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1. Inngangur 

Í þessu lokaverkefni í Byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík, eigum við að hanna hús eða 

finna fyrirmyndir að húsum sem nú þegar eru til og mæta kröfum verkkaupa. Kröfurnar hljóma á 

eftirfarandi hátt: Húsið skal vera á tveimur hæðum með innbyggðri bílgeymslu og skal grunnflötur 

ekki vera stærri en 150 fm. Neðri hæð skal vera steypt en val er um gerð og staðsetningu 

einangrunar. Efri hæð skal vera úr timbri þar sem útveggir eru einangraðir og klæddir loftræstri 

klæðningu. Þakform er valfrjálst og skal hjúpur hússins vera viðhaldslítill, í að minnsta kosti 35 

ár. Við val á gólfefni og innréttingum skal taka mið af 35 ára endingu. Við val á kerfi til upphitunar 

er gerð krafa um skjóta svörun til hækkunar og lækkunar á lofthita í rýmum og skal hanna bæði 

ofna og gólfhitakerfi í húsið, þó aðeins annaðhvort þeirra í sama rými og rökstyðja val á kerfi. 

Kröfur um hljóðvist og gott inniloft skulu tryggðar. Eftir rannsókn á hentugu húsformi sammæltust 

undirritaðir að Örvasalir 4 væri frummyndin sem við vildum fara eftir. 
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2. Verklýsingar  

2.1.HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

2.1.1. Almennt 

Tillaga Hp2-Verktaka ehf. er Örvasalir 4 til að mæta kröfum verkkaupa. Húsið stendur ofarlega í 

Salahverfi í Kópavogi með fallegu útsýni til norðurs, vesturs og suðurs. Samkvæmt okkar 

hönnunarbreytingum er húsið tvílyft einbýlishús þar sem gengið er inn frá jarðhæð. Á jarðhæð eru 

bílgeymsla, 3 svefnherbergi, þvottahús, sjónvarpshol og tvö baðherbergi, þar af eitt þeirra í 

hjónaherbergi. Á efri hæð er eldhús, stofa og borðstofa, ásamt skrifstofu og litlu salerni. Á efri hæð 

eru einnig stórar svalir sem vísa til suðvesturs og suðaustur sem tryggir mikla dagsbirtu og fallegt 

útsýni. 

Við gerðum smávægilegar hönnunarbreytingar til að bæta skipulag hússins eins og að bæta við 

tæknirými undir bílgeymslu, sjónvarpsholi á jarðhæð og skrifstofu á efri hæð. Einnig bættum við 

hurð inn í þvottahús frá forstofu þar sem hægt er að hengja af sér vinnu- og útifatnað en þar er 

einnig fataskipulag hússins þar sem þvottur fer beint úr þvottavél og þurrkara í þvottahirslur sem 

hver einstaklingur heimilisins hefur fyrir sig. Stórar svalir eru yfir svefnherbergjum jarðhæðar í 

suðurátt en eru útkragandi á austurhlið með ásetu á súlur. Að framanverðu skagar efri hæð fram 

yfir aðalinngang, þvottahús og bað og hefur einnig ásetu á súlur. Á efri hæð er þak borið uppi af 

stálbitum sem hafa ásetu á CLT veggeiningar að hluta til en einnig CLT súlur. Talsvert er um 

rennihurðir og opnanleg fög á báðum hæðum svo hægt sé að tryggja gott inniloft í öllum vindáttum. 

2.1.2. Deiliskipulag 

Deiliskipulag er samkvæmt skipulagsskilmálum Hnoðraholt-Smalaholt ( Smári Smárason. bls. 52, 

svæði 5. Skipulagsnúmer 7573. 5.september 2006). Sérákvæði eru meðal annars samkvæmt 

skipulagsnefnd Kópavogsbæjar: 

„Húsagerð. Tveggja hæða einbýlishús með innbyggðri eða stakri bílgeymslu.“ Sjá nánar 

skipulagsuppdrátt og skilmálateikningar.  

„Við hönnun húsa og lóða skal miða við að hvoru tveggja falli sem best að því landi sem er fyrir 

á viðkomandi lóð“.  

„Mesta hæð húss talið frá aðkomuhæð er 7,5 metrar. Byggingarhlutar sem ná óhjákvæmilega upp 

fyrir þak t.d. skorsteinar og loftræstibúnaður mega þó fara upp fyrir hámarkshæð þaks“. 

„Þakform er frjálst en ekki skal vera nýting í risi“. 

Fyrir ítarlegri lýsingu þá er vísað til skipulagsskilmála. 

2.1.3. Umhvrfisstefna og öryggi á vinnustað 

Verktaki skal vinna samkvæmt virku umhverfis- og öryggistjórnunarkerfi sambærilegu og ISO 

14001. Vottun umhverfis- og öryggistjórnunarkerfa er æskileg. Sem hluti af því skuldbindur 

verktaki sig til þess að fylgja öllum lagalegum ákvæðum á sviði umhverfis- og öryggismála á 

Íslandi. Verktaki skal móta umhverfis- og öryggisstefnu fyrir vinnusvæðið, fylgja henni og tryggja 

að allir á vinnusvæði, bæði starfsmenn og gestir, þekki og fylgi henni. Verktaki skal útnefna 

ábyrgðaraðila umhverfis- og öryggismála á vinnusvæðinu. Verktaki skal staðfesta skriflega að 
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hann muni uppfylla þær kröfur sem gerðar eru varðandi umhverfis- og öryggisstjórnun. Verktaki 

skal einnig sýna fram á umhverfis- og félagslega ábyrgð. 

2.2.AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 

2.2.1. Almennt 

Staðsetning lóðar kemur fram á afstöðumynd arkitekts. Verktaki tekur við lóðinni eins og hún er 

á tilboðsdegi. Vinnusvæðið afmarkast við uppgefin lóðarmörk samkvæmt hnitaskrá sem fyrir 

liggur á afstöðumynd. Verktaki annast allar mælingar sem verkið krefst. Það er á ábyrgð verktaka 

að finna upplýsingar um lagnir á lóðinni frá veitustofnunum áður en gröftur hefst. Verktaki skal 

kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en hann gerir tilboð. Í þessu felst að aðalverktaki 

skuldbindur sig og undirverktaka til þess að vinna samkvæmt verklagi sem er jafngott eða betra en 

best þekkist. 

2.2.2. Aðstaða 

2.2.2.1.Almennt 

Verktaki sér um að koma sér upp aðstöðu á verkstað í samræmi við kröfur Vinnueftirlits ríkisins. 

Það er í umsjón verktaka að umhirða á vinnustað sé til fyrirmyndar. Allt rusl sé flokkað á 

viðeigandi máta og fjarlægt eftir þörfum af vinnusvæði. Vinnuskúrar og önnur mannvirki á vegum 

verktaka skulu staðsett innan girðingar í samráði við eftirlitsmann. Í verklok skal verktaki sjá til 

þess að allt rusl, efnisafgangar, vinnuskúrar og önnur mannvirki á vegum verktaka og 

undirverktaka skuli fjarlægð af vinnusvæði og það skuli hreinsað svo að sómi sé að. 

Magntölur og einingarverð: 

Magntala er (heild) fyrir aðstöðu. Það felur í sér allan kostnað ofannefndra þátta. 

2.2.2.2.Girðingar 

Gert er ráð fyrir girðingu til að koma í veg fyrir óviðkomandi umgang. Krafa er að girðingin sé 

traust galvanhúðuð stálgirðing úr kerfiseiningum og nái 3,5 m hæð eða sambærilegt með traustum 

festingum og sitji á þar til gerðum stífusteinum  nema að verktaki hafi aðrar lausnir sem háð er 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Hindra skal aðgengi óviðkomandi umferðar með læstu hliði 

til að tryggja öryggi gangandi umferðar og hagsmuna verktaka og verkkaupa. 

Magntölur og einingarverð:  

Magntala er lengdarmetri (lm) fyrir hvern lengdarmetra af frágenginni girðingu. Allt efni er 

innifalið, öll vinna við girðingu og aksturhlið, þ.e. uppsetning, ferging, stýfingar og stög, viðhald 

yfir verktíma, frágangur og fjarlæging að verki loknu. 

2.2.3. Jarðvinna 

2.2.3.1.Verk jarðvinnu og verksvæði 

Verkið snýst um að jarðvegsskipta fyrir grundun húss, fylla að sökklum, lagnagröft, söndun, 

þjöppun og frágang lóðar. Allt það efni sem fellur til við uppgröft skal nýta eins og best verður á 

kosið innan lóðar. Verktaki skal leita sér upplýsinga um lagnir hjá viðeigandi veitustofnunum áður 

en verk hefst. Upplýsingar um staðsetningu veitulagna fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur og hjá Mílu 

ehf. Verktaki skal hafa það í huga að lagnir eru á hans ábyrgð á verktímanum. Frágangur lagna, 

svo sem gröftur, lagning, söndun og þjöppun skal vinna í samráði við pípulagningarverktaka og ef 

eitthvað ber á milli í verklýsingu þessari og upplýsingum frá lagnahönnuði skal bera það undir 
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eftirlitsmann verkkaupa til úrlausnar. Verktaki skal sjá um allar mælingar sem þarf til að skil 

verkinu. Verktaki sér um að koma sér upp aðstöðu sem og gera nauðsynlegar ráðstafanir sem lúta 

að öryggi. 

2.2.3.2.Gröftur 

Húsið verður grundað á föstum grunni þ.e. á klöpp eða þjöppuðum púða. Til að auðvelda aðgang 

starfsmanna að húsgrunni skal miðað við að grafa eða fleyga að minnsta kosti 1,5 m frá sökkli. Til 

að hindra að jarðvegsefni berist í aðliggjandi götur við brottflutning skal tryggja að efnismagn á 

vörubílum sé ekki svo mikið að það flæði yfir skjólborð þeirra. 

2.2.3.3.Fylling 

Fylling í sökkla skal vera frostfrítt efni, til dæmis þjöppuð grús eða annað viðurkennt efni. Krafa 

er gerð að sökkulfylling sé þjöppuð til fullnustu áður en grafið er fyrir grunnlögnum innan sökkla 

og þjappað sé reglulega eftir þjöppunarhæfni þess tækis sem verður notað á milli fyllingarlaga. 

Miðað er við að ekki sé meira en 6% efnisins með kornastærð 0,06 mm og ekki meira en 20% 

efnisins með kornastærð minni en 0,25mm og þá má hámarksstærð steina má ekki vera yfir 100 

mm. Sáldurdreifing korna skal vera d60 / d10 > 6, d30 x d30 / d10 x d60 á að vera á milli 1 og 4. 

Óski eftirlitsmaður verkkaupa að fá niðurstöður prófanna á efninu, þá ber verktaka að afhenda 

þær.  

Það skal þjappa fyllingu  undir grunnplötu með vélþjöppu í um það bil 30 – 50 cm efnislögum eða 

því sem hæfir viðkomandi þjöppu og bleyta eftir þörfum. Fullnægjandi þjöppun telst ef útkoma 

þjöppunarprófa sýna fram á E2>120MPa, E2 / E1<2,3 samanber plötupróf. Finnist eftirlitsmanni 

verkaupa þess þörf þá ber verktaka að gera þjöppunarpróf. Athuga ber að hæðarmunur fyllingar 

innan og utan sökkuls sé ekki meiri en 0,5 m. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er rúmmetri (m3) af þjappaðri fyllingu. Innifalið í honum er allur efnis- og 

vinnukostnaður, s.s. mokstur, akstur, efni, þjöppun, þjöppunarpróf og frágangur. 

2.2.3.4.Einangrun undir botnplötu og sökkla 

Einangrun undir botnplötur ásamt innan og utan á sökkulveggi skal vera 100 mm 

frauðplasteinangrun með rúmþyngd að lágmarki 24 kg/m3 eða sambærilegt. Einangrun skal liggja 

þétt saman svo ekki myndist bil á milli. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er fermeter (m2), innifalið er allur efnis- og vinnukostnaður. 

  



Haust 2020  Háskólinn í Reykjavík 

  Tækni- og verkfræðideild 

13 

 

2.3. BURÐARVIRKI 

2.3.1. Almennt 

Í þessum hluta er fjallað um hvað viðkemur burðarvirki úr járnbentri steinsteypu og stáli og er 

ætlað sem viðmið við vinnu og framkvæmd burðarvirkjanna. Krafa er um að öll vinna sé eins og 

best þekkist eða betra og að farið sé eftir uppdráttum arkitekta og verkfræðinga. Einnig að gætt sé 

að gatamálum fyrir glugga, lagnastokka og úrtökum fyrir stigaþrep. Yfirborðsfletir steypu skulu 

vera án galla og að vatns/sementshlutfall sé eins og best sé á kosið og laust við aðskilnað í steypu, 

steypuhreiður og steypulýti vegna lélegra mótafleka og stallanir á steyptum fleti vegna hreyfinga 

mótafleka. Þá skal titra steypuna hæfilega við niðurlögn. Til ítarefnis skal fylgja eftirfarandi 

gæðastöðlum: Fyrir steypuvirki, ÍST EN 206-1:2000, A1:2004, A2:2005, fyrir steinsteypu ÍST 

10:1971 fyrsti og annar hluti. 

2.3.1.1. Nákvæmniskröfur 

Þess er krafist að skekkjumörk nákvæmni sé ekki meira eða minna en L/300 á milli tveggja fastra 

punkta. Þá skal ekki víkja frá uppgefnum málsetningum, hæðarlínum, kótum o.s.frv. meira en 

eftirfarandi: 

                          Sýnilegt Yfirborð       Hulið yfirborð 

Undirstöður, stærð og staðsetning     +/- 10mm         +/- 25mm 

Stærð og staðsetning annara steyptra hluta    +/- 3mm 

Staðsetning innsteyptra hluta     +/- 5mm 

Stærð glugga- og dyraopa      +/- 3mm 

Kótar         +/- 3mm          +/- 10mm 

 

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

Steyptur veggur       +/- 5mm 

Plötur undir flot       +/- 8mm 

2.3.1.2. Steypumót og uppsláttur 

Öll mót og mótauppsláttur hverskonar skulu uppfylla kröfur ÍST EN 12670:2009 með þeim 

breytingum og viðbótum sem getið er í þessari verklýsingu. 

Þess er krafist að mótatengi, kerfismót, uppsláttarefni og stífur séu í góðu ásigkomulagi. Mót skulu 

vera hreinsuð og olíuborin strax eftir notkun fyrir næsta uppslátt. Þá skal gæta þess að mót séu 

ávallt í ásigkomulagi til að fá sem bestar niðurstöður við uppsteypun. Þá ef þess gerist þörf skal 

skola mót fyrir niðurlögn til að losna við óhreinindi sem kunna að hafa fest á mótunum svo sem 

sag, sand eða annað. Ekki skal rífa mót eftir uppsteypun fyrr en tryggt er að steypan hafi náð 

nægjanlegum styrkleika. Við plötuuppslátt skulu mót standa undir steyptum milliplötum þar til 

steypan hefur náð að minnsta kosti 70% af fyrirskrifuðum styrk, eða í minnsta 28 daga styrk. Þá 

skulu skildar eftir nægjanlegar öryggisstoðir svo að milliplata eigi ekki undir neinum 

kringumstæðum hættu á að síga. 

Magntölur og einingaverð:  
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Magntala er fermeter (m2), þ.e. flatarmál móta miðað við einfalt byrði, mælt af teikningu. 

Einingarverð skal innihalda allan kostnað við mótauppslátt, mótaþrif og frágang, efnis- og 

vinnulið samkvæmt teikningu og verklýsingu. Ekki eru dregin frá magntölu op minni en 2 m2. 

2.3.1.3. Umhverfisstefna og öryggi á vinnustað 

Það skal ganga frá uppsláttarefni þ.e. kerfismótum, mótaplötum, stoðum, stífum og öðrum 

óupptöldum hlutum sem þarf til verksins, svo að ekki sé fallhætta eða önnur hætta stafi af. Þá skal 

nota vinnupalla og öryggishandrið. Til ítarefnis skal fylgja lið 2.1.3 hér að ofan um 

umhverfisstefnu og öryggi á vinnustað. 

2.3.2. Járnbending 

2.3.2.1. Almennt 

Járnabinding og bendistál, efni og vinna skal uppfylla kröfur ÍST 16:2006 og ÍST 13670:2009, 

Sbr. kafla 6. Þá skal tryggja að nota rétt fyrirskrifað stál og staðsetning samkvæmt teikningum. 

Járnabendingu skal vanda og tryggja að uppdráttum sé fylgt, einnig skal gæta þess að nota 

fjarlægðarklossa af viðurkenndri gerð svo tryggt sé að fjarlægð bendistáls frá jaðarmörkum steypu. 

