
 

 

 

 

Austurkór 58 

Lokavefni í Byggingariðnfræði 

 

 

 

Höfundar: 

Bergrós Hjálmarsdóttir 

Guðjón Hrafn Sigurðarson 

Kristinn Elfar Ásgeirsson 

Marías Þór Skúlason 

Leiðbeinendur: 

 Eyþór Rafn Þórhallsson 

 Helgi Guðjónsson 

 Viggó Magnússon 

Iðn-og tæknifræðideild 

  



2 
 
 

Iðn og tæknifræðideild 

 

Heiti verkefnis:   

Austurkór 58, 202 Kópavogur   

  

       

Námsbraut:  Tegund verkefnis: 

Byggingariðnfræði  Lokaverkefni-skýrsla 

 

       

       

Önn:  Námskeið:  Ágrip:   

2021-1  BI-LOK1006   

Lokaverkefnið felur í sér að teikna og hanna tveggja hæða 

einbýlishús með innbyggðum bílskúr. Kröfur eru gerðar 

um að neðri hæð sé steypt og efri hæð sé úr timbri. Í 

þessu verkefni var valið CLT timbur einingar í veggi á 

efri hæð. 

Húsið að Austukór 58, Kópavogi var notað í þetta 

verkefni en því var breytt töluvert. 

 

Teikningasett inniheldur: Uppdráttaskrá, aðaluppdrætti, 

verkteikningar, burðarvirkisuppdrætti, lagnauppdrætti og 

skráningartöflu. 

 

Skýrsla inniheldur: Verklýsingar, burðarþols-, varmataps- 

og lagnaútreikninga, þakrennur og niðurfalls útreikninga, 

verkhluta, tilboðsskrá, kostnaðaráætlun, umsókn um 

byggingarleyfi, gátlista, verkáætlun. 

  

    

    

Höfundur:  

Bergrós Hjálmarsdóttir 

Marías Þór Skúlason 

Kristinn Elfar Ásgeirsson 

Guðjón Hrafn Sigurðarson 

 

 

 

 

    

Umsjónarkennari:  

Helgi Guðjón Bragason 

Viggó Magnússon 

 

 

    

Leiðbeinandi:  

Eyþór Rafn Þórhallsson 

Helgi Guðjón Bragason 

Viggó Magnússon 

 

 

    

Fyrirtæki/stofnun:  

Háskólinn í Reykjavík 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

Dagsetning:    Lykilorð íslensk:  Lykilorð ensk: 

    Timburhús, steinsteypa, 

Einhalla þak, límtré 

 Woodhouse, concrete, 

Single slop roof, glulam      

     

       

Dreifing:       

opin  lokuð  til:   

 

Heiti verkefnis:   

Austurkór 58, 202 Kópavogur   

  

       

X 

 



3 
 
 

 

  



4 
 
 

Efnisyfirlit 

1 INNGANGUR ................................................................................................................................... 12 

1.0 HÖNNUNARFERLI ........................................................................................................................ 12 

2 VERKLÝSING .................................................................................................................................. 13 

2.0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF.......................................................................................................... 14 

2.0.1 HÖNNUN ............................................................................................................................ 14 

2.0.2 EFNISVAL .......................................................................................................................... 14 

2.0.3 ÞARFAGREINING ............................................................................................................. 14 

2.2.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA ................................................................................................ 15 

2.2.1.0 UNDIRBÚNINGUR ......................................................................................................... 15 

2.2.1.1 AÐSTAÐA ....................................................................................................................... 15 

2.2.1.2 MERKING VINNUSTAÐAR .......................................................................................... 15 

2.2.1.3 GIRÐING MEÐ HLIÐI .................................................................................................... 16 

2.2.1.4 BYGGINGASTJÓRN ....................................................................................................... 16 

2.2.1.5 UHVERFISSTEFNA OG VERKSTJÓRN Á VINNUSTAÐ ........................................... 16 

2.2.1.6 JARÐVINNA VEGNA BYGGINGAR ............................................................................ 17 

2.2.1.7 GRÖFTUR OG FYLLING ............................................................................................... 17 

2.2.1.8 UPPGRÖFTUR ÚR HÚSGRUNNI .................................................................................. 17 

2.2.1.9 GRÖFTUR Á LAUSUM JARÐVEGI .............................................................................. 17 

2.2.1.10 FYLLING UNDIR GÓLFPLÖTUR ............................................................................... 18 

2.2.1.11 FYLLING AÐ HÚSI ...................................................................................................... 18 

2.2.1.12 PLÖTUPRÓF Á FYLLINGU ......................................................................................... 18 

2.2.1.13 JÖFNUNARLAG UNDIR EINANGRUN ..................................................................... 18 

2.2.1.14 JARÐVINNA VEGNA AÐ- OG FRÁVEITULAGNA ................................................. 18 

2.2.1.15 EINANGRUN UNDIR GÓLFPLÖTUR ........................................................................ 19 

2.3 BURÐARVIRKI ......................................................................................................................... 19 

2.3.1 STEYPUMÓT .......................................................................................................................... 19 

2.3.1.0 ALMENN ATRIÐI ........................................................................................................... 19 

2.3.1.1 SAMTENGING MÓTABYRÐA...................................................................................... 19 

2.3.1.2 NÁKVÆMISKRÖFUR .................................................................................................... 20 

2.3.1.3 YFIRHÆÐIR Á PLÖTUM ............................................................................................... 20 

2.3.1.4 ÖRYGGISSTOÐIR .......................................................................................................... 20 

2.3.1.5 FRÁSLÁTTUR OG MÓTARIF ....................................................................................... 20 

2.3.1.6 MÓTATENGI ................................................................................................................... 20 

2.3.1.7 MISFELLUR .................................................................................................................... 20 



5 
 
 

2.3.1.8 STEYPUSKIL ................................................................................................................... 21 

2.3.1.9 MAGNTÖLUR ................................................................................................................. 21 

2.3.1.10 UNDIRSTÖÐUMÓT ...................................................................................................... 21 

2.3.1.11 VEGGJAMÓT ................................................................................................................ 21 

2.3.1.12 PLÖTUMÓT ................................................................................................................... 21 

2.3.1.13 GÖT OG RAUFAR ........................................................................................................ 22 

2.3.2 BENDISTÁL ........................................................................................................................... 22 

2.3.2.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 22 

2.3.2.1 GEYMSLA BENDISTÁLS .............................................................................................. 22 

2.3.2.2 VINNA .............................................................................................................................. 22 

2.3.2.3 BENDISTÁL .................................................................................................................... 22 

2.3.3 STEINSTEYPA ....................................................................................................................... 23 

2.3.3.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 23 

2.3.3.1 STEYPUEFNI ................................................................................................................... 23 

2.3.3.2 STEYPA ........................................................................................................................... 27 

2.3.3.3 PÚSSNING PLATNA ...................................................................................................... 28 

2.3.3.4 STEYPTIR STIGAR......................................................................................................... 28 

2.3.3.5 PLÖTUSTEYPA ............................................................................................................... 28 

2.3.4 CLT VEGGJAEININGAR ...................................................................................................... 29 

2.3.4.0 Almennt ............................................................................................................................. 29 

2.3.4.1 Kröfur ................................................................................................................................ 29 

2.3.4.2 CLT einingar ..................................................................................................................... 29 

2.3.5 STÁLVIRKI ............................................................................................................................ 30 

2.3.5.1 STÁLSÚLUR ................................................................................................................... 30 

2.3.6 ÞAK ......................................................................................................................................... 30 

2.3.6.1 ALMENNT ....................................................................................................................... 30 

2.3.6.2 VINNA .............................................................................................................................. 30 

2.3.6.3 EININGAVERÐ ............................................................................................................... 30 

2.3.6.4 SPERRUÞAK ................................................................................................................... 30 

2.4. LAGNIR .................................................................................................................................... 32 

2.4.0 ALMENN ATRIÐI .............................................................................................................. 32 

2.4.0.1 UPPDRÆTTIR ................................................................................................................. 32 

2.4.0.2 REGLUGERÐIR .............................................................................................................. 33 

2.4.0.3 EFNI OG VINNA ............................................................................................................. 33 

2.4.0.4 HÆFNISKRÖFUR ........................................................................................................... 33 



6 
 
 

2.4.0.5 EFTIRLIT ......................................................................................................................... 33 

2.4.0.6 PRÓFANIR OG ÚTTEKT ................................................................................................ 33 

2.4.1 LAGNIR Í JÖRÐU .................................................................................................................. 34 

2.4.1.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 34 

2.4.1.1 SKÓLPLAGNIR Í JÖRÐU ............................................................................................... 34 

2.4.1.2 REGNVATNSLAGNIR ................................................................................................... 34 

2.4.1.3 BRUNNAR ....................................................................................................................... 35 

2.4.1.4 INNTÖK ........................................................................................................................... 35 

2.4.2 FRÁRENNSLISLAGNIR OFAN GÓLFS .............................................................................. 35 

2.4.2.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 35 

2.4.2.1 SKÓLPLAGNIR INNANHÚSS ....................................................................................... 35 

2.4.3 NEYSLUVATNSLAGNIR ..................................................................................................... 36 

2.4.3.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 36 

2.4.3.1 PEX- PÍPUR ..................................................................................................................... 36 

2.4.3.2 TENGINGAR OG FRÁGANGUR LAGNA .................................................................... 36 

2.4.3.3 DREIFIKISTUR ............................................................................................................... 37 

2.4.3.4 LOKAR OG MÆLAR ...................................................................................................... 37 

2.4.3.5 ÞRÝSTIPRÓFUN ............................................................................................................. 37 

2.4.4 HREINLÆTISTÆKI ............................................................................................................... 37 

2.4.4.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 37 

2.4.4.1 TÆKJALISTI ................................................................................................................... 38 

2.4.4.2 VATNSSALERNI ............................................................................................................ 38 

2.4.4.3 HANDLAUGAR .............................................................................................................. 38 

2.4.4.4 SKOLVASKAR ................................................................................................................ 38 

2.4.4.5 ELDHÚSVASKAR .......................................................................................................... 39 

2.4.4.6 ÚTIKRANAR ................................................................................................................... 39 

2.4.4.7 STURTUBÚNAÐUR ....................................................................................................... 39 

2.4.4.8 GÓLFNIÐURFÖLL.......................................................................................................... 39 

2.4.5 HITALAGNIR ......................................................................................................................... 40 

2.4.5.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 40 

2.4.5.1 PEX- PÍPUR ..................................................................................................................... 40 

2.4.5.2 GÓLFHITALAGNIR ........................................................................................................ 40 

2.4.5.3 TENGINGAR OG FRÁGANGUR LAGNA .................................................................... 41 

2.4.5.4 DREIFIKISTUR FYRIR GÓLFHITA .............................................................................. 41 

2.4.5.5 LOKAR OG MÆLAR ...................................................................................................... 41 



7 
 
 

2.4.5.6 OFNAR ............................................................................................................................. 42 

2.4.5.7 MERKING LAGNA ......................................................................................................... 42 

2.4.5.8 ÞRÝSTIPRÓFUN OG STILLING HITAKERFA ............................................................ 42 

2.4.5.9 HRINGRÁSARDÆLA ..................................................................................................... 43 

2.4.5.10 REKSTRARGÖGN ........................................................................................................ 43 

2.4.6 SNJÓBRÆÐSLA ..................................................................................................................... 43 

2.4.6.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 43 

2.4.6.1 SNJÓBRÆÐSLULAGNIR ............................................................................................... 43 

2.4.6.2 DREIFIKISTUR ............................................................................................................... 44 

2.4.6.3 TENGIGRIND OG RENNSLISMÆLIR .......................................................................... 44 

2.4.6.4 FROSTLÖGUR OG ÁFYLLING ..................................................................................... 44 

2.4.6.5 ÞRÝSTIPRÓFUN ............................................................................................................. 45 

2.4.6.6 STILLING SNJÓBRÆÐSLU ........................................................................................... 45 

2.4.7 LOFTRÆSTIKERFI ................................................................................................................ 45 

2.4.7.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 45 

2.4.7.1 UPPHENGI FESTINGAR ................................................................................................ 45 

2.4.7.2 BLÁSARAR ..................................................................................................................... 45 

2.4.7.3 HLJÓÐGILDRUR ............................................................................................................ 45 

2.4.7.4 LOFTVENTLAR .............................................................................................................. 46 

2.4.7.5 MÆLINGAR OG STILLINGAR ..................................................................................... 46 

2.4.7.6 FRÁGANGUR GATA ...................................................................................................... 46 

2.5 RAFKERFI ................................................................................................................................. 47 

2.5.0 YFIRLIT .............................................................................................................................. 47 

2.5.1 ALMENNT .......................................................................................................................... 47 

2.5.1.1 PÍPUR ............................................................................................................................... 48 

2.5.1.2 DÓSIR, TÖFLU- OG TENGIKASSAR ........................................................................... 48 

2.5.1.3 LAMPAR, TÆKI OG FLEIRA ........................................................................................ 50 

2.5.1.4 TÆKJALSTI ..................................................................................................................... 50 

2.5.1.5 ÍDRÁTTARKERFI, TENGLAR OG ROFAR ................................................................. 50 

2.5.1.6 VINNURAFLÖGN ........................................................................................................... 50 

2.5.1.7 TENGLAR ........................................................................................................................ 51 

2.5.1.8 ROFAR ............................................................................................................................. 51 

2.5.1.9 ÍDRÁTTARVÍR................................................................................................................ 51 

2.5.1.10 GIRNI ............................................................................................................................. 51 

2.5.2 LÁGSPENNUKERFI .............................................................................................................. 51 



8 
 
 

2.5.2.1 ALMENNT ....................................................................................................................... 51 

2.5.2.2 JARÐBINDINGAR .......................................................................................................... 52 

2.5.2.3 LÁGSPENNUSKÁPAR ................................................................................................... 52 

2.5.2.4 RAFSBÚNAÐUR Í LÁGSPENNUSKÁPA ..................................................................... 53 

2.5.2.5 SJÁLFVÖR ....................................................................................................................... 53 

2.5.2.6 LEKALIÐAR .................................................................................................................... 53 

2.5.2.7 DIMMER .......................................................................................................................... 53 

2.5.2.8 GRUNNSKAUT Á VATNSINNTAK OG JARÐBINDING Á BAÐI ............................ 54 

2.5.2.9 SÍMA OG- TÖLVUTENGLAR OG DYRABJALLA...................................................... 54 

2.5.2.10 MERKINGAR ................................................................................................................ 54 

2.5.3 LÝSINGARKERFI .................................................................................................................. 54 

2.5.3.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 54 

2.6.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS ................................................................................................. 54 

2.6.0.1 ALMENNT ....................................................................................................................... 54 

2.6.0.2 EFNI OG VINNA ............................................................................................................. 55 

2.6.0.3 EFTIRLIT ......................................................................................................................... 55 

2.6.0.4 PRÓFANIR OG ÚTTEKT ................................................................................................ 55 

2.6.1 MÚRVERK.............................................................................................................................. 55 

2.6.1.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 55 

2.6.1.1 EFNISVAL ....................................................................................................................... 56 

2.6.1.2 INNMÚRUN LAGNA ...................................................................................................... 56 

2.6.1.3 VIÐGERÐIR STEYPTRA VEGGJA ............................................................................... 56 

2.6.1.4 FLOTUN GÓLFA............................................................................................................. 56 

2.6.2 INNVEGGIR ........................................................................................................................... 57 

2.6.2.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 57 

2.6.2.1 Léttir innveggir ................................................................................................................. 57 

2.6.2.2 KLÆÐNING CLT VEGGJA ............................................................................................ 57 

2.6.3 MÁLUN INNANHÚSS ........................................................................................................... 57 

2.6.3.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 57 

2.6.3.1 SANDSPÖRTLUN VEGGJA OG LOFTA ...................................................................... 58 

2.6.3.2. MÁLUN Á SANDSPARTLAÐA FLETI ........................................................................ 58 

2.6.3.3 MÁLUN LÉTTRA VEGGJA ........................................................................................... 58 

2.6.3.4 MÁLUN GLUGGA .......................................................................................................... 59 

2.6.4 INNRÉTTINGAR .................................................................................................................... 59 

2.6.4.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 59 



9 
 
 

2.6.4.1 INNRÉTTINGAR ............................................................................................................. 59 

2.6.4.2 INNIHURÐIR ................................................................................................................... 60 

2.6.4.3 SKÁPAR ........................................................................................................................... 60 

2.6.5 FLÍSALÖGN ........................................................................................................................... 60 

2.6.5.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 60 

2.6.5.1 FLÍSALÖGN Á VEGGI ................................................................................................... 60 

2.6.5.2 FLÍSALÖGN Á GÓLF ..................................................................................................... 60 

2.6.6 PARKETLÖGN ....................................................................................................................... 60 

2.6.7 HANDRIÐ INNANHÚSS ....................................................................................................... 61 

2.6.7.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 61 

2.6.7.1 GLERHANDRIÐ .............................................................................................................. 61 

2.7. FRÁGANGUR UTANHÚSS .................................................................................................... 61 

2.7.0 ALMENNT .......................................................................................................................... 61 

2.7.0.1 EFNI OG VINNA ............................................................................................................. 62 

2.7.0.2 PRÓFANR OG ÚTTEKT ................................................................................................. 62 

2.7.1 MÚRVERK.............................................................................................................................. 62 

2.7.1.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 62 

2.7.1.1 MÚRHÚÐUN UTANHÚSS ................................................................................................... 62 

2.7.3 TRÉVERK ............................................................................................................................... 63 

2.7.3.0 ALMENNT ....................................................................................................................... 63 

2.7.3.1 UTANHÚSSKLÆÐNING ................................................................................................ 63 

2.7.3.2 TRÉGIRÐING .................................................................................................................. 64 

2.7.4 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR .................................................................................... 64 

2.7.4.1 GLUGGAR OG HURÐIR ................................................................................................ 64 

2.7.4.2 GLER OG GLERJUN ....................................................................................................... 64 

2.7.5 HANDRIÐ UTANHÚSS ........................................................................................................... 64 

2.7.5.0 ALMENNT .......................................................................................................................... 64 

2.7.5.1 GLER HANDRIÐ .................................................................................................................. 64 

2.7.5.2 STÁL HANDRIÐ .................................................................................................................. 65 

2.8.0 LÓÐ ......................................................................................................................................... 66 

2.8.0. ALMENNT ......................................................................................................................... 66 

2.8.1.1 GRASÞAKNING .............................................................................................................. 66 

2.8.1.2 SORPSKÝLI ..................................................................................................................... 67 

2.8.1.3 HELLULÖGN ........................................................................................................................... 67 

2.9. AUKAVERK ............................................................................................................................. 68 



10 
 
 

3.0 TÍMAÁÆTLUN ............................................................................................................................. 69 

4.0 MAGNSKRÁ .................................................................................................................................. 70 

5.0 KOSTNAÐARÁÆTLUN ............................................................................................................... 78 

2.1.0 Undirbúningur ...................................................................................................................... 79 

3.0 Burðarvirki .................................................................................................................................. 80 

3.1 Steypumót ............................................................................................................................... 80 

3.2 Bendistál ................................................................................................................................. 81 

3.3 Steinsteypa .............................................................................................................................. 81 

3.4 CLT veggjaeiningar ................................................................................................................ 82 

3.5 Stálvirki ................................................................................................................................... 82 

3.6 Þak........................................................................................................................................... 83 

4.0 Lagnir .......................................................................................................................................... 84 

4.1 Lagnir í jörðu .......................................................................................................................... 84 

4.2 Neysluvatnslagnir ................................................................................................................... 85 

4.4 Hreinlætistæki ......................................................................................................................... 85 

4.5 Hitalagnir ................................................................................................................................ 86 

4.6 Snjóbræðsla ............................................................................................................................. 87 

4.7 Loftræstikerfi .......................................................................................................................... 88 

5.0 Rafkerfi ....................................................................................................................................... 88 

5.1 Rafkerfi neðri hæð .................................................................................................................. 88 

6.0 Frágangur innanhús ..................................................................................................................... 88 

6.1 Múrverk ................................................................................................................................... 88 

6.2 Léttir veggir og klæðningar ..................................................................................................... 89 

6.3 Málun innanhúss ..................................................................................................................... 89 

6.4 Innréttingar .............................................................................................................................. 90 

6.5 Flísalögn .................................................................................................................................. 90 

6.6 Parketlögn ............................................................................................................................... 90 

6.7 Handrið innanhúss .................................................................................................................. 91 

7.0 Frágangur utanhúss ..................................................................................................................... 91 

7.1 Múrverk ................................................................................................................................... 91 

7.3 Tréverk .................................................................................................................................... 91 

7.4 Gluggar, gler og útihurðir ....................................................................................................... 92 

7.5 Handrið utanhúss .................................................................................................................... 93 

8.0 Lóð .............................................................................................................................................. 93 

8.1 Frágangur lóðar ....................................................................................................................... 93 



11 
 
 

9.0 Aukaverk ..................................................................................................................................... 94 

9.0 Aukaverk ................................................................................................................................. 94 

6.0 BURÐARÞOLSÚTREIKNINGUR ................................................................................................ 95 

Þak .................................................................................................................................................... 95 

Sperrur........................................................................................................................................... 97 

Límtrésbitar ................................................................................................................................... 98 

Hornsúlur .................................................................................................................................... 100 

7.0 VARMATAPSÚTREIKNINGUR ................................................................................................ 103 

 ............................................................................................................................................................ 105 

 ............................................................................................................................................................ 105 

 ............................................................................................................................................................ 106 

8.0 LAGNAÚTREIKNINGUR .......................................................................................................... 116 

9.0 LOFTUN ÞAKS ............................................................................................................................ 118 

10.0 UMSÓKN BYGGINGARLEYFIS  ............................................................................................ 119 

11.0 GÁTLISTI AÐALUPPDRÁTTA ............................................................................................... 120 

HEIMILDARSKRÁ ........................................................................................................................... 121 

 

  



12 
 
 

1 INNGANGUR 

Þessi skýrsla er lokaverkefni við Háskólann í Reykjavík, vorönn 2021. Þetta lokaverkefni felst í því að 

hanna tveggja hæða einbýlishús með innbyggðum bílskúr, grunnflötur má ekki vera stærri en 150 m². 

Kröfurnar eru að neðri hæð hússins á að vera steypt en efri hæðin úr timbri. Útveggir eiga að vera 

einangraðir á milli stoða og klæddir loftræstri klæðningu. Þak er valfrjálst en kröfur eru að það skuli 

vera loftað sperruþak, að það skuli vera að hluta borið uppi með kraftsperrum og að hluta með bitum 

þar sem loft er upptekið. Einnig er sú krafa gerð að hjúpur hússins, val á gólfefnum og innréttingum 

skuli vera viðhaldslítill í a.m.k 35 ár. Það er gerð krafa um að velja hitakerfi með skjótri svörun til 

hækkunar og lækkunar á hita í rýmum. Við eigum að hann bæði hús með ofnakerfi og gólfhita. Kröfur 

eru um hlóðvist og gott inniloft.  

Húsið sem við völdum er Austurkór 58, Kópavogi. Við breyttum upphaflegum teikningum af húsinu. 

Eftirfarandi þættir koma fram í þessari skýrslu: hönnunarferli, verklýsing, verkáætlun, tilboðsskrá, 

kostnaðaráætlun, burðarþols-, varmataps- og lagnaútreikningar, þakrennur og niðurfallsútreikningar, 

loftun þaks, auk umsókn um byggingarleyfi og gátlisti byggingarfulltrúa. 

 

1.0 HÖNNUNARFERLI 

Hópurinn byrjaði á að koma saman og fara yfir hvernig hús við myndum vilja taka fyrir. Hópurinn var 

sammála um að taka nýlegt hús, tveir meðlimir hópsins unnu við að steypa upp húsið við Austurkór 

58 og komu með þá hugmynd að velja það. Teikningar voru skoðaðar og sáum við ýmislegt sem 

okkur langaði til að breyta. Húsið er staðsett á fallegum stað í Kópavogi og er flott með góðu útsýni. 

Breytingarnar sem voru gerðar er að við breyttum halla þaksins, fyrir var aðeins halli á þaki yfir 

stofunni en við ákváðum að lyfta öllu þakinu svo það sé allt í halla og er því núna einhallandi. 

Baðherbergi í forstofunni var tekið í burtu og baðherbergi sem tilheyrði hjónaherbergi var fært framar 

svo það væri aðgengilegra öllum að nota. Þar sem hjónaherbergi er var gerð útkrögun þannig að 

hjónaherbergi stendur framar en veggur neðri hæðar, það gefur skemmtilega mynd á húsið útlitslega 

séð. Á fyrra húsi var baðherbergi í forstofu en þar sem við tókum það út þá stækkaði skápapláss í 

forstofu og í eldhúsi. Stiga á milli hæða var breytt úr því að vera á ská í að vera beinn. Neðri hæðinni 

var algerlega breytt. Baðherbergi var fært, vegna þess að heitapotturinn í garðinum var færður austar 

til þess að ná meiri sól í pottinum yfir daginn, þá er hægt að ganga beint af baðherberginu út í pottinn. 

Sjónvarpsherbergi var fært inn í enda og settur útgangur út á pall. Óuppfyllta rýmið á fyrri teikningum 

var nýtt í geymslu, þvottahús og íbúðarherbergi með sérinngangi, sérbaðherbergi og eldhúsi. Framhlið 

hússins breyttist þar sem við færðum veggi út í byggingarreit. 
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2 VERKLÝSING 

Austurkór 58 var byggt 2015 staðsett í efri byggðum í Kópavogi. Húsið er steypt einbýlishús á 

tveimur hæðum. Aðkoma að húsinu er á annari hæð. Innra skipulagi var töluvert breytt. Verklýsing 

hússins er gerð í samræmi við byggingarreglugerð nr. 160/2012. Verklýsing inniheldur eftirfarandi 

liði: hönnun og ráðgjöf, aðstaða og jarðvinna, burðarvirki, lagnir, rafkerfi, frágangur innanhúss, 

frágangur utanhúss og frágangur lóðar.  

