3 Einangrunarviðnám neysluveitu 

Verktaki skal gera einangrunarmælingu í lok verks. 

Einangrunarmæling er gerð í aðaltöflu og er einangrun mæld á milli: N-tauga og 
PE-tauga og/eða Fasatauga og PE-tauga. [48] 

Einangrunarmæling skal framkvæmd við spennulaust ástand t.d. fyrir aftan rofinn 

lekastraumsrofa. Einangrunarviðnám skal vera a.m.k. 1000 x málspenna. 

7.1.4 Jarðtengin - spennjöfnunar mæling 

Verktaki skal gera mælingar á jarðtengingu og spennujöfnun í lok verks. Mæling er að 

jafnaði gerð á PEN- eða PE-teinum í aðaldreifiskáp neysluveitunnar. Ef mæling fer 

fram í greinatöflu, skal gengið úr skugga um að tenging varnarteins (PE) við 

aðaljarðtengiklemmu (PE-eða PEN-tein) neysluveitunnar sé traust t.d. með 

hringrásarviðnámsmælingu eða lágviðnámsmælingu á milli teina. Ef mælt er frá öðrum 

stað í neysluveitunni skal ganga úr skugga um að sá staður sé tryggilega bundinn 

aðaljarðtengiklemmu neysluveitunnar á sama hátt. Notað er lágviðnámsmælir og löng 

taug er notuð sem nær til fjærstu tækja og tengla eru tengd við PE- eða PEN-tein 

viðkomandi töflu. Mæld er umgjörð allra tækja s.s. heimilistækja og iðnaðarvéla sem 

ekki eru varin með tvöfaldri einangrun (búnaður af flokki II), varnarsnertur í öllum 

tenglum neysluveitunnar og einnig leiðandi hluti utan raflagna sem ber að spennujafna. 

Ef neysluveita er núlluð skal rjúfa fasa og núll áður en mæling fer fram til að tryggja að 

fram komi hvort við mælingu rekstrartaug (PE) og núlltaug (N) hafi víxlast. Niðurstöður 

mælingar skulu færðar inn á eyðublað, MVS3.105 eða MVS 3.200, eftir því sem á 

við.[48] 
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7.1.5 Jarðbinding/sökkulskaut 

Við spennujöfnun sökkulskauts skal tengja saman tvö neðstu járnin í sökkulveggjum 

allan út hringinn og að inntaki í tengiboxi. Tengibox fyrir sökkulskaut skal vera sýnilegt 

og aðgengilegt og staðsett við vatnsinntak eða undir töflu.  Sjá mynd 35. [1] 

Mynd 35. Spennujöfnun sökkulskauts 
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7.1.6 Úttektarmæling aðaldreifiskáp  
Sjá skýrslugerð um mælingar á aðdreifiskáp. Úttektar mælingar náðust ekki þar sem 

verkið er ekki komið það langt á leið að hægt sé að gera viðkomandi mælingar. 

7.1.7 Skammhlaupsþol  

Í 4.4.1. gr. TTR segir eftirfarandi: 
Fyrir innan afhendingarstað dreifiveitunnar verður neysluveita með 315A eða minna 
að hafa eftirfarandi hámarsksstraumþol. (skýring: hámarksstraumsþol er það 
toppgildi straums sem rafbúnaður þarf að þola og geta unnið eðlilega á, meðan 
straumur stendur á og eftir að hann er genginn yfir. Þessi straumur verður hæstur 
í upphafi skammhlaups.)  

• Hámarksstraumþol stofnlagnar frá afhendingarstað dreifiveitu til og með 
síðasta yfirstraumsvari á undan sölumæli skal vera minnst 25kA. 

• Hámarksstraumþol rafbúnaðar frá síðasta yfirstraumsvari á undan 
mælitæki til og með greinatöflu skal vera minnst 10kA.[1] 
 

7.1.8 Spennufall 
 

 

 

 

 

 

Við aflúttekt til og með 100kVA má spennufall frá afhendingarstað heimtaugar að 
mælitæki ekki fara yfir 0,5%, miðað við álag samsvarandi málstraums næsta vars á 

undan mælitæki. Ef fleiri en einn mælir eru í undirtöflu, skal miða við málstraum 

sameiginlegrar álagsvarnar hinnar ómældu kvíslar, sbr. 5.5.1. gr. TTR[1]  

Við aflúttekt er leyft hærra spennufall samkvæmt eftirfarandi töflu:  

 

  

Tafla 3. Spennufall heimtaugar 
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7.1.9 Sjónprófun 
 

Sjónprófun er sú prófun sem er talin mikilvæg þegar um lokamælingar er gerð í 

verklok. Þessar prófanir eru að mestu leyti tengt sjón og því sem við sjáum.  