Verktaki skal framvísa vottorði og gögnum um gæði bendistáls sem liggur fyrir að nota. Ef það 

liggur minnsti vafi á gæðum bendistáls þá skal framkvæma prófun á eiginleikum þess af 

viðurkenndum aðila. 

2.3.2.2. Efnisgæði 

Samkvæmt ÍST 16:2006. Skal steypustyrktarstál uppfylla kröfur ÍST EN 1008:2005 og ÍST NS 

3576:3 hvað viðkemur mál og eiginleika, þar með talið seiglu og styrkleikaflokk B500NC. Þá 

skulu flotmörk bendistáls skal vera fyk=500 MPa. 

2.3.2.3. Bending 

Járnagrind í veggi, plötur, undirstöður og tengijárn skulu vera lögð og fest að fullu áður en steypt 

er. Þá skal þess gætt að nota viðurkennda fjarlægðarklossa og bindivíra, svo sem 1,5 mm bindivír 

og komið í veg fyrir að vírendar liggi í yfirborði steypu. Sökkulskaut skal útbúa og tengja 

samkvæmt teikningum og lýsingum raforkuvirkis. Um steypustyrktarstál og bendingu gilda 

ákvæði  

Eurocode 3:ÍST EN 1992-1-1-2002 /NA:2010 

Almenn bending: 

• Undirstöður, sem eru jarðvegsfylltar, eru að bendast almennt með 2 stk K12 járnum efst 

og neðst auk einfaldrar grindar K10 c/c 250 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. 

• Almenn bending platna á fyllingu er #K10 c/c 300 mm í miðju. 

• Almenn bending útveggja er K10 c/c 250 mm lárétt og K10 c/c 250mm lóðrétt við útbrún 

nema annað sé tilgreint á uppdráttum. 

• Almenn bending útveggja er #K10 c/c 250 mm í miðju 

• Upp með öllum opum í vegg skal setja 2 stk K12 járn sem ganga frá plötu upp fyrir næstu 

plötu eða upp að þaki þar sem við á. Sama bending gildir um veggenda. 

Kröfur til efnis og vinnu: 

• Bendistál skal vera hreint og án lausrar ryð- eða völsunarhúðar. 

• Almennt skal ekki skeyta meira en þriðja hvert járn í sama þversniði. 
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• Bendistáli skal haldið í réttri fjarlægð frá mótum með þar til gerðum fjarlægðarklossum 

eða stólum. 

• Ef listar koma í mót skal steypuhula miðuð við innri brún þeirra. 

Magntölur – einingaverð 

Magn er kíló [kg]. Miðað við þær skeytingar sem sýndar eru á uppdráttum. Sé ekki gerð sérstök 

grein fyrir skeytingum á uppdráttum er reiknað með einni skeytalengd fyrir hverja 12 m lengd 

stanga. Ekki er tekið tillit til skörunar við útreikning á bendinetum (gefin er upp nettóflötur þeirra 

flata sem þau þekja). 

Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi töflu: 

K10  0,62 kg/m 

K12  0,88 kg/m 

Í einingarverði skal vera innifalið allt efni, vinna. vélar og flutningur svo og kostnaður vegna 

rýrnunar og klippingar, bindivír, fjarlægðarklossar, verkpallar og allt annað er að þessum 

verkþætti snýr. 

2.3.3. Steinsteypa 

2.3.3.1.Almennt 

Hvað steinsteypu og steypuvinnu varðar gildir ÍST ENV 206:2013, A1:2016 og með þeim 

breytingum og viðbótum sem getið er í verklýsingu. Hvað niðurlögn steinsteypu varðar þá gilda 

ákvæði ÍST EN 13670:2009. Þess er krafist að steinsteypan sem verður notuð standist kröfur um 

C-25 í undirstöðum og botnplötu en C-30 í burðarveggjum, milliplötu og svölum.  

Gæta skal þess við niðurlögn á steypu að: titrun sé hvorki of lítil né of mikil, til ítarefnis skal fylgja 

RB-blaði um niðurlögn og aðhlynningu steinsteypu. Steypu skal titra vel við steypuskil, vatnslása, 

undir gluggamót og annars staðar þar sem hætta er á myndun steypuhreiðra. Þess skal gætt að 

niðurlögn steinsteypu sé í eins jöfnum lögum og kostur er. Sé fallhæð steypu meiri en 2,5 m skal 

gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir aðskilnað í steypu. Sjáanlega fleti steinsteypu skal slétta úr 

og glatta strax og viðkomandi flötur er aðgengilegur eftir niðurlögn, hvort heldur það eru steyptar 

plötur eða veggtoppar ofan á veggjamót. 

2.3.3.2.Sement, fylliefni og íaukar 

Þau fylliefni sem teljast nothæf eru í samræmi við ÍST EN 126:2002. Hvað varðar fylliefni í steypu 

gilda ákvæði í byggingarreglugerð nr. 441/1998 grein 131. Í grein 131.3 kemur fram að fylliefni 

séu prófuð með tillit til alkalívirkni. Sáldurferill skuli vera samkvæmt Rb-blaði Eq. 002, fylliefni 

í steinsteypu. Heimilt er að nota íblöndunarefni til að auka sigmál steypu en krefst samþykkis 

eftirlitsmanns verkkaupa. 

Ekki má líða lengri tími en 1,5 klst frá því að sement er blandað í vatn þar til niðurlögn hefst nema 

með samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Nota þarf 5-7% loftblendi í steypuna. Fyrir hverja 

steypufæru þarf að taka sýni af steypu til að sannreyna gæði hennar. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er rúmmetrar (m3). Reiknað með efnis- og vinnukostnaðar miðað við fullfrágengna 

steypu. Efnismagn áætlað út frá teikningu en skal endanlega mæla á staðnum. 
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2.3.4. Trévirki 

2.3.4.1.Almennt 

Burðarveggir 2. hæðar skulu vera úr CLT krosslímdum timbureiningum með C24 vottun 

samkvæmt ÍST EN-338. Allt efni skal uppfylla staðla  ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006. Annað 

timbur í burðarvirki á að vera styrkleikaflokkað samkvæmt ÍST INSTA 142:2009. 

2.3.4.2.Þak  

Þak er borið uppi af sperrum sem hafa ásetu að hluta til á útveggjum ofan og neðan þaks. Einnig 

eru sperrur skrúfaðar í eyru á stálbitum, sem hafa ásetu á innveggi og CLT súlur. Annars er þak 

einangrað og klætt á hefðbundinn máta. 245mm þaksperra með rakavarnarlagi að neðanverðu og 

lagnagrind. Loftun þaks er uppbyggt á eftirfarandi hátt: endi sperrubila er lokaður með 12 mm 

krossvið en skilin eftir 20 mm rauf efst, þvert yfir sperrubilið, með ánegldu skordýraneti til að fá 

nægilegt loftflæði um þakið. Einangrað er á milli sperra með 220 mm þakull með vindpappa. Þá 

er 25x150 mm borðaklæðning negld með 3 stk 75 mm heitgalvanhúðuðum saumum borð í hverja 

sperruröð og klæðist með tvöföldum heilbræddum tjörudúk sem er bræddur er ofan í þakrennu að 

sunnanverðu. Ofan á tjörudúk eru lektur skrúfaðar niður á olíusoðna krossviðsrenninga. Á lektur 

skrúfast báruál og gengið frá þakkanti með flasningum. Þakhalli er 10.2% eða sem samsvarar 5,85° 

gráðu halla. Nánari lýsingar má finna í deiliuppdráttum. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er netto m2, mælt af teikningu, innifalið í verði er allt efni og öll vinna við að fullgera 

þennan verklið skv. verklýsingu og teikningum. 

2.3.4.3.CLT einingar 

CLT veggeiningarnar eru 120 mm þykkar og skulu festast við milliplötu þegar fullvíst er að steypt 

milliplata hafi náð fullri hörðnun. Áður en uppsetning hefst skal sannreyna öll mál á staðnum og 

komi upp einhver vafaatriði skal bera þau undir eftirlitsmann verkkaupa.  

Veggeiningar eru með úrtaki að neðan og sest á trapisulaga stýrileiðara, sem er festur við 

steinsteypta milliplötu með 6x90 mm ryðfríum steinskrúfum. Grópað er úr veggeiningum fyrir 

stálvinklum þeim megin sem snýr inn að plötu og þeir festast með 12x100 mm múrbolta í plötu en 

með 12x140 mm maskínubolta í gegnum einingu og skrúfast við 6 mm stálplötu að utanverðu, 

sem sjálf er fest með 12x100 mm múrbolta í vegg að utanverðu. Brætt er yfir samskeyti CLT 

eininga og gólfplötu með N400 tjörudúki. Tjörupappi er skorinn í viðeigandi stærðir og settur á 

milli alstaðar þar sem ólík efni koma saman við steinsteypu, það er stál og steypa, timbur og steypa, 

stál og timbur. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er í fermetrum (m2), það innifelur allt efni og vinnu í timburveggi. 

2.3.5. Stálvirki 

2.3.5.1.Almennt 

Það stál, ef undanskilið eru boltar, snitteinar, skífur og rær, sem er ekki getið sérstaklega á 

teikningum og/eða í verklýsingu skulu í það minnsta uppfylla kröfur ÍST EN 10025-2:2004 um 

gæði stáls. Allt það stál sem skal nota skal vera heilt og standast að lágmarki kröfur EN ISO 8501-

1:2001 um “ryðstig B” og skal vera laust við alla galla. Verktaki skal sjá til þess að eftirlitsmaður 
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verkkaupa fái í hendur vottorð um gæði stáls og geta vísað í skýrslur sé þess óskað. Þess skal gætt 

að lögun stálbita og stanga séu af staðlaðri gerð samkvæmt Evrópustöðlum. 

2.3.5.2.Yfirborðsmeðhöndlun 

Allir skornir og skarpir kantar á unnu stáli skulu slípaðir og allt stálvirki skal grunnmálað og laust 

við ryð.  

2.3.5.3.Suðuvinna og uppsetning 

Sjá skal til þess að suðumenn séu með tilskilin réttindi samanber hæfnispróf frá viðurkenndri 

stofnum sem annast próftöku og útgáfu hæfnisvottorða. Suðuvinnu þarf að haga svo að sem 

minnsta formbreyting eigi sé stað og innri spennur verði í sem minnsta mæli. Skilyrði er fyrir því 

að verktaki geri suðuuppdrætti samanber ÍST EN ISO 15609 - : 2004 áður en hafist er handa við 

stálsmíði. 

Smíði í stálsmiðju og uppsetning stálbita á verkstað skal gera samkvæmt uppdráttum samanber 

staðsetning á ásoðnum festieyrum fyrir þaksperrur.  

Magntölur – einingaverð 

Greitt verður fyrir hvert kg af uppsettu og fullfrágengnu stáli á einingarverði í tilboðsskrá nema 

annað sé sérstaklega tilgreint hér á eftir. Þyngd stálprófíla reiknast samkvæmt töflugildum á þyngd 

pr. m í viðurkenndum handbókum og þyngd annarra hluta úr stáli út frá rúmþyngdinni 7850 kg/m3. 

Rafsuður og samsetningarbolta skal ekki reikna með í þyngd stálsins, en kostnaðurinn skal 

reiknaður með í einingarverðinu á stálinu. Í einingarverðinu skal innifalinn allur efniskostnaður, 

kostnaður við smíði, uppsetningu, frágang og yfirborðsmeðhöndlun, þ.m.t. grunnmálun. Innifalið 

í einingarverði í tilboðsskrá fyrir stál skulu vera allir snittteinar, límboltar og múrboltar sem eru 

notaðir í tengingum fyrir stálvirki og eru sýndir á teikningum. Einingarverðið skal innifela allan 

kostnað, svo sem rær, skífur, lím, borun og vinnu við að koma hlutum fyrir í samræmi við 

teikningar. 
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2.4. Lagnir  

2.4.1. Almennt 

Verktaki tekur að sér að fullgera hreinlætis-, hita- og snjóbræðslukerfi eins og sýnt er á 

meðfylgjandi uppdráttum og í samræmi við eftirfarandi lýsingu. Það sem tilheyrir þessu verki eru 

meðal annars eftirfarandi verkþættir: Frárennslislagnir utanhúss og í grunni ásamt viðeigandi 

tengingum í götu í samráði við Veitur. Nýjar heimæðar fyrir kalt og heitt vatn í samráði við Veitur 

ásamt tengingum affalls. Hita- og vatnslagnir innanhúss ásamt uppsetningu og frágangi ofna og 

hreinlætistækja. Uppsetning og frágangur þakniðurfalla, niðurfallsröra og niðurfalla í lóð. Lagning 

snjóbræðsluröra. Uppsetning og frágangur stjórntækja og búnaðar fyrir þessi kerfi í tæknirými 

hússins.  

Efni og vinna skal vera í samræmi við ÍST 65, 67, 68 og 69. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera 

fyrir hendi, þegar verkinu er skilað. Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu ásamt öllum 

frágangsverkum sem þarf til þess að fullgera verkið. Verktaki skal tafarlaust tilkynna 

umsjónarmanni verkkaupa og leita skýringa á öllum villum og vafaatriðum er hann verður var við. 

Verktaki skal leggja til grundvallar einingaverðum sínum efni og búnað sem uppfyllir í öllum 

atriðum þær kröfur sem fram eru settar í verklýsingu þessari, eða fram kemur á teikningum.  

Verkkaupi skal láta fylgja ýtarlegar upplýsingar um gæði efnis og búnaðar þannig að verkkaupi 

geti metið hvort búnaður og efni, sem boðið er uppfylli kröfur verkkaupa. Allt efni og búnaður er 

háð samþykki verkkaupa eða eftirlitsmanni hans. 

2.4.2. Neysluvatnslagnir 

Neysluvatn er upphitað kalt vatn gegnum varmaskipti. Hitun er lokað hringrásakerfi gegnum 

varmaskipti. Heimilt er að útbúa tengigrind skv. teikningu eða kaupa tilbúna grind og skal hún 

uppbyggð skv. lagnateikningu og taka mið af eftirtöldum lokum og búnaði: Lokar í öllum kerfum 

eru venjulegir kúlulokar, rennilokar og einstreymislokar nema annað sé tekið fram í sérlýsingu eða 

á teikningum. Gerð er krafa til þess að allir þessir lokar sem og annar búnaður sé af vandaðri gerð 

auk þess að uppfylla þær kröfur er fram koma í upptalningu hér á eftir. Lokar skulu vera gerðir 

fyrir 16 Bar (16 kp/cm²) vinnuþrýsting, sama gildir um annan búnað. 

2.4.2.1. Pípur og tengistykki. 

Neysluvatnslagnir fyrir einstaka tæki, lagðar í steyptar plötur, skulu vera úr pex-a plastpípum með 

ídráttarkápu. Gerð er skilyrðislaus krafa um að rör og tengi tilheyri sama kerfi og skal það hafa 

hlotið viðurkenningu og vottun viðurkenndra vottunaraðila, sem og íslenskra byggingaryfirvalda. 

Rör skulu vera framleidd samkvæmt og uppfylla staðal DIN 16892. 

Festingar lagna. Rör skal festa með klemmum í járnagrind platna. Fjarlægð milli festinga skal ekki 

vera meiri en 2 m. Endalagnir að einstaka tækjum skulu enda í þar til gerðu tengiboxi. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er m. Pípulengdir eru mældar af teikningu og eru nettólengdir. Einingarverð skal 

innifela öll tengistykki, festingar (spennur, baulur) og þrýstipróf og annað sem þarf til að fullgera 

verkliðinn. 

2.4.2.2. Deilikistur 

Gerð er skilyrðislaus krafa um að deilikistur skulu tilheyra sama kerfi og rörin sem tengjast þeim. 

Efni í deilikistum skulu hafa sömu endingar-  og efniskröfur og rörin. Deilikistur mega vera 
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verksmiðjuframleiddar fyrir þau kerfi sem þau tilheyra ef þær uppfylla sömu kröfur og koma fram 

á teikningum.  

Deilikistur fyrir snjóbræðsluslaufur: Rör í deilikistum innandyra skulu vera PPR. Deilikistur skal 

skrúfa saman og skal miða við að bil milli stúta á kistu verði sem minnst. 

2.4.2.3. Kúlulokar 

Efni í lokum skal vera af Ametalgerð og vera með ryðfrírri teflonhúðaðri kúlu,  (TA-gerð) eða 

sambærilegt. 

