
 

 
 

Burðarþolshönnun, kostnaðaráætlun og 
kolefnisfótspor fjögurra hæða 

skrifstofubyggingar úr krosslímdum 
timbureiningum á Selfossi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristján Einar Auðunsson 

 
 
 
 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Háskóli Íslands 

2021 





 
 
 
 

Burðarþolshönnun, kostnaðaráætlun og 
kolefnisfótspor fjögurra hæða 

skrifstofubyggingar úr krosslímdum 
timbureiningum á Selfossi 

 

 
 
 

Kristján Einar Auðunsson 
 
 
 
 

30 eininga ritgerð sem er hluti af 
Magister Scientiarum gráðu í byggingarverkfræði 

 
 

 
 

 

Leiðbeinendur 
Bjarni Bessason 

Gylfi Magnússon 
Sigríður Ósk Bjarnadóttir  

 
 

Prófdómari 
Jóhann Albert Harðarson 

 
 

 
 

 
 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild  

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 
Háskóli Íslands 

Reykjavík, maí 2021 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Burðarþolshönnun, kostnaðaráætlun og kolefnisfótspor fjögurra hæða skrifstofubyggingar 

úr krosslímdum timbureiningum á Selfossi 

Burðarþolshönnun byggingar úr CLT einingum 

30 eininga ritgerð sem er hluti af Magister Scientiarum gráðu í byggingarverkfræði 

 

Höfundarréttur © 2021 Kristján Einar Auðunsson 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Umhverfis- og byggingarverkfræðideild 

Verkfræði- og náttúruvísindasvið 

Háskóli Íslands 

Hjarðarhagi 2-6 

107 Reykjavík 

 

Sími: 525 4600 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Kristján Einar Auðunsson, 2021, Burðarþolshönnun, kostnaðaráætlun og kolefnisfótspor 

fjögurra hæða skrifstofubyggingar úr krosslímdum timbureiningum á Selfossi, 

meistararitgerð, Umhverfis- og byggingarverkfræðideild, Háskóli Íslands, 138 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, maí 2021 

 



 

Útdráttur 

Síðustu tvo áratugi hefur átt sér stað mikil aukning á notkun krosslímdra timbureininga 

(CLT) við mannvirkjagerð og þá sérstaklega í Evrópu. Hver CLT eining samanstendur af 

timburlögum sem límd eru þvert á hvort annað undir miklum þrýsting og mynda þannig 

sterkt byggingarefni sem hefur ýmsa efnisfræðilega kosti. Háhýsi úr CLT einingum hafa 

risið víðsvegar um Evrópu síðustu ár en fæst þeirra eru staðsett á jarðskjálftasvæðum. Á 

Íslandi hafa verið reistar ýmsar CLT byggingar, s.s. einbýlishús, hótel, skólar og 

skrifstofuhúsnæði. Í þessari ritgerð verða efniseiginleikar CLT skoðaðir ásamt því að 

fjögurra hæða CLT skrifstofubygging á Selfossi verður hönnuð samkvæmt evrópskum 

þolhönnunarstöðlum, byggingarreglugerð og hönnunarhandbókum um CLT. Svörun 

byggingarinnar gagnvart vind- og jarðskjálftaálagi verður sérstaklega skoðuð og áhrif 

seigluflokka rædd. Lagt verður mat á kostnað og kolefnisspor byggingarinnar en niðurstöður 

verða bornar saman við samskonar byggingu úr steinsteypu. Niðurstöður gefa til kynna að 

fyrir lágan seigluflokk er jarðskjálftaálag ráðandi lárétt álag fyrir bygginguna, en fyrir 

miðlungs seigluflokk er vindálag ráðandi. Með réttri deilihönnun, uppfyllir CLT bygging 

kröfur byggingarreglugerðar um styrk, stífni, varmaeinangrun, hljóðvist og brunaþol. 

Niðurstöður gefa til kynna að notkun CLT og límtrés í burðarkerfi bygginga sé 

samkeppnishæfur kostur fyrir íslenskan byggingarmarkað m.t.t. kostnaðar og umhverfis-

sjónarmiða. Með notkun CLT og límtrés er hægt draga verulega úr kolefnisfótspori bygginga 

og koma til móts við markmið Íslands um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. 

Abstract 

Over the last two decades, there has been a substantial increase in the use of cross laminated 

timber (CLT) panels in the construction industry, especially in Europe. Each panel consists 

of timber layers that are glued perpendicular to each other under high pressure, forming a 

strong building material with many suitable material properties. Multiple high-rise CLT 

buildings have been built in Europe but few of them are located in high seismic zones. In 

Iceland, there are already family dwellings, hotels, schools, and office buildings made out 

of CLT panels. In this dissertation, the material properties of CLT will be defined prior to 

the design of a four-story CLT office building at Selfoss, according to the Eurocodes, the 

Icelandic Building Regulation (IBR) and CLT design handbooks. Its response to lateral 

wind- and earthquake actions will be examined and the choice of ductility class (DC) 

discussed. A cost estimation and carbon footprint analysis will be carried out and the results 

compared to a similar building made out of reinforced concrete. The results indicate that the 

earthquake load is dominating for DCL but the wind load is dominating for DCM. With 

correct detail design, CLT structures fulfill the requirements of the IBR with respect to 

strength, stiffness, insulation, acoustics, and fire resistance. The results also indicate that the 

cost of using CLT and glulam is in comparison with concrete but timber buildings enjoy the 

environmental gain. Using CLT panels should thus be a suitable choice for the Icelandic 

building industry and should help Iceland to reach its goal of carbon neutrality before 2040.    
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1 Inngangur 

Hugmyndafræðin um notkun á krosslímdu timbri (e. cross laminated timber), hér eftir kallað 

CLT, sem byggingarefni á rætur sínar að rekja til Austurríkis og Þýskalands fyrir um 30 

árum síðan. Síðan þá hefur þessi nýstárlega aðferð með að líma timburlög hornrétt hvort á 

annað undir miklum þrýstingi rutt sér til rúms og CLT er orðið vinsælt byggingarefni um 

allan heim í dag. Síðustu 10 ár hafa mörg háhýsi úr CLT risið víðsvegar um Evrópu og ber 

þar helst að nefna núverandi heimsins stærstu timburbyggingu sem staðsett er í Noregi en 

hún er rúmlega 85 metra há eða 18 hæðir. Hérlendis hafa þónokkrar CLT byggingar risið 

síðustu árin, allt frá einbýlishúsum upp í hótel, grunnskóla og skrifstofubyggingar. Það sem 

einkennir flestar háar CLT byggingar í Evrópu er að þær eru staðsettar á svæðum þar sem 

jarðskjálftaálag er tiltölulega lágt og er því vindálag oftast ráðandi. Í dag er ekkert fyrirtæki 

á Íslandi sem framleiðir CLT einingar en nokkur þeirra eru þó í samstarfi við erlenda 

framleiðendur og aðstoða verkkaupa við hönnun, innflutning og jafnvel uppsetningu á 

einingunum. 

CLT einingar hafa ýmsa áhugaverða eiginleika hvað varðar styrk, eðlismassa, brunaþol, 

hljóðvist, einangrunargildi, byggingartíma og kolefnisfótspor. En hvernig bregst fjögurra 

hæða CLT skrifstofubygging á Selfossi við því jarðskjálfta- og vindálagi sem þar ríkir? Er 

vindálag eða jarðskjálftaálag ráðandi fyrir hönnun byggingarinnar? Hvaða tengingar eru 

æskilegastar og hvar á að staðsetja þær? Er CLT ákjósanlegur byggingarkostur á Íslandi 

m.t.t. eiginleika, kostnaðar, krafa byggingarreglugerðar og umhverfissjónarmiða?  

Í þessari ritgerð er byrjað á því að gera grein fyrir þeirri þekkingu á CLT sem er til staðar í 

dag. Farið er yfir uppruna og þróun CLT, listaðir eru upp helstu staðlar og handbækur sem 

notast er við í hönnun á CLT einingum ásamt því að gera grein fyrir efniseiginleikum CLT. 

Næst verður skilgreind fjögurra hæða CLT skrifstofubygging sem staðsett er á Selfossi en 

bærinn liggur á þverbrotabelti Suðurlands. Tekið skal fram að byggingin er sviðsett og á sér 

ekki raunverulega fyrirmynd. Því næst verður fjallað um forhönnun, álagsforsendur og í 

beinu framhaldi, gerð tölvulíkans af byggingunni þar sem þversniðsstærðir og hönnun 

tenginga verða gerð nákvæmari skil. Farið verður yfir burðarþolshönnun á ákveðnum 

byggingarhlutum og tengingum á milli þeirra. Síðan verður burðarkerfi byggingarinnar 

magntekið, gerð verður kostnaðaráætlun, kolefnisfótspor byggingarinnar reiknað og 

niðurstöðurnar bornar saman við samskonar byggingu úr járnbentri steinsteypu. Að lokum 

verða ræddir kostir og ókostir þess að byggja úr CLT einingum ásamt umræðum um frekari 

rannsóknir. 

Markmið verkefnisins er að skoða efniseiginleika CLT eininga og bera þá saman við kröfur 

byggingarreglugerðar m.t.t. styrks, stífni, varmaeinangrunar, hljóðvistar og brunaþols. 

Einnig verður reynt að sýna fram á að með því að notfæra sér þessa efniseiginleika er hægt 

að hanna hagkvæmar og umhverfisvænar byggingar sem eru samkeppnishæfar á íslenskum 

byggingarmarkaði. Árangur er metinn með því að bera kostnað og kolefnisfótspor 

skrifstofubyggingar saman við samskonar burðarvirki úr járnbentri steinsteypu. 
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2 Þekking og efniseiginleikar 

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um uppruna og þróun CLT í Evrópu og 

Bandaríkjunum, hvaða staðlar eru í gildi fyrir CLT, samsetning og helstu efniseiginleikar 

CLT eininga ásamt umfjöllun um CLT byggingar í Evrópu. 

2.1 Uppruni og þróun CLT 

CLT einingar eru timbureiningar sem gerðar eru úr timburplönkum sem límdir eru saman 

undir miklum þrýstingi. Fjöldi laga er yfirleitt oddatala og liggja þau ávallt hornrétt hvort á 

annað. Timburplankarnir eru úr styrkleikaflokkuðum burðarvið og geta haft mismunandi 

beygjustyrk eftir því hvar þeir eru staðsettir í einingunni (RISE, 2019). Þessi hugmyndafræði 

á rætur sínar að rekja til Austurríkis og Þýskalands en þar var CLT sem byggingarefni þróað 

í samstarfi milli háskólasamfélags og vinnumarkaðar fyrir um 30 árum síðan (Popovski & 

Karacabeyli, 2012). Mynd 2.1 sýnir uppruna og þróun CLT bæði í Evrópu og Norður-

Ameríku frá árinu 1990 til 2020.  

 

Mynd 2.1 Tímalína með uppruna og þróun CLT í Evrópu og Norður-Ameríku.  

Enn þann dag í dag er ekki búið að innleiða CLT í evrópska þolhönnunarstaðla en gefnar 

hafa verið út handbækur um hönnun CLT eininga í Evrópu (RISE, 2019). Áhugi á notkun 

CLT sem byggingarefnis í Norður-Ameríku kviknaði ekki fyrr en eftir 2005, en var þó fært 

í staðla þar í landi undir lok árs 2015. Í dag er ekkert fyrirtæki á Íslandi sem framleiðir CLT 

einingar en mörg þeirra eru þó í samstarfi við erlenda framleiðendur og aðstoða verkkaupa 

við hönnun, innflutning og jafnvel uppsetningu á einingunum þegar þær koma til landsins. 

Árið 2015 fór ársframleiðsla á CLT einingum í Evrópu að aukast gríðarlega milli ára og var 

komin yfir 1.000.000 m3 árið 2018 (Jauk, 2019). Mynd 2.2 sýnir þróun ársframleiðslu á CLT 

einingum í Evrópu frá 2008 til 2019. 
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Mynd 2.2 Þróun ársframleiðslu á CLT í Evrópu frá 2008 til 2019 (Jauk, 2019). 

Mynd 2.3 sýnir staðsetningar á verksmiðjum stærstu framleiðanda CLT eininga í Evrópu en 

þeir eru flest allir staðsettir í Austurríki og Þýskalandi. Hver hringur á myndinni táknar einn 

framleiðanda og því fleiri rúmmetra af CLT sem framleiðandinn framleiðir á ári, því stærri 

er hringurinn.  

 

Mynd 2.3 Staðsetning og stærð stærstu CLT framleiðanda í Evrópu (Jauk, 2019). 
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2.2 Efniseiginleikar CLT 

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um samsetningu CLT eininga ásamt helstu 

efniseiginleikum þ.e. styrk, stífni, varmaeinangrun, hljóðvist og brunaþol. 

2.2.1 Samsetning, styrkur og stífni 

Einn helsti kostur CLT sem byggingarefnis er að það er gríðarlega sterkt miðað við 

eðlismassa. Til samanburðar er eðlismassi CLT um fimmtungur eðlismassa járnbentrar 

steinsteypu. Tafla 2.1 sýnir bæði kennigildi og meðalgildi eðlismassa fyrir styrkleikaflokkað 

timbur með mismunandi beygjustyrk sem notað er í CLT einingar (RISE, 2019). 

Tafla 2.1 Eðlismassi fyrir CLT einingar sem samsettar eru úr mismunandi timburplönkum. 

Eðlismassi Tákn C18 [kg/m3] C24 [kg/m3] C30 [kg/m3] 

Kennigildi 𝜌𝑘 320 350 380 

Meðalgildi 𝜌𝑢 380 420 460 

 

En er ekki verið að veikja timbur með því að saga það niður í búta og líma það svo aftur 

saman? Niðurstöður Swedish-Wood (2016) gefa til kynna, að heilt yfir er lítill munur á 

meðaltalsstyrk límtrésbita og samskonar timburplanka af sömu stærð en dreifing styrks er 

hins vegar mun minni fyrir límtré sem skilar miklum mun á kennistyrk. Mynd 2.4 sýnir mun 

á dreifingu styrks fyrir límtré og styrkleikaflokkað timbur. Með því að saga styrkleika-

flokkað timbur niður í búta og líma það saman á tilviljunarkenndan hátt næst að dreifa 

göllum, t.d. kvistum, betur um þversniðið og hefur þá hver galli minni áhrif en áður á styrk 

þversniðsins.   

 
Mynd 2.4 Munur á dreifingu styrks fyrir límtré og burðarvið (Swedish-Wood, 2016). 

Kvistar ráða miklu um styrk timburs og geta vegið þungt í styrk eins timburplanka.  

Kosturinn við að fingra saman timburplanka og líma þá svo saman í lögum þvert á hvort 

annað er sá að dreifing kvista verður mikil og niðurstaðan er krosslímd eining sem er 

30-40% sterkari en hráefnið sem hún er límd úr (Swedish-Wood, 2016). Þessi áhrif eru 

kölluð fjalaáhrif eða lamelluáhrif (e. lamellae effect) (Harðarson & Pálsson, 2020e) en öll 
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líming í CLT einingum er hönnuðu þannig að hún er sterkari en aðliggjandi timburplankar, 

þ.e. timburplankar gefa sig áður en límingin á milli þeirra gefur sig (Augustin, 2008). Notast 

er við svokallað POR lím (e. polyurethane adhesive), en styrkur límsins virkjast þegar það 

kemst í snertingu við raka. POR lím hefur marga kosti, þ.e. háan styrk og seiglu, þolir hátt 

rakastig, gott brunaþol, er fljótt að taka sig og hægt er að fá það án heilsuspillandi efna. 

Mynd 2.5 sýnir samsetningu á CLT einingu þar sem fingrun og líming milli laga er sýnd 

ásamt dreifingu kvista í þversniði einingarinnar.   

           

Mynd 2.5 Samsetning CLT eininga (til vinstri) og dreifing kvista (til hægri) 

(Bartlett et al., 2015).  

Allt timbur sem notað er í CLT einingar er þurrkað í ofni yfir langan tíma til að minnka líkur 

á sprungumyndun í timbrinu. Með því að tryggja hæga útþornun timbursins er hægt að 

lágmarka sprungumyndun sem kemur fram þegar rýrnun er hindruð og spennur sem myndast 

við það fara yfir þvertogsstyrk timbursins. Þetta getur sérstaklega gerst í stórum þversniðum, 

t.d. CLT einingu, þegar mikill munur verður á rakastigi innst og yst í þversniðinu í kjölfar 

hraðrar þornunar (Harðarson & Pálsson, 2020c) Rakainnihald timburplanka skal vera á 

bilinu 8% til 15% þegar þeir eru límdir saman (RISE, 2019). Mælt er með að mismunur á 

rakainnihaldi aðliggjandi timburplanka skuli ekki vera meira en 5% til að tryggja sem mestan 

styrk í límingunni og til að draga úr sprungumyndun í timbrinu (RISE, 2019).  

Yfirleitt er hafður sami styrkleiki á lögum sem snúa í sömu átt og enn fremur eru ystu lögin 

oft samsett úr hærri styrkleikaflokk en innri lög í CLT einingunni því þar eru beygjuspennur 

hæstar (RISE, 2019). Eftir að eining hefur verið límd saman undir miklum þrýstingi er hún 

hefluð til og síðan er fræst fyrir öllum götum s.s. hurðaropum, gluggaopum, lagnaleiðum og 

festingum. Ef önnur hlið einingarinnar á að vera sýnileg er hún slípuð sérstaklega til áður en 

henni er svo pakkað inn og send á verkstað (RISE, 2019). Fræðilega séð er hægt að framleiða 

eins stóra CLT einingu og hugurinn girnist en takmarkandi þættirnir eru stærð 

framleiðslubúnaðar ásamt þeirri hámarks breidd og lengd sem flutningabílar ráða við og 

mega flytja. Tafla 2.2 sýnir bæði algengar og fáanlegar stærðir af timburplönkum og CLT 

einingum sem í boði eru hjá stærstu framleiðendum í Evrópu (RISE, 2019).  

Tafla 2.2 Algengar og fáanlegar stærðir á CLT einingum. 

Heiti Algengar stærðir Fáanlegar stærðir 

Þykkt timburplanka 20 – 45 mm 20 – 60 mm 

Breidd timburplanka 80 – 200 mm 40 – 300 mm 

Styrkleikaflokkur planka C18 – C24 C14 – C30 

Þykkt CLT einingar 80 – 300 mm 60 – 500 mm 

Breidd CLT einingar 1,2 – 3,0 m Upp í 4,8 m 

Lengd CLT einingar 16 m Upp í 30 m 

Fjöldi laga 3, 5, 7 og 9 lög Upp í 25 lög 
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Timbur er anísótróp efni (e. anisotropic material) sem merkir að eiginleikar þess eru 

stefnuháðir, þ.e. háðir stefnu áraunar miðað við trefjastefnu timbursins. Tafla 2.3 sýnir helstu 

styrk- og stífnitölur fyrir límtré GL30c og CLT einingu sem einungis er samsett úr C24 

styrkleikaflokkuðu timbri (RISE, 2019). 

Tafla 2.3 Styrk- og stífnitölur fyrir límtré og CLT einingar. 

Heiti Tákn 
Límtré GL30c 

[MPa] 

CLT úr C24 timbri 

[MPa] 
Beygjustyrkur 𝑓𝑚,𝑘 30 24,0 
Togstyrkur í trefjastefnu 𝑓𝑡,0,𝑘 19,5 14,5 
Togstyrkur þvert á trefjar 𝑓𝑡,90,𝑘 0,5 0,4 
Þrýstistyrkur í trefjastefnu 𝑓𝑐,0,𝑘 24,5 21,0 

Þrýstistyrkur þvert á trefjar 𝑓𝑐,90,𝑘 2,5 2,5 
Skerstyrkur 𝑓𝑣,𝑘 3,5 4,0 
“Rolling shear” 𝑓𝑟,𝑘 1,2 0,7* eða 1,1** 

Fjaðurstuðull í trefjastefnu 𝐸0,𝜇 13.000 11.000 

Fjaðurstuðull kennigildi 𝐸0,𝑘 10.800 7.400 

Fjaðurstuðull þvert á trefjar 𝐸90,𝜇 300 370 

Skúfstuðull 𝐺𝜇 650 690 
* Fyrir endalímdar CLT einingar eða fyrir plankaþykkt minni en 45 mm og hlutfallið milli 

breiddar og þykktar fyrir hvern planka er jafnt og eða minna en 4.   

** Fyrir öll önnur tilfelli. 
*** Hnéskrift 𝑘 vísar til kennigildis fyrir 5% vikmörk en 𝜇 vísar til meðalgildis. 

Almennan hönnunarstyrk CLT eininga í brotmarkaástandi má ákvarða út frá jöfnu 2-1 (jafna 

2.14 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)), þar sem 𝑘𝑚𝑜𝑑 er leiðréttingarstuðull sem tekur tillit til 

notkunarflokks og varanleika álags, 𝑓𝑘 er viðkomandi kennistyrkur fyrir 5% vikmörk og 𝛾𝑀 

er efnishlutstuðull fyrir CLT. 

 
𝑓𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑘
𝛾𝑀

 (2-1) 

Tafla 2.4 sýnir leiðréttingastuðla fyrir CLT einingar með tilliti til notkunarflokks og 

varanleika álags (RISE, 2019). Taflan inniheldur sömu leiðréttingarstuðla og gefnir eru upp 

í evrópskum þolhönnunarstöðlum fyrir hönnun timburmannvirkja (ÍST-EN-1995-1-1, 2004) 

að undanskildum notkunarflokki 3 en ekki skal nota CLT óvarið utandyra þar sem timbur er 

mjög viðkvæmt fyrir rakabreytingum og fellur styrkur og stífni með auknum raka, á meðan 

efnið rýrnar/springur og vindur sig við þornun (RISE, 2019).  

Tafla 2.4 Leiðréttingarstuðlar, kmod, fyrir CLT einingar. 

Notkunarflokkur 
Varanleikaflokkar 

Varanlegt Langtíma Meðalvarandi Skammtíma Skyndilega 

1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

3 - - - - - 
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Þar sem ekki er búið að innleiða CLT í evrópska þolhönnunarstaðla er efnisstuðull, einnig 

kallaður öryggisstuðull, skilgreindur á mismunandi hátt milli landa innan Evrópu. Því hærri 

sem stuðullinn er því lægri er leyfilegur hönnunarstyrkur CLT einingarinnar. Tafla 2.5 sýnir 

mismunandi efnishlutstuðla eftir löndum sem nota skal í hönnun CLT eininga (RISE, 2019).  

Tafla 2.5 Efnishlutstuðlar, gM , fyrir CLT einingar eru mismunandi milli landa. 

Land 𝛾𝑀 

Svíþjóð 1,25 

Noregur 1,15 

Austurríki 1,25 

Þýskaland 1,30 

 

Þar sem timburplankar eru límdir saman í CLT einingum, virka þeir sem ein heild þegar 

einingin verður fyrir beygju- eða togáraun og því er hægt að tryggja að kraftaflutningur eigi 

sér stað milli aðliggjandi planka. Þessi styrkaukning er tekin til greina með svokölluðum 

kerfisstyrkstuðli (e. system strength factor) sem eykur tog- og beygjustyrk einingarinnar um 

allt að 15% (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Þar sem ekki er búið að innleiða CLT inn í evrópska 

þolhönnunarstaðla leggur RISE (2019) til að kerfisstyrkstuðullinn sé ákvarðaður út frá jöfnu 

2-2 þar sem 𝑏 er virk breidd þversniðsins í metrum. 

 
𝑘𝑠𝑦𝑠 = min {

1,15
1 + 0,1 ∙ 𝑏

 
(2-2) 

Styrkur og stífni CLT eininga ræðst í raun af efniseiginleikum hvers lags. Þar sem hver 

eining getur verið samsett úr mörgum lögum sem hafa mismunandi stefnur og 

styrkleikaflokk getur verið tímafrekt að ákvarða heildartregðuvægi og mótstöðuvægi 

einingarinnar. Yfirleitt er notast við töflur framleiðanda til að fletta upp viðeigandi gildum 

en hægt er að ákvarða tregðuvægi og mótstöðuvægi, fyrir CLT einingu þar sem fjöldi laga 

er oddatala, með eftirfarandi hætti (RISE, 2019): 

▪ Fyrst er að skilgreina grunnstefnur einingarinnar, en x-ás er ávallt í trefjastefnu ystu 

planka, y-ás er þvert á trefjastefnu ystu planka og z-ás er í þykktarstefnu 

einingarinnar. Mikilvægt er að númera hvert lag einingarinnar svo hægt sé að halda 

gott bókhald yfir allar stærðir. Mynd 2.6 sýnir skilgreiningu á stefnum, merkingar á 

lögum og aðrar skilgreiningar á ýmsum þykktum. 

 

Mynd 2.6 Skilgreining á stefnum og þykktum fyrir CLT einingu (RISE, 2019). 
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▪ Heildarþykkt laga í x-stefnu er skilgreind sem ℎ𝑥 og heildarþykkt laga í y-stefnu er 

skilgreind sem ℎ𝑦. Tafla 2.6 sýnir jöfnur til að ákvarða brúttó og nettó flatarmál CLT 

eininga ásamt nettó tregðu- og mótstöðuvægi (RISE, 2019). 

 

Tafla 2.6 Formúlur fyrir þversniðseiginleika CLT eininga. 

Heiti Í trefjastefnu, x-ás Þvert á trefjar, y-ás 

Brúttó flatarmál 𝐴𝑥,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑏𝑥 ∙ ℎ𝐶𝐿𝑇 𝐴𝑦,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 = 𝑏𝑦 ∙ ℎ𝐶𝐿𝑇 

Nettó flatarmál 𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡 = 𝑏𝑥 ∙ ℎ𝑥 𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 = 𝑏𝑦 ∙ ℎ𝑦 

Nettó 

tregðuvægi 

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 =
𝑏𝑥 ∙ 𝑡1

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡1 ∙ 𝑎1

2 

+
𝑏𝑥 ∙ 𝑡3

3

12
+ 𝑏𝑥 ∙ 𝑡3 ∙ 𝑎3

2 +⋯ 

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
𝑏𝑦 ∙ 𝑡2

3

12
+ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡2 ∙ 𝑎2

2 

+
𝑏𝑦 ∙ 𝑡4

3

12
+ 𝑏𝑦 ∙ 𝑡4 ∙ 𝑎4

2 +⋯ 

Nettó 

mótstöðuvægi 
𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡 =

2 ∙ 𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡
ℎ𝐶𝐿𝑇

 𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡 =
2 ∙ 𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐶𝐿𝑇
 

 

Timbur hefur almennt mun hærri styrk í trefjastefnu heldur en þvert á trefjar (RISE, 2019). 

Þegar CLT plötueining verður fyrir beygjuáraun myndast þrýstispennur í efri brún og 

togspennur í neðri brún þversniðsins. Þau lög sem bera krafta í trefjastefnu hafa háan 

fjaðurstuðul en þau lög sem bera krafta þvert á trefjar hafa lágan fjaðurstuðul (Augustin, 

2008). Þetta veldur því að trjátrefjar í lögum þvert á álagsstefnu byrja að rúlla til og geta 

valið því að einingin brotnar undan álaginu. Þessar skerspennur sem valda streitu í lögum 

þvert á trefjar kallast rúllandi skerspennur (e. rolling shear stresses) (Augustin, 2008). Mynd 

2.7 sýnir normal- og skerspennudreifingu fyrir CLT þversnið sem verður fyrir beygju- og 

skeráraun. Sjá má hvernig stökk myndast í normalspennuferli fyrir lög sem bera krafta þvert 

á trefjar vegna lágs fjaðurstuðuls. Til að einfalda þessa flóknu burðarhegðun CLT eininga er 

gert ráð fyrir að hvert lag sé einsleitt (e. homogeneous) þegar einingin er hönnuð og 

efniseiginleikar þess ráðast af þykkt, stífleika og styrk (Augustin, 2008). 

 

Mynd 2.7 Spennudreifing CLT þversniðs sem verður fyrir beygju- og skeráraun 

(Augustin, 2008). 
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Mynd 2.8 sýnir hvernig rúllandi skerspennur myndast þegar einfalt undirstudd CLT 

plötueining úr þremur lögum verður fyrir beygjuáraun. Trjátrefjarnar rúlla til og einingin 

brotnar í því lagi sem hefur trefjastefnu þvert á álagsstefnu (Pereira & Calil, 2019). Hægt er 

að ímynda sér stafla af blýöntum (trjátrefjar) sem festur er milli tveggja platna og rúllar til 

hliðar þegar plöturnar hreyfast. Þessi tegund brota er stökk (e. brittle) og er þar af leiðandi 

mjög hættuleg því þau gera ekki boð á undan sér. 

 

Mynd 2.8 Rúllandi skerspennur í CLT einingu og brotmynd þess (Pereira & Calil, 2019). 

Í notmarkaástandi er hins vegar nauðsynlegt að skoða formbreytingar timburs (jafna 7.2 í 

ÍST-EN-1995-1-1 (2004)), en þær eru m.a. háðar álagi, tegund burðarkerfis, beygjustífni, 

skerstífni, rakainnihaldi og varanleika álags. Jafna 2-3 sýnir endanlega svignun timburs sem 

samanstendur af upphafssvignun vegna skammtímaáhrifa álags að viðbættri viðbótarsvignun 

vegna langtímaáhrifa, þ.e. skriðáhrifa. 

 𝑤𝑓𝑖𝑛 = 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡 +𝑤𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 (2-3) 

Þegar verið er að reikna endanlega svignun í notmarkaástandi þarf að taka tillit til skriðs með 

sérstökum skriðstuðli, 𝑘𝑑𝑒𝑓, sem ræðst af notkunarflokki og fjölda laga í einingunni. Tafla 

2.7 sýnir gildi skriðstuðuls fyrir CLT einingar með mismunandi fjölda laga (RISE, 2019).  

Tafla 2.7 Skriðstuðull fyrir CLT einingar. 

Notkunarflokkur 
Skriðstuðull, 𝑘𝑑𝑒𝑓 

Fjöldi laga ≤ 7 Fjöldi laga > 7 

1 0,85 0,8 

2 1,1 1,0 

3 - - 

 

Þegar reikna skal langtíma formbreytingar í notmarkaástandi m.t.t. skriðs fyrir 

byggingarhluta úr CLT einingum (RISE, 2019) skal notast við eftirfarandi meðaltals 

fjaðurstuðul 𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 og meðaltals skúfstuðul 𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛, sjá jöfnur 2-4 og 2-5. 

 
𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛
1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓

 (2-4) 

 
𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛,𝑓𝑖𝑛 =

𝐺𝑚𝑒𝑎𝑛
1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓

 (2-5) 
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Þó svo að CLT einingar hafi ýmsa kosti fram yfir önnur byggingarefni, sjá kafla 7.2, þá hefur 

timbur eitt og sér ýmsa ókosti. Helstu ókostir þess að nota timbur sem byggingarefni 

(Harðarson & Pálsson, 2020e) eru: 

▪ Timbur er viðkvæmt gagnvart náttúrulegu niðurbroti s.s. fúa, skordýrum og 

niðurbroti vegna sólarljóss. 

▪ Timbur er mjög viðkvæmt fyrir rakabreytingum og fellur styrkur og stífni með 

auknum raka, á meðan efnið rýrnar/springur og vindur sig við þornun. 

▪ Timbur er anísótróp efni (e. anisotropic material) sem gerir það að verkum að það 

hefur mismunandi eiginleika háð stefnu áraunar við trefjastefnu. 

▪ Timbur er brennanlegt efni en hefur þó gott brunaþol ef þversnið eru nægjanlega stór. 

▪ Mikil dreifing getur verið á styrk timburs innan sömu tegundar og jafnvel innan sama 

trjábols vegna kvista og annarra galla. 

▪ Styrkur og stífni timburs er einnig háð álagshraða, þ.e. hraða álagsbreytinga. 

 

2.2.2 Varmaeinangrun 

Í 13. hluta byggingarreglugerðar (Mannvirkjastofnun, 2019) eru gerðar kröfur til 

varmaeinangrunar bygginga sem eru háðar fyrirhugaðri notkun. Samkvæmt grein 13.2.3 

(Mannvirkjastofnun, 2019) skal heildarleiðnitap reiknað fyrir allar nýbyggingar og það skal 

ekki vera hærra en fæst þegar einvörðungu er tekið mið af nettóflatarmáli byggingarhluta og 

hámarks kólnunartölum, U-gildum, að teknu tilliti til kuldabrúa. Tafla 2.8 sýnir leyfilegt 

hámark U-gilda einstaka byggingarhluta fyrir ný mannvirki og viðbyggingar þar sem gert er 

ráð fyrir fullhituðu húsnæði, þ.e. 𝑇𝑖 > 18 °𝐶. 

Tafla 2.8 Leyfilegt hámark U-gilda fyrir einstaka byggingarhluta nýbygginga ef innihiti er 

hærri en 18 °C. 

Byggingarhluti Leyft hámark U-gildis [W/m2K] 

Þak 0,20 

Útveggur 0,40 

Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler) 2,00 

Hurðir 3,00 

Gólf á fyllingu 0,30 

 

Þegar steinsteypt hús eru einangruð að utanverðu þá teljast ekki neinar kuldabrýr í útveggjum 

eða sökkulveggjum undir útveggjum, en kuldabrú vegna bita í þaki er áfram til staðar 

(Marteinsson, 2013). Þar sem CLT byggingar eru einangraðar að utanverðu er því hægt að 

draga verulega úr heildar kuldabrúaráhrifum með réttri deilihönnun byggingarhluta. 

Niðurstöður Marteinsson (2013) sýna nauðsynlegar lágmarks einangrunarþykktir, til að 

uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, fyrir dæmigerða steinsteypta byggingu sem er 

einangruð að utan. Fyrir risþak úr timbursperrum þarf einangrun að vera 220 mm þykk og 

fyrir steinsteypta útveggi þarf einangrun að vera 115 mm þykk til þess að uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar um hámarks kólnunartölur byggingarhluta. 
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Varmaleiðnitala timburs, 𝜆𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟 = 0,13 𝑊/(𝑚𝐾), er um þrettán sinnum lægri en 

varmaleiðnitala steinsteypu, 𝜆𝑠𝑡𝑒𝑦𝑝𝑎 = 1,70 𝑊/(𝑚𝐾) (RISE, 2019). Þetta gerir það að 

verkum að timbur gefur mun betri varmaeinangrun en steinsteypa og á auðveldara með að 

geyma varma, sem getur því virkað eins og gólfhiti í CLT byggingum. Þegar CLT eining 

kólnar hitar hún upp inniloftið en þegar einingin tekur til sín varma kólnar inniloftið. Þar 

sem það eru fáar sem engar kuldabrýr og yfirborð eininganna er tiltölulega hlýtt er hægt að 

lækka innihitastig um nokkrar gráður án þess að draga úr þægindum notanda. Þessi geta CLT 

að geyma varma getur því lágmarkað kyndingarkostnað byggingarinnar ef notandinn er 

sáttur við að innihitastig sé flöktandi um nokkrar gráður yfir daginn (RISE, 2019).  