• Lesa yfir greinar 

• Prufa testhnapp á lekaliða 

• Merkingar í töflu 

• Fara yfir kvíslvör og mælanúmer 

• Tengla mælingar 

• Prufa neyðarlýsingu 

7.2 Magntölur 

Allur raflagnabúnaður er talinn og mældur af teikningum án tillits til rýrnunar eða 

skilgreindur sem heildartala þar sem verktaki metur umfang viðkomandi verkliðar út frá 

verklýsingu, teikningum og reynslu. Inni í magntölum er gert ráð fyrir ýmsum 

smáhlutum t.d. skrúfum, festingum og fleira í einingaverði viðkomandi þátta. Sjá heildar 

magntöluskrá í viðauka B.1 
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7.3 Verk-kostnaðaráætlun 

Kostnaðaráætlun er gerð af verktaka. Í verk-kostnaðaráætlun eru annars vegar verð á 

búnaði og vinnulið sýnt og hins vegar heildarverð beggja liða. Ekki er tekið fram verð í 

stk. tali þar sem verktaki vill ekki birta afsláttarkjör né vinnulið. Heildar verð er sýnt í 

viðauka B.2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tafla 4. Kostnaðaráætlun 
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VIÐAUKI A 

Heimild [50] 
 
 
 
 
 

Viðauki A 1. IP varnaraðferðir 
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Viðauki A 2. Útlitsmynd tæknirými/stigahús 

Viðauki A 3. Einlínumynd greinaskápar íbúðir T.1-T.8 
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Viðauki A 4. Einlínumynd aðaldreifiskápur T.A 



 
 

60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Viðauki A 5. Staðsetning niðugrafin ljós 
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Viðauki A 6. Staðsetning á vegg útiljósum 
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Viðauki A 7. Veggljós í stigahúsi 

Viðauki A 8. Ljós í tæknirými 
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Viðauki A 9. Staðsetning á kastarabrautum 



 
 

64 

 
 
 

 

do

Viðauki A 10. Staðsetning á hangandi loftljósi 
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Viðauki A 11. Staðsetning á loftljósi 
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Viðauki A 12. Staðsetning á LED borðum 
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Viðauki A 13. Staðsetning á innfeldum ljósum 
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Viðauki A 14. Staðsetning veggljósa 
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Viðauki A 15. Staðsetning Standlampa 
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1.hæð 

2.hæð 

Viðauki A 16. Staðsetning neyðar-út-exit ljósa 
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VIÐAUKI B 
Norðurfoss 16 stútioíbúðir

TILBOÐSSKRÁ
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN

Raflagnir
 

4.0 Vinnuljós 1 heild

4.1 Pípur - steypu - gipsveggi og loft  
16-20mm plastpípur í loft- og veggi 3.580 m
25mm plastpípur í loft og veggi 80 m
25 mm plastpípur pvc í gólfplötu og lóð 336 m
32 mm plastpípur pvc í grunn og gólfplötu 20 m
50 mm Plastpípa  inntak Rarik. 10 m
Hólkar 16-20 mm 900 stk.
Hólkar 25 mm 100 stk.

4.2 Dósir og tengikassar 

 Veggdósir 55mm 84 stk.
Loftdósir Bjarg 46mm fyrir 8 stúta 77 stk.
Bjarg R/T dósir í létta veggi loft og innréttingar 260 stk.
Blindlok, allar gerðir 1 heild

 

4.3 Jarðbindingar 

 Jarðbinda inntak heitt og kalt 2 heild
Sökkulskaut tengja í boxi 2 heild
Jarðbinding bað og sturta 16 stk

 
4.4 Lágspennudreifiskápar ABB - striebel&john  
 Rafbúnaður í lágspennudreifiskápa 
 Aðaltafla fyrir 100A heimtaug 1 mælir 8 kvíslar ofl 2 stk

Töflustútar 16-20 mm 192 stk
Tenbox smáspennu í íb 12gr tafla eða sambæril 16 stk
Ljósleiðarainntaksbox 2 stk
Greinatafla 24 gr. Íbúðum 16 stk
Töflustútar 25-32-50mm 36 stk

  
4.5 Töfluefni

Aflrofi 3x100A 2 stk
Útdráttur og uppsetning orkumælingar raforkusala 2 heild
Neozed 3x63A 6 stk
Neozed 3x35A Bílahleðsla 2 stk
Neozed 1x63A 16 stk
Lekastraumsrofi 4x63A 3 stk
Lekasrraumsrofi/sjálfvar 3cC32A Varmadælur 2 stk
Lekastraumsrofi/sjálfvar 1x13A 30mA útiljós 2 stk
Sjálfrofar 10-25A, 10 kA, B-kennilína 122 stk
Sólúr 1p 2 stk
Spólurofi 4p 6A NO 2 stk
Smáefni 2 heild
Safnskinnur 2 heild
Töfluvír 2 heild
Tenging heimtaugar, spennusetning, hersla og prófannir  2 heild