2.4.2.4. Síur, renni- og einstreymislokar 

Efni í lokum og síum skal vera af Ametalgerð  (TA-gerð) eða sambærilegt.  

2.4.2.5. Öryggislokar 

Öryggislokar skulu vera af viðurkenndri gerð og fyrir þann þrýsting og vatnsmagn sem hitakerfið 

er gefið upp fyrir. 

2.4.2.6. Þrýstijöfnun 

Þrýstijafnarar skulu vera af viðurkenndri gerð. Stærð kemur fram í uppdráttum. 

2.4.2.6. Plötuvarmaskiptir 

Varmaskiptar skulu vera lóðaðir úr ryðfríu stáli. Þrýstiþol a.m.k 1000kPa. Varmaskiptar skulu vera 

með verksmiðjuframleiddri einangrunarkápu. 

2.4.2.7 Dælur 

Dælur skulu vera miðflóttaaflsdælur gerðar fyrir hitakerfi með hitastig 10 - 90°C. Dælur skulu 

vera með tíðnibreyti. 

Dælur í snjóbræðslukerfum skulu vera hringrásardælur gerðar fyrir heitt og kalt vatn á bilinu –

10oC til +90oC. Dælur með tíðnibreyti. 

2.4.2.8. Frostlögur 

Frostlögur skal vera 33% blanda af ethylen glycol og vatni -21°C. Frostlögurinn skal vera með 

tæringarvörn Tegurnd Glaself supra frá Kemi .  

2.4.2.9. Loftskiljur 

Loftskiljur skulu vera miðflóttaskiljur með sjálfvirkri útloftun. 

Afköst og stærðir tækja samkvæmt teikningum.  

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er heild hverrar tengigrindar/deilikistu skv. teikningum. Innifalinn skal vera allur 

búnaður sem kemur fram á teikningu, vinna við uppsetningu og tengingu þannig að 

tengigrind/deilikista sé fullfrágengin, búnaður stilltur og kerfið virkt. Frostlögur í lítrum ákominn. 

Magntala búnaðar utan tengigrindar er stk., innifalið í verði skal vera öll vinna og allt efni til 

uppsetningar og frágangs við hvern búnað. 
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2.4.3. Hreinlætistæki 

Verktaki skal leggja til öll tæki með tilheyrandi tengistykkjum, tengja tækin og ganga frá þeim að 

öllu leyti tilbúnum til notkunar. Handlaugar og salernisskálar skulu vera úr tvíbrenndu hvítu 

postulíni.  Efnið skal vera vandað og gallalaust, 1. sortering. Verktaki skal vera viðbúinn því að 

leggja fram skjöl frá framleiðanda því til staðfestingar. Festingar og fittings allra hreinlætistækja 

skulu vera krómuð. Hreinlætistæki tengjast við vatnslögn með stopplokum við vegg og krómuð 

eirrör þaðan til tækis.  Umhverfis allar tengingar í vegg komi krómaðar rósettur. Þvottavélatengi 

skulu vera hefðbundin slöngutengi og skal verktaki skila krana frágengnum og lokuðum með þéttu 

loki en slöngustútur fylgi. Hreinlætistæki tengjast við frárennslislögn með sjálfþéttandi 

gúmmíhring, umhverfis tengingu í vegg komi krómuð rósetta.  

Blöndunartæki og kranar skulu uppfylla hávaðamörk í fl. 2, sem er LAP<30dB(A), 

þrýstingsflokkur 150 kN/m2 

Salernisskál ásamt innfelldum skolkassa skal festa á sameiginlegan burðarramma. Burðarrammi 

skal vera verksmiðjuframleiddur og hæfa vatnssalerni. Hæð á burðarramma skal vera sem næst 

820 mm frá fullfrágengnu gólfi. Frágangur burðarramma í vegg skal vera í samræmi við forskrift 

framleiðanda. Seta á salernisskál skal vera hæglokandi (seta með dempun) úr hörðu og slitsterku 

plasti sem þolir áníðslu. Hæð salernisskálar frá fullfrágengnu gólfi má sjá á teikningum arkitekta. 

Verktaki skal leggja fram gögn með upplýsingum um hreinlætistæki. Val hreinlætistækja er háð 

samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk. Einingarverð skal innifela allan kostnað við hreinlætistæki, þ.m.t. festingar, 

stopploka, fittings og blöndunartæki. 

2.4.4. Hitalagnir 

2.4.4.1.Almennt 

Verktaki tekur að sér að skila hitalögn fullfrágenginni eins og sýnt er á teikningum og í samræmi 

við verklýsingu. Gólfhiti er megin upphitun hússins og er hitastýring með gólfhita fyrir hvert rými. 

Hitalagnir eru almennt þunnveggja svartar stálpípur við tengigrind. Verktaki skal sjá um að tengja 

hitalögn við mælagrind hitaveitu. 

2.4.4.2.Gólfhitalagnir 

Pípur í gólfhitaslaufum skulu vera plastpípur með súrefniskápu gerðar fyrir 6 bara stöðugan 

þrýsting og 60°C og endast í 50 ár. Pípur eru lagðar í ílögn ofan á 25 mm þar til gerða einangrun 

með 500 kg/m2 þrýstiþol. Þær skal leggja með festingum sem festar eru í einangrun og gefa rétt 

bil á milli pípna. Á teikningu eru gefnar upp fjarlægðir á millibili pípna. Heimilt er að víkja út frá 

þessum fjarlægðum +/-2-3 cm ef bil festinga krefst þess. Gólfhitaslöngur skal leggja í beinni línu 

og með jöfnu millibili. Vanda skal upphitun gólfs. Vísað er til leiðbeininga framleiðanda efnis um 

hvenær má og hvernig skal hleypa hita inn á gólfið. Alla jafna má ekki hleypa hita inn á gólfið 

fyrstu þrjár vikurnar eftir útlögn. Hita er svo hleypt á kerfið í skrefum upp í hámarkshita og lækkað 

svo aftur niður í skrefum. Þetta er gert til að minnka spennur í gólfinu og þ.a.l. hættu á sprungum.  

2.4.4.3.Ofnalagnir 

Pípur og tengistykki. Hitalagnir fyrir einstaka ofna, lagðar í steyptar plötur, skulu vera úr pex-a 

plastpípum með ídráttarkápu.  Gerð er skilyrðislaus krafa um að rör og tengi tilheyri sama kerfi og 
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skal það hafa hlotið viðurkenningu og vottun viðurkenndra vottunaraðila, sem og íslenskra 

byggingaryfirvalda. Rör skulu vera framleidd samkvæmt og uppfylla staðal DIN 16892. Festingar 

lagna. Rör skal festa með klemmum í járnagrind platna. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri 

en 2 m. Endalagnir að einstaka tækjum skulu enda í þar til gerðu tengiboxi. 

2.4.4.4.Snjóbræðslukerfi 

Er við húsið og í bílaplaninu. Tengigrind sem og deiligrind eru staðsettar í tæknirými. Kerfin eru 

lokuð glykol/ethanol kerfi. Verktaki skal leggja og tengja snjóbræðslukerfi samkvæmt uppdráttum. 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu sem þarf til að fullgera kerfið. Allt efni skal vera vandað 

og af viðurkenndri tegund og skal háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. 

2.4.4.5.Snjóbræðslurör 

Snjóbræðslustofnar skulu vera Ppr lagnir. Innsteyptar lagnir og greinar skulu vera úr Ppr af 

viðurkenndri gerð. Sjóða skal saman samskeyti og tengingar. Allt efni skal vera af viðurkenndri 

gerð og er háð samþykki verkkaupa. Verktaki skal vinna verkið í samræmi við ÍST EN 1610:1997, 

ÍST EN 476:1997. Pípur í snjóbræðslukerfi  skulu vera hitaþolnar, suðuhæfar plastpípur, t.d. Pex, 

Pert eða polybutylen pípur. Pípurnar skulu þola a.m.k. 60°C hita við 6 bar þrýsting í 50 ár.  Leggja 

skal fram gögn til staðfestingar á að framangreind skilyrði séu uppfyllt. Pípur skulu vera um 150 

mm undir yfirborði plans. Pípur skal leggja í sand og því mikilvægt að ekki sé stigið ofan á þær á 

framkvæmdartíma.  Rörin leggjast með um 250 mm millibili, nema þar sem annað er tekið fram á 

teikningum. Pípur skal festa vel niður og leggja með jöfnu millibili þannig að bil á milli þeirra 

raskist ekki. 

Tengistykki  þar sem snjóbræðslupípur tengjast pípulögn innanhúss skulu samsvara pípugerð.  Þar 

sem notuð eru tengistykki sem herðast utan um pípuna skal reka mótstykki inn í pípuendann. 

2.4.5. Frárennslislagnir 

2.4.5.1.Almennt 

Verktaki tekur að sér að leggja allar fráveitulagnir innanhúss eins og teikningar sýna og í samræmi 

við verklýsingu. Allar stefnubreytingar á lögninni skal framkvæmda í tengistykkjum. Aldrei má 

skola af áhöldum eða af vélum ofan í lagnir og stendur verktaki ábyrgur fyrir því, að pípur séu 

hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en úttektir 

byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra. 

Frárennslislagnir úr hljóðeinangrandi efni: Lóðréttir fallstammar og lagnir undir og í gegnum 

hæðaskil sem og tenging frá stamma að salerni skulu gerðar úr hljóðeinangrandi efni. Allar beygjur 

og greiningar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum frá sama lagnakerfi. Þar sem lagnir fara 

í gegnum hæðarskil í steypu skal fóðra með þar til gerðum svamphólki til að hindra að hljóð geti 

borist út í byggingarhlutann sem farið er í gegnum.  Gæta skal þess sérstaklega að steypa/CLT 

liggi hvergi að röri.  Skera skal svamphólk við steypu/CLT og kítta með mjúku polyuretan kítti. 

Þar sem lagnir fara í gegnum brunaskil skal þétta að þeim og brunaverja með viðurkenndum 

aðferðum og eftir leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar. Setja skal eldvarnarhólka á lagnir þar sem 

að við á. Þar sem óbrunavarðar lagnir eru 100 mm eða stærri að innanmáli skal brunaþétta með 

eldvarnarhólkum sem koma við neðri brún steyptar/CLT plötu. 

Að öðru leiti vísast í leiðbeiningar framleiðenda um frágang og festingar. 

Magntölur og einingaverð: 
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Magntala röra er m. Lengdir í magnskrá eru nettólengdir og eru mældar af teikningu. 

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við að fullgera verkliðinn þ.m.t., greinar, 

beygjur, tengispennur, festingar, svamphólk, eldvarnarhólka, þéttingar gata o.s.frv. 

2.4.5.2.Frárennslislagnir úr PP-rörum 

Allar frárennslislagnir innanhúss frá stútum í gólfi að einstökum tækjum skulu vera úr hitaþolnum 

PP-rörum sem skulu þola allt að 80°C langtímarennsli og uppfylla staðla DIN 4102, DIN 8078 og 

DIN 19560 varðandi framleiðslu og tæringarþol. Tengingar eru múffutengi með 

gúmmíþéttihringjum. Rörin skal draga til í samskeytum þannig að þau geti tekið upp hitaþenslu. 

Hvergi má sveigja rör.  

Ganga skal þannig frá öllum stútum að hæfi því tæki er síðar verður tengt við lögnina. Festingar. 

PP-plaströrin skal festa með spennum. Fjarlægð milli upphengja og festinga á plastpípum skal vera 

minni en 1000 mm. Ef framleiðandi leiðslna mælir með strangari kröfum skal þeim fylgt. Einangra 

skal frárennslislagnir sem koma í létta milliveggi með 20 mm steinullarhólkum. Einangrunarhólkar 

skulu vera með þráðstyrktri álkápu sem yfirlappast og límist langs eftir einangruninni. Þar sem 

hólkar koma saman skal líma vandlega með 50 mm állímbandi yfir samskeyti. Stuttar lagnir í 

innveggjum má einangra með þunnveggja einangrun, þar sem einangrunarhólkum er ekki við 

komið. Ekki þarf að einangra sýnilegar lagnir. 

Þar sem lagnir fara í gegnum brunaskil skal þétta að þeim og brunaverja með viðurkenndum 

aðferðum og eftir leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar. Setja skal eldvarnarhólka á lagnir þar sem 

við á. Þar sem óbrunavarðar lagnir eru 100 mm eða stærri að innanmáli skal brunaþétta með 

eldvarnarhólkum sem koma við neðri brún steyptar plötu. Að öðru leiti vísast í leiðbeiningar 

framleiðenda um frágang og festingar 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala röra er m. Lengdir í magnskrá eru nettólengdir og eru mældar af teikningu. 

Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við að fullgera verkliðinn þ.m.t., greinar, 

beygjur, tengispennur, festingar, svamphólk, eldvarnarhólka, þéttingar gata o.s.frv. 

2.4.5.3.Útloftun frárennslisstamma 

Verktaki skal tengja frárennslisstamma til útloftunar við útloftunartúður í þaki.  

Magntala er fjöldi (stk) talin af teikningum. Innifalið í einingaverði skal vera allur kostnaður við 

efni og vinnu við útloftunartúður og undirþrýstingsloka. 

2.4.5.4.Gólfniðurföll 

Gólfniðurföll innanhúss skulu vera af viðurkenndri gerð. Niðurföll skulu vera með 70 mm 

lóðréttum stút eða til hliðar á efri hæð og vatnslás. Niðurföll sem tengjast ekki handlaug / 

ræstivaski með gegnumstreymi skulu vera með lyktarloku. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk. Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við fullfrágengið 

niðurfall. 
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2.4.6. Pípur í jörðu 

2.4.6.1.Almennt 

Verktaki tekur að sér að leggja allar fráveitulagnir í grunni og utanhúss eins og teikningar sýna og 

í samræmi við verklýsingu þessa. Pípur skal leggja í beinni línu og með jöfnum halla milli 

brotlínupunkta. Allar stefnubreytingar á lögninni skal framkvæmda í tengistykkjum og þess skal 

gætt að pípurnar hvíli á belgnum en ekki á múffum. Öllum pípuendum skal loka með þar til gerðum 

lokum, þar sem það á við, en annars á tryggilegan hátt sem eftirlitsmaður samþykkir eftir að 

sannprófað hefur verið að lögnin sé þétt og hrein. Aldrei má skola af áhöldum eða af vélum ofan í 

holræsið og stendur verktaki ábyrgur fyrir því, að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. 

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

verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra. Jarðvinnukostnaður við lagnir er magntekinn og talin 

með í kafla um jarðvinnu. Pípulagningameistari skal þó fylgjast með að jarðvinna vegna lagna sé 

unnin samkvæmt útboðsgögnum. 

2.4.6.2.Frárennslislagnir í grunni  

Skólplagnir í grunni skulu vera úr PVC. Allar skólplagnir sem koma í jörð í grunni skulu vera úr 

PVC. Tengingar eru múffutengi með gúmmíhringsþéttingu. Hvergi má sveigja rör. Að öðru leyti 

vísast til leiðbeininga frá framleiðanda röranna. Einnig er heimilt að nota samsoðnar PEH pípur 

eða sambærilegt. Við lagningu skólplagna skal þess vandlega gætt að fylgja uppgefnum 

hæðartölum og halda pípulögninni vel beinni á milli brotpunkta. Gæta skal þess að pípur hvíli á 

belgjunum en ekki á tengingum. Fylla skal með sandi 150 mm undir og yfir lögnina. 

2.4.6.3.Stútar 

Allir stútar upp úr plötu skulu staðsettir nákvæmlega samkvæmt teikningum. Gera skal kassa 300 

x 300 mm í kringum alla stúta sem koma upp í plötu þannig að hægt verði að fínstilla stúta til við 

endanlegan frágang. Efri brún múffu skal vera í hæð við steypt gólf og aldrei upp úr endanlegu 

gólfi. Eftir að gengið hefur verið frá stútum upp úr steyptum plötum skal loka þeim með 

plastlokum. Áður en pípum er lokað skal sannprófa að lögn sé þétt og hrein. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala röra er m. og innifelur allan kostnað við efni og vinnu við rör, þ.m.t. staðsetningu stúta, 

þrýstipróf og tengistykki. Gröftur, söndun og fylling að lögn tilheyrir jarðvinnu - sjá kafla um 

jarðvinnu. Magntala stúta er stk., innifalið skal öll vinna og allt efni til verksins. Magntala stúta 

er stk.. innifalið skal öll vinna og allt efni til verksins. 