CLT einingar hafa getu til þess að geyma raka í sér en rakastig eininganna skal ekki fara yfir 

18% til að forðast rakavandamál (RISE, 2019). Hægt er að nota sérstakt rakavarnalag í 

uppbyggingu CLT byggingarhluta eða að hanna CLT eininguna þannig að rakavarnalagið er 

reiknað í ákveðnu límlagi milli timburplanka í þversniðinu sjálfu (Öberg & Wiege, 2018). 

Ef síðari kosturinn er notaður er mælt með því að CLT einingin sé samsett úr a.m.k. 5 lögum, 

hafi þversniðsþykkt meiri en 70 mm og loftþéttleiki sé nægjanlegur við tengingar milli 

eininga (RISE, 2019). 

Tafla 2.9 sýnir niðurstöður útreikninga á U-gildi fyrir lágmarksþykkt einangrunar í CLT 

útvegg sem uppfyllir kröfur byggingarreglugerðar um lágmarks kólnunartölur. Ef gert er ráð 

fyrir að loftbil sé vel loftræst og timburlektur fyrir klæðningu séu 12% af einangrunarlagi úr 

steinull (RISE, 2019), er einungis þörf á 70 mm þykkri steinull til að uppfylla ákvæði 

byggingarreglugerðar um lágmarks kólnunartölu fyrir útvegg í nýbyggingu þar sem 

innihitastig er meira en 18 °C. Þessi einangrunarþykkt er 45 mm minni en fyrir hefðbundin 

útvegg úr steinsteypu sem einangraður er að utanverðu (Marteinsson, 2013). Samkvæmt 

þessum niðurstöðum má áætla að hægt sé að minnka einangrunarkostnað ef notast er við 

burðarvirki úr CLT einingum í stað járnbentrar steinsteypu.  

Tafla 2.9 Útreikningar á varmamótstöðu fyrir CLT útvegg. 

Efnislag 
Þykkt efnislags, 

d [m] 

Leiðnitala, 

𝜆 [W/mK] 

Varmamótstaða, 

Rn [m
2K/W] 

Innra yfirborð, Rsi - - 0,13 

Gipsplata 0,013 0,25 0,05 

CLT veggeining 0,10 0,13 0,77 

Rakavarnarlag - - - 

Einangrun og 12% timburlektur 0,07 0,045 1,56 

Vindpappi - - - 

Loftbil    

Liggjandi timburklæðning - - - 

Ytra yfirborð, Rse - - 0,04 

  Rtotal 2,55 

  U=1/Rtotal 0,39 

 Krafa byggingarreglugerðar 0,40 

 

Mynd 2.9 sýnir þversnið í útvegg og dæmigerða uppbyggingu þar sem CLT plötueining 

mætir CLT veggeiningu. Þversnið útveggjar samanstendur af timburklæðningu (að utan), 

timburlektum, loftbili, vindpappa, einangrun, rakavarnarlagi, CLT veggeiningu og gips-

klæðningu (að innan).   
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Mynd 2.9 Þversnið og dæmigerð uppbygging útveggs og milliplötu úr CLT einingum 

(RISE, 2019). 

2.2.3 Hljóðvist 

Samkvæmt grein 11.1.1 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) skulu byggingar 

og önnur mannvirki þannig hönnuð og byggð að heilsu og innra umhverfi sé ekki spillt af 

völdum hávaða og óþægindum af hans völdum sé haldið í lágmarki. Enn fremur skulu allar 

nýbyggingar að lágmarki uppfylla kröfur til hljóðvistarflokks C samkvæmt íslenskum 

gæðaflokkunarstaðli (ÍST-45, 2016). Samkvæmt grein 5 í reglum um varnir gegn álagi vegna 

hávaða á vinnustöðum (Félagsmálaráðuneytið, 2006) segir að á skrifstofum og öðrum 

stöðum þar sem gerðar eru miklar kröfur til einbeitingar og samræður eiga að geta átt sér 

stað óhindrað, skal leitast við að hávaði fari ekki yfir 50 dB(A) að jafnaði á vinnutíma. 

Hávaði er skilgreindur sem óæskilegt hljóð og er gefinn upp í einingunni dB(A), þ.e. desibil 

A (Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

„Munurinn á hljóði og hávaða er oftast túlkaður þannig að hljóð sé æskilegt og hávaði 

óæskilegur. Mannseyrað skynjar bæði tíðni og styrk hljóðs. Tíðni er skilgreind sem sveiflur 

á sekúndu sem hljóðgjafinn gefur frá sér, einnig nefnt rið, er mælt í einingunni Hz, en 

styrkleiki segir til um styrk hljóðsins og mældur í einingunni dB“ (Mannvirkjastofnun, 

2020).  Um er að ræða tvennskonar hljóð í CLT byggingum, annars vegar svokölluð loftborin 

hljóð og hins vegar högghljóð. Mynd 2.10 sýnir hvernig hljóð, bæði loftborin- og högghljóð, 

berast eftir byggingarhlutum í CLT byggingum. Loftborin hljóð eru algeng þegar fólk talar 

saman á meðan högghljóð myndast vegna gangandi umferðar eða þegar þungur hlutur dettur 

í gólfið. 
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Mynd 2.10 Skematísk mynd af því hvernig loftborin hljóð (til vinstri) og högghljóð (til 

hægri) berast eftir byggingarhlutum í CLT byggingu (RISE, 2019). 

Niðurstöður rannsókna sýna að hægt er að ná fram góðum hljóðvistareiginleikum í CLT 

byggingum (RISE, 2019) með mismunandi uppbyggingum á byggingarhlutum. Undir 

milliplötur er hægt er að nota hljóðísogsplötur og kerfisloft. Ofan á milliplötur er hægt að 

nota niðurlímda hljóðdúka, búa til falskt gólf með einangrunarplötum, steypa ásteypulag eða 

nota malarlag til þess að bæta hljóðvist. Samkvæmt RISE (2019) er auðveldlega hægt að ná 

fram 50 dB(A) kröfu með því að steypa ásteypulag ofan á CLT milliplötur en einnig er hægt 

að byggja upp fölsk gólf eða kerfisloft með hljóðísogsplötum til að ná þessari kröfu. 

Kosturinn við að nota ásteypulag er sá að þversnið milliplötunnar í heild sinni er í lágmarki 

en ókosturinn er sá að mikil viðbótarþyngd stafar frá ásteypulaginu sem CLT platan þarf að 

þola bæði í brot- og notmarkaástandi. Kosturinn við fölsk gólf og kerfisloft er sá að þau eru 

létt og hafa lítil áhrif á burðargetu einingarinnar en ókosturinn er sá að þau skerða frjálsa 

lofthæð hverrar hæðar. Mynd 2.11 sýnir hvernig ásteypulag er tengt við CLT plötueiningu 

með því að taka hök úr yfirborði plötunnar og nota franskar skrúfur sem skerpinna (e. shear 

studs) ásamt járnamottu úr steypustyrktarjárni.  

 

Mynd 2.11 Járnbent ásteypulag lagt ofan á CLT plötu til að bæta hljóðvist (RISE, 2019). 
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Mynd 2.12 sýnir hvernig hægt er að nota uppbyggingu kerfislofts með hljóðeinangrun og 

falsks gólfs með einangrun og hljóðdúk til þess að ná fram ásættanlegri hljóðvist sem stenst 

kröfur byggingarreglugerðar.  

 

 

Mynd 2.12  Aukin hljóðvist fæst með notkun kerfislofts (að ofan) og falsks gólfs (að neðan) 

(RISE, 2019). 

 

2.2.4 Brunaþol 

Í brunahönnun CLT bygginga í Evrópu er stuðst við byggingarreglugerð í viðkomandi landi, 

gildandi staðla um brunahönnun massívra timbureininga (ÍST-EN-1995-1-2, 2004) ásamt 

niðurstöðum rannsókna á brunahönnun CLT eininga (Östman et al., 2018). Brunahönnun og 

brunavarnir felast aðallega í eftirfarandi atriðum (Harðarson & Pálsson, 2020b): 

▪ Að hindra eldsupptök og tryggja öruggar flóttaleiðir. 

▪ Að hindra útbreiðslu elds, jafnt innan sem utan byggingar. 

▪ Að auðvelda slökkvistarf. 

▪ Að tryggja nægjanlegt brunaþol byggingarhluta. 

Timbur er í grunninn brennanlegt efni og brennur frá yfirborði og inn á við með næstum 

jöfnum hraða (Harðarson & Pálsson, 2020b). Timbur hefur lága varmaleiðni og fellur því 

hitastig mjög hratt frá yfirborði inn að miðju þversniðsins (Harðarson & Pálsson, 2020e). 

„Brunaálag er sú orka sem getur myndast á flatareiningu (MJ/m2) í tilteknu brunahólfi ef allt 

brennanlegt efni, þar með talin burðarvirki, í hólfinu brennur fullkomlega“ (Harðarson & 

Pálsson, 2020b). Límið sem notað er í CLT einingum hefur hærra brunaþol en aðliggjandi 

timburplankar og er því ekki veiki punkturinn í þversniðinu í bruna (Swedish-Wood, 2016). 
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Þegar timbur byrjar að brenna á yfirborði myndast svokallað kolalag sem ver innri viðinn í 

þversniðinu gagnvart eldinum (Swedish-Wood, 2016). Ef þversniðið er nægjanlega þykkt 

nær timbrið innan við kolalagið, kallað restþversnið, að halda fullum styrk sem tryggir 

örugga rýmingu á fólki og öryggi slökkviliðsmanna í eldsvoða. Mynd 2.13 sýnir kolunarferli 

timburþversniðs þar sem varmageislun (e. radiation), varmaleiðni (e. conduction) og 

varmajafnvægi (e. thermal balance) er lýst á myndrænan hátt (RISE, 2019).  

 

Mynd 2.13 Kolunarferli timburs í eldsvoða (RISE, 2019). 

Yfirleitt er notast við svokallað staðlað brunaferli (ÍST-EN-1995-1-2, 2004) við 

brunahönnun CLT eininga þar sem miðað er við að burðarþol byggingarhluta haldist í 

ákveðinn tíma miðað við staðlaðan brunaferil. Aðferðin byggir á því að fyrst er brunaálag 

sem verkar á byggingarhlutann skilgreint út frá brunaálagsfléttu, síðan er þykkt kolunarlags 

ákvarðað og ef restþversnið stenst brunaálagið uppfyllir byggingarhlutinn kröfur fyrir 

staðlaðan brunaferil. Samkvæmt evrópskum þolhönnunarstöðlum um brunahönnun timbur-

mannvirkja (ÍST-EN-1995-1-2, 2004) og sérákvæðum þjóðarviðauka (ÍST-EN-NA, 2010) 

er brunaálag skilgreint sem óhappaálag með brunaálagsfléttu samkvæmt jöfnu 2-6 (jafna 

6.11b í ÍST-EN-1990 (2002)). Sjá nánar um álagsfléttur og samverkunarstuðla í kafla 4.2.7. 

 
𝐸𝑑,𝑓𝑖 = 𝐺𝑘 + 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑(𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (2-6) 

Í brunahönnun timburs er ekki notaður 5% kennistyrkur timburs heldur er leyfilegt að notast 

við 20% kennistyrk. Hönnunarstyrkur timburþversniðs í bruna er ákvarðaður út frá jöfnu 

2-7 þar sem leiðréttingarstuðullinn er 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 = 1,0 fyrir brunaþol samkvæmt aðferð skertra 

þversniða (ÍST-EN-1995-1-2, 2004), 𝑓20 er tiltekinn styrkur timburs fyrir 20% vikmörk og 

efnisstuðullinn er 𝛾𝑀,𝑓𝑖 = 1,0 fyrir bruna timburs. Samskonar jöfnur gilda fyrir fjaðurstuðul 

og skúfstuðul CLT einingar í brunahönnun, þ.e. notaður er sami leiðréttingarstuðull og 

efnisstuðul ásamt 20% vikmörkum í styrk (jafna 2.2 í ÍST-EN-1995-1-2 (2004)). 

 
𝑓𝑑,𝑓𝑖 = 𝑘𝑚𝑜𝑑,𝑓𝑖 ∙

𝑓20
𝛾𝑀,𝑓𝑖

 (2-7) 
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Styrkur CLT einingar við 20% vikmörk má ákvarða út frá jöfnu 2-8 (jafna 2.4 í ÍST-EN-

1995-1-2 (2004)), þar sem 𝑘𝑓𝑖 = 1,15 er hlutstuðull til að breyta 5% vikmörkum í 20% 

vikmörk fyrir CLT (RISE, 2019) og 𝑓𝑘 er kennigildi viðkomandi styrks.  

 𝑓20 = 𝑘𝑓𝑖 ∙ 𝑓𝑘 (2-8) 

Ef CLT eining er uppbyggð af endalímdum timburplönkum eða ef bil milli tveggja 

aðliggjandi planka er minna en 2 mm, er mælt með að nota einvíða kolun (þversniðið brennur 

einungis úr einni átt) þar sem þykkt lagsins sem tapast við bruna fæst með jöfnu 2-9 (jafna 

3.1 í ÍST-EN-1995-1-2 (2004)). Kolunarhraði fyrir einvíða kolun samkvæmt stöðluðum 

brunaferli er 𝛽0 = 0,65 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 og 𝑡 er brunatíminn í mínútum (RISE, 2019). 

 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,0 = 𝛽0 ∙ 𝑡 (2-9) 

Ef bil milli tveggja aðliggjandi planka er stærri en 2 mm og minni en 6 mm skal notast við 

margvíða kolun (eldur brennur þversniðið úr mörgum áttum) þar sem þykkt lagsins sem 

tapast við bruna fæst með jöfnu 2-10 (jafna 3.2 í ÍST-EN-1995-1-2 (2004)). Kolunarhraði 

fyrir margvíða kolun samkvæmt stöðluðum brunaferli er 𝛽𝑛 = 0,80 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 og 𝑡 er 

brunatíminn í mínútum (RISE, 2019). 

 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 = 𝛽𝑛 ∙ 𝑡 (2-10) 

Samkvæmt evrópskum þolhönnunarstöðlum um brunahönnun timburmannvirkja  

(ÍST-EN-1995-1-2, 2004) skal bæta við, það lag sem tapast við bruna, ákveðnu viðbótarlagi 

og fæst því, með jöfnu 2-11, hönnunarþykkt lagsins sem tapast við bruna, 𝑑𝑒𝑓 (jafna 4.1 í 

ÍST-EN-1995-1-2 (2004)). Stuðullinn 𝑘0 = 1,0 skal nota fyrir bruna sem varir lengur en í 

20 mínútur og 𝑑0 = 0,7 𝑚𝑚 er lágmarks viðbótarþykkt, en endanleg viðbótarþykkt sem taka 

skal tillit til í útreikningum er háð ýmsum þáttum s.s. fjölda laga, heildarþykkt einingar, hvort 

hliðin að eldinum er undir togi eða þrýstingu og einnig eftir því hvort einingin er brunavarin, 

t.d. með gipsplötum.  

 𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 ∙ 𝑑0 (2-11) 

Mynd 2.14 sýnir skilgreiningar á mismunandi þykktum sem notaðar eru í útreikningum á 

hönnunarþykkt kolalags fyrir CLT einingu sem brennur á þremur hliðum (t.d. þversnið í 

dyraopi á CLT innveggjaeiningu). Gráa svæðið táknar kolunarlag, hvíta svæðið táknar 

lágmarks viðbótarþykkt og gula svæðið táknar restþversnið byggingarhlutans. 

 

Mynd 2.14 Skilgreining á þykkt kolunarlags fyrir brunahönnun timburþversniða. 
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Áhugavert er að skoða sjálfvirk vatnsúðakerfi í CLT byggingum. Helstu kostir þess að nota 

sjálfvirkt vatnsúðakerfi í byggingum hvað varðar brunahönnun samkvæmt 9. hluta um varnir 

gegn eldsvoða í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) eru að: 

▪ Lækka má brunahólfun um einn flokk. 

▪ Lækka má kröfu um burnamótstöðu burðarvirkja eftir brunaálagi um eitt þrep. 

▪ Nota má eldvarnarhurðir með minni brunamótstöðu. 

▪ Hámarksgöngulengd að stigahúsi, öðru brunahólfi eða útgangi breytist. 

▪ Mögulega er hægt að auka hámarksstærð meginbrunahólfa. 

Þar sem timbur er mjög viðkvæmt fyrir rakabreytingum getur sjálfvirkt vatnsúðakerfi í CLT 

byggingu valdið miklum skaða t.d. ef brunaviðvörunarkerfi fer í gang af öðrum ástæðum en 

eldsupptökum. Samkvæmt Swedish-Wood (2016) veldur sjálfvirk vatnsúðakerfi í 

íbúabyggingu í bruna svipaðri vatnsnotkun og slökkviliðið myndi sprauta með vatnsslöngum 

í bruna. Vatnsmagn frá sjálfvirku vatnsúðakerfi í iðnaðarbyggingum getur verið margfalt 

meira og því valdið miklum skaða og rakavandamálum í byggingunni. Á móti kemur að því 

er haldið fram að sjálfvirk vatnsúðakerfi í íbúabyggingu bjargi mannlífum (Swedish-Wood, 

2016). Í brunahönnun CLT bygginga er því mjög mikilvægt að rökstyðja notkun sjálfvirks 

vatnsúðakerfis ef reglugerðir gera ekki kröfur um það vegna mögulegs vatns- og rakatjóns 

sem verður ef kerfið fer t.d. í gang vegna mistaka eða bilunar. 

Tafla 2.10 sýnir brunamótastöðu fyrir óvarðar krosslímdar einingar þar sem brunaálag er 

einungis öðru megin við einingu og þær prófaðar samkvæmt ákveðnu hönnunarálagi  

(Mayr-Melnhof-Holz, 2020). Hægt er að auka brunaþol CLT eininga með því að klæða þær 

af með t.d. gipsplötum. Niðurstöður Mayr-Melnhof-Holz (2020) gefa þó til kynna að í 

mörgum tilfellum er ekki nauðsynlegt að klæða CLT einingar af með gipsplötum til þess að 

uppfylla algengar brunakröfur fyrir húsbyggingar.  

Tafla 2.10 Brunamótstaða fyrir óvarða CLT einingu vegna brunaálags á einni hlið.  

Tegund Fjöldi laga 
Uppbygging 

laga [mm] 

Heildarþykkt 

[mm] 
Brunamótstaða 

CLT veggeining 3 40-20-40 100 REI 60* 

CLT plötueining 5 40-20-40-20-40 160 REI 90 
* Byggingarhluti sem heldur burðargetu (R), heilleika (E) og einangrun (I) í a.m.k. 60 

mínútur.  

Í þessu verkefni er ekki farið sérstaklega yfir brunahönnun stálfestinga í CLT byggingum en 

nauðsynlegt er að brunaverja stálfestingar í samræmi við evrópska þolhönnunarstaðla  

(ÍST-EN-1995-1-2, 2004). Ýmsar leiðir eru í boði til að brunaverja stálfestingar í CLT 

byggingum, s.s. notast við innfræstar festingar þar sem stálplötur eru inn í miðju þversniði 

einingarinnar, klæða festinguna af með gipsplötum eða fela festinguna inn í fölskum gólfum 

og kerfisloftum. Þar sem varmaleiðni stáls er mun hærri en varmaleiðni timbur getur óvarinn 

stálbolti haft mikil áhrif á burðargetu tengingarinnar í bruna. Niðurstöður Akotuah et al., 

(2016) gefa til kynna að óvarinn stálbolti leiðir varmann beint inn í mitt þversnið sem eykur 

kolun og minnkar þar með restþversnið. Mynd 2.15 sýnir samanburð á tölvulíkani og 

raunverulegum prófunum fyrir hitadreifingu timburþversniðs í °C eftir 35 mínútna bruna, 

með og án stálbolta (Akotuah et al., 2016).   



19 

 

 

 

Mynd 2.15 Samanburður á hitadreifingu [°C] og kolun [mm] timburþversniðs án stálbolta 

(að ofan) og með stálbolta (að neðan) (Akotuah et al., 2016).  
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2.2.5 Samantekt á efniseiginleikum 

Tafla 2.11 sýnir uppbyggingu, varmaeinangrun, hljóðeinangrun og brunaþol ýmissa 

byggingarhluta úr CLT einingum frá austurríska framleiðandanum Mayr-Melnhof-Holz 

(2020). 

Tafla 2.11 Efniseiginleikar fyrir mismunandi byggingarhluta úr CLT einingum. 

Byggingarhluti 
Þykkt 

[mm] 

Heildar-

þykkt 

[mm] 

Varma-

einangrun, 

U [W/m2K] 

Hljóð-

einangrun, 

𝑅𝑤 [dB] 

Brunaþol*** 

CLT innveggur1)  
100 1,1 33 REI 60 

- CLT eining 100 

      

CLT útveggur með loftun2)  

323 0,21 >42 REI 90 

- Timburklæðning (úti) 20 

- Timburlektur 30x60mm 30 

- Vindpappi - 

- Einangrun 160 

- CLT eining 100 

- Gipsplata (inni) 12,5 

      
CLT útveggur án 

loftunar3) 
 

264 0,20 >38 REI 60 
- Útigips (úti) 4 

- Vindpappi - 

- Einangrun 160 

- CLT eining (inni) 100 

      
CLT milliplata4)  

318 0,38 50* / 65** REI 90 

- Gipsplata (að ofan) 10 

- Gipsplata 10 

- Einangrun 75 

- Hljóðeinangrun 13 

- Holrýmisplötur 50 

- CLT eining (að neðan) 160 

      
CLT þakplata5)  

392 0,18 44 REI 60 

- Holrýmisplata (úti) 50 

- Jarðvegsdúkur - 

- Vatnsheld himna 2 

- Einangrun 200 

- Rakavarnarlag - 

- CLT eining (inni) 140 
1) til 5) sjá uppbyggingu byggingarhluta á Mynd 2.16. 
* Gildi hljóðeinangrunar fyrir loftborin hljóð. 
** Gildi hljóðeinangrunar fyrir gangandi umferð. 
*** Brunaálag á einingar skilgreint af framleiðandanum Mayr-Melnhof-Holz (2020). 
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Mynd 2.16 Uppbygging (frá efri röð vinstra megin) dæmigerðs innveggs, útveggs með og 

án loftunar, milliplötu og þakplötu úr CLT einingum (Mayr-Melnhof-Holz, 2020).  

2.3 CLT byggingar í Evrópu 

Síðustu 10 ár hafa risið mörg háhýsi úr CLT víðsvegar um Evrópu og ber þar helst að nefna 

heimsins hæstu timburbyggingum sem staðsett er í Noregi og er 18 hæðir (Abrahamsen, 

2017). Það sem margar þessara bygginga eiga sameiginlegt er að vindálag er yfirleitt ráðandi 

þar sem lárétt hönnunarhröðun er tiltölulega lítil á viðkomandi stað. Hérlendis hafa risið 

þónokkrar CLT byggingar síðustu árin, allt frá litlum einbýlishúsum upp í stór hótel (t.d. 

Fosshótel á Mývatni og Landhótel í Landsveit í Rangárþingi ytra), grunnskóla (Waldorfskóli 

í Reykjavík) og skrifstofubyggingu (Hafrannsóknarstofnun í Hafnarfirði). Í komandi 

undirköflum verður farið yfir helstu eiginleika og samsetningu burðarvirkis í Mjøstårnet 

turninum í Noregi ásamt því að fjalla um nýtt CLT húsnæði Hafrannsóknarstofnunar. 

2.3.1 Mjøstårnet turninn í Noregi 

Turninn, sem stendur við stöðuvatnið Mjøsa, er kallaður Mjøstårnet og er 85,4 metra há, 18 

hæða, timburbygging. Nánar tiltekið er hann staðsettur í Brumunddal um 140 km norður af 

Osló. Byggingin, sem hönnuð er af Voll Arkitekter AS, er hæsta timburbygging heims. 

Jarðvinna hófst í apríl 2017 og voru verklok í mars 2019 (Abrahamsen, 2017). Grunnflötur 

byggingarinnar er 17 x 37 m en heildargólfflötur hennar er um 11.300 m2 og hýsir skrifstofur, 

hótel, íbúðir, veitingastaði, þakverönd og loks er sundhöll staðsett í viðbyggingu á jarðhæð 

(Moelven-Limtre, 2019). Mynd 2.17 sýnir Mjøstårnet turninn með útsýni yfir vatnið Mjøsa 

í Brumunddal, Noregi. 
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Mynd 2.17 Mjøstårnet turninn með útsýni yfir vatnið Mjøsa í Brumunddal 

(Moelven-Limtre, 2019).  

Frumkvæðið af byggingunni á fjárfestirinn Arthur Buchardt en meginmarkið hans var að 

byggja háa timburbyggingu og notast við byggingarefni og mannskap úr nærumhverfi ásamt 

því að ýta af stað grænni bylgju í evrópska byggingargeiranum (Moelven-Limtre, 2019). 

Byggingin er rammabygging með límtréssúlur og límtrésbita í útveggjum og í innri 

burðarlínum sem taka við lóðréttu álagi frá plötum hverrar hæðar. Byggingin er svo stífuð 

af gagnvart láréttu álagi með skástífum úr límtré í útveggjum, sjá Mynd 2.18. Lyftukjarni úr 

CLT veggeiningum er staðsettur í miðri byggingu en hann ber einungis stigahlaup og er ekki 

hannaður til að stífa bygginguna af gagnvart láréttu álagi (Abrahamsen, 2017). 

Útveggjaklæðning Mjøstårnet er úr einangrandi samlokueiningum en þær eru ekki hannaðar 

með því markmiði að auka heildarstífleika byggingarinnar. Engir vinnupallar voru reistir 

umhverfis bygginguna á meðan hún var reist heldur var notast við stóran krana og vinnupalla 

innandyra (Moelven-Limtre, 2019). 

Byggingin er grunduð á staurum sem reknir eru niður á klöpp. Hæstu áslægu kraftarnir verka 

á hornsúlur byggingarinnar en í brotmarkaástandi eru hæstu þrýstikraftar um 11.500 kN og 

hæstu togkraftar 5.500 kN sem gerir það að verkum að límtréssúlur í hornum hafa 

þversniðsstærðir upp á 1485 x 625 mm (Abrahamsen, 2017). Gólfplötur hæða 2 til 11 eru 

gerðar úr forsmíðuðum límtrés og LVL timbureiningum sem hafa hámarkshaflengd upp á 

7,5 m. Til að uppfylla R90 brunakröfu (byggingarhluti þarf að geta haldið burðargetu sinni 

í a.m.k. 90 mínútur í eldsvoða), er steinullinni haldið fastri með stálvinklum. Meginástæðan 

fyrir notkun þessara eininga í stað CLT plötueininga var sú að þessar einingar eru efnisminni 

og þar með léttari (Abrahamsen, 2017).  

Um 50 mm ásteypulag er sett ofan á gólfplötur hæða 2 til 11 til að ná fram viðunandi 

hljóðkröfum. Gólfplötur hæða 12-18 eru gerðar úr samverkandi þversniði þar sem neðri 

hlutinn er forsteypt eining sem myndar mót fyrir efri hlutann, sem er staðsteyptur á verkstað. 

Þetta er gert til þess að fá aukna þyngd í efri hluta byggingarinnar til að standast kröfur um 

þægindi fyrir íbúðir á efri hæðum ásamt því að eiga auðveldara með að standast kröfur um 
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hljóðvist. Hámarks hliðarfærsla efstu hæðar byggingarinnar samkvæmt tölvulíkani í 

notmarkaástandi sökum vindálags er 140 mm (Abrahamsen, 2017). Mynd 2.18 sýnir annars 

vegar skematíska mynd af burðarkerfi byggingarinnar og hins vegar bygginguna í raun við 

verklok í mars 2019. 

             

Mynd 2.18 Skematísk mynd af burðarkefi Mjøstårnet (til vinstri) og raunveruleg bygging 

við verklok (til hægri) (Abrahamsen, 2017). 

Allt timbur byggingarinnar er hannað samkvæmt notkunarflokki 1 (innandyra) sem gerir það 

að verkum að hæsti mögulegi styrkur er leyfður í hönnun (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Til að 

ná þessu fram er allt límtré staðsett fyrir innan glugga og klæðningu. Allt límtré í Mjøstårnet 

er í styrkleikaflokki GL30c og GL30h en CLT einingar í lyftukjarna og svölum eru úr C24 

styrkleikaflokkuðum timburplönkum. Tengingar allra byggingarhluta úr límtré eru samsettar 

úr stórum innfræstum stálplötum sem eru svo pinnaðar saman en þessar tengingar geta gefið 

mikinn styrk og þekkjast í hönnun brúa og annarra stórra mannvirkja (Abrahamsen, 2017).  

Límtrésburðarramminn er brunahannaður til að standast R120 kröfu á meðan plötur og 

lyftukjarni uppfylla R90 kröfu (Abrahamsen, 2017). Notast er við reglur evrópskra 

þolhönnunarstaðla um staðlað brunaþol, en þá er miðað við að brunaþol haldist í ákveðinn 

tíma miðað við staðlaðan brunaferil og skert þversnið reiknað (ÍST-EN-1995-1-2, 2004). 

CLT veggeiningar í lyftukjarna eru klæddar af með gipsplötum til að auka brunaþol 

þversniðsins. Allar stáltengingar eru innfræstar djúpt inn í límtréð og þar að auki er lokað 

fyrir allar rifur og lítil op með sérstökum brunaborðum. Sjálfvirkt vökvaúðunarkerfi er í 

byggingunni og í deilihönnun klæðningar þannig að eldur á erfitt með að ferðast upp eftir 

henni. Mynd 2.19 sýnir annars vegar stórar stálplötur við undirstöður sem ganga inn í 

innfræstar raufar á súlum og skástífum og hins vegar deili fyrir brunahönnun tenginga þar 
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sem meðal annars má sjá svokallaða brunaborða sem loka öllum rifum og þenjast út við 

hækkandi hitastig.    

                           

Mynd 2.19 Stórar stálplötur notaðar í innfræstar tengingar (til vinstri) og brunaþétting 

tenginga (til hægri) (Abrahamsen, 2017).  

Vindálag er ráðandi álag fyrir bygginguna og þar sem jarðskálftaálag í Brumunddal er lítið, 

𝑎𝑔𝑅 = 0,5 𝑚/𝑠
2 ≈ 0,05 𝑔 (Dlubal, 2021), er ekki þörf á að jarðskjálftahanna bygginguna 

samkvæmt þjóðarviðaukum Noregs (Abrahamsen, 2017). Grunngildi vindhraða fyrir 

bygginguna er 𝑣𝑏,0 = 22,0 𝑚/𝑠 (Dlubal, 2021) og notast er við deyfihlutfallið 1,9% (hlutfall 

af krítískri deyfingu). Notast var við einingaforritið Robot Structural Analysis Professional 

206 við gerð tölvulíkans. Stuðst var við niðurstöður Boggs and Petersen (1995) um 

hröðunarmörk hárra byggingu fyrir mannleg þægindi og vellíðan eða 0,098 𝑚/𝑠2. 

Byggingarefnin stóðu ber og óvarin gagnvart veðuráraun, frá því að þeim var komið fyrir í 

byggingunni og þar til búið var að loka henni en samkvæmt Abrahamsen (2017) telst það 

vera í lagi svo lengi sem nægjanleg loftun er tryggð þegar byggingin er orðin fokheld. 

2.3.2 Hafrannsóknarstofnun í Hafnarfirði 

Þann 5. júní 2020 flutti Hafrannsóknarstofnun höfuðstöðvar sínar frá Skúlagötu 4 í 

Reykjavík yfir í Fornubúðir 5 í Hafnarfirði eftir að fyrsta skóflustunga var tekinn í mars 2018 

(Hafrannsóknarstofnun, 2020). Byggingin er fimm hæða CLT og límtrésbygging sem hefur 

rúmlega 4.000 m2 gólfflöt og er því stærsta timburbygging á Íslandi (Fornubúðir, 2019). Á 

jarðhæð er að finna fundarsali og mötuneyti en á efri hæðum eru skrifstofur, 

rannsóknarstofur og kennsluaðstaða fyrir Sjávarútvegsskóla Sameinuðu þjóðanna. 

Byggingin tengist svo núverandi eldra húsnæði sem inniheldur geymslur, verkstæði og 

útgerðaraðstöðu. Markmiðið var að hanna og byggja í sátt við umhverfið, að ásýnd húsa gæti 

samsvarað sig við sögu hafnarinnar og nálægðar byggðar (Fornubúðir, 2019). Mynd 2.20 

sýnir tölvuteikningu af nýbyggingunni við Fornubúðir 5 í Hafnarfirði en byggingin er 

einangruð að utan og klædd með álklæðningu. 
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Mynd 2.20 Tölvuteikning af nýbyggingu Hafrannsóknarstofnunar við Fornubúðir 5 

(Batteríið-Arkitektar, 2018). 

Burðarvirki byggingarinnar samanstendur af um 1.100 m3 af CLT timbureiningum, 

límtréssúlum og límtrésbitum. CLT einingarnar voru framleiddar og fluttar inn frá 

Austurríki. Mynd 2.21 sýnir hvernig límtréssúlur og límtrésbitar mynda hluta burðarvirkisins 

ásamt vegg- og plötueiningum úr CLT. 

 

Mynd 2.21 Límtrésrammi (til vinstri) og CLT einingar (til hægri) í húsi 

Hafrannsóknarstofnunar (Fornubúðir, 2019). 

Byggingin tók að rísa í lok janúar 2019, en rétt rúmlega fjórum mánuðum síðar var hún 

komin í fulla hæð og glerísetning langt komin, sjá Mynd 2.22. Til þess að uppfylla 

brunakröfur var m.a. valið að setja upp sjálfvirkt vatnsúðakerfi á öllum hæðum 

byggingarinnar. Mikil áhersla var lögð á umhverfisvænar lausnir við hönnun byggingarinnar 

og stuðst við BREEAM vottunarferli þar sem áhersla var lögð á að takmarka kolefnislosun 

tengdri byggingunni (Samtök-iðnaðarins, 2019). 

Grunngildi vindhraða á Íslandi samkvæmt evrópskum þolhönnunarstöðlum 

(ÍST-EN-1991-1-4, 2005) ásamt sérákvæðum þjóðarviðauka (ÍST-EN-NA, 2010) er 

𝑣𝑏,0 = 36,0 𝑚/𝑠. Lárétt hönnunarhröðun sem byggingin er hönnuð fyrir samkvæmt 

evrópskum þolhönnunarstöðlum (ÍST-EN-1998-1, 2004) ásamt sérákvæðum þjóðarviðauka 

(ÍST-EN-NA, 2010) er 𝑎𝑔𝑅 = 0,2 𝑔. Sökum staðsetningar og eðlisléttleika byggingarinnar 

má áætla að vindálag sé ráðandi í hönnun afstífingar gagnvart láréttu álagi. 
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Mynd 2.22 Loftmynd af nánast fokheldri CLT byggingu Hafrannsóknarstofnunar í 

Hafnarfirði (Vísir, 2019). 
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3 CLT skrifstofubygging á Selfossi 

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um stærð og útlit á huglægri skrifstofubyggingu á 

Selfossi ásamt skilgreiningu á umfangi verksins hvað varðar burðarþolshönnun mismunandi 

byggingarhluta. Gerð verður grein fyrir staðsetningu byggingarinnar m.t.t. jarðskjálftaálags, 

en hún er staðsett á þverbrotabelti Suðurlands. Byggingin er sviðsett og á sér ekki 

raunverulega fyrirmynd. 