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar og gögn, vera viss um að hann skilji 

mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Hönnuðir munu taka þátt í 

þessari gagnakynningu. Komi í ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsinga skal 

leitað úrskurðar höfunda viðkomandi gagna. Verktaki framkvæmir allar mælingar, en eftirlitsmanni er 

gefinn kostur á að sannprófa þær. Verktaki ber þó einn ábyrgðina á þeim og aðgerðaleysi eða vangá 

eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð. Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann 

þarfnast við mælingar sínar. Lögð er áhersla á að öll verk séu vel undirbúin og faglega að allri 

framkvæmd staðið.  

Útveggir eru einangraðir að utan með 125 mm þykkri steinull, sökklar eru einangraðir með 100 mm 

24 kg/m3 plasteinangrun. Þar sem jarðvegur er fylltur upp að húsi verður auk  einangrunar 

takkadúkur. Í milliplötu er einangrað með 35mm þykkum einangrunarmottum sem eru staðsettar undir 

gólfhitalögnum, undir botnplötu er notast við 100 mm 24 kg/m3 plasteinangrun 

Húsið verður klætt tveimur mismunandi klæðningarefnum. Húsið verður klætt með dökkri 

álklæðningu í bland við timburklæðningu til að brjóta upp útlit hússins. Þak er loftað sperruþak klætt 

að ofan með borðaklæðningu, þakpappa og svartri læstri álklæðningu. Á svölunum verður glerhandrið 

1150 mm á hæð úr samlímdu öryggisgleri. Handrið á stiga niður í garð verður úr stál rimlum, 1150 

mm á hæð.  
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2.0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 

2.0.1 HÖNNUN 

Samkvæmt byggingarreglugerð í kafla 6.2 gr. 6.2.1, um aðkomu og staðsetningu byggingar er tekið 

fram að bygging þurfi að vera staðsett og felld að landi innan byggingarreits þannig að það sé góð 

tenging á milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Passa þarf upp á  að 

gæði byggingarlistar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og orkunotkun. Byggingin 

skal vera staðsett með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar og skjóls njóti á 

sem heppilegasta hátt á leik- og dvalarsvæðum. 

Við hönnun á útisvæði var ákveðið að hafa pallinn og heita pottinn fyrir aftan hús, staðsettur suð-

vestur megin við húsið til þess að ná sem mestri sól yfir daginn og einnig kvöldsólinni. Norðan megin 

við húsið er hellulagt.  

Garðurinn er viðhaldslítill, smá grasblettur fyrir aftan pall, hellur skjólveggur kringum heitapottinn og 

tré sem veita skjól í garðinum norðanmegin og einnig við heita pottinn. 

Útgengt er út á svalir á 2. hæð, útgengt er út frá stofu. Svalirnar snúa í sömu átt og pallur, suð-vestur.  

Aðkoman að húsinu er suð-austur. Þrjú bílastæði eru fyrir framan húsið, annað er fyrir framan bílskúr, 

eitt við hliðina á því, þriðja er fyrir framan eldhúsglugga.  

Á efri hæð hússins er bílgeymsla, anddyri, eldhús, stofa og borðstofa, baðherbergi og hjónaherbergi. 

Á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla, og 

íbúðarherbergi með sérinngang á norð-austanhlið hússins. 

2.0.2 EFNISVAL 

Val á efni í húsið er gert í samræmi við byggingarreglugerð, kafla 4.5 sem fjallar um upplýsingar um 

efniseiginleika byggingarvöru.  

Í 4.5.2 gr. er tekið fram að hönnuður skuli í gögnum sínum, setja fram kröfur er varða eiginleika og 

efnisgæði byggingarvöru, svo og allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um vöruna til að tryggja rétt 

innkaup og notkun hennar. 

Mikilvægt er að tryggja að uppfylltar séu kröfur sem gerðar eru til byggingarvöru hérlendis, s.s staðla, 

reglugerða, laga og ákvæða um CE-merkingu byggingavöru og eftir atvikum, vottum eða umsögn um 

hana. 

2.0.3 ÞARFAGREINING 

Innkeyrsla og aðkoma að húsinu er hellulögð. Verönd á 1.hæð verður hellullögð norð-austan megin 

og með palli suð-vestur megin, annars verður smá grasblettur fyrir framan pall. Heitur pottur verður á 
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pallinum, hann skal vera með loki sem hægt er að læsa. Á annarri hæð eru svalir sem snúa í suð-

vestur. Sorpgeymsla er fyrir framan hús. 

Reyksskynjarar og slökkvitæki er samkv. Kröfum byggingarreglugerðar. Rýmingarleiðir á 2. hæð eru 

um útidyrahurð, svalarhurð, svefnherergisglugga og bílskúrshurð. Rýmingarleiðir á 1. hæð eru út um 

allar svefnherbergisglugga, hurð úr sjónvarpsholi og hurð á baðherbergi. Bílskúr er sér brunahólf. 

Veggir milli bílgeymslu og íbúðar skulu vera EI60.  

Gólfniðurföll skulu vera í þvottahúsi, baðherbergjum og bílskúr. Frárennslislagnir á 1. hæð skulu vera 

tengdar beint í jarðlagnir, frárennslislagnir á 2. hæð verða lagðar í lagnastokk niður í jarðlagnir. 

Loftræsting skal vera í þvottahúsi á fyrstu hæð, einnig baðherbergi og eldhúsi í íbúðarherbergi á fyrstu 

hæð. 

2.2.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 

2.2.1.0 UNDIRBÚNINGUR 

Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar og gögn, vera viss um að hann skilji 

mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum. Hönnuðir munu taka þátt í 

þessari gagnakynningu. Komi í ljós misræmi milli teikninga eða milli teikninga og verklýsinga skal 

leitað úrskurðar höfunda viðkomandi gagna. Verktaki skal framkvæma allar mælingar, en 

eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að sannprófa þær. Verktaki ber þó einn ábyrgðina á þeim og 

aðgerðaleysi eða vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri ábyrgð. Verktaki skal leggja eftirlitsmanni 

til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar sínar. Lögð er áhersla á að öll verk séu vel undirbúin og 

faglega að allri framkvæmd staðið.  

Magn er mælt sem heild fyrir þennan verklið.  

2.2.1.1 AÐSTAÐA 

Verktaki tekur við lóðinni eins og hún er. Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann girða svæðið og 

setja upp verkfæra- og efnisgeymsluskála og vinnuskála fyrir starfslið sitt. Þar skal vera nægilega góð 

aðstaða fyrir uppdrætti þar sem tæknimenn, verkstjórar og eftirlitsmenn eiga greiðan aðgang að þeim. 

Verktaki skal um þrif á vinnuaðstöðu eftir þörfum og ber allan kostnað af rekstri vinnuskálanna og 

orku vegna framkvæmda og rekstur bygginga á byggingartíma.  

Magn er mælt sem heild fyrir þennan verklið.  

2.2.1.2 MERKING VINNUSTAÐAR 

Verktaki skal merkja vinnustaðinn með viðeigandi viðvörum og þeim hættum sem kann að leynast á 

vinnusvæði.  
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Magn er mælt sem heild fyrir þennan verklið.  

2.2.1.3 GIRÐING MEÐ HLIÐI 

Verktaki skal í samráði við eftirlitsmann girða af byggingarsvæðið með 2 metra hárri girðingu, hlið er 

innifalið í einingarverði girðingar.  

Magn er mælt í m fyrir girðingu. 

2.2.1.4 BYGGINGASTJÓRN 

Verktaki tekur að sér byggingastjórn fyrir verkkaupa samkvæmt lögum um mannvirki 2010/nr.160. 

Jafnframt skal verktaki eða undirverktakar hans taka að sér að vera iðnmeistarar fyrir verkið fyrir 

viðkomandi verkþætti samkvæmt Byggingarreglugerð nr. 112/2012.  

Bent skal á að það getur ekki verið sama persóna sem tekur að sér byggingarstjórn og meistaraábyrgð 

en fyrirtæki getur í eigin nafni borið ábyrgð sem byggingastjóri enda starfi þar maður við 

byggingastjórn sem hefur starfsleyfi til að annast umsjón með þeirri gerð mannvirkis sem um ræðir.  

Magn er mælt sem heild fyrir þennan verklið, innifalið er trygging byggingarstjóra og öll hans vinna 

við úttektir, eftirlit og utanumhald til að uppfylla skyldur sínar. 

2.2.1.5 UHVERFISSTEFNA OG VERKSTJÓRN Á VINNUSTAÐ 

Öryggisstefna á vinnustað skal ákveðin í samræmi við gr. 4.11.3 í Byggingarreglugerð. Umgengni á 

byggingarstað skal miða við að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif, endurnýta skal allt efni sem hægt 

er að endurnýta. Girða skal af byggingarstað fyrir óviðkomandi aðilum, þar sem hætta getur stafað 

fyrir vegfarendur, t.d göngustígum, en gæta skal þess að girðingar standi ekki í vegi fyrir umferð utan 

lóðar.  

Öryggisaðstæður á vinnustað skulu taka mið til starfsmanna á svæðinu auk annarra sem kunna að 

koma á vinnustaðinn. Byggingastjóri skal sjá til þess að vinnustaður sé merktur húsnúmeri og 

götuheiti. Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum í 1. mgr. 

48. gr. er óheimilt að taka í notkun tegund véla, tækja eða annars búnaðar uppfylli hann ekki reglur 

um öryggi, m.a. merkingar, leiðbeiningar og vottorð sem sett eru fram samkvæmt þessum lögum, 

sérreglum sem settar eru á grundvelli þeirra eða viðurkenndum stöðlum sem gilda á sameiginlegum 

markaði ríkja í EES- svæðinu. Leyfisveitandi getur krafist þess að fyrir liggi staðfesting Vinnueftirlits 

ríkisins að frágangur og gerð vinnupalla og aðrar öryggisráðstafanir á byggingarstað uppfylli 

fullnægjandi kröfur. Í 1. mgr. 66. gr. sömu laga segir að atvinnurekandi beri ábyrgð að gerð sé áætlun 

um heilsuvernd í því skyni að draga úr atvinnutengdum slysum. Í 2.mgr. 66.gr. sömu laga segir að í 

áætlun um forvarnir og hvernig hættum skuli vera mætt, m.a. með skipulagi vinnunnar, fræðslu, 

þjálfun, vali á tækjum, efnum og notkun öryggis- og hlífðarbúnaðs. 
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2.2.1.6 JARÐVINNA VEGNA BYGGINGAR 

Jarðvinnan er það sem felst í grefti og þjöppun, frágangi lóðar og bílaplani. Í þessum verkþætti felst 

að grafa fyrir undirstöðum, fylla undir sökkla, gólfplötu og fylling að húsi. Fylla skal með frostfrírri 

burðarhæfri fyllingu að sökkulveggjum að utanverðu og inn í sökkla undir plötu og innveggi. 

2.2.1.7 GRÖFTUR OG FYLLING  

Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við uppgröft og fyllingu með aðfluttu efni, 

uppgröft og endurfyllingu með efni sem grafið var upp ásamt þjöppun og jöfnun bæði undir 

undirstöður og á yfirborði. Einnig jöfnun á afgangsefni á svæðinu. Þjöppun skal vera 100% Standard 

Proctor. Um aðflutt efni gilda eftirfarandi kröfur: Efnið skal vera frostþolið, þ.e. þola að frjósa án þess 

að breyta um rúmmál. Mesta steinastærð má ekki vera meiri en 15 cm á kant. Korndreifing skal 

uppfylla kröfur fyrir frostþolið efni og uppfylla skilyrði cu=d60/d10 >5. Fyllingarefni skal leggja út í 

jafnþykkum lögum er miðist við að ná tilskyldri þjöppun. Fyllingu skal leggja út í lögum og skal hvert 

lag þjappað með vélþjöppu. Lagþykkt er háð stærð vélþjöppunar og skal haft samráð við eftirlitsmann 

þar um. Fara skal minnst 6 yfirferðir yfir hvert lag. Við þjöppun skal þess gætt að rakastig efnis sé 

sem heppilegast m.t.t. þjöppunarinnar og skal efnið vætt eftir þörfum. Þjöppun telst því aðeins 

fullnægjandi að niðurstöður þjöppunarprófa séu 100% Standard Proctor hið minnsta.  

Við fyllingu að sökkulveggjum skal þess gætt að hæðarmunur fyllinga sín hvoru megin við sökkul 

verði ekki meiri en 0,5 m 

2.2.1.8 UPPGRÖFTUR ÚR HÚSGRUNNI 

Allur laus jarðvegur skal vera fjarlægður áður en uppbygging hefst. Það efni sem ekki mun verða nýtt 

eftir uppgröft skal vera fjarlægt og losað á viðeigandi staði.  

Verktaki skal gæta legu lagna á lóð þegar uppgröftur hefst  svo þær verði ekki fyrir skemmdum og 

tefji framkvæmdir. Það á að grafa 150 cm út fyrir brún sökkuls til að auðvelda vinnu við húsið. 

Magntölur og einingaverð: Reiknað er með að grafið sé 100 cm niður fyrir endanlegt yfirborð 

jarðvegs og 150cm út fyrir sökkulbrún. Greitt er fyrir hvern rúmmetra sem fluttur er í burt. Innifalið í 

einingarverði er öll vinna við mokstur, losun og akstur á losunarstað. Allur gröftur umfram 

graftarmörk er ekki greiddur. 

2.2.1.9 GRÖFTUR Á LAUSUM JARÐVEGI 

 Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við uppgröft og brottakstur efnisins og förgun. 

Laus jarðvegur telst sá jarðvegur sem unnt er að grafa með 20 tonna beltagröfu. Allur slíkur jarðvegur 

skal grafinn úr grunninum. Útgraftrarmörk skal miða við að skurðlína frá útbrún undirstöðusóla með 

halla 1:1 skeri fastan botn innan útgraftrar. Verktaki skal gera gryfjubakka með hæfilegum fláum til 

þess að koma í veg fyrir jarðskrið. Í upphafi verks skal lóð hæðarmæld í samráði við verkkaupa. 
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Stærstan hluta af uppgreftri skal flytja burt. Þegar lokið er greftri á lausum jarðvegi gerir 

eftirlitsmaður í samvinnu við verktaka hæðarkort af gryfjubotnum vegna magnuppgjörs. Ekkert 

verður greitt, fyrir umframgröft sem framkvæmdur er án samþykkis eftirlitsmanns og skal verktaki 

bera allan kostnað sem af slíku leiðir.  

Magn er mælt í m³. 

2.2.1.10 FYLLING UNDIR GÓLFPLÖTUR  

Hér er einungis um að ræða aðkeyrt efni. Kostnaður við fyllingu að lögnum er innifalið í viðkomandi 

lagnalið. Fyllinguna skal þjappa eins og lýst er hér að framan.  

Magn er mælt í m³. 

2.2.1.11 FYLLING AÐ HÚSI 

Hér er einungis um að ræða aðkeyrt efni. Kostnaður við fyllingu að lögnum er sérstaklega talið. Sömu 

kröfur eru gerðar um efni eins og fyrir fyllingu undir gólfplötur, en ekki er krafist þjöppunar.  

Magn er mælt í m³. 

2.2.1.12 PLÖTUPRÓF Á FYLLINGU  

Þegar búið er að fylla og þjappa uppí rétta hæð undir steyptar undirstöður skal gera plötupróf á 

fyllingunni. Kröfur um þjöppun koma fram á skýringarblaði burðarvirkisuppdrátta. Plötupróf skal gert 

af viðurkenndum aðila.  

Magn er heild. 

2.2.1.13 JÖFNUNARLAG UNDIR EINANGRUN 

Innifalið er jöfnunarlag úr malarefni með góðri kornadreifingu. Yfirborðið skal jafna vel og þjappa. 

Reiknað er með að jöfnunarlagið sé um 10 cm þykkt.  

Magn er mælt í m². 

2.2.1.14 JARÐVINNA VEGNA AÐ- OG FRÁVEITULAGNA 

Fyrir lagnir í fyllingum skal grafa skurði í fyllinguna, eftir að fyllingin hefur verið fullþjöppuð a.m.k. 

50 cm. hærra upp en lögnin liggur. Þjappa skal í rásirnar með viðeigandi þjöppum þannig að lagnir 

skemmist ekki. 

Botn í pípuskurðum skal vera 15 cm neðan við uppgefna rennslishæð lagna. Pípurnar skal leggja í 

sand og síðan skal fylla að þeim og yfir þær þannig að sandyllingin nái minnst 20 cm út fyrir pípurnar 

á alla vegu. Við húsið liggja pípurnar í fyllingu að húsi en frá því í skurðum. Þegar gengið hefur verið 

frá sandfyllingu kringum lagnir í pípuskurðum má fylla í þá með uppmokstrinum nema teikningar 

kveði á um annað. Ef í uppmokstrinum eru það stórir steinar að þeir geti valdið skemmdum á 
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lögninni, skulu þeir fjarlægðir. Ef grafið hefur verið meira en 20 cm niður fyrir ræsisbotn skal fyllt 

upp í þá hæð með samskonar fyllingarefni og á sama hátt og undir gólfplötu. Ekki má hylja lagnir fyrr 

en úttekt byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt frágang 

þeirra. Jarðvinna vegna lagna í fyllingu að húsi er fólgin í greftri í fyllingu ef þörf er, og fyllingu í 

skurðinn aftur. Jarðvinna vegna lagna í sjálfstæðum lagnaskurðum er fólgin í greftri og fyllingu í 

skurðinn. Fari tvær eða fleiri lagnir saman í lagnaskurð er greitt fyrir þennan lið eins og um eina lögn 

væri að ræða.  

Magn er mælt í metrum. Mælt er upp af lagnateikningum. Greitt verður jafnaðarverð fyrir 

jarðvinnuna, hvort sem um er að ræða frárennslislögn eða regnvatnslögn og hvort sem lögnin er 

innan eða utan við húsgrunn. Í einingarverði skal innifalinn kostnaður við gröft, ofanímokstur í skurði 

og þjöppun. Kostnaður vegna söndunar og drenmalar í kringum pípur er innifalinn í kafla um lagnir. 

2.2.1.15 EINANGRUN UNDIR GÓLFPLÖTUR 

Undir gólfplötur skal einangra með 100 mm einangrunarplasti, EPS, Rúmþyngd einangrunar skal vera 

24 kg/m³. Þess skal sérstaklega gætt að undirlag sé nægilega slétt til að einangrunin leggist ofan á það 

án þess að það verði holrúm á milli.  

Magn er mælt í m². 

2.3 BURÐARVIRKI 

2.3.1 STEYPUMÓT 

2.3.1.0 ALMENN ATRIÐI 

Framkvæmdum skal hagað samkvæmt stöðlum ÍST EN 13670:2009.  

Nota skal mótabyrði úr sléttum plötum við veggi, bita og súlur, mótaflekar skulu vera með fyrsta 

flokks klæðningu, sléttri og heilli. Nota skal mótaolíu á mótabyrði, en gæta þess að hún lendi ekki á 

bendijárn eða að hún geti spillt viðloðun múrs við steypu. Vakin er athygli á ákvæðum staðla, 

varðandi steypumót og undirslátt. Við mótasmíðar skal tekið tillit til þess að alla steypu skal titra.  

Verktaki skal setja í mót, setja göt og raufar í steyptar plötur, veggi og bita samkvæmt teikningum, 

verktaki ber ábyrgð á verkinu. Eftirlitsmaður skal taka út mótin áður en steypt er, steypuvinna hefst 

ekki fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt mótin, þessi úttekt kemur þó ekki í stað úttektar 

byggingarfulltrúa. Verktaki sér um að boða byggingarfulltrúa í úttekt. 

2.3.1.1 SAMTENGING MÓTABYRÐA  

Við allan mótauppslátt skal nota festingar af viðurkenndri gerð og mótateina eða mótatengi sem 

verkkaupi samþykkir. Séu notaðir mótateinar sem skilja eftir göt í veggi skulu öll slík göt fyllt með 

múr og skal það verk talið hluti af mótavinnu.  
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2.3.1.2 NÁKVÆMISKRÖFUR  

Nákvæmniskröfur í steypuvinnu eru sem hér segir, nema annað sé tekið fram á teikningum:  

Undirstöður, stærð og staðsetningu........+/- 10 mm  

Stærð annarra steyptra hluta...................+/- 5 mm  

Staðsetning og stærð glugga/hurða........+/- 3 mm  

Staðsetning annarra hluta.......................+/- 5 mm  

Yfirborð pússaðra platna........................+/- 3 mm  

Frávik frá 3 m réttskeið, sem lögð er á steyptan flöt má mest vera:  

Bitar, beinir veggir, súlur.......................+/- 3 mm  

Misgengi veggja í steypuskilum ............+/- 2 mm 

2.3.1.3 YFIRHÆÐIR Á PLÖTUM  

Gera skal ráð fyrir yfirhæð platna l/300 af styttra hafi plötu.  

2.3.1.4 ÖRYGGISSTOÐIR  

Öryggisstoðir skal setja undir plötur og bita með hæfilegu millibili áður en slegið er undan loftum 

þannig að tryggt sé að engir byggingarhlutar verði fyrir of mikilli áraun þegar mót eru rifin. Um 

fjölda, styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann. Öryggisstoðir 

skulu standast á á milli hæða. Ekki má fjarlægja öryggisstoðir fyrr en steypa telst sjálfberandi. 

2.3.1.5 FRÁSLÁTTUR OG MÓTARIF  

Frásláttur sé í samræmi við staðla. Veggir skulu standa í mótum í a.m.k. 2 sólarhringa áður en slegið 

er frá. 

2.3.1.6 MÓTATENGI 

 Mótabyrðum skal haldið saman með mótatengjum eða á annan tryggan hátt, sem eftirlitsmaður 

samþykkir. Fjöldi og styrkur tengja skal miðaður við, að þau þoli áraunina frá steypunni og titrun 

hennar, án þess að mót gliðni. Mótatengi skal vera unnt að slíta 2 cm innan við steypuyfirborð nema 

annars sé sérstaklega getið. Ef göt verða eftir mótatengi, skal fylla þau með múr. 

2.3.1.7 MISFELLUR 

Þar sem steypufletir verða sýnilegir í fullgerðri byggingu, skal gæta ýtrustu varkárni þegar mót eru 

rifin frá. Verði hins vegar um misfellur á steypunni að ræða, skal gert við þær strax.  
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2.3.1.8 STEYPUSKIL 

Vatnslásar komi í steypuskil í útveggjum. Staðsetning og gerð allra steypuskila, sem ekki eru sýnd á 

teikningum, eru háð samþykki eftirlitsmanns. Allan kostnað við gerð steypuskila skal taka með í 

mótaverði viðkomandi flata.  

2.3.1.9 MAGNTÖLUR  

Magntölur fyrir steypumót eru í fermetrum (m2 ) fyrir alla veggi, plötur, súlur og bita.  

Fermetrar í tilboðsskrá eiga alls staðar við einfalt byrði og miðast við snertiflöt steypu og móta, en 

hliðar hurða og gluggaopa teljast þó ekki með. Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölum 

móta.  

Magntölur fela ekki í sér aukamagn vegna rýrnunar á efni. Einingarverð verktaka fyrir mótauppslátt 

skulu fela í sér allan efniskostnað, kostnað við afstífingar, stoðir, skurði, horn, þynningar, lista, 

droparaufar o.þ.h. Einnig kostnað við olíuburð, mótarif og hreinsun móta og mótatimburs. 

2.3.1.10 UNDIRSTÖÐUMÓT 

Mót veggjaundirstaða eru reiknuð upp á efri brún gólfplötu. Til þessa liðar teljast öll undirstöðumót 

upp í tilgreinda hæð. Verktaki má nota í mót þessi það efni, sem honum sjálfum hentar og 

eftirlitsmaður samþykkir. Það efni sem klætt verður með skal þó allt vera af sömu þykkt. Sökklar 

steypist beint á frostfría þjappaða fyllingu. Steypa í sökklum skal vera C-25 steypa.  

Magn er mælt í m². 

2.3.1.11 VEGGJAMÓT 

Ekki er tekið tillit til opa sem eru minni en 4 m², þ.e. mótabyrðin reiknast heil yfir opin, en 

snertiflötum innan í opunum er sleppt. Í stærri opum dragast aftur á móti þeir fletir frá, en 

mótaflöturinn innan í opunum reiknast með.  

Veggir inni sem verða sandspartlaðir skulu vera með sléttu yfirborði. Þau veggjamót skulu klædd með 

1. flokks mótakrossviði eða öðru sambærilegu efni. Þótt þessar kröfur séu um steypu aðeins annars 

vegar veggjar, reiknast bæði byrðin til þessa flokks. Þetta á við öll mót.  

Magn eru m² snertiflatar móta og steypu. 

2.3.1.12 PLÖTUMÓT 

Loft verða sandspörsluð og skulu því vera með sléttu yfirborði. Plötumót skulu klædd með 1. flokks 

mótakrossvið eða öðru sambærilegu efni og skal öll klæðning vera af sömu þykkt.  

Magn er mælt í m² plötumóta. Kantar eru mældir í m. 
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2.3.1.13 GÖT OG RAUFAR 

Verktaki skal setja í mót stokka fyrir hvers konar göt og raufar sem nauðsynlegar eru fyrir leiðslur. Í 

þessu skyni skal verktaki m.a. kynna sér rækilega uppdrætti af götum, raufum og fyrirhuguðum 

pípukerfum og aðrar þær teikningar, sem verkkaupi lætur í té til frekari skýringar á þessum atriðum. 