2.4.6.4.Frárennslislagnir utanhúss 

Skólplögn skal vera úr PVC. Allar tengingar og beygjur skulu gerðar með viðeigandi 

tengistykkjum. Frágangur og fylling að pípunum skal vera í samræmi við íslenskan staðal um 

frárennslislagnir í jörð, ÍST 65.  Um jarðvinnu vísast í kafla þar um. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala röra er m. og innifelur allan kostnað við efni og vinnu við rör, þ.m.t. þrýstipróf og 

tengistykki. Gröftur, söndun og fylling að lögn tilheyrir jarðvinnu.  
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2.4.6.5.Regnvatnslagnir utanhúss 

Regnvatnslögn skal vera úr PVC. Allar tengingar og beygjur skulu gerðar með viðeigandi 

tengistykkjum. Frágangur og fylling að pípunum skal vera í samræmi við íslenskan staðal um 

frárennslislagnir í jörð, ÍST 65. Um jarðvinnu vísast í kafla þar um. Við þakniðurfallspípur skal 

setja lóðrétta stúta úr 75 - 110 mm PEH eða PP plastpípum sem þakniðurfallspípur síðan tengjast 

við. Efri brún múffu við þakniðurföll skal vera u.þ.b. 100 mm undir endanlegu jarðvegsyfirborði. 

Tenging á milli stúta og þakniðurfallspípa skal gerð með viðeigandi tengistykki. Vísað er til 

sérmynda af þakniðurföllum á teikningum arkitekts. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala röra er m. og innifelur allan kostnað við efni og vinnu við rör, þ.m.t. þrýstipróf og 

tengistykki. Gröftur, söndun og fylling að lögn tilheyrir jarðvinnu.  

2.4.6.6.Jarðvatnslagnir utanhúss 

Í jarðvatnslögn skal nota gataðar PVC-pípur. Allar tengingar og beygjur skulu gerðar með 

viðeigandi tengistykkjum.  Frágangur og fylling að pípunum skal vera í samræmi við íslenskan 

staðal um frárennslislagnir í jörð, ÍST 65. Um jarðvinnu er vísað í viðeigandi kafla. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala röra er m. og innifelur allan kostnað við efni og vinnu við rör, þ.m.t. þrýstipróf og 

tengistykki. Gröftur, söndun og fylling að lögn tilheyrir jarðvinnu.  

2.4.6.7.Svalaniðurföll 

Ísteypt niðurföll á svalapalli skulu staðsett í samræmi við teikningar. Niðurföll skulu vera af 

viðurkenndri gerð. Frágangur skal vera í samræmi við teikningar arkitekts. Niðurföll á svölum 

íbúða tilheyra kafla um utanhússfrágang. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntaka niðurfalla eru stk. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni og vinnu 

við niðurföll og tengistykki. Einingaverð skal miðast við fullfrágengið verk. 

2.4.6.8.Brunnar og niðurföll í lóð 

Brunnar eru ýmist 400 eða 600 mm í þvermál og kemur stærð fram á teikningunni. Heimilt er að 

nota brunna úr viðurkenndum plastefnum enda sé sýnt fram á með gögnum frá framleiðanda að 

þeir þoli þann jarðþrýsting og umferð sem ætla má að verði við brunninn. Leiki vafi á þessu atriði 

skal leita staðfestingar eftirlitsmanns eða hönnuða. Brunnum í grassvæðum má loka með steyptu 

loki sem skal vera 200 mm undir yfirborði en brunnum í gangstéttum og í steyptum svæðum skal 

loka með karmi og loki úr steypujárni í hæð við endanlegt jarðvegsyfirborð. Steypujárnslok skulu 

vera í styrkleika D400 skv. ÍST-EN 124. 

Frágangur og fylling að brunnum skal vera í samræmi við íslenskan staðal um frárennslislagnir í 

jörð, ÍST 65. Magntala er stk. af fullfrágengnum brunni / niðurfalli af viðkomandi stærð. Innifalið 

í einingarverði skal vera allur kostnaður við brunninn, s.s. brunnhringir, steypujárnsbrunnlok og 

annað efni sem til þarf ásamt allri vinnu við brunninn. Jarðvinna við fyllingar að brunni er einnig 

innifalin í verði. 
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2.5. RAFKERFI 

2.5.1. Almennt 

Varðandi upplýsingar um raflagnir og rafkerfi skal leita til verkkaupa, eftirlitsmanns verkaupa, 

raflagnahönnuðar eða rafvirkjameistara. 
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2.6. FRÁGANGUR UTANHÚSS 

2.6.1. Almennt 

Hér fer fram almenn lýsing á frágangi utanhúss. Það er í umsjón verktaka að fullklára húsið að 

utan og er þess krafist að öll sú vinna sé unnin af fagmönnum með réttindi í viðkomandi iðngrein. 

Sú upptalning á efni sem hér á eftir kemur er aðeins til gæðaviðmiðunar og er verktaka heimilt að 

leggja til önnur efni en krefst þá samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa. Ávallt skal setja tjöru eða 

asfaltpappa á milli ólíkra efna, þar með talið milli timburs og steypu, stáls/áls og steypu, stáls/áls 

og timburs og einnig milli ólíkra málma þar sem hætta er á spennumun og tæringu. Verkin á að 

vinna samkvæmt uppdráttum, útboði, verklýsingu þessari og magntölu í tilboðsskrá. Öll efni og 

uppsetning skulu unnin samkvæmt fyrirmælum framleiðanda þeirra og eftirlitsmanni verkkaupa. 

2.6.2. Einangrun 

Einangrun undir utanhússklæðningu er 125x600x1200 mm veggplata og skal fest með tveimur 125 

mm dýflum í hverja veggplötueiningu. Einangrun utan á sökkul er 100 mm plasteinangrun með 

takkadúk, fest með tveimur 100 mm dýflum á hverja 0,72m². 

2.6.3. Klæðningarkerfi 

Klæðningarkerfi fyrir timbur og flísaklæðningu er uppbyggt af “Triple S” kerfinu þar sem álvinklar 

með kuldskilju eru festir við steinsteyptan vegg með m8 múrbolta en 6x50 mm ryðfríum 

tréskrúfum í CLT einingar. Veggur er svo afréttaður með T leiðurum. Leiðarar lagðir lóðréttur 

fyrir flísaklæðningu með c/c 600 mm á milli leiðara en lárétt c/c 600 mm fyrir timburklæðningu. 

Leiðarar eru festir með 4x25 mm sjálfborandi skrúfum. 

2.6.4. Klæðning 

Sjá uppdrætti og deiliuppdrætti varðandi útlit, klæðningarfleti og upplýsingar um klæðningarkerfi. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2 af teikningu, dregið er frá öll op, gluggar og hurðar, ekki er mælt inn í köntum 

opa. Innifalið í m2-verði er uppsett og frágengin útveggjaklæðning ásamt burðarprófílum, 

festingum, úrtökum, styrkingum og fullkláraður frágangur við glugga og hurðar. Allt efni og vinna 

sem þarf til að klára verkið. 

2.6.4.1.Timburklæðning 

Timburklæðning skal vera standandi 22x120 mm lerkiborð, fest með 4,0x45 mm ryðfríum 

sjálfborandi skrúfum á álleiðara. Öll timburborð skal forbora fyrir uppsetningu til að koma í veg 

fyrir að viður klofni. Athuga skal að hafa tjörupappa á milli timburs og leiðara og annars staðar 

þar sem timbur og málmar koma saman. Allt timbur skal vera heilbrigt og án sýnilegra galla og 

kvistur má ekki ná yfir 50% af þverbreidd efnis sem rýrt getur styrk þess. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er m2 af teikningu, dregið er frá öll op, gluggar og hurðar, ekki er mælt inn í köntum 

opa. Innifalið í m2-verði er uppsett og frágengin útveggjaklæðning ásamt burðarprófílum, 

festingum, úrtökum, styrkingum og fullkláraður frágangur við glugga og hurðar. Allt efni og vinna 

sem þarf til að klára verkið. 
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2.6.4.2.Flísar 

Utanhúss veggflísar eru 300x600 mm grágrýti og eru límdar á álleiðara með þar til gerðu flísa-

límkítti, Sikaflex FC11 eða sambærilegt, með 5 mm fúgu á milli flísa og flasninga. Fylgja þarf 

upplýsingum frá framleiðanda varðandi festingakerfi flísa við álleiðara. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2 af teikningu, dregið er frá öll op, gluggar og hurðar, ekki er mælt inn í köntum 

opa. Innifalið í m2-verði er uppsett og frágengin útveggjaklæðning ásamt burðarprófílum, 

festingum, úrtökum, styrkingum og fullkláraður frágangur við glugga og hurðar. Allt efni og vinna 

sem þarf til að klára verkið. 

2.6.4.3.Báruál 

Þak er klætt á lektur með báruáli. Lektur fyrir loftun eru 34x70 mm timburgrind, skrúfuð á þak 

með c/c 600 mm millibili en þéttar við þakbrún um c/c 200 mm. Notast skal við olíusoðinn krossvið 

sem millilegg undir lektur og skrúfast í þak með 5x50mm ryðfríum skrúfum. Plötur skulu vera 0,7 

mm á þykkt í lit RAL7016 og standast kröfur byggingarreglugerðar og staðal ÍST DS 419:1984. 

Plöturnar skulu festar með A2 6,5x64 mm ryðfríum klæðningarskrúfum í lektur á hábáru og skal 

skörun platna vera minnst ein og hálf bára langsum en þar sem skeyta þarf plötum saman skal 

skörun ekki vera minni en 250 mm þversum. Til ítarefnis skal kynna sér RB blað nr 47.103 

varðandi þéttleika á milli klæðningarskrúfa. 

Magntölur og einingaverð:  

Þessi liður er innifalinn í lið 2.3.4.2. 

2.6.5. Þakkantur 

Þakkantur skal klæddur með sléttu pólýhúðuðu 2 mm áli RAL7016. Framan á þakkanti sem og 

undir hann. Sjá deiliteikningu af þakkanti. Öll klippi- og beygjuvinna skal unnin af viðurkenndri 

blikksmiðju. Ryðfrítt skordýranet með 2 mm möskvastærð er fest á timburgrind (34x70). 45 mm 

x 125 mm furuplankar eru bútaðir niður og skrúfaðir á sperrur til afréttingar undir skyggni. 

Skrúfaðir með A2 ryðfríum skrúfum 5,0 mm x 90 mm, c/c 200 mm. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er lengdarmetri (lm). Innifalið í verði er allt efni og vinna til að fullgera þennan verklið. 

2.6.6. Sólpallur 

Verktaki skal mæla upp og grafa fyrir undirstöðum. Jarðvegsskipti skal framkvæma í kringum 

steypuhólka. Steypuhólkarnir eru 300 mm í þvermál og 800 mm á hæð, skulu þeir ná fullri hæð 

niður í jörðu til að ná undir frost í jörðu. Það skal setja möl undir og í kringum steypuhólka til að 

auka dren í kringum þá sem og svo jarðvegur sem liggi að hólkum geti ekki dregið hann með sér 

í frosti. BMF bjálkaskór eru steyptir í hólkana fyrir fúavarða dregara (45 mm x 145 mm)(max c/c 

2000 mm), þeir skulu vera boltaðir í með 12/85 mm heitgalvanhúðuðum borðaboltum. Ofan á 

dregarana eru festir fúavarðir leiðarar (45 mm x 95 mm), c/c 600 mm með þakásankerum, skrúfuð 

með BMF-skrúfum 5 skrúfur á hvorn kant. Því næst leggst ofan á dekkið (28 mm x 125 mm) lerki, 

skrúfað í hvern leiðara með A2 ryðfríum, undirsinkuðum skrúfum 4,5 mm x 60 mm. 

Magntölur og einingaverð:  
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Magntala er m2 af teikningu, einingaverð inniheldur allt efni og vinnu sem krefst til að fullklára 

verkið, t.d. mokstur, jarðvegsskipti við hólka, flutningur efnis og annað upptalið í 2.6.6. 

2.6.7. Svalir 

Verktaki þarf að tryggja að undirvinna fyrir dúk sé faglega unnin, þ.e. slípa burt allar nibbur og 

misfellur, hreinsa ryk og óhreinindi, grunna og koma í ílögn til að tryggja vatnshalla að 

niðurföllum. Grunnað er með olíugrunn áður en brædd eru tvö lög af tjörupappa sem er vatnsvörn 

neðri hæðar, verktaki þarf að sannreyna að enginn leki sé áður en einangrun er lögð. Því næst eru 

lagðar 2 x 100 mm einangrunarplastplötur, þar ofan á kemur 50 mm sandílögn, því næst hellur 

(300 mm x 600 mm x 50 mm). 

2.6.7.1.Svalahandrið 

Svalahandrið eru álprófílar og gler. Verktaki sér um uppsetningu og frágang á svalahandriðum 

nema að hæfari undirverktaki bjóðist með sérhæfingu í viðkomandi svalahandriðakerfi. Ekki má 

vera sjáanlegur hæðarmunur á einingum né skekkja.  

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er lengdarmetri (lm) og inniheldur alla vinnu og efni til að klára þennan verkþátt, þ.e. 

mæla og panta gler, festingar og það sem til þarf. Allt efni og vinna er innifalið. 

2.6.8. Múrhúð á burðarsúlum 

Múra skal utan á burðarsúlur, múra skal 200 mm niður fyrir jarðvegshæð. Nota skal grunn og múr 

frá viðurkenndum aðila og fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu og frágang. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er stk., inniheldur allan efnis- og vinnulið sem krefst við hverja súlu fyrir sig. 

2.6.9. Gluggar og hurðir 

2.6.9.1.Almennt 

Gluggar og útihurðir í húsinu eru timbur/ál einingar. Verktaki sér um máltöku, smíði, flutning, 

uppsetningu á gluggum og hurðum skv. uppdráttum og verklýsingum. Verktaki skal taka öll mál 

á staðnum áður en smíði hefst og ber hann fulla ábyrgð á þeim. Verktaki skal framvísa útreikningi 

af gluggum og gleri til að sýna fram á að kröfur verkkaupa séu uppfylltar. Gluggar og hurðir skulu 

vera framleiddar af viðurkenndum framleiðenda. 

2.6.9.2.Gluggar 

Gluggar eru timbur/ál gluggar. Timburkarmar og póstar eru klæddir með álprófíl ásamt ál-

glerlistum eftir litanúmeri. Gluggakarma og gler skal hanna skv. núgildandi stöðlum og 

byggingarreglugerð. Uppsetning glugga skal vera fullkomlega lárétt og lóðrétt og hæð glugga sé 

sá sami allan úthring hæðar þar sem við á. Verktaki skal festa glugga og hurðar í með Essve 

Adjufix karmhulsum og stein- eða tréskrúfum frá sama framleiðenda. Einangrað er á milli karms 

og burðarveggs með steinull, en ekki troðið svo þétt að steinull missi einangrunargildi sitt. 

Einangrunarpulsum skal komið fyrir allan hringinn svo þétt sitji og grunna skal með viðurkenndum 

þéttigrunn sem hefur góða reynslu á íslenskum markaði. Grunna skal frá burðarvegg yfir 

einangrunarpulsu og út á karm allan hringinn. Ekki má sjást í grunn þegar álkápur eru komnar á 

kantinn því hann gefur frá sér augljósan glans. Kítta skal yfir samskeyti glugga og burðarveggs að 

innan og utan og dregið jafnt kítti úr svo það sitji ekki í hraukum heldur sé slétt yfirborð og án 
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nokkurra gata svo að vatn eigi ekki möguleika á að komast inn fyrir kítti. Skrúfa þarf spennilista á 

karma til að koma fyrir gluggaáfellum með 4x25 mm ryðfríum skrúfum með 200 mm millibili. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk., af fullfrágengnum gluggum af teikningum arkitekta. Einingarverð skulu fela í sér 

allan vinnu- og efnislið sem þarf til að fullgera verkliðinn, svo sem undirbúning, tæki og verkfæri, 

kranahýfingar ofl. 

2.6.9.3.Útihurðir 

Útihurðir eru ál-tré og skal setja upp samkvæmt málsetningu á uppdráttum arkitekta eftir að hús er 

risið og þak komið yfir efri hæð. Séð skal til þess að hurðamál standist á byggingartíma húss til að 

koma í veg fyrir óþarfa viðgerðir eða úrlausnir á uppsetningatíma glugga og hurða. Uppsetning og 

frágangur er sá sami og í lið 2.6.9.2. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk, af fullfrágengnum hurðum af teikningum arkitekta. Einingarverð skulu fela í sér 

allan vinnu- og efnislið sem þarf til að fullgera verkliðinn, svo sem undirbúning, tæki og verkfæri, 

kranahýfingar ofl. 