3.1 Stærð og útlit byggingar 

Byggingin er hönnuð sem fjögurra hæða skrifstofubygging og er byggð upp af límtrésbitum 

og límtréssúlum í útveggjum sem mynda rammakerfi sem ber milliplötur og þakplötur úr 

CLT einingum. Lyftukjarni úr CLT veggeiningum er staðsettur fyrir miðri byggingu en hann 

er hannaður sem megin afstífing byggingarinnar gagnvart láréttu álagi. Heildarhæð hverrar 

hæðar er 3,3 m (mælt frá plötu í plötu) fyrir utan efstu hæð byggingarinnar en þar er aukin 

lofthæð til að mynda þakhalla og koma til móts við kröfur um aukna lofthæð í lyftukjarna. 

Heildarhæð byggingarinnar er því 14,7 m frá botnplötu upp í hæsta punkt þakvirkis. 

Byggingin er 10 m breið og 15 m löng sem gefur grunnflöt hverrar hæðar upp á 150 m2 sem 

samsvarar heildargólffleti upp á 600 m2. Súlulínur eru með 2,5 m millibili í útveggjum og til 

viðbótar er ein burðarlína í gegnum miðja bygginguna til að gefa CLT plötueiningum 

milliásetu. Staðsteyptar undirstöður og botnplata er utan hönnun þessa verkefnis, en gert er 

ráð fyrir að byggingin sé grunduð á klöpp. Mynd 3.1 sýnir þrívíddarlíkan af 

skrifstofubyggingunni á Selfossi en byggingin er sviðsett og á sér ekki raunverulega 

fyrirmynd. 

 

Mynd 3.1 Þrívíddarmynd af skrifstofubyggingunni á Selfossi. 
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Þar sem um skrifstofubyggingu er að ræða er nauðsynlegt að hafa náttúrulega birtu sem 

mesta og því eru háir gluggar staðsettir allan hringinn í kringum bygginguna. Umhverfis 

lyftukjarna koma stigahlaup og stigapallar úr CLT einingum. Valið var að nota rammakerfi 

úr límtrésbitum og límtréssúlum í útveggjum í stað CLT veggeininga með úrtökum til að: 

▪ Lágmarka efnisnotkun. 

▪ Koma til móts við mikla götun í útveggjum sökum gluggaopa. 

▪ Afstífa bygginguna einungis af með CLT veggeiningum í lyftukjarna. 

▪ Einfalda líkangerð og eiga auðveldara með að stýra kraftaflutning milli byggingar-

hluta. 

Mynd 3.2 sýnir þrívíddarsnið sem tekið er í miðja bygginguna þar sem sjá má lyftukjarna, 

stigahlaup, milliplötur og þakplötu úr CLT einingum ásamt límtrésramma í útveggjum. Gert 

er ráð fyrir skrifstofustarfsemi á öllum hæðum ásamt lágmarks salernis- og kaffiaðstöðu á 

hverri hæð. 

 

Mynd 3.2 Snið í miðja skrifstofubyggingu sem sýnir lyftukjarna úr CLT einingum. 

Mynd 3.3 sýnir það burðarkerfi sem heldur undir CLT plötueiningar á hverri hæð. 

Plötueiningar spanna þvert á langhlið byggingarinnar og hafa því endaásetur á límtrésbitum 

í útveggjum ásamt milliásetu á límtrésbitum í burðarlínu gegnum miðja bygginguna. 
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Mynd 3.3 Burðarkerfi sem ber CLT plötueiningar hverrar hæðar. 

Valinn er sá byggingarhluti neðstu hæðar sem verður fyrir mestri áraun vegna útrænna krafta 

og allir aðrir samskonar byggingarhlutar í byggingunni hannaðir með sömu þversniðsmál. 

Þetta er gert til þess að einfalda frágangsdeili arkitekta, lágmarka flækjustig við uppsetningu 

og mögulega lágmarka kostnað í framleiðslu sökum einfaldleika. Eftirfarandi byggingar-

hlutar skrifstofubyggingarinnar verða burðarþolshannaðir samkvæmt evrópskum þol-

hönnunarstöðlum, hönnunarhandbók um CLT (RISE, 2019) ásamt því að uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar (Mannvirkjastofnun, 2019) um styrk og stífni: 

▪ Límtrésbitar sem mynda milliásetur fyrir CLT plötueiningar.  

▪ Límtrésbitar í útveggjum. 

▪ Límtréssúlur á úthornum.  

▪ Límtréssúlur milli glugga í útveggjum. 

▪ CLT veggeiningar í lyftukjarna. 

▪ CLT plötueiningar fyrir milliplötur og þakvirki. 

▪ Tengingar CLT veggeininga við botnplötu. 

Allir byggingarhlutar úr límtré verða sýnilegir að innanverðu og verða því brunahannaðir í 

samræmi við það. CLT veggeiningar verða klæddar af með gipsplötum en CLT plötueiningar 

og stálfestingar verða klæddar af með kerfislofti og fölsku gólfi til þess að uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar um hljóðvist og brunaþol. Mynd 3.4 sýnir ásýnd á gafl 

skrifstofubyggingarinnar þar sem límtréssúlur og límtrésbitar bera CLT plötueiningar 

hverrar hæðar. Gluggaop eru um 1,5 m á breidd og 2,4 m á hæð en á efstu hæð er gert ráð 

fyrir risbita úr límtré sem myndar tæplega 10° þakhalla fyrir bygginguna. 
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Mynd 3.4 Ásýnd á gafl byggingar sem sýnir rammauppbyggingu útveggja. 

3.2 Þverbrotabelti Suðurlands 

Jarðskjálftavirkni á Íslandi á rætur sínar að rekja til legu landsins á Mið-

Atlantshafshryggnum en um hrygginn á sér stað gliðnun sem nemur u.þ.b. 2 cm á ári 

(Veðurstofa-Íslands, 2006). Hryggurinn skiptist annars vegar í Reykjaneshrygg fyrir sunnan 

land, sem hliðrast til austurs um Suðurlandsbrotabeltið og hins vegar í Kolbeinseyjarhrygg 

fyrir norðan sem hliðrast einnig til austurs um Tjörnesbrotabeltið. Þar sem hryggurinn 

hliðrast til á þessum tveimur brotabeltum, verða stærstu jarðskjálftar á Íslandi og er 

sniðgengi ríkjandi hreyfing í þeim (Sólnes, Sigmundsson, & Bessason, 2013; Veðurstofa-
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Íslands, 2006). Mynd 3.5 sýnir helstu hnikþætti á Íslandi. Bæði Kolbeinseyjarhryggur (K) 

og Reykjaneshryggur (R) hliðrast til austurs um Tjörnes- (TB) og Suðurlands-brotabeltin 

(SB). Heiti reiturinn undir Íslandi er sýndum með rauðum hring á meðan örvarnar sýnar 

hreyfingar Ameríku- og Evrasíuflekanna, eða um 1 cm ár ári í hvora áttina (Steinþórsson, 

2007). 

 

Mynd 3.5 Brotabelti, hryggir, heitur reitur og hreyfingar Íslands (Steinþórsson, 2007). 

Bærinn Selfoss er staðsettur í miðju Suðurlandsbrotabelti (Steinþórsson, 2007). Síðustu 

tuttugu árin hafa þrír stórir jarðskjálftar átt sér stað á þverbrotabelti Suðurland, fyrstu tveir í 

júní árið 2000 að stærð 6,5 Mw og síðasti í maí 2008 að stærð 6.3 Mw (Bessason & Bjarnason, 

2016). Hæsta lárétta hröðun við jörðu (e. peak ground acceleration, PGA) sem mældist á 

Selfossi í jarðskjálftanum 2008 var 0,54g (Sigurbjörnsson o.fl., 2009). Mynd 3.6 sýnir 

upptök og stefnur brotflata fyrir jarðskjálftana þrjá sem áttu sér stað árin 2000 og 2008 á 

þverbrotabelti Suðurlands. Niðurstöður frá Mynd 3.6 gefa til kynna að byggingar á Selfossi 

geta orðið fyrir stórum jarðskjálftum. Samkvæmt evrópskum þolhönnunarstöðlum (ÍST-EN-

1998-1, 2004) ásamt sérákvæðum þjóðarviðauka (ÍST-EN-NA, 2010) skal jarðskálfta-

hönnun nýbygginga á Selfossi miðast við grunngildi hröðunar, 𝑎𝑔𝑅 = 0,5𝑔. Þetta gildi er 

lesið af Mynd 3.7 sem sýnir grunngildi láréttrar hröðunar fyrir jarðvegsflokk A (klöpp) og 

meðalendurkomutíma upp á 475 ár (ÍST-EN-NA, 2010). Þessi grunnhröðun er 10 sinnum 

hærri en sú sem gildir fyrir Mjøstårnet.  
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Mynd 3.6 Upptök og stefnur brotflata fyrir Suðurlandsskjálftana þrjá 

(Bessason & Rupakhety, 2018). 

 

 

Mynd 3.7 Lárétt hönnunarhröðun fyrir nýbyggingar á Íslandi (ÍST-EN-NA, 2010).
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4 Forhönnun og álagsforsendur 

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um forhönnun skrifstofubyggingarinnar þar sem 

helstu þversniðsstærðir eru ákvarðaðar út frá leiðbeiningum framleiðanda. Einnig verða allar 

álagsforsendur fyrir bygginguna skilgreindar ásamt þeim styrk- og stífnikröfum sem hún 

þarf að uppfylla samkvæmt evrópskum þolhönnunarstöðlum, byggingarreglugerð og 

handbók um hönnun CLT eininga. 

4.1 Forhönnun 

Tafla 4.1 sýnir forhönnunarstærðir og efnistegundir allra byggingarhluta fyrir gerð 

tölvulíkans í SAP2000. Notast var m.a. við leiðbeiningar framleiðanda (Límtré-Vírnet, 

2018) og (Mayr-Melnhof-Holz, 2020) um þversniðsstærðir m.t.t. haflengda, þakhalla, álags 

og starfsemi. Tekið skal fram að forhönnunarstærðir framleiðanda taka ekki til greina 

formbreytingakröfur byggingarreglugerðar (Mannvirkjastofnun, 2019) en þær geta verið 

ráðandi í hönnun CLT eininga. Notast er við CLT einingar þar sem öll lög hafa sama 

beygjustyrk, C24, til þess að einfalda líkangerð og útreikninga. 

Tafla 4.1 Forhönnunarstærðir og efnistegundir byggingarhluta fyrir tölvulíkan í SAP2000. 

Byggingarhluti 
Lengd 

[mm] 

Breidd 

[mm] 

Þykkt** 

[mm] 
Efni 

Límtrésbitar í útvegg 5.000 140 720 GL30c 

Límtrésbitar í miðri byggingu 5.000 185 315 GL30c 

Límtréssúlur í útvegg 2.355 495/990* 140 GL30c 

CLT veggeiningar (5 lög) 5.000 3.300 160 CLT úr C24 

CLT milliplötueiningar (5 lög) 10.000 2.500 160 CLT úr C24 

CLT þakplötueiningar (5 lög) 10.110 2.500 160 CLT úr C24 
* Súlur milli glugga eru 990 mm breiðar á meðan súlur á úthornum samanstanda af tveimur 

495 mm breiðum súlum sem tengjast hornrétt hvor á aðra. 
** Þykkt fyrir súlur og CLT einingar en hæð fyrir bita. 

4.2 Álagsforsendur 

4.2.1 Eiginþyngd 

Tafla 4.2 til Tafla 4.7 sýna uppbyggingu eiginþyngdar fyrir hvern og einn byggingarhluta 

skrifstofubyggingarinnar. Eiginþyngdinni er skipt upp í fast og breytilegt álag. Fast álag er 

öll sú eiginþyngd sem kemur frá burðarkerfinu sjálfu, þ.e. öllum því sem þarft til þess að 

byggingin standi uppi. Öll önnur eiginþyngd, oft kölluð viðbótareiginþyngd, er flokkuð sem 

breytilegt álag.  
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Tafla 4.2 Uppbygging eiginþyngdar fyrir CLT milliplötur. 

CLT milliplötur Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Léttir innveggir Breytilegt - - 0,80 

Falskt gólf Breytilegt 50   2,0   0,10 

Hljóðdúkur Breytilegt 5   7,4   0,04 

CLT plata Fast 160   5,0   0,80 

Hljóðísogsplata Breytilegt 75 0,6 0,05 

Lagnir og búnaður Breytilegt - - 0,30 

Niðurtekið loft Breytilegt 13   12,0   0,16 

Samtals: Fast  0,80 kN/m2 

 Breytilegt  1,45 kN/m2 

  Alls   2,51 kN/m2 

 

Tafla 4.3 Uppbygging eiginþyngdar fyrir CLT þakvirki. 

CLT þakvirki Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Möl Breytilegt 120   20,0   2,40 

Dúkur Breytilegt - - 0,01 

Vatnsheld einangrun Breytilegt 200   0,3   0,06 

Þakpappi Breytilegt 8   10,0   0,08 

CLT plata Fast 160   5,0   0,80 

Lagnir og búnaður Breytilegt - - 0,30 

Niðurtekið loft Breytilegt 13   12,0   0,16 

Samtals: Fast  0,80 kN/m2 

 Breytilegt  3,01 kN/m2 

  Alls   3,81 kN/m2 

 

Tafla 4.4 Uppbygging eiginþyngdar fyrir CLT stigahlaup. 

CLT stigahlaup Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Flísaklæðning Breytilegt 10   25,0   0,25 

Hljóðdúkur Breytilegt 5   7,4   0,04 

CLT stigahlaup Fast 315   5,0   1,58 

Samtals: Fast  1,58 kN/m2 

 Breytilegt  0,29 kN/m2 

  Alls   1,86 kN/m2 
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Tafla 4.5 Uppbygging eiginþyngdar fyrir CLT innveggi. 

CLT innveggir Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Spartl Breytilegt 10   12,0   0,12 

Tvöfalt gips Breytilegt 26   6,8   0,18 

CLT veggur Fast 160   5,0   0,80 

Tvöfalt gips Breytilegt 26   6,8   0,18 

Spartl Breytilegt 10   12,0   0,12 

Samtals: Fast  0,80 kN/m2 

 Breytilegt  0,30 kN/m2 

  Alls   1,10 kN/m2 

 

Tafla 4.6 Uppbygging eiginþyngdar fyrir útveggi úr límtréssúlum og bitum. 

Límtrésútveggir Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Flísaklæðning Breytilegt 12   25,0   0,30 

Klæðningakerfi Breytilegt 150   - 0,06 

Einangrun Breytilegt 100   0,3   0,03 

Límtréssúla/-biti Fast 140   4,2   0,59 

Samtals: Fast  0,59 kN/m2 

 Breytilegt  0,39 kN/m2 

  Alls   0,98 kN/m2 

 

Tafla 4.7 Uppbygging eiginþyngdar fyrir glugga. 

Gluggar Álag Þykkt Rúmþyngd Flatarálag 

  [-] [mm] [kN/m3] [kN/m2] 

Gler Fast 16 25,0 0,40 

Póstar Fast - - 0,35 

Samtals: Fast  0,75 kN/m2 

 Breytilegt  0,00 kN/m2 

  Alls   0,75 kN/m2 
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4.2.2 Notálag 

Samkvæmt grein 6.3.1.2 (ÍST-EN-1991-1-1, 2003) tilheyrir skrifstofubyggingin 

notálagsflokki B. Tafla 4.8 til Tafla 4.10 sýna notálagsgildi fyrir milliplötur, þakvirki og 

stigahús samkvæmt ÍST-EN-1991-1-1 (2003) fyrir jafndreift álag, punktálag og álag á 

handrið. 

Tafla 4.8 Notálag fyrir milliplötur í skrifstofubyggingu. 

Skrifstofubygging Tákn Staðalgildi Valið gildi Eining 

Almennt qk 2,0 - 3,0 3,00 kN/m2 

Punktálag Qk 1,5 - 4,5 4,50 kN 

Handrið qk 0,2 - 1,0 0,50 kN/m 

 

Tafla 4.9 Notálag fyrir þakvirki án aðgengis. 

Þak ekki aðgengi Tákn Staðalgildi Valið gildi Eining 

Almennt qk 0,0 - 1,0 0,40 kN/m2 

Punktálag Qk 0,9 - 1,5 1,00 kN 

Handrið qk 0,0 0,00 kN/m 

 

Tafla 4.10 Notálag fyrir stigahlaup og palla í skrifstofubyggingu. 

Stigahlaup og pallar Tákn Staðalgildi Valið gildi Eining 

Almennt qk 2,0 - 3,0 3,00 kN/m2 

Punktálag Qk 1,5 - 4,5 4,50 kN 

Handrið qk 0,2 - 1,0 0,50 kN/m 

 

4.2.3 Snjóálag 

Snjóálag sem verkar á bygginguna er ákvarðað út frá evrópskum þolhönnunarstaðli um 

snjóálag á byggingar (ÍST-EN-1991-1-3, 2003) ásamt sérákvæðum þjóðarviðauka  

(ÍST-EN-NA, 2010). Tafla 4.11 sýnir gildi snjóálagsstuðla fyrir skrifstofubygginguna. 

Tafla 4.11 Snjóálagsstuðlar fyrir skrifstofubygginguna. 

Heiti Tákn Gildi Eining 

Snjósvæði - 1 - 

Grunngildi snjóálags eftir svæði 𝑆𝑘 2,1 kN/m2 

Affoksstuðull 𝐶𝑒 0,6 - 

Hitaáhrifsstuðull 𝐶𝑡 1,0 - 

Þakhallastuðull 𝜇1 0,8 - 
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Jafna 4-1 (jafna 5.1 í ÍST-EN-1991-1-3 (2003)) gefur svo hönnunargildi snjóálags (án 

álagsstuðla) fyrir þakvirki byggingarinnar. 

 𝑆 = 𝜇1 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶𝑡 ∙ 𝑆𝑘 = 0,8 ∙ 0,6 ∙ 1,0 ∙ 2,1 𝑘𝑁/𝑚2 = 1,01 𝑘𝑁/𝑚2 (4-1) 

4.2.4 Vindálag 

Vindálag sem verkar á bygginguna er ákvarðað út frá evrópskum þolhönnunarstaðli um 

vindálag á byggingar (ÍST-EN-1991-1-4, 2005) ásamt sérákvæðum þjóðarviðauka  

(ÍST-EN-NA, 2010). Vindálag verkar annað hvort á langhlið eða gafl byggingarinnar. Þegar 

vindálag verkar á gafl byggingarinnar er viðmiðunarhæð fyrir ytra vindálag tvískipt þar sem 

breidd gafls er minni en hæð byggingar og því hægt að minnka hluta vindálags sem verkar 

á gaflvegginn samkvæmt grein 7.2.2 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005). Til einföldunar er þó sama 

viðmiðunarhæð fyrir ytra vindálag notuð fyrir bæði langhliðar og gaflveggi (íhaldssamt). 

Vindálag sem verkar á hærri langhlið byggingarinnar er ráðandi í vindálagshönnun þar sem 

viðmiðunarhæð fyrir ytra vindálag er í raun full hæð byggingarinnar og flatarmál hærri 

langhliðar er mun meira en flatarmál gafls. Tafla 4.12 sýnir gildi vindálagsstuðla fyrir 

skrifstofubygginguna. 

Tafla 4.12 Vindálagsstuðlar fyrir skrifstofubygginguna. 

Heiti Tákn Gildi Eining 

Grunn vindhraði 𝑣𝑏,𝑜 36,0 m/s 

Viðmiðunarhæð fyrir ytra vindálag 𝑧 14,7 m 

Árstíðarstuðull 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 1,0 - 
Stefnuáhrifastuðull 𝑐𝑑𝑖𝑟 1,0 - 
Yfirborðsflokkur - 2 - 

Umhverfisstuðull 𝑧0,𝐼𝐼 0,05 m 

Hrýfislengd 𝑧0 0,05 m 

Lágmarkshæð 𝑧𝑚𝑖𝑛 2,0 m 

Landslagsstuðull 𝑐0(𝑧) 1,0 - 

Hviðustuðull 𝑘𝑙 1,0 - 

 

Grunngildi vindhraða fæst með jöfnu 4-2: 

 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 36,0 𝑚/𝑠 = 36,0 𝑚/𝑠 (4-2) 

Vindþrýstingur vegna grunngildi vindhraða fæst með jöfnu 4-3: 

 
𝑞𝑏 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 =
1

2
∙
1,25 𝑘𝑔/𝑚3

1000
∙ (36,0 𝑚/𝑠)2 = 0,81 𝑘𝑁/𝑚2 (4-3) 

Yfirborðsstuðull fæst með jöfnu 4-4: 

 
𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (

𝑧0
𝑧0,𝐼𝐼

)

0,07

= 0,19 ∙ (
0,05 𝑚

0,05 𝑚
)
0,07

= 0,19 (4-4) 
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Þar sem viðmiðunarhæð fyrir ytra vindálag er stærri en lágmarkshæð fæst eftirfarandi 

hrýfisstuðull með jöfnu 4-5: 

 
𝑐𝑟(𝑧) = 0,19 ∙ ln (

𝑧

𝑧0
) = 0,19 ∙ ln (

14,7𝑚

0,05 𝑚
) = 1,08 (4-5) 

Hviðuákefð í hæð 𝑧 fæst með jöfnu 4-6: 

 
𝐼𝑣(𝑧) =

𝑘𝑙

𝑐0(𝑧) ∙ ln (
𝑧
𝑧0
)
=

1,0

1,0 ∙ ln (
14,7𝑚
0,05 𝑚

)
= 0,176 (4-6) 

Meðalvindhraði í  hæð 𝑧 fæst því næst með jöfnu 4-7: 

 𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐0(𝑧) ∙ 𝑣𝑏 = 1,08 ∙ 1,0 ∙ 36,0 𝑚/𝑠 = 38,9 𝑚/𝑠 (4-7) 

Vindþrýstingur með hviðuáhrifum fæst svo að lokum með jöfnu 4-8 (jafna 4.8 í ÍST-EN-

1991-1-4 (2005)): 

 𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙ 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚
2 (𝑧) 

= [1 + 7 ∙ 0,176] ∙ 0,5 ∙
1,25 𝑘𝑔/𝑚3

1000
∙ (38,9 𝑚/𝑠)2 = 2,11 𝑘𝑁/𝑚2 

(4-8) 

Til að ákvarða vindálag á hvern byggingarhluta þarf að ákvarða innri og ytri formstuðla fyrir 

veggi og þak byggingarinnar. Mynd 4.1 skilgreinir vindþrýsting sem jákvæða stærð, en sog 

sem neikvæða stærð. 

 

Mynd 4.1 Skilgreining á formerkjum vindþrýstings og sogi (ÍST-EN-1991-1-4, 2005). 

Gera skal ráð fyrir að innri og ytri vindþrýstingur virki á bygginguna á sama tíma og nota 

skal versta tilfellið hverju sinni þar sem tekið er tillit til opa og annarra rifa í byggingunni 

(ÍST-EN-1991-1-4, 2005). Samkvæmt grein 7.2.9(6) eru innri formstuðlar fyrir bæði veggi 

og þakvirki 𝑐𝑝𝑖 = +0,2/−0,3 eftir því hvort það er jákvæður eða neikvæður innri þrýstingur 

sbr. Mynd 4.1. Tafla 4.13 sýnir formstuðla fyrir ytri vindþrýsting sem verkar á einhalla þak 

með 10° þakhalla samkvæmt grein 7.2.4 (ÍST-EN-1991-1-4, 2005). Þar sem hönnun festinga 

fyrir þakklæðningu er út fyrir skilgreiningu þessa verkefnis og þar sem þakflöturinn er stærri 

en 10 m2 er einungis birt gildi fyrir formstuðulinn 𝑐𝑝𝑒,10. 
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Tafla 4.13 Formstuðlar fyrir ytri vindþrýsting á 10° einhalla þakvirki skrifstofubyggingar. 

Byggingarhluti Stefna vindálags 𝜃 Svæði 𝑐𝑝𝑒,10 

Þakvirki Á lægri langhlið 0° 

F 

G 

H 

-1,30 

-1,00 

-0,45 

Þakvirki Á hærri langhlið 180° 

F 

G 

H 

-2,40 

-1,30 

-0,85 

Þakvirki Á gafl 90° 

Fup 

Flow 

G 

H 

I 

-2,25 

-1,85 

-1,85 

-0,70 

-0,60 

 

Mynd 4.2 sýnir grunnmynd af þakvirki skrifstofubyggingarinnar, þar sem stærð og 

staðsetning vindálagssvæða er skilgreind, vegna vindálags sem verkar á langhlið byggingar. 

 

Mynd 4.2 Vindálagssvæði þakvirkis vegna vindálags á langhlið byggingar. 

Mynd 4.3 sýnir grunnmynd af þakvirki skrifstofubyggingarinnar þar sem stærð og 

staðsetning vindálagssvæða er skilgreind, vegna vindálags sem verkar á gafl byggingar. 
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Mynd 4.3 Vindálagssvæði þakvirkis vegna vindálags á gafl byggingar. 

Tafla 4.14 sýnir formstuðla fyrir ytri vindþrýsting sem verkar á veggi byggingarinnar 

samkvæmt grein 7.2.2 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005). Til einföldunar er notast við fulla 

viðmiðunarhæð, fyrir alla útveggi byggingarinnar, við ákvörðun formstuðla. 

Tafla 4.14 Formstuðlar fyrir ytri vindþrýsting á veggi skrifstofubyggingar. 

Byggingarhluti Stefna vindálags 𝜃 Svæði 𝑐𝑝𝑒,10 

Veggir Á langhlið 0°/180° 

A 

B 

D 

E 

-1,2 

-0,8 

+0,8 

-0,5 

Veggir Á gafl 90° 

A 

B 

D 

E 

-1,2 

-0,8 

+0,8 

-0,5 

 

Sérstakar útskýringarmyndir af stærð og staðsetningu álagssvæða fyrir vindálag á veggi eru 

ekki sýndar hér en bent er á grein 7.2.2(2) í ÍST-EN-1991-1-4 (2005). Það vindálag sem hver 

byggingarhluti er svo hannaður fyrir, er sett fram án álagsstuðla, í jöfnu 4-9 (jafna 5.1 í ÍST-

EN-1991-1-4 (2005)). 

 𝑊 = 𝑞𝑝(𝑧) ∙ (𝑐𝑝𝑒 ± 𝑐𝑝𝑖) (4-9) 

Til þess að fá tilfinningu fyrir því hvort vindálag eða jarðskjálftaálag sé ráðandi fyrir 

skrifstofubygginguna er hægt að áætla heildar undirstöðukraft byggingarinnar sökum ytra 

vindálags með einföldum handútreikningum. Skoðum ráðandi tilfellið þegar vindþrýstingur 

verkar á hærri langhlið byggingarinnar, svæði D, og þar af leiðandi sog á lægri langhlið 

byggingarinnar, svæði E. Þar sem innri vindþrýstingur er annaðhvort undirþrýstingur eða 
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yfirþrýstingur (ekki bæði í einu) hefur hann engin áhrif á heildar undirstöðukraft 

byggingarinnar sökum ytra vindálags, þ.e. áhrif hans detta út. Mynd 4.4 sýnir skematíska 

mynd af undirstöðukrafti byggingarinnar vegna heildarvindálags á hærri langhlið byggingar 

þar sem álagssvæði, ytri vindþrýstingur, stefna vindálags og flatarmál langhliða eru 

skilgreind. 

 

Mynd 4.4 Skematísk mynd af undirstöðukrafti sökum heildar vindálags á hærri langhlið. 

Út frá jöfnu 4-9, er hægt að leggja mat á heildar undirstöðukraft byggingarinnar í 

brotmarkaástandi sökum vindálags sem verkar á hærri langhlið byggingarinnar: 

𝑅𝑊,𝑙𝑎𝑛𝑔ℎ𝑙𝑖ð = 𝛾𝑄 ∙ 𝑞𝑝(𝑧) ∙ (𝐴𝐷 ∙ 𝑐𝑝𝑒,𝐷 + |𝐴𝐸 ∙ 𝑐𝑝𝑒,𝐸|) 

= 1,50 ∙ 2,11 𝑘𝑁/𝑚2 ∙ (221 𝑚2 ∙ 0,8 + |198 𝑚2 ∙ (−0,5)|) = 872 𝑘𝑁 

 

4.2.5 Jarðskjálftaálag 

Jarðskjálftaálag er ákvarðað samkvæmt ÍST-EN-1998-1 (2004) og þjóðarviðauka við 

evrópskra þolhönnunarstaðla (ÍST-EN-NA, 2010). Skrifstofubyggingin tilheyrir mikil-

vægisflokki II og hefur því mikilvægisstuðul 𝛾𝐼 = 1,0, sem samsvarar afleiðingaflokki CC2. 

Hegðunarstuðullinn 𝑞 er notaður í jarðskjálftahönnun til að taka tillit til ólínulegrar svörunar 

byggingar gagnvart jarðskjálftaálagi með því að draga úr kröftum elastíska svörunarrófsins 

(ÍST-EN-1998-1, 2004). Ef byggingin þolir plastískar formbreytingar (e. plastic 

deformations) þegar hún verður fyrir hysterísku álagi (e. hysteretic load), eykst geta hennar 
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til að eyða jarðskjálftaorkunni og sagt er að burðarvirkið sé orkueyðandi (e. dissipative 

structure) (ÍST-EN-1998-1, 2004). Í núgildandi evrópskum þolhönnunarstöðlum er ekki 

gefin upp hegðunarstuðull fyrir CLT byggingar en boðið er upp á tvær megin 

hönnunaraðferðir fyrir timburbyggingar á jarðskjálftasvæðum. Með fyrri aðferðinni er 

byggingin hönnuð með orkueyðandi eiginleikum þar sem notast er við hegðunarstuðul 

𝑞 > 1,5 og miðlungs (DCM) eða háan (DCH) seigluflokk (e. ductility class). Með síðari 

aðferðinni er byggingin hönnuð með litla eiginleika til orkueyðingar þar sem notast er við 

hegðunarstuðul 𝑞 ≤ 1,5 og lágan seigluflokk (DCL).  

Með því að velja DCM eða DCH er hægt að minnka það jarðskjálftaálag sem verkar á 

bygginguna í samræmi við hegðunarstuðulinn, 𝑞, en á móti kemur að það eru gerðar strangari 

kröfur til hönnunar. Nauðsynlegt er að tryggja að seigt flot (e. ductility) eigi sér stað í 

festingum í jarðskjálfta, því það er forsenda fyrir því að lækka jarðskjálftaálagið (hækka 𝑞 

gildið). Í grein 8.3(3) í ÍST-EN-1998-1 (2004) er gefinn upp hegðunarstuðull 𝑞 = 2,5 fyrir 

rammabyggingu í flokki DCM úr timbri. Til þess að tryggja að nota megi 𝑞 = 2,5 í DCM 

skulu plastískar formbreytingar á orkueyðandi svæðum ráða við a.m.k. þrjár hysteríu slaufur 

án þess að missa meira en 20% styrk. Samkvæmt grein 8.3(4) í ÍST-EN-1998-1 (2004) er 

hægt að líta á þetta skilyrði sem uppfyllt ef tryggt er að þvermál bolta í tengingum sé að 

hámarki 𝑑 = 12 𝑚𝑚, að byggingarhlutinn sem er festur sé með lágmarksþykkt upp á 

10 ∙ 𝑑, ásamt fleiri skilyrðum í grein 8.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004). Ario Ceccotti and 

Sandhaas (2013) sýndu fram á hegðunarstuðul 𝑞 = 3,0 fyrir sjö hæða CLT byggingu, sjá 

nánar í kafla 7.4.  

Í þessu verkefni er valið að notast við lágan seigluflokk (DCL) því einungis verða hannaðar 

tengingar lyftukjarna við botnplötu og því erfitt að tryggja að skilyrði, um seigt flot 

(e.ductility) og stærðartakmarkanir í festingum milli byggingarhluta, sé uppfyllt í 

jarðskjálfta. Vegna léttleika CLT og staðsetningar byggingar í vindasömu umhverfi er ekki 

víst að seigt flot (e. ductility) muni eiga sér stað í festingum milli byggingarhluta í 

jarðskjálfta. Með notkun DCL er byggingin hönnuð á fjaðursviði (e. elastic global analysis), 

án þess að taka tillit til ólínulegra efniseiginleika og engar íþyngjandi hönnunarkröfur eru á 

festingum. Enn fremur gefur DCL minnstu lækkunina á jarðskjálftaálaginu og því áhugavert 

að bera það saman við það vindálag sem verkar á bygginguna. Tafla 4.15 sýnir þau tölulegu 

gildi sem notuð voru til að skilgreina tegund 1 af láréttu elastísku svörunarrófi (e. horizontal 

elastic response spectrum) og elastísku hönnunarrófi (e. elastic design spectrum) fyrir 

skrifstofubygginguna. 

Tafla 4.15 Töluleg gildi stuðla sem skilgreina jarðskjálftaróf fyrir bygginguna. 

Heiti Tákn Gildi Eining 

Viðmiðunar hönnunarhröðun yfirborðs 𝑎𝑔𝑅 0,5 g 

Mikilvægisstuðull 𝛾𝐼 1,0 - 

Hönnunarhröðun yfirborðs 𝑎𝑔 = 𝛾𝐼 ∙ 𝑎𝑔𝑅 0,5 g 

Jarðvegsflokkur 𝐴 - - 

Jarðvegsstuðull 𝑆 1,0 - 

Neðrimarksstuðull hönnunarrófs 𝛽 0,2 - 

Neðri mörk sveiflutíma á „sléttunni“ 𝑇𝐵 0,15 s 

Efri mörk sveiflutíma á „sléttunni“ 𝑇𝐶 0,5* s 

Sveiflutími fyrir upphaf rófs þar sem færslur eru fasti 𝑇𝐷 2,0 s 
*Á Suðurlandi er 𝑇𝐶 = 0,5 𝑠 vegna nærsprunguáhrifa (ÍST-EN-NA, 2010). 
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Samkvæmt grein 3.2.2.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004) er leiðréttingarstuðull fyrir dempun 

byggingarinnar ákvarðaður út frá jöfnu 4-10. 

 𝜂 = √10/(5 + 𝜉) ≥ 0,55 (4-10) 

Niðurstöður Jayamon, Charney, and Line (2016) og Follesa, Christovasilis, Vassallo, 

Fragiacomo, and Ceccotti (2013) gefa til kynna að fyrir CTL byggingar megi notast við 

hlutfallslega dempun upp á 𝜉 = 5% sem gefur 𝜂 = 1. 