Ef verktaki lætur undir höfuð leggjast að setja raufar eða göt þar sem slíkt er sýnt á teikningum, eða 

honum hefir verið skýrt frá af eftirlitsmanni, skal hann þá á sinn kostnað gera slík göt eða raufar eftir 

fyrirsögn eftirlitsmanns. Slíkt múrbrot má þó ekki gera, fyrr en steypa hefur náð fullri hörðnun.  

Magn er mælt í stk. fyrir göt og raufar. 

2.3.2 BENDISTÁL 

2.3.2.0 ALMENNT 

Bendistál og bending skal unnin í samræmi við ÍST 16 og ÍST EN 13670.  

Allt bendistál og járnbending skal fullnægja kröfum staðla með þeim breytingum og viðbótum sem 

fram koma á uppdrætti, sem innihalda almennar skýringar og kröfur um járnbendingu. 

Um bendistál og bendingu gilda ákvæði staðla, nema annars sé getið í lýsingu þessari. Bending skal 

framkvæmd í samræmi við sérteikningar. 

Járn skal binda saman með t.d bindivír þar sem þau krossast. Endar skulu vísa inn í grind. Á þeim 

stöðum sem mótatengi eru til staðar, skal festa járngrindur í þau.  

2.3.2.1 GEYMSLA BENDISTÁLS 

Á vinnustað skal geyma allt bendistál á timbri eða öðru undirlagi til að verja það óhreinindum og 

skemmdum. 

2.3.2.2 VINNA 

Járnbending skal staðsett í samræmi við teikningar. Nota skal fjarlægðarklossa úr plasti eða steypu og 

tryggja með stólum eða burðarjárnum rétta staðsetningu bendijárnanna. Um þykkt steypuhulu yfir 

járnum og um víxllagningu vísast til skýringarblaðs burðarþolsuppdrátta. 

Í járnbentum veggjum skulu járnagrindur látnar ná skeytilengd járnanna út fyrir steypuskil. Þar sem 

göt eru sett í veggi eða plötur, án þess að sérstaklega sé teiknuð röskun á járnlögn, er reiknað með, að 

aukajárn séu lögð í kring um götin, samsvarandi því járnmagni sem klippist úr gatinu. 

2.3.2.3 BENDISTÁL 

Bendistál er flokkað eftir stærð þess og gerð, án tillits til hvar það er í húsinu.  

Magn mælt í kg sbr. hér að framan fyrir stangarjárn. Rafsoðnar netmottur í m².  
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2.3.3 STEINSTEYPA 

2.3.3.0 ALMENNT 

Um steinsteypu og steypuvinnu gildir ÍST EN 206:2013+AL:2016. Tæknilýsing, eiginleikar, 

framleiðsla og samræmi. ÍST EN 13670, einnig kafli 8.3 í Byggingarreglugerð.  

Magn er mælt í m³ reiknað út samkvæmt teikningum og hæð undirstaða án tillits til rýrnunar. Allar 

magntölur eru fastar. Op í steypu, sem eru minni en 0,25 m² eru ekki dregin frá. Einingarverð skulu 

fela í sér allan kostnað við fullharðnaða steypu, m.a. vörn gegn hnjaski, ofþornun og kulda á 

hörðnunartíma, sýnatöku auk steypuviðgerða, ef þeirra verður þörf. 

2.3.3.1 STEYPUEFNI 

Sement  

Sement skal vera í samræmi við ÍST EN 197-1, stykleikaflokkur 42,5N eða hærri. 

Í alla steypu skal nota kísilrykblandað portlandsement nema eftirlitsmaður samþykki annað.  

Fylliefni 

Um fylliefni gildir ÍST EN 12620, ákvæði Byggingarreglugerðar í gr. 8.3.3 og 8.3.6 um alkalívirkni 

og saltinnihald.  

Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil efnabreytingum. Við mat á því, hvort 

fylliefni teljast virk eða óvirk, skal fara eftir þeim reglum, sem byggingarfulltrúi samþykkir. Stærsta 

kornastærð fylliefna í veggjum og stoðum sé 19 mm en í plötum og bitum 32 mm.  

Að öðru leyti skal í einu og öllu farið eftir ákvæðum staðla, við val og framleiðslu fylliefna. 

Upplýsingar um eiginleika fylliefna skulu liggja fyrir um eftirfarandi: 

  -Kleyfni 

  -skeljainnihald 

  -Fínefnainnihald 

  -Slitþol 

  -Frostþol 

  -Berggerð (berggreining) 

  -Kornagreining 

  -Kornarúmþyngd og vatnsdrægni 
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  -Alkalívirkni 

  -Klóríðinnihald 

  -Lífræn óhreinindi 

  -Aðrir eiginleikar sem eftirlitsmaður óskar eftir 

Vatn 

Blendivatn skal vera í samræmi við ÍST EN 206:2013+AL:2016. 

Allt vatn til steypugerðarinnar skal standast ákvæði staðla. 

Íblöndunarefni 

Íblendi skal vera í samræmi við ÍST EN 934-2. Ef nota skal önnur íblendi ásamt loftblendi skal gæta 

þess að sérstaklega að val á íblöndum þeirra að virkni þeirra hafi ekki skaðleg áhrif á dreifingu 

blendilofts og aðra eiginleika steypunnar. 

Í alla veggi skal setja loftblendi af viðurkenndri gerð. Loftmagn í niðurlagðri steypu skal vera 5-6%. 

Notkun sérvirkra þjálniefna er einnig heimil en áður skal leita samþykkis eftirlitsmanns um 

viðkomandi efni. 

Íaukar 

Íaukar skulu vera í samræmi við viðeigandi staðla og aðstæður á byggingarstað. Notkun íauka er háð 

samþykki eftirlitsmanns.  

Þjálni steypu 

Öll steypa skal vera þykkfljótandi, þ.e. hafa 5-10 cm sigmál enda skal nota titrara við niðurlagningu 

allrar steypu.  

Vatnsementshlutfall v/s skal þó eigi vera hærra en 0,5. 

Styrkur steypu 

Brotþolsprófun steypu er samkvæmt stöðlum. Steypugæði skulu metin út frá sýnishornum úr 

steypunni sem tekin eru á byggingarstað og eru einkennandi fyrir steypuna. 

Allar prófanir á steypu skulu framkvæmdar af Nýsköpunarmiðstöð Íslands á kostnað verktaka eða 

öðrum viðurkenndum aðila sem verkkaupi samþykkir. Ef í ljós kemur að steypa hefur ekki náð 

tilskildum styrkleika, skal þegar í stað taka ákvörðun um hvernig með skuli fara og er verktaki skyldur 

að framkvæma þær úrbætur er verkkaupi ákveður, eða fjarlægja þá steypu, sem um ræðir. 



25 
 
 

Tækjakostur á vinnustað 

Allur búnaður til flutnings, niðurlagnar og vinnslu steypu er háður samþykki eftirlitsmanns, og skal 

verktaki leita samþykkis hans með góðum fyrirvara. Áður en steypuvinna hefst skulu öll tæki og 

búnaður vera til reiðu á vinnustað.  

Flutningur og niðurlögn steypu 

Tilkynna skal eftirlitsmanni um alla steypuvinnu með sólarhrings fyrirvara, og skal úttekt hans og 

byggingarstjóra (byggingaryfirvalda) á mótum og bendingu liggja fyrir áður en steypuvinna hefst.  

Steypuverkstjóri verktaka skal alltaf vera á vinnustað, þegar steypt er, og stjórna niðurlögn 

steypunnar. Fyrirmæli og leiðbeiningar eftirlitsmanns skulu skilyrðislaust tekin til greina.  

Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur í því sem næst láréttum lögum, eigi 

þykkari en 40-50 cm.  

Fallhæð steypu má hvergi vera meiri en 2,5 m, og skal verktaki nota trektar og rennur til að hindra að 

fallið verði hærra. Ef renna er notuð, skal alltaf vera lok á neðri enda rennunnar, svo að steypan falli 

lóðrétt úr henni. Fjöldi og gerð trekta, renna og annars slíks búnaðar er háð samþykki eftirlitsmanns, 

og skal samþykki hans liggja fyrir áður en steypuvinna hefst.  

Sigmál veggja og platna skulu ekki fara yfir 20 cm og loftinnihald skal vera á bilinu 5-8%. 

Steypa frá steypustöð skal komin í mót innan 1½ klst frá því að hún var sett í steypubíl.  

Að öðru leyti en hér er lýst vísast til fyrirmæla staðla. 

Titrun steypu 

Öll steypa skal titruð. Á skipulagðan hátt skal hvert lag skal vera titrað nægilega mikið svo það sé 

tryggt að öll steypan hafi fengið nægileg titrunaráhrif. Titrunin fer þannig fram að steypan sígur 

lóðrétt saman án verulegs hliðarflutnings.  

Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er að titra og um það bil 10-20 cm 

niður í næsta lag fyrir neðan. Titraranum skal haldið þar niðri í 5-15 sek, tíminn fer eftir þjálni 

steypunnar. Þegar steypan við titrarann er orðin gljáandi og loftbólur hætta að koma upp á yfirborðið 

skal draga titrarann upp. 

Mikilvægt er að draga hann það hægt upp að holan eftir hann lokist örugglega. Hæfilegt er að stinga 

titraranum í steypuna með um 40-50 cm millibili. Varðandi nánari fyrirmæli um titrun vísast til staðla. 
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Forðast ber að titrarinn snerti steypustyrktarjárn, er liggja í steypu, sem þegar er byrjuð að harðna, þar 

sem slíkt getur raskað bindingu þeirra við steypuna. Einnig ber að varast, að titrarinn hristi veggja- og 

súlumót, því að þá er hætt við vatnsrennsli með mótunum, en við það getur áferð steypunnar spillst. 

Steypuskil 

Varast skal að hafa steypuskil að jarðvegi. Ganga þarf frá steypuskilum þannig að ekki stafi hætta á 

leka frá þeim. 

Meðferð niðurlagðrar steypu 

Varðandi meðferð á niðurlagðri steypu vísast til fyrirmæla staðla. Ef eftirlitsmaður telur nauðsynlegt 

skal nota sjálfvirkan vatnsúðunarbúnað til þess að halda steypunni nægilega blautri. 

Steypuvinna í kulda 

Steypuvinna í kulda skal unnin eftir ákvæðum í ÍST EN 13670:2009, einnig í samræmi við Rb- blað 

um vetrarsteypu. 

Að jafnaði skal ekki hefja steypuvinnu, ef horfur eru á frosti, og alls ekki nema á vinnustað sé 

fullnægjandi búnaður að dómi eftirlitsmanns til að verja steypuna lægra hitastigi en +2°C, þar til hún 

hefir náð nægilegum styrk til að þola að frjósa. 

Miða skal við að steypa sé orðin frostþolin er hún hefur náð 6 Mpa þrýstiþoli (30 cm sívalningar) 

enda sé loftinnihald steypunnar í samræmi við gerðar kröfur. Að öðru leyti skal um steypuvinnu í 

kulda fylgja ákvæðum staðla og einnig R.b. blaði, "Vetrarsteypa". Verktaka ber að greiða allan 

kostnað við einangrun, yfirbreiðslur, hitun og annað sem nauðsynlegt er til að verja steypuna. 

Sléttun steypuyfirborðs með bretti 

Efri brúnir veggja sem eru úr sýnilegri steypu skal slétta um leið og steypt er. 

Strjúka skal yfir steypuyfirborðið með brettum og skal þess vandlega gætt að kantar verði beinir. 

Steypuviðgerðir 

Áríðandi er að öll steypa verði gallalaus og áferðarfalleg, ekki síst þar sem sýnilegt steypuyfirborð 

verður. Skal þetta haft ríkt í huga við alla steypuvinnu. 

Verði engu að síður gallar í steypu skal höggva slíka staði upp. Haga skal broti kring um galla í 

samræmi við fyrirmæli eftirlitsmanns og gera við sem hér segir: 

1. Grunna skal brotsár með þynntu Epoxy-steypulími (I og II) á móti 5 hlutum af þanþynni og 

látið þorna. 
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2. Steypulímsblandan borin óþynnt og innan hálfrar klukkustundar gert við með 

viðgerðarblöndu. 

3. Viðgerðarmúrblandan skal vera 1 hl. sement á móti 2 1/2 hl. sands. 

Við viðgerðir innan húss skal vatnið sem notað er blandað semplasti í hlutfallinu 1:5. Í viðgerðir utan 

húss skal í stað semplastsins nota vatnsþolið íblöndunarefni í samráði við eftirlitsmann, t.d. Sica-

Latex. Varðandi notkun steypulímsins sjá einnig notkunarreglur framleiðanda. 

Komi steypugallar í veggi sýnilegra steypuflata skal vanda sérstaklega til viðgerðarinnar þannig að 

hún verði ekki áberandi. 

Rannsóknir og ábyrgð 

Verktaki skal sjá um, að allar prófanir, sem nauðsynlegar eru til þess að fylgjast með gæðum 

steypuefna og steypu, séu framkvæmdar. Jafnskjótt og niðurstöður prófana liggja fyrir skal, ef með 

þarf, gera viðeigandi breytingar í blöndunarhlutföllum. 

Tíðni prófana skal vera a.m.k. sú, sem lýst er í stöðlum. Samhliða sýnatökunni skal mæla sigmál og 

loftinnihald steypunnar. Verktaki skal færa í dagbók upplýsingar um, hvað er steypt, hvenær 

steypuvinna hefst og hvenær henni lýkur, magn steypu, blöndunarhlutföll, lofthita, steypuhita og 

hvenær mót eru rifin. Verktaki ber alla ábyrgð á gæðum steypunnar. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í 

stað þess eftirlits og þeirra úttekta, sem framkvæmdar eru á vegum byggingarfulltrúa, og er 

tilkynningarskylda meistara óbreytt frá því, sem venja er. 

Þegar afhendingarúttekt fer fram skulu lagðar fram allar skýrslur um prófanir á steypu og annað 

viðkomandi framkvæmd verksins, sem lýtur að því að sanna, að tilskilin gæði hafi náðst. Ef í ljós 

kemur, að steypa hefur ekki náð tilskildum styrkleika, skal þegar í stað taka ákvörðun um, hvernig 

með skuli fara, og er verktaki skyldur að framkvæma þær útbætur, er verkkaupi ákveður, eða fjarlægja 

þá steypu, sem um ræðir. Allt það er síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar 

steypu skal fara með sem dulda galla, og er verktaki ábyrgur, jafnvel þótt verkkaupi hafi áður fallist á 

úrbótaaðgerðirnar. 

2.3.3.2 STEYPA 

Öll burðarsteypa í húsinu skal uppfylla kröfur um brotþolsflokka; C20 botnplata, C25 sökklar og 

veggir, C30 súla og milliplata, C35 kaldir hlutir á lóð ss. skjólveggir, stoðveggir og stéttar skv. 

stöðlum. 

Magn er mælt í m³. 
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2.3.3.3 PÚSSNING PLATNA 

Botnplötu skal pússa og stálstrjúka, gera skal vatnshalla að niðurföllum í sturtuklefum í samráði við 

eftirlit. 

Milliplötu skal slétta og loka yfirborði með rörsladda. 

Steypuna skal leggja út með leiðurum eða nákvæmum hæðarpunktum. Fjarlægð milli leiðara skal 

velja í samræmi við þann búnað sem nota á. 

Fjarlægð milli festinga á leiðurum skal valin með tilliti til styrkleika þeirra. Gengið skal frá leiðurum 

áður en steypuvinna hefst. Vinnuaðferð er háð samþykki verkkaupa. 

Hlúa skal að steyptri plötu a.m.k. í 7 daga. Standist yfirborð gólfa ekki þær nákvæmniskröfur sem 

gerðar eru skal verktaki á sinn kostnað flota gólfin þannig að tilskilin nákvæmni náist. Sú flotun telst 

ekki hluti flotunar undir gólfefni. 

Magn er mælt í m². 

2.3.3.4 STEYPTIR STIGAR 

Eftir að búið er að steypa stiga er mikilvægt að vanda sé til verka varðandi aðhlynningu steypunnar 

eftir niðurlögn hennar, það er gert til þess að forðast sprungur í yfirborði. Yfirborð steypunnar á að 

vera slétt, þétt og pússuð með handverkfærum.  

Stigar utanhús skulu vera staðsteyptir og með ísteypri snjóbræðslu 

Magntölur og einingaverð: Stigar skulu vera sem heild. Innifalið er allt efni, vinna og þau tæki sem 

þarf að vinna verkið. 

2.3.3.5 PLÖTUSTEYPA  

Yfirfara þarf alla stokka, úrtaka og ísteyptra lagna og passa að öll niðurföll séu í réttri hæð áður en 

platan er steypt, einnig þarf að passa að ekkert hreyfist til við niðurlögn steypu. Ísteyptur gólfhiti er í 

botnplötu. Tryggja skal að gólfhitalagnir séu samþykktar af eftirlitsaðila áður en steypuvinna hefst. 

Verktaki sér um að útvega steypu og tæki sem þarf til þess að leggja niður steypu á byggingarstað. 

Leggja skal steypu í botnplötu og hafa yfirborð hennar eins slétta og hægt er. 

Magntölur og einingarverð: Magntala er rúmmetrar (m³) Greitt verður fyrir rúmmetra steypu sem 

komið er fyrir á viðunandi hátt, reiknað eftir málum á teikningum. Innifalið skal allt efni, vinna og 

þau tæki sem þarf til að vinna verkið. 
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2.3.4 CLT VEGGJAEININGAR 

2.3.4.0 Almennt 

CLT einingar eru eitt umhverfisvænasta byggingarefni sem maður finnur, þær eru þekktar fyrir lítið 

kolefnisspor, hafa mikinn styrk miðað við þyngd og er einfalt og fljótlegt í uppsetningu.  

2.3.4.1 Kröfur 

CLT viðareiningar (Cross Laminated Timber) þarf að uppfylla reglugerð ÍST EN 1995-1-

1:2004/AC:2006. Einingar skulu vera framleiddar af viðurkenndum aðila sem uppfyllir staðla 

ETA06/0138. Einingar skulu vera samkvæmt styrkleikaflokki C-24. Einingar skulu uppfylla 

brunavarnakröfur ETA-06/0138.  

2.3.4.2 CLT einingar 

Veggir efri hæðar eru úr 120 mm þykkum CLT viðareiningum. Fjalir eru límdar saman í kross, 

einingar eru með minnst þremur lögum af timburfjölum og hvert lag er límt saman við næsta 90° horn 

með polyurethan lími. Allar einingar sem eru samlímdar þurfa að uppfylla kröfur um límefni og burð 

skv. ÍST EN 15425:2017.  

Verktaki útvegar öll tæki og búnað til þess að setja upp einingarnar, hann þarf einnig að passa að þær 

verði ekki fyrir hnjaski við hífingu og frágang. Einingar eru reistar lóðréttar og þarf verktaki að passa 

að þær uppfylli málsetningar frá teikningum hönnuða.  

Einingar eru skildar frá steypuyfirborði með tjöruborða. Ekki má setja einingarnar beint á steypt 

yfirborð. Festingar, múrboltar og steinskrúfur  sem verður notað skulu vera heitgalvanhúðaðar 

samkvæmt ÍST EN ISO 12944-5:2018, galvanhúð má ekki vera minni en 50 micron á þykkt 

samkvæmt tæringarflokki 2 í grein 8.4.2 í Byggingarreglugerð, sem fjallar um tæringarflokk stáls. En 

skrúfur og aðrar festingar sem notaðar eru mega vera rafgalvan húðaðar.  

Magntölur og einingarverð: Magn er mælt í m2. Innifalið í einingarverði skal vera allt sem til þarf til 

að fullgera verkþáttinn.  Allur kostnaður við stífur, stög, bráðabirgðafestingar, palla og annað sem 

þarf til uppsetningar er innifalið í einingaverði. Allur kostnaður við vinnu og allt hráeni til merkingar 

á staðsetningu eininga ásamnt borun, boltun og uppsetningu festinga undirlaga, þéttingu og fleira 

sem þarf til að fullklára frágang er innifalið í einingaverði. Allt efni og vinna við samsetningu 

eininga, úrtök ef þess þarf og annað sem til kemur til að skila verkinu fullkláruðu skal vera innifalið í 

einingaverði.                                                                                                                                                                              
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2.3.5 STÁLVIRKI 

2.3.5.1 STÁLSÚLUR 

Setja skal RHS stálsúlur í hornglugga á 1. hæð og 2. hæð, merktir GL05, GL04 og GL11, GL10 á 

gluggateikningum. Innifalið í verkinu eru fullnægðar frágangur á súlum samkv. 

burðarvirksuppdráttum  

Magn er mælt í stk. af fullfrágengnum stálsúlum. 

2.3.6 ÞAK 

2.3.6.1 ALMENNT 

Þak er einhalla sperruþak klætt með læstri álklæðningu með tvöföldum fals.  

Þakið skal einangra með 220 mm þakull með áföstum vindpappa 30 kg/m3, rakasperra kemur neðan á 

sperrur og festist með límbandi upp til að minnka göt í rakasperru. Loft er afrétt með 34*70mm 

lektum, loft skal klætt með gipsplötum, spartlað og málað. 

 

Lekta skal þakið upp til að ná fram krossloftun milli sperrubila. 

Þakefni á að vera af þeirri stærð og af þeirri gerð sem kemur fram á teikningum, í magnskrá og 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum. Gæta skal þess að verk standist staðla, lög og reglugerðir. 

Eftirlitsmaður skal yfirfara öll vafaatriði varðandi mál, áður en smíði hefst. 

2.3.6.2 VINNA 

Öll vinna við frágang þaksins skal unnin af reyndum iðnaðarmönnum. Gæta skal þess að verk standist 

staðla, lög og reglugerðir. 

2.3.6.3 EININGAVERÐ 

Í einingarverðum skal innifalinn allur kostnaður við efni og vinnu, sem þarf til verksins sem 

nauðsynlegt má telja til að skila fullunnu verki í samræmi við teikningar og verklýsingu þessa. 

2.3.6.4 SPERRUÞAK 

2.3.6.4.0 Almennt  

Þakið er loftað, einhalla sperruþak. Þakið hallar 5° upp í norð-vestur. Þakið er einangrað með 220 mm 

þakull með áföstum vindpappa, að innan er loft klætt með gipsi, sem verður spartlað og málað. 

2.3.6.4.1 Trévirki 

Timbrið þarf að uppfylla kröfur staðla ÍST INSTA 142:2009. Það þarf að fúaverja timbrið með 

viðurkenndu fúavarnarefni. Rakainnihald timbursins skal vera 13-15%, sem er húsþurrt. 
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Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað, í flokki C24. Allar festingar, naglar og girði 

skulu vera heitgalvaniseruð. Timbursperrur skulu festar með sperruskó sem eru skrúfaðar með 12 stk 

5x40mm í hvern sperruskó. Borðaklæðning skal skeytt saman á sperrum og fest með 3 stk 75 mm 

heitgalvanaðri saum í hverja sperru, eigi skal hafa skal fleirri en 3 samskeyti í röð. Krossviður milli 

sperra skal vera nelgdur í borðaklæðningu að ofan en festur með límkítti og 5 stk 5x40mm ryðfríum 

skrúfum að neðan. Tryggja skal að loftunarrauf sé a.m.k. 20 mm. Lektur skulu vera festar með 6x120 

ryðfríum skrúfum, 2stk í hverja sperru. Álklæðning er læst saman ofan á lektur, engin göt eru gerð á 

álið. Festingar skulu vera innifaldar í verði timbursperra. 

Magn er mælt í m2. (Sperrur í m). 

2.3.6.4.2 Klæðning 

Klæðning er læst álklæðning með tvöföldum fals. Klæðning skal vera 0,7 mm þykk. Klæðning skal 

vera seltuþolin. Álklæðningin er hönnuð til þess að skila hámarks vörn fyrir þök og veggi. 

Álklæðningin er læst saman með tvöföldum falsi þar sem festingar halda því saman, þær skrúfast ofan 

í lektur þaksins. Festingar eru faldar svo það eru engin göt gerð á álið. 

Klæðning þarf að standast allar kröfur skv. Byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. 

Allt efni og uppsetning þess skal vega samkvæmt samþykktum teikningum, sérteikningum og 

samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og verkkaupa. 

Nákvæmistölur: 

Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50 

Frávik frá réttri línu má vera 0,4 % 

Breidd:  +/- 3 mm fyrir breiddir < 75 mm  

Hæð:  +/- 3 mm fyrir breiddir < 225 mm 

Nákvæmistölur uppsetningar: 

 Staðsetning í plani:  +/- 10 mm 

 Staðsetning í hæð:  +/- 10 mm 

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í nettó fermetrum, mælt af teikningum, eða af annarri 

einingu sem kemur fram í magnskrá. Innifalið er efni, vinna, allt timbur, festingar, festijárn o.fl. 

2.3.6.4.3 Tjörupappi 

Tjörupappi á þaki skal vera asfaltdúkur, 2 mm. Hann skal vera lagður lárétt eftir endilöngu þaki 

hússins frá neðri brún. Skörun dúksins á að vera að lámarki 100 mm lárétt og 200 mm lóðrétt. 
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Pappinn verður bræddur fastur við borðaklæðningu 25x150 mm. Lektur fyrir loftun skulu vera 45 x 

95 mm skrúfaðar á þak c/c 600 mm og c/c 200 mm út við þakbrún. 

Asfaltþakdúkur verður frá viðurkenndum framleiðanda og sé fjölliðudúkur (polymermembran) með 

kjarna með styrktarneti gegndreyptu með tjöru og SBS (Styren-Butadien-Styrencopolymer) 

fjölliðubiki á undir- og yfirhlið. Yfirlag skal vera með UV vörn. 