2.6.9.4.Bílskúrshurð 

Bílskúrshurðin skal hafa 5 glugga í næst efsta fleka hurðarinnar, hurðin skal vera með 40 mm 

polýúreþan kjarna með einangrunargildi K=0,55 eða betra. Litanúmer hurðar er RAL9002 og 

áferðin er woodgrain plano. Hurðin skal hafa rafstýrðan mótor með CE-vottun. Verkliður þessi 

felur í sér að mæla og panta hurðina sem og uppsetning og frágangur. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk., af fullfrágenginni bílskúrshurð skv. teikningum arkitekta. Einingarverð skulu 

fela í sér allan vinnu- og efnislið sem þarf til að fullgera verkliðinn, svo sem undirbúning, flutning, 

tæki, verkfæri, ofl. 

2.6.10. Meindýralokun 

Þar sem útveggjaklæðning kemur að jörðu skal setja sígataðan álvinkil sem hindrar meindýr frá 

því að komast á bak við klæðningu en hleypir lofti og bleytu í gegn. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er lengdarmetri (lm), einingarverð skal innihalda allt efni og alla vinnu sem krefst til 

að fullgera þennan verkþátt. 
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2.7. FRÁGANGUR INNANHÚSS 

2.7.1. Inngangur 

Hér fer fram lýsing á því hvernig frágangi innanhúss skuli háttað og skal leita í deiliuppdrætti til 

ítarlegri upplýsinga. Verktaki tekur að sér að fullklára hús að innan og skal ávallt leita til faglærðra 

iðnaðarmanna við viðkomandi verkþætti. Brýnt er að notast við uppdrætti arkitekta og 

verkfræðinga eða önnur sambærileg gögn að mati verkkaupa eða eftirlitsmanns hans. Verktaki skal 

leitast eftir samþykki með nægjanlegum fyrirvara á efni og búnaði sem hann hyggur á að nota til 

framkvæmdarinnar. Ef það gætir misræmis á milli verklýsingar og uppdrátta skal bera það upp við 

eftirlitsmann verkkaupa og komast að samkomulagi með úrlausnir í samvinnu með viðeigandi 

aðila, hönnuði eða verkfræðing. Verkstjóri skal kynna sér öll gögn vel og með árvekni sinni vekja 

athygli á misræmi í tæka tíð svo að hægt sé að leysa það áður en hafist er handa við viðkomandi 

verkþátt. Vekja skal athygli á því að allar vörur sem skuli notaðar innanhúss séu í viðeigandi 

pakkningum sem hindri hnjask og að gætt sé að rakastigi í geymslu svo ekki komist raki eða 

óhreinindi að vörunni. Gera skal ráð fyrir skrúfum, múrboltum og öðrum festingum sem þarf til 

verksins þótt þeirra sé ekki getið í verklýsingu eða uppdráttum. 

2.7.2. Trésmíði 

2.7.2.1. Frágangur lofta 

Loft efri hæðar skal einangrað með 220 mm þakull með vindpappa, með rakavarnarlagi, 

rafmagnsgrind og klætt með gipsi. Þá skulu klæðningarplötur undir þakvirki sprautaðar með 

umhverfisvænni kvoðu sem hefur hljóðísog-eiginleika, samanber Invisible Acoustic Ceilings eða 

sambærilegt efni. Einnig skal kvoða undir steypta milliplötu milli fyrstu og annarrar hæðar með 

sama efni. Fengnir skulu viðurkenndir verktakar sem lært hafa handbrögð við uppsetningu 

viðkomandi efnis. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er m2 af teikningu. Verktaki sér um að efnistaka, útvega og flytja allt efni, útvega öll 

verkfæri og vinnupalla sem þurfa þykir. Í einingaverðinu er allt efni og öll vinna sem krefst þess 

að ljúka verkliðnum. 

2.7.2.2. Gipsveggir 

Neðri hæð er staðsteypt og þar skulu léttir innveggir vera úr 70 mm blikkgrind, þar sem stoðir 

standa í c/c 600 mm, með tvöföldu gipslagi hvorum megin grindar og einangrað á milli stoða með 

70 mm þilull. Leiðarar sem liggja að steinsteypu skulu hafa álímt filt til að takmarka hljóðleka á 

milli rýma. Ekki skal innra og ytra lag gipsplatna deila samskeytum á sömu stoð. Bil á milli skrúfa 

á úthring plötu skal ekki vera meira en 150 mm en 300 mm á miðri plötu. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2 af teikningu, öll op eru dregin frá. Einingarverð skal innihalda alla vinnu og allt 

efni sem þarf til þess að fullgera þennan verkþátt, þ.m.t. efnistaka, efnisflutningur og þrif. 

2.7.3. Hlaðnir veggir 

Í votrými skulu léttir innveggir vera hlaðnir með Bauroc hleðslusteinum eða sambærilegu efni. 

Hleðslusteinar skulu hlaðnir með hefðbundinni skörun, hálft ofan á heilt og skal nálægð samskeyta 

við þau í næstu röð ekki vera minni en 100 mm. Hleðslusteinar skulu lagðir á hljóðdempandi dúk 

og notuð skulu viðurkennd efni og verkfæri sem ætluð eru til hleðslu úr viðkomandi efni. 



Haust 2020  Háskólinn í Reykjavík 

  Tækni- og verkfræðideild 

31 

 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2 af teikningu, öll op eru dregin frá. Einingarverð skal innihalda alla vinnu og allt 

efni sem þarf til þess að fullgera þennan verkþátt, þ.m.t. efnistaka, efnisflutningur og þrif. 

2.7.4. Múrverk 

2.7.4.1.Almennt 

Verk skal unnið í samræmi við verkteikningar. Verktaki skal athuga aðstæður á staðnum og fara 

yfir öll mál eftir því sem við á. Allt efni, vinna, framkvæmd og frágangur skal vera fyrsta flokks 

og faglega unnin, sem og öll fagvinna unnin af faglærðum mönnum. Öll múrvinna skal vera 

samkvæmt ÍST EN 206:2013 + A1:2016 nema annað sé tekið fram. Verktaki sér um undirvinnu, 

yfirborðsfrágang á lóðréttum og láréttum flötum svo sem veggpússun, flísalögn á gólfi og 

veggjum. Þess skal gætt að í votrýmum skuli veggir og gólf vera vatnsheld með nægjanlegum 

vatnshalla að niðurfalli, minnst 10‰. Gera skal ráðstafanir svo að efnisafgangar komist ekki í 

frárennslislagnir. Skemmda eða lausa steypu skal brjóta eða slípa í burtu og múra yfir með 

viðeigandi fyllingarefnum. Kónagöt skulu fyllt með steinull, lokuð með tappa, kíttað yfir með 

viðeigandi vatns og rýrnunarþolnu kítti og sléttfyllt með múr að innan og utan. Þess er krafist að 

ef það mælist skekkja í veggjum að innanverðu þá skulu þeir afréttaðir með múr. Snyrtilega skal 

gengið um vinnusvæðið og passað skal að ekki sé verið að trufla aðra starfsemi verkkaupa. 

Verktaki ber ábyrgð á eigin efni og verkfærum, sem og skemmdum sem þau kunna að verða fyrir. 

Verktaki sér um að fjarlægja allt rusl og efnisafganga jafnóðum af vinnusvæðinu. Vanti 

upplýsingar á verklýsingu skal notast við viðurkennd efni og vinnuaðferðir sem verkkaupi 

samþykkir. Múrefni sem verktaki ætlar að nota skal vera viðurkennt og vottað af NMÍ (áður 

Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins). Áður en verk hefst og þurfa efnin að vera samþykkt af 

verkkaupa eða eftirlitsmanni hans. Verktaki skal framvísa tækniupplýsingum framleiðanda þess 

múrefnis sem hann hyggst nota. 

2.7.4.2.Gólflögn  

Flota skal öll gólf, hvort sem er fyrir parket eða flísar. Í baðherbergjum er ekki sturtubotn heldur 

skal mynda halla að niðurfalli og tryggja að hann sé nægjanlegur. Við reiknum með að flota þurfi 

40 mm þykkt yfir gólflagnir. Verktaki skal gera ráð fyrir því í tilboði sínu ef hann telji þurfa meira 

eða minna magn. Hreinsa skal gólfflöt og grunna með grunni samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda, fylgja skal ýtarlega leiðbeiningum framleiðenda. Flota skal gólffleti í hæð svo 

gólfefni, flísar og parket, flútti saman, þ.e.a.s. flota hærra undir flísar. Hæðarmunur má hvergi vera 

meiri en +/- 3mm frá uppgefnum kóta. Hvergi má muna meira en 2 mm á 2 m réttskeið. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er rúmmetrar (m3), það innifelur allt efni og vinnu svo af sér sé skilað slétt og nái kröfum 

framleiðenda um parketlögn. Skekkja á metra má ekki vera yfir 2mm 

2.7.5. Málningarvinna 

2.7.5.1.Almennt 

Farið verður fram á fagmannleg vinnubrögð og fyrirmyndar umgengni á vinnustað sem og 

tillitsemi í samstarfi milli fagmanna á verkstað. Framleiðandi málningar skal vera samþykktur af 

kaupanda, skal það vera vönduð, viðurkennd vara, með góðri reynslu. Verktaki skal gera sýnishorn 

á verkstað fyrir verkkaupa áður en lokaval er gert. Gæta skal þess að grunnur undir lokaumferð sé 
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í sama lit og lokaumferðin. Verktaki skal fara eftir leiðbeiningum framleiðenda, ekki er leyfilegt 

að þynna málningu umfram það sem framleiðandi gefur upp. 

2.7.5.2.Undirvinna 

Undirvinna skal vera gallalaus áður en málað er, eftirlitsmaður fer yfir verkið fyrir lokaskil og 

hefur málaraverktaki viku til að ganga frá þeim athugasemdum sem koma upp. Verktaki sér um 

tiltekt eftir sig og þrif ef smit á málningu hefur komið á vitlausa fleti.  

2.7.5.3.Spörtlun og málun steyptra veggja  

Slípa skal allar ójöfnur fyrir spörslun og ganga úr skugga um að veggir séu beinir og sléttir fyrir 

spörslun. Í stærri ójöfnur og holur skal fylla í með gifsmúr, því gifsmúrinn hefur góða 

fyllieiginleika. Einnig er hægt að nota gifsmúr ef rétta þarf uppsteypta veggi. Sandsparsl skal 

sprautað á, lágmark 2 umferðir. Verktaki skal tryggja að veggir séu fitu- og ryklausir. Ganga þarf 

faglega frá út- og innhornum. Einnig skal sandsparsla glugga- og hurðagöt að póstum. Öll vinna 

skal vera framkvæmd af menntuðum fagmönnum. Grunna þarf alla veggi áður en málað er. Kítta 

skal í allar kverkar á milli veggflata og aðliggjandi byggingarhluta. Tvær umferðir skulu settar af 

málningu að lágmarki, eða þar til flötur er fullþakinn. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2, innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til verksins, 

þ.m.t. undirbúningur, steinslípun og viðgerðir. 

2.7.5.4.Spörtlun og málun gipsveggja og lofta 

Allt efni skal vera viðurkennt. Úthornalistar eru settir á öll horn sem eru sjáanleg. Leggja skal 

pappaborða í límsparsl yfir samskeyti og sparsla lágmark 2 umferðir eða þar til háum kröfum hefur 

verið náð. Kíttað skal með akríl í öll sýnileg horn. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er m2, innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til verksins, 

þ.m.t. undirbúningur og viðgerðir. 

2.7.6. Innréttingar 

Verktaki ber ábyrgð á öllu innréttingarefni allt frá flutningi frá birgja, uppsetningu og þar til 

afhending húsnæðis til verkkaupa hefur farið fram. Allt viðeigandi efni skal pakka inn og verja 

gegn skemmdum og raka. Tréverk innréttinga skal hafa rakastig 8-11% og vera fyrsta flokks. Við 

uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda. Hafa skal samráð við verkkaupa eða 

eftirlitsmanns verkkaupa um gerð og gæði allra innréttinga. 

2.7.6.1.Eldhúsinnréttingar 

Eldhúsinnréttingu skal kaupa og setja upp samkvæmt uppdráttum hönnuða og óskum verkkaupa 

og skal uppsetning og frágangur vera til fyrirmyndar. Saga skal úr borðplötum fyrir vask og 

helluborði, þá skal einnig sjá til þess að tekið sé úr skápum og baki fyrir rafmagnssnúrum og 

tenglum þar sem við á og tekið sé tillit til eldhúsbúnaðar að óskum verkkaupa. Tæki í innréttingu 

skulu vera af vandaðri gerð, sett upp og tilbúin til notkunar. Það eru 600x600 mm helluborð, 

bökunarofn, ísskápur og uppþvottavél. Hafa skal samráð við verkkaupa eða eftirlitsmann hans um 

gerð og gæði allra eldhústækja. 

Magntölur og einingaverð: 



Haust 2020  Háskólinn í Reykjavík 

  Tækni- og verkfræðideild 

33 

 

Magntala er stk, verktaki gefur verð í innréttingu eftir teikningu og verklýsingum sem innihelda 

allan vinnu- og efnislið til að klára verkliðinn af nákvæmni, fagmennsku og lipurð. 

2.7.6.2.Baðherbergisinnréttingar 

Baðherbergisinnréttingar skal kaupa og setja upp samkvæmt uppdráttum hönnuða og óskum 

verkkaupa og skal uppsetning og frágangur vera til fyrirmyndar. Hafa skal samráð við verkkaupa 

eða eftirlitsmann verkkaupa um gerð og gæði allra baðherbergisinnréttinga. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er stk., verktaki gefur verð í innréttingu eftir teikningu og verklýsingum sem inniheldur 

allan vinnu- og efnislið til að klára verkliðinn af nákvæmni, fagmennsku og lipurð. 

2.7.6.3.Þvottahúsinnrétting 

Innréttingu skal kaupa og setja upp samkvæmt uppdráttum hönnuða og óskum verkkaupa og skal 

uppsetning og frágangur vera til fyrirmyndar. Hafa skal samráð við verkkaupa eða eftirlitsmann 

verkkaupa um gerð og gæði allra þvottahúsinnréttinga. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er stk., verktaki gefur verð í innréttingu eftir teikningu og verklýsingum sem inniheldur 

allan vinnu- og efnislið til að klára verkliðinn af nákvæmni, fagmennsku og lipurð. 

2.7.6.4.Fataskápar 

Fataskápa skal kaupa og setja upp samkvæmt uppdráttum hönnuða og óskum verkkaupa og skal 

uppsetning og frágangur vera til fyrirmyndar. Hafa skal samráð við verkkaupa eða eftirlitsmann 

verkkaupa um gerð og gæði allra fataskápa. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er stk., verktaki gefur verð í innréttingu eftir teikningu og verklýsingum sem inniheldur 

allan vinnu- og efnislið til að klára verkliðinn af nákvæmni, fagmennsku og lipurð. 

2.7.7. Innihurðir 

2.7.7.1.Innihurðar kröfulausar 

Verktaki útvegar sléttar, hvítar, þýskar, yfirfelldar hurðar þar sem lamahurðir eru. Einnig er innan 

hans verksviðs að útvega brautir og rennihurðarfleka þar sem á við. Verktaki mælir og pantar 

hurðir og ber ábyrgð á þeim málum. Þar sem felliþröskuldar eru skal taka neðan af körmum til að 

bil undir hurðafleka fari ekki yfir 15 mm. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er stk., innifalið eru allt efni og vinna við uppsetningu, frágang og tiltekt við verkliðinn. 

2.7.7.2.Innihurðir EI-30 

Verktaki útvegar slétta, hvíta, þýska, yfirfelda lamahurð, sem er með úttektarstimpil um að standast 

brunakröfur EI 30. Uppsetning karms skal vera eftir kröfum brunahurða, þ.e. karmur er skrúfaður 

í steinvegg, hitaþennsluborðar eru á hurð, karmur er frauðaður í með eldvarnafrauði. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk, innifalið eru allt efni og vinna við uppsetningu, frágang og tiltekt við verkliðinn.  
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2.8. LAUS BÚNAÐUR 

2.8.1. Almennt 

Ekki er gerð krafa um lausan búnað. Upplýsingar um efni varðandi það fæst hjá verkkaupa.  
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2.9. FRÁGANGUR LÓÐAR 

2.9.1. Almennt 

Þessi liður er varðandi almennan frágang lóðar. Verktaki tekur að sér að fullklára lóð fyrir 

afhendingu til verkkaupa. Notast skal við gæðaefni og vinna í samráði við verkkaupa og/eða 

eftirlitsmann hans. Taka skal tillit til árstíða og veðurbrigða við frágang á lóð svo að koma megi í 

veg fyrir mögulegar skemmdir í jarðvegi og frágangi hans. 