Viðauki B 1. Magntölur 
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4.6 Strengir og taugar 
 Almennir strengir og lagning þeirra  

Tækjasnúra hitaþolin 105° 3x1,0q Cu 300 m.
Tækjasnúra lampa 3x4q Cu 96 m.
Taugar 1,5-2,5q - Cu 8.000 m.
Taugar 4-6q - Cu 320 m.
Taugar 10q 50 m.
Taugar 16q 15 m.
Poverflex 3x6q í kvíslar í íbúðir 416 m.
Poverflex 3x1,5q í útiljós 100 m.
Cat5e   Gbit/s   strengur 1.200 m.
Brunastrengur 1.000 m.
Tengi,  3-5víra smellt / stungin 1.100 stk.

4.7 Innlagnaefni GIRA E2 hvítt glans
 Tenglar 1x16A, innfelldir 352 stk.

Eldavélafasttengi 16 stk.
Rofar með vippu 160 stk.
Krossrofar með vippu 16 stk.
Snúinn Led dimmer með miðju 64 stk.
1f rammi 64 stk.
2f rammi 170 stk.
3f rammi 32 stk.
4f rammi 16 stk.
Nettengill með miðju og ramma 32 stk.
Reykskynjari tengdur brunastöð 36 stk.
Brunahandboði 18 stk.
Skjár fyrir vöktun 2 stk.
Brunastöð Previdia Compact 2 heild
Undirstöð brunastöðvar 1 heild

4.8 Tengingar tækja
tengja útsogsblásara böðum 16 stk.
tengja helluborð 16 stk.
tengja ofn 16 stk.

4.9 Hitakerfi
Vegg hitastillar 16 stk
Tengdir mótorlokar 64 stk
Tengd varmadæla 2 heild
Dælur hitakerfi 2 stk
Útihitanemi 2 heild

4.10 Innilýsingarkerfi og útiljós

L1 Útilýsing Niðurgrafin Chart Asym 1.6 14 stk
L2 Útilýsing Veggljós MARTA 90 32 stk
L3 Loftljós MOIRE kúpull 8 stk
L4 Loftljós Hangandi Semi Pendant 16 stk
L5 Loftljós Melt Surface Chrome 16 stk
L6 Loftljós Innfeld ljós TETIZ 64 stk
L7 Loftljós Kastarabraut 5m + kastarar 16 heild
L8 Loftljós Kastarabraut 3m + kastarar 16 heild
L9 Veggljós Stigahús Venn 1.0 4 stk
L10 Veggljós Bað + Anddyri  DCW N°304 32 stk

Viðauki B 2. Magntölur 
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Viðauki B 3. Magntölur 
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TILBOÐSSKRÁ
NR. HEITI VERKÞÁTTAR MAGN EIN Efni Vinna Heildar Verð Heildar verð m.vsk

4.0 Raflagnir
Vinnuljós 1 heild

Samtals 116.250kr 36.800kr 153.050kr 189.782kr
4.1 Pípur - steypu - gipsveggi og loft  

16-20mm plastpípur í loft- og veggi 3.580 m
25mm plastpípur í loft og veggi 80 m
25 mm plastpípur pvc í gólfplötu og lóð 336 m
32 mm plastpípur pvc í grunn og gólfplötu 20 m
50 mm Plastpípa  inntak Rarik. 10 m
Hólkar 16-20 mm 900 stk.
Hólkar 25 mm 100 stk.

Samtals 242.306kr 3.354.823kr 3.597.129kr 4.460.439kr
4.2 Dósir og tengikassar 
 Veggdósir 55mm 84 stk.

Loftdósir Bjarg 46mm fyrir 8 stúta 77 stk.
Bjarg R/T dósir í létta veggi loft og innréttingar 710 stk.
Blindlok, allar gerðir 1 heild

Samtals 142.278kr 1.525.475kr 1.667.753kr 2.068.013kr
4.3 Jarðbindingar 
 Jarðbinda inntak heitt og kalt 2 heild

Sökkulskaut tengja í boxi 2 heild
Jarðbinding bað og sturta 16 stk

Samtals 16.232kr 165.600kr 181.832kr 225.471kr
4.4 Rafbúnaður í lágspennudreifiskápa  