2.3.6.4.4 Þakkantar 

Þakkantar eru klæddir með blikki í sama stíl og álklæðning 

Magn er mælt í m. 

2.3.6.4.5 Loftun þakrýmis 

Þak er loftað með 20 mm loftunarrauf á vindloku milli sperra. Rauf er lokað með skordýraneti. 

Magn er mælt í metrum. 

2.3.6.4.6 Þakrenna/niðurfallrör 

Setja skal þakrennur og niðurfallsrör úr lituðu áli í sama lit og veggjaklæðning. Öll niðurföll verða að 

þvermáli 75 mm. Þakrennur með þvermál 100 mm. Niðurföll skulu festast þannig að veggfestingar 

eru skrúfaðar utan á utanhúsklæðningu. 

Magn er mælt í m. Innifalið í einingarverðum er allt efni og vinna sem til þarf 

2.3.6.4.7 Vatnsbretti og áfellur 

Vatnsbretti skulu fest undir glugga og hurðir. Vatnsbretti eru úr beygðu áli í sama lit og klæðningin. 

Þykkt vatnsbrettis skal vera 2,0 mm og á að ganga yfir álklæðningu.  

Áfellur skulu vera beygðar með hliðum og yfir glugga en eiga að ganga undir klæðningu. 

Undir vatnsbretti skal setja tjöruborða til að minnka hljóð frá rigningu. 

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í m, lengdarmetrum. Innifalið í einingaverði er efni og 

vinna, festingar, samsettar einingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu. 

2.4. LAGNIR 

2.4.0 ALMENN ATRIÐI 

Leggja skal fráveitu-, neysluvatns-, hita-, snjóbræðslu- og loftræsilagnir eins og sýnt er á teikningum 

og í samræmi við lýsingu þessa. 

2.4.0.1 UPPDRÆTTIR 

Lagnir skal leggja samkvæmt uppdráttum. Staðsetning þrifatækja og tilheyrandi tengingar skulu vera 

samkvæmt teikningum arkitekta. 
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2.4.0.2 REGLUGERÐIR 

Reglum og reglugerðum um lagnakerfi, sem og heilbrigðissamþykkt skal vera framfylgt í öllum 

atriðum. Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir hendi þegar verkinu er skilað en sú úttekt kemur 

ekki í stað úttektar verkkaupa. 

2.4.0.3 EFNI OG VINNA 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til þess að fullgera verkið. Allt efni skal vera af 

viðurkenndri gerð og skal háð samþykki verkkaupa.  

Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum um það 

efni sem hann óskar að nota. 

2.4.0.4 HÆFNISKRÖFUR 

Með umsjón lagnavinnu skal fara löggiltur pípulagnameistari með þekkingu og reynslu af 

uppsetningu lagnakerfa úr viðkomandi lagnaefni. 

2.4.0.5 EFTIRLIT 

Verktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu.  

Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar framkvæmdir í verkinu 

2.4.0.6 PRÓFANIR OG ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa, að verkinu fullunnu, að öll kerfi og búnaður vinni rétt í öllum atriðum. 

Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Verktaki skal taka þátt í samprófun raf- 

og stýrikerfa sem tengjast kerfum og leggja til þá vinnu sem nauðsynleg er til þess að sannreyna og 

taka út virkni fullfrágenginna kerfa. Prófanir eru á ábyrgð verktaka. Það þarf að gera lekaprófun á 

frárennslislögnum áður en leiðslur eru huldar og dælubúnaður skal vera prófaður fyrir afhendingu. 

Prófunin skal gerð með 2 metra vatnsþrýsting í 12 klukkustundir, það þarf að athuga öll samskeyti og 

hvort kerfið sé þétt. Til þess að ná áreiðanlegum niðurstöðum verður að lofttæma leiðslur með því að 

fylla þær frá neðsta brunni. Einnig þarf að þrýstiprófa hreinlætis- og hitaleiðslur með vatni, 

þrýstiprófa þarf vatnsleiðslur með 1 MPa vatnsþrýstingi og hitaleiðslur með 0,6 MPa vatnsþrýstingi.  

Halda þarf þrýstingi á leiðslunum í a.m.k 24 klst án þess að falla. Það þarf að lekaprófa 

frárennslisleiðslur innanhúss með því að fylla lögn af vatni og loka henni. 

Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd 

verksins. 
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2.4.1 LAGNIR Í JÖRÐU 

2.4.1.0 ALMENNT 

Leggja skal frárennslislagnir í samræmi við teikningar, kafla 14.6 í byggingarreglugerð og íslenskum 

stöðlum um frárennslislagnir í húsum, og fráveitulagnir í jörðu, ÍST 68, ÍST 65 og DS 432. 

Vinnubrögð, efni og vinna þar að uppfylla staðla, reglugerðir og lög nr. 9/2009 um byggingu og 

rekstur fráveitna. 

Leggja skal skólp-, regnvatns- og ræsilagnir ásamt stofnlögnum. Verkið tekur til lagna, jafnt innan 

grunns sem utan, frá gólfstútum að tengingu við göturæsi. Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð, 

PVC-, PP-, PEH- plaströr, steinsteypt rör eða rör úr steypujárni. Nota skal tengistykki við greiningar 

og skulu þau vera sömu gerðar og rörin. Rör skulu hvíla á belgnum en ekki á múffum. Allar 

fráveitulagnir skulu lagðar í beinni línu og með jöfnum halla milli stefnubreytinga nema annars sé 

getið á teikningum. 

Öllum stútum skal loka til bráðabirgða með þar til gerðum lokum. 

Það skal sérstaklega tekið fram, að aldrei má skola af áhöldum eða af vélum ofan í fráveitulagnir og er 

verktaki ábyrgur fyrir því að pípur séu hreinar þegar hann skilar af sér verkinu. Ekki má hylja neinar 

lagnir fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra og viðkomandi yfirvöld hafa tekið lagnirnar út. 

2.4.1.1 SKÓLPLAGNIR Í JÖRÐU 

Skólplagnir skulu vera PVC-plaströr skv. DIN 8061, PP-plaströr skv. ÍST-EN 1852, eða PEH-plaströr 

skv. DIN 8074/75. Tengistykki skulu vera af sömu gerð og rörin og tengd samkvæmt forskrift 

framleiðanda. Pípur skulu lagðar á a.m.k 150 mm sandlag og fyllt yfir með sandi. Þar sem lagnir fara í 

gegnum sökkla skal setja hlífðarhólka utan um lögnina, einni rörastærð fyrir ofan. 

Magntölur eru lengdarmetrar röra mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skulu innifalin öll 

tengistykki og allt efni og vinna við lagnir, svo sem þétting samskeyta, frágangur stúta, hlífðarhólkar, 

gröftur, söndun og endurfylling. 

2.4.1.2 REGNVATNSLAGNIR 

Regnvatnslagnir skulu vera PVC-plaströr skv. DIN 8061, PP-plaströr skv. ÍSTEN 1852, PEH-plaströr 

skv. DIN 8074/75. Regnvatnslagnir eru bæði gataðar fyrir jarðvatn og heilar fyrir regnvatn. 

Tengistykki skulu vera af sömu gerð og rörin og tengd samkvæmt forskrift framleiðanda. Pípur skulu 

lagðar á a.m.k 150 mm sandlag og fyllt yfir með sandi. Þar sem lagnir fara í gegnum sökkla skal setja 

hlífðarhólka utan um lögnina, einni rörastærð fyrir ofan. Þar sem stútar tengjast þakniðurföllum skal 

setja tengimúffu í endanlegu jarðvegsyfirborði. 
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Magntölur eru lengdarmetrar röra mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skulu innifalin öll 

tengistykki og allt efni og vinna við lagnir, svo sem þétting samskeyta, frágangur stúta, hlífðarhólkar, 

gröftur, söndun, jarðvegsdúkur, perlumöl og endurfylling. 

2.4.1.3 BRUNNAR 

Brunnar skulu vera úr plasti, æskilegur hringstífleiki SN8, með viðeigandi tengistúta fyrir pípurnar. 

Brunnar skulu vera með straumrásum í botni og lítinn hæðarmun tengistúta nema sem nemur halla.  

Karmur og brunnlok skal vera úr heitgalvanhúðuðu járni undir grasyfirborði. Frágangur skal vera 

þannig að brunnurinn þoli a.m.k. 10 kN notálag á lokið.  

Magn er stykki. Innifalið er brunnur og brunnlok, tengdur og frágenginn, allt efni og öll vinna sem 

þarf til að fullgera þennan verkþátt. 

2.4.1.4 INNTÖK 

Verktaki skal leggja ídráttar og setja gólfmát skv. Leiðbeiningum. Orkuveitu Reykjavíkur. 

Magntala er heild. Innifalinn skal allur kostnaður við frágang vegna inntaka. 

2.4.2 FRÁRENNSLISLAGNIR OFAN GÓLFS 

2.4.2.0 ALMENNT 

Leggja skal frárennslislagnir í samræmi við teikningar, kafla 14.6 í byggingarreglugerð og íslenskum 

stöðlum um frárennslislagnir í húsum, ÍST 68, ÍST 65 og DS 432. Vinnubrögð, efni og vinna þar að 

uppfylla staðla, reglugerðir og lög nr. 9/2009 um byggingu og rekstur fráveitna. 

Verktaki skal leggja innanhúslagnir frá þrifatækjum að tengingu við stút í botnplötu. Fráveitulagnir 

eru úr plasti. Lagnir liggja almennt huldar í léttum og steyptum veggjum. 

2.4.2.1 SKÓLPLAGNIR INNANHÚSS 

Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð, úr PP plasti, með múffusamsetningum skv. DIN 1968. 

Tengistykki skulu vera verksmiðjuframleidd formstykki úr sama efni og pípur. Allar greinar og 

stefnubreytingar skulu vera samsettar út 15-45° beygjum og greinstykkjum. Samskeyti plaströra skulu 

vera múffutengi þétt með gúmmíhringjum.  

Upphengi skulu vera baulur með hljóðeinangrandi gúmmífóðringum. Baulur skulu festar í steypu, 

burðargrindur og múraða veggi á viðurkenndan hátt. Fylgja skal leiðbeiningum pípuframleiðanda um 

festingar og þess sérstaklega gætt að pípur geti þanist eðlilega og án þess að dragast út úr múffum.  

Þar sem fráveitulagnir liggja huldar í veggjum skal einangra lagnir með ádragshólkum. Sýnilegar 

lagnir eru án einangrunar.  
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Magntölur eru lengdarmetrar af pípum með einangrun. Einingaverð innifeli allan kostnað við pípur 

með einangrun, tenginu og fullnaðarfrágang. 

2.4.3 NEYSLUVATNSLAGNIR 

2.4.3.0 ALMENNT 

Leggja skal vatnslagnir í samræmi við kröfur íslenskan staðal ÍST 67, DS 439 og kröfur frá 

Mannvirkjastofnun. 

Leggja skal stofnlagnir fyrir neysluvatn að dreifikistum, tengja dreifikistur og leggja að þrifatækjum í 

samræmi við teikningar og verklýsingu. Allar lagnir skulu vera vottaðar fyrir kalt og heitt neysluvatn. 

Lagnir skulu vera PEX lagnir. 

2.4.3.1 PEX- PÍPUR 

Lagnir skulu vera PEX-plaströr í ídráttarbarka, gerð fyrir klemmutengi af viðurkenndri gerð. Pípur 

skulu þola a.m.k 70°C við 1000 kPa miðað við 50 ára endingartíma. Lagnaefni skal hafa hlotið vottun 

til notkunar fyrir kalt og heitt neysluvatn. Öllum lagnaendum skal lokað með bráðabirgðalokum 

(töppum) og þess vandlega gætt að ekki komist vatn eða óhreinindi inn í rör eða hlífðarrör. Lagnir 

skulu vera án samskeyta milli tengistaða.  

Pípustærðir á uppdráttum, DNxx eru nafnmál (innanmál) pípu.  

Stofnlagnir skulu vera einangraðar með 20 mm svampeinangrun.  

Ísteypt rör skulu vera í ídráttarbarka. 

 Rör sem koma í létta veggi einangrist með ádragseinangrun.  

Magntölur eru lengdarmetrar lagna mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skal innifalin allt efni 

og vinna við lagningu. 

2.4.3.2 TENGINGAR OG FRÁGANGUR LAGNA 

Samtengingar stofna 

Þar sem stofnlagnir koma upp úr plötu og eiga að tengjast annari stofnlögn sem að fer niður í plötuna 

skal tengja lagnirnar saman með tilheyrandi tengistykkjum og taka út grein fyrir dreifilagnir eða 

dreifikistur. Tengi fyrir PEX rör skulu vera af sömu gerð með styrktarhólk í rörendum. 

Tengingar greinlagna 

Setja skal tengidós við töppunarstað og tengja greinlagnir. Tenging við dreifikistu tilheyrir dreifikistu. 

Tengi fyrir PEX rör skulu vera af sömu gerð með styrktarhólk í rörendum. 
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Magntala er fjöldi af tengingum af tiltekinni stærð (Nafnmál stærra rörs). Einingarverð innifeli allt 

efni og alla vinnu við tengingar. 

2.4.3.3 DREIFIKISTUR 

Dreifikistur fyrir PEX lagnir skulu vera gerðar fyrir viðkomandi lagnir. Tengi fyrir PEX rör skulu 

vera af sömu gerð með styrktarhólk í rörendum.  

Magntala er fjöldi af kistum. Einingarverð innifeli allan kostnað við dreifikistur, þ.m.t. tengi fyrir 

plaströr og tenging við stofnlögn og dreifilagnir. 

2.4.3.4 LOKAR OG MÆLAR 

Lokar skulu vera einstreymis- og rennilokar skv. DIN 3352, gerðir fyrir þrýstiflokk Pn 10. (Lokar eru 

magnteknir einu númeri minni en lagnirnar sem að þeir tengjast).  

Hitamælar skulu vera með mælisvið 0 - 100 °C.  

Þrýstimælar skulu vera olíufylltir með stopploka á tengilögn. 

Magntölur eru fjöldi af tiltekinni stærð og tegund. 

 

2.4.3.5 ÞRÝSTIPRÓFUN 

Lagnir skulu prófaðar skv. Skýrningarmynd pípulagna. Við ofangreinda prófun skal verkkaupi 

kallaður á vettvang í byrjun og lok prófunarinnar og skal hann taka verkið út og samþykkja prófunina.  

Gefa skal heildarverð í þennan verkþátt. 

2.4.4 HREINLÆTISTÆKI 

2.4.4.0 ALMENNT 

Verktaki gengur frá hreinlætistækjum þannig að þau séu tilbúin til notkunar við afhendingu. Einungis 

skal nota CE-merkt hreinlætistæki. 

Verktaki skal leggja til öll þrifatæki, setja þau upp og tengja við lagnir. Staðsetning þrifatækja skal 

vera samkvæmt teikningum arkitekta.  

Postulín skal vera 1. flokkur (Vitrous China). Öll tengi skulu vera krómuð. Þar sem stútar ganga í 

vegg eða gólf skal setja rósettur. 

Öll blöndunartæki skulu vera krómuð af viðurkenndri gerð, hámarkshljóðstig frá blöndunartækjum 

skal uppfylla hljóðflokk 1 skv. VA-flokkun (sjá Rb reynslublað Nr. 2 1995.).  
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Öll sýnileg píputengi, vatnslásar og rósettur skulu vera krómuð, að undanskildum vatnslásum eldhús-, 

ræsti- og skolvaska sem eru úr hvítu plasti.  

Öll vegghengd tæki skulu fest tryggilega við veggstoðir með lausholtum í léttum veggjum og 

múrboltum á steypta veggi. 

2.4.4.1 TÆKJALISTI 

  

Eldhúsvaskur 2 stk 

Handlaug 3 stk 

Salerni 3 stk 

Sturta 3 stk 

Baðkar 1 stk 

Skolvaskur 2 stk 

Blöndunartæki fyrir baðkar 1 stk 

Blöndunartæki fyrir handlaugar 3 stk 

Blöndunartæki fyrir sturtu 3 stk 

 

2.4.4.2 VATNSSALERNI 

Salerni skulu vera vegghengd af gerðinni IFO Cera 3875 eða sambærilegt, með innbyggðum 

vatnskassa og vönduðu þrýstispjaldi. Setur skulu vera höggþolnar úr hörðu plastefni, pressalit eða 

samsvarandi. Hæð á setum salerna skal vera 480 mm. Salernisskálar skulu ná a.m.k. 530mm frá vegg.  

Magntala er fjöldi vatnssalerna og skal í einingarverði innifalinn allur kostnaður við frágang þeirra 

þ.m.t. skolkassa, tengingu vatns og frárennslis. 

2.4.4.3 HANDLAUGAR 

Á baðherbergjum skal koma handlaugar af gerðinni Alape AB.ME500, borðhandlaug eða 

sambærilegt. Allar handlaugar eru ofan á innréttingu. Handlaugartæki eru innbyggð af gerðinni 

Dornbracht Supernova eða sambærilegt. Uppsetning í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.  

Magntala er fjöldi handlauga og skal í einingarverði innifalinn allur kostnaður við uppsetningu og 

frágang þeirra, þ.m.t. tengingu vatns og frárennslis og blöndunartæki. 

2.4.4.4 SKOLVASKAR 

Skolvaskur skal vera innfelldur í borðplötu innréttingar. Skolvaskar eru af gerðinni Intra VKB60 eða 

sambærilegt. Blöndunartæki skulu vera veggfest af viðurkenndri gerð og með sveifluarmi.  
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Magntala er fjöldi skolvaska og skal einingarverð innifela allan kostnað við vaskana og frágang 

þeirra, þ.m.t. blöndunartæki. 

2.4.4.5 ELDHÚSVASKAR 

Eldhúsvaskar skulu vera úr ryðfríu stáli og með yfirfalli, af viðurkenndri gerð. Eldhúsvaskur er til 

innfellingar í borðplötu. Eldhúsvaskar til viðmiðunar af gerðinni Intra Quadra 500. Vatnslás skal vera 

úr plasti, skrúfaður saman og þéttur með gúmmípakkningum. Blöndunartæki skulu vera einnar handar 

tæki fyrir eldhúsvask, fest í borðplötu, krómuð með 150 mm sveifluarmi, málrennsli 0,2 l/s. Hús og 

handföng skulu vera úr málmi. Blöndunartæki Mora One Profi eða sambærilegt.  

Magntala er fjöldi eldhúsvaska og skal einingarverð innifela allan kostnað við vaskana og frágang 

þeirra, þ.m.t. blöndunartæki 

2.4.4.6 ÚTIKRANAR 

Slöngukranar skulu vera krómaðir með slöngutengi, hús og handfang skulu vera úr málmi.  

Magntala er fjöldi, einingaverð skal innifela allan kostnað við slöngukrana og frágang þeirra. 

2.4.4.7 STURTUBÚNAÐUR 

Blöndunartæki skulu vera einnar handar, af viðurkenndri gerð með hámarkshitaöryggi, málrennsli 0,2 

l/s. Hús og handföng skulu vera úr málmi. Tækjum skal fylgja krómuð sturtustöng. Blöndunartæki til 

viðmiðunar, “Mora MMIX T5 MA nr. 731052” og sturtusett “Mora MMIX Shower Systenm S5, MA 

nr. 130313” eða sambærileg, með sturtuhaus og handsturtuhaus. Við festingu í vegg skulu göt fyllt 

með kítti áður en skrúfað er í þau til þéttingar.  

Magntala er fjöldi, einingaverð skal innifela allan kostnað við sturtubúnað og frágang hans. 

2.4.4.8 GÓLFNIÐURFÖLL 

Gólfniðurföll með gegnumrennsli frá SV skulu vera DN 50/70, skv. DIN 19599 úr ryðfrírri rist. 

Gólfniðurföll án gegnumrennslis skulu vera DN 50/70 af gerðinni PURUS eða samsvarandi með 

einstreymisloku sem hindrar loftstreymi upp um niðurfall.  

Gólfniðurföll án gegnumrennslis frá SB skulu vera DN 50/70 af gerðinni KESSEL með toppi og RF 

rist System 100, eða sambærilegt.  

Lágmarkshæð vatnsloku í vatnslásum niðurfalla er 50 mm.  

Magntala er stykki af tiltekinni gerð. Innifalinn er allur kostnaður við gólfniðurföll og frágang þeirra. 
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2.4.5 HITALAGNIR 

2.4.5.0 ALMENNT 

Leggja skal hitalagnir í samræmi við teikningar, kröfur ÍST 67 og ákvæði kafla 14.2 í 

Byggingarreglugerð. 

Leggja skal stofnlagnir fyrir hitakerfi, ásamt gólfhita- og ofnalögnum og uppsetningu ofna og 

stjórnbúnaði fyrir hitakerfi. Verkið skal unnið samkvæmt verklýsingu. Sérstök áhersla er lögð á 

vandaðan frágang sýnilegra lagna og skulu þær lagðar nákvæmlega í lóðréttri og láréttri stefnu og 

samsíða lagnir með jöfnu millibili. Sýnilegar pípufestingar skulu vera af vandaðri gerð og eru háðar 

samþykki verkkaupa. Heimilt er að notast við annað lagnaefni með samþykki verkkaupa. 

2.4.5.1 PEX- PÍPUR 

Lagnir skulu vera PEX-plaströr í ídráttarbarka, gerð fyrir klemmutengi af viðurkenndri gerð. Pípur 

skulu þola a.m.k 70°C við 1000 kPa miðað við 50 ára endingartíma. Lagnaefni skal hafa hlotið vottun 

til notkunar fyrir kalt og heitt neysluvatn. Öllum lagnaendum skal lokað með bráðabirgðalokum 

(töppum) og þess vandlega gætt að ekki komist vatn eða óhreinindi inn í rör eða hlífðarrör. Lagnir 

skulu vera án samskeyta milli tengistaða.  

PEX-plaströr fyrir ofnakerfi skal vera súrefnisþétt.  

Pípustærðir á uppdráttum, DNxx eru nafnmál (innanmál) pípu.  

Stofnlagnir skulu vera í ídráttarbarka einangraðar með 20 mm svampeinangrun. Ísteypt rör skulu vera 

í ídráttarbarka.  

Rör sem koma í létta veggi einangrist með ádragseinangrun.  

Magntölur eru lengdarmetrar lagna mælt af teikningum. Í einingaverðum röra skal innifalin allt efni 

og vinna við lagningu. 

2.4.5.2 GÓLFHITALAGNIR 

Við vinnu og frágang hitalagna skal fara eftir ákvæðum ÍST EN 1264-2 1997 staðalsins um gólfhita. 

Pípur skulu vera PEX-plaströr ætluð fyrir gólfhitakerfi. Pípur skulu þola a.m.k 70°C við 1000 kPa 

miðað við 50 ára endingartíma. Lagnir skulu festar með þar til gerðum fjarlægðarstykkjum. Fylgja 

skal forskrift framleiðanda um útlagningu og festingar lagna. Öllum lagnaendum skal lokað með 

bráðabirgða lokum (töppum) og þess vandlega gætt að ekki komist vatn eða óhreinindi inn í rör. Allar 

lagnir skulu vera án samskeyta milli tengistaða á dreifikistum. Lagnir skal festa með plast-

spennuböndum við járnagrindur, mesta fjarlægð milli festinga skal vera 800 mm. Þar sem lagnir liggja 

út úr steypu skal setja hlífðarrör utan um lögn.  
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Magntölur eru lengdarmetrar lagna mælt af teikningu. Í einingaverðum er innifalinn allur kostnaður 

vegna lagnarinnar, þ.m.t spennubönd, hlífðarrör og einangrun. 

2.4.5.3 TENGINGAR OG FRÁGANGUR LAGNA 

Samtengingar stofna 

Þar sem stofnlagnir koma upp úr plötu og eiga að tengjast annari stofnlögn sem að fer niður í plötuna 

skal tengja lagnirnar saman með tilheyrandi tengistykkjum og taka út grein fyrir dreifilagnir eða 

dreifikistur. Tengi fyrir PEX rör skulu vera af sömu gerð með styrktarhólk í rörendum. 

Tengingar greinlagna 

Setja skal tengidósir við ofna og og tengja greinlagnir. Tenging við dreifikistu tilheyrir dreifikistu. 

Tengi fyrir PEX rör skulu vera af sömu gerð með styrktarhólk í rörendum. 

Magntala er fjöldi af tengingum af tiltekinni stærð (Nafnmál stærra rörs). Einingarverð innifeli allt 

efni og alla vinnu við tengingar. 

2.4.5.4 DREIFIKISTUR FYRIR GÓLFHITA 

Afhenda skal og setja upp dreifikistur fyrir gólfhitakerfi með öllum búnaði. 

Dreifikistur skulu vera verksmiðjuframleiddar fyrir gólfhitakerfi, sambyggðar á veggfestingu með 

stillilokum, hitamælum, mótorlokum með vaxmótorum, rennslismælum, lofttæmingum og 

tæmingarlokum. Tengistykki fyrir gólfhitalagnir skulu vera skrúfuð klemmutengi með styrktarhólk í 

enda, ætluð fyrir viðkomandi lagnir. 

Magntölur eru stykki. Innifalinn er allur kostnaður við fullnaðarfrágang að undanskilinni 

raftengingu. 

2.4.5.5 LOKAR OG MÆLAR 

Afköst tækja skv. kerfismynd.  

Afhenda skal og setja upp alla loka í hitakerfum.  

Allir stopplokar skulu vera kúlulokar af viðurkenndri gerð skv. DIN 3352.  

Stillilokar skulu vera með mælistútum og kvarða og hægt að nota þá sem stopploka.  