2.9.2. Mannvirki á lóð 

Verktaki þarf að undirbúa svæði á lóð sem eru ætluð einhverskonar mannvirkjum. Verktaki skal 

afhenda mannvirkið fullkláruðu. Hanna skal staðsetningu og tilgang mannvirkis með tilliti til 

vinds, snjóa, aðgangs, auk annara viðeigandi þátta sem háðir eru samráði við eftirlitsmann 

verkkaupa. 

2.9.2.1. Sorptunnuskýli 

Verktaki sér um að útvega og koma fyrir viðurkenndu og vottuðu tvöföldu sorptunnuskýli 

samkvæmt óskum verkkaupa og eftirlitsmanns hans. Það skal vera úr forsteyptri einingu og stagað 

niður samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Það skal vera með framhlera og loki með pumpu 

til að koma í veg fyrir tjón vegna árstíðarbundins veðurfars. Hafa skal í huga 6.12.6 grein 

byggingarreglugerðar við framkvæmdina. 

Magntölur og einingaverð:  

Magntala er stk, innifalið eru allt efni og vinna við uppsetningu, frágang og tiltekt við verkliðinn. 

2.9.3. Lóð 

Verktaki skilar fullkláraðri lóð samkvæmt uppdráttum landslagshönnuðar. Framkvæmd skal fylgja 

ákvæðum byggingarreglugerðar 7.7.2.gr.  

2.9.3.1.Yfirborðsjöfnun 

Verktaki sér um að ganga frá lóð sem liggur utan við verönd. Notast skal við fyrsta flokks jarðefni 

við verkið. Grófjafna þarf lóð og fínjafna fyrir yfirborðsfrágang samkvæmt upplýsingum frá 

landslagshönnuði.   

2.9.3.2.Gróður og annar frágangur 

Verktaki sér um að fínjafna undir túnþökur, tyrfa og ganga frá öðrum gróðri samkvæmt 

upplýsingum frá landslagshönnuði. 

2.9.4. Frágangur steypts plans og gangstéttar við hús 

Verktaki sér um að ganga frá bílaplani og gangstétt samkvæmt upplýsingum frá lóðarhönnuði. Öll 

efni skulu vera fyrsta flokks og hafa skal í huga kafla 7.2 byggingarreglugerðar í huga við 

framkvæmd. 

Magntölur og einingaverð: 

Magntala er m2, innifalið eru allt efni og vinna við plan og gangstétt, frágang og tiltekt við 

verkliðinn. 
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3. Tilboðsskrá 
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4. Kostnaðaráætlun 

4.1. HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

 

4.2. AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 
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4.3. BURÐARVIRKI 

 
  



Haust 2020  Háskólinn í Reykjavík 

  Tækni- og verkfræðideild 

39 

 

4.4. LAGNIR 
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4.5. FRÁGANGUR INNANHÚSS 
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4.6. FRÁGANGUR UTANHÚSS 
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4.7. FRÁGANGUR LÓÐAR 

 

4.8. ANNAÐ  
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5. Burðarþolsútreikningar 

5.1. EIGIN ÞYNGD 

Hér finnum við þyngd/m2 fyrir hvert byggingarefni sem þakið inniheldur, leggjum það saman og 

breytum í kN/m2. 

Bára: Notast er við PVDF húðað báruál. Þykkt 0,9mm, breidd fyrir völsun 123cm. Rúmþyngd 

áls er 2.710kg/m3 (https://www.thyssenkrupp-materials.co.uk/density-of-aluminium.html). 

Þá reiknum við 0,0009m * 1,23m* 1m *2710 kg/m3 = 3,0kg/m2 

Lektur: Við notum 34*70 furu til að lekta upp fyrir báruna, það gerum við vegna þess hve mikil 

þenslubreyting verður í álinu. Rúmþyngd furunnar er 350kg/m3. Metri af furunni inniheldur 

0,034m * 0,07m*1m*350kg/m3 = 0,833kg. Lekturnar eru lagðar með 60cm millibili og því 

inniheldur hver fm: 1/0,6=1,667 stk * 0,833kg= 1,39kg/m2. 

 

Þakpappi: Höfum við valið samlímanlegan gæða tjörupappa frá Copernit, þyngd sem 

framleiðandi gefur upp er 1,9kg/m2. 

 

Tommuborð: 25mm *150mm timburklæðning, rúmþyngd 350kg/m3. Sem gerir 1m *1m 

*0,025m * 350kg/m3 = 8,75kg/m2. 

Tommulistar/loftunarlistar: 0,025m * 0,025m * 1,667m * 350kg/m3 = 0,36kg/m2. 

Þaksperrur: Við notum 45mm * 220mm C18 vottað timbur í þakið. Rúmþyngd þess er 

350kg/m3. 

0,045m * 0,22m * 1,6m * 350kg/m2 = 5,54kg/m2. 

Steinull: Notum 570mm*1200mm*195mm þéttull með vindpappa. Rúmþyngd er 30kg/m3. 

(https://steinull.is/einangrun-voruskra/thettull-mvindpappa/) Sem gerir 1m * 1m * 0,195m * 

30kg/m3=5,85kg/m2 

Lagnagrind: 0,034m *0,045m * (1/0,4) * 350kg/m3 = 1,34kg/m2. 

Klæðning: Klætt er með einföldu lagi af 13mm gifsi. 

Rúmþyngd er 9kg/m2 samkvæmt Slippfélaginu. 

  

https://www.thyssenkrupp-materials.co.uk/density-of-aluminium.html
https://steinull.is/einangrun-voruskra/thettull-mvindpappa/
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Fylgihlutir: skrúfur, rafmagnsrör og fylgihlutir, festingar og þannig hlutir reiknast 1kg/m2. 

Eigin þyngd þaks= Gk= 38,3 kg/m2 = 0,4kN 

5.2. SNJÓÁLAG 

Húsið er í Salahverfi í Kóparvogi sem er undir 100m.y.s. og fellur því undir snjóálagssvæði 1. 

S=Mi*Ce*Ct*Sk 

S=Hönnunarálag án hlutstuðla 

Mi=Formstuðull = fyrir þök með minni halla en 30° er 0,8 

Ce= Affoksstuðull = á Íslandi er notað 0,6 (sjá þjóðarskjal, very windswept) 

Ct=Bráðnunarstuðull = 1,0 

Sk= Kennigildi snjóálags á jörðu fyrir viðkomandi álagssvæði= 2,1 

S=0,8*0,6*1,0*2,1=1,0 kN/m2 

Qd= 1,35 * 0,4kN/m2 + 1,5 * 1,0 kN/m2 = 2,04 kN/m2 

5.3. BROTSTIGSHÖNNUN Á SPERRU MEÐ TILLITI TIL SNJÓÁLAGS 

Við skulum sannreyna hvort 45*220 sperran standist kröfur. 

Álagsbreidd er hálft sperrubil í hvora átt=0,6m 

qk=1,0 kN/m2 (snjóálag)   gk=0,4 kN/m2 (Eigin þyngd)  Álagsbreidd er 0,6m  

L=4,565m  

fm,k=18MPa  fv,k=3,4 MPa  Kmod=0,9 

Hönnunarálag í brotmarki með hlutstuðlum (γg.sub * 0,6m * gk)+( γq * 0,6m * qk) 

qd=1,35*0,6m*0,4 kN/m2+1,5*0,6m*1,0 kN/m2=1,224kN/m 

-Beygjuþol bitans 

Mótstöðuvægi 

W=
𝑏∗ℎ2

6
=

45∗2202

6
=363*103m𝑚3 

-Mesta beygjuvægið 

Med=
1

8
*qd*L2= 

1

8
*1,224kN/m*(4,565m)2=3,19kNm 

W*
𝑘𝑚𝑜𝑑

γ
*𝑓𝑚,𝑘=363*103m𝑚3* 

0,9

1,3
*18MPa= 4,52kNm 

4,52kNm > 3,19kNm → Ok 

Sannreynum það með annarri aðferð: 

W≥
𝑀𝑒𝑑∗𝑌𝑚

𝐾𝑚𝑜𝑑∗𝑓.𝑚,𝑘
=

3,19∗106𝑁𝑚𝑚∗1,3

0,9∗18𝑀𝑃𝑎
=256*103mm3 

W=
𝑏∗ℎ2

6
↔h=√

6∗𝑊

𝑏
=√

6∗256000𝑚𝑚3

45𝑚𝑚
=184,8mm 
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Notum 220mm svo þetta er í lagi. 

 

Skerathugun 

bef: Virk breidd þversniðs 

td: Skerspenna í bita 

fvd:Skerþol bita 

kmod=Leiðréttingarstuðull fyrir notkunarflokk 1 

γm=Öryggisstuðull fyrir timbur =1,30 

-Mesti skerkraftur 

Ved= (qd*L)/2=(1,224 kN/m*4,565m)/2=2,80 kN 

-Virk breidd þversniðs 

bef=2/3*b=2/3*45mm=30mm 

-Skerspennan sem virkar á bitann 

td=
3

2
∗

𝑉𝑒𝑑

𝑏𝑒𝑓∗ℎ
=

3

2
∗

5,59∗103𝑁

30𝑚𝑚∗220𝑚𝑚
=0,85MPa 

-Skerþol bitans 

fvd=
𝐾𝑚𝑜𝑑

𝑌𝑚
∗ 𝑓𝑣,𝑘=

0,9

1,3
∗ 3,4 = 2,35𝑀𝑃𝑎 > 𝑡𝑑 → 𝐎𝐊 

 

5.4. FORMBREYTING SPERRA (SNJÓÁLAG) 

Athugum hvort sperrurnar uppfylli ekki kröfur um hámarksformbreytingu vegna heildar- og 

hreyfanlegs álags. 

-Krafan fyrir byggingu í flokki A er að svignun undan P = 1,0 kN sé minni en 1,0 mm. 

-Uheild ≤ min L/200 

-Uhreyf ≤ min L/400 

-Quasi-permanent verkunarstuðull (Flokkur A í töflu A1.1 úr ÍST EN 1990) er:   𝜓2=0,3 

Við setjum sperrurnar í notkunarflokk2, þar sem þær er utan rakasperru, þ.a.l. í meiri raka og skýlt 

frá regni. Þá er kdef=0,8 

gk= 0,4kN/m2 * 0,6m = 0,24kN/m eða 0,24 N/mm 

qk=1,0kN/m2 * 0,6m= 0,6kN/m eða 0,6 N/mm 

I= tregðuvægi= 
𝑏∗ℎ3

12
=

45𝑚𝑚∗(220𝑚𝑚)3

12
= 39,9 ∗ 106𝑚𝑚4 

Skammtíma formbreyting vegna heildarálags: 

δinst,G= 
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗0,24𝑁/𝑚𝑚∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗39,9∗106𝑚𝑚4 = 3,78𝑚𝑚 
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Skammtíma formbreyting vegna hreyfanlegs álags: 

δinst,Q= 
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗0,6𝑁/𝑚𝑚∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗39,9∗106𝑚𝑚4 = 9,44𝑚𝑚 

δinst,Q=9,44mm<
𝐿

400
=

4565𝑚𝑚

400
=11,41mm →OK 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs: 

δinst,G=3,78mm         δinst,Q=9,44mm 

δfin,G= δinst,G*(1+kdef)=3,78mm*(1+0,8)=6,8mm 

δfin,Q= δinst,Q*(1+ 𝜓2*kdef)= 9,44*(1+0,2*0,8)= 10,95mm 

δfin= δfin,G+ δfin,Q=6,8mm+10,95mm=17,75mm 

δfin = 17,75mm < 
𝐿

200
=

4565𝑚𝑚

200
= 22,8𝑚𝑚 → OK 

 

5.5. VINDÁLAG Á ÞAK 

Álagsbreidd er frá miðju sperrubili til þess næsta, þ.e. 0,6m 

qk=-2,0kN/m2      (Vindálag fengið frá leiðbeinenda) 

gk= 0,4kN/m2    (Eigin þyngd) 

I= 
𝑏∗ℎ3

12
=

45𝑚𝑚∗(220𝑚𝑚)3

12
= 39,9 ∗ 106𝑚𝑚4    (Tregðuvægi) 

Kdef= 0,6      (Skriðstuðull f.timbur) 

L=4565mm 

 

-Hönnunarálag í notmarki án hlutstuðla (0,6m * gk) + (0,6m * qk) 

(0,6m * 0,4kN/m2) + (0,6m * -2,0kN/m2) = -0,96kN/m 

 

-Hönnunarálag í brotmarki með hlutstuðlum (γg.sub * 0,6m * gk)+( γq * 0,6m * qk) 

qd=(1,35*0,6m*0,4 kN/m2)+(1,5*0,6m*(-2,0 kN/m2))=-1,48kN/m 

 

-Beygjuþol bitans 

Mótstöðuvægi 

W=
𝑏∗ℎ2

6
=

45∗2202

6
=363*103m𝑚3 

-Mesta beygjuvægið 

Med=
1

8
*qd*L2= 

1

8
*(-1,48kN/m)*(4,565m)2=-3,86kNm 
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W*
𝑘𝑚𝑜𝑑

γ
*𝑓𝑚,𝑘=363*103m𝑚3* 

0,9

1,3
*18MPa= 4,52kNm 

4,52kNm > -3,86kNm → Ok 

 

Skerathugun 

bef: Virk breidd þversniðs 

td: Skerspenna í bita 

fvd:Skerþol bita 

kmod=Leiðréttingarstuðull fyrir notkunarflokk 1 

γm=Öryggisstuðull fyrir timbur =1,30 

-Mesti skerkraftur 

Ved= (qd*L)/2=(-1,48 kN/m*4,565m)/2=-3,38 kN 

-Virk breidd þversniðs 

bef=2/3*b=2/3*45mm=30mm 

-Skerspennan sem virkar á bitan 

td=
3

2
∗

𝑉𝑒𝑑

𝑏𝑒𝑓∗ℎ
=

3

2
∗

−3,38∗103𝑁

30𝑚𝑚∗220𝑚𝑚
= -0,77 MPa 

-Skerþol bitans 

fvd=
𝐾𝑚𝑜𝑑

𝑌𝑚
∗ 𝑓𝑣,𝑘 =

0,9

1,3
∗ 3,4 = 𝟐, 𝟑𝟓𝑴𝑷𝒂 > 𝒕𝒅 → 𝐎𝐊 

 

5.6. FORMBREYTING SPERRA (VINDÁLAG) 

Athugum hvort sperrurnar uppfylli ekki kröfur um hámarksformbreytingu vegna heildar- og 

hreyfanlegs álags. 

-Krafan fyrir byggingu í flokki A er að svignun undan P = 1,0 kN sé minni en 1,0 mm. 

-Uheild ≤ min L/200 

-Uhreyf ≤ min L/400 

-Quasi-permanent verkunarstuðull (Flokkur A í töflu A1.1 úr ÍST EN 1990) er:   𝜓2=0,3 

Við setjum sperrurnar í notkunarflokk2, þar sem þær er utan rakasperru, þ.a.l. í meiri raka og skýlt 

frá regni. Þá er kdef=0,8 

gk= 0,4kN/m2 * 0,6m = 0,24kN/m eða 0,24 N/mm 

qk=-2,0kN/m2 * 0,6m= -1,2kN/m eða -1,2 N/mm 

I= tregðuvægi= 
𝑏∗ℎ3

12
=

45𝑚𝑚∗(220𝑚𝑚)3

12
= 39,9 ∗ 106𝑚𝑚4 
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Skammtíma formbreyting vegna heildarálags: 

δinst,G= 
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗0,24𝑁/𝑚𝑚∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗39,9∗106𝑚𝑚4 = 3,78𝑚𝑚 

Skammtíma formbreyting vegna hreyfanlegs álags: 

δinst,Q= 
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗(−1,2𝑁/𝑚𝑚)∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗39,9∗106𝑚𝑚4
= −18,90𝑚𝑚 

δinst,Q=-18,90mm<
𝐿

400
=

4565𝑚𝑚

400
=11,41mm →FALL 

--Hér þurfum við að stækka bitann— 

Næsta sölustærð er 45mm*245mm 

Þá breytist tregðuvægi í: 

I= tregðuvægi= 
𝑏∗ℎ3

12
=

45𝑚𝑚∗(245𝑚𝑚)3

12
= 55,15 ∗ 106𝑚𝑚4 

Skammtíma formbreyting vegna heildarálags: 

δinst,G= 
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗0,24𝑁/𝑚𝑚∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗55,15∗106𝑚𝑚4 = 2,73𝑚𝑚 

Skammtíma formbreyting vegna hreyfanlegs álags: 

δinst,Q= 
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗(−1,2𝑁/𝑚𝑚)∗(4565𝑚𝑚)4

384∗9000𝑀𝑃𝑎∗55,15∗106𝑚𝑚4 = −10,25𝑚𝑚 

δinst,Q=-10,25mm<
𝐿

400
=

4565𝑚𝑚

400
=11,41mm →OK 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs: 

δinst,G=2,73mm         δinst,Q=-10,25mm 

δfin,G= δinst,G*(1+kdef)=2,73mm*(1+0,8)=4,9mm 

δfin,Q= δinst,Q*(1+ 𝜓2*kdef)= -10,25mm*(1+0,2*0,8)= -11,89mm 

δfin= δfin,G+ δfin,Q=4,9mm+10,25mm=15,15mm 

δfin = 15,15mm < 
𝐿

200
=

4565𝑚𝑚

200
= 22,8𝑚𝑚 → OK 

 

5.7. STÁLBITI 

5.7.1. Með tilliti til snjóálags 

Við viljum að bitinn sem við notum sé max 195 mm á hæð svo að ef neðri brún sperru flúttar við 

járnbita að þá er bitinn jafn hár og einangrunin. Loftunin fyrir þakið kemst áfram upp án frekari 

aðgerða eða kostnaðar. 