Hægt er að áætla lárétta hluta jarðskjálftakraftsins sem verkar á bygginguna út frá láréttu  

elastísku svörunarrófi (e. horizontal elastic response spectrum), táknað 𝑆𝑒(𝑇), sem er 

myndað með jöfnum 4-11 til 4-14 samkvæmt grein 3.2.2.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004), þar sem 

𝑇 er sveiflutími línulegs, einnar frelsisgráðu, kerfis. 

 
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ [1 +

𝑇

𝑇𝐵
∙ (𝜂 ∙ 2,5 − 1)] (4-11) 

 𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 (4-12) 

 
𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 [

𝑇𝐶
𝑇
] (4-13) 

 
𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ≤ 4𝑠 ∶ 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ 𝜂 ∙ 2,5 [

𝑇𝐶 ∙ 𝑇𝐷
𝑇2

] (4-14) 

Byggingin er svo hönnuð eftir hönnunarrófi (e. design spectrum) þar sem búið er að taka 

tillit til ólínulegrar hegðunar með því að lækka jarðskálftakraftana sem verka á bygginguna 

í samræmi við hegðunarstuðlinn 𝑞 (ÍST-EN-1998-1, 2004), sjá jöfnur 4-15 til 4-18. 

 
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵 ∶ 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙ [

2

3
+
𝑇

𝑇𝐵
∙ (
2,5

𝑞
−
2

3
)] (4-15) 

 
𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 ∶ 𝑆𝑑(𝑇) = 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙

2,5

𝑞
 (4-16) 

 

𝑇𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐷 ∶ 𝑆𝑑(𝑇){
= 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙

2,5

𝑞
∙ [
𝑇𝐶
𝑇
]

≥ 𝛽 ∙ 𝑎𝑔

 (4-17) 

 

𝑇𝐷 ≤ 𝑇 ∶ 𝑆𝑑(𝑇){
= 𝑎𝑔 ∙ 𝑆 ∙

2,5

𝑞
∙ [
𝑇𝐶 ∙ 𝑇𝐷
𝑇2

]

≥ 𝛽 ∙ 𝑎𝑔

 (4-18) 

Mynd 4.5 sýnir elastískt- og hönnunarróf skrifstofubyggingarinnar þar sem sjá má áhrif 

hegðunarstuðulsins, 𝑞, þar sem hann „kýlir“ niður sléttu elastíska svörunarrófsins. Því hærra 

sem gildið 𝑞 er, því lægra er jarðskjálftaálagið sem verkar á bygginguna. 
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Mynd 4.5 Elastískt svörunarróf og hönnunarróf fyrir skrifstofubygginguna. 

Við hönnun byggingarinnar er notast við svörunarrófsgreiningu sem byggir á notkun 

eiginsveifluforma (e. modal response spectrum analysis) samkvæmt grein 4.3.3.3.1 í  

ÍST-EN-1998-1 (2004) þar sem heildar massaþátttaka (e. mass participation) allra eigin-

sveifluforma skal vera minnst 90%. 

Jarðskjálftakraftur frá hverju eiginsveifluformi er gefinn með jöfnu 4-19: 

 𝐸𝐸𝑖 = 𝑊(%) ∙ 𝑆𝑑(𝑇𝑖) (4-19) 

þar sem W er það hlutfall massans sem tilheyrir viðkomandi eiginsveifluformi og er 

ákvarðað út frá jöfnu 4-20.  

 𝑊 =∑1,0 ∙ 𝐺𝑘 +∑𝜓𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑘 =∑1,0 ∙ 𝐺𝑘 +∑𝜑 ∙ 𝜓2𝑖 ∙ 𝑄𝑘 (4-20) 

Gert er ráð fyrir háðri starfsemi (e. correlated occupancy) á milli hæða í skrifstofu-

byggingunni sem gefur stuðulinn 𝜑 = 0,8 samkvæmt grein 4.2.4 í ÍST-EN-1998-1 (2004).  

Samanlögð áhrif allra eiginsveifluforma eru síðan fundin með jöfnu 4-21 samkvæmt grein 

4.3.3.3.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004) (e. Square Root of Sum og Squares – SRSS). 

 
𝐸𝐸 = √∑𝐸𝐸𝑖

2  (4-21) 

Samkvæmt grein 4.2.2.2(2) í ÍST-EN-1998-1 (2004) þarf ekki að taka tillit til P- áhrifa ef 

eftirfarandi skilyrði er uppfyllt samkvæmt jöfnu 4-22: 
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𝜃 =

𝑃𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙ ℎ

≤ 0,10 (4-22) 

þar sem 𝜃 er næmnistuðull fyrir hliðarfærslur milli hæða,  𝑃𝑡𝑜𝑡 er heildarálag í þyngdarstefnu 

á þeirri hæð (og þar fyrir ofan) sem er til skoðunar í jarðskjálftagreiningunni, 𝑑𝑟 er 

hönnunargildi fyrir hliðarfærslur milli hæða, 𝑉𝑡𝑜𝑡 er heildar jarðskjálftaskerkraftur hverrar 

hæðar og ℎ er fjarlægð milli hæða. Í öllum tilfellum er skilyrði um P- áhrif uppfyllt fyrir 

skrifstofubygginguna og var því ekki tekið tillit til P- áhrifa í hönnun byggingarhluta. 

Eftirtaldar álagsfléttur, jöfnur 4-23 til 4-26, voru notaðar við jarðskjálftahönnun 

byggingarinnar samkvæmt svokallaðri 30% reglu í grein 4.3.3.5.1 í ÍST-EN-1998-1 (2004). 

 𝐸𝑋 ⇒ 𝐺𝑘 ± 1,0 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑥 + 𝜓𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑘 (4-23) 

 𝐸𝑌 ⇒ 𝐺𝑘 ± 1,0 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑦 + 𝜓𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑘 (4-24) 

 𝐸𝑋𝑌 ⇒ 𝐺𝑘 ± 1,0 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑥 + 0,3 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑦 + 𝜓𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑘 (4-25) 

 𝐸𝑌𝑋 ⇒ 𝐺𝑘 ± 0,3 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑥 + 1,0 ∙ 𝐴𝐸𝑑𝑦 + 𝜓𝐸𝑖 ∙ 𝑄𝑘 (4-26) 

Þessar álagsfléttur eru skilgreindar inn í SAP2000 forritinu sem tekur til greina að 

jarðskjálftakrafturinn getur verið andhverfur og býr til, fyrir hverja fléttu, hámarks og 

lágmarks gildi. Varðandi snúning byggingar, kemur fram í grein 4.3.2 í ÍST-EN-1998-1 

(2004) að viðbótar hjámiðja, jöfn 5% af lengd bygginga þvert á jarðskjálftastefnu, skal lögð 

við hjámiðju vegna óvissu um fjarlægðar massmiðju frá stífnimiðju byggingar. 

Þó svo að grunnaðferðin sem mælt er með að nota við jarðskjálftagreiningu mannvirkja sé 

svörunarrófsgreining, þá er einnig hægt að nota svokallaða lárétta kraftaaðferð (e. lateral 

force method) samkvæmt ÍST-EN-1998-1 (2004) til að meta svörun byggingarinnar 

gagnvart jarðskjálftaálagi. Þar sem skrifstofubyggingin er regluleg í hæð er leyfilegt að nota 

þessa aðferð sem er línulega fjaðrandi greining (e. linear elastic analysis), líkt eins og 

fjölforma sveiflugreiningin. Ef gert er ráð fyrir að grunnsveiflutími byggingarinnar sé minni 

en 2 s, má ákvarða undirstöðukraft byggingarinnar í hvora stefnu vegna jarðskjálftaálags 

með grófum hætti út frá jöfnu 4-27 (jafna 4.5 í ÍST-EN-1998-1 (2004)). 

  𝐹𝑏 = 𝑆𝑑(𝑇1) ∙ 𝑚 ∙ 𝜆 (4-27) 

Samkvæmt grein 4.3.3.2.2(3) í ÍST-EN-1998-1 (2004) má áætla grunnsveiflutíma, 𝑇1, fyrir 

allt að 40 m háar byggingar, þar sem 𝐶𝑡 er stuðull sem byggir á tegund burðarkerfis 

byggingarinnar og 𝐻 er hæð byggingarinnar í metrum, sjá jöfnu 4-28. 

 
𝑇1 = 𝐶𝑡 ∙ 𝐻

3
4 = 0,05 ∙ (14,7)

3
4 = 0,38 𝑠 (4-28) 

Með því að fara með 0,38 s inn í x-ás hönnunarrófs, sjá Mynd 4.5, er hægt að lesa út 

eftirfarandi gildi fyrir lárétta hönnunarhröðun: 

𝑆𝑑(𝑇1)𝑞=1,5 = 𝑆𝑑(0,38𝑠) = 0,833 𝑔 ≈ 8,17 𝑚/𝑠
2 
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Samkvæmt grein 4.3.3.2.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004) skal nota leiðréttingarstuðul 𝜆 = 0,85 

fyrir byggingu sem er hærri en tvær hæðir og hefur grunnsveiflutíma 𝑇1 ≤ 2 ∙ 𝑇𝑐. 
Leiðréttingarstuðullinn, 𝜆, tekur til greina að massinn sem tekur þátt í fyrsta 

eiginsveifluformi byggingarinnar má nálga að sé um 15% minni en heildar massi 

byggingarinnar (ÍST-EN-1998-1, 2004). Tafla 4.16 sýnir niðurstöður útreikninga (sbr. jöfnu 

4-20) á þeim massa sem taka á tillit til í jarðaskjálftahönnun byggingarinnar.  

Tafla 4.16 Ákvörðun heildarmassa byggingar fyrir jarðskjálftahönnun. 

Hæð 𝐺𝑘 

[kg] 

𝜑 
[-] 

𝜓2,𝑖 
[-] 

𝑄𝑘 

[kg] 

𝑊 

[kg] 

Plata yfir 1. hæð 31.165 0,8 0,3 38.225 40.340 

Plata yfir 2. hæð 27.740 0,8 0,3 38.225 36.915 

Plata yfir 3. hæð 29.690 0,8 0,3 38.225 38.865 

Plata yfir 4. hæð (þak) 48.540 1,0 0,2* 15.445 51.630 

      

 𝑊ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑  167.750 
* Fyrir versta tilfelli þegar snjóálag verkar á þakvirkið, annars 𝜓2,𝑖 = 0. 

Með innsetningu í jöfnu 4-27 fæst því láréttur heildar undirstöðukraftur byggingarinnar 

vegna jarðskjálftaálags, sem verkar í sömu átt og vindálag á hærri langhlið, þ.e. 

𝐹𝑏,𝑞=1,5 = 8,17 𝑚/𝑠
2 ∙ 167.750 𝑘𝑔 ∙ 0,85/1000 = 1.165 𝑘𝑁 

Samkvæmt niðurstöðum handútreikninga á láréttum heildar undirstöðukrafti, vegna lárétts 

álags, er jarðskjálftaálag ráðandi fyrir skrifstofubygginguna ef notast er við DCL og 

hegðunarstuðul 𝑞 = 1,5. Tekið skal fram að þó jarðskjálftaálag sé ráðandi fyrir láréttan 

heildar undirstöðukraft, þá er jarðskjálftaálag ekki endilega ráðandi fyrir hönnun allra 

byggingarhluta í skrifstofubyggingunni. Við hönnun einstakra byggingarhluta gagnvart 

vindálagi er t.d. tekið tillit til versta samspils ytri og innri vindþrýstings. Í kafla 6.1 verður 

láréttur heildar undirstöðukraftur skrifstofubyggingarinnar reiknaður aftur en þá með 

fjölforma svörunarrófsgreiningu og niðurstöður bornar saman við handútreikninga. Til þess 

að fá samanburð á mismunandi seigluflokkum voru handútreikningar endurteknir fyrir DCM 

og hegðunarstuðul 𝑞 = 2,5, en þá reyndist láréttur heildar undirstöðukraftur sökum 

vindálags vera um 25% hærri en vegna jarðskjálftaálags.    

 

4.2.6 Brunakröfur 

Samkvæmt ÍST-EN-1995-1-2 (2004) er brunaþol byggingarhluta táknað með mismunandi 

bókstöfum eftir virkni og tíma, þ.e. R fyrir burðargetu (e. load bearing capacity), E fyrir 

heilleika (e. integrity) og I fyrir einangrun (e. insulation). Einungis verða skoðaðar þær 

brunavarnir sem hafa áhrif á burðarvirki skrifstofubyggingarinnar. Samkvæmt grein 9.1.3 í 

byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) tilheyrir skrifstofubyggingin notkunarflokki 

1 þar sem ekki er gert ráð fyrir að fólk geti gist, fólk sem er í mannvirkinu þekkir flóttaleiðir 

og er almennt fært um að bjarga sér sjálft út úr mannvirkinu eða á öruggt svæði við eldsvoða. 

Krafa til brunamótstöðu burðarvirkja ræðst af áhrifum af hruni mannvirkis á öryggi fólks og 
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dýra, en samkvæmt grein 9.9.2. í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) er þessi 

áhætta metin mikil þar sem heildarhæð mannvirkisins er hærri en 12 m. 

Þar sem áhætta vegna öryggis fólks er mikil fyrir skrifstofuhúsnæðið þarf brunamótstaða 

burðarvirkja miðað við staðlað brunaferli að uppfylla kröfur R90 ef gert er ráð fyrir að 

brunaálag sé < 800 MJ/m2, samkvæmt grein 9.9.3 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 

2019). Krafa á brunamótstöðu burðarvirkja getur þó aldrei verið lægri en sem leiðir af 

kröfum á brunahólfun viðkomandi rýmis. Þar sem skrifstofubyggingin er fjórar hæðir og ef 

gert er ráð fyrir að brunamótstaða eftir brunaálagi sé < 800 MJ/m2 þarf lágmarksmótstaða 

meginbrunahólfunar að vera EI90 samkvæmt grein 9.6.11 í byggingarreglugerð 

(Mannvirkjastofnun, 2019). Í skrifstofubyggingunni er gert ráð fyrir sjálfvirku vatnsúðakerfi 

svo hægt sé að lækka lágmarks mótstöðu meginbrunahólfunar niður í EI60 og halda þar af 

leiðandi þversniðum byggingarhluta í lágmarki.  

Samkvæmt grein 9.3.5 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) tilheyrir stigahúsið 

flokki 2 en það skal vera sjálfstætt brunahólf með heilleika og einangrun minnst EI60. Gert 

er ráð fyrir að stálhurðir EI30-CSm séu staðsettar að skrifstofuhæðum í stigahúsi svo eldur 

getur ekki borist milli hæða. Samkvæmt grein 9.6.11 í byggingarreglugerð 

(Mannvirkjastofnun, 2019) skal byggingunni skipt í brunahólf þannig að flóttaleiðir séu 

tryggðar og útbreiðsla elds sé takmörkuð. Gert ráð fyrir að utanáliggjandi flóttastiga úr stáli, 

sem er brunahólfaður frá byggingunni, á bakhlið byggingar sem veitir notendum 

byggingarinnar á öllum hæðum örugga flóttaleið í eldsvoða. Einnig er gert ráð fyrir að hver 

hæð byggingar, 125 m2 gólfflötur, sé eitt sjálfstætt brunahólf. Tafla 4.17 sýnir 

lágmarkskröfur hvers byggingarhluta í skrifstofuhúsnæðinu samkvæmt kröfum 

byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) miðað við áður upptaldar forsendur. 

Tafla 4.17 Lágmarksbrunakröfur byggingarhluta skrifstofuhúsnæðisins. 

Byggingarhluti 
Brunakrafa burðarvirkis 

án vatnsúðakerfis 

Brunakrafa burðarvirkis 

með vatnsúðakerfi 

CLT veggeiningar lyftukjarna R90 R60 

CLT milliplötueiningar R90 R60 

CLT þakplötueiningar R90 R60 

Límtrésbitar í útveggjum R90 R60 

Límtrésbitar undir CLT plötum R90 R60 

Límtréssúlur í útveggjum R90 R60 

 

Valið er að notast við sjálfvirkt vatnsúðakerfi á öllum hæðum skrifstofubyggingarinnar svo 

hægt sé að lækka brunakröfur um einn flokk, þ.e. úr R90 í R60 samkvæmt grein 9.4.6 í 

byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019). Þetta er gert til þess að geta haldið 

þversniðsstærðum byggingarhluta úr límtré í lágmarki því gert er ráð fyrir að allar súlur og 

bitar í byggingunni séu óvarin (án gipsklæðningar) að innanverðu. Einnig er gert ráð fyrir að 

CLT veggeiningar í lyftukjarna séu klæddar af með gipsplötum og CLT plötueiningar ásamt 

festingum séu klæddar af með einangrun í fölskum gólfum og kerfisloftum. Eins og kom 

fram í kafla 2.2.4 að þá geta orðið gríðarlega skemmdir á burðarvirki CLT bygginga ef 

sjálfvirkt vatnsúðakerfi fer í gang og ekki er um eldsvoða að ræða, en ávinningurinn á 

minnkun þversniða og auknu öryggi notenda er talin vega meira í þessu tilfelli.  
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4.2.7 Álagsfléttur 

Eftirfarandi álagsfléttur voru notaðar til að ákvarða hönnunargildi álags sem verkar á 

skrifstofubygginguna samkvæmt grein 6.4.3 í ÍST-EN-1990 (2002). 

Jafna 4-29 sýnir álagsfléttu fyrir brotmarkaástand:  

 ∑𝛾𝐺,𝑗 ∙ 𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖 ∙ 𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1

 (4-29) 

Jafna 4-30 sýnir álagsfléttu fyrir notmarkaástand:  

 ∑𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝑄𝑘,1 +∑𝜓0,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (4-30) 

Jafna 4-31 sýnir almenna álagsfléttu fyrir jarðskjálfta (sjá kafla 4.2.5 fyrir nánari 

skilgreiningu á jarðskjálftafléttum):  

 ∑𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝛾𝐼 ∙ 𝐴𝐸𝑑 +∑𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (4-31) 

Jafna 4-32 álagsfléttu fyrir bruna:  

 ∑𝐺𝑘,𝑗
𝑗≥1

+ 𝜓1,1 ∙ 𝑄𝑘,1 +∑𝜓2,𝑖 ∙ 𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (4-32) 

Tafla 4.18 sýnir hlutstuðla fyrir varanlegt og breytilegt álag í álagsfléttum samkvæmt 

viðauka A1.3.1, tilfelli B, í ÍST-EN-1990 (2002) þar sem styrkur byggingar og 

byggingarhluta er ráðandi við hönnun.  

Tafla 4.18 Hlutstuðlar fyrir varanlegt og breytilegt álag í álagsfléttum. 

 Varanlegt álag (eiginþyngd) Breytileg álag (notálag) 

Hagstætt 𝛾𝐺,𝑗,𝑠𝑢𝑝 = 1,00 𝛾𝑄,𝑖 = 0 

Óhagstætt 𝛾𝐺,𝑗,𝑖𝑛𝑓 = 1,35 𝛾𝑄,𝑖 = 1,50 

 

Tafla 4.19 sýnir samverkunarstuðla fyrir mismunandi álagstegundir breytilegs álags 

samkvæmt viðauka A1.2.2 í ÍST-EN-1990 (2002). 

Tafla 4.19 Samverkunarstuðlar álags fyrir skrifstofubygginguna. 

Álagstegund 𝜓0 𝜓1 𝜓2 

Flokkur B: Skrifstofubygging (notálag) 0,7 0,5 0,3 

Flokkur H: Þakvirki (notálag) 0,0 0,0 0,0 

Snjóálag á Íslandi 0,7 0,5 0,2 

Vindálag 0,6 0,2 0,0 
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4.3 Útbeygjukröfur í notmarkaástandi 

Samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) tilheyrir 

skrifstofubyggingin flokki A, þar sem strangar kröfur eru gerða til útlits og notagildis m.t.t. 

stífleika. Tafla 4.20 sýnir svo kröfur um hámarksformbreytingu bygginga í flokki A 

samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019). 

Tafla 4.20 Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta í flokki A. 

Álag 
Þök og 

loftplötur 
Gólfplötur Veggir 

Bitar og gólf sem bera 

lóðrétt burðarvirki 

Heildarálag L/200 L/250 og (20 mm) L/200 L/400 og (20 mm) 

Hreyfanlegt álag L/400 L/500 og (20 mm) L/400 L/500 og (15 mm) 

 

Samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) skal mesta svignun 

léttra gólfa vegna skammtíma punktálags, P = 1,0 kN, fyrir flokk A ekki fara yfir 1,0 mm. 

Því þurfa allar milliplötur skrifstofubyggingarinnar á Selfossi að uppfylla þessa 

svignunarkröfu sem er í raun titringskrafa. 

Samkvæmt grein 8.5.2 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) skal hliðarfærsla 

burðarvirkis fyrir fjögurra hæða skrifstofubyggingu í fokki A vegna vindálags eða annarra 

orsaka vera minni en H0/500, þ.e. 29,4 mm, þar sem H0 er heildarhæð byggingar. Jafna 4-33 

sýnir hámarks leyfilega lárétta mismunafærslu (e. interstorey drift) einstakra hæða í 

jarðskjálfta (jafna 4.31 í ÍST-EN-1998-1 (2004)) til að forðast skemmdir á innviðum 

bygginga (milliveggir, klæðningar, fastar innréttingar, tæknikerfi o.fl.), þar sem ℎ er hæð 

milli platna og 𝑣 er tiltekinn minnkunarstuðull. 

 
𝑑𝑟 ≤

0,005 ∙ ℎ

𝑣
=
0,005 ∙ ℎ

0,5
=

ℎ

100
=
3.300 𝑚𝑚

100
= 33 𝑚𝑚 (4-33) 

Þannig að kröfur byggingarreglugerðar eru ráðandi hvað varðar hámarks hliðarfærslur 

byggingarinnar. 

 

4.4 Styrkleikakröfur í brotmarkaástandi 

Skoða þarf ýmsar styrkleikakröfur fyrir bæði vegg- og plötueiningar úr CLT. 

Styrkleikakröfur fyrir límtrésbita og límtréssúlur eru mjög svipaðar kröfum CLT nema þær 

eru aðeins einfaldari í framsetningu þar sem öll timburlög þversniðsins snúa í sömu átt, ekki 

sýnt hér en sjá má þær kröfur í ÍST-EN-1995-1-1 (2004).  Fyrir CLT veggeiningar í 

brotmarkaástandi þarf helst að skoða normalkraft, veltuvægi og skerkrafta en í 

plötueiningum eru það beygjuvægi og rúllandi skerkraftur (e. rolling shear) sem ræður 

yfirleitt hönnun í brotmarkaástandi. Tafla 4.21 sýnir skilgreiningar á hnéletri í 

styrkleikakröfum fyrir CLT einingar. 
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Tafla 4.21 Útskýringar á hnéletri fyrir styrkleikakröfur CLT eininga. 

Heiti Hnéletur 
Tog (e. tension) 𝑡 
Þrýstingur (e. compression) 𝑐 
Beygjuvægi/beygjuspennur (e. bending moment/stresses) 𝑚 
Skerstyrkur/skerspennur (e. shear strength/stresses) 𝑣 
Höfuðáttir CLT einingar, sjá Mynd 2.6 𝑥, 𝑦 og 𝑧 
Kennigildi (e. characteristic value) 𝑘 
Hönnunargildi (e. design value) 𝑑 

Nettóstærð í x-stefnu 𝑥, 𝑛𝑒𝑡 
Nettóstærð í y-stefnu 𝑦, 𝑛𝑒𝑡 
Timburplankar í x-stefnu 𝑥𝑙𝑎𝑦 
Timburplankar í y-stefnu 𝑦𝑙𝑎𝑦 
Virk stærð (e. effective value) 𝑒𝑓 
Samsíða trefjastefnu 0 
Þvert á trefjastefnu 90 

Skerstyrkur/skerspennur í langátt (e. longitudinal shear) 090 

Rúllandi skerstyrkur/skerspennur (e. rolling shear) 9090 

 

Hver CLT eining skal að lágmarki uppfylla eftirfarandi styrkleikakröfur (RISE, 2019) fyrir 

tog, þrýsting, beygjuvægi, sker og kiknun samkvæmt jöfnum 4-34 til 4-48. Tekið skal fram 

að upptalningin er ekki tæmandi og bent er á samskonar jöfnur fyrir límtrésbita í kafla 6 í 

ÍST-EN-1995-1-1 (2004).   

Togstyrkskröfur: 

 
𝜎𝑡,𝑥,𝑑 =

𝐹𝑡,𝑥,𝑑
𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-34) 

 
𝜎𝑡,𝑦,𝑑 =

𝐹𝑡,𝑦,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-35) 

Þrýstistyrkskröfur: 

 
𝜎𝑐,𝑥,𝑑 =

𝐹𝑐,𝑥,𝑑
𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-36) 

 
𝜎𝑐,𝑦,𝑑 =

𝐹𝑐,𝑦,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-37) 

 
𝜎𝑐,𝑧,𝑑 =

𝐹𝑐,𝑧,𝑑
𝐴𝑒𝑓

≤ 𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐,90 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-38) 
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Beygjuvægiskröfur: 

 
𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =

𝑀𝑦,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-39) 

 
𝜎𝑚,𝑥,𝑑 =

𝑀𝑥,𝑑

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑚,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-40) 

 
𝜎𝑚,𝑧,𝑑 =

𝑀𝑧,𝑑

𝑊𝑧,𝑥,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-41) 

 𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑
+

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑

≤ 1 (4-42) 

Skerstyrkskröfur: 

 
𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑑 =

𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑥𝑧,𝑑
𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑥

≤ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-43) 

 
𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑑 =

𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑉𝑦𝑧,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 ∙ 𝑏𝑦
≤ 𝑓𝑣,9090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,9090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-44) 

 
𝜏𝑣,𝑥𝑦,𝑑 =

𝑉𝑥𝑦,𝑑

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑣,090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-45) 

 
𝜏𝑣,𝑦𝑥,𝑑 =

𝑉𝑦𝑥,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(4-46) 

 
𝜏𝑚𝑧,𝑑 =

𝑀𝑡,𝑑

𝑛𝑡 ∙ 𝑊𝑝
≤ 𝑓𝑚𝑧,9090,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚𝑧,9090,𝑘
𝛾𝑀

 
(4-47) 

Kiknunarkrafa fyrir veggeiningar: 

 

 

𝜎𝑐,𝑥,𝑑
𝑘𝑐,𝑦 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑
≤ 1 

(4-48) 

Mynd 4.6 sýnir skematíska framsetningu á þrýstikröftum, beygjuvægi og skerkröftum sem 

CLT eining verður fyrir ásamt samsvarandi þversniðsspennum til að auðvelda 

burðarþolshönnuði að skilja styrkleikakröfur í brotmarkaástandi.  
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° 

 
Mynd 4.6 Myndrænar útskýringar á þrýstikrafti í x-stefnu (efst), beygjuvægi um y og x ása, 

skerkrafti hornrétt á x og y ása ásamt skerspennum milli laga (neðst) (RISE, 2019).  
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5 Aðferðafræði og líkangerð 

Í eftirfarandi undirköflum verður fjallað um aðferðafræði jarðskjálftahönnunar og 

uppbyggingu tölvulíkans í SAP2000 ásamt sérstakri umfjöllun um almenna hönnun tenginga 

í CLT byggingum á jarðskjálftasvæðum. 

5.1 Aðferðafræði jarðskjálftahönnunar 

Lýsa má hegðun bygginga úr CLT einingum gagnvart jarðskjálftaálagi, sem hlutfallslega 

stífum flekum á milli tengistaða. Þó svo að skrifstofubyggingin sé hönnuð í lágum 

seigluflokki (DCL) með lágmarks orkueyðingu er hér farið yfir aðferðafræði þolhönnunar 

(e. capacity design) vegna jarðskálftaálags, sjá grein 5.2.3.3 í ÍST-EN-1998-1 (2004). Þessi 

hönnunaraðferð byggir á því að á fyrirfram ákveðnum svæðum í burðarkerfi byggingarinnar 

er flotliðum (e. plastic hinges) leyft að myndast þar sem orkueyðing (e. energy dissipation) 

getur átt sér stað með plastískum formbreytingum (e. plastic deformations) á meðan allir 

aðrir byggingarhlutar eru hannaðir með þar til gerðum yfirstyrkstuðli (e. over-strength 

factor) til að koma í veg fyrir slíkar formbreytingar (ÍST-EN-1998-1, 2004).  

Samkvæmt grein 8.1.3 í ÍST-EN-1998-1 (2004) skulu orkueyðandi svæði vera staðsett í 

tengingum milli ákveðinna byggingarhluta á meðan timbureiningarnar sjálfar skulu hafa 

fjaðrandi hegðun. Niðurstöður Follesa, Fragiacomo, and Lauriola (2011) gefa til kynna að 

nota megi yfirstyrkstuðulinn 𝛾𝑅𝑑 = 1,60 fyrir fjölhæða CLT byggingar. Kostir þolhönnunar 

eru nokkrir en hægt er að draga úr því jarðskjálftaálagi sem byggingin er hönnuð fyrir með 

hegðunarstuðlinum, 𝑞, ásamt því að brotmyndin er seig en ekki stökk, sem er æskilegt brot 

m.t.t. öryggis fyrir notendur byggingar. 

Mynd 5.1 sýnir hugmyndafræðina á bakvið þolhönnun þar sem keðja verður fyrir einása 

togáraun. Miðju hlekkurinn er seigur (e. ductile) og leyfir plastískar formbreytingar á meðan 

aðrir hlekkir í keðjunni eru stökkir (e. brittle) og hafa fjaðrandi formbreytingar. 

 

Mynd 5.1 Skematísk mynd sem útskýrir hugmyndafræðina á bakvið þolhönnun 

(Pauley & Priestley, 1992). 
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Láréttur kraftaflutningur á sér stað frá límtrésramma í útvegg, eftir CLT plötueiningum sem 

mynda alstífa plötu (e. rigid diaphragm) yfir í CLT veggeiningar lyftukjarna sem að lokum 

flytja kraftana niður í undirstöður byggingarinnar. Tekið skal fram að afstífandi hluti 

byggingarinnar, stigahúsið, er „eksentrískt“ staðsett og því er byggingin ekki regluleg í plani, 

sjá Mynd 3.3. Þessi óregla í plani veldur því að  byggingin vindur upp á sig og snýst af 

völdum láréttra krafta. Því er mikilvægt að skoða vinduáhrif (e. torsional effect) sem 

lyftukjarni byggingarinnar verður fyrir. Samkvæmt grein 8.4(3) í ÍST-EN-1998-1 (2004) má 

skilgreina plötu sem alstífa ef frágangur er í samræmi við kröfur í grein 8.5.3 og op í plötunni 

hafa ekki marktæk áhrif á heildarskífuvirknina. Ef járnbent ásteypulag er til staðar í CLT 

byggingu er einnig hægt að notfæra sér það til að flytja lárétta krafta (TFEC, 2020). Í láréttum 

kraftaflutningi er það styrkur tenginga milli CLT eininga sem er ráðandi í nær öllum tilfellum 

en ekki styrkur eininganna sjálfra (Breneman, 2017).  

Mynd 5.2 sýnir hvernig láréttur kraftur ferðast eftir alstífandi plötu, sem hægt er að hugsa 

sér sem djúpan og þunnan, einfalt undirstuddan, bita þar sem hámarks skerkraftar verða við 

undirstöður hans, þ.e. við skerveggi byggingarinnar.  

 

Mynd 5.2 Skematísk mynd af láréttum kraftaflutningi eftir alstífandi plötu yfir í skerveggi 

(American-Wood-Council, 2021). 

5.2 Tölvulíkan í SAP2000 

Þrívíddar tölvulíkan af skrifstofubyggingunni er búið til í einingaforritinu (e. finite element 

program) SAP2000 (CSI, 2018). Burðarkerfi byggingarinnar er með vilja haft einfalt, til þess 

að: 

▪ Auðvelt sé að sjá kraftaflutning milli byggingarhluta. 

▪ Hægt sé að fullnýta leyfilegan hegðunarstuðul.   

▪ Hægt sé að bera saman sveiflutíma tölvulíkans við sveiflutíma fengna út frá láréttu 

kraftaaðferðinni samkvæmt grein 4.3.3.2 í ÍST-EN-1998-1 (2004).  

▪ Auðvelt sé að ákvarða svörun byggingarinnar við jarðskjálfta og vindálagi. 

Mynd 5.3 sýnir þrívíddarmynd af SAP2000 tölvulíkani skrifstofubyggingarinnar sem 

samsett er úr rammaeiningum, þunnum skeljum og himnum. Nánar verður svo fjallað um 

efniseiginleika, þversniðseiginleika og jaðarskilyrði í köflum 5.2.1 og 5.2.2.  
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Mynd 5.3 Þrívíddarmynd af SAP2000 tölvulíkani skrifstofubyggingarinnar. 

5.2.1 Efniseiginleikar 

Timbur er anísótróp efni (e. anisotropic material) því eiginleikar þess eru stefnuháðir 

(e. orthotropic), þ.e. háðir stefnu áraunar miðað við trefjastefnu timbursins. Því þarf, fyrir 

bæði límtré og CLT, að ákvarða efniseiginleika í þrjár hornréttar stefnur, þ.e. fjaðurstuðla 

𝐸𝑥, 𝐸𝑦, 𝐸𝑧, Poisson‘s hlutföll 𝜈𝑥𝑦, 𝜈𝑥𝑧, 𝜈𝑦𝑧, og skúfstuðla 𝐺𝑥𝑦, 𝐺𝑥𝑧, 𝐺𝑦𝑧. Af þessum 

efniseiginleikum eru þeir mikilvægustu: 𝐸𝑥 sem hefur áhrif á áslæga- og beygjustífni 

einingarinnar og 𝐺𝑥𝑦 sem hefur áhrif á skúfstífni í plani veggeiningarinnar, sjá skilgreiningar 

á höfuðásum lóðréttrar CLT veggeiningar á Mynd 5.4.  

 

Mynd 5.4 Höfuðásar lóðréttrar veggeiningar úr CLT (Follesa et al., 2013). 
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Allar CLT einingar í skrifstofubyggingunni, sem mynda milliplötur, þakplötu og lyftukjarna, 

eru samsettar úr 5 lögum (40–20-40-20-40 mm) af C24 timburplönkum, miðað við 

forhönnunarstærðir. Samkvæmt niðurstöðum Blass and Fellmoser (2004) má einfalda 

líkangerð með því að breyta fimm laga CLT einingu yfir í þunna einslaga skel (e. thin shell 

element) sem hefur eftirfarandi efniseiginleika, sjá jöfnur 5-1 til 5-4.  