Þrýstijafnarar skulu vera sjálfvirkir með stillisvið í samræmi við notkun. 

Loftskiljur skulu vera með sjálfvirkri útloftun.  

Slaufulokar skulu vera sjálfvirkir með stillisvið í samræmi við notkun.  

Tæmingarlokar skulu vera með slöngustút.  
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Öryggislokar skulu vera af viðurkenndri gerð, affall skal framlengja með röri að gólfi.  

Hitamælar skulu vera með málmhúsi og brunni niður í vatnsrásina, kvarði skal vera í 0-100 °C.  

Þrýstimælar skulu vera olíufylltir með stopploka á tengilögn.  

Magntölur eru fjöldi af tiltekinni stærð og tegund. 

2.4.5.6 OFNAR 

Ofnar skulu fullnægja ÍST/EN 442 hvað varðar afköst og uppbyggingu. Þeir skulu vera úr a.m.k. 1,25 

mm þykku stáli, gerðir fyrir a.m.k. 800 kPa vinnuþrýsting. Hliðar ofna sem snúa að rými skulu vera 

án varmaauka. Ofnar skulu festir á veggi með festingum skv. forskrift framleiðanda.  

Á öllum ofnum skulu vera stillité, aftöppunarnipplar og loftskrúfur. Gera skal ráð fyrir að taka þurfi 

ofna niður einu sinni og setja upp aftur vegna annarra framkvæmda í húsinu. Ofnar skulu koma 

innpakkaðir og sprautumálaðir frá framleiðanda. Verktaki skal sjá um að verja ofna þar til frágangi 

innanhúss er að fullu lokið. Hæð ofna yfir frágengnu gólfi skal almennt vera 120 mm. Valdir ofnar 

skulu vera með hæð samkvæmt ofnatöflum. Leyfilegt frávik frá uppgefnum lengdum ofna er 100 mm.  

Gefa skal heildarverð í ofna samkvæmt ofnatöflum. Innifalið í verði eru stillité, festingar, loftskrúfur 

ásamt allri vinnu við uppsetningu og einnig niðurtekt ofnanna.  

 

Magntölur eru heild. Innifalinn er allur kostnaður við búnað, tengingar og fullnaðarfrágang. 

2.4.5.7 MERKING LAGNA 

Stopploka stofnlagna og alla greinloka, þrýsti- og hitastýriloka ásamt inntakslokum og dreifikistum 

skal merkja með plötum af gerðinni MÜPRO - nameplate eða samsvarandi. Á plötum skal tilgreina 

kerfi, þjónustusvæði og hlutverk loka með texta prentuðum á plaststrimla. 

Neysluvatnssnjóbræðslulagnir skal merkja á sama hátt.  

Allar lagnir skal merkja með álímdum litamerktum borðum af gerðinni FLOCODE eða samsvarandi 

með litum skv. leiðbeiningum RB. nr. (53)003 með prentuðum skýringartexta.  

Magntala er heild. 

2.4.5.8 ÞRÝSTIPRÓFUN OG STILLING HITAKERFA  

Þrýstiprófun PEX lagna er lýst á almennu skýringarblaði. Áður en prófanir og stillingar fara fram 

skulu hitakerfi skoluð vandlega út. Við skolun skulu lokar og stillité standa fullopin. Það þarf að 

tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa um stillingar með hæfilegum fyrirvara áður en stilling hefst. Stilla 

skal rennsli í gólfhita og snjóbræðslukerfum þannig að allar slaufur kólni jafnt. Stilla skal 

heildarrennsli á uppgefin gildi með stillilokum, þrýstijöfnunurum og hraðastýringum á dælum. 
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Stillilokar skulu stilltir á uppgefið rennsli með stjórnloka fullopnum. Læsa skal stillingum stilliloka 

þannig að hámarksopnun þeirra verði á innstilltu gildi. Öll stilligildi skal skrá í stilliskýrslu sem er 

hluti af rekstrargögnum. Gefa skal heildarverð fyrir þennan verkþátt. Allur kostnaður við stillingu 

kerfanna og skolun þeirra, skal innifalinn í verði. 

2.4.5.9 HRINGRÁSARDÆLA 

Hringrásardæla skal vera miðflóttaaflsdæla með þrýstistýringu, gerð fyrir hitakerfi með hitastig 20–

80°C.  

Gefa skal heildarverð fyrir þennan verkþátt. 

2.4.5.10 REKSTRARGÖGN 

Verktaki skal útbúa og leggja fram í handbók eftirfarandi upplýsingar:  

• Tækjalista með nafni framleiðenda, tegund og stærð allra tækja og annars búnaðar í 

hitakerfum.  

• Lista með upplýsingum um sölu- og þjónustuaðila allra tækja.  

• Tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar framleiðanda, á ensku eða 

norðurlandamáli (Dönsku, norsku eða sænsku).  

• Stilliskýrslu með rennslisstillingum stilliloka, stillingum þrýstijafnara og innstilltu 

hraðastigi á dælum. Prófunar og stilliskýrslur fyrir stjórnbúnað allra kerfa, þ.m.t. 

stjórnbúnað. 

• Teikningar og kerfismyndir hönnuða.  

• Allur texti skal vera vélritaður eða prentaður.  

• Upplýsingar um loka og tæki í neysluvatnslögnum svo og þrifatæki skulu fylgja 

þessum kafla. Rekstrargögn liggja fyrir áður en úttekt kerfa fer fram.  

2.4.6 SNJÓBRÆÐSLA 

2.4.6.0 ALMENNT 

Leggja skal snjóbræðslulagnir samkvæmt uppdráttum og verklýsingu. Verkið tekur til lagna, jafnt 

innan grunns sem utan. 

2.4.6.1 SNJÓBRÆÐSLULAGNIR 

Varmaslöngur skulu vera úr PEM eða PP-plasti, ø25. Slöngurnar skulu þola vinnuþrýsting 1000 kPa 

við 40°C, 400 kPa við 60°C og 200 kPa við 80°C.  

Slöngur skulu lagðar á þjappað grúslag. Ekki er leyfilegt að keyra yfir rörin nema á þeim sé vatns- eða 

loftþrýstingur. Pípur skulu lagðar í beinum línum milli stefnubreytinga og samsíða lagnir með jöfnu 
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millibili. Nota skal fjarlægðarklemmur við allar stefnubreytingar og með hæfilegu millibili á beinum 

lögnum. 

Magntala er lengdarmetrar af fullfrágengnum lögnum. Innifalin skulu fjarlægðar- og tengistykki. 

2.4.6.2 DREIFIKISTUR 

Dreifikistur skulu vera fyrir sex slaufur úr járni eða suðuhæfu plasti, þrýstiflokkur Pn10. Lagnir skulu 

a.m.k. þola vinnuþrýsting 1200 kPa við 20°C, 850 kPa við 40°C og 300 kPa við 80°C. Á tengingum 

stofnlagna skulu vera minnkanir og stopplokar. Dreifikistur skulu vera með ásoðnum tengistútum með 

stillilokum á fram- og bakrás og hitamælum á bakrás. Dreifikistur skulu settar upp í tengiklefa og 

tengdar við stofn- og snjóbræðslulagnir. Á tengingar stofnlagna skal setja kúluloka. 

Magntala er heild. Í einingarverðum skal innifalinn allur kostnaður við dreifikistur með tilheyrandi 

lokum, hitamælum og tengingum við lagnir. 

2.4.6.3 TENGIGRIND OG RENNSLISMÆLIR 

Afhenda skal og setja upp tengigrind snjóbræðslukerfis með öllum búnaði. Afköst 30 kW skv. 

kerfismynd. 

Varmaskiptir skal vera lóðaður plötuvarmaskiptir úr ryðfríu stáli. Þrýstiþol a.m.k 1000kPa. Afköst 

samkvæmt teikningum. 

Dæla skal vera miðflóttaaflsdæla gerð fyrir hitakerfi með hitastig 10 – 80°C. Dæla skal vera með 

a.m.k. 3 þrepa hraðastillingu. Afköst samkvæmt teikningum. 

Þensluker skal vera þrýstiþensluker með membru og loftfylltum belg. Þensluker skulu uppfylla 

þrýstiflokk Tn 6 bar. 

Til viðbótar við tengigrind skal setja rennslismæli. 

Magntölur eru stykki. Innifalinn er allur kostnaður við fullnaðarfrágang að undanskilinni 

raftengingu. 

2.4.6.4 FROSTLÖGUR OG ÁFYLLING 

Snjóbræðslukerfi skal fylla með frostlagarblöndu. Frostlögur skal vera 65/35% blanda, 

vatn/ethylenglycol með íblöndunarefnum til varnar tæringu, bakteríu- og gerlamyndun, sérstaklega 

ætluð fyrir snjóbræðslukerfi, frostþol -15°C. Þegar vinnu við lagnir er lokið og kerfin þrýstiprófuð 

skal tæma lagnir af vatni og fylla á kerfi með frostlagarblöndu. Gera skal ráð fyrir að setja þurfi upp 

sérstaka dælu meðan á áfyllingu stendur. Lofttæma skal kerfin vandlega með öflugu gegnumrennsli. 

Kerfinu skal skila lofttæmdu og með a.m.k. 20 l af frostlög í forðageymi. 
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Magntölur eru lítrar af óblönduðum frostlegi og heild fyrir áfyllingu og lofttæmingu. Innifalinn er 

allur kostnaður vegna verkliðarins. 

2.4.6.5 ÞRÝSTIPRÓFUN 

Snjóbræðslulagnir skulu þrýstiprófaðar með 6 kg/cm² vatnsþrýstingi áður en samskeyti á pípum eru 

einangruð og skal þrýstingurinn standa í 24 klst. án þess að falla. 

Athuga skal vandlega hvort einhvers staðar sé um leka að ræða og lögnin lagfærð ef slíkt kemur í ljós. 

Prófunin er þá endurtekin. Prófun skal tilkynnt eftirlitsmanni verkkaupa fyrirfram. 

Gefa skal heildarverð í þennan verklið. 

2.4.6.6 STILLING SNJÓBRÆÐSLU 

Stilla skal snjóbræðslu þannig að jafnt rennsli sé í öllum slaufum.  

Gefa skal heildarverð í þennan verklið. 

2.4.7 LOFTRÆSTIKERFI 

2.4.7.0 ALMENNT 

Smíða skal og setja upp loftræsikerfi með öllum búnaði eins og skýrt er á teikningum í samræmi við 

lýsingu þessa. Innifalinn í verkinu er fullnaðarfrágangur loftræsikerfa með tilheyrandi búnaði. 

Undanskilið er raflagnir og raftengingar. 

 

2.4.7.1 UPPHENGI FESTINGAR 

Festingar á sívölum stokkum skulu almennt vera með flatjárnsbaulum með gúmmífóðringum eða 

samsvarandi.  

Magntala er heild. Innifalinn er allur kostnaður við smíði og fullnaðarfrágang festinga á stokkakerfi. 

2.4.7.2 BLÁSARAR 

Útsogsblásarar skulu vera þrýstistýrðir og afkasta 1.160 m3 /klst við dP 200 Pa. Reykmótstaða < 25 

Pa.  

Magntala er stykki fyrir þakblásara með öllum búnaði. Innifalinn er allur kostnaður við blásarana, 

efni, smíði og uppsetningu. Undanskilin er raftenging. 

2.4.7.3 HLJÓÐGILDRUR 

Hljóðgildrur skulu vera sívalar og vera sk. málum á teikningu. 

Magntala er stykki. Innifalinn er allur kostnaður við efni og uppsetningu. 
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2.4.7.4 LOFTVENTLAR 

Útsogsventlar skulu vera verksmiðjuframleiddir hringlaga úr hvítlökkuðu stáli, ætlaðar til 

uppsetningar beint í stokk.  

Magntala er stykki af tiltekinni gerð og stærð. Innifalinn er allur kostnaður við efni, uppsetningu og 

fullnaðarfrágang. 

2.4.7.5 MÆLINGAR OG STILLINGAR 

Stilla skal útsogsventla skv. uppgefnu loftmagni á teikningum.  

Magntala er heild 

2.4.7.6 FRÁGANGUR GATA 

Frágangur gata gegnum brunahólfandi byggingarhluta skal uppfylla kröfur um brunamótstöðu 

samkvæmt aðaluppdráttum. 

Magntölur fjöldi gata. Innifalinn er allur kostnaður frágang á götum. 
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2.5 RAFKERFI 

2.5.0 YFIRLIT 

Yfirlit yfir verkið 

Verkið nær til allra raf- og smáspennulagna í einbýlishúsi að Austurkór 58 í Kópavogi. 

Verkktaki lýkur frágangi allra rafkerfa. Um er að ræða nýtt húsnæði. 

Kröfur til verktaka 

Allar raflagnir skulu unnar af löggiltum rafverktaka. Verktaki skal sækja um lagnaleyfi vegna vinnu 

við rafkerfi sem tilheyrir þessu útboði. Þetta lagnaleyfi veitir ekki rétt til áframhaldandi vinnu við 

bygginguna eftir að verkhlutanum lýkur. Umhirða á verkstað skal ávallt vera góð og verktaki skal fara 

eftir fyrirmælum umsjónarmanns verkkaupa. Verktaki skal sjá um að efnisafgangar og umbúðir séu 

fjarlægðar jafnóðum, að minnsta kosti vikulega. 

Verklýsing 

Verklýsingin lýsir þeim kröfum sem eru gerðar varðandi framleiðslu, afhendingu, uppsetningu, 

prófanir, úttektir og gangsetningu á öllum þeim búnaði, sem verktaki og verkkaupi leggur til verksins. 

2.5.1 ALMENNT 

Verktaki skal setja upp lagnaleiðir í samræmi við teikningar sem tilheyra þessu útboði. Ákvæði 

staðals CENELEC og IEC 60617 gilda um raflagnatákn á séruppdráttum. Plastefni skulu vera 

brunatreg samkvæmt staðli IEC. Við hönnun raflagna í íbúðarhúsum er stuðst við staðalinn ÍST 150 

Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðahúsnæði.  

Þessum verkhluta tilheyra eftirtaldir verkþættir: 

• Pípur 

• Dósir og tengikassar 

• Ljós 

• Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna 

• Reglugerð um raforkuvirki 

• Reglur Mannvirkjastofnunnar 

• Reglur boðveitna, t.d. símans 

• Byggingarreglugerð 

• Almenn lýsing lagnaleiða 

Lagnaleiðir eru í steypu, niðurteknum loftum og gipsveggjum ásamt pípum í gólfi, lóð og útveggjum.  
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Staðlar 

Eftirfarandi staðall gildir fyrir þennan kafla: 

Verktaki skal leggja til allt efni og vinnu. Verktaki skal annast samræmingu við uppsetningu 

lagnaleiða gagnvart öðrum verktökum. 

Verktaki skal tengja öll rafmagnstæki í eldhús, s.s bökunarofn, helluborð, háf, uppþvottavél og önnur 

tæki sem eiga að vera í eldhúsi. Verktaki skal ganga frá og setja upp öll ljós.  

Magntölur eru tilgreindar í metrum og stykkjum eftir því sem við á. Innifalið í einingaverðifestiboltar, 

borgöt o.þ.h. 

2.5.1.1 PÍPUR 

Pípur skulu vera af viðurkenndri og vandaðri gerð. Pípur skulu vera úr plasti, gæta skal þess að 

einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum. Til varnar því 

að taugar skaddist af skörpum brúnum, skal snara vel úr pípuendum. Utanáliggjandi pípur skulu 

lagðar þannig að þær séu stólaðar frá yfirborði. Gæta skal þess vandlega að hljóðeinangrun í 

milliveggjum skaddist ekki við lagningu pípna. Pípur, sem lagðar verða í milliveggi skulu vera vel 

festar. Þar sem pípur lágspennu- /smáspennulagna eru lagðar hlið við hlið, skulu þær merktar þannig 

að auðvelt sé að sjá hvaða kerfi hver pípa tilheyrir. Samskeytingarbúnaður pípna skal vera úr plasti, 

stáli eða áli eftir því sem við á. 

Magntölur eru í metrum og stykkjum. Innifalið í einingaverði skal vera pípur, hólkar, beygjur, stútar, 

spennur, og allt annað efni og öll vinna sem þarf til að koma pípum fyrir, tilbúnum til ídráttar. 

2.5.1.2 DÓSIR, TÖFLU- OG TENGIKASSAR 

Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir skulu vera með skrúfufestingu fyrir lok eða 

lampa. Rofar og tengidósir skulu hafa skrúffestingu. Allar dósir skulu vera sléttar við endanlegan flöt. 

Dósir utanhúss skulu vera vantsheldar. 

Dósir skulu þannig settar, að þær jaðri við endanlega fleti. Þar sem sérstakrar nákvæmni er krafist við 

staðsetningu dósa, s.s. vegna flísalagna. Á flísalögðum flötum, á dós að lenda í miðri flís. Dósir fyrir 

einfasa rofa og tengla, skulu gerðar fyrir raðefni og skulu þær vera kringlóttar. Aðrar dósir skulu vera 

af venjulegri gerð og hæfa þeim kerfum, sem þær verða notaðar fyrir. Dósir fyrir innfelld ljós í steypu 

skulu vera af gerðinni Kaiser og vera með spenna-hólfi og án spenna-hólfs eftir því sem við á, 

dósirnar skulu vera með harðpressuðum gipsbotni til að bora í göt fyrir innfelld ljós. Dósir fyrir 

innfelld útiljós skulu vera af gerðinni Kaiser og vera með spenna-hólfi og án spenna-hólfs eftir því 

sem við á. Ekki má nota box með gipsloki til að bora í. 
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Verktaki skal loka öllum ónotuðum dósum í veggjum og loftum með lokum. Lok á ónotuðum dósum í 

veggjum skulu vera með sama útlit og rofar og eða tenglar sem notaðir verða og vera frá sama 

framleiðanda. Merkingar skal gera í samráði við Raflagnahönnuð. 

Verktaki skal útvega og setja upp töflu- og tengikassa í samræmi við teikningar. Töflukassar skulu 

vera úr málm, af vandaðri gerð. Allir hlutir í töflu skulu vera greinilega merktir s.s vör, liðar, 

raðklemmur, greinar og kvíslar. Áður en búnaður er settur í töfluna skal gæta þess að hún sé laus við 

ryk og óhreinindi, einnig skal gæta þess að allur búnaður rúmist í skápnum og hafi um 20% auka pláss 

fyrir búnað sem gæti komið seinna. Tengikassar skulu vera úr plasti eða galvanhúðuðum málmi af 

vandaðri gerð. Mikilvægt er að tengikassar séu rúmgóðir svo allar tengingar sem verða í þeim séu 

aðgengilegar.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til að koma dós 

fyrir, merkja og ganga að fullu frá henni, hreinni og tilbúinni til innsetningar á efni.  

Innifalið í verði loka á dósir skal vera lok og skrúfur og vinna við að koma loki fyrir.  

Innifalið í verði tengikassa og dósum fyrir innfelld ljós, skal vera allt efni og öll vinna sem þarf til að 

koma tengikassa og dósum að fullu fyrir. 

Göt 

Gera skal göt í gegnum veggi, loft og gólf í samræmi við teikningar sem tilheyra þessu útboði. Öll 

borgöt 25 mm og minni skulu vera innifalin í öðrum einingaverðum lagnaleiða. 

Magntölur gata eru tilgreindar í stykkjum og metrum flokkaðar eftir stærð og lengd. Innifalið í 

einingarverði skal vera kostnaður vegna efnis, vinnu og véla, sem þarf til að gera göt og raufar á 

snyrtilegan hátt og þrífa á eftir. 

Göt í létta veggi 

Gera skal göt í gegnum létta veggi í samræmi við teikningar er tilheyra þessu útboði. Áður en gat er 

gert, skal hafa samráð við umsjónarmann verkkaupa til að fyrirbyggja að gerð gats geti valdið 

skemmdum á húsinu eða búnaði þess. Öll borgöt 25 mm og minni skulu vera innifalin í öðrum 

einingaverðum lagnaleiða. 

Innifalið í einingarverði allra liða þar sem þarf að gera göt, skal vera kostnaður vegna efnis, vinnu og 

véla, sem þarf til að gera göt á snyrtilegan hátt og þrífa á eftir. 

Prófanir, afhending og viðtaka 

Áður en vinna við uppsetningu lagnaleiða hefst, skal verktaki funda með umsjónarmanni verkkaupa 

til að fara yfir vinnuteikningar, koma með athugasemdir vegna samræmingar við aðra verktaka ef 
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einhverjar eru. Þegar þessum verkhluta er lokið og lagnaleiðir eru tilbúnar til viðtöku skal verktaki, 

hafi hann gert breytingar á verkinu, sem umsjónarmaður verkkaupa hefur samþykkt, afhenda 

verkkaupa teikningar sem sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á teikningum lagnaleiða og 

verða þær notaðar við gerð reyndarteikninga.  

Prófanir, afhending og viðtaka skulu reiknuð inn í einingaverð viðkomandi verkþáttar. 

2.5.1.3 LAMPAR, TÆKI OG FLEIRA  

Lampar, tæki og þau raftæki sem flokkast undir þennan lið skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði 

reglugerða. Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem 

Löggildingarstofa viðurkennir.  

Verktaki skal uppfylla kröfur Brunamálastofnunnar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins um frágang 

lagna og búnaðar.  

2.5.1.4 TÆKJALSTI 

Eldavél 

Eldhúsvifta 

Ljós í eldhúsloft 2x18W 

Ljós á baðherbergi LED 

Útiljós 58W 

Ljós í loft 2x18W 

Stjórnstöð fyrir gólfhita 

Rafdrifinn bílskúrshurðaopnari 

 

2.5.1.5 ÍDRÁTTARKERFI, TENGLAR OG ROFAR 

Verktaki skal kynna sér alla uppdrætti og verklýsingar og annasts samræmingu ef nauðsyn krefur. Ef 

verklýsing og teikningar bera ekki saman, skal verktaki ákveða eftir hverju skal fara. Verktaki þarf 

samþykki verkkaupa fyrir öllum frávikum frá teikningum.  

Ídráttur, tenglar, rofar og fleira skal vera af þeirri gerð sem kemur fram á teikningum og samkvæmt 

meðfylgjandi verklýsingum. Verkið skal unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög 

og reglugerðir. Einnig skal efni vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. 

2.5.1.6 VINNURAFLÖGN 

Verktaki skal koma fyrir bráðabirgðaraflögn til nota á meðan á framkvæmdum stendur. Vinnuraflögn 

er notuð til lýsingar á vinnustað og fyrir þau raftæki sem þarf að nota á meðan framkvæmdum 

stendur. Vinnuraflögn þarf að standast öryggiskröfur. 
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2.5.1.7 TENGLAR 

Allir tenglar skulu vera 1. flokks, þeir skulu vera fyrir a.m.k 10-16 amper málmstraum miðað við 220 

volta spennu, 50 rið, nema að annað sé tekið fram í uppdráttum. Tenglar skulu vera innfeldir og 

skrúfaðir í dósir. Klær skulu fylgja tenglum. Tenglar og rofar skulu vera af sömu gerð og frá sama 

framleiðanda. Litur skal vera hvítur. 

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.1.8 ROFAR 

Allir rofar skulu vera 1. flokks, gerðir fyrir a.m.k 16 A straum miðað við 230 volta spennu og 50 rið, 

nema að annað sé tekið fram á uppdráttum. Rofar skulu vera innfelldir nema annað sé tekið fram. 

Litur skal vera hvítur. 

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.1.9 ÍDRÁTTARVÍR 

Ídráttarvír skal vera plasteinangraður eirvír, hann skal vera brunatregur samkvæmt brunaþolsflokki 

IEC 332-1. Einangrun skal uppfylla kröfur Löggildingarstofu um raforkuvirki. 

Allar leiðslur skulu vera litamerktar samkvæmt forskrift Löggilingarstofu 

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum. Í 

einingaverðum skal vera innifalið öll efni og vinna. 

2.5.1.10 GIRNI 

Girni skal vera dregið í pípur í samræmi við teikningar. Dragbönd skal nota þar sem teikningar og/eða 

skýringar gera ráð fyrir. 

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), mælt af teikningum. Í 

einingaverðum skal vera innifalið öll efni og vinna. 

2.5.2 LÁGSPENNUKERFI 

2.5.2.1 ALMENNT 

Verktaki skal leggja lagnir og setja upp búnað lágspennukerfis í samræmi við teikningar sem tilheyra 

þessu útboði. 

• Jarðbindingar 

• Lágspennudreifiskápar 

• Strengir og taugar 
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• Innlagnaefni 

Verktaki skal leggja til allt efni og vinnu. Verktaki skal annast deilihönnun lágspennudreifiskápa. 

Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og skal 

tilkynna verkið til orkuveitu samkvæmt reglum. Einnig þarf að uppfylla kröfur Brunamálastofunnar 

ríkisins og Vinnueftirliti ríkisins um frágang lagna og búnaðar. 

Allt efni og vinna skal vera fyrsta flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Löggildingastofa þarf að 

samþykkja raflagnaefni og búnað með raffangaprófunum. Allt efni og rafbúnaður þarf að uppfylla 

staðla CEE og IEC. Sérstaklega eftirfarandi staðla: 

EN 50082-2 Electromagnetic compatibility – Generic immunity standard – Part 2: Industrial 

environment. 

EN 55022 Limits and methods of measurement and radio disturbance characteristics of information 

technology equipment. 

2.5.2.2 JARÐBINDINGAR 

Eftirfarandi reglugerðir gilda fyrir þennan kafla: 

• Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna 

• Reglugerð um raforkuvirki 

• Reglur Mannvirkjastofnunnar 

• Reglur boðveitna, t.d símans 

• Byggingareglugerð 

Snertispennuvarnir 

Til snertispennu varna skal nota lekastraumsrofvörn. Varðandi nánari lýsingu og magntöku er vísað í 

viðeigandi verkþætti í þessari verklýsingu. 