Við veljum úr bók bita eftir tilfinningu og gerum nauðsynlegar breytingar ef útreikningar ná ekki 

kröfum. 

Við veljum bita INP 180. Tölur sem við notum eru fengnar úr Statik og styrkelære. 

Kg/m=21,9 
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I=14,5*106𝑚𝑚4 

W=161*103m𝑚3 

γ𝑚0=Öryggisstuðull á íslandi er 1,0 

Lengd: 5,49m 

Álagsbreidd: 3,454m 

gk= 1,0kN/m2   Eigin þyngd 

qk= 0,4kN/m2 Snjóálag 

-Hönnunarálag í notmarki án hlutstuðla (3,454m * gk) + (3,454m * qk) + eigin þyngd. 

(3,454 * 1,0kN/m2) + (3,454m * 0,4kN/m2) + 0,219kN/m = 5,05kN/m 

-Hönnunarálag í brotmarki með hlutstuðlum (γg.sub * 3,454m * gk)+( γq * 3,454m * qk) + eigin 

þyngd 

qd=1,35*3,454m*0,4 kN/m2+1,5*3,454m*1,0 kN/m2+0,219=7,27kN/m 

-Beygjuþol bitans 

Med=
𝑞𝑑∗𝑙2

8
=

7,27kN/m∗(5,49m)2

8
=27,39kNm 

Styrktarathugun samkvæmt EC3 

𝑓𝑦=Stálvirki er S235 og efnisþykkt er T<40mm sem gerir 𝑓𝑦 = 235 

Med=
𝑤∗𝑓𝑦

γ𝑚0

 <=> W≥
Med∗γ𝑚0

𝑓𝑦
= 

27,39∗106𝑁𝑚𝑚∗1,0

235𝑀𝑃𝑎
=116,5*103m𝑚3 

Mótstöðuvægi fyrir INP180 bita er W=161*103m𝑚3 ≥ 116,5*103m𝑚3 →OK 

 

-Athugum þá hvort bitinn standist kröfur um formbreytingu fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

Heildarálag er kennigildi álags án hlutstuðla:  

gk= 0,4kN/m2 * 3,454m + 0,219kN/m = 1,60 kN/m 

qk= 1,0 kN/m2 * 3,454m = 3,454 kN/m 

-Lausn fyrir heildarálag: 

-Uheild≤
𝐿

200
=

5490

200
=27,45mm 

δinst,g=
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗1,16𝑁/𝑚𝑚∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗14,5∗106𝑚𝑚4 = 𝟒, 𝟓𝒎𝒎  ≤ 27,45mm →OK 

-Lausn fyrir hreyfanlegt álag: 

-Uhreyf≤
𝐿

400
=

5490

200
=13,73mm 

δinst,g=
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗3,454𝑁/𝑚𝑚∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗14,5∗106𝑚𝑚4 = 𝟏𝟑, 𝟒𝟐𝒎𝒎  ≤ 13,73mm →Mjög tæpt 

Þetta er svo nálægt því að sleppa ekki að við stækkum bitann í INP200.  
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-Við það breytast útreikningarnir í þessa: 

Kg/m=26,2 

I=21,4*106𝑚𝑚4 

W=214*103m𝑚3 

qk= 1,0kN/m2   Snjóálag 

gk= 0,4kN/m2 Eigin þyngd 

-Hönnunarálag í notmarki án hlutstuðla (3,454m * gk) + (3,454m * qk) + eigin þyngd. 

(3,454 * 0,4kN/m2) + (3,454m * 1,0kN/m2) + 0,262kN/m = 5,10kN/m 

-Hönnunarálag í brotmarki með hlutstuðlum (γg.sub * 3,454m * gk)+( γq * 3,454m * qk)+eiginþyngd 

bita 

qd=(1,35*3,454m*0,4 kN/m2)+(1,5*3,454m*1,0 kN/m2)+0,262kN/m=7,31kN/m 

-Beygjuþol bitans 

Med=
𝑞𝑑∗𝑙2

8
=

7,31kN/m∗(5,49m)2

8
=27,54kNm 

Styrktarathugun samkvæmt EC3 

𝑓𝑦=Stálvirki er S235 og efnisþykkt er T<40mm sem gerir 𝑓𝑦 = 235 

Med=
𝑤∗𝑓𝑦

γ𝑚0

 <=> W≥
Med∗γ𝑚0

𝑓𝑦
= 

26,56∗106𝑁𝑚𝑚∗1,0

235𝑀𝑃𝑎
=113*103m𝑚3 

Mótstöðuvægi fyrir INP180 bita er W=194*103m𝑚3 ≥ 113*103m𝑚3 →OK 

 

-Athugum þá hvort bitinn standist kröfur um formbreytingu fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

Heildarálag er kennigildi álags án hlutstuðla:  

gk= 0,4kN/m2 * 3,454m + 0,262kN/m = 1,64 kN/m 

qk= 1,0 kN/m2 * 3,454m = 3,454 kN/m 

-Lausn fyrir heildarálag: 

-Uheild≤
𝐿

200
=

5490

200
=27,45mm 

δinst,g=
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗1,64𝑁/𝑚𝑚∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗21,4∗106𝑚𝑚4 = 𝟒, 𝟑𝒎𝒎  ≤ 27,45mm →OK 

-Lausn fyrir hreyfanlegt álag: 

-Uhreyf≤
𝐿

400
=

5490

200
=13,73mm 

δinst,g=
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗3,454𝑁/𝑚𝑚∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗21,4∗106𝑚𝑚4
= 𝟗, 𝟏𝒎𝒎  ≤ 13,73mm →OK Mun betra 
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5.7.2. Með tilliti til vindálags 

Notaður er bitinn INP200 

Kg/m=26,2 

I=21,4*106𝑚𝑚4 

W=214*103m𝑚3 

γ𝑚0=Öryggisstuðull á íslandi er 1,0 

Lengd: 5,49m 

Álagsbreidd: 3,454m 

gk= 0,4kN/m2   Eigin þyngd 

qk= -2,0kN/m2 Vindálag 

-Hönnunarálag í notmarki án hlutstuðla (3,454m * gk) + (3,454m * qk) + eigin þyngd. 

(3,454 * (-2,0kN/m2)) + (3,454m * 0,4kN/m2) + 0,262kN/m = -5,26kN/m 

-Hönnunarálag í brotmarki með hlutstuðlum (γg.sub * 3,454m * gk)+( γq * 3,454m * qk) + eigin 

þyngd 

qd=1,35*3,454m*0,4 kN/m2+1,5*3,454m*(-2,0) kN/m2+0,262=-8,23kN/m 

-Beygjuþol bitans 

Med=
𝑞𝑑∗𝑙2

8
=

−8,23kN/m∗(5,49m)2

8
=-31,01kNm 

Styrktarathugun samkv. EC3 

𝑓𝑦=Stálvirki er S235 og efnisþykkt er T<40mm sem gerir 𝑓𝑦 = 235 

Med=
𝑤∗𝑓𝑦

γ𝑚0

 <=> W≥
Med∗γ𝑚0

𝑓𝑦
= 

−31,01∗106𝑁𝑚𝑚∗1,0

235𝑀𝑃𝑎
=-132*103m𝑚3 

Mótstöðuvægi fyrir INP200 bita er W=214*103m𝑚3 ≥ -132*103m𝑚3 →OK 

 

-Athugum þá hvort bitinn standist kröfur um formbreytingu fyrir varanlegt og hreyfanlegt álag. 

Heildarálag er kennigildi álags án hlutstuðla:  

gk= 0,4kN/m2 * 3,454m + 0,262kN/m = 1,64 kN/m 

qk= -2,0 kN/m2 * 3,454m = -6,91 kN/m 

-Lausn fyrir heildarálag: 
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-Uheild≤
𝐿

200
=

5490

200
=27,45mm 

δinst,g=
5∗𝑔𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗1,64𝑁/𝑚𝑚∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗21,4∗106𝑚𝑚4 = 𝟒, 𝟑𝟐𝒎𝒎  ≤ 27,45mm →OK 

-Lausn fyrir hreyfanlegt álag: 

-Uhreyf≤
𝐿

400
=

5490

400
=13,73mm 

δinst,g=
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗(−6,91𝑁/𝑚𝑚)∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗21,4∗106𝑚𝑚4 = −𝟏𝟖, 𝟏𝟗𝒎𝒎  ≤ 13,73mm →FALL 

--Hér þurfum við að stækka bitann— 

Látum reyna á næstu sölustærð sem er INP220. Með því að þykkja lagnagrind um þessa 20 mm 

þá náum við að hafa loftið slétt. 

Þá breytist tregðuvægi í:     I=30,6*106𝑚𝑚4 

-Lausn fyrir hreyfanlegt álag: 

-Uhreyf≤
𝐿

400
=

5490

400
=13,73mm 

δinst,g=
5∗𝑞𝑘∗𝐿4

384∗𝐸∗𝐼
=

5∗(−6,91𝑁/𝑚𝑚)∗(5490𝑚𝑚)4

384∗210∗103𝑀𝑃𝑎∗30,6∗106𝑚𝑚4 = −𝟏𝟐, 𝟕𝟐𝒎𝒎  ≤ 13,73mm →OK 
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6. Varmataps útreikningar 

6.1. U-GILDI 

Botnplata m.gólfhita  0,25 

Botnplata án gólfhita 0,24 

Plata sem skagar fram af húsi m.gólfhita 0,19 

Steyptur útveggur einangraður að utan m.ull 0,39 

Steyptur útveggur einangraður að utan m.plasti 0,24 

CLT útveggur einangraður að utan 0,23 

Svalargólf 0,19 

Létt timburþak 0,16 

 

Hurð 3 

Gluggi 2 

 

6.1.1. Botnplata með gólfhita 

 

Botnplata með gólfhita

x Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Gólfplata með gólfhita
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Einangrun undir gólfh. 0,100 0,039 2,56 Ef að gólfhiti er steyptur í plötu 

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 er einungis tekin þykktin á 

Einangrun 0,039 0,00 plötunni frá neðribrún

Jarðvegur 1,5 gólfhitalagna að einangrun

Alls (ΣR) 4,14

[W/m²K]

U' 0,24

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,25
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6.1.2. Botnplata án gólfhita 

 

6.1.3. Plata sem skagar fram af húsi með gólfhita 

 

6.1.4. Steyptur útveggur einangraður að utan með ull 

 

Botnplata án gólfhita

x Byggingareglugerðarlágmark = 0,3

Gólfplata
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Innra yfirborð 0,17

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08

Einangrun 0,100 0,039 2,56

Jarðvegur 1,5

Alls (ΣR) 4,31

[W/m²K]

U' 0,23

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,24

Plata sem skagar fram á húsi með gólfhita

Byggingareglugerðarlágmark = 0,2

Slútandi gólfpl. m. gólfh.
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Einangrun undir gólfh. 0,030 0,039 0,77

Steypt gólfplata 0,150 1,95 0,08 Ef að gólfhiti er steyptur í plötu 

Einangrun 0,125 0,039 3,21 er einungis tekin þykktin á 

Jarðvegur 1,5 plötunni frá neðribrún

Alls (ΣR) 5,55 gólfhitalagna að einangrun

[W/m²K]

U' 0,18

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,19

Steyptur útveggur einangraður að utan með leiðurum og klæðningu

Byggingareglugerðarlágmark = 0,4

Útveggur ein. að utan
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Ytra yfirborð 0,13 (Mikið loftræst)

Klæðning 0,020 0,16 - Efnislög utan loftbils eru ekki  

Loftræst bil 0,025 - reiknuð með en yfirborðsmótstaða 

Einangrun 0,125 0,035 3,57 er sama og innri yfirborðsmótstaða.

Steyptur veggur 0,18 1,95 0,09

Innra yfirborð 0,13

Alls (ΣR) 3,92

[W/m²K]

U' 0,25

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

ΔU-vinklar 0,12

ΔU-dýflur 0,01

Kólnunartala U 0,39
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6.1.5. Steyptur útveggur einangraður að utan með plasti 

 

6.1.6. CLT útveggur einangraður að utan  

 

Steyptur útveggur einangraður að utan, fyrir neðan jarðveg

Byggingareglugerðarlágmark = 0,4

Útveggur ein. að utan
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Ytra yfirborð 0,04

Jarðvegur 1,50

Takkadúkur 0,005 1 0,01

Einangrunarplast 0,100 0,039 2,56

Steyptur veggur 0,15 1,95 0,08

Innra yfirborð 0,13

Alls (ΣR) 4,32

[W/m²K]

U' 0,23

ΔU (einangrað í einu lagi) 0,01

Kólnunartala U 0,24
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6.1.7. Svalargólf 

 

6.1.8. Létt timburþak 

 
  

Létt timburþak

Byggingareglugerðarlágmark = 0,2

Létt þak
d          

[m]

λ    
[W/mK]

R   

[m²K/W]

Klæðning 0,15 Lítið loftræst bil, ytrabirði = max 0,15

Loftbil 0,025 0,08 Lítið loftræst loftbil = 0,08

Sperrur + Einangrun 0,245 0,047 5,21 Vegið λ - gildi

Lagnagrind + Einangrun 0,032 0,047 0,68 Vegið λ - gildi

Loftaklæðning 0,012 0,14 0,09

Innra yfirborð 0,10

Alls (ΣR) 6,31

[W/m²K]

U' 0,16

ΔU (einangrað í tveimur lögum) -

Kólnunartala U 0,16
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6.2. VARMATAP RÝMA 

6.2.1. Bílskúr 

 

6.2.2. Hjóna WC 

 

6.2.3. Hjónaherbergi 
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6.2.4. Herbergi 1 

 

6.2.5. Herbergi 2 

 

6.2.6. Sjónvarpsherbergi 
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6.2.7. Gangur 

 

6.2.8. Baðherbergi 

 

6.2.9. Þvottaherbergi 
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6.2.10. Anddyri 

 

6.2.11. Stofa 

 

6.2.12. Borðstofa 
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6.2.13. Eldhús 

 

6.2.14. Skrifstofa 

 

6.2.15. WC 2. hæð 
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6.2.16. Tæknirými 
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6.3. HEILDARLEIÐNITAP 
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7. Lagnaútreikningar 

7.1. OFNALAGNIR 

Þrátt fyrir að megin hitaþörf hússins sé mætt með gólfhitakerfi þá eru valdir 3 ofnar í húsið, einn í 

bílskúrinn og 2 handklæðaofnar. Að þeim er lagt 16 mm rör í rör Pex-a sem þolir hátt hitastig til 

lengri tíma. Vatnshitastýrðir bakrásarlokar eru á öllum ofnum. Skoðuð var ofnatafla frá Byko til 

að Áætla stærð á ofni í bílskúr með hliðsjón af varmatapi. 

 

Þrátt fyrir að megin hitaþörf hússins sé mætt með gólfhitakerfi eru valdir 3 ofnar í húsið, einn í 

bílskúrinn og 2 handklæðaofnar. Að þeim er lagt 16mm rör í rör Pex-a sem þolir hátt hitastig til 

lengri tíma. Vatnshitastýrðir bakrásarlokar eru á öllum ofnum. Skoðuð var ofnatafla frá Byko til 

að áætla stærð á ofni í bílskúr með hliðsjón af varmatapi. 