 

 

𝐸𝑥 = 𝐸0,𝑒𝑞 = [1 − (1 −
𝐸90,𝜇

𝐸0,𝜇
) ∙
𝑎3 − 𝑎1
𝑎5

] ∙ 𝐸0,𝜇 
(5-1) 

 

 

𝐸𝑦 = 𝐸90,𝑒𝑞 = [
𝐸90,𝜇

𝐸0,𝜇
+ (1 −

𝐸90,𝜇

𝐸0,𝜇
) ∙
𝑎3 − 𝑎1
𝑎5

] ∙ 𝐸0,𝜇 
(5-2) 

 

 
𝐸𝑧 = 𝑡𝑡𝑜𝑡 ∙ ( ∑ 𝑡𝑖

𝑖=1,3,5

/𝐸90,𝜇,𝑖 + ∑ 𝑡𝑗
𝑗=2,4

/𝐸90,𝜇,𝑗)

−1

 (5-3) 

 

 
𝐺𝑥𝑦 = 𝑡𝑡𝑜𝑡 ∙ ( ∑ 𝑡𝑖

𝑖=1,3,5

/𝐺𝜇,𝑖 + ∑ 𝑡𝑗
𝑗=2,4

/𝐺𝜇,𝑗)

−1

 (5-4) 

þar sem 𝑡𝑡𝑜𝑡 er heildarþykkt einingarinnar, 𝑡𝑖 er þykkt lags í trefjastefnu og 𝑡𝑗 er þykkt lags 

þvert á trefjar. Blass and Fellmoser (2004) skilgreina einnig mismunandi þykktir, 𝑎1, 𝑎3 og 

𝑎5 fyrir fimm laga CLT einingu samkvæmt Mynd 5.5. Tekið skal fram að þessar þykktir eru 

ekki þær sömu og skilgreindar voru á Mynd 2.6.    

 

Mynd 5.5 Skilgreiningar á ýmsum þykktum fyrir fimm laga CLT einingu 

(Blass & Fellmoser, 2004). 

Allt límtré í skrifstofubyggingunni, sem myndar rammakerfi úr súlum og bitum, hefur sama 

styrkleikaflokkinn, þ.e. GL30c, sem þýðir að beygjustyrkur efnisins er 𝑓𝑚,𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎 og 

efnið er samsett (e. combined). Þessi styrkleikaflokkur límtrés er valinn í samræmi við 

framboð Límtré-Vírnets á límtré (Límtré-Vírnet, 2018). Límtré hefur svipaða eiginleika og 

CLT nema það að öll lög límtrés snúa í sömu átt og niðurstaðan er stíft efni í trefjastefnu en 

mun veikara efni þvert á trefjar. Tafla 5.1 sýnir niðurstöður útreikninga á efniseiginleikum 

fyrir límtré GL30c og 5 laga (40–20-40-20-40 mm) CLT einingu úr C24 timburplönkum 

samkvæmt Blass and Fellmoser (2004) og Hearmon (1948), sem eru notaðir til að skilgreina 

eiginleika stefnuháðra efna (e. orthotropic materials) í einingarforritinu SAP2000.  
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Tafla 5.1 Efniseiginleikar límtrés og CLT fyrir tölvulíkan í SAP2000. 

Heiti Tákn GL30c  5 laga CLT úr C24 
Fjaðurstuðull (x-ás) 𝐸𝑥 13.000 MPa 8.343 MPa 
Fjaðurstuðull (y-ás) 𝐸𝑦 300 MPa 3.028 MPa 
Fjaðurstuðull (z-ás) 𝐸𝑧 300 MPa 370 MPa 
Poisson‘s hlutfall (xy-plan) 𝜈𝑥𝑦 0,372* 0,372* 
Poisson‘s hlutfall (xz-plan) 𝜈𝑥𝑧 0,467* 0,467* 
Poisson‘s hlutfall (yz-plan) 𝜈𝑦𝑧 0,435* 0,435* 

Skúfstuðull (xy-plan) 𝐺𝑥𝑦 650 MPa 690 MPa 
Skúfstuðull (xz-plan) 𝐺𝑥𝑧 650 MPa 690 MPa 

Skúfstuðull (yz-plan) 𝐺𝑦𝑧 650 MPa 690 MPa 
* Poisson‘s hlutföll í samræmi við forsendur Gilewski and Glegola (2019). 

5.2.2 Þversniðseiginleikar og jaðarskilyrði 

Byggingin er grunduð á klöpp sem samsvarar jarðvegsflokki A í Eurocode 8 (ÍST-EN-1998-

1, 2004) og stendur á staðsteyptum undirstöðum og botnplötu. Áhersla er lögð á hönnun 

yfirbyggingar sem er öll úr timbri og er því hönnun staðsteyptra undirstaða og botnplötu 

sleppt. Þar sem staðsteyptar undirstöður og botnplata eru mun stífari en yfirbyggingin er 

raunsætt að gera ráð fyrir stífum undirstöðum og sleppa þeim í tölvulíkani til einföldunar. 

Gert er ráð fyrir að límtréssúlur séu festar við steinsteypta botnplötuna með stálvinklum og 

boltum, ásamt enda ankerum ef til þarf vegna hárra upplyftikrafta. Þessi tegund festingar 

hindrar allar færslur og snúning upp að vissu marki svo í raun er festingin einhvers staðar á 

milli þess að vera liðtengd og full innspennt. Valið er að hafa allar límtréssúlur innspenntar 

að neðanverðu í tölvulíkani, því talið er að festingar séu nær því að vera innspenntar en 

liðtengdar. Óháð þessum jaðarskilyrðum neðst í súlum er ljóst að CLT veggeiningar í 

lyftukjarnanum eru mun stífari gagnvart láréttri áraun en súlurnar og því taka CLT 

einingarnar mesta lárétta burðarinn.  

Útveggir skrifstofubyggingarinnar samanstanda af rammakerfi úr límtréssúlum og 

límtrésbitum sem byggt er upp úr tvívíðum rammaeiningum (e. 2D frame elements) í 

tölvulíkaninu. Á milli súlna og bita koma gluggar og hurðir sem skilgreindar eru sem himnur 

(e. membranes) en þær hafa enga beygjustífni og skila því öllu hornréttu álagi sem á þær 

verka (t.d. vindálagi) í þá hnútpunkta sem afmarka himnuna hverju sinni. Gert er ráð fyrir 

að byggingin standi öll fyrir ofan jarðvegsyfirborð og verkar því enginn jarðvegsþrýstingur 

né grunnavatnsþrýstingur á útveggi hennar. Til einföldunar á líkangerð eru allir CLT 

byggingarhlutar, þ.e. milliplötur, þakplötur og veggir lyftukjarna, skilgreindir sem eins laga 

þunnar skeljar (e. thin shell elements) (Blass & Fellmoser, 2004). Tekið skal fram að 

SAP2000 bíður einnig upp á ítarlegri ólínulega greiningu með notkun lagskiptra skelja 

(e. layered shells) þar sem hægt er að skilgreina efniseiginleika og stefnu hvers lags fyrir sig 

í einingunni.  

Í raun eru CLT skerveggir lyftukjarna samsettir á hverri hæð með vinklum og CLT 

plötueiningar tengdar saman með skörunartengingum, sjá nánar í kafla 5.3.1. Þar sem 

hönnun tenginga milli CLT eininga er út fyrir skilgreiningu þessa verkefnis eru staðsetningar 

og eiginleikar þeirra ekki sérstaklega skilgreindir í tölvulíkani. Í staðinn verður farið yfir 

almenna hönnun tengingar milli CLT eininga á jarðskjálftasvæðum í kafla 5.3. Til 

einföldunar er gert er ráð fyrir stífum tengingum milli allra CLT eininga í tölvulíkani, sem 
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veldur því að byggingin er örlítið stífari en ella, gagnvart láréttu álagi. Þessi forsenda hefur 

m.a. áhrif á náttúrulegan sveiflutíma byggingarinnar og formbreytingar skerveggja í 

lyftukjarna eru minni. Tekið skal fram að skrúfaðar tengingar milli CLT eininga (t.d. tenging 

milli tveggja hornréttra veggeininga) eru oftast hannaðar með þar til gerðum yfir-styrkstuðli 

að hægt er að skilgreina þær sem stífar (e. rigid) í tölvulíkani (Aranha, Branco, & Lourenco, 

2017). Fyrir nákvæmari niðurstöður sveiflugreiningar og fyrir fullnaðarhönnun allra 

tenginga er hægt að skilgreina eiginleika og staðsetningar tenginga með nákvæmari hætti í 

tölvulíkani (Aranha et al., 2017).  

5.3 Hönnun CLT tenginga á jarðskjálftasvæðum 

Svörun byggingar og hegðun hennar gagnvart láréttu álagi ræðst að stórum hluta á hönnun 

tenginga milli mismunandi burðareininga. Tengingar hafa áhrif á ýmsa eiginleika 

byggingarinnar s.s. burðargetu, stöðugleika, formbreytingu, brunaþol og hljóðvist 

(RISE, 2019). Flestar tengingar í byggingum úr CLT, samanstanda af stálvinklum, boltum, 

skrúfum og/eða nöglum. Við hönnun þeirra þarf að taka tillit til ýmissa þátta s.s. varanleika 

álags, notkunarflokks, endafjarlægða og hvort álag verkar samsíða eða þvert á trefjastefnu 

timbursins. Mynd 5.6 sýnir dæmi um fimm mismunandi tengingar í einfaldri risbyggingu úr 

CLT einingum, þ.e. tenging súlu eða veggeiningar við botnplötu (1), tenging súlu við 

plötueiningu (2), tenging veggeiningar við plötueiningu (3), tenging veggeiningar við 

þakeiningu (4) og að lokum tenging mænisbita við þakeiningu (5). 

 

Mynd 5.6 Mismunandi tengingar milli byggingarhluta í CLT byggingum (RISE, 2019). 

Með því að fylgja aðferðafræði þolhönnunar vegna jarðskjálfta er tengingum CLT bygginga 

skipt upp í tvo meginflokka. Annars vegar eru svokallaðar orkueyðandi tengingar (e. energy 

dissipative connections) og hins vegar tengingar sem eru yfir-hannaðar með svokölluðum 

yfir-styrkstuðli (e. over-strength factor).  
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5.3.1 Orkueyðandi tengingar 

Til þess að hámarka möguleika byggingarinnar á orkueyðingu og að flotliðir myndist á sama 

tíma er styrkur veggeininga úr CLT gagnvart láréttu álagi látinn vera hæstur á jarðhæð og 

lækka svo hlutfallslega í samanburði við lækkun lárétts álags á efri hæðum 

(Follesa et al., 2013). Tekið skal fram að þetta er ekki hægt í skrifstofubyggingunni þar sem 

gert er ráð fyrir að veggeiningar upp húsið séu með sama fjölda timburlaga, af sömu gerð og 

sömu þykkt. Samkvæmt niðurstöðum Follesa et al. (2013) skulu orkueyðandi tengingar í 

CLT byggingum vera á milli: veggeininga og botnplötu, veggeininga og plötueininga og á 

milli veggeininga í sama plani. 

 

Tenging veggeiningar við botnplötu 

Til að ná fram svokallaðri kassa-hegðun (e. box-like behaviour) þegar bygging verður fyrir 

láréttu álagi er gert ráð fyrir að vegg- og plötueiningar úr CLT séu mjög stífar í sínu eigin 

plani og séu tengdar saman með stálfestingum (Follesa et al., 2013). Þær tengingar sem 

tengja saman veggeiningar og botnplötu hafa tvennskonar hlutverk. Stálfestingar við enda 

hverrar veggeiningar og við hurðargöt, svokölluð enda ankeri (e. hold-downs), taka upp tog- 

og þrýstikrafta sem einingin verður fyrir og koma þar með í veg fyrir að einingin velti. 

Stálvinklar staðsettir með reglulegu millibili milli enda ankera taka upp skerkrafta og koma 

í veg fyrir að veggeiningin skríði til (Follesa et al., 2013). Mynd 5.7 sýnir áhrif lárétts álags 

á veggeiningu úr CLT sem tengd er við botnplötu og hlutverk mismunandi festinga til að 

taka upp samsvarandi krafta. 

 

Mynd 5.7 Áhrif lárétts álags á veggeiningu og mismunandi hlutverk festinga 

(Follesa et al., 2013). 

 

Tenging veggeiningar við plötueiningu 

Niðurstöður Popovski og Karacabeyli (2012) gefa til kynna að með því að skáskrúfa 

tréskrúfur milli veggeininga og plötueininga úr CLT er verið að draga úr möguleikum 

tengingarinnar að eyða orku gagnvart láréttu álagi. Forðast skal að festa veggeiningar við 

plötueiningar með þessum hætti fyrir CLT byggingar á jarðskjálftasvæðum til þess að 

tryggja hámarks orkueyðingu í tengingunni. Mynd 5.8 sýnir tvær mismunandi gerðir af 

tengingum milli vegg- og plötueininga úr CLT þar sem annars vegar er notast við 

skáskrúfaða tréskrúfu og hins vegar stálvinkil sem hentar betur á jarðskjálftasvæðum. 
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Mynd 5.8 Dæmi um tengingar milli CLT vegg- og plötueininga (RISE, 2019). 

Mynd 5.9 sýnir annars vegar hvernig útveggjaeiningar tengjast milliplötueiningum og hins 

vegar hvernig innveggjaeiningar tengjast milliplötueiningum til þess að tryggja hámarks 

möguleika byggingarinnar á orkueyðingu (Follesa et al., 2011). 

 

Mynd 5.9 Tengingar vegg- og plötueininga úr CLT milli hæða (Follesa et al., 2011). 

 

Tenging veggeininga í sama plani 

Það eru tvær leiðir til þess að hanna veggeiningu úr CLT. Annars vegar að hafa 

veggeininguna heila eftir endilangri hlið byggingarinnar eða skipta veggeiningunni upp í 

minni einingar með svokölluðum skörunartengingum (e. half-lap joints). Hámarkslengd á 

CLT veggeiningu ræðst bæði af takmörkun tækjabúnaðar framleiðanda og takmörkun á 

flutningsgetu (einingar þurfa að komast fyrir á flutningabíl). Niðurstöður Ceccotti et al. 

(2006) gefa til kynna að CLT veggeiningar með hámarkslengd 2,5 m eru mun sveigjanlegri 

(e. ductile) og meira orkueyðandi gagnvart láréttu álagi heldur en ein löng veggeining, ef 

notast er við aðferðafræði þolhönnunar vegna jarðskjálfta. Niðurstöður Popovski og 

Karacabeyli (2012) sýna enn fremur að með notkun skörunartenginga geta veggeiningar 
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haldið stórum hluta burðargetu sinnar undir miklum formbreytingum gagnvart láréttu álagi. 

Til eru ýmsar útfærslur á skörunartengingum milli veggeininga í sama plani og hafa þær 

mismikla eiginleika til kraftaflutninga og orkueyðingar gagnvart láréttu álagi. Mynd 5.10 

sýnir algenga og einfalda útfærslu af skörunartengingu sem tryggir hraða uppsetningu. Þessi 

tegund tengingar getur flutt krafta á milli eininga og eftir þeim endilöngum. 

 

Mynd 5.10 Dæmi um skörunartengingu ásamt kraftaflutningi milli eininga (RISE, 2019). 

 

5.3.2 Yfir-hannaðar tengingar 

Allar aðrar tengingar í CLT byggingu, sem ekki er ætlað að vera orkueyðandi, skulu vera 

yfir-hannaðar með ákveðnum styrkstuðli (e. over-strength factor) til þess að stökkt brot geti 

ekki átt sér stað og til þess að tryggja að flotliðir myndist annars staðar, þ.e. í tengingum á 

orkueyðandi svæðum. Samkvæmt Follesa et al. (2013) skal sérstaklega tryggja yfir-hönnun 

í eftirfarandi tengingum: 

▪ Tenging milli aðliggjandi plötueininga, til þess að lámarka skrið og til þess að tryggja 

láréttan kraftaflutning með skífuvirkni (e. rigid diaphragm) í plötueiningum. 

▪ Tenging milli plötueininga og veggeininga að neðan, til þess að tryggja kraftaflutning 

milli hæða. 

▪ Tenging milli hornréttra veggeininga og þá sérstaklega á úthornum byggingarinnar, 

til þess að tryggja heildar stöðugleika byggingarinnar og til þess að ná fram 

svokallaðri kassa-hegðun. 

Niðurstöður Jorissen og Fragiacomo (2011), Fragiacomo et al. (2011) og Follesa et al. (2011) 

gefa til kynna að íhaldsamt gildi fyrir styrkstuðulinn í yfirhönnun tenginga í CLT byggingu 

sé 𝛾𝑅𝑑 = 1,60. Þetta þýðir að styrkur tenginga er aukinn um 60%. Mynd 5.11 sýnir þær 

tengingar sem sérstaklega skal yfir-hanna með þar til gerðum styrkstuðli til þess að tryggja 

að flotliðir myndist á orkueyðandi svæðum og engin stökk brot í tengingum geti átt sér stað. 
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Mynd 5.11 Staðsetning yfir-hannaðra tenginga, merktar með rauðu, í CLT byggingu 

(Follesa et al., 2013). 

 

Tenging aðliggjandi plötueininga 

Tenging milli aðliggjandi plötueininga tryggir að láréttur kraftaflutningur geti átt sér stað 

eftir plötueiningunum og yfir í burðarveggi ásamt því að lágmarka skrið plötueininga. Það 

eru til margar tegundir af tengingum milli aðliggjandi CLT plötueininga, m.a. er hægt að 

notast við tvær plötur úr krossvið sem skrúfast inn í CLT plötueiningar. Þetta gerir það að 

verkum að tengingin getur flutt skerkrafta milli plötueininga. Mynd 5.12 sýnir dæmi um 

tengingu milli aðliggjandi CLT plötueininga. 

 

Mynd 5.12 Dæmi um tengingu milli aðliggjandi CLT plötueininga (RISE, 2019). 

 

Tenging plötueininga og veggeininga að neðan 

Einfaldasta og fljótlegasta leiðin við að tengja saman plötueiningu og veggeiningu úr CLT 

er að láta plötueininguna setjast ofan á veggeininguna og skrúfa þær lóðrétt saman með 

tréskrúfum (RISE, 2019). Önnur aðferð er að nota stálvinkil til að auka skerstyrk 

tengingarinnar en á móti kemur að þá verður stálvinkillinn sjáanlegur og því þarf að 

brunaverja hann. Oft er notast við fölsk gólf og kerfisloft í CLT byggingum til þess að fela 

og brunaverja stálfestingar. Einnig er hægt að nota innfræstar stálplötur sem eru svo pinnaðar 
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saman. Að lokum er svo hægt að leggja plötueininguna á stálvinkla að neðanverðu sem 

mynda einskonar sæti fyrir eininguna. Ef notast er við þessa tegund af tengingu þarf að taka 

tillit til hjámiðju áhrifa (beygjuvægis) sem veggeining þarf að þola. Mynd 5.13 sýnir fjórar 

mismunandi tegundir tenginga milli plötu- og veggeininga úr CLT.  

 

Mynd 5.13 Mismunandi tegundir tenginga milli plötu- og veggeininga (RISE, 2019). 

 

Tenging hornréttra veggeininga 

Ýmist er hægt að tengja saman hornréttar veggeiningar úr CLT með skrúfum eða stálvinklum 

eftir því hversu sterk tengingin þarf að vera. Mynd 5.14 sýnir mismunandi tegundir tenginga 

milli veggeininga úr CLT sem koma hornrétt hvor á aðra. 

 

Mynd 5.14 Mismunandi tegundir tenginga milli hornréttra veggeininga (RISE, 2019). 

 

5.3.3 Hönnun CLT tenginga 

Fræðin á bakvið burðarþol timburtenginga eru kennd við Johansen þar sem burðarþol allra 

mögulegra brotmynda er reiknað og lægsta gildið gefur burðarþol tengingarinnar 

(RISE, 2019). Tengingar í CLT byggingum eru öðruvísi en í venjulegum burðarvið eða 

límtré vegna þess að CLT eining samanstendur af timburlögum með mismunandi 

trefjastefnur. Það þarf því að taka tillit til þessa í hönnun tenginga og ræðst styrkur 
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tengingarinnar að hluta til af uppbyggingu CLT einingarinnar. Ein af algengustu aðferðum 

við að tengja saman CLT einingar er með borskrúfum sem hafa sjálfskrúfandi gengjur. Þar 

sem ekki er búið að færa hönnun CLT eininga og tenginga á milli þeirra í evrópska 

þolhönnunarstaðla er hér notast við handbók um hönnun CLT tenginga (RISE, 2019) ásamt 

öðrum almennum reglum fyrir timburtengingar (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Helstu 

hönnunaratriði sem þarf að skoða fyrir skrúfaða CLT tengingu (RISE, 2019) eru: 

▪ Þrýstibrot í CLT og flot í pinna. 

▪ Skerþol borskrúfu. 

▪ Togþol borskrúfu. 

▪ Úrdráttarstyrkur borskrúfu. 

▪ Gatbrúnarstyrkur CLT einingar. 

▪ Millibil, enda- og kantfjarlægðir skrúfu.  

 

Mynd 5.15 sýnir tvö dæmi um brot í tengingu milli CLT veggeiningar og botnplötu þar sem 

úrdráttarstyrkur nagla með spíralsaum (e. spiral nails) og kambsaum (e. ring nails) er borinn 

saman. Niðurstöður Popovski og Karacabeyli (2012) benda til þess að naglar með kambsaum 

hafa hærri úrdráttarstyrk, en eiga það til að rífa út hluta af timbrinu þegar einingin verður 

fyrir hysterísku jarðskjálftaálagi. 

 

Mynd 5.15 CLT festingar með spíralsaum (til vinstri) og kambsaum (til hægri) sem verða 

fyrir hysterísku jarðskjálftaálagi (Popovski & Karacabeyli, 2012). 

Almennt má ákvarða hönnunarburðarþol tenginga út frá jöfnu 5-5 (jafna 2.17 í ÍST-EN-

1995-1-1 (2004)), þar sem 𝑘𝑚𝑜𝑑 er leiðréttingastuðull timburs vegna varanleika álags og 

notkunarflokks, 𝐹𝑣,𝑅𝑘 er kennigildi skerstyrks fyrir lægsta gildi brotmyndar tengingarinnar 

og 𝛾𝑀 er efnishlutstuðull fyrir CLT.    

 
𝐹𝑣,𝑅𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝐹𝑣,𝑅𝑘
𝛾𝑀

 
(5-5) 

Fjöldi og tegundir brotmynda ræðst af því hvort tengingin er einsniðstenging eða 

tvísniðstenging. Hér verður ekki farið nánar út í allar brotmyndir þessara tenginga en vísað 

er í kafla 8 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004) fyrir jöfnur um þrýstibrot í timbri og flot í pinna.  
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Skerstyrkur borskrúfa er yfirleitt gefinn upp hjá framleiðanda eða samkvæmt öðrum 

aðferðum (ÍST-EN-1993-1-1, 2005). Miðað er við að lágmarks togstyrkur borskrúfa (RISE, 

2019) sé 𝑓𝑢,𝑘 = 800 𝑁/𝑚𝑚
2, en annars er togstyrkur borskrúfa einnig oft gefinn upp hjá 

framleiðanda. 

Úrdráttarstyrk borskrúfa (RISE, 2019) í CLT einingum má ákvarða út frá jöfnu 5-6 sem 

byggð er á rannsóknum og tekur tillit til mögulegs millibils milli timburplanka í einingunni, 

þar sem 𝑑 er þvermál skrúfunnar, 𝑙𝑒𝑓 er virk festilengd skrúfunnar með lágmarks festilengd 

𝑙𝑒𝑓,𝑚𝑖𝑛 = 4 ∙ 𝑑 og 𝛼 er hornið á milli kraftastefnu og trefjastefnu, sjá Mynd 5.16 fyrir nánir 

útskýringar.  

 
𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 =

31 ∙ 𝑑0,8 ∙ 𝑙𝑒𝑓
0,9

1,5 ∙ cos2 𝛼 + sin2 𝛼
 (5-6) 

Gatbrúnarstyrk CLT (RISE, 2019) má ákvarða út frá jöfnu 5-7 þar sem 𝑑 er þvermál 

skrúfunnar og 𝜌𝑘 er kennigildi eðlismassa fyrir CLT eininguna. Jafna 5-7 gildir aðeins ef 

eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: skrúfur eru með þvermál 𝑑 ≥ 6 𝑚𝑚, að þykkt hvers 

timburplanka sé 𝑡 ≥ 9 𝑚𝑚 og að virk festilengd skrúfu þarf að ná inn í þriðja lag 

einingarinnar. 

 𝑓ℎ,𝑘 = 0,019 ∙ 𝑑
−0,3 ∙ 𝜌𝑘

1,24
 (5-7) 

Uppbygging CLT eininga dregur úr mögulegri sprungumyndun og rifnunarhættu 

(kleyfnihættu) í timbrinu og þarf því ekki að minnka burðarþol tengingar ef margar skrúfur 

eru í röð samsíða álagi og trefjum. Þessi fullyrðing er þó háð því skilyrði að lágmarks 

fjarlægðir milli skrúfa sé uppfyllt (RISE, 2019). Til þess að fullnýta burðargetu 

tengingarinnar þurfa skilyrði um millibil milli skrúfa ásamt enda- og kantfjarlægðum að vera 

uppfyllt. Mynd 5.16 sýnir útskýringar á táknum fyrir lágmarks millibil, kant- og 

endafjarlægðir skrúfa í CLT einingum. 

 
Mynd 5.16 Útskýringar á táknum fyrir lágmarks millibil, kant- og endafjarlægðir skrúfa í 

CLT einingum (RISE, 2019). 
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Tafla 5.2 sýnir lágmarks millibil, kant- og endafjarlægðir fyrir skrúfur með ytra þvermál 

𝑑 ≥ 8 𝑚𝑚 í tengingum fyrir CLT einingar (RISE, 2019).  

Tafla 5.2 Lágmarks millibil, kant- og endafjarlægðir fyrir skrúfur í CLT einingum. 

Skýring Tákn Lágmarksbil 

Millibil    

Samsíða trefjum 𝑎1 4 ∙ 𝑑 

Þvert á trefjar 𝑎2 2,5 ∙ 𝑑 

Kant- og endafjarlægðir   

Álag á enda 𝑎3,𝑡 6 ∙ 𝑑 

Álag ekki á enda 𝑎3,𝑐 6 ∙ 𝑑 

Álag á kant 𝑎4,𝑡 6 ∙ 𝑑 

Álag ekki á kant 𝑎4,𝑐 2,5 ∙ 𝑑 
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6 Niðurstöður 

Í eftirfarandi undirköflum verður farið yfir svörun byggingarinnar gagnvart jarðskjálftaálagi 

ásamt burðarþolshönnun byggingarhluta m.t.t. handútreikninga og niðurstaða tölvulíkans. 

Skrifstofubyggingin er síðan magntekin, stillt verður upp kostnaðaráætlun í samræmi við 

einingaverð framleiðanda og innflutningsaðila ásamt því að reikna út kolefnisfótspor 

byggingarinnar. Niðurstöðurnar eru að lokum bornar saman við samskonar byggingu úr 

steinsteypu.  

6.1 Svörun byggingar vegna jarðskjálftaálags 

Út frá fjölforma svörunarófsgreiningu (e. multi modal response analysis), sem byggir á 

notkun eiginsveifluforma, er hægt að meta svörun skrifstofubyggingarinnar gagnvart 

jarðskjálftaálagi. Þar sem byggingin er mjög einföld í lögun þarf að taka tillit til fárra 

eiginsveifluforma til þess að uppfylla kröfu um minnst 90% heildar massaþátttöku 

(ÍST-EN-1998-1, 2004). Notast var við 20 eiginsveifluform en eftir fyrstu 19 sveifluformin 

var skilyrðið uppfyllt í báðar áttir. Náttúrulegur sveiflutími byggingarinnar fyrir fyrsta 

eiginsveifluform reyndist vera 𝑇1,𝑆𝐴𝑃 = 0,30 𝑠 en handútreikningar með nálgunarformúlum  

í kafla 4.2.5 gáfu 𝑇1,𝐸𝐶8 = 0,38 𝑠. Byggingin er því aðeins stífari en handútreikningar gáfu 

til kynna, sem er í samræmi við forsendur um tengingar, sjá kafla 5.2.2, á hverri hæð milli 

CLT veggeininga í lyftukjarna. Þrátt fyrir einfaldar forsendur, sýna þessar niðurstöður að 

fyrir svona einfalda og reglulega byggingu er tiltölulega gott samræmi á milli fjölforma 

svörunarrófsgreiningar og nálgunarformúlna fyrir náttúrulegan sveiflutíma. Tafla 6.1 sýnir 

sveiflutíma, tíðni og heildar massaþátttöku í báðar áttir fyrir fyrstu fimm og síðustu fimm 

eiginsveifluform skrifstofubyggingarinnar fyrir tölvulíkan á Mynd 5.3. 

Tafla 6.1 Niðurstöður sveiflugreiningar úr SAP2000 vegna jarðskjálftaálags. 

Númer 

eiginsveifluforms 

Sveiflutími 

[s] 

Tíðni 

[s-1] 

Heildar 

massaþáttaka í 

X-stefnu [%] 

Heildar 

massaþáttaka í 

Y-stefnu [%] 

1 0,298 3,35 74 0 

2 0,271 3,69 74 80 

3 0,202 4,95 83 80 

4 0,125 7,99 83 80 

5 0,120 8,32 83 80 

--- --- --- --- --- 
15 0,096 10,4 94 84 

16 0,095 10,6 94 84 

17 0,094 10,6 94 84 

18 0,087 11,5 94 84 

19 0,084 11,9 94 92 

20 0,083 12,1 94 92 
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Mynd 6.1 sýnir hegðun fyrstu þriggja eiginsveifluforma byggingarinnar, þ.e. færsla  

(e. translation) í X stefnu, færsla í Y stefnu og snúningur (e. torsion) í XY plani. Ljósgrái 

liturinn í bakgrunni myndarinnar sýnir upphaflega staðsetningu byggingarinnar. Eins og við 

mátti búast, er byggingin stífari í langstefnu, X stefnu, en er sveigjanlegri sökum grannleika 

í Y stefnu. 

  

 

Mynd 6.1 Fyrstu þrjú eiginsveifluform byggingarinnar úr SAP200. 

Með því að endurtaka handútreikninga, samkvæmt láréttu kraftaaðferðinni úr kafla 4.2.5, á 

láréttum heildar undirstöðukrafti byggingarinnar vegna jarðskjálftaálags, með náttúrulega 

sveiflutímann 𝑇1 = 0,30 𝑠, fást sömu niðurstöður og í kafla 4.2.5, því byggingin er enn þá 

staðsett á „sléttu“ hönnunarrófsins. 

𝐹𝑏,𝑞=1,5 = 8,17 𝑚/𝑠
2 ∙ 167.750 𝑘𝑔 ∙ 0,85/1000 = 1.165 𝑘𝑁 
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Niðurstöður tölvulíknas úr SAP2000 fyrir heildar undirstöðukraft vegna jarðskjálftaálags í 

Y-stefnu eru: 

𝐹𝑏,𝑆𝐴𝑃 = 1.261 𝑘𝑁 

Mismunurinn milli þessara tveggja heildar undirstöðukrafta vegna jarðskjálftaálags er um 

8%. Þessi mismunur sýnir að það er gott samræmi á milli fjölforma svörunarrófsgreiningar 

og það að nota jafngildan stöðufræðilegan kraft (handútreikningar), fyrir svona einfalda og 

reglulega byggingu. Tekið skal fram að hluti mismunar gæti líka stafað af nákvæmari 

skilgreiningu á massa, í tölvulíkani, sem tekur þátt í jarðskjálftahönnun byggingarinnar. 

6.2 Hönnun byggingarhluta 

Burðarþolshönnun byggingarhluta er byggð á niðurstöðum úr einingarforritinu SAP2000 

ásamt handútreikningum. Þar sem ekki er búið að færa CLT í evrópska þolhönnunarstaðla 

er í þessu verkefni stuðst við hönnunarhandbók um CLT sem gefin er út af sænska 

timbursamfélaginu (RISE, 2019) ásamt almennum reglum um hönnun timburmannvirkja í 

evrópskum þolhönnunarstöðlum. Valinn er sá byggingarhluti neðstu hæðar sem verður fyrir 

mestri áraun vegna útrænna krafta og allir aðrir samskonar byggingarhlutar í byggingunni 

hannaðir með sömu þversniðsmál. Þetta er gert til þess að einfalda frágangsdeili arkitekta, 

lágmarka flækjustig við uppsetningu og mögulega lágmarka kostnað í framleiðslu sökum 

einfaldleika. Niðurstöður útreikninga fyrir valda byggingarhluta má sjá í viðaukum A til D. 

Þeir byggingarhlutar sem verða burðarþolshannaðir eru: 

▪ Límtrésbitar sem mynda milliásetur fyrir CLT plötueiningar.  

▪ Límtrésbitar í útveggjum (útreikningar ekki sýndir í viðaukum). 

▪ Límtréssúlur á úthornum (útreikningar ekki sýndir í viðaukum). 

▪ Límtréssúlur á milli glugga. 

▪ CLT veggeiningar í lyftukjarna. 

▪ CLT plötueiningar fyrir milliplötur og þakvirki. 

▪ Tengingar CLT veggeininga í lyftukjarna við botnplötu. 

 

6.2.1 Límtrésbitar 

Í skrifstofubyggingunni eru tvær tegundir af límtrésbitum, annars vegar einfalt undirstuddir 

límtrésbitar sem mynda milliásetur fyrir CLT plötueiningar og hins vegar einfalt undirstuddir 

límtrésbitar í útveggjum sem hafa milliásetur á límtréssúlum. Allir límtrésbitar í byggingunni 

hafa sama styrkleikaflokkinn, þ.e. GL30c. Þar sem öll byggingin er einangruð að utan og 

gert er ráð fyrir að allt límtré sé staðsett fyrir innan klæðningu og glugga, eru allir límtrésbitar 

í notkunarflokki 1 (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Varanleiki álags telst vera meðalvarandi fyrir 

almennt notálag en flokkast sem skammtíma álag fyrir þakvirki byggingarinnar þar sem 

snjóálag tilheyrir svæði 1 og umhverfi er vindasamt (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Mynd 6.2 

sýnir skematíska uppstillingu af límtrésbita sem myndar milliásetu fyrir CLT plötueiningar. 

Gert er ráð fyrir að bitinn sé einfalt undirstuddur í báða enda og að á hann verki jafndreift 

álag í efri brún. Ráðandi álagstilfelli fyrir bitann er samverkun eiginþyngdar og notálags, því 

telst varanleiki álags vera meðalvarandi. 
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Mynd 6.2 Skematísk mynd af límtrésbita sem myndar milliásetu fyrir CLT plötueiningar 

(Swedish-Wood, 2016). 

Mynd 6.3 sýnir skematíska uppstillingu af límtrésbita í útvegg byggingarinnar en hann hvílir 

á límtréssúlum, spannar tvö höf og tekur við jafndreifðu álagi í efri brún frá CLT 

plötueiningum. Einnig þarf límtrésbitinn að bera allt lóðrétt álag efri hæða en þar sem 

byggingin hefur mjög reglulega gluggasetningu er hér gert ráð fyrir að lóðrétt álag efri hæða 

ferðist beint niður með límtréssúlum og þaðan í undirstöður byggingarinnar. Ráðandi 

álagstilfelli fyrir bitann er samverkun eiginþyngdar, notálags og vindálags. Þar sem 

byggingin er staðsett í vindasömu umhverfi telst varanleiki álags vera skammur 

(ÍST-EN-1995-1-1, 2004). 