2.5.2.3 LÁGSPENNUSKÁPAR 

Verktaki skal útvega og setja upp lágspennuskáp sbr. Magntölur og teikningar. Allt efni og vinna skal 

vera fyrsta flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Löggildingastofa þarf að samþykkja raflagnaefni og 

búnað með raffangaprófunum. Allt efni og rafbúnaður þarf að uppfylla staðla CEE og IEC. 

Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. Verktaki ber fulla 

ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og tilkynnir verkið til 

orkuveitu samkvæmt reglum þar um. Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar 

ríkisins, Landssíma Íslands og Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.  
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2.5.2.4 RAFSBÚNAÐUR Í LÁGSPENNUSKÁPA 

Allur rafbúnaður í skápunum skal vera af bestu gerð sem verktaki ákveður. Búnaðurinn skal vera 

framleiddur í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla. Verktaki skal koma þeim búnaði í 

lágspennudreifiskápinn sem getið er um í verklýsingu og tilboðsskrá og tengja að fullu.  

2.5.2.5 SJÁLFVÖR 

Verktaki setur upp sjálfvör , vartappa og/eða bræðivör í samræmi við teikningar. Efni þetta skal vera 

af vandaðri gerð og skal vera í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla. Í töflukössum skal koma 

fyrir sjálfvörum. Vör, skulu þannig merkt, t.d. með tölu og bókstöfum, að auðvelt sé að sjá við hvaða 

taug það á við og fyrir hvað viðkomandi taug er. 

Sjálfvör til og með 50 A eiga að vera fyrir skammhlaupsstraum 10 kA Icu. Fleirpóla greinar eiga að 

setja sjálfvarið út ef einn póll verður yfirlestaður. Sjálfvirk vör skulu vera með yfirálags og 

skammhleypivörn og með C-kennilínu nema annað komi fram. Öll sjálfvör skulu gerð fyrir 50°C 

umhverfishita. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.2.6 LEKALIÐAR 

Verktaki skal koma fyrir lekaliðum í töflukössum eins og sýnt er á uppdráttum. Lekaliðarnir skulu 

allir vera gerðir fyrir 63A málsstraum og 0,03A lekastraum, nema annars sé getið á einlínumyndum. 

Lekaliðar skulu gerðir fyrir 50°C umhverfishita. Lekastraumsliðar skulu þola spennu- og straumtoppa 

ásamt því að vera ónæmir fyrir jafnspennupúlsum á netinu, AC/DC liðar. Sama á við um 

lekaliðasjálfvör. 

Festingar skulu vera þannig að þær haggist ekki og frágangur allur uppfylla reglugerðir um 

raforkuvirki. 

Magntölur og einingarverð:Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.2.7 DIMMER 

Verktaki skal setja upp dimmer, það skal gert í samræmi við teikningar og reglugerð um raforkuvirki. 

Dimmer skal vera af vandaðri gerð, í samræmi við raflagnaefni og annað sem samþykkt er af 

verkkaupa. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 
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2.5.2.8 GRUNNSKAUT Á VATNSINNTAK OG JARÐBINDING Á BAÐI  

Verktaki skal ganga frá grunnskauti á vatnsinntaki í samræmi við teikningar og magnskrá og reglur.  

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.2.9 SÍMA OG- TÖLVUTENGLAR OG DYRABJALLA 

Verktaki skal setja upp tengi fyrir síma- og tölvutengla samkvæmt magntökuskrá og teikningum. 

Tenglarnir skulu vera að fullu tilbúnir til notkunar við afhendingu verksins. 

Verktaki skal setja upp og tengja bjölluhnapp og spenni samkvæmt magntöluskrá og teikningum. 

Búnaður þessi skal að fullu tilbúinn til notkunar við afhendingu verksins. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. 

2.5.2.10 MERKINGAR 

Vör, rofar, raðtengi og taugar skulu allar merktar í samræmi við merkingar á teikningum þannig að 

auðvelt sé að sjá hvar hver taug á að tengjast. Innan á hurðum dreifiskápa skal vera gegnsætt hólf með 

vélritaðri skrá yfir allar greinar, kvíslar og rofa viðkomandi skáps. Í skrá þessari skal tilgreina númer 

viðkomandi greinar, kvíslar eða rofa, tegund notkunar ásamt herbergisnúmeri eða heiti herbergis, sem 

viðkomandi notkun er í. Á sama stað skal koma fyrir einlínumynd af viðkomandi skáp. 

2.5.3 LÝSINGARKERFI 

2.5.3.0 ALMENNT 

Verktaki skal setja upp lýsingarkerfi í samræmi við teikningar og fyrirskrifaðar lampagerðir sem 

tilheyra þessu útboði, eða sambærilegt í gæðum og útliti. Teikningar eru merktar samkvæmt kerfi 

Lýsingarkerfi. 

Innifalið í verði uppsetningar, skal vera allur festibúnaður, ásamt því sem þarf til að tengja lampana. 

2.6.0 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

2.6.0.1 ALMENNT 

Þessi kafli fjallar um alla þá vinnu og frágang sem tilheyrir innandyra. Þeir  helstu þættir sem um 

ræðir eru múrverk, einangrun og rakavörn, léttir veggir, málning, innréttingar, stigar, handrið, flísa- 

og parketlögn og hurðir. Hver verkhluti skal vera unninn af fagaðila í viðkomandi iðngrein, vinna skal 

eftir verklýsingum, teikningum og magnskrá sem samþykktar hafa verið af byggingarfulltrúa. 
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2.6.0.2 EFNI OG VINNA 

Verktaki leggur til allt efni og alla vinnu, sem þarf til þess að fullgera verkið. Allt efni skal vera af 

viðurkenndri gerð og skal háð samþykki verkkaupa. Byggingavörur skulu uppfylla skilyrði kafla 5.1 í 

Byggingareglugerð 112/2012 og lög um byggingavörur nr. 14/2014.  

Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum um það 

efni sem hann óskar að nota.  

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eða gera sýnishorn af vinnu ef eftirlitsmaður 

verkkaupa óskar þess. 

2.6.0.3 EFTIRLIT 

Verktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu.  

Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar framkvæmdir í verkinu. 

2.6.0.4 PRÓFANIR OG ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa, að verkinu fullunnu, að allur búnaður/efni vinni rétt í öllum atriðum. Prófanir 

skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.  

Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd 

verksins. 

2.6.1 MÚRVERK 

2.6.1.0 ALMENNT 

Múrhúða skal gluggakanta og rétta af svo og hurðargöt 

Áður en múrhúðun hefst skal ganga frá öllum lögnum í veggjum og að allir steypufletir séu hæfilega 

rakir. 

Pússningarsandur til viðgerðar skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega 

óveðruðum. Í sandinum má ekki vera það mikið af kornum úr leir og lífrænum efnum að skaðlegt sé. 

Leita skal staðfestingar Rb á gæðum sands ef vafi leikur þar á. Stærðardreifing skal liggja innan 

viðurkenndra marka. 

Við val á efni og blöndun skal taka tillit til þess að allt múrverk verði með góðri áferð. 

Gera skal ráð fyrir að nota blandað efni frá viðurkenndum framleiðanda. 

Öll múrvinna skal unnin af faglærðu fólki. Leiðbeiningum framleiðanda skal fylgja við alla múrvinnu, 

s.s. um undirbúning, framkvæmd og blöndun efnis 

Öll múrvinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST-10 
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2.6.1.1 EFNISVAL 

Nota skal múrhúðunarsand úr sterkum bergtegundum sem bæði eru hreinar og óveðrarað skv. ÍST10. 

Kornastærðardreifing skal vera innan viðurkenndra marka. Sigta skal allan múrhúðunarsand. Það þarf 

að verja múrhúðarsandinn svo að steinar og önnur óhreinindi blandist ekki saman við hann á 

geymmslustað. Sement á að vera portland standard. 

Byggingarstjóri eða aðalverktaki skal annast eftirlit með því að allt efni sem nota á uppfylli þær 

gæðakröfur sem gerðar eru, til þess að tryggja sem minnstu sprungumyndun. En yfirborðsáferð á að 

vera slétt. Nota skal efni og útfærslur sem draga úr myndun myglu og myndun sveppa í votrýmum 

sbr. 10.5.7. gr. í byggingarreglugerð. 

Múrblöndur:  

Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím.  

Holufylling og viðgerðir: 1 hl. sement og 2,5 hl. fínkorna sandur.  

Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur  

Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 6 hl. sandur og 1 hl. kalk.  

2.6.1.2 INNMÚRUN LAGNA 

Múra skal yfir frárennslisrör frá handlaugum með múrblöndu, þannig að flötur viðgerðar sé jafn 

yfirborði veggjar.  

Magntölur og einingarverð: Magntölur eru fermetrar m og miðast við frágengna fleti eins og hægt er 

að mæla þá að verki loknu. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni, vinnu og 

tækja, sem þarf til að fullgera þennan verklið. 

2.6.1.3 VIÐGERÐIR STEYPTRA VEGGJA 

Gera skal við skemmdir í steyptum innveggjum þannig að þeir séu rennisléttir og tilbúnir til 

sandspörtlunar og málunar. Slípa skal ójöfnur í steyptum veggjum með bollaskífu. Hreinsa skal alla 

lausa eða skemmda steypu í burtu. Holufylla öll göt eftir mótauppslátt. Hitastig skal vera á bilinu 5-

25°C. Viðgerðarblöndu skal vera kústuð viðgerðarflöt. Viðgerðarblöndunni er smurt yfir þann flöt 

sem verið er að laga áður en kústunarhúð storknar. Viðgerðarmúr er notaður til viðgerða allra steyptra 

innveggja.  

2.6.1.4 FLOTUN GÓLFA 

Áður en flotun hefst skal hreinsa burt og fjarlægja alla steypuklumpa, misfellur og ryk. Verktaki 

kynnir sér þykkt og gerð gólfefnis áður en ílögn er lögð og skal hann setja hæðarpunkta í gólf áður en 

flotun hefst svo að endanleg gólfhæð verði í samræmi við teikningar.  
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Hæðarmunur skal miðast við +/- 3mm frá uppgefnum kótum. 

Þar sem niðurföll eru þarf að gæta þess að vatnshalli sé nægilegur.  

Magntölur og einingaverð :Magn er mælt í m2 miðað við ílögð gólf. Innifalið í einingaverði er öll 

vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að klára verkið. 

2.6.2 INNVEGGIR 

2.6.2.0 ALMENNT 

Innveggir eru úr gipsi, efni skal vera frá 1. flokks framleiðanda. Innveggir verða spartlaðir og málaðir 

hvítir. Kverkum lokað með kítti. Léttir milliveggir verða byggðir upp úr lóðréttum stoðum, bil stoða 

skal vera eins og fram kemur á teikningum og í magnskrá.  

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er öll vinna, 

efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að klára verkið. 

2.6.2.1 Léttir innveggir 

Léttir innveggir skulu vera uppbyggðir af 70mm blikkgrind. 12mm krossviður skal settur sem 

innralag á blikkgrind. Klæða skal utan á krossvið með gipsplötum frá fyrsta flokks framleiðanda. 

Innveggir þurfa að uppfylla kröfur hönnuða, reglugerðir Mannvirkjastofnunar og DS/SBI staðla. Í 

votrýmum skal nota rakaþolnar plötur.  

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í m2 , fermetrum. Innifalið í einingaverði er öll vinna, 

efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að klára verkið. 

2.6.2.2 KLÆÐNING CLT VEGGJA 

Að innan verða CLT einingarnar klæddar 34x45 mm lektum sem skulu vera skúfaðar með 4x40 mm, 

gulgalvaniseruðum, 12 mm krossvið, og utan um það skal skrúfa gipsplötur með 3,5x25 mm 

gipsskrúfum. 

Magntölur og einingaverð : Magn er mælt í m2, fermetrum. Innifalið í einingaverði er öll vinna, 

efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að klára verkið 

2.6.3 MÁLUN INNANHÚSS 

2.6.3.0 ALMENNT 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. Rakastig í múrhúðuðum veggjum skal vera 

undir 5% áður en málun innanhúss hefst. Kítta skal milli trékarma og veggja með acrylkítti áður en 

málað er. Einnig skal kítta þar sem veggir koma saman.  

Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, 

einnig skal fara eftir leiðbeiningum framleiðanda gipsplatna um spörslun og málun þeirra. 
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2.6.3.1 SANDSPÖRTLUN VEGGJA OG LOFTA 

Sandspartla skal steypta veggi. Áður en sandspörtlun hefst skal ganga frá öllum lögnum í veggjum. Á 

úthorn og við dyr inn í herbergi á veggenda og vegghorn skal setja stálstyrktarhorn.  

Við sandspörslun veggja skal framfylgja eftirfarandi: 

1. Hreinsa, steinslípa og gera við með múr, rétta af þar sem þörf er á. 

2. Holufylla og skafa 

3. Sandspartla 

4. Blettspartla 

5. Sandspartla, áferð slétt. 

Magn mælt í m2 . Göt sem eru stærri en 1 m2 dragast frá við magnútreikning. Frágangur við kanta og 

kverkar skal vera innifalinn í einingarverði, svo og allt efni og vinna sem til þarf. 

2.6.3.2. MÁLUN Á SANDSPARTLAÐA FLETI 

Við málun á sandspartlaða fleti skal framfylgja eftirfarandi: 

1. Slípa og hreinsa vel 

2. Grunna með plastgrunni 

3. Gera við, spartla og blettmála eftir þörfum 

4. Mála veggi og loft í ljósum lit: 

Tvær eða fleiri umferðir, þar til fullnaðardekkun er náð, samkvæmt mati frá eftirlitsmanni. 

Málning skal vera með 100% hreinu akrýlbindiefni (þurrefnisinnihald >40% af rúmmáli) með 

gljástigi 10 á veggi og gljástigi 3 á loft. Litur að vali hönnuðs/verkkaupa. 

Miða skal efnisnotkun við að fullnægjandi árangur náist, að mati eftirlitsmanns hvað varðar þekju, 

áferð og útlit. 

2.6.3.3 MÁLUN LÉTTRA VEGGJA 

Fúga skal vandlega í allar fúgur þar sem veggir mætast með akryl kítti af vandaðri gerð. 

Hreinsa skal burt allt lím og rastir eftir skrúfur. Spartla tvær umferðir í samskeyti og göt eftir skrúfur 

með til þess gerðu spartli t.d. sandspartli, þannig að viðunandi árangur náist að mati eftirlitsmanns. 

Áður en spörtlun hefst skal gæta þess að veggurinn sé laus við ryk og önnur óhreinindi. Mála 

samkvæmt 6.3.1.  

Magn reiknað í m í veggfleti. Op dregin frá. 
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2.6.3.4 MÁLUN GLUGGA 

Ef gluggar hafa orðið fyrir skemmdum skal gera við og bletta. 

2.6.4 INNRÉTTINGAR 

2.6.4.0 ALMENNT 

Allt efni og vinna skal vera fyrsta flokks. Skápar innréttinga skulu smíðaðir úr 16 mm 

sprautulökkuðum spónarplötum. Kantlímingar skulu vera í samræmi við plötur. Skúffur og útdrög 

skulu vera á vönduðum rennibrautum með hliðum úr stáli með mjúklokun. Bök í skápum séu úr 

plasthúðuðu harðtexi. Kítta skal í botn skápa þar sem vaskar eru.  

Innrétting skal falla vel að veggjum. Skáphurðir, sýnilegar hliðar og skúffuforstykki smíðist úr 16 mm 

spónaplötum, sprautulökkuðum í hvítum lit. 

Tréverk innréttinga skal vera fyrsta flokks, þurrkað, rakastig 8 - 11%. 

Hilluberar séu undir hillum, göt í skáphliðum fyrir þá með 5 cm millibili. Lamir skápa skulu ekki vera 

sjáanlegar og opnist 180. Höldur á skáphurðir og skúffum séu U-laga úr ryðfríu stál L ca. 300 mm, 

bil frá fleti að höldu a.m.k. 30 mm. Val á höldum háð samþykki hönnuðs/verkkaupa. 

Sökklar skulu vera úr vatnsþolnum 16 mm spónaplötum, sprautulakkað í hvítum lit eins og innrétting. 

2.6.4.1 INNRÉTTINGAR 

Innréttingar skuli smíðaðar samkvæmt teikningum hönnuðar. 

Borðplötur skulu vera úr hágæða Quartz. Litur og áferð skal ákveðin af hönnuð/verkkaupa. 

Þykkt á borðplötu í eldhúsi skal vera 30 mm, en þykktir á borðplötum á baðherbergjum skal vera 20 

mm.  

Verktaki skal endurskoða nákvæmlega öll mál á staðnum, áður en smíði hefst.  

Magn er mælt í stk. / (heild) og skal innifalið allt efni og vinna, ásamt uppsetningu, kíttun, 

frágangslistum við vegg, ásamt öllu því er þarf til að ljúka verkinu. Verktaki skal þrífa allar 

innréttingar eftir uppsetningu áður en verkinu er skilað og er það innifalið í einingarverði. 
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2.6.4.2 INNIHURÐIR 

Hurðar og karmar skulu vera hvítsprautulakkaðar. Hurðir uppfylli kröfur um brunavarnir og hljóð 

samkvæmt kröfum byggingarreglugerð. Hurðir séu á vönduðum brautum/lömum. Handföng séu úr 

burstuðu stáli og er val háð samþykki hönnuðs. 

Hurðir skulu falla vel að körmum og vera tryggilega fastar. Verktaki skal fylgja leiðbeiningum 

framleiðanda við uppsetningu hurða.  

Magn mælt í stk. Og skal innifalið allt efni og vinna, ásamt uppsetningu og þeim frágangi sem til þarf. 

2.6.4.3 SKÁPAR 

Sjá innréttingarteikningar hönnuðar. 

Skápar eru sérsmíðaðir, sprautulakkaður spónn í hvítum lit, sama og í eldhúsi. Skápar eru í 

fataherbergi, anddyri og þvottahúsi. 

2.6.5 FLÍSALÖGN 

2.6.5.0 ALMENNT 

Allar flísar skulu vera óvatnsdrægar. Val á flísum og litaval er háð samþykki hönnuðs/verkkaupa. 

Flísar skulu límdar með vatnsþolnu og hitaþolnu flísalími. Við lagningu og frágang skal farið eftir 

leiðbeiningum framleiðanda. Passa að draga jafnt úr lími svo hvergi myndast holrúm. Finnist holrúm  

skal brjóta upp og lagfæra. Flísalögn skal skila hreinni og fullfrágenginni. Fúga sé samlit flísum og að 

hámarki 1 mm að breidd. Slökkva skal á gólfhita sólarhring áður en flísalögn hefst. 

2.6.5.1 FLÍSALÖGN Á VEGGI 

Veggflísar, 80x310, td. Atlas Concorde, brick, atelier, silver bevel komi á veggi við eldhúsinnréttingar 

í íbúðum og er val á flísum háð samþykki arkitekts.  

Magn mælt í m² af veggfleti. Innifalið allt efni og vinna, grunnur, lím og kíttun. 

2.6.5.2 FLÍSALÖGN Á GÓLF 

Flísar á tengigang skulu vera Atlas Concorde, boost smoke, 600x600, hálkustuðull R10. Val á flísum 

er háð samþykki arkitekts.  

Magn mælt í m² af gólffleti. Innifalið allt efni og vinna, grunnur, lím og kíttun. 

2.6.6 PARKETLÖGN 

Parket skal vera hvíttað eikar plankaparket 13 x 180 x 2200 mm, yfirborð er burstað. Parketlistar 

skulu vera hvítir. Húsið er parketlagt á efri og neðri hæð fyrir utan baðherbergi, bílgeymslu, þvottahús 

og geymslu. Stigi er einnig parketlagður. Breyting á val á parketi er háð samþykki arkitekts og 

verkkaupa. 



61 
 
 

Áður en byrjað er að leggja parket skal passa að búið sé að stilla yfirborðshita á gólfhitalögnum og 

hiti má ekki vera hærri en 27°C þegar parket er lagt. Slípa þarf yfir steypuna og passa að yfirborð sé 

slétt. Rakaverja þarf undirlagið með því að bera á steypuna epoxy 10% sem er þynnt með isopropanol. 

Parketið er niðurlímt með parketlími. Stigi er parketlagður, skera þarf saman þrepin og parketið sem 

kemur að þrepi (tröppunef) svo það passi saman og kítta í sárin. Endinn á þrepunum er spartlaður með 

bílaspartli svo það springi ekki samskeytin þegar það er málað. Parketlistar skulu lagðir meðfram 

veggjum til að loka bili á milli parket og veggs.  

Magn er mælt í m² af gólffleti. Innifalið allt efni og vinna, rakavörn, lím og kíttun. 

Magn er mælt í þrepum í stiga í parketlögn. 

 

2.6.7 HANDRIÐ INNANHÚSS 

2.6.7.0 ALMENNT 

Handrið þarf að uppfylla kröfur Byggingarreglugerðar um handrið innanhúss. 

2.6.7.1 GLERHANDRIÐ 

Verktaki skal leggja til samlímt öryggisgler í handrið sem uppfylli kröfur byggingareglugerðar til 

glerhandriða og má ekki vera lægra en 90 cm á hæð.  

Verktaki skal leggja inn útreikninga sem uppfylli kröfur byggingareglugerðar til handriðsglerja til 

samþykktar burðarþolshönnuðar áður en pöntun glerhandriðs fer fram. Festingar og handlisti í 

glerhandriði skulu vera úr ryðfríu stáli. 

Magn er mælt í m og skal verð innifela allt efni sem til þarf að ljúka þessum verkþætti sem og 

uppsetningu. 

2.7. FRÁGANGUR UTANHÚSS 

2.7.0 ALMENNT 

Verktaki þarf að klæða veggi og setja í glugga og hurðir eins og sýnt er á teikningum og í samræmi 

við þessa lýsingu.  

Verktaki skal vera löggiltur meistari með þekkingu og reynslu á sínu fagsviði. 

Verkkaupi hefur sérstakan eftirlitsmann með verki verktaka og skal verktaki í einu og öllu 

framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans. 

Verktaki skal vera skuldbundinn samræmingu byggingarstjóra á vinnu verktaka í húsinu. 

Ber verktaka að leitast við að ljúka þeim áföngum síns verks, sem binda aðrar framkvæmdir í verkinu. 
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2.7.0.1 EFNI OG VINNA 

Verktaki skal leggja til allt efni og alla vinnu sem þarf til þess að fullgera verkið. Allt efni skal vera af 

viðurkenndri gerð og háð samþykki verkkaupa.  

Byggingavörur skulu uppfylla skilyrði kafla 5.1 í Byggingareglugerð 112/2012 og lög um 

byggingavörur nr. 14/2014. 

Verktaki skal með nægum fyrirvara leggja fram lista með öllum nauðsynlegum upplýsingum um það 

efni sem hann óskar að nota. Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eða gera sýnishorn af 

vinnu ef eftirlitsmaður verkkaupa óskar þess. 

2.7.0.2 PRÓFANR OG ÚTTEKT 

Verktaki skal sannprófa, að verkinu fullunnu, að allur búnaður/efni virki rétt í öllum atriðum. Prófanir 

skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir 

og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd verksins. 

2.7.1 MÚRVERK 

2.7.1.0 ALMENNT 

Steypuhreiður, steypuskil og alla lausa steypu og ójöfnur sem gætu staðið út fyrir múrhúð skal höggva 

burt og flöturinn jafnaður. 

Alla mótafleti þarf að hreinsa áður en múrhúðað er. Hreinsa þarf burt ryk, olíu, sementsslamm og öll 

óhreinindi og er hreinsun framkvæmd með skolun eða háþrýstiþvotti. Val á hreinsunaraðferð fer eftir 

aðstæðum á verkstað. 

Gera skal við steypuhreiður, steypuskil og göt eftir mótateina með viðeigandi múrblöndu. 

Pússa flötinn þegar múrinn hefur náð að stirðna hæfilega. 

Magn er mælt í m² af fleti. 

2.7.1.1 MÚRHÚÐUN UTANHÚSS 
Eftir hreinsun og annan undirbúning þarf annað hvort að bleyta fleti eða grunna með ÍMÚR 

Múrgrunni eða sambærilegu. Ef fletir eru bleyttir eiga þeir að vera sem næst rakamettaðir en samt 

yfirborðsþurrir þegar húðun hefst. Ef grunnað er með ÍMÚR Múrgrunni eða sambærilegu þarf 

grunnurinn að taka sig vel eða þorna áður en húðað er. Gleypna fleti getur þurft að grunna tvisvar. 

Grunnurinn þarf að þorna milli umferða. (ef grunnurinn hefur staðið lengur en 24 klst., þarf að grunna 

aftur) ÍMÚR Múrgrunnur er einungis notaður á þurrt undirlag. Múraðir fletir utanhúss skulu skilast 

með pússaðari áferð.  

Magn mælt í m2 
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2.7.3 TRÉVERK 

2.7.3.0 ALMENNT 

Öll vinna er unninn samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum. Trévirki á að vera í samræmi 

við ÍST INSTA 142, sem eru norrænar reglur um styrkleika timburs og NTR, skjal nr. 1:1998 

Norrænir gagnvaraflokkar (NTR Dokument nr. 1:1998 Nordiske træbeskyttelseklasser) 

2.7.3.1 UTANHÚSSKLÆÐNING 

Hús er einangrað og klætt að utanverðu, hluti með ál kasetu klæðningu og hluti með standandi 

timburklæðningu úr setrusvið. Grind undir klæðningar er Triple S kerfi eða sambærilegt 

Tréverk:  

1. Við val á timbri skal leitast við að velja kvistalítið timbur og séu kvistir á kanthlið, þá mega þeir 

ekki vera stærri en 40 % af breidd kantsins.  