 Aðaltafla fyrir 100A heimtaug 1 mælir 8 kvíslar ofl 2 stk
Töflustútar 16-20 mm 192 stk
Tenbox smáspennu í íb 12gr tafla eða sambæril 16 stk
Ljósleiðarainntaksbox 2 stk
Greinatafla 24 gr. Íbúðum 16 stk
Töflustútar 25-32-50mm 36 stk

Samtals 589.500kr 912.700kr 1.502.200kr 1.862.728kr
4.5 Töfluefni

Aflrofi 3x100A 2 stk

Útdráttur og uppsetning orkumælingar raforkusala 2 heild
Neozed 3x63A 6 stk
Neozed 3x35A Bílahleðsla 2 stk
Neozed 1x63A 16 stk
Lekastraumsrofi 4x63A 3 stk
Lekasrraumsrofi/sjálfvar 3cC32A Varmadælur 2 stk
Lekastraumsrofi/sjálfvar 1x13A 30mA útiljós 2 stk
Sjálfrofar 10-25A, 10 kA, B-kennilína 122 stk
Sólúr 1p 2 stk
Spólurofi 4p 6A NO 2 stk
Smáefni 2 heild
Safnskinnur 2 heild
Töfluvír 2 heild
Tenging heimtaugar, hersla og prófannir  2 heild

Samtals 598.197kr 619.426kr 1.217.623kr 1.509.852kr

Norðurfoss 16 stútioíbúðir

Viðauki B 2. Kostnaðaráætlun 
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4.6 Strengir og taugar 
 Almennir strengir og lagning þeirra  

Tækjasnúra hitaþolin 105° 3x1,0q Cu 300 m.
Tækjasnúra lampa 3x4q Cu 96 m.
Taugar 1,5-2,5q - Cu 8.000 m.
Taugar 4-6q - Cu 320 m.
Taugar 10q 50 m.
Taugar 16q 15 m.
Poverflex 3x6q í kvíslar í íbúðir 416 m.
Poverflex 3x1,5q í útiljós 100 m.
Cat5e   Gbit/s   strengur 1.200 m.
Brunastrengur 1.000 m.
Tengi, 3-5 víra smellt / stungin 1.100 stk.

Samtals 774309 2.557.324kr 3.331.633kr 4.131.224kr
4.7 Innlagnaefni GIRA E2 hvítt glans
 Tenglar innfelldir, 1.f- 4.f raðefni með ramma 352 stk.

Eldavélafasttengi 16 stk.
Rofar með vippu 160 stk.
Krossrofar með vippu 16 stk.
Snúinn Dimmer með miðju 64 stk.
1f rammi 64 stk.
2f rammi 170 stk.
3f rammi 32 stk.
4f rammi 16 stk.
Nettengill með miðju og ramma 32 stk.
Reykskynjari með sökkli 36 stk.
Brunahandboði 18 stk.
Skjár fyrir vöktun 2 stk.
Brunastöð Previdida Compact 2 heild
Undirstöð brunastöðvar 1 heild

Samtals 2.555.364 1.224.244kr 3.779.608kr 4.686.713kr
4.8 Tengingar tækja

tengja útsogsblásara böðum 16 stk.
tengja helluborð 16 stk.
tengja ofn 16 stk.

Samtals 242.880kr 242.880kr 301.171kr
4.9 Hitakerfi

Vegg hitastillar 16 stk
Tengdir mótorlokar 64 stk
Tengd varmadæla 2 heild
Dælur hitakerfi 2 stk
Útihitanemi 2 heild

Samtals 467.866kr 467.866kr 580.153kr
4.10 Innilýsingarkerfi og útiljós
L1 Niðurgrafin Chart Asym 1.6 14 stk
L2 Veggljós MARTA 90 32 stk
L3 MOIRE kúpull 8 stk
L4 Hangandi Semi Pendant 16 stk
L5 Melt Surface Chrome 16 stk
L6 Innfeld ljós TETIZ 64 stk
L7 Kastarabraut 5m + kastarar 16 heild
L8 Kastarabraut 3m + kastarar 16 heild
L9 Stigahús Venn 1.0 4 stk
L10 Bað + Anddyri  DCW N°304 32 stk

Viðauki B 2. Kostnaðaráætlun 
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Viðauki B 2. Kostnaðaráætlun 
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VIÐAUKI C  
RAFLAGNATEIKNINGAR 

 
 
 
 
 
 
  

Viðauki C 1. Afstöðumynd 
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Viðauki C 2. Snið, Skýringar og Jarðskaut 
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Viðauki C 3. Einlínumynd greinatöflur 
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Viðauki C 4. Einlínumynd aðaldreyfiskápur 
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Viðauki C 5. Raflagnateikning 1.Hæð 
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Viðauki C 6. Raflagnateikning 2.Hæð 