7.2. NEYSLUVATN 

Hönnunarforsendur eru samkvæmt ÍST 67. Samkvæmt ÍST 67 þarf að tryggja nægt vatn að 

töppunarstöðum þegar tekið hefur verið tillit til veituskilyrða, notkunar lagnakerfis, bygginga og 

vatnsþarfa. Heitt vatn hannað á sama hátt og kalda en huga þó að orkusparnaði þar sem það á við. 

Með tilliti til byggingarreglugerðar þá þarf að tryggja að hitastig verði ekki hærra en 65°C við 

endastað. Þó ber að varast að hiti fari ekki undir 60°C til að forðast hermannaveiki.  

 Við ákváðum að setja rör í rör kerfi í húsið sem virkar þannig að hver endastaður fær sína eigin 

fæðilögn og því frekar einfalt að ákvarða lagnastærðir frá deilikistu og aftöppunarstöðum. 20 mm 

pex frá Rehau er góð stærð að öllum töppunarstöðum. Við höfum þó merkt sérstaklega þar sem 16 

mm getur gengið. Eina sem er þá eftir væri að finna út stofnlagnir að deilikistu. Þá þarf að setja 

upp töflu með málrennsli töppunarstaða og reikna svo út samtímarennsli. 

  

                                                                                      

Ofnaskrá        

                 Tegund, td. Komado        Framrás/Bakrás=80°/40°C /2-20°C  dt=40°       Dp = 

0.10bar   

         Ofn  

         NR. 

Stærð  

ofnloka 

  Gerð/hæð 

    ofna(mm) 

Lengd 

ofna(mm) 

Afköst 

         W 

Stúta- 

Staðsetning 

Rýmis- 

heiti 

101 DN10 33-400 2000 2078 AD Bílskúr 

102 DN15 Handkl-500 1340 498 AB Bað 

103 DN15 Handkl-500 1340 498 AB Hjón 
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Töppunarstaður Kalt Heitt 

Hl hjón 0.1 0.1 

St hjón 0.15 0.15 

Vs hjón 0.1  

Sv Bílsk 0.2 0.2 

Rv Bílsk 0.2 0.2 

Rv þvott 0.2 0.2 

Þv 0.2  

St bað 0.15 0.15 

Bk 0.3 0.3 

Hl bað 0.1 0.1 

Vs bað 0.1  

Úk hjón 0.2  

Úk bað 0.2  

Hl uppi 0.1 0.1 

Vs uppi 0.1  

Úk uppi 0.2  

Ev 0.2 0.2 

Uþv 0.2  

Samtals qf: 3.0 1.7 

Qd= 0.44 0.37 

Finnum sammtíma rennsli með:𝑞𝑑 = 0.2 + 0.015(1𝑞𝑓0.2) + 0.12√1𝑞𝑓 − 0.2 

 𝑞𝑑 = 0.2 + 0.015(3.0 − 0.2) + 0.12√3.0 −0.2=0.44 

𝑞𝑑 = 0.2 + 0.015(1.7 − 0.2) + 0.12√1.7 −0.2=0.37 

Þetta gefur okkur þær upplýsingar sem við þurfum til að áætla bæði stærð af varmaskipti og lagnir 

að deilikistu. Notum töflu frá Rehau til að ákvarða stærðir með því til hliðsjónar að rennslishraði 

lagna verði ekki meiri en 1,5 m/s. Samkvæmt töflu hentar 32 x 4.7 vel í báðar stofnlagnir. Stofn 

fyrir deilikistu á annari hæð yrði 25 mm Rehau pex 
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Næst þarf að finna stærð á neysluvatnsforhitara en formúlan: 𝑝𝑒𝑓𝑓 = 4.2 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑘) 

4.2 stendur fyrir varmarýmd vatns á Íslandi, qv er rennsli á sek, Tv stendur fyrir hita á vatni sem 

þarf að hita upp og Tk fyrir hitastigið sem á að fást. Fyrir Ísland á að reikna með eldhúsvaski og 

baðkari ef um íbúðarhús sé að ræða. Þá lítur þetta svona út: 

𝐸𝑉 = 4.2 ∗ 0.2 ∗ (5°𝐶 − 65°𝐶) = 50.4 𝑘𝑊 

𝐵𝐾 = 4.2 ∗ 0.3 ∗ (5°𝐶 − 65°𝐶) = 75.6 𝑘𝑊 

Þetta gefur okkur Peff = 126 Kw. 
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7.3. FRÁRENNSLI 

Við hönnun á frárennsli hússins er litið til Rb-blaða og byggingarreglugerðar. Lágmarksstærð á 

frárennslisrörum undir jörð er 100 mm og sjálfhreinsandi. Til að tryggja að skólplagnir hússins séu 

sjálfhreinsandi þarf lágmarkshalli að vera 20 prómill. Og regnlagnir 10 prómill. Við 

stærðarathugun er fundið út samtals málrennsli allra endastaða og með þeim upplýsingum er farið 

í töflu sem gefur okkur að 110 mm pvc sé fullnægjandi sverleiki til að anna húsinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frárennsli l/s 

Hl hjón 0.3 

St hjón 0.4 

Vs hjón 1.8 

Rv Bílsk 0.6 

Rv þvott 0.6 

Þv 0.6 

St bað 0.4 

Bk 0.9 

Hl bað 0.3 

Vs bað 1.8 

NF þv 0.9 

NF bíl 0.9 

Hl uppi 0.3 

NF kjall 0.9 

NF uppi 0.9 

Vs uppi 1.8 

Ev 0.6 

Uþv 0.6 

samtals 14.6 
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7.4. GÓLFHITI  

 

Yfirborðshiti = 28

Framrás = 51

innihiti = 20°

 dt = 8°C

Heildar Varmaþörf = Q=A*q

Q= 19953

q‘=Q/Af 82 W/m2

Log-meðal=23

millibil er 150c/c

Rými heiti

Heildarvarmatap

W Gólf varmatap Varmaþörf Fermetrar

Umreiknuð

 Varmaþörf Hitastig c/c slaufur

Lengd Slaufu (m)

 20mm

1 Bílskúr 2868,0 0,0 2868,0 29,3 97,9 Ofn

2 Hjóna WC 286,8 20,6 266,2 5,5 48,4 32,0 100,0 59,0

3 Hjónaherbergi 1527,2 78,8 1448,4 21,0 69,0 28,0 150,0 78,0

3 Hjónaherbergi 78,0

4 Barnaherbergi1 690,1 46,5 643,6 12,4 51,9 28,0 150,0 101,0

5 Barnaherbergi2 690,1 46,5 643,6 12,4 51,9 28,0 150,0 108,0

6 Sjónvarpsherbergi 756,5 46,5 710,0 12,4 57,3 28,0 150,0 115,0

7 Gangur 1262,9 94,0 1168,9 25,1 46,6 28,0 150,0 92,0

7 Gangur 92,0

8 Baðherbergi 568,1 33,4 534,7 8,9 60,1 32,0 100,0 107,0

9 Þvottaherbergi 607,9 40,9 567,0 10,9 52,0 32,0 150,0 82,0

10 Andyri 797,3 28,4 769,0 7,6 101,7 32,0 100,0 80,0

11 Stofa 4268,5 0,0 4268,5 33,7 126,7 28,0 100,0 94,0

11 Stofa 94,0

11 Stofa 94,0

11 Stofa 94,0

12 Borðstofa 2647,5 75,8 2571,7 32,3 79,6 28,0 150,0 94,0

12 Borðstofa 94,0

12 Borðstofa 94,0

13 Eldhús 3445,6 15,6 3430,0 39,2 87,6 28,0 150,0 116,0

13 Eldhús 116,0

13 Eldhús 116,0

13 Eldhús 116,0

14 Skrifstofa 1422,7 104,9 1317,8 15,8 83,6 28,0 150,0 86,0

14 Skrifstofa 86,0

15 WC 2.hæð 373,6 49,9 323,7 6,2 52,2 32,0 100,0 91,0

16 Tæknirými 1453,2 163,4 1289,8 43,6 29,6 32,0 150,0 99,0

16 Tæknirými 99,0

16 Tæknirými 99,0

samtals 20798 845 19953 287 998 2674,0
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20mm Rör

Name No Area Heatloss Room T Floor Type Max floor T CC Feedpipe Length Flow Trim

m²  W/m² °C °C mm m m l/h

1

              

              

   

59 41 2.maí

2

              

              

   

78 78 5.maí

3 78 78 5.maí

4

              

              

   

101 92 N

5

              

              

   

108 92 N

6

              

              

   

115 92 N

7

              

              

   

92 93 N

8 92 93 N

9

              

              

   

107 66 5

10

              

              

   

82 81 6

11

              

              

   

80 56 4

12

              

              

   

94 62 4.maí

13 94 62 4.maí

14 94 62 4.maí

15 94 62 4.maí

16

              

              

   

94 80 6

17 94 80 6

18 94 80 6

19

              

              

   

116 97 N

20 116 97 N

21 116 97 N

22

              

              

   

86 59 4.maí

23 86 59 4.maí

24

              

              

   

91 46 3

25

              

              

   

99 108 N

26 99 108 N

27 99 108

Hjónaherb. W 5.5 82 20 1 Carpet, on concrete32 100 4

Hjónaherb 21 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 8

150 8

Barnaherb.1 12.4 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 18

Barnaherb.2 12.4 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 25

Sjónvarpsher 12.4 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 32

Gangur 25.1 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 8

150 8

Baðherbergi 8.9 82 20 1 Carpet, on concrete29 100 18

Þvottaherber 10.9 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 9

Andyri 7.6 82 20 1 Carpet, on concrete29 100 4

Stofa 33.7 82 20 1 Carpet, on concrete29 100 10

100 10

100 10

100 10

Borðstofa 32.3 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 22

150 22

150 22

Eldhús 39.2 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 29

150 29

150 29

Skrifstofa 15.8 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 33

150 33

WC 2.hæð 6.2 82 20 1 Carpet, on concrete29 100 29

Tæknirými 43.6 82 20 1 Carpet, on concrete29 150 2

150 2

150 2
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8. Þakrennur og niðurföll 

Ef við skoðum mestu sólahringsúrkommu sem mælst hefur seinustu 20 ár 

Þá fáum við mestu úrkomu sem 54,6 mm/m2/sólarhring 

Við viljum breyta mælieiningunum í l/s/ha til að nota töflu úr kennslubók. 

54,6mm/m2/sólahring => 151,67 l/s/ha 

 

 

Heildar m2 þaks: 214 m2 

Fjöldi niðurfalla: 4 

Niðurfall sem annar mest annar 1m til vinstri og 5 m til hægri og 9,87 m upp 

= 59,22 m2  

 
L1

L1+L2
 = 

5

5+1
 = 0,83 

Mesta sólarhringsúrkoma 

sem mældis t á  árinu

Ár mm

2010 21,2

2011 38,8

2012 54,6

2013 22,1

2014 37,6

2015 29,8

2016 31,1

2017 28,6

2018 47,7

2019 32,4
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Tökum 120mm rennu. 

Í næstu töflu ganga sömu tölur og fáum við því þessa niðurstöðu í niðurföllum: 

 

Við veljum 75 mm niðurfallsrör því það er næsta sölustærð Límtré Vírnets yfir kröfum þar sem 

við reiknum með að versla vöruna. 
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9. Loftun þaks 

Samkvæmt 10.5.5. gr. Varnir gegn rakaþéttingu, í byggingarreglugerð, þá munum við framfylgja 

og sýna reikninga fyrir þeim kröfum: 

„Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil aldrei vera minna en 25 mm yfir allri 

einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili vera minnst 1.000 mm² fyrir hvern m² 

þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang.“ 

 

Hér sjáum við að stærsta sperrubilið er 13,250 m x 0,555 m = 7,35 m2 

Það krefst þ.a.l.: 7,35 x 1000=7350 mm2 

40 mm rör með flugnaneti gefur okkur: r2*π=202*π=1257 mm2 skordýranetið lokar 30% svo eftir 

er 880 mm2. 
7350

880
= 8,35 = 9 𝑟ö𝑟. 

Þar sem okkur líst ekki á að troða öllum þessum rörum í sperrubilin, bæði tíma og efnislega séð, 

né sjáum hvernig full nýting er á 40 mm röri sem troðið er ull upp að sem á að skilja eftir 25 mm 

bil, þá ætlum við að sjá hvernig það tekst ef við lækkum krossviðinn sem lokar sperruopunum um 

20 mm og setja skordýranet fyrir. 

Bilið gefur okkur 555 mm x 20 mm =11,100 mm2 x0,7=7,770 mm2>7350 mm2 → OK 
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10. Dagsbirta 

 

 

 

Hér sjáum við hvernig sólin nýtist yfir hásumarið, morgunsólin kemur upp að framan, færir sig 

svo yfir svalirnar hjá skrifstofunni og kemur svo yfir á stóru svalirnar og heita pottinn á sama tíma 

og fjölskyldan kemur heim úr vinnu og/eða skóla. 
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11. Byggingarleyfisumsókn 

11.1. UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI 
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11.2.GÁTLISTI  
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12. Mæliblað og hæðarblað 

12.1.MÆLIBLAÐ 
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12.2.HÆÐARBLAÐ 
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13. Verkáætlun 
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14. Fundargerðir 

 

Fyrsti fundur 16. september 

Fyrsti fundur í lokaverkefni iðnfræði. 

Hittumst á verkstæði Verkþings í Hafnarfirði. 

Fundinn sátu Anton Logi Sverrisson, Ívar Atli Sigurjónsson, Adam Jónsson og Benjamín 

Albertsson. 

Vika 37. 

Fundum hús sem var ákváðið að nota. 

Uppástungur um breytingar um breytingar voru lagðar fram af öllum þátttakendum. 

Breytingar voru teiknaðar upp á A4 blöð. 

Tillögurnar voru sýndar og kynntar leiðbeinanda. 

Vikur 38-39. 

Byrja á að teikna húsið í Revit. Benni og Ívar 

Byrja á hönnunaráætlun. Anton 

Byrja einnig á Verkáætlun. Adam 

2. okt.  

Annar fundur í lokaverkefni iðnfræði. 

Hittumst á Teams fundi 

Fund sátu Anton Logi Sverrisson, Ívar Atli Sigurjónsson, Adam Jónsson og Benjamín Albertsson. 

Vika 40.  

Erum komir af stað í að teikna verkefnið í Revit. Hefðum viljað vera komnir lengra 

Langt komnir með að gera hönnunaráætlun. 

Sama með verkáætlun. 

Vikur 41-42. 

Halda áfram með að teikna verkefnið í Revit. Ívar, Benni og Anton 

Byrja á varmatapsútreikningum. Adam 

Unnum í gluggum og yfirlitsblað glugga. Anton 

Byrjuðum á að teikna deili fyrir steypu/CLT einnig glugga og hurða deili. Ívar og Benni 

Stöðufundur þann 20. okt. 

Fund sátu Anton Logi Sverrisson, Ívar Atli Sigurjónsson, Adam Jónsson og Benjamín Albertsson. 

Hittumst á Teams til að fara yfir stöðuna og framvindu fyrir fund með leiðbeinendum þann 22. 

okt. 
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Tókum saman    

10. nov. 

Fundur í lokaverkefni iðnfræði. 

Hittumst á Teams fundi og fórum yfir  

Fund sátu Anton Logi Sverrisson, Ívar Atli Sigurjónsson, Adam Jónsson og Benjamín Albertsson. 

Vika 40.  

Erum komir af stað í að teikna verkefnið í Revit. Hefðum viljað vera komnir lengra 

Langt komnir með að gera hönnunaráætlun. 

Sama með verkáætlun. 

19. nov. 

Fundur í lokaverkefni iðnfræði og hittumst á Teams fundi   

Fund sátu Anton Logi Sverrisson, Ívar Atli Sigurjónsson, Adam Jónsson og Benjamín Albertsson. 

Vika 47.  

Skiptum niður verkefnum í Revit. Kláruðum teikningar og reyndum að skipuleggja okkur fyrir 

fundinn þann 26. nov. 

Koma öllum teikningum á blað 

Klára lagnateikningar 

Vinna í verkáætlun 

Ljúkum Burðarþolsútreikningum 

1. des. 

Loka stöðufundur, förum yfir verkefnastöðu og skiptum á milli okkar verkum. Erum flest kvöld 

engu að síður saman á teams til að hafa puttann vel á púlsinum. 

Vika 49.  

Ráðumst allir á verklýsingar. 

Lagnagrind og útreikningar. Anton 

Setja saman skýrslu. Benjamín og Ívar 

Rennur og niðurföll, loftun þaks. Adam 

Fara yfir teikningar, fínstilla á blöðum og setja í skjal. Allir  
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