 
Mynd 6.3 Skematísk mynd af límtrésbita í útvegg skrifstofubyggingar 

(Swedish-Wood, 2016).  

Þegar límtrésbiti verður fyrir beygjuáraun þá getur þrýstihlið bitans kiknað til hliðar út úr 

bitaplaninu og lækkar þá beygjustyrkur bitans. Þessi óstöðugleiki bita vegna beygjuáraunar 

kallast hliðarkiknun (e. lateral torsional buckling) og getur skipt miklu máli í 

burðarþolshönnun hárra og grannra bita. Um leið og þrýstihlið bitans kiknar þá snýst 

bitaþversniðið og við það myndast vinduvægi (e. torsion) í bitanum (Harðarson & Pálsson, 

2020a). Ef það beygjuvægi sem verkar á bitann vegna útrænna krafta verður meira en 

svokallað krítískt beygjuvægi (e. elastic buckling moment) mun eiga sér stað hliðarkiknun. 

Hægt er að tryggja stöðugleika gagnvart hliðarkiknun með því að styðja alveg við þrýstihlið 

bitans eða gera það með reglulegu millibili. Krítískt beygjuvægi, 𝑀𝑐𝑟𝑖𝑡, fyrir mjúkvið og 

rétthyrnt þversnið (jafna 6.32 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)), er skilgreint samkvæmt jöfnu  

6-1, þar sem 𝑙𝑒𝑓 er virk kiknunarlengd límtrésbitans. 
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𝜎𝑚,𝑐𝑟𝑖𝑡 =

0,78 ∙ 𝑏2

ℎ ∙ 𝑙𝑒𝑓
∙ 𝐸0,𝑘 (6-1) 

Ef hlutfallsleg renglutala límtrésbita er  𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑚 ≤ 0,75 þarf ekki að lækka beygjustyrk bitans 

vegna hliðarkiknunar og fær lækkunarstuðullinn gildið 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,0. Þar sem CLT 

plötueiningar skrifstofubyggingarinnar leggjast yfir og skrúfast ofan í límtrésbita er hægt að 

gera ráð fyrir að bitarnir séu stífaðir af m.t.t. hliðarkiknunar. Mynd 6.4 sýnir hvernig einfalt 

undirstuddur timburbiti kiknar til hliðar þegar hann verður fyrir útrænum punktkrafti sem 

veldur þrýsting í efri brún bitans og hvernig vinduvægi myndast þegar bitaþversniðið snýst.  

 

Mynd 6.4 Skematísk mynd af hliðarkiknun einfalt undirstudds timburbita vegna punktálags 

(Swedish-Wood, 2016).  

Brotmarkaástand 

Þar sem ekki er hætta á hliðarkiknun fyrir límtrésbitana, sem mynda milliásetu fyrir CLT 

plötueiningar, er hægt að skilgreina styrkleikakröfu fyrir einsása beygjuvægi (ÍST-EN-1995-

1-1, 2004) samkvæmt jöfnu 6-2. 

  
𝜎𝑚,𝑑 =

𝑀𝐸𝑑

𝑊
≤ 𝑘ℎ ∙ 𝑓𝑚,𝑑 = 𝑘ℎ ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙

𝑓𝑚,𝑘
𝛾𝑀

 (6-2) 

Notfæra má sér hækkunarstuðulinn 𝑘ℎ sem leyfir hækkun á beygjustyrk og togstyrk ef 

límtrésbitinn er nægjanlega lágur (jafna 3.2 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)), sjá jöfnu 6-3. 

 
𝑘ℎ = min {

(600 𝑚𝑚/ℎ)0,1

1,1
≥ 1,0 (6-3) 

Fyrir athugun á hæstu skerspennu límtrésbita (sem verður fyrir miðju þversniði) skal 

eftirfarandi skerstyrkskrafa (ÍST-EN-1995-1-1, 2004), sjá jöfnu 6-4, vera uppfyllt þar sem 

𝑏𝑒𝑓 er virk breidd þversniðsins sem samsvarar 2/3 af heildarbreidd límtrésbita. 

  
𝜏𝐸𝑑 =

3

2
∙
𝑉𝐸𝑑
∗

𝑏𝑒𝑓 ∙ ℎ
≤ 𝑓𝑣,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙

𝑓𝑣,𝑘
𝛾𝑀

 (6-4) 
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Tekið skal fram að samkvæmt grein 6.1.7(3) í ÍST-EN-1995-1-1 (2004) er hægt að minnka 

hönnunarskerkraft með því að fara inn á skerkraftferil bitans frá undirstöðu (á bæði við um 

enda- og milliundirstöður) sem nemur hæð bitans, sjá jöfnu 6-5.  

 𝑉𝐸𝑑
∗ = 𝑉𝐸𝑑 − 𝑞𝐸𝑑 ∙ ℎ (6-5) 

Mynd 6.5 sýnir hvernig lækka má hámarks hönnunarskerkraft vegna jafndreifðs álags fyrir 

einfalt undirstuddan timburbita með því að fara hæð bitans inn á skerkraftsferilinn. 

 

Mynd 6.5 Lækkun hámarks hönnunarskerkrafts fyrir timburbita vegna jafndreifðs álags 

(Harðarson & Pálsson, 2020a).  

Í Viðauka A má svo sjá niðurstöður útreikninga í brotmarkaástandi ásamt brunahönnun fyrir 

einfalt undirstuddan límtrésbita sem myndar milliásetu fyrir CLT plötueiningar skrifstofu-

byggingarinnar. 

Notmarkaástand 

Samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) skal mesta svignun 

léttra gólfa vegna skammtíma punktálags, P = 1,0 kN, fyrir flokka A ekki fara yfir 1,0 mm. 

Þessi krafa er í grunninn titringskrafa, svipuð þeirri sem tekin er fram í grein 7.3.3  

í ÍST-EN-1995-1-1 (2004) um milligólf í íbúðarhúsum sem hafa grunntíðni 𝑓1 > 8 𝐻𝑧. Hér 

er um að ræða skammtímaformbreytingu og því þarf ekki að taka tillit til skriðs. Með jöfnu 

6-6 má með einföldum hætti ákvarða niðurbeygju einfalt undirstudds límtrésbita 

(Jensen, 2015) að teknu tilliti til skerkraftsformbreytinga. Tekið skal fram að í 

notmarkaástandi skal notast við meðaltalsgildi fyrir fjaður- og skúfstuðul, sjá grein 2.4.1 í 

ÍST-EN-1995-1-1 (2004).   

 
𝑢1,0 𝑘𝑁 =

1

48
∙
𝑃 ∙ 𝐿3

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
+
1

4
∙
𝑃 ∙ 𝐿

𝐺𝜇 ∙ 𝐴
 (6-6) 
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Fyrir stöðufræðilega óákveðinn límtrésbita sem spannar tvö höf verða útreikningar á 

skammtímaformbreytingu aðeins flóknari en hægt er að nálga formbreytinguna með jöfnu 

6-7 sem er samsett úr tveimur formbreytingarformúlum (Jensen, 2015), annars vegar fyrir 

ásetuvægi, 𝑀0, og hins vegar fyrir punkt kraft, 𝑃, á miðju hafi. 

    
𝑢1,0 𝑘𝑁 =

1

48
∙
𝑃 ∙ 𝐿3

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
−
1

16
∙
𝑀0 ∙ 𝐿

2

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
 (6-7) 

Tekið skal fram að til einföldunar er hér ekki tekið tillit til skerkraftsformbreytinga en 

útleiðsla á þeim fyrir stöðufræðilega óákveðna bita er aðeins flóknari. Formbreytingar vegna 

skerkrafta hafa einungis teljanleg áhrif á heildarformbreytingu bita sem eru stuttir og háir 

(Blodgett, 1966). Endanleg svignun límtrésbita samanstendur af upphafssvignun og 

viðbótarsvignun vegna langtímaáhrifa, þ.e. skriðs. Nauðsynlegt er að halda formbreytingum 

fyrir eiginþyngd og breytilegt álag aðskyldum í formbreytingarútreikningum. Nota skal 

samverkunarstuðullinn (e. quasi-permanent factor) 𝜓2 = 0,3 fyrir skrifstofubyggingu, 

flokkur B í töflu A1.1 úr ÍST-EN-1990 (2002). Þessi samverkunarstuðull segir til um hve 

stór hluti hreyfanlega álagsins er nógu langvarandi til þess að valda skriði í timbrinu 

(Harðarson & Pálsson, 2020d). Þar sem límtrésbitar tilheyra notkunarflokki 1 (innandyra) 

skal nota skriðstuðul 𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6 samkvæmt töflu 3.2 úr ÍST-EN-1995-1-1 (2004).  

Fyrir einfalt undirstuddan límtrésbita sem verður fyrir jafndreifðu álagi má ákvarða 

skammtímaformbreytingu vegna eiginþyngdar (Jensen, 2015) með jöfnu 6-8. Samskonar 

jafna gildir fyrir skammtíma formbreyingu vegna breytilegs álags, ekki sýnd hér. 

    
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔 =

5

384
∙
𝑔𝑘 ∙ 𝐿

4

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
+
3

20
∙
𝑔𝑘 ∙ 𝐿

2

𝐺𝜇 ∙ 𝐴
 (6-8) 

Fyrir stöðufræðilega óákveðinn límtrésbita sem spannar tvö höf og verður fyrir jafndreifðu 

álagi má ákvarða skammtímaformbreytingu vegna eiginþyngdar (Jensen, 2015) með jöfnu 

6-9. Hér er aftur, til einföldunar, ekki tekið tillit til skerkraftsformbreytinga þar sem 

límtrésbiti er tiltölulega langur miðað við hæð. Samskonar jafna gildir fyrir 

skammtímaformbreyingu vegna breytilegs álags, ekki sýnd hér. 

    
𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔 =

5

384
∙
𝑔𝑘 ∙ 𝐿

4

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
−
1

16
∙
𝑀0 ∙ 𝐿

2

𝐸0,𝜇 ∙ 𝐼
 (6-9) 

Langtíma formbreyting m.t.t. skriðs fæst svo með jöfnu 6-12 (grein 2.3.2.2 og 7.2 í ÍST-EN-

1995-1-1 (2004)), sem samanstendur af langtíma formbreytu vegna eiginþyngdar, jafna 

6-10, og langtíma formbreytingu vegna breytilegs álags, jafna 6-11. 

     𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓) (6-10) 

     𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑞 ∙ (1 + 𝜓2 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓) (6-11) 

    𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞 (6-12) 

Í Viðauka A má svo sjá niðurstöður útreikninga í notmarkaástandi fyrir einfalt undirstuddan 

límtrésbita sem myndar milliásetu fyrir CLT plötueiningar skrifstofubyggingar. 
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6.2.2 Límtréssúlur 

Um tvenns konar timbursúlur er að ræða í skrifstofubyggingunni, þ.e. súlur milli glugga í 

útveggjum og súlur á úthornum. Allar límtréssúlur í byggingunni hafa sama 

styrkleikaflokkinn, þ.e. GL30c. Þar sem öll byggingin er einangruð að utan og gert er ráð 

fyrir að allt límtré sé staðsett fyrir innan klæðningu og glugga, eru allar límtréssúlur í 

notkunarflokki 1 (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Ráðandi álagstilfelli fyrir límtréssúlur er 

samspil eiginþyngdar, notálags, snjóálags og jarðskjálftaálags. Þegar fengist er við 

álagsfléttur með ólíkan varanleika álags, þá er álag með skemmstan varanleika ráðandi um 

ákvörðun á leiðréttingarstuðlinum, 𝑘𝑚𝑜𝑑. Jarðskjálftaálag flokkast sem óhappaálag og telst 

því varanleiki álags vera skyndilegur (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Þar sem CLT plötueiningar 

sitja ofan á límtréssúlum var ekki gert ráð fyrir áhrifum hjámiðju (e. eccentricity) fyrir 

áslægan kraft sem verkar á límtréssúlurnar. 

Brotmarkaástand 

Þegar timbursúla verður fyrir þrýstingi samsíða trefjum sökum áslægs krafts mun eiga sér 

stað lítil lóðrétt færsla sem getur á endanum valdið broti sökum kiknunar (e. buckling). Því 

grennri sem timbursúlan er því mun meiri hætta er á að súlukiknun geti átt sér stað (RISE, 

2019). Jafna 6-13 skilgreinir 𝜆 sem renglutölu (e. slenderness ratio) súlunnar, 𝑙𝑒𝑓 sem virka 

kiknunarlengd (e. effective buckling length) súlunnar og 𝑖 sem tregðuradíus þversniðsins (e. 

radius of gyration). Síðasta form jöfnu 6-13 gildir einungis fyrir rétthyrnt þversnið þar sem 

𝑑 er breidd súlunnar í kiknunarstefnu.  

     
𝜆 =

𝑙𝑒𝑓

𝑖
=

𝑙𝑒𝑓
(𝐼/𝐴)0,5 

=
𝑙𝑒𝑓√12

𝑑
 (6-13) 

Kiknun mun eiga sér stað um þann ás sem hefur hæstu renglutöluna. Virk kiknunarlengd er 

í raun fjarlægðin milli beygjuskilapunkta súlunnar, þ.e. þar sem beygjuvægi súlunnar er núll. 

Mynd 6.6 sýnir skilgreiningu á virkri kiknunarlengd fyrir timbursúlur með mismunandi 

jaðarskilyrði þar sem búið er að taka tillit til eftirgjafar í tengingum. 

 

Mynd 6.6 Virkar kiknunarlengdir súlna með eftirgjöf í tengingum (Swedish-Wood, 2016). 

Allar límtréssúlur neðstu hæðar skrifstofubyggingar voru skilgreindar sem innspenntar við 

botnplötu í tölvulíkaninu, þ.e. allar færslur og allir snúningar eru hindraðir. Út frá Mynd 6.6 

má því ákvarða virka kiknunarlengd fyrir súlu neðstu hæðar byggingarinnar sem  

𝑙𝑒𝑓 = 0,85 ∙ 𝑙  þar sem 𝑙 er heildarlengd súlunnar. Nauðsynlegt er að skilgreina ása og stefnur 

þegar kemur að hönnun súlna. Þegar límtréssúla kiknar um y-ás þá formbreytist hún í z-átt 
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og þegar hún kiknar um z-ás þá formbreytist hún í y-átt. Mynd 6.7 sýnir skilgreiningu á ásum 

fyrir þversnið límtréssúlu þar sem x-ás er ávallt í lengdarstefnu súlunnar, z-ás er í 

hæðarstefnu þversniðsins og y-ás er í breiddarstefnu þversniðsins. 

 

Mynd 6.7 Skilgreining á ásum fyrir þversnið límtréssúlna (Swedish-Wood, 2016). 

Með jöfnu 6-14 (jafna 6.21 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)) má ákvaða 𝜆𝑟𝑒𝑙 sem er hlutfallsleg 

renglutala (e. relative slenderness ratio) fyrir báða ása límtréssúlunnar.  

      

𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 =
𝜆𝑦

𝜋
∙ √
𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,𝑘

     ;      𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 =
𝜆𝑧
𝜋
∙ √
𝑓𝑐,0,𝑘
𝐸0,𝑘

 (6-14) 

Ef 𝜆𝑟𝑒𝑙 ≤ 0,3 þá er ekki hætta á súlukiknun og eftirfarandi styrkleikakröfur gilda fyrir 

samverkun beygjuvægis og þrýstikrafta (grein 6.2.4 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)), sjá jöfnur 

6-15 til 6-17. Hér er stuðullinn 𝑘𝑚 = 0,7 fyrir rétthyrnt þversnið og 𝑘𝑐,𝑦 er lækkunarstuðull 

vegna súlukiknunar um z-ás. 

     
(
𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

)

2

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚 ∙

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1,0 (6-15) 

     
(
𝜎𝑐,0,𝑑
𝑓𝑐,0,𝑑

)

2

+ 𝑘𝑚 ∙
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1,0 (6-16) 

      
(

𝜎𝑚,𝑑
𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑓𝑚,𝑑

)

2

+
𝜎𝑐,𝑑

𝑘𝑐,𝑧 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑
≤ 1,0 (6-17) 

Fullkomlega bein timbursúla kiknar við krítíska kraftinn (e. critical load), táknað 𝑃𝐸, sem oft 

er kenndur við Euler, sjá jöfnu 6-18 (RISE, 2019). 

     
𝑃𝐸 = 𝑁𝑐𝑟 =

𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼

𝑙𝑒𝑓
2  (6-18) 
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En timbursúlur eru í grunninn ekki alveg beinar, þ.e. þær hafa upphafsútbeygju (e. initial 

deflection), eiginleikarnir þeirra eru ekki fullkomlega línulegir og þær hafa hjámiður 

(e. eccentricity) vegna kvista (Harðarson & Pálsson, 2020f). Tekið er tillit til þessa með 

lækkunarstuðlinum 𝑘𝑐 sem dregur úr þrýstistyrk súlunnar samsíða trefjum. Tekið skal fram 

að límtréssúlur eru beinni en súlur úr styrkleikaflokkuðu timbri og því skal nota stuðulinn 

𝛽𝑐 = 0,1 fyrir límtré samkvæmt jöfnu 6.29 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004).  

Ef 𝜆𝑟𝑒𝑙 > 0,3 þá er hætta á súlukiknun og eftirfarandi styrkleikakröfur gilda fyrir samverkun 

beygjuvægis og þrýstikrafta (jöfnur 6.23 og 6.24 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004), ásamt kröfu um 

skerspennur sem þarf alltaf að vera uppfyllt óháð kiknunarhættu, sjá jöfnur 6-19 til 6-21. 

     𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑦 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+ 𝑘𝑚 ∙

𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1,0 (6-19) 

     𝜎𝑐,0,𝑑
𝑘𝑐,𝑦 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑

+ 𝑘𝑚 ∙
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑦,𝑑
+
𝜎𝑚,𝑧,𝑑
𝑓𝑚,𝑧,𝑑

≤ 1,0 (6-20) 

     𝜏𝑑,𝑚𝑎𝑥
𝑓𝑣,𝑑

≤ 1,0 (6-21) 

Jöfnur 6-22 og 6-23 skilgreina lækkunarstuðlana fyrir þrýstistyrk súlu þegar hætta er á 

súlukiknun (jöfnur 6.25 og 6.25 í ÍST-EN-1995-1-1 (2004)). 

      
𝑘𝑐,𝑦 =

1

𝑘𝑦 +√𝑘𝑦2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2

   ;   𝑘𝑦 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑦
2 ) (6-22) 

     
𝑘𝑐,𝑧 =

1

𝑘𝑧 +√𝑘𝑧2 − 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2

   ;   𝑘𝑧 = 0,5 ∙ (1 + 𝛽𝑐(𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧 − 0,3) + 𝜆𝑟𝑒𝑙,𝑧
2 ) (6-23) 

Þegar límtréssúla verður fyrir jafndreifðu álagi, t.d. vindálagi, þarf einnig að kanna hvort 

hætta sé á hliðarkiknun með samskonar hætti og í kafla 6.2.1. Í Viðauka B má svo sjá 

niðurstöður útreikninga í brotmarkaástandi, ásamt brunahönnun, fyrir límtréssúlu í útvegg 

milli glugga í skrifstofubyggingunni. Ekki voru framkvæmdir sérstakir útreikningar í 

notmarkaástandi fyrir límtréssúlur í útveggjum heldur var lögð áhersla á að hámarks 

hliðarfærslur CLT veggeininga í lyftukjarna væru innan marka byggingarreglugerðar.   

 

6.2.3 CLT veggeiningar 

Allar CLT veggeiningar eru samsettar úr C24 styrkleikaflokkuðu timbri og mynda 

lyftukjarna skrifstofubyggingar. Meginhlutverk veggeininganna er að flytja lóðrétt álag 

niður í undirstöður ásamt því að stífa bygginguna af gagnvart láréttu álagi. Hver CLT 

veggeining í lyftukjarna er einn gegnheill fleki sem er 5 m að lengd og 3,3 m að hæð. Þar 

sem öll byggingin er einangruð að utan tilheyra CLT veggeiningar notkunarflokki 1 

(ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Ráðandi álagstilfelli fyrir CLT veggeiningar í lyftukjarna er 

samspil eiginþyngdar, notálags, snjóálags og jarðskjálftaálags. Þegar fengist er við 
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álagsfléttur með ólíkan varanleika álags, þá er álag með skemmstan varanleika ráðandi um 

ákvörðun á leiðréttingarstuðlinum, 𝑘𝑚𝑜𝑑. Jarðskjálftaálag flokkast sem óhappaálag og telst 

því varanleiki álags vera skyndilegur (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Mynd 6.8 sýnir skematíska 

uppsetningu af líkani fyrir CLT veggeiningu í lyftukjarna byggingarinnar. 

 

Mynd 6.8 Skematísk uppsetning af líkani fyrir CLT veggeiningu í lyftukjarna (RISE, 2019). 

Brotmarkaástand 

CLT veggeiningar lyftukjarnans þurfa bæði að hafa næga burðargetu og stífleika til þess að 

flytja skerkrafta og þrýstikrafta niður í festingar við undirstöður. Þær hönnunarkröfur sem 

skoðaðar verða eru; samverkun þrýstikrafta og beygjuvægis (m.t.t. hliðarkiknunar), 

samverkun togkrafta og beygjuvægis, ásamt skerstyrkkröfu. Gert er ráð fyrir að CLT 

veggeiningar lyftukjarna séu einfalt undirstuddar að ofan og neðan og því er kiknunarlengd 

þeirra jöfn hæð einingar, þ.e. 𝑙𝑒 = 𝑙 = 3,3 𝑚. Hér á eftir er einungis gerð grein fyrir 

styrkkröfum sem lýsa samverkun þrýstikrafts og beygjuvægis sem CLT veggeining þarf að 

uppfylla í brotmarkaástandi en bent er á fleiri styrkleikakröfur í kafla 4.4. Láréttur 

kraftaflutningur eftir plötum og yfir í veggi verður skoðaður sérstaklega í kafla 6.2.5. 

Styrkleikakrafa fyrir veggeiningu sem verður fyrir þrýstikrafti og beygjuvægi (RISE, 2019) 

er skilgreind með jöfnu 6-24: 

 

 

𝜎𝑐,𝑥,𝑑
𝑘𝑐,𝑦 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑

+
𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑
≤ 1 

(6-24) 

þar sem ákvarða má þrýsti- og beygjuspennur með jöfnum 6-25 og 6-26 (sjá nánari 

útskýringar á hnéletri í kafla 4.4).  

 
𝜎𝑐,𝑥,𝑑 =

𝐹𝑐,𝑥,𝑑
𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(6-25) 

 
𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =

𝑀𝑦,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡
≤ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 

(6-26) 

Í Viðauka C má svo sjá niðurstöður útreikninga í brotmarkaástandi fyrir CLT veggeiningu í 

lyftukjarna. Tekið skal fram að gert er ráð fyrir að CLT veggeiningar lyftukjarna séu klæddar 

með brunavörðum gipsplötum beggja vegna. Þetta er gert til þess að halda þykkt veggeininga 

í lágmarki og verður því ekki farið í brunahönnunarútreikninga fyrir CLT veggeiningar hér. 
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Notmarkaástand 

CLT veggeiningar búa yfir þeim efniseiginleikum að vera stífar og hafa mikla burðargetu 

miðað við eðlisþyngd. CLT er því tilvalin kostur í afstífingarveggi bygginga sem taka við 

láréttu álagi sem flyst með plötum og yfir í veggi. Þegar CLT veggeining verður fyrir láréttu 

álagi myndast beygju- og skerspennur í plani einingarinnar. Jafna 6-27 sýnir heildar 

formbreytingu fyrir CLT veggeiningu (RISE, 2019) sem verður fyrir láréttu álagi og 

samanstendur af færslum vegna beygju- og skerspenna að viðbættum færslum sem geta átt 

sér stað í festingum. 

      𝛿𝑡𝑜𝑡 = 𝛿𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 + 𝛿𝑏𝑒𝑛𝑑 + 𝛿𝑗𝑜𝑖𝑛 (6-27) 

Formbreytingar vegna skerkrafta (RISE, 2019) má ákvarða samkvæmt jöfnu 6-28 þar sem 

𝑡𝑡𝑜𝑡 er heildarþykkt einingarinnar og 𝐺𝜇 er meðaltals skúfstuðull fyrir eininguna.  

      
𝛿𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 =

𝐹𝑑 ∙ ℎ

𝑏 ∙ 𝑡𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝜇
 (6-28) 

Formbreytingar vegna beygjuvægis (RISE, 2019) má ákvarða samkvæmt jöfnu 6-29 þar sem 

𝐸𝜇 er meðaltals fjaðurstuðull fyrir eininguna. 

      
𝛿𝑏𝑒𝑛𝑑 =

𝐹𝑑 ∙ ℎ
3

3 ∙ 𝐸𝜇 ∙ 𝐼
 (6-29) 

Formbreytingar vegna færslna í festingum (RISE, 2019) má ákvarða samkvæmt jöfnu 6-30 

þar sem 𝐾𝑠𝑒𝑟 er skriðstuðull tengingarinnar. 

      
𝛿𝑗𝑜𝑖𝑛 = 𝛾 ∙ ℎ = ∆𝛾 ∙

ℎ

𝑏
=

𝐹𝑑 ∙ ℎ

𝐾𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑏
 (6-30) 

Ef horft er framhjá formbreytingum vegna færslna í festingum (til einföldunar hér þar sem 

ekki er búið að fullhanna festingar) og ef litið er á CLT veggeiningar lyftukjarnans sem einn 

stóran fleka (b x h = 5 x 14,7 m) er hámarks hliðarfærslu vegna vindálags á hærri langhlið 

byggingarinnar: 𝛿𝑡𝑜𝑡 = 12,6 𝑚𝑚. Mynd 6.9 sýnir samsetningu heildarformbreytingar fyrir 

CLT einingu sem verður fyrir láréttu álagi. 

 

Mynd 6.9 Mismunandi tegundir formbreytinga fyrir CLT veggeiningu (RISE, 2019).  
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Samkvæmt grein 8.5.2 í byggingarreglugerð (Mannvirkjastofnun, 2019) skal hliðarfærsla 

burðarvirkis fyrir fjögurra hæða byggingu í fokki A vegna vindálags eða annarra orsaka vera 

minni en H0/500 þar sem H0 er heildahæð byggingar, þ.e.:   

𝐻0
500

=
14.700 𝑚𝑚

500
= 29,4 𝑚𝑚 

Hámarks hliðarfærsla úr SAP2000 fyrir CLT veggeiningar í lyftukjarna vegna vindálags á 

hærri langhlið skrifstofubyggingar er 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑆𝐴𝑃 = 13,1 𝑚𝑚 svo skilyrði byggingar-

reglugerðar er uppfyllt. Tekið skal fram að þar sem skerveggurinn er í raun og veru samsettur 

á hverri hæð, þyrfti að skoða sérstaklega framlag færslna í tengingum og bæta þeim svo við 

niðurstöður tölvulíkans. Mynd 6.10 sýnir hámarks hliðarfærslu CLT lyftukjarna vegna 

vindálags á hærri langhlið skrifstofubyggingar. 

 

Mynd 6.10 Hámarks hliðarfærsla [mm] CLT veggeininga í lyftukjarna úr SAP2000 vegna 

vindálags á hærri langhlið skrifstofubyggingar. 

Mismunur á handútreikningum og SAP2000 niðurstöðum um hámarks hliðarfærsla CLT 

skerveggs í lyftukjarna vegna vindálags á hærri langhlið skrifstofubyggingar er um 4%. Þessi 

mismunur sýnir að það er gott samræmi á milli handútreikninga á hliðarfærslu samkvæmt 

RISE (2019) og tölvulíkans fyrir svona einfalda og reglulega byggingu.   
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6.2.4 CLT plötueiningar 

Allar CLT plötueiningar eru samsettar úr C24 styrkleikaflokkuðu timbri og mynda 

milliplötur og þakplötu skrifstofubyggingarinnar. Meginhlutverk plötueininganna er að bera 

lóðrétt álag, ásamt því að flytja lárétt ytra álag frá útveggjum yfir í CLT veggeiningar 

lyftukjarnans. Hver CLT plötueining er 2,5 m á breidd og 10 m á lengd en plöturnar hafa 

milliásetu á límtrésbitum í miðri byggingu. Þar sem öll byggingin er einangruð að utan 

tilheyra CLT plötueiningar notkunarflokki 1 (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Ráðandi álagstilfelli 

fyrir milliplötur er samverkun eiginþyngdar og notálags, því telst varanleiki álags vera 

meðalvarandi (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Mynd 6.11 sýnir skematíska mynda af CLT 

plötueiningu í milliplötu byggingarinnar þar sem hún er skoðuð sem 1 m breiður strimill og 

gert er ráð fyrir að hegðun hennar sé sambærileg og fyrir bita sem er einfalt undirstuddur á 

endum og með milliásetu fyrir miðju á límtrésbita. 

     

 

Mynd 6.11 Skematísk mynd af burðarkerfi CLT plötueiningar ásamt þversniðsstærðum 

(RISE, 2019). 

Brotmarkaástand 

Reiknaðar voru beygjuspennur (e. flexural stresses), skerspennur (e. shear stresses) og 

rúllandi skerspennur (e. rolling shear stresses) fyrir þversniðið og bornar saman við 

styrkleikakröfur í kafla 4.4.  Mynd 6.12 sýnir þversnið CLT plötueiningar ásamt tilheyrandi 

þversniðsspennum fyrir 5 laga og 160 mm þykka einingu í skrifstofubyggingunni. Út frá 

spennuferlum kemur ólínuleg hegðun CLT þversniða greinilega í ljós sbr. kafla 2.2.1. 

 

Mynd 6.12 Þversnið CLT plötueiningar og tilheyrandi þversniðsspennur (RISE, 2019). 

Þar sem gert er ráð fyrir að CLT plötueiningar hverrar hæðar sitji ofan á límtrésbitum 

útveggja þarf að huga að því að þrýstikraftar frá efri hæðum fari ekki yfir þrýstistyrk CLT 

eininganna. Ef þrýstingur þvert á trefjar er hærri en samsvarandi þrýstistyrkur geta 

timburplankar CLT eininganna marist eða brotnað sem veldur minnkun á styrk. 
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Þegar þrýstispennur eru reiknaðar er notast við svokallaðan virkan snertiflöt 

(e. effective contact area), táknað 𝐴𝑒𝑓, en stærð hans ræðst af staðsetningu þrýstikrafts. 

Stuðullinn 𝑘𝑐,90 tekur svo tillit til staðsetningar álags, formbreytinga og möguleika á að 

timburplankar í einingunni klofni. Mynd 6.13 sýnir hvernig ákvarða má stærð ásetuflatar og 

stuðulinn 𝑘𝑐,90 fyrir CLT plötueiningu sem verður fyrir þrýstingi þvert á trefjar. 

 

 

Mynd 6.13 Stærð virks ásetuflatar vegna þrýstings þvert á trefjar (RISE, 2019) . 

Jafna 6-31 sýnir styrkleikakröfu fyrir CLT plötueiningu sem verður fyrir þrýsting hornrétt á 

plan sitt, þ.e. í z-stefnu (RISE, 2019). 

 

 

𝜎𝑐,𝑧,𝑑 =
𝐹𝑐,𝑧,𝑑
𝐴𝑒𝑓

≤ 𝑘𝑐,90 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐,90 ∙
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀
 (6-31) 

Niðurstöður Serrano and Enquist (2010) gefa skýra mynd af því hvernig þriggja laga CLT 

eining bregst við þrýstingi þvert á trefjar. Mynd 6.14 sýnir uppsetningu fjögurra tilrauna þar 

sem skoðað er þrýstibrot CLT einingar þvert á trefjar vegna mismunadi staðsetningar á álagi. 

 

 

 

 

 

Mynd 6.14 Mismunandi þrýstibrot CLT eininga vegna þrýstings þvert á trefjar 

(Serrano & Enquist, 2010). 
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Í Viðauka D má svo sjá niðurstöður útreikninga í brotmarkaástandi fyrir CLT milliplötu í 

skrifstofubyggingunni. Tekið skal fram að fyrir allar CLT plötueiningar er gert ráð fyrir 

fölsku gólfi að ofanverðu sem inniheldur steinull og kerfislofti að neðanverðu með 

gipsplötum. Enn fremur er gert ráð fyrir að þessi uppbygging komi til móts við hljóð- og 

brunakröfur byggingarinnar og því verða ekki framkvæmdir sérstakir brunahönnunar-

útreikningar fyrir CLT plötueiningarnar. 

Notmarkaástand 

Notast var við sömu aðferðafræði og í kafla 6.2.1 fyrir formbreytingar stöðufræðilega 

óákveðins límtrésbita, sjá jöfnu 6-7. Í Viðauka D er að finna niðurstöður 

niðurbeygjuútreikninga fyrir milliplötu í skrifstofubyggingunni. Útreikningarnir gera ráð 

fyrir að platan sé einfalt studdur biti með milliásetu og ber því álagið í eina átt. Samanlögð 

skammtímaformbreyting eiginþyngdar og notálags, samkvæmt handútreikningum, er: 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑔+𝑞 = 14,1 𝑚𝑚. Einn af betri eiginleikum CLT eininga er að þær geta borið álag í tvær 

áttir, eins og plata. Í einingaforritinu SAP2000 eru CLT plötueiningar skilgreindar sem 

skeljar (e. shells) með mismunandi beygjustífni í hvora átt, sbr. Tafla 5.1. Hámarks 

skammtímaformbreyting vegna eiginþyngdar og notálags úr SAP2000 fyrir milliplötu í 

skrifstofubyggingunni er: 𝑢𝑚𝑎𝑥,𝑆𝐴𝑃 = 8,57 𝑚𝑚. Mynd 6.15 sýnir hámarks skammtíma-

formbreytingu fyrir milliplötu í skrifstofubyggingunni úr SAP2000 vegna eiginþyngdar og 

notálags. 

 

Mynd 6.15 Hámarks skammtímaformbreyting milliplötu í skrifstofubyggingunni úr 

SAP2000. 

Til viðbótar við titringskröfu byggingarreglugerðar um hámarks svignun léttra gólfa vegna 

skammtíma punktálags (Mannvirkjastofnun, 2019), var grunntíðni gólfsins áætluð 

samkvæmt jöfnu 6-32 (RISE, 2019). 

 

 
𝑓 =

𝜋

2 ∙ 𝐿2
∙ √

𝐸𝐼

𝜌 ∙ 𝐴
= 10,75 𝐻𝑧 > 8 𝐻𝑧 (6-32) 

Í Viðauka D má svo sjá niðurstöður útreikninga í notmarkaástandi fyrir CLT milliplötu í 

skrifstofubyggingunni. Niðurstöður útreikninga sýna að niðurbeygja er ráðandi fyrir hönnun 

CLT plötueininga í skrifstofubyggingunni, eins og við mátti búast fyrir 5 m haflengdir.   
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6.2.5 Tengingar 

Láréttur kraftaflutningur á sér stað frá límtrésramma í útvegg, eftir CLT plötueiningum sem 

mynda alstífa plötu (e. rigid diaphragm) yfir í CLT veggeiningar lyftukjarna sem að lokum 

flytja kraftana niður í undirstöður byggingarinnar. Til þess að tryggja að láréttur 

kraftaflutningur geti átt sér stað þarf að hanna tengingar milli byggingarhluta sérstaklega. Í 

láréttum kraftaflutningi er það styrkur tenginga milli CLT eininga sem er ráðandi í nær öllum 

tilfellum en ekki styrkur eininganna sjálfra (Breneman, 2017). Vinnugangur handútreikninga 

fyrir láréttan kraftaflutning, vegna vindálags, er eftirfarandi: 

▪ Ákvarða lárétt álag á þrýstings- og soghlið byggingar. 