2. Boltar, rær, undirlagsskífur, naglar og skrúfur, sem nota á skulu, vera heitsinkhúðuð eða úr ryðfríu 

stáli. Þykkt sinkhúðar á festijárnum skal vera a.m.k 275 g/m² (u.þ.b. 20 mikron).   

3. Einangrunargrind skal festa upp með Triple S kerfi eða sambærilegu. Hvern vinkil skal festa í stein 

með múrbolta og í tré með tréskrúfum. Þar sem vinkill og grind kemur að steypu skal setja tjörupappa.  

Nákvæmniskröfur eftir afréttingu á einangrunargrind skulu vera eftirfarandi:  

Veggir, bitar og súlur, sem klætt er með plötuklæðningu: +/- 2 mm á 3 m réttskeið. 

Heildarflötur +/- 10 mm.  

Magn reiknað í me í veggfleti. Op dregin frá. Innifalið sé allt efni og vinna. 

Einangrun:  

1. Alla útveggi skal einangra með steinull, rúmþyngd 80 kg/m³, og skal einangrun fest með 

þartilgerðum díflum.  

2. Einangrun skal geyma á þurrum og öruggum stað til varnar skemmdum, þar til hún er sett upp. 

Breidd einangrunarinnar skal vera 10 - 15 mm stærri en stíft mál segir til um. Setja skal einangrunina 

þannig í grindina að hvergi sé bil á milli einangrunar og grindar og þannig að hvergi sé loftbil á 

bakvið. 

Magn reiknað í m í veggfleti. Op dregin frá. Innifalið sé allt efni og vinna. 
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2.7.3.2 TRÉGIRÐING 

Meðfram heitapotti skal setja timburgirðingu, efri brún sé 0,9 m frá yfirborði sólpalls. Staurar séu 

95x95 mm (l=800), á milli staura komi tvö 45x95 langbönd uppi og niðri og klætt með 21x95 

klæðningu. Allt timbur í girðingu sé lerki og allar festingar heithúðaðar eða ryðfríar.  

Magn er mælt í m og skal allt efni og vinna innifalið. 

2.7.4 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR 

2.7.4.1 GLUGGAR OG HURÐIR 

Sjá verkteikningu frá hönnuði. 

Gluggar og hurðir eru timburgluggar klæddir áli, kemur fulllakkaðir af verkstæði, i lit 7011 að utan og 

9010 að innan.  

Magn er reiknað í stk. Með ísetningu og öllum búnaði. Innifalið sé allt efni og vinna. 

2.7.4.2 GLER OG GLERJUN 

Allt gler skal vera 1. flokks flotgler með minnst 5 ára ábyrgð frá framleiðanda.  

Einangrunargler skal uppfylla ÍST EN 1279-5:2005+A2:2010. Glerþykktir skal miða við vindþrýsting 

sem lýst er hér að framan. Minnsta þykkt (ytri skífu) skal þó vera 6 mm. Við meðhöndlun og glerjun 

skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda glers og glugga. Gler skal vandlega varið skemmdum á 

byggingartíma og vera gallalaust við verklok 

Magn reiknað í m² með ísetningu. Innifalið sé allt efni og vinna. 

 

2.7.5 HANDRIÐ UTANHÚSS 

2.7.5.0 ALMENNT 
Í þessum verkþætti er fjallað um tvenn handrið, annars vegar gler handrið og hins vegar stál handrið. 

Járn utanhúss skal vera heitgalvanhúðað og í tæringarflokki 1. Stál og stálfestingar skulu vera 

samkvæmt ÍST EN 10025-2. Stál skal vera í gæðaflokki 8,8 nema ef annað er tekið fram. Handrið þarf 

að uppfylla kröfur um byggingarreglugerð og má ekki vera lægra en 1150 mm á hæð.  

2.7.5.1 GLER HANDRIÐ  
Verktaki skal leggja til samlímt öryggisgler í handrið sem uppfylli kröfur byggingareglugerðar til 

glerhandriða. Verktaki skal leggja inn útreikninga sem uppfylli kröfur byggingareglugerðar til 

handriðsglerja til samþykktar burðarþolshönnuðar áður en pöntun glerhandriðs fer fram. Festingar og 

handlisti í glerhandriði skulu vera úr ryðfríu stáli. 
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2.7.5.2 STÁL HANDRIÐ 
Smíði stálhandriða og handlista Suður á stálhandriðum skulu slípaðar niður þannig að suður sjáist sem 

minnst. Fyrir lökkun skal slípa allar brúnir á stáli. Allar endasuður skulu vera jafnar og beinar og með 

sléttri áferð. Gerð er mikil krafa um að öll suðuvinna og slípun sé unnin af fagmönnum með full 

réttindi. 

Magn er mælt í m og skal verð innifela allt efni sem til þarf að ljúka þessum verkþætti sem og 

uppsetningu. 
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2.8.0 LÓÐ 

2.8.0. ALMENNT 

Verktaki skal vera með þekkingu og reynslu á sínu fagsviði. 

Verkið felst í að þökuleggja lóð, helluleggja, uppsetningu á sorpskýli. 

Þegar yfirborðsfrágangur lóðar hefst, skal vera búið að grófjafna lóðina. 

Ef um aðlögun að frágengnu umhverfi er að ræða og slík aðlögun hefur í för með sér breytingar á 

hæðum og þar með magntölum, skulu verktaki og verkkaupi sannreyna breytingar með mælingum. 

2.8.1.1 GRASÞAKNING 

Gróðurmold 

Þegar það land sem þekja skal grasi hefur verið grófjafnað, skal verktaki fínjafna valinni mold af 

svæðinu sem 10 cm jöfnunarlagi að lágmarki undir grasþakningu eða grassáningu. Þegar gróðurmold 

er fínjöfnuð undir þökur skal þess vandlega gætt að hallar séu þannig að vatn geti hvergi sest í polla á 

grassvæðinu. Valta skal vel með venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem þá myndast og 

endurtaka völtunina. 

Magntala er m2 og miðast við niðurkomið 10 cm þykkt jafnað og valtað moldarlag undir öllum 

grasþakningarsvæðum og grassáningarsvæðum. Einingarverð skal innifela áburð og jarðvinnslu, 

þ.m.t. alla vinnu við fínjöfnun. 

Grasþökur 

Þekja skal lóðina skv. teikningu með túnþökum og eiga þær að vera lausar við húsapunt. Þar sem 

grasþökur leggjast að eldra grasi skal gæta þess að hvergi verði eftir skarpar brúnir, þ.e. að nýtt og 

gamalt gras sé vel skorið saman. Annað illgresi eins og snarrótarpuntur má ekki vera yfir 5% af 

flatarmáli. Á grasflötina skal bera blandaðan áburð, Græðir 1 eða Blákorn, 2 kg á hverja 100 m2 eftir 

þökulögn. 

Magntala er m2 í grassvæðum. Einingarverð skal m.a. innifela fullfrágengna flöt, þ.e. fínjöfnun á 

gróðurmold, áburðargjöf, jarðvinnslu og túnþökur. 
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2.8.1.2 SORPSKÝLI 

Sorpskýli sé úr forsteyptum einingum og sé með hurðum og hlerum í stálramma klæddum timbri t.d. 

frá BM Vallá. 

Stærð sé ætluð fyrir 3 sorptunnur. 

Undir og framan við sorpskýli skal helluleggja með 6 cm hellum á þjappaðri fyllingu. 

Magn á sorpskýli mælt í stk. og sé allt efni og vinna innifalin þmt. pumpur og lamir 

Magn á hellulögn mælt í m2 og skal allt efni og vinna, þ.m.t. gröftur, fylling, þjöppun og hellur. 

 

2.8.1.3 HELLULÖGN 
Verktaki skal leggja til hellur og allt efni sem og verkfæri/tæki sem þarf til hellulagnar. Hellur skulu 

vera úr álagsflokki II, Torgsteinn 6 cm eða sambærilegt.  

Ofan á grúsarfyllingu skal setja 50 mm af grófum sandi og þjappa. Frávik eru þar sem hitalögn er 

undir stéttinni en þar má sandlagið vera allt að 80 mm. Leggja skal hellur þannig að þær hvíli á öllum 

fletinum og hvergi komi mishæðir á hellubrúnum. Millibil milli hellna skal vera minnst 1 mm og mest 

4 mm. Í millibil skal strá sandi og vökva vel niður í glufurnar strax eftir að hellurnar eru lagðar. 

Fúguefni skal vera fínn holtasandur, stærð 0-8 mm, rúmþyngd 1,620 kg. 

Magntala er í m2 reiknað út frá teikningu. Einingarverð skal innifela alla sögun á hellum og steinum, 

frágang og vinnu við að fullgera þennan verkþátt skv. teikningum og verklýsingu þessari. 
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2.9. AUKAVERK 

Komi til aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30-16, þar að lútandi. Gera skal sérstaka reikninga 

vegna slíkra aukaverka og láta fylgja þeim greinargerð um verkið og útreikning þeirra magntalna sem 

reikningurinn byggist á. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta sem verktaki býður í 

tilboði sínu, fyrir iðnaðarmenn og verkmenn. 

Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota taxta sem verktaki býður í 

tilboði sínu, fyrir iðnaðarmenn og verkmenn. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og ekki verður greitt 

aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal miðast við hvern unnin tíma. Taxtarnir 

skulu innifela allan kostnað svo sem allar samnings og lögbundnar greiðslur ofan á laun, vsk. ferðir, 

fæði, álagningum, verkstjórn, kostnað vegna allra almennra handverkfæra o.s.frv. Þessir liðir verða 

teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, en þó án þess að þeir komi til greiðslu, 

nema um það verði samið vegna aukavinnu, sem verkkaupi óskar eftir að verði unnið. Álag verktaka 

fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki hefur milligöngu um að láta vinna, eða 

kaupa fyrir verkkaupa skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, 

stjórnun, ágóða o.s.frv. 

Ef til aukaverka kemur skal semja um það tafarlaust. 
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3.0 TÍMAÁÆTLUN 
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4.0 MAGNSKRÁ 

Hér fyrir neðan má magnskrá fyrir Austurkór 58.  

 

2.0 Aðstaða og jarðvinna 

2.1.0 Undirbúningur 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

2.1.1 

Undirbúningur og 

aðstaða   
heild 

1 

2.1.2   Merking vinnustaðar heild 1 

2.1.3   Girðing með hliði m 87 

2.1.4   Byggingastjórn heild 1 

2.1.7 Gröfur og fylling       

    Gröftur, ekið á brott mᶾ 450 

    Fylling undir sökkla mᶾ 150 

    Fylling undir gólfplötu mᶾ 168 

    Fylling að húsi mᶾ 90 

    Grófjöfnun lóðar m² 260 

    Jöfnun undir einangrun m² 168 

    Jarðvinna vegna að- og fráveitulagna m 100 

    

Einangrun undir botnplötu 100mm 24 

kg/mᶾ m² 168 
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3.0 Burðarvirki 

3.1 Steypumót 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.1.10 

Undirstöðumót upp að 

gólfkóta       

    Sökkulmót húss m² 170.6 

    Sökkulmót lóðarveggja m² 35.2 

    100mm einangrun á sökkulveggi m² 55 

3.1.11 Veggjamót       

    Veggjamót m² 207 

    Veggjamót lóðarveggja m² 65.1 

3.1.12 Plötumót       

    Milli 1.og 2.hæð m² 165.6 

3.1.13 Göt og raufar       

    Göt ≤ 200×200 stk 40 

3.2 Bendistál 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.2.3 

Bendistál (sjá þyngd á m í 

verklýsingu)       

  Áætlað 75 kg/mᶾ steypu       

    K10 kg 10288 

    K12 kg 1543 

    K16 kg 150 

3.3 Steinsteypa 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.3.2 Steypa       

    C-20, gólf á fyllingu mᶾ 17.34 

    C-25, sökklar og veggir mᶾ 50.5 

    C-25 sökklar lóðar og stoðveggja mᶾ 5.1 

    C-30, berandi plötur mᶾ 35.77 

    C-35, Lóðarveggir mᶾ 9.8 

3.3.3 Pússning platna       

    Pússning á svalagólfi m² 28.5 

3.3.4 Steyptur stigi       

    Uppsláttur á stiga heild 1 

3.4 CLT 

veggjaeiningar         

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.4.2 CLT veggjaeiningar       

    CLT veggjaeiningar á 2.hæð m² 183.5 

3.5 Stálvirki 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.5.1 Stálsúlur       

    RHS með ásoðnum festingum heild 1 
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3.6 Þak 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

3.6.4.1 Sperruþak       

    Sperrur 45*245 m 394.5 

    lektur 45x45 m² 182.4 

    

200mm steinull m vindpappa 30 

kg/mᶾ + rakavörn m² 182.4 

    Lektur 45x95 m² 466.2 

    Límtrésbitar m² 9.46 

3.6.4.2 Klæðning       

    Læst álklæðning m² 233.1 

3.6.4.3 Tjörupappi       

    Polymermembran asfaltdúkur m² 233.1 

3.6.4.4 Þakkantar       

    

Þakkantur í sama stíl og 

álklæðning m 59.6 

3.5.4.5 Loftun þakrýmis       

    

20mm loftunarrauf m. 

skordýraneti m 28 

3.5.4.6 Þakrenna/Niðurfallsrör       

    75mm niðurfallsör m 12 

    Þakrenna m 16.5 
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4.0 Lagnir 

4.1 Lagnir í jörðu 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.1.1 

Skólplagnir, innifalið gröftur, 

söndun og endurfylling       

    100mm pvc m 84 

4.1.2 

Regnvatnslagnir, innifalið, gröftur, 

söndun og endurfylling       

    

100mm Regnvatnslögn PVC 

götuð m 62 

4.1.3 Brunnar       

    600mm Brunnar PL m. loki stk 2 

4.1.4 Inntök       

    Inntök ásamt gólfmáta heild 1 

4.2 Neysluvatnslagnir 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.3.1 PEX-Pípur       

    DN 15, með ídráttarbarka m 101 

4.3.2 Tengingar og frágangur lagna       

    

Tenging stofna og frágangur 

lagna stk 2 

    

Tengistykki og frágangur 

lagna stk 13 

4.3.3 Dreifikistur fyrir PEX-lagnir   stk 2 

4.4 Hreinlætistæki 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.4.2 Vatnssalerni       

    

Vatnssalerni IFO Cera eða 

sambærilegt stk 3 

4.4.3 Handlaugar       

    

Handlaugar Alape AB.ME500 

eða sambærilegt stk 3 

4.4.4 Skolvaskar       

    

Skolvaskur, Intra VKB60 eða 

sambærilegt stk 2 

4.4.5 Eldhúsvaskar       

    

Eldhúsvaskur Intra Quadra 

500 eða sambærilegt stk 2 

4.5 Hitalagnir 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.5.2 Gólfhitalagnir       

    16x2,0mm gólfhitalagnir m 1009 

4.5.4 Dreifikistur gólfhita       

    

dreifikista fyrir 

gólfhitastýringu stk 2 
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4.6 Snjóbræðsla 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.6.1 Snjóbræðslulagnir       

    Hitaþolnar plastpípur 25mm m² 190 

4.6.2 Dreifikistur       

    Dreifikistur snjóðbræðslu Heild 1 

4.6.3 Tengigrind og rennslismælir       

    Tengigrind 30kW stk 1 

    Rennslismælir stk 1 

4.6.4 Frostlögur og áfylling       

    

Frostlögur, etyhylen glycol 

óblandað (blandist 35%) 

ltr 

105 

    

Íblöndunarefni í 

frostlagarblöndu 

heild 

1 

4.6.5 Þrýstiprófun       

    

Þrýstiprófun á 

snjóbræðslurörum 

Heild 

1 

4.6.6 Stilling snjóbræðslu   Heild 1 

4.7 Loftræstikerfi 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

4.7.1 Loftræstikerfi       

    Loftræsting, rör, blásarar Heild 1 
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6.0 Frágangur innanhús 

6.1 Múrverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.1.0 Múrun gluggakanta       

    Múrun í gluggakanta á neðri hæð m 71 

6.1.2 Innmúrun lagna       

    Múra skal yfir lagnir í steyptum veggjum m 15 

6.1.4 Flotun Gólfa       

    Ílögn í gólf m² 94 

6.2 Léttir veggir og klæðningar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.2.1 Innveggir       

    Notað sé rakavarið gips í votrýmum     

6.2.2 Klæðning CLT veggja       

    34x45 -c600 m² 367 

    Gips + krossviður m² 367 

6.3 Málun innanhúss 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.3.1 Sandspörtlun       

    Sandspörtlun steyptra veggja m² 300 

    Sandspörtlun léttra veggja m² 370.2 

    Sandspörtlun lofta m² 320 

6.3.2 Málun á sandspartlaða fleti       

    Veggir:     

    Grunnur + acrylmálning gljástig 10 m² 670.2 

    Loft:     

    Grunnur + acrylmálning gljástig 3 m² 320 

6.4 Innréttingar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.4.1 Innréttingar       

    Eldhúsinnrétting heild 1 

    Wc innrétting Heild 3 

    Þvottahús innrétting heild 1 

    Eldhús í íbúðarherbergi heild 1 

6.4.2 Innihurðar       

    Innihurðar stk 9 

6.4.3 Skápar       

    Fataskápar heild 1 

6.5 Flísalögn 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.5.1 Flísalögn á veggi       

    Flísar á vegg m² 89.5 

6.5.2 Flísalögn á gólf       

    Flísar á gólf m² 67.6 
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6.6 Parketlögn 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.6.1 Parketlögn       

    Parketlögn, undirlag, listar m² 189.4 

    Parketlögn á stiga stk 17 

6.7 Handrið innanhúss     

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

6.7.1   Glerhandrið innandyra     

    Glerhandrið, festingar og uppsetning m 16.45 

 

 

7.0 Frágangur utanhúss 

7.1 Múrverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

7.1.1 Múrhúðun utanhúss   m² 45.3 

7.3 Tréverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

7.3.1 Utanhúsklæðning       

    Leiðarakerfi m² 312 

    Einangrun 125mm steinull m² 360 

    Pönnuklæðning m² 280.1 

    Sedrusklæðning m² 85.5 

7.3.2 Trégirðing       

    Girðing meðfram heitum pott m 6.15 

7.4 Gluggar, gler og útihurðir     

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

7.4.1 

Gluggar og hurðir, skv. 

teikningum       

    Gluggi G01 stk 3 

    Gluggi G02 stk 1 

    Gluggi G03 stk 1 

    Gluggi G04 stk 1 

    Gluggi G05 stk 1 

    Gluggi G06 stk 2 

    Gluggi G07 stk 1 

    Gluggi G08 stk 1 

    Gluggi G09 stk 1 

    Gluggi G10 stk 1 

    Gluggi G11 stk 1 

    Gluggi G12 stk 1 

    Gluggi G13 stk 1 

    Gluggi G14 stk 1 

    Hurð H01 stk 1 

    Hurð H02 stk 1 
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    Hurð H03 stk 1 

    Hurð H04 stk 1 

    Hurð H05 stk 1 

    Bílskúrshurð stk 1 

7.5 Handrið utanhúss     

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

7.5.1 Glerhandrið       

    

Glerhandrið, festingar, 

uppsetning m 24.3 

7.5.2 Stálhandrið   m 4 

 

8.0 Lóð 

8.1 Frágangur lóðar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn 

8.1.1 Grasþakning       

    Gróðurmold 10 cm jöfnuð m² 150 

    Þökulögn m² 150 

8.1.2 Sorpskýli       

    Sorpskýli f. 3 sorptunnur stk 1 

8.1.3         

    Hellulögn m² 250 
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5.0 KOSTNAÐARÁÆTLUN 

 

Austurkór 58  

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í nýbyggingu að Austurkór 58 sem er einbýlishús á 

tveimur hæðum, samkvæmt tilboðsskrá 

 

 

 

          
 

          
 

2.0 Aðstaða og jarðvinna   kr. 6,139,624 
 

3.0 Burðarvirki   kr. 38,802,214 
 

4.0 Lagnir   kr. 6,702,207 
 

5.0 Rafkerfi   kr. 6,783,703 
 

6.0 Frágangur innanhúss   kr. 25,320,467 
 

7.0 Frágangur utanhúss   kr. 23,936,088 
 

8.0 Lóð   kr. 5,781,099 
 

9.0 Aukaverk   kr.   
 

  SAMTALS m.VSK   kr. 113,465,402 
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2.1.0 Undirbúningur 

Nr. 

Verkþáttur 

  Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

              

2.1.1 

Undirbúningur og aðstaða 

  
heild 

1 1,450,000 1,450,000 

2.1.2   Merking vinnustaðar heild 1 75,000 75,000 

2.1.3   Girðing með hliði m 87 4,250 369,750 

2.1.4   Byggingastjórn heild 1 1,000,000 1,000,000 

              

              

2.1.7 Gröfur og fylling          

    Gröftur, ekið á brott mᶾ 450 1,887 849,150 

    Fylling undir sökkla mᶾ 150 3,108 466,200 

    

Fylling undir 

gólfplötu mᶾ 168 3,330 559,440 

    Fylling að húsi mᶾ 90 3,108 279,720 

    Grófjöfnun lóðar m² 260 780 202,800 

    

Jöfnun undir 

einangrun m² 168 1,448 243,264 

    

Jarðvinna vegna að- 

og fráveitulagna m 100 2,495 249,500 

    

Einangrun undir 

botnplötu 100mm 24 

kg/mᶾ m² 168 2,350 394,800 

              

              

2.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       6,139,624 
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3.0 Burðarvirki 

3.1 Steypumót 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.1.10 

Undirstöðumót upp að gólfkóta 

          

    Sökkulmót húss m² 170.6 11,000 1,876,600 

    

Sökkulmót 

lóðarveggja 

m² 

35.2 11,000 387,200 

    

100mm einangrun 

á sökkulveggi 

m² 

55 4,500 247,500 

              

3.1.11 

Veggjamót 

          

    Veggjamót m² 207 11,000 2,277,000 

    

Veggjamót 

lóðarveggja 

m² 

65.1 11,000 716,100 

              

3.1.12 Plötumót          

    Milli 1.og 2.hæð m² 165.6 8,500 1,407,600 

              

3.1.13 Göt og raufar          

    Göt ≤ 200×200 stk 40 3,200 128,000 
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3.2 Bendistál 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.2.3 

Bendistál (sjá þyngd á m í 

verklýsingu) 

          

  Áætlað 75 kg/mᶾ steypu           

    K10 kg 10288 350 3,600,625 

    K12 kg 1543 350 540,094 

    K16 kg 150 350 52,500 

 

 

3.3 Steinsteypa 

Nr. 