▪ Ákvarða lárétt álag sem verkar á hverja hæð. 

▪ Ákvarða lárétt álag fyrir hvern afstífandi CLT vegg. 

▪ Athuga skerstyrk tenginga milli CLT gólfeininga. 

▪ Athuga skerstyrk tenginga milli CLT gólf- og veggeininga. 

▪ Athuga skerstyrk tenginga milli CLT veggeininga. 

▪ Athuga tog- og skerstyrk tenginga milli CLT veggeininga og botnplötu. 

▪ Athuga láréttar formbreytingar byggingarhluta.  

Mynd 6.16 sýnir þá láréttu krafta sem plötur og veggir þurfa að þola til þess að stífa 

bygginguna af gagnvart vindálagi. Þar sem vindálag, sem verkar á hærri langhlið 

skrifstofubyggingarinnar, er fasti m.t.t. hæðar, verkar sama álag á allar milliplötur en 

botnplata og þakplata hafa minni álagsbreidd. Skerkraftar sem CLT veggeiningar þurfa að 

þola vaxa hins vegar línulega frá þaki niður í botnplötu þar sem láréttir kraftar leggjast saman 

frá hæð til hæð.   

              

Mynd 6.16 Dreifing láréttra krafta eftir mismunandi byggingarhlutum. 

Í þessu verkefni verða aðeins hannaðar tengingar milli veggeininga í lyftukjarna og 

botnplötu jarðhæðar, en þar eru hæstu skerkraftarnir. Láréttir kraftar sem verka á CLT 

veggeiningar í lyftukjarna, valda bæði láréttum og lóðréttum undirstöðukröftum. Notast er 

við enda ankeri á sitthvorum enda veggeiningar til þess að hindra að hún lyftist upp en 

stálvinklar eru notaðir þar á milli til þess að hindra að veggeiningin skríði til (RISE, 2019). 
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Mynd 6.17 sýnir skematíska mynd af undirstöðukröftum CLT veggeiningar sem verður fyrir 

láréttu álagi. 

  

Mynd 6.17 Skematísk mynd af undirstöðukröftum CLT veggeiningar vegna lárétts álags 

(RISE, 2019). 

Vindálag á hærri langhlið skrifstofubyggingarinnar gefur hámarks upplyftikraft (𝐹1,𝐸𝑑) og 

skerkraft (𝐹2/3,𝐸𝑑) í festingum milli CLT veggeininga og botnplötu, sjá Mynd 6.18. 

𝐹1,𝐸𝑑 = 192 𝑘𝑁   ;      𝐹2/3,𝐸𝑑 = 60 𝑘𝑁 

Með upplýsingum úr tækniblaði framleiðanda fyrir CLT festingar (Rothoblaas, 2021) er 

hægt að velja enda ankeri sem þola upplyftikraftinn og stálvinkla sem þola skerkraftinn. 

▪ Með því að nota í heildina fjögur enda ankari (WHT740) (tvö á hvorum enda), fjórar 

skinnur (WHTW130), fjóra bolta (M27 8.8, L=400mm) og 150 tréskrúfur 5,0x40mm 

fyrir hverja CLT veggeiningu á neðstu hæð í lyftukjarnanum, fæst nýtingarhlutfall 

upp á 85% fyrir upplyftikrafinn.  

▪ Með því að nota í heildina fjóra stálvinkla (TitanN–TCN200), fjórar skinnur 

(TCW200), átta bolta (M12 8.8, L=135mm) og 120 tréskrúfur 5,0x50mm fyrir hverja 

CLT veggeiningu á neðstu hæð í lyftukjarnanum, fæst nýtingarhlutfall upp á 78% 

fyrir skerkraftinn. 

      
 

Mynd 6.18 Festingar milli CLT veggeininga og botnplötu í lyftukjarna skrifstofubyggingar 

(Rothoblaas, 2021). 
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Í timburbyggingum þarf sérstaklega að huga að brunavörnum festinga því stál hefur mun 

betri varmaleiðni en timbur og geta því óvarðar stálfestingar verið hættulegar gagnvart 

stöðugleika burðarkerfis í bruna. Til þess að sleppa við að klæða alla fleti af með 

brunavörðum gipsplötum er hægt að fela festingarnar inn í fölskum gólfum og kerfisloftum 

þar sem steinullareinangrun brunaver festingarnar. Einnig er hægt að hafa ákveðnar festingar 

að utanverðu eða notast við innfræstar stálplötur í tengingum milli byggingarhluta eins og 

kom fram í kafla 2.3.1. Festingar skrifstofubyggingarinnar voru ekki sérstaklega 

brunahannaðar þar sem gert er ráð fyrir að veggeiningar lyftukjarna verði klæddar af með 

brunavörðum gipsplötum og að notast verði við kerfisloft og falskt gólf til þess að brunaverja 

aðrar stálfestingar. Aðrar tengingar milli byggingarhluta í skrifstofubyggingunni voru ekki 

hannaðar en ýmis góð ráð eru gefin um tengingar milli byggingarhluta úr límtré í 

Engineered-Wood-Systems (2007).  

Tafla 6.2 sýnir góð ráð hvað varðar tengingar milli byggingarhluta úr límtré og samsvarandi 

afleiðingar vegna slæmra vinnubragða.  

Tafla 6.2 Ýmsar ráðleggingar varðandi tengingar milli byggingarhluta úr límtré 

(Engineered-Wood-Systems, 2007). 

Rétt aðferð Röng aðferð Afleiðing rangrar aðferðar 

Tenging milli límtréssúlu og steinsteyptrar botnplötu 

 
Stálplata eða tjörupappi. 

 
Límtréssúla í beinni 

snertingu við steinsteypu. 

 
Límtréssúla dregur í sig raka 

úr steinsteypu. 

Tenging milli tveggja límtrésbita (hornrétt) 

 
Horn rúnnuð í samræmi 

við form bitaskós. 

 
Límtrésbiti með hvöss horn. 

 
Horn merjast sem dregur úr 

burðargetu bitans. 

Innfræst tenging milli tveggja límtrésbita (hornrétt) 

 
Límtrésbiti situr á bitaskó 

með innfræsta stálplötu. 

 
Límtrésbiti hangir á 

innfræstri stálplötu með 

langri boltaröð. 

 
Sprungur geta myndast 

vegna hárrar skerspennu í 

bitaenda. 
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6.2.6 Samantekt 

Tafla 6.3 sýnir samantekt á þversniðsstærðum og efnistegundum allra þeirra byggingarhluta 

sem hannaðir voru fyrir skrifstofubygginguna. 

Tafla 6.3 Samantekt á þversniðsstærðum og efnistegundum byggingarhluta. 

Byggingarhluti 
Lengd 

[mm] 

Breidd 

[mm] 

Þykkt** 

[mm] 
Efni 

Límtrésbitar í útvegg 5.000 115 720 GL30c 

Límtrésbitar í miðri byggingu 5.000 185 495 GL30c 

Límtréssúlur í útvegg 2.355 495/990* 115 GL30c 

CLT veggeiningar (5 lög) 5.000 3.300 160 CLT úr C24 

CLT milliplötueiningar (5 lög) 10.000 2.500 160 CLT úr C24 

CLT þakplötueiningar (5 lög) 10.110 2.500 160 CLT úr C24 
* Súlur milli glugga eru 990 mm breiðar á meðan súlur á úthornum samanstanda af tveimur 

495 mm breiður súlum sem tengjast hornrétt hvor á aðra. 
 ** Þykkt fyrir súlur og CLT einingar en hæð fyrir bita. 

 

6.3 Magntaka og kostnaðaráætlun 

Skrifstofubyggingin, sem samanstendur af límtréssúlum og límtrésbitum, CLT vegg- og 

plötueiningum ásamt festingum, var magntekin og stillt var upp kostnaðaráætlun út frá 

áætluðum einingarverðum frá límtrésframleiðandanum Límtré Vírnet og Element ehf. sem 

er íslenskur innflutningsaðili á krosslímdum timbureiningum frá austurríska fram-

leiðandanum KLH Massivholz GmbH.  

Til þess að hægt sé að bera saman timburbyggingu við steinsteypta byggingu þarf 

frágangsstig að vera það sama. Eldvörn steypuvirkisins er fullfrágengin með steypuhulunni 

og hljóðeinangrun er meiri vegna massa steypunnar. Því tekur kostnaðaráætlun 

timburbyggingar tillit til gipsklæðningar lyftukjarna, uppsetningu á kerfislofti og fölsku gólfi 

fyrir CLT plötur ásamt sjálfvirku vatnsúðakerfi, sem var ein af hönnunarforsendum fyrir 

bygginguna. Notast er við gróflega áætluð einingaverð fyrir gipsplötur, kerfisloft, falskt gólf 

og sjálfvirkt vatnsúðakerfi, sem miðast við kostnaðaráætlanir svipaðra bygginga og 

byggingarvísitölu í byrjun árs 2021 á Íslandi (VSÓ-Ráðgjöf, 2021). Tekið skal fram að 

stigahlaupum og millipöllum í lyftukjarna var sleppt til einföldunar. Tafla 6.4 sýnir 

magntölur, einingaverð og heildarverð burðarvirkis fyrir skrifstofubygginguna, ásamt 

brunavörnum og hljóðeinangrun fyrir CLT einingar, til þess að líkja eftir frágangsstigi 

samskonar burðarvirkis úr steinsteypu. 
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Tafla 6.4 Magntaka og kostnaðaráætlun fyrir timburbyggingu. 

Nr. Byggingarhluti Magn Þyngd Einingaverð* Heildarverð 

1.1 Bitar GL30c    

 

8.100.000 kr. 

 115 x 720 mm 200 lm 7.120 kg 

}
 
 

 
 

 

 185 x 495 mm 60 lm 2.365 kg 

    

1.2 Súlur GL30c    

 115 x 495 mm 75 lm 1.835 kg 

 115 x 990 mm 123 lm 6.020 kg 

      
1.3 Veggir CLT     

 160 x 3.300 mm 210 m2 15.790 kg 30.800 kr./m2 6.468.000 kr. 

      

1.4 Milliplötur CLT     

 160 x 2.500 mm 400 m2 30.080 kg 30.800 kr./m2 12.320.000 kr. 

      
1.5 Þakplata CLT     

 160 x 2.500 mm 152 m2 11.430 kg 30.800 kr./m2 4.682.000 kr. 

      
1.7 Festingar     

 Allar festingar** - - - 5.000.000 kr. 

      
1.8 Hífing eininga - - - 4.200.000 kr. 

      

1.9 Gipsplötur      

 2 x 13 mm 360 m2  13.000 kr./m2 4.680.000 kr. 

      
1.10 Kerfisloft 525 m2   15.000 kr./m2 7.875.000 kr. 

      
1.11 Falskt gólf 375 m2   13.500 kr./m2 5.062.000 kr. 

      
1.12 Vatnsúðakerfi - - - 6.300.000 kr.  

   Samtals m. vsk. 64.687.000 kr. 
* Innifalið í einingaverði timbureininga er framleiðsluteikningagerð, afsag, hífingarlykkjur, 

flutningur á verkstað og vinnuliður uppsetningar með virðisaukaskatti. 
** Þar sem hver og ein festing var ekki hönnuð var notast við áætlaðan heildarkostnað fyrir 

allar festingar í samræmi við Límtré Vírnet og Element ehf. 

Til þess að fá tilfinningu fyrir þessum heildarkostnaði burðarvirkis fyrir skrifstofu-

bygginguna var önnur magntaka og kostnaðaráætlun gerð fyrir samskonar byggingu úr 

járnbentri steinsteypu. Um er að ræða mjög grófa áætlun þar sem engir 

burðarþolsútreikningar voru framkvæmdir en notast var við áætlaðar stærðir byggingarhluta 

út frá haflengdum og góðum venjum. Markmiðið með þessum samanburði er einungis til 

þess að fá tilfinningu fyrir stærðargráðu á kostnaðarlið burðarvirkis þessara tveggja 

byggingarefna svo hægt sé að leggja gróft mat á hvort fjögurra hæða timburbyggingar séu 

samkeppnishæfar í verði á íslenskum byggingarmarkaði.  
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Forsendur fyrir fjögurra hæða steinsteyptri og staðsteyptri skrifstofubyggingu á Selfossi: 

▪ Byggingin er staðsteypt úr járnbentri steinsteypu. 

▪ Allar málsetningar eru nákvæmlega þær sömu og fyrir timburbygginguna nema það 

að þykkt allra byggingarhluta verður 200 mm. 

▪ Staðsteyptum undirstöðum, botnplötu og stigahlaupum er sleppt (eins og fyrir 

timburbygginguna). 

▪ Gert er ráð fyrir C30/37 steinsteypu í alla byggingarhluta. 

▪ Gert er ráð fyrir 120 kg af steypustyrktarjárni fyrir hvern m3 af steinsteypu fyrir alla 

byggingarhluta en magntalan tekur tillit til skeytilengda og affalla.  

▪ Notast er við gróflega áætluð einingaverð fyrir steinsteypu, steypustyrktarjárn og 

steypumót sem miðast við kostnaðaráætlanir svipaðra bygginga og byggingar-

vísitölu í byrjun árs 2021 á Íslandi (VSÓ-Ráðgjöf, 2021). 

 

Tafla 6.5 sýnir magntölur, einingaverð og heildarverð fyrir skrifstofubyggingu úr járnbentri 

steinsteypu samkvæmt fyrirfram ákveðnum forsendum. 

Tafla 6.5 Magntaka og kostnaðaráætlun fyrir steinsteypta skrifstofubyggingu. 

Nr. Byggingarhluti Heildarmagn Einingaverð* Heildarverð 

2.1 Bitar C30/37    

 200 x 720 mm 29 m3 43.000 kr./m3 1.247.000 kr. 

 200 x 495 mm 6 m3 43.000 kr./m3 258.000 kr. 

     

2.2 Súlur C30/37     

 200 x 495 mm 7 m3 43.000 kr./m3 301.000 kr. 

 200 x 990 mm 25 m3 43.000 kr./m3 1.075.000 kr. 

     

2.3 Veggir C30/37    

 200 mm 42 m3 43.000 kr./m3 1.806.000 kr. 

     

2.4 Milliplötur C30/37    

 200 mm 80 m3 43.000 kr./m3 3.440.000 kr. 

     
2.5 Þakplata C30/37    

 200 mm 30 m3 43.000 kr./m3 1.290.000 kr. 

     
2.6 Steypustyrktarjárn    

 Allar stærðir 26.300 kg 400 kr./kg 10.520.000 kr. 

     
2.7 Steypumót    

 Allar tegundir 1.640 m2 13.000 kr./m2 21.320.000 kr. 

  Samtals m. vsk. 41.257.000 kr. 
* Einingaverð inniheldur efnis- og uppsetningarkostnað með virðisaukaskatti. 

 

Niðurstöður kostnaðaráætlana, að teknu tilliti til forsenda og áætlaðra einingaverða, gefa til 

kynna að timburbygging sé 57% dýrari valkostur, en þá er eftir að taka tillit til allra atriða 

sem draga úr kostnaði CLT bygginga, sjá kafla 6.4 og 7.2.    
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6.4 Vistferilsgreining 

Árið 2015 undirrituðu 55 þjóðir svokallaðan Parísarsáttmála (United-Nations, 2015) með 

það að markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en Ísland er einmitt eitt af 

aðildarríkjum að sáttmálanum. Ísland hefur sett sér það markmið að draga verulega úr losun 

gróðurhúsalofttegunda eða allt að 40% fyrir árið 2030 og stefnir á kolefnishlutleysi í síðasta 

lagi árið 2040 (Stjórnarráð-Íslands, 2020). Á heimsvísu er talið að byggingariðnaðurinn 

standi fyrir um 40% af allri kolefnislosun. Það er því skylda okkar að leggja lóð á 

vogarskálarnar og reyna að lágmarka kolefnislosun bæði úr byggingunum sjálfum og við 

uppbyggingu þeirra (Bjarnadóttir, 2019). Hægt er að lágmarka kolefnisspor mannvirkja með 

ýmsum hætti (Bjarnadóttir, 2019) en það sem vegur hvað þyngst er að: 

▪ Velja byggingarefni með lágt kolefnisfótspor. 

▪ Nýting byggingarefna sé góð. 

▪ Byggingarúrgangi sé haldið í lágmarki. 

Timbur er náttúrulegt og endurnýjanlegt efni með mjög lágt kolefnisspor í samanburði við 

önnur byggingarefni (RISE, 2019). Áhugavert er að skoða lífsferil timburs til þess að átta 

sig á þeim umhverfislegu kostum sem byggingarefnið hefur. Þegar tré vaxa, gleypa þau 

koltvíoxíð (CO2) úr andrúmsloftinu með ljóstillífun (e. photosynthesis) sem á endanum losar 

súrefni (O2) og bindur kolefni (e. carbon storage). Allar timburvörur eru því í raun 

kolefnisgeymar þangað til í lok líftíma þeirra þegar þær eru brenndar. Við brunann losnar 

koltvíoxíð og hringrásin heldur áfram. Þegar tré eru ræktuð til framleiðslu eru þau felld áður 

en þau byrja að rotna svo geymt kolefni situr eftir í timbrinu (Bjarnadóttir, 2019). Mynd 6.19 

sýnir lífsferil timburs þar sem ljóstillífun, kolefnisgeymsla, framleiðsla, notkun, 

endurvinnsla og orkuframleiðsla eru útskýrð á myndrænan hátt.  

 

Mynd 6.19 Lífsferill timburs sýndur á myndrænan hátt (RISE, 2019). 

Með því að nýta sér efniseiginleika CLT eininga í mannvirkjagerð er hægt að halda 

þversniðsstærðum í lágmarki og hámarka þannig nýtingu efnisins. Vinna á verkstað og 

byggingarúrgangur er einnig í lágmarki þar sem CLT einingarnar koma tilsniðnar á verkstað, 

sem dregur þá enn frekar úr kolefnisspori. Þar sem CLT einingar eru festar saman með 
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skrúfum og vinklum er tiltölulega auðvelt að taka þær í sundur þegar kemur að niðurrifi 

byggingarinnar. Þessi eiginleiki lágmarkar byggingarúrgang og hámarkar endurnýtingu á 

einingunum. 

Vistferilsgreining (e. Life Cycle Assessment, LCA) er tól til þess að meta umhverfisáhrif 

bygginga yfir allan lífsferil þeirra en með greiningunni er hægt að skoða kolefnislosun við 

framleiðslu hráefnis, flutning, uppbyggingu, notkun og viðhald, niðurrif, förgun og 

endurvinnslu. Með notkun vistferilsgreiningar er hægt að auðkenna þau atriði þar sem hægt 

er að ná mestum árangri í að lágmarka kolefnislosun (Bjarnadóttir, 2019). Mynd 6.20 sýnir 

skematíska framsetningu á vistferilsgreiningu sem ráðgjafa- og verkfræðifyrirtækið VSÓ 

Ráðgjöf býður verkkaupum sínum og er hluti af Grænu leið fyrirtækisins. 

 

Mynd 6.20 Skematísk framsetning á vistferilsgreiningu (VSÓ-Ráðgjöf, 2020). 

Kolefnislosun hvers byggingarefnis í mannvirkinu er síðan skoðað með því að skipta 

vistferlinum upp í eftirfarandi fasa: 

▪ A1-A3 : Öflun, flutningur og vinnsla hráefnis. 

▪ A4-A5 : Flutningur byggingarefnis á verkstað og uppbygging mannvirkis. 

▪ B1-B7 : Notkun og viðhald mannvirkis. 

▪ C1-C4 : Niðurrif, flutningur og meðhöndlum úrgangs. 

▪ D  : Endurnotkun og endurvinnsla. 

Framkvæmdar verðar tvær vistferilsgreiningar fyrir skrifstofubygginguna á Selfossi í 

samræmi við magntölur í kafla 6.3 og samkvæmt fyrirfram ákveðnum forsendum. Fyrri 

greiningin byggir á magntölum burðarvirkis fyrir byggingu úr límtré og CLT (sbr. Tafla 6.4) 

en síðari greiningin byggir á magntölum burðarvirkis fyrir steinsteypta byggingu (sbr. Tafla 

6.5). Notast er við forritið One Click LCA við gerð vistferilsgreininga, sem reiknar út 

kolefnisspor bygginga í einingunni kg af CO2 ígildum, út frá magntölum og öðrum 

forsendum notanda.  
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Nauðsynlegt er að taka skýrt fram allar forsendur við gerð vistferilsgreininga svo hægt sé að 

túlka niðurstöður þeirra á réttmætan hátt. Tafla 6.6 sýnir forsendur vistferilsgreininga fyrir 

skrifstofubyggingu, annars vegar úr timbri og hins vegar úr járnbentri steinsteypu. 

Tafla 6.6 Forsendur vistferilsgreininga fyrir skrifstofubygginguna. 

Skrifstofubygging úr límtré og CLT Skrifstofubygging úr járnbentri steinsteypu 

Í útreikningum er einungis tekið tillit til fasa 

A1 til A5 í vistferlinum. 

Í útreikningum er einungis tekið tillit til fasa 

A1 til A5 í vistferlinum. 

  

Notast er við magntölur fyrir burðarvirki, 

hljóð- og brunaeinangrun samkvæmt Töflu 

6.4. Staðsteyptum undirstöðum, botnplötu 

og stigahlaupum er sleppt ásamt sjálfvirku 

vatnsúðakerfi. 

Notast er við magntölur burðarvirkis fyrir 

steinsteypu og steypustyrktarjárn úr Töflu 

6.5. Staðsteyptum undirstöðum, botnplötu 

og stigahlaupum er sleppt. 

  
Notast er við norska staðalinn NS-3720 

(2018) þar sem ekki er kominn íslenskur 

staðall fyrir vistferilsgreiningar. 

Notast er við norska staðalinn NS-3720 

(2018) þar sem ekki er kominn íslenskur 

staðall fyrir vistferilsgreiningar. 

  
Gert er ráð fyrir að CLT einingar séu frá 

framleiðandanum KLH og að upphafs-

punktur er Rotterdam. Þaðan eru eining-

arnar fluttar með skipi til Þorlákshafnar og 

að lokum með flutningabíl á Selfoss.  

 

Gert er ráð fyrir að steinsteypan sé blönduð 

hjá Steypustöðinni á Selfossi úr íslenskum 

fylliefnum og Portland sementi. Inn-

flutningur á sementi til landsins er tekinn 

með inn í útreikninga.   

Gert er ráð fyrir að styrkleikaflokkaður 

burðarviður fyrir límtréssúlur og límtrésbita 

sé fluttur inn með skipi frá Svíþjóð að 

Þorlákshöfn, keyrður þaðan með flutningar-

bíl á Flúðir í verksmiðju Límtré Vírnets. Að 

lokum er límtréð flutt með flutningabíl á 

Selfoss. 

Gert er ráð fyrir að steypustyrktarjárnið sé 

flutt á flutningarbíl frá verksmiðju Límtré 

Vírnets í Borgarnesi á Selfoss. Inn-

flutningur á steypustyrktarjárni til landsins 

er tekinn með inn í útreikninga. 

 

Niðurstöður úr vistferilsgreiningu, samkvæmt forsendum úr Töflu 6.6, sýna að heildar 

kolefnislosun burðarvirkis úr steinsteypu er um fimmfalt meiri en heildar kolefnislosun 

burðarvirkis úr límtré og CLT einingum. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að mesti 

ávinningurinn í heildar kolefnislosun byggingarinnar felst í því að velja límtré og CLT 

einingar fram yfir járnbenta steinsteypu, fasar A1 til A3. Áhugavert er að skoða hversu lítil 

áhrif flutningur á byggingarefni á verkstað (fasi A4) hefur á heildar kolefnisspor 

byggingarinnar. Tekið skal fram að mögulega er hægt að draga úr kolefnisspori steinsteypu 

með því að nota svokallaða græna steypu, en sú aðferðafræði var ekki skoðuð hér. Einnig 

skal taka fram að steinsteyptar undirstöður fyrir léttar og háar timburbyggingar eru oft 

efnismeiri, en fyrir samskonar steinsteypta byggingu, til að koma til móts við upplyftikrafta 

og veltuvægi. Þessi efnismunur í steinsteyptum undirstöðum myndi því draga aðeins úr 

þessum mikla mun á kolefnisspori bygginganna tveggja. Mynd 6.21 sýnir niðurstöður fasa 

A1 til A5 úr vistferilsgreiningu fyrir skrifstofubyggingu úr annars vegar límtré og CLT 

einingum og hins vegar úr járnbentri steinsteypu.  
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Mynd 6.21 Niðurstöður vistferilsgreiningar fyrir skrifstofubyggingu úr timbri eða steypu. 

En af hverju að byggja vistvænt? Á vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar (2021) eru taldir 

upp þeir umhverfislegu, efnahagslegu og heilsufarslegu hvatar fyrir því að byggja vistvænt, 

en þeir eru: 

▪ Minni orku- og hráefnanotkun. 

▪ Minni úrgangur. 

▪ Minni notkun hættulegra efna. 

▪ Lægri rekstrarkostnaður. 

▪ Bætt ímynd eiganda. 

▪ Hærra fasteignaverð. 

▪ Heilnæmar og öruggar bygginar. 

▪ Gott vinnuumhverfi sem eykur afköst og stuðlar að bættri heilsu notenda. 

Niðurstöður vistferilsgreininga fyrir skrifstofubygginguna, um að steinsteypa sé mun 

kolefnisfrekari en límtré og CLT einingar, eru í samræmi við aðrar samanburðarrannsóknir 

á byggingum úr timbri og steinsteypu (Eliassen, Faanes, & Bohne, 2019). Tekið skal þó fram 

að fyrir fasa C1-C4 (niðurrif, flutningur og meðhöndlun úrgangs) hefur steinsteypt bygging 

minna kolefnisspor. Vissulega er auðveldara að taka CLT byggingar í sundur og CLT er 

léttara í flutningum, en þar sem timbrið er brennt við förgun, losnar CO2 aftur út í umhverfið, 

sbr. Mynd 6.19. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að með notkun CLT eininga og límtrés 

í stað steinsteypu, sé hægt að draga mikið úr kolefnislosun íslenska byggingariðnaðarins og 

koma til móts við markmið Íslands um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040.  
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7 Umræður 

Í eftirfarandi undirköflum verða niðurstöður verkefnisins ræddar, fjallað verður um kosti og 

galla þess að byggja úr CLT einingum ásamt umræðu um frekari rannsóknir á CLT 

byggingum.  

7.1 Umræður um niðurstöður 

Niðurstöður burðarþolshönnunar á burðarkerfi skrifstofubyggingarinnar gefa til kynna að 

jarðskjálftaálag sé ráðandi lárétt álag fyrir bygginguna ef notast er við lágan seigluflokk, 

DCL, og hegðunarstuðul 𝑞 = 1,5. Með notkun DCL er byggingin hönnuð á fjaðursviði, 

án þess að taka tillit til ólínulegra efniseiginleika, og engar íþyngjandi hönnunarkröfur eru á 

festingum milli byggingarhluta. Ef notast er við miðlungs seigluflokk, DCM, og 

hegðunarstuðul 𝑞 = 2,5, verður vindálag ráðandi fyrir láréttan heildar undirstöðukraft 

byggingarinnar. Mest öll afstífing byggingarinnar gagnvart láréttu álagi er tekin upp með 

CLT veggeiningum lyftukjarna. Upplyftikraftar eru teknir upp með enda ankerum sem 

staðsett eru á endum veggeininga á jarðhæð en notast er við stálvinkla, sem staðsettir eru á 

milli enda ankera, til þess að koma til móts við skriðkrafta. 

Með því að hafa þversniðsstærðir á límtré og CLT nógu þykkar er hægt að hafa 

byggingarhluta sýnilega, þ.e. að ekki er nauðsynlegt í öllum tilfellum að klæða þá af vegna 

brunaálags. Límtré byggingarinnar var brunahannað með þeim forsendum að allir bitar og 

súlur væru sýnilegar og því ekki klæddar af með gipsplötum. Huga þarf sérstaklega að 

brunahönnun stálfestinga milli byggingarhluta í timburbyggingum, en oft er hægt að nýta 

sér fölsk gólf og kerfisloft til þess að verja festingarnar. Hvað hljóðvist varðar er nauðsynlegt 

að byggja upp milligólf með einhverjum hætti til þess að uppfylla hljóðvistarkröfur fyrir 

skrifstofuhúsnæði. Taka þarf tillit til þessarar uppbyggingar á hönnunarstigi svo frjáls 

lofthæð hverrar hæðar sé ekki skert og hægt sé að ná ásættanlegri hljóðvist með réttri 

deilihönnun. Þar sem timbur hefur margfalt lægri varmaleiðni en steinsteypa er hægt að 

minnka einangrunarþykktir byggingarhluta, sem dregur úr kostnaði.  

Hægt er að fá svansvottaðar CLT einingar sem koma úr endurnýjanlegum skógum. Með 

Svansvottun er tryggt að byggingarefnið sé betra fyrir umhverfið og heilsuna með því að 

setja strangar kröfur um notkun skaðlegra efna, flokkun, lágmörkun úrgangs, orku- og 

varmanotkun, gæði og endingu (Svanurinn, 2021). Það sem einkennir CLT byggingar, sem 

einangraðar eru að utanverðu, eru fáar sem engar kuldabrýr og loftþéttleiki er mikill ef rétt 

er staðið að deilihönnun. Kosturinn við loftþéttleika er að hann dregur mikið úr varmatapi 

byggingarinnar og er þannig orkusparandi. Niðurstöður Herms (2020) sýna að dæmigerður 

CLT útveggur með 140 mm einangrun og þéttiborða á milli eininga hefur U-gildi 

0,30 𝑊/(𝑚2𝐾), en ef þéttiborða er sleppt og 1 mm loftbil er á milli aðliggjandi eininga, 

fæst um fimmfalt hærra U-gildi, þ.e. 1,44 𝑊/(𝑚2𝐾). Á móti kemur að í stærri CLT 

byggingum getur verið erfitt að tryggja nægjanleg loftskipti vegna mikils loftþéttleika. Til 

þess að draga úr möguleika á rakaþéttingu og myglumyndun er mælt með að notast við 

vélræna loftræstingu í stærri byggingum til þess að tryggja nægjanleg loftskipti.  
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Þegar reisa á CLT byggingu er nauðsynlegt að allir gluggar og allar hurðir séu klárar á 

verkstað svo hægt sé að setja þær í sem fyrst og þétta með þeim að utanverðu til þess að loka 

byggingunni. Asfalt pappi er yfirleitt bræddu á CLT þakeiningar sem ver timbrið gegn bleytu 

(Elemen-ehf., 2021). Þar sem CLT er tiltölulega nýtt á markað er hröð þróun í deilihönnun 

og það nýjasta er að heillíma dúk á alla CLT útveggi sem tryggir loftþéttleika og ver 

einingarnar gagnvart bleytu á byggingartíma. Rakavarnarlag er oft reiknað í 

timburþversniðinu sjálfu og rakavarnarplasti því sleppt í uppbyggingu útveggja. Til þess að 

uppfylla hljóðkröfur tíðkast að nota ásteypulag eða malarlag ofan á milliplötur og sjálfvirkt 

vökvaúðunarkerfi eru algeng í stærri CLT byggingum (Elemen-ehf., 2021). 

Niðurstöður kostnaðaráætlana, að teknu tilliti til forsenda og áætlaðra einingaverða, gefa til 

kynna að timburbygging sé 57% dýrari valkostur. En þá er eftir að taka tillit til allra þeirra 

atriða sem draga úr kostnaði fyrir CLT byggingar, þ.e. styttri ristími, vinnuliður 

iðnaðarmanna er minni, minni förgunarkostnaður, lægri rekstrarkostnaður, hærra 

fasteignaverð, meiri nákvæmni, minna kolefnisspor, engin lántökugjöld, vaxtaafslættir á 

húsnæðislánum, o.fl. (sjá nánar í kafla 7.2). Nauðsynlegt er að taka tillit til hljóð- og 

brunaeinangrunar í kostnaðaráætlun timburbyggingar svo samanburður, við steinsteypta 

byggingu, sé á sama framkvæmdastigi. Að því sögðu, er timburbyggingin skv. Töflu 6.4 

komin með fullfrágengin loft, plötur eru tilbúnar fyrir gólfefni og veggir eru sléttir og tilbúnir 

fyrir málningu. Fyrir steinsteyptar byggingar, þarf í mörgum tilfellum að rétta steinsteypta 

veggi af með múrefnum, ásamt því að slípa og flota gólf svo hægt sé að leggja gólfefni. 

Þessir vinnuliðir geta verið kostnaðarsamir og hafa áhrif á heildarkostnað steinsteyptrar 

byggingar í Töflu 6.5. Áhugavert hefði verið að sleppa t.d. gipsplötum á lyftukjarna og 

breikka þversniðsþykkt CLT veggeininga í samræmi við aukið brunaálag. Þá hefði verið 

hægt að bera saman aukinn efniskostnað CLT veggeininga við kostnað á gipsklæðningu og 

sjá hvor kosturinn væri ódýrari.  

Mikill umhverfislegur ávinningur fæst einnig með því að velja timbur, þ.e. kolefnisfótspor 

timburbyggingar er margfalt minna en fyrir samskonar steinsteypta byggingu m.t.t. fasa A1 

til A5 í vistferli byggingarinnar. Tekið skal fram að mögulega er hægt að minnka kostnað á 

burðarvirki timburbyggingarinnar enn frekar með því að minnka þversniðsstærðir efri hæða 

í samræmi við minnkandi álag og að hafa ekki öll lög CLT eininganna í sama 

styrkleikaflokki. Niðurstöður Þorsteinsson et al. (2019) gefa til kynna að í náinni framtíð er 

möguleiki á að nota íslenskt timbur í límtrésbita, en það myndi draga enn þá meira úr 

kolefnisspori skrifstofubyggingarinnar. 

Út frá niðurstöðum burðarþolshönnunar og kostnaðarmats, ásamt útreikningum á 

kolefnisspori fyrir skrifstofubygginguna, er hægt að draga þá ályktun að notkun CLT eininga 

og límtrés í burðarkerfi bygginga sé ákjósanlegur og samkeppnishæfur kostur fyrir íslenskan 

byggingarmarkað m.t.t. efniseiginleika timburs, krafna byggingarreglugerðar, kostnaðar og 

umhverfissjónarmiða.  
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7.2 Kostir þess að byggja úr CLT 

Tafla 7.1 sýnir helstu kosti þess að byggja úr CLT einingum (RISE, 2019) í stað þess að 

staðsteypa byggingar, sem er algengasti byggingarmáti á Íslandi í dag. 

Tafla 7.1 Helstu kostir þess að byggja úr CLT einingum. 

Kostir Afleiðingar 

Stuttur ristími Þar sem CLT einingar koma tilsniðnar á verkstað er hægt 

að hífa og festa þær saman á stuttum tíma. Vinnuliður 

iðnaðarmanna er því í lágmarki og ristími er mældur í 

dögum/vikum í stað mánaða. 

Lítil eiginþyngd CLT eru um fimm sinnum léttara en járnbent steinsteypa 

svo einingarnar eru meðfærilegar og fyrir minni byggingar 

er ekki þörf á stórum krana til að hífa þær. 

Sterkt efni miðað við þyngd Hægt að ná miklum haflengdum vegna efniseiginleika 

CLT en niðurbeygjukröfur eru oft takmarkandi þáttur. 

Meiri nákvæmni Þar sem CLT einingar eru framleiddar í verksmiðjum eftir 

tölvulíkani eru allar stærðir mjög nákvæmar og minni líkur 

eru á að skekkja komi upp m.v. hefðbundinn mótauppslátt. 

Gott brunaþol og hátt 

einangrunargildi 

Ekki er alltaf nauðsynlegt að klæða CLT einingar af með 

gipsplötum til standast brunakröfur. Einangrunarþykktir 

eru minni en fyrir samskonar byggingar úr steinsteypu. 

Umhverfisvænt og minna 

kolefnisfótspor. 

Náttúrulegt og sjálfbært byggingarefni sem hefur mun 

minna kolefnisfótspor en steinsteypa. 

Auðvelt að festa lausamuni Auðvelt er að ná góðu haldi fyrir lausamuni með því að 

skrúfa eða negla beint í CLT einingar. 

Góð innivist og minni 

kyndingarkostnaður 

Með réttri deilihönnun er hægt að ná fram góðum 

eiginleikum hvað varðar loftþéttleika, hljóðvist og 

lágmörkun kyndingarkostnaðs. 

Breytingar á verkstað 

auðveldar 

Ekki þörf á stórum verkfærum til þess að gera 

smávægilegar breytingar á verkstað s.s. breikka göt og 

úrtök í einingum (ef til þess kæmi). 

Minni förgunarkostnaður Einingarnar koma tilsniðnar á verkstað og er því hægt að 

lágmarka rusl og förgunarkostnað verkkaupa. 

Sniðug lausn á afskekktum 

stöðum og minna rask 

Erfitt getur verið að fá vinnuafl og byggingarefni á 

afskekkta eða þrönga staði og geta því tilsniðnar CLT 

einingar verið góður valkostur. 
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7.3 Ókostir þess að byggja úr CLT 

Eins og kostirnir við að byggja úr CLT einingum er margir eru nokkrir ókostir við þetta 

byggingarefni. Tafla 7.2 sýnir helstu ókosti þess að byggja úr CLT einingum (RISE, 2019). 

Tafla 7.2 Helstu ókostir þess að byggja úr CLT einingum. 

Ókostir Afleiðingar 

Mikill upphafskostnaður Margir framleiðendur krefja verkkaupa um 

fyrirframgreiðslu upp á ákveðinn hluta af 

framleiðslukostnaði áður en framleiðsla hefst, sem 

getur reynst kostnaðarsamt. 

Frágangur á votrýmum Nauðsynlegt er að frágangur á votrýmum sé mjög 

vandaður svo hætta á rakaskemmdum sé í lágmarki. 

Þarfnast útveggjaklæðningar Nauðsynlegt er að klæða alla útveggi af því CLT er 

ekki ætlað að standa bert og óvarið utandyra.  

Viðkvæmt fyrir rakabreytingum Styrkur og stífni CLT eininga minnkar þegar 

viðarraki eykst.  

Lítil eiginþyngd Vegna léttleika byggingar getur þurft meiri þyngd 

(stærri undirstöður) til þess að koma til móts við 

mikla upplyftikrafta og/eða veltuvægi.  

Hljóðvistarkröfur Erfitt getur verið að uppfylla hljóðkröfur án þess að 

byggja upp milliplötur með ýmsum hætti sem t.d. 

skerðir lofthæðir. 

Innflutningur á CLT Enn þá eru engir CLT framleiðendur á Íslandi og því 

þarf að flytja allar einingarnar í heilu lagi frá Evrópu. 

Hífingar með kranabíl Oftast er nauðsynlegt að notast við einhverskonar 

kranabíl við uppsetningu á CLT einingum, svo taka 

þarf tillit til þess í kostnaðaráætlun. 

Mikill loftþéttleiki Bæði kostur og ókostur. Mælt er með að notast við 

vélrænar loftræstingar í stærri CLT byggingum til að 

tryggja nægjanleg loftskipti og minnka þannig líkur 

á rakaþéttingu og mygluhættu, en þetta er aukinn 

kostnaður miðað við náttúrulega loftræstingu. 

Nýtt byggingarefni Þar sem CLT er tiltölulega nýtt byggingarefni í 

Evrópu er komin lítil reynsla á CLT byggingar og 

hvernig þær hegða sér til lengri tíma. 

Regluverkið ósamræmt Enn á eftir að samræma hönnunarreglur og innleiða 

CLT í evrópska þolhönnunarstaðla. 
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7.4 Frekari rannsóknir 

Árið 2013 fór CNR-IVALSA (e. Trees and Timber Institute of the Italian National Research 

Council) í umfangsmikið rannsóknarverkefni sem kallaðist SOFIE-project (Ario Ceccotti & 

Sandhaas, 2013) þar sem meginmarkmið verkefnisins var að meta jarðskjálftasvörun sjö 

hæða CLT byggingar sem byggð var upp á stóru hristiborði (e. shaking table) í Japan og tók 

tillit til brunaþols, hljóðvistar, endingar, styrks og stífni. Gólfeiningar voru allar 142 mm 

þykkar en veggeiningar voru frá 142 mm á þykkt á neðri hæðum og niður í 85 mm á þykkt 

fyrir efri hæðirnar. Til að herma það breytilega álag sem tekur þátt í svörun byggingarinnar 

gagnvart jarðskjálftaálagi var notast við þungar stálplötur á hverri hæð. Notast var við 

stálvinkla með reglulegu millibili til þess að tengja saman gólfeiningar við veggeiningar og 

ná fram skerkraftsflutningum milli byggingarhluta. Enda ankeri (e. hold-downs) voru notuð 

á öllum hornum og við op til að koma til móts við upplyftikrafta en á öðrum stöðum var 

notast við tréskrúfur til að festa saman CLT byggingarhluta (Ario Ceccotti & Sandhaas, 

2013). Plastískar formbreytingar voru leyfðar í skervinklum, enda ankerum og tengingum 

milli samsíða veggeininga en allar aðrar tengingar voru yfir-hannaðar þar sem fjaðrandi 

formbreytingar voru einungis leyfilegar gagnvart jarðskjálftaálagi. Keyrðar voru 

mismunandi tímaraðir á bygginguna frá þekktum jarðskjálftum í Japan og á Ítalíu en 

byggingin var hönnuð eftir hegðunarstuðli 𝑞 = 3,0.   

Samkvæmt niðurstöðum Ario Ceccotti and Sandhaas (2013) voru engar markverðar 

skemmdir á byggingarhlutum og einungis þurfti að skipta um nokkur enda ankeri og herða 

skrúfur sem höfðu aðeins dregist út úr CLT einingunum. Hámarksfærsla milli neðstu og efstu 

hæðar var 287 mm. Lítil sem engin varanleg færsla átti sér stað í byggingunni sem hélt lögun 

sinni eftir tímaraðirnar. Há hröðun mældist á efstu hæð byggingarinnar sem gæti leitt til 

skemmda á innanbúsmunum. Niðurstöður Ario Ceccotti and Sandhaas (2013) gefa til kynna 

að háhýsi úr CLT einingum hafa góða eiginleika gagnvart jarðskjálftaálagi og er því kjörinn 

valkostur á jarðskjálftasvæðum. Mynd 7.1 sýnir sjö hæða CLT bygginguna á hristiborðinu í 

Japan árið 2013 ásamt ýktri mynd af hámarks formbreytingum þegar notast var við tímaröð 

frá JMA Kobe jarðskjálftanum þar sem hámarks lárétt hröðun mældist 0,82 g.  

                

Mynd 7.1 Sjö hæða CLT bygging á hristiborði í Japan árið 2013 (til vinstri) ásamt ýktri 

mynd af hámarks formbreytingum (til hægri) (Ario Ceccotti, 2013). 



98 

Þar sem ekki er búið að innleiða CLT í evrópska þolhönnunarstaðla getur verið erfitt að 

ákvarða gildi fyrir hegðunarstuðulinn 𝑞 og samsvarandi seigluflokk, ef taka á tillit til 

ólínulegrar svörunar byggingar gagnvart jarðskjálftaálagi. Þar sem lýsa má hegðun CLT 

bygginga, sem hlutfallslega stífum flekum á milli tengistaða, er styrkur tenginga oftar en 

ekki ráðandi þáttur í hönnun gagnvart láréttu álagi. Því hefði verið áhugavert að hanna fleiri 

tengingar í skrifstofubyggingunni en skilgreina hana í miðlungs seigluflokki, DCM, með 

hegðunarstuðul 𝑞 = 2,5 (rammabygging úr timbri skv. 8.3 í (ÍST-EN-1998-1, 2004)). Til 

þess að tryggja að nota megi DCM og 𝑞 = 2,5 fyrir skrifstofubygginguna skulu plastískar 

formbreytingar á orkueyðandi svæðum ráða við a.m.k. 3 hysteríuslaufur (e. hysteresis loops) 

án þess að mótstaða þeirra minnki um meira en 20%, sjá grein 8.3.(3)P í ÍST-EN-1998-1 

(2004). Niðurstöður Aranha et al. (2017) sýna að fyrir ólínulegar greiningar getur verið erfitt 

að fá tölvulíkan til þess að passa við niðurstöður tilrauna sem framkvæmdar hafa verið á 

rannsóknarstofum. Í stað þess að framkvæma ólínulegar greiningar á skrifstofubyggingunni 

hefði verið hægt að notast við festingar sem teljast vænlegar til orkueyðingar og hafa verið 

prófaðar á rannsóknarstofum (Aranha et al., 2017), ásamt því að uppfylla kröfur í kafla 8 í  

ÍST-EN-1998-1 (2004) um hámarksstærðir bolta og lágmarksstærðir byggingarhluta.           

Þar sem CLT sem byggingarefni er tiltölulega nýtt á byggingarmarkaði er ekki búið að 

rannsaka það í þaula. CLT byggingar rísa í auknum mæli um alla Evrópu á ári hverju og er 

því nauðsynlegt að rannsaka hegðun þeirra gagnvart láréttu álagi nánar. Nokkrar rannsóknir 

hafa verið gerðar á svörun CLT byggingar gagnvart jarðskjálftaálagi (A Ceccotti et al., 2006) 

en mun færri ritrýndar greinar hafa verið gefnar út um hegðun CLT bygginga gagnvart láréttu 

vindálagi. Vegna eðlisléttleika CLT getur vindálag verið ráðandi fyrir margar gerðir CLT 

bygginga og því er nauðsynlegt að rannsaka nánar svörun þeirra gagnvart vindálagi ásamt 

þægindakröfum (e. comfort criteria). Allar almennar rannsóknar sem snúa að CLT eru 

nauðsynlegar á komandi árum svo hægt verði að innleiða þetta byggingarefni sem fyrst inn 

í evrópska þolhönnunarstaðla og fara að nýta alla þá kosti sem CLT hefur upp á að bjóða. 
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8 Lokaorð 

Niðurstöður burðarþolshönnunar á burðarkerfi skrifstofubyggingarinnar gefa til kynna að 

jarðskjálftaálag sé ráðandi lárétt álag fyrir bygginguna ef notast er við lágan seigluflokk, 

DCL, og hegðunarstuðul 𝑞 = 1,5. Með notkun DCL er byggingin hönnuð á fjaðursviði, 

án þess að taka tillit til ólínulegra efniseiginleika, og engar íþyngjandi hönnunarkröfur eru á 

festingum milli byggingarhluta. Ef notast er við miðlungs seigluflokk, DCM, og 

hegðunarstuðul 𝑞 = 2,5, verður vindálag ráðandi fyrir láréttan heildar undirstöðukraft 

byggingarinnar. Mest öll afstífing byggingarinnar gagnvart láréttu álagi er tekin upp með 

CLT veggeiningum lyftukjarna. Upplyftikraftar eru teknir upp með enda ankerum sem 

staðsett eru á endum veggeininga á jarðhæð en skriðkraftar eru teknir upp með stálvinklum 

sem staðsettir eru á milli enda ankera. 

CLT einingar hafa marga kosti sem byggingarefni þar sem þær eru sterkar og léttar með gott 

brunaþol og hátt einangrunargildi. Ristími er stuttur, nákvæmni mikil og byggingarúrgangur 

í lágmarki. Einingarnar eru umhverfisvænar með lágt kolefnisfótspor og innivistfræði er góð. 

Þó svo að ókostir við notkun CLT eininga í byggingum séu nokkrir er samt hægt að hugsa 

suma þeirra sem kosti, t.d. er kostnaður fólginn í vélrænni loftræstingu en hún tryggir góð 

loftskipti, dregur úr hættu á rakaþéttingu og bætir þar með innivist notenda. Mikill 

upphafskostnaður getur verið fráhrindandi fyrir verkkaupa en vegna nákvæmni í framleiðslu 

eininganna eru minni líkur á óvæntum kostnaði þegar komið er á verkstað. Þar sem CLT 

sem byggingarefni er tiltölulega nýtt á byggingarmarkaðnum er ekki búið að rannsaka það í 

þaula. CLT byggingar rísa í auknum mæli um alla Evrópu á ári hverju og er því nauðsynlegt 

að rannsaka hegðun þeirra gagnvart láréttu álagi nánar. Allar almennar rannsóknar sem snúa 

að CLT eru nauðsynlegar á komandi árum svo hægt verði að innleiða þetta byggingarefni 

sem fyrst inn í evrópska þolhönnunarstaðla og fara að nýta alla þá kosti sem CLT hefur upp 

á að bjóða. 

Fyrra markmiðið verkefnisins var að skoða efniseiginleika CLT eininga m.t.t. burðarþols, 

varmaeinangrunar, hljóðvistar og brunaþols ásamt því að bera þá saman við kröfur 

byggingarreglugerðar.  Niðurstöður umfjöllunar um efniseiginleika CLT sýna að hægt er að 

uppfylla allar kröfur byggingarreglugerðar hvað varðar styrk, stífni, einangrun og brunaþol, 

með réttum deililausnum. Síðara markmið verkefnisins var að sýna fram á að með því að 

notfæra sér efniseiginleika CLT sé hægt að hanna umhverfisvænar og hagkvæmar byggingar 

sem séu samkeppnishæfar á íslenskum byggingarmarkaði. Samkvæmt niðurstöðum 

burðarþolshönnunar og kostnaðarmats, ásamt útreikningum á kolefnisspori fyrir 

skrifstofubygginguna, er hægt að draga þá ályktun að notkun CLT eininga og límtrés í 

burðarkerfi bygginga sé ákjósanlegur og samkeppnishæfur kostur fyrir íslenskan 

byggingarmarkað m.t.t. efniseiginleika timburs, krafna byggingarreglugerðar, kostnaðar og 

umhverfissjónarmiða. Með notkun CLT eininga og límtrés í stað steinsteypu er hægt að 

draga mikið úr kolefnislosun íslenska byggingariðnaðarins og koma til móts við markmið 

Íslands um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040.  
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Viðauki A – Niðurstöður útreikninga 

fyrir límtrésbita í milliásetu 

Skrifstofubygging á Selfossi 

Límtrésbitar í burðarlínu sem mynda milliásetur fyrir CLT plötur 

10.03.2021 - KEA 

           

Efniseiginleikar og umhverfi 

           

Efni GL30c  fm,k 30 MPa  E0,m 
     

13.000  MPa 

Notkunarflokkur 1  ft,0,k 19,5 MPa  E0,k 

     

10.800  MPa 

Varanleiki álags Meðalv.  ft,90,k 0,5 MPa  E90,m 
           

300  MPa 

kmod 0,8  fc,0,k 24,5 MPa  Gm 
           

650  MPa 

kmod,fi 1,0  fc,90,k 2,5 MPa     

gM 1,25  fv,k 3,5 MPa  rk 390 kg/m3 

gM,fi 1,0  fr,k 1,2 MPa  rm 430 kg/m3 

           

Uppsetning líkans, þversniðsstærðir og álagsforsendur 

   

 

  

l 5.000 mm   

b 185 mm   

h 495 mm   

     

A 

                 

91.575  mm2   

Iy 

  

1.869.847.031  mm4   

Iz 

      

261.179.531  mm4   

W 

           

7.554.938  mm3         

           

g+gv 2,9 kN/m2 Eiginþyngd qSLS 29,7 kN/m Allt jafndreift í SLS  

qk 3,0 kN/m2 Notálag qEd 42,0 kN/m Allt jafndreift í ULS  

w 5,0 m Álagsbreidd QEd 6,75 kN Stakur punktkraftur í ULS 

Qk 4,5 kN Notálag qg,Ed 3,9 kN/m Eiginþyngd jafndreifð í ULS 

y1 0,5 Samverkunarstuðull Ed,fi 22,0 kN/m Brunaálag   
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Athugun á hliðarkiknunarhættu OK 

           

lef,m 5.490 mm Virk kiknunarlengd 

sm,crit 106 MPa Krítísk beygjuspenna fyrir rétthyrnt þversnið 

           

lrel,m 0,53 OK Ekki þarf að athuga styrk m.t.t. hliðarkiknun 

   

Einnig er hægt að gera ráð fyrir að CLT plötur ofan á bita tryggi 

stöðugleika gagnvart hliðarkiknun  

           

Sniðkraftsferlar - Brotmarkaástand (ULS) 

           

Jafndreifð eiginþyngd og notálag Jafndreifð eiginþyngd + punktálag á versta stað   

x [m] MEd [kNm] VEd [kN] x [m] MEd [kNm] VEd [kN]   

0,0 0,0 105,1 0,0 0,0 16,5   

0,5 47,3 84,1 0,5 6,1 7,8   

1,0 84,1 63,1 1,0 11,2 5,9   

1,5 110,4 42,0 1,5 15,3 3,9   

2,0 126,1 21,0 2,0 18,5 2,0   

2,5 131,4 0,0 2,5 20,7 0,0   

3,0 126,1 -21,0 3,0 18,5 -2,0   

3,5 110,4 -42,0 3,5 15,3 -3,9   

4,0 84,1 -63,1 4,0 11,2 -5,9   

4,5 47,3 -84,1 4,5 6,1 -7,8   

5,0 0,0 -101,5 5,0 0,0 -9,8   

           

Brotmarkaástand (ULS) 92% 

           

MEd,max 

      

131.406.135  Nmm  sm,d 17,4 MPa OK 89%   

VEd,max* 

                 

84.310  N  fm,d 19,6 MPa     

W 

           

7.554.938  mm3         

beff 123 mm  tEd 
             

2,07  MPa OK 92%   

kh 1,02   fv,d 

             

2,24  MPa     

           

Brotmarkaástand (ULS) - Brunahönnun 79% 

        

 

    

k0 1,0   hfi 446 mm     

d0 7 mm  bfi 87 mm     

bn 0,7 mm/min    

 

  

t 60 min  

Þversnið brennur á 

þremur hliðum     

def 49 mm         
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MEd,max 

        

68.692.044  Nmm  sm,d 23,8 MPa OK 67%   

VEd,max 

                 

54.954  N  fm,d 35,5 MPa     

W 

           

2.884.282  mm3         

beff 58 mm  tEd 
               

3,2  MPa OK 79%   

kh,fi 1,03   fv,d 

               

4,0  MPa     

kfi 1,15          

           

Titringskrafa byggingarreglugerðar um létt gólf OK 

Samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð tilheyrir skrifstofubyggingin flokki A en þar eru strangar kröfur gerðar til 

útlits og notagildis. 

Samkvæmt töflu 8.02 er krafa um hámark svignun upp á 1,0 mm fyrir létt gólf vegna skammtímapunktálags, P=1,0 kN. 

Hér er um að ræða skammtímaformbreytingu og því þarf ekki að taka tillit til skriðs. 

   

 

    

E0,m 
                 

13.000  MPa     

P 1.000 N 

 

   

u1,0 kN 0,11 mm     

ukrafa 1,00 mm OK       

           

Notmarkaástand (SLS) 81% 

Samkvæmt grein 8.2.4 í byggingarreglugerð tilheyrir byggingin flokki A (skrifstofubygging). Þegar um hreyfanlegt 

álag er að ræða er miðað við skammtímaáhrif. Svignun vegna heildarálags felur í sér öll tímaháð áhrif. 

uheild L/250 eða 20 mm  uheild 20 mm    

uhreyf L/500 eða 20 mm  uhreyf 10 mm    

kdef 0,6 Skriðstuðull       

y2 0,3 Quasi-permanent samverkunarstuðull (Flokkur B í töflu A1.1 úr ÍST EN 1998) 
           

Skammtímaformbreytingar          

gk 14,5 N/mm         

qk 15,0 N/mm  uinst,G 5,8 mm     

Qk 4.500 N         

L 5.000 mm  uinst,q 6,0 mm < uhreyf OK  

E0,m 
                 

13.000  MPa         

Gm 
                       

650  MPa  uinst,Q 0,6 mm < uhreyf OK  

Aw 

                 

91.575  mm2         

I 

  

1.869.847.031  mm4   
 

     

Langtímaformbreyting m.t.t. skriðs   

 

     

ufin,g 

                           

9,2  mm         

ufin,q 

                           

7,0  mm    

 

    

ufin 

                         

16,3  mm < uheild OK      
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Viðauki B – Niðurstöður útreikninga 

fyrir límtréssúlu í útvegg 

SKRIFSTOFUBYGGING 

Límtréssúla í útvegg milli glugga 

12.03.2021 - KEA 

           

Efniseiginleikar og umhverfi 

           

Efni  GL30c  fm,k 30 MPa  E0,m 
     

13.000  MPa 

Notkunarflokkur 1  ft,0,k 19,5 MPa  E0,k 

     

10.800  MPa 

Varanleiki álags Skyndil.  ft,90,k 0,5 MPa  E90,m 
           

300  MPa 

kmod  1,1  fc,0,k 24,5 MPa  Gm 
           

650  MPa 

kmod,fi  1,0  fc,90,k 2,5 MPa     

gM  1,25  fv,k 3,5 MPa  rk 390 
kg/m3 

gM,fi  1,0  fr,k 1,2 MPa  rm 430 
kg/m3 

           

Uppsetning líkans, þversniðsstærðir og álagsforsendur 

   

 

  

 

      

L 2.355 mm         

b 115 mm         

h 990 mm         

       

 

   

A 

                      

113.850  mm2         

Iy 

          

9.298.698.750  mm4         

Iz 

              

125.472.188  mm4         

Wy 

                

18.785.250  mm3         

           

NEd,x 216,9 kN 

Áslægur kraftur úr 

SAP2000      

           

Mmax,y 131,0 kNm Hámarks vægi úr SAP2000     

VEd,max 42,8 kN Hámarks sker úr SAP2000     

beff 76,7 mm Virk breidd      
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Athugun á súlukiknunarhættu Já, hætta 

           

lef,y 2.002 mm Kiknunarlengd vegna kiknunar um y-ás    

lef,z 2.002 mm Kiknunarlengd vegna kiknunar um y-ás    

dz 990 mm Breidd súlu í kiknunarstefnu    

dy 115 mm Breidd súlu í kiknunarstefnu    

ly 7,0  Renglutala fyrir rétthyrnt þversnið    

lz 60,3  Renglutala fyrir rétthyrnt þversnið 

 

  

lrel,y 0,11  Hlutfallsleg renglutala      

lrel,z 0,91  Hlutfallsleg renglutala      

           

y-ás Ekki þarf að athuga styrk m.t.t. súlukiknunar       

z-ás Súlukiknunarhætta       

           

Athugun á hliðarkiknunarhættu OK 

           

lef,m 1.884 mm Virk kiknunarlengd  

sm,crit 60 MPa Krítísk beygjuspenna fyrir rétthyrnt þversnið  

lrel,m 0,71 OK Ekki þarf að athuga styrk m.t.t. hliðarkiknun  

           

Brotmarkaástand (ULS) 35% 

           

bc 0,1 Fyrir límtré        

km 0,7 Fyrir rétthyrnt þversnið       

ky 0,496 Lækkunarstuðull        

kz 0,949 Lækkunarstuðull        

kc,y 1,00 Lækkunarstuðull        

kc,z 0,832 Lækkunarstuðull        

kh 1,00 Hækkunarstuðull        

Hönnunarstyrkur          

fc,0,d 21,6 MPa Þrýstistyrkur       

fm,d 26,4 MPa Beygjustyrkur       

fv,d 3,08 MPa Skerstyrkur       

           

Þrýsti-, beygju- og skerspennur        

sc,0,d 1,91 MPa         

sm,y,d 6,97 MPa         

tEd,max 0,85 MPa         
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Styrkleikakröfur þegar það er kiknunarhætta       

         

  

 

  = 0,35 < 1,0 OK  

      

           

    

 

= 0,29 < 1,0 OK  

      

            

= 0,27 < 1,0 OK      

      

           

Brotmarkaástand (ULS) - Brunahönnun 56% 

        

 

k0 1,0   hfi 892 mm  

d0 7 mm  bfi 66 mm  

bn 0,7 mm/min  

Þversnið brennur á 

þremur hliðum  

t 60 min      

def 49 mm      

        

fc,0,d 28,2 MPa Þrýstistyrkur       

fm,d 34,5 MPa Beygjustyrkur       

fv,d 4,03 MPa Skerstyrkur       

           

kh,fi 1,00 Hækkunarstuðull        

kfi 1,15          

Wfi 

                   

8.752.304  mm3         

bef,fi 44,0 mm         

           

Þrýsti-, beygju- og skerspennur        

sc,0,d 3,68 MPa         

sm,y,d 14,97 MPa         

tEd,max 1,64 MPa         

           

Styrkleikakröfur þegar það er kiknunarhætta        

           

   

 

 = 0,56 < 1,0 OK  

      

           

     = 0,46 < 1,0 OK  

 

 

    

           
 

= 0,41 < 1,0 OK 
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Viðauki C – Niðurstöður útreikninga 

fyrir CLT veggeiningu í lyftukjarna 

SKRIFSTOFUBYGGING 

CLT veggeining í lyftukjarna 

20.03.2021 - KEA 

           

Efniseiginleikar og umhverfi 

           

Efni (öll lög) CLT C24  fm,k 24 MPa E0,m 
     

11.000  MPa 

Notkunarflokkur 1  ft,0,k 14,5 MPa E0,k 

        

7.400  MPa 

Varanleiki álags Skyndilegt  ft,90,k 0,4 MPa E90,m* 
                 

-  MPa 

kmod  1,1  fc,0,k 21 MPa G0,m 
           

690  MPa 

gM  1,25  fc,90,k 2,5 MPa G90,m 
              

50  MPa 

   fv,k 4,0 MPa rk 350 kg/m3 

    fr,k 0,7 MPa rm 420 kg/m3 

     
 

   
 

 

Uppsetning líkans, þversniðseiginleikar og álagsforsendur 

     

 

  

Le 

                           

3.300  mm 

Virk 

kiknunarlegd 

 

b 

                           

5.000  mm Heildarbreidd 

     

t1 40 mm Þykkt lags 1 

t2 20 mm Þykkt lags 2 

t3 40 mm Þykkt lags 3 

t4 20 mm Þykkt lags 4 

t5 40 mm Þykkt lags 5 

hCLT 160 mm Þykkt einingar 

     

bx 5.000 mm Breidd 

zs 80 mm Þyngdarmiðja 

hx 120 mm Hæð laga í x átt   

a1 60 mm Flutnings fjarlægð 

 

      

a3 0 mm Flutnings fjarlægð      

a5 60 mm Flutnings fjarlægð      
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Ax,net 

                         

600.000  mm2 Flatarmál laga í x átt      

Ix,net 
                

1.520.000.000  mm4 Nettó tregðuvægi um x      

Wx,net 

                   

19.000.000  mm3 Nettó mótstöðuvægi um x  

 

  

           

Nd,c 957 kN Þrýstikraftur úr SAP2000     

Nd,t 782 kN/m Togkraftur úr SAP2000     

Mmax,y 220 kNm Hámarks vægi úr SAP2000     

VEd,max 115 kN Hámarks skerkraftur úr SAP2000 

           

Athugun á súlukiknunarhættu Súlukiknunarhætta 

      

 

  

Le 

                           

3.300  mm Virk kiknunarlengd   

g1 0,86  Gamma stuðull f. lag 1   

g3 1,00  Gamma stuðull f. lag 3   

g5 0,86  Gamma stuðull f. lag 5   

        

Ix,ef 
                

1.321.905.238  mm4 Virkt tregðuvægi um x   

ix,ef 

                                 

47  mm Virkur tregðuradíi um x   

ly 
                                 

70   Renglutala    

lrel,y 
                             

1,19   Hlutfallsleg renglutala   

        

y-ás Súlukiknunarhætta       

           

Brotmarkaástand (ULS) 69% 

           

bc 0,1  Fyrir CLT       

ky 1,255  Lækkunarstuðull   

 

  

kc,y 0,607  Lækkunarstuðull      

           

Hönnunarstyrkur          

fc,0,xlay,d 18,5 MPa Þrýstistyrkur       

ft,xlay,d 12,8 MPa Togstyrkur    
 

  

fm,xlay,d 21,2 MPa Beygjustyrkur       

fv,d 3,52 MPa Skerstyrkur       

kh 1,00 Hækkunarstuðull     

 

  

km 0,7 Rétthyrnt þversnið       
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Þrýsti-, tog-, beygju-, og skerspennur     

sc,x,d 1,60 MPa         

st,x,d 1,30 MPa         

sm,y,d 11,6 MPa  

 

      

tEd,max 1,31 MPa         

           
 

Styrkleikakröfur þegar það er kiknunarhætta        

   = 0,69 < 1,0 OK   

  

 

 

           

   
= 0,65 < 1,0 OK 

  

 
 

   

           

   = 0,49 < 1,0 OK 

 
 

   
 

 

     
     

 

            

= 0,37 < 1,0 OK      
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Viðauki D – Niðurstöður útreikninga 

fyrir CLT plötueiningu í milligólfi 

SKRIFSTOFUBYGGING 

CLT plötueining í milligólfi 

21.03.2021 - KEA 

           

Efniseiginleikar og umhverfi               

           

Efni (öll lög) CLT C24 fm,k 24 MPa  E0,m 
     

11.000  MPa 

Notkunarflokkur 1 ft,0,k 14,5 MPa  E0,k 

        

7.400  MPa 

Varanleiki álags Meðalvarandi ft,90,k 0,4 MPa  E90,m* 
                 

-  MPa 

kmod  0,8 fc,0,k 21 MPa  G0,m 
           

690  MPa 

gM  1,25 fc,90,k 2,5 MPa  G90,m 
              

50  MPa 

   fv,k 4 MPa  rk 350 kg/m3 

   fr,k 0,7 MPa  rm 420 kg/m3 

           

Uppsetning líkans, þversniðsstærðir og álagsforsendur       

          

     L 4.950 mm   

 

 

   b 1.000 mm   

     h 160 mm   

     t1 40 mm   

    t2 20 mm   

    t3 40 mm   

    t4 20 mm   

    t5 40 mm   

 

 

         

           

           

g+gv 2,5 kN/m2 Öll eiginþyngd qSLS 5,5 kN/m Allt jafndreift í SLS  

q 3,0 kN/m2 Notálag qULS 7,9 kN/m Allt jafndreift í ULS  

bx 1,0 m Álagsbreidd QEd 6,8 kN Punktkr. á versta stað í ULS 

Qk 4,5 kN Punktálag qg,Ed 3,4 kN/m Eiginþyngd jafndreifð í ULS 

y1 0,5  Samverkunarstuð. Ed,fi 4,0 kN/m Brunaálag  
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Sniðkraftsferlar - Brotmarkaástand (ULS)           

 

Jafndreifð eiginþyngd og notálag í brotmarkaástandi      

           

           

 

 

         

           

           

           

           

           

           

           

           

Brotmarkaástand (ULS)                 47% 

           

MEd,max 

        

24.160.996  Nmm/m sm,d 6,4 MPa OK 38%   

VEd,max 

                 

24.405  N/m  fm,d 16,9 MPa     

Ax,net 

                   

120.000  mm2         

Ix,net 

      

304.000.000  mm4  tEd 
          

0,21  MPa OK 8%   

Wx,net 

           

3.800.000  mm3  fv,d 

          

2,56  MPa     

SR,x,net 

           

2.400.000  mm3         

Sx,net 

           

2.600.000  mm3  tRv,d 
          

0,21  MPa OK 47%   

Ix,ef 

      

281.250.000  mm4  fRv,d 

          

0,45  MPa     

ksys 1,1          

Fc,z,d 104.000 N  sc,z,d 0,91 MPa OK 38%   

Aef 113.850 mm2  fc,90,d 2,40 MPa     

kc,90 1,5          

           

Titringskrafa byggingarreglugerðar um létt gólf             OK 

 

        

 

   

           

E0,m 
                 

11.000  MPa         

P 

                   

1.000  N         

M0 

              

465.300  Nmm   

 

     

Ix,net 

      

304.000.000  mm4         

u1,0 kN 0,54 mm OK  

 

     

uByggingar. 1,00 mm         

           

f1 10,75 Hz OK 
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Notmarkaástand (SLS)                 98% 

 

 

           

uheild L/250 eða 20 mm L/250 = 19,8 mm   

uhreyf L/500 eða 20 mm L/500 = 9,9 mm   
 

  

 

         

           

kdef 0,6 Skriðstuðull (ATH: 0,6 fyrir burðarvið og límtré skv. ÍST EN 1995 en 0,85 skv. RISE)  

y2 0,3 Quasi-permanent samverkunarstuðull (Flokkur B í töflu A1.1 úr ÍST EN 1998) 

Skammtímaformbreytingar  

 

        

gk 2,5 N/mm         

qk 3,0 N/mm  

 

   + 5 % skeráhrif  

Qk 4.500 N         

L 4.950 mm         

E0,m 
                 

11.000  MPa  

 

   + 5 % skeráhrif  

Gm 
                       

690  MPa         

Ax,net 

                   

120.000  mm2         

Ix,ef 

      

281.250.000  mm4  uinst,G 6,4 mm     

M0 

              

465.300  Nmm/m uinst,q 7,7 mm < uhreyf OK   

           

Langtímaformbreyting m.t.t. skriðs         

ufin,g 

                         

10,3  mm         

ufin,q 

                           

9,1  mm         

ufin 

                         

19,4  mm < uheild OK       
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