Verkþáttur 

  Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.3.2 

Steypa 

          

    C-20, gólf á fyllingu mᶾ 17.34 33,500 580,890 

    C-25, sökklar og veggir mᶾ 50.5 33,500 1,691,750 

    

C-25 sökklar lóðar og 

stoðveggja mᶾ 5.1 35,000 178,500 

    C-30, berandi plötur mᶾ 35.77 37,000 1,323,490 

    C-35, Lóðarveggir mᶾ 9.8 39,500 387,100 

              

3.3.3 Pússning platna          

    Pússning á svalagólfi m² 28.5 2,500 71,250 

              

3.3.4 Steyptur stigi          

    Uppsláttur á stiga heild 1 1,450,000 1,450,000 

 

  



82 
 
 

 

 

3.5 Stálvirki 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.5.1 

Stálsúlur 

          

    RHS með ásoðnum festingum heild 1 215,000 215,000 

 

  

3.4 CLT veggjaeiningar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.4.2 

CLT veggjaeiningar 

          

    

CLT veggjaeiningar á 

2.hæð m² 183.5 35,000 6,422,500 
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3.6 Þak 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

3.6.4.1 Sperruþak          

    Sperrur 45*245 m 394.5 5,200 2,051,400 

    lektur 45x45 m² 182.4 4,200 766,080 

    

200mm steinull m 

vindpappa 30 kg/mᶾ 

+ rakavörn m² 182.4 8,150 1,486,560 

    Lektur 45x95 m² 466.2 1,620 755,244 

    Límtrésbitar m² 9.46 27,590 261,001 

              

3.6.4.2 

Klæðning 

          

    Læst álklæðning m² 233.1 27,500 6,410,250 

              

3.6.4.3 Tjörupappi          

    

Polymermembran 

asfaltdúkur m² 233.1 9,500 2,214,450 

              

3.6.4.4 

Þakkantar 

          

    

Þakkantur í sama 

stíl og álklæðning m 59.6 16,300 971,480 

              

3.5.4.5 

Loftun þakrýmis 

          

    

20mm loftunarrauf 

m. skordýraneti m 28 1,600 44,800 

              

3.5.4.6 Þakrenna/Niðurfallsrör          

    75mm niðurfallsör m 12 9,500 114,000 

    Þakrenna m 16.5 10,500 173,250 

3.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       38,802,214 
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4.0 Lagnir 

4.1 Lagnir í jörðu 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.1.1 

Skólplagnir, innifalið gröftur, 

söndun og endurfylling 

          

    100mm pvc m 84 11,211 941,724 

              

4.1.2 

Regnvatnslagnir, innifalið, 

gröftur, söndun og endurfylling          

    

100mm 

Regnvatnslögn 

PVC götuð m 62 12,321 763,902 

              

4.1.3 Brunnar          

    

600mm 

Brunnar PL m. 

loki stk 2 193,880 387,760 

              

4.1.4 

Inntök 

          

    

Inntök ásamt 

gólfmáta heild 1 94,350 94,350 
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4.2 Neysluvatnslagnir 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.3.1 PEX-Pípur          

    

DN 15, með 

ídráttarbarka m 101 5,100 515,100 

              

              

4.3.2 Tengingar og frágangur lagna          

    

Tenging stofna 

og frágangur 

lagna stk 2 4,950 9,900 

    

Tengistykki og 

frágangur lagna stk 13 4,950 64,350 

              

4.3.3 

Dreifikistur fyrir PEX-lagnir 

  stk 2 30,250 60,500 

 

4.4 Hreinlætistæki 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.4.2 

Vatnssalerni 

          

    

Vatnssalerni IFO Cera eða 

sambærilegt stk 3 107,250 321,750 

              

4.4.3 

Handlaugar 

          

    

Handlaugar Alape 

AB.ME500 eða 

sambærilegt stk 3 55,770 167,310 

              

4.4.4 Skolvaskar         

    

Skolvaskur, Intra VKB60 

eða sambærilegt stk 2 53,800 107,600 

              

4.4.5 

Eldhúsvaskar 

          

    

Eldhúsvaskur Intra Quadra 

500 eða sambærilegt stk 2 75,900 151,800 
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4.5 Hitalagnir 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.5.2 Gólfhitalagnir          

    

16x2,0mm 

gólfhitalagnir m 1009 979 987,811 

              

4.5.4 Dreifikistur gólfhita          

    

dreifikista fyrir 

gólfhitastýringu stk 2 199,100 398,200 
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4.6 Snjóbræðsla 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.6.1 

Snjóbræðslulagnir 

          

    

Hitaþolnar 

plastpípur 25mm 

m² 

190 3,350 636,500 

              

4.6.2 

Dreifikistur 

  

  

      

    

Dreifikistur 

snjóðbræðslu 

Heild 

1 98,900 98,900 

              

4.6.3 

Tengigrind og rennslismælir 

  

  

      

    Tengigrind 30kW stk 1 346,500 346,500 

    Rennslismælir stk 1 49,500 49,500 

              

4.6.4 

Frostlögur og áfylling 

  

  

      

    

Frostlögur, etyhylen 

glycol óblandað 

(blandist 35%) 

ltr 

105 1,450 152,250 

    

Íblöndunarefni í 

frostlagarblöndu 

heild 

1 13,500 13,500 

              

4.6.5 

Þrýstiprófun 

  

  

      

    

Þrýstiprófun á 

snjóbræðslurörum 

Heild 

1 16,500 16,500 

              

4.6.6 

Stilling snjóbræðslu 

  

Heild 

1 16,500 16,500 
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6.0 Frágangur innanhús 

6.1 Múrverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.1.0 

Múrun gluggakanta 

          

    

Múrun í gluggakanta á 

neðri hæð m 71 5,850 415,350 

              

6.1.2 

Innmúrun lagna 

          

    

Múra skal yfir lagnir í 

steyptum veggjum m 15 3,500 52,500 

              

6.1.4 Flotun Gólfa  
        

    Ílögn í gólf m² 94 5,250 493,500 

  

4.7 Loftræstikerfi 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

4.7.1 

Loftræstikerfi 

          

    Loftræsting, rör, blásarar Heild 1 400,000 400,000 

              

              

4.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       6,702,207 

5.0 Rafkerfi 

5.1 Rafkerfi neðri hæð 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

  1.hæð   heild     3,157,634 

  2.hæð   heild     3,626,069 

              

5.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr. 

  

    6,783,703 
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6.2 Léttir veggir og klæðningar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.2.1 Innveggir          

    

Notað sé rakavarið gips í 

votrýmum         

              

6.2.2 Klæðning CLT veggja          

    34x45 -c600 m² 367 3,200 1,174,400 

    Gips + krossviður m² 367 12,000 4,404,000 

 

6.3 Málun innanhúss 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.3.1 Sandspörtlun          

    

Sandspörtlun 

steyptra veggja m² 300 2,445 733,500 

    

Sandspörtlun léttra 

veggja m² 370.2 2,445 905,139 

    Sandspörtlun lofta m² 320 2,445 782,400 

              

6.3.2 Málun á sandspartlaða fleti          

    Veggir:         

    

Grunnur + 

acrylmálning 

gljástig 10 m² 670.2 2,445 1,638,639 

    Loft:         

    

Grunnur + 

acrylmálning 

gljástig 3 m² 320 2,445 782,400 
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6.4 Innréttingar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.4.1 Innréttingar          

    Eldhúsinnrétting heild 1 2,490,000 2,490,000 

    Wc innrétting Heild 3 234,000 702,000 

    Þvottahús innrétting heild 1 229,000 229,000 

    Eldhús í íbúðarherbergi heild 1 335,000 335,000 

              

6.4.2 Innihurðar          

    Innihurðar stk 9 67,500 607,500 

              

6.4.3 Skápar         

    Fataskápar heild 1 612,900 612,900 

              

6.5 Flísalögn 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.5.1 Flísalögn á veggi         

    Flísar á vegg m² 89.5 21,090 1,887,555 

              

6.5.2 Flísalögn á gólf         

    Flísar á gólf m² 67.6 21,090 1,425,684 

6.6 Parketlögn 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.6.1 Parketlögn         

    Parketlögn, undirlag, listar m² 189.4 18,500 3,503,900 

    Parketlögn á stiga stk 17 12,000 204,000 
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6.7 Handrið innanhúss 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

6.7.1 Glerhandrið innandyra         

    

Glerhandrið, festingar og 

uppsetning m 16.45 118,000 1,941,100 

              

              

6.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       25,320,467 

7.0 Frágangur utanhúss 

7.1 Múrverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

7.1.1 Múrhúðun utanhúss 
m² 

45.3 6,500 294,450 

7.3 Tréverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

7.3.1 

Utanhúsklæðning 

          

    Leiðarakerfi 
m² 

312 11,300 3,525,600 

    

Einangrun 125mm 

steinull 

m² 

360 7,000 2,520,000 

    Pönnuklæðning 
m² 

280.1 25,000 7,002,500 

    Sedrusklæðning 
m² 

85.5 19,900 1,701,450 

              

7.3.2 Trégirðing         

    

Girðing meðfram 

heitum pott 

m 

6.15 31,000 190,650 
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7.4 Gluggar, gler og útihurðir 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

7.4.1 Gluggar og hurðir, skv. teikningum         

    Gluggi G01 stk 3 116,188 348,563 

    Gluggi G02 stk 1 287,820 287,820 

    Gluggi G03 stk 1 631,800 631,800 

    Gluggi G04 stk 1 211,250 211,250 

    Gluggi G05 stk 1 209,820 209,820 

    Gluggi G06 stk 2 32,500 65,000 

    Gluggi G07 stk 1 182,000 182,000 

    Gluggi G08 stk 1 245,050 245,050 

    Gluggi G09 stk 1 325,000 325,000 

    Gluggi G10 stk 1 308,750 308,750 

    Gluggi G11 stk 1 437,125 437,125 

    Gluggi G12 stk 1 438,750 438,750 

    Gluggi G13 stk 1 75,660 75,660 

    Gluggi G14 stk 1 95,160 95,160 

    Hurð H01 stk 1 235,950 235,950 

    Hurð H02 stk 1 235,950 235,950 

    Hurð H03 stk 1 214,500 214,500 

    Hurð H04 stk 1 326,040 326,040 

    Hurð H05 stk 1 341,250 341,250 

    Bílskúrshurð stk 1 300,000 300,000 
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8.0 Lóð 

8.1 Frágangur lóðar 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

8.1.1 Grasþakning         

    Gróðurmold 10 cm jöfnuð m² 150 1,665 249,750 

    Þökulögn m² 150 2,220 333,000 

              

8.1.2 Sorpskýli         

    Sorpskýli f. 3 sorptunnur stk 1 203,349 203,349 

              

8.1.3 Hellulögn         

     
m² 250 19,980 4,995,000 

              

              

8.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       5,781,099 

  

7.5 Handrið utanhúss 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

7.5.1 Glerhandrið         

    

Glerhandrið, festingar, 

uppsetning m 24.3 120,000 2,916,000 

              

7.5.2 Stálhandrið m 4 67,500 270,000 

              

7.0 Samtals flutt á yfirlitsblað kr.       23,936,088 
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9.0 Aukaverk 

9.0 Aukaverk 

Nr. Verkþáttur   Eining Heildarmagn Einingarverð Heildarverð 

              

9.0.0 Aukaverk taxti með vsk          

    Smiður stk   9375   

    Rafvirki stk   9875   

    Pípari stk   10250   

    Blikkari stk   10125   

    Múrari stk   9625   

    Málari stk   9000   

    

Jarðvinnuverktaki, 16t 

vél stk   22500   

    

Jarðvinnuverktaki, 

3.5t vél stk   15000   
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6.0 BURÐARÞOLSÚTREIKNINGUR 

Þak 

Eiginþyngd þaks 

Efnislög 

• Álklæðning 

• 45*95 lektur c/c 600 

• 45*95 lektur c/c 1000 

• 25*150 borðaklæðning 

• 220 mm steinull 

• Rafmagnsgrind 35*70 mm c/c 400 

• 13mm gifs 

Þyngdir  

• Álklæðning 

Ál = 2.700 kg/m3 , Þ = 2 mm  

 2.700 kg * 0.002*1*1 = 5.4 kg/m2  

• 45*95 lektur c/c 600 

Millibil / fermeter => 0.6m/1.0= 1.666 

Rúmþyngd C18 timburs = 320 kg/m3  

0.045*0.095*1*320 kg/m3 *1.66 m/m2 = 2.28 kg/m2 

• 45*95 lektur c/c 1000 

Rúmþyngd C18 timburs = 320 kg/m3  

0.045*0.095*1*320 kg/m3 = 1.37 kg/m2 

• 25*150 borðaklæðning 
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320 kg/m3 *0.025*0.15*1 = 1.2 kg./m2 

• 220 mm steinull 

30 kg/m3 *0.22 *1*1= 6.6 kg./m2  

• Rafmagnsgrind 35*70 mm c/c 400 

320 kg/m3 * (1/0.4) * 0.035*0.07 = 1.96 kg/m2  

• 13mm gifs 

9 kg./m3 (samkv. framleiðendum). 

Ákveðið er að prófa sperrur að stærðinni 45*245 C24 

Eigin þyngd þeirra => 350 kg/m3 *0.045*0.245*(1/0.6) = 6.43 kg./m2  

Heildarþyngd þaks 32.28 kg/m2 , við bætum við 10 kg. Fyrir allar festingar og annað tilfallandi  

Eigin þyngd þaks er því 43 kg/m2 eða  Gk = 0.43 kN/m2  

Notálag 

Reiknað snjóálag fyrir efri byggðir kópavogi, yfir < 100 m.y.s. 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆∗ 

μi=0.8  

Ce =0.6 

Ct = 1.0  

S* = 3.0 kN/m2 (samkv. ÍST EN 1991-1-3:2003)  

𝑆 = 0.8 ∗ 0.6 ∗ 1.0 ∗ 3.0 𝑘𝑁 𝑚2⁄ = 1.44 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

Hönnuður lítur svo á að áhrif vindálags séu hverfandi. 

Reiknað álag er því; 

GK =0.43 kN/m2 

QK = 1.44 kN/ m2 

Þar sem þakhalli er aðeins 5° er ákveðið að reikna með að allt álag sé hornrétt á álagsflöt til 

einföldunar. 
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Sperrur 

Valið er að prófa sperrur að stærðinni 45*245mm C24 (vegna þykktar einangrunar). 

 

Wx= 45*103 mm3  Ix = 55.1* 106 mm4  

Fm,k =18 MPa E = 9 GPa 

Kmod = 0.8 Meðalvarandi fyrir snjóálagssvæði 2 Ym = 1.3 ( fyrir timbur) 

  

 

Styrkathugun 

Lengsta haf sperru er 4.675 m 

Bil á milli sperra er 0.6 m  

gK = 0.43 kN /m2  * 0.6m = 0.258 kN/m 

qK = 1.44 kN/m2 *0.6m = 0.864 kN/m 

Hönnunarálag = GK * YG,sup + QK * YQ  

QD  = (0.258 kN/m *1.35) + (0.864kN/m* 1.5) = 1.62 kN/m 

𝑀𝐸𝐷  =  
1.62∗(4.675𝑚)2

8
= 4.42 𝑘𝑁𝑚  

𝑊 ∗ 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚 
∗ 𝑓𝑚,𝑘  <=> 450 ∗ 103 ∗

0.8

1.3
∗ 24 𝑀𝑃𝑎 = 6.64 𝑘𝑁𝑚    

6.64 kNm > 4.42 kNm 

 

Áhrif skriðs 

Mestu formbreytingar samkv. byggingarreglug.  

Heildar = L/ 400 

Hreyfanlegt = L/200 

Leyfðar formbreytingar 

4675 mm / 400 = 11.7 mm 
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4675 mm/ 200 = 23.4 mm 

𝛿𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡 =  
5 ∗ (0.258 + 0.864) ∗ (4675𝑚𝑚)2 

384 ∗ 9000𝑀𝑃𝑎 ∗ 55.1 ∗ 106𝑚𝑚4
= 6.4 ∗ 106𝑚𝑚  

Eins og sést þarna eru áhrif skriðs hverfandi á sperruna og því verður ekki athuguð langtímaáhrif. 

Límtrésbitar 

Í húsinu eru þír límtrés bitar, annarsvegar tveir sem eru að öllu eða að hluta innandyra og sjáanlegir 

neðan frá. Þeir bitar eru að stærðinni 120*450mm,  styrkleikaflokk GL32h. 

Lengri bitinn fer yfir haf sem er 7880mm og hallar 5°. 

Raunlengd er því 7880mm+(7880mm* sin(5°)) = 8567 mm 

Mesta álagsbreidd er 3580 mm 

Línulegt álag því er því; 

GK 0.43 kN/m2 * 3.58 m = 1.54 kN/m (+ eigin þyngd bita) 

qK 1.44 kN/m2 *3.58 m = 5.16 kN/m 

Eigin þyngd bita = (0.12*0.45*1)*440 kg./m3 = 23.76 kg./m 

23.76 kg./m = 0.24 kN/m 

gK = 1.54 + 0.24 = 1.78 kN/m 

Ix = 911.25*106 mm4 Wx = 4050*103 mm3  

fm,k = 32 MPa E = 14.2 GPa 

Kmod = 0.8 YM =1.25 ( Fyrir Límtré) 

kdef = 0.6 (innandyra) Ψ2   = 0.2 

 

Styrkathugun Biti 01 

Álagsflétta telst óhagstæð. 

Qd = (1.78 kN/m* 1.35) + ( 5.16 kN/m *1.5) = 10.143 kN/m 

𝑀𝐸𝐷 =  
10.143 ∗ (8.567 𝑚)2 

12
= 62. 04 𝑘𝑁𝑚  

𝑊 ∗ 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚 
∗ 𝑓𝑚,𝑘  <=> 4050 ∗ 103𝑚𝑚3 ∗  

0.8

1.25 
∗ 32 𝑀𝑃𝑎 = 82.944 𝑘𝑁𝑚  

Samkvæmt þessu telst bitin nægilega sterkur.  
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Áhrif skriðs Biti 01 

Mestu leyfilegu formbreytingar; 

Heildar; 8567/400= 21.41 mm 

Hreyfanlegt; 8567/200 = 42.84 mm 

𝛿𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡,𝐺 =  
1.78 𝑁 𝑚𝑚 ∗ (8587 𝑚𝑚)4⁄

384 ∗ 14200𝑀𝑃𝑎 ∗ 911.25 ∗ 106𝑚𝑚4
=  1.95 𝑚𝑚 

𝛿𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡,𝑄 =  
5.16 𝑁 𝑚𝑚 ∗  (8587 𝑚𝑚)4⁄  

384 ∗ 14200 𝑀𝑃𝑎 ∗ 911.25 ∗ 106𝑚𝑚4
= 5.65 𝑚𝑚 

Þar sem bita er innandyra er ákveðið að hafa kdef = 0.6 og verkunarstuðull (Ψ2)   = 0.2  

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 =  1.95 𝑚𝑚 ∗ (1 + 06) = 3.12 𝑚𝑚 

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 =  5.65 𝑚𝑚 ∗ (1 + 0.2 ∗ 0.6) = 6.33 𝑚𝑚 

𝛿𝑓𝑖𝑛, = 3.12 + 6.33 = 9.45 𝑚𝑚 

Eins og sést á þessu eru formbreytingar vel innan skekkjumarka. 9.45mm < 21.41 mm 

Styrkathugun biti 02 

Tveir límtrésbitar fara fram af þaki yfir svalir á húsi. Vegna hve hár þakkantur yrði ef allir bitar væru 

jafn háir var ákveðið að minnka þessa tvo bita niður í 120*300.  

Ix = 270*106 mm4 Wx = 1800*103 mm3  

fm,k = 32 MPa E = 14.2 GPa 

Kmod = 0.8 YM =1.25 ( Fyrir Límtré) 

kdef = 0.8 (utandyra, undir súð) Ψ2   = 0.2  

Biti stendur 2.205 m út fyrir vegg, raunlengd því; 2.205*(2.205*sin(5°)) = 2.4 m 

Ákveðið er horfa fram hjá örlitlum þyngdarmun á þaki innandyra og utandyra(vegna ólíkrar 

uppbyggingu).  

Mesta álagsbreidd á þessum bita er einnig 3.580 m. 

Línulegt álag er því sama og hér fyrir ofan 

 gK = 1.78 kN/m 

 qK = 5.16 kN/m 
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Álágsflétta telst óhagstæð 

Qd = (1.78 kN/m* 1.35) + ( 5.16 kN/m *1.5) = 10.143 kN/m 

𝑀𝐸𝐷 =  
10.143 𝑘𝑁 𝑚⁄ ∗ (2.4𝑚)2

2
= 29.21 𝑘𝑁𝑚  

𝑊 ∗ 
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚 
∗ 𝑓𝑚,𝑘  <=> 1800 ∗ 103 𝑚𝑚3 ∗

0.8

1.25
∗ 32 𝑀𝑃𝑎 = 36.86 𝑘𝑁𝑚 

Áhrif skriðs Biti 02 

Mestu leyfilegu formbreytingar; 

Heildar; 2400/400= 6 mm 

Hreyfanlegt; 2400/200 = 12 mm 

𝛿𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡,𝐺 =  
1.78 𝑁 𝑚𝑚 ∗ (2400 𝑚𝑚)4⁄

384 ∗ 14200𝑀𝑃𝑎 ∗ 270 ∗ 106𝑚𝑚4
= 0.04𝑚𝑚 

𝛿𝑖𝑛𝑛𝑠𝑡,𝑄 =  
5.16 𝑁 𝑚𝑚 ∗ (2400)4⁄  

384 ∗ 14200 𝑀𝑃𝑎 ∗ 270 ∗ 106𝑚𝑚4
= 0.12𝑚𝑚 

Þar sem bita er utandyra undir súð er kdef =0.8 og Ψ2   = 0.2  

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 =  0.04 𝑚𝑚 ∗ (1 + 0.8) = 0.072 𝑚𝑚 

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 =  0.12 ∗ (1 + 0.2 ∗ 0.8) = 0.14 𝑚𝑚 

𝛿𝑓𝑖𝑛, = 0.072 𝑚𝑚 + 0.14 𝑚𝑚 = 0.2 𝑚𝑚 

Eins og sjá má hér fyrir ofan eru áhrif skriðs hverfandi á útkragandi hluta af þaki. 

Þar sem allir og bitar og sperrur eru ríflega fyrir innan allra hættumarka er ákveðið að skoða ekki 

fleirri þætti tengda burði á þeim. 

Hornsúlur 

Í norð-vestur horni byggingar eru horngluggar á báðum hæðum. Búið er að hanna gluggana þannig að 

þeir koma sitthvoru megin á RHS prófíl sem er notaður sem súla. Á neðri hæðinni er súlan steypt inn 

með viðeigandi ankorboltafestingum. Á efri hæð situr súlan í ankorboltum, og að ofan liggur súlan 

undir horni CLT eininganna. Einingarnar sitja í tilsniðnum stól ofan súlu. 

Álag 

Efri hæð 

Súlan er undir CLT einingum og ber því þær og þakið. Álagssvæði undir þaki undir þaki er; 
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 (0.85 m+2.10m)* (2.4+3.15m) = 16.4 m2  

Þyngd veggja; 2.6 m2 af vesturhlið og 2.7 m2 af norðurhlið. Þyngd af CLT einingum er 440 kg/m3.  

440 kg./m3 * 0.12 = > 52.8 kg./m2*5.7 m2 = 301 kg. = 30 kN. 

Bætum við 10 kN fyrir klæðningu og einangrun. 

Notálag + Eigin þyngd fyrir þak er; 1.44 kN/m2  + 0.43 kN/m2 . = 1.87 kN/m2 . 

Heildarálag á súlu á neðri hæð er því (1.87 kN/m2* 16.4 m2 )= 30.7 kN + 30 kN+ 10 kN =  70.7 kN 

Neðri hæð 

Á neðri hæð bætist er sama álag. Nema við bætist þyngd svala, notálag svala, steyptra burðarbita, 

gólfs og notálags gólfs.  

Notálag svala og gólfs; Samkv. ÍST EN 1991-1-1 fellur húsið undir flokk A og reiknast notálag frá 

því. Sjá mynd. 

 

Notálag fyrir svalir er því 4.0 kN/m2 og notálag fyrir gólf innanhús 2.0 kN/m2. 

Súla telst berandi fyrir samtals (1.56 m*1.56 m) = 2.43 m2 af gólfi. 

Fyrir svalir er flötur ((3.68 m* 2.15 m) + (1.22 m+ 1.61 m))= 9.9 m2  

Notálag er því;  

2.43 m2 * 2.0 kN/m2 = 4.86 kN  

 9.9 m2 *4.0 kN/m2 = 39.6 kN 



102 
 
 

Svalir og gólf eru hvoru tveggja 20 cm af þykkt. Þannig álag undan steypu yrði (2.43 m2 + 9.9 m2 )* 

(0.2m * 25 kN/m3 ) = 61. 65 kN  

Yfir súlu er staðsteyptur veggur sem er 18 cm af þykkt. Hæð á þessu vegg er 60 cm. Álagslengd ( 1.48 

m+ 1.52m) Álag vegna þess er því (0.18m*0.6m*3m) * 25 kN/m3 = 8.1 kN 

Einnig er burðarbiti undir svalarkanti sem er 0.2 m* 0.54 m. Súla ber (3.6m+2.6m ) álag  af þessum 

burðarbita. 5.8 m * (0.2m * 0.54m * 25 kN/m3 )= 15.66 kN  

Samtals er álag á þessa hornsúlu 70.7 kN+ 4.86 kN+39.6 kN+ 61.65 kN +8.1 kN +15.66 kN = 200.57 

kN 

  

Styrkathugun 

Þar sem súla er aðeins 1250mm að hæð þykir ekki ástæða til þess að reikna styrklækkun vegna 

kiknunarhættu. 

80*80*5.6 RHS prófíll. Stálstyrkur skal vera S 235. 

 

A = 1.64*103 mm2 Fy = 235 MPa 

ymo  = 1.0 NED = 200.57 kN 

 

1.64 ∗ 103𝑚𝑚2 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎

1.0
= 385.4 𝑘𝑁 

 

Samkvæmt þessu er súla af stærðinni 80*80*5.6 vel innan skekkjumarka, þó að álag væri aukið mjög. 
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7.0 VARMATAPSÚTREIKNINGUR 
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Byggingahlutar Wött m2 W.per.m2

Svefnherbergi 101 1096 15.2 71.91

Svefnherbergi 102 498 10.1 49.51

Svefnherbergi 103 593 15.3 38.82

Tv herbergi 1407 20.3 69.36

WC - 1.hæð 582 8.9 65.55

Gangur 1181 23.4 50.52

Þvotahús 611 13.8 44.40

Geymsla 344 5.7 60.64

Íbúðarherbergi 1058 18.3 57.71

WC-smáíbúð 476 7.4 64.25

Heild 7846 138.3 56.74

Samantekt neðri hæðar

Byggingahlutar Wött m2 W.per.m2

Hjónaherbergi 1233 18.3 67.35

Wc - efri hæð 608 8.8 69.54

Bílskúr 1797 21.7 82.98

Anddyri 624 7.7 81.08

Eldhús 796 16.3 48.86

Gangur 409 11.5 35.56

Stofa 3188 41.0 77.75

Heild 8656 125.2 69.13

Samantekt efri hæðar
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Reglugerð lágmark = 0.3

Gólfplata með gólfhita
d          

[m]

λ    

[W/mK]

R   

[m²K/W]

Steypt gólfplata 0.012 1.95 0.01

Einangrun 0.100 0.039 2.56

Jarðvegur 1.5

Alls (ΣR) 4.07

[W/m²K]

U' 0.25

ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01

Kólnunartala U 0.26

Gólfplata með gólfhita

Reglugerð lágmark = 0.4

Útveggur ein. að utan
d          

[m]

λ    

[W/mK]

R   

[m²K/W]

Ytra yfirborð 0.13

Klæðning 0.002 0.16 -

Loftræst bil 0.020 -

Einangrun 0.125 0.034 3.68

Steyptur veggur 0.18 1.95 0.09

Innra yfirborð 0.13

Alls (ΣR) 4.03

[W/m²K]

U' 0.25

ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01

ΔU-vinklar 0.12

ΔU-dýflur 0.01

Kólnunartala U 0.39

Steyptur útveggur ein. að utan
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Reglugerð lágmark = 0.3

Léttur útveggur
d          

[m]

λ    

[W/mK]

R   

[m²K/W]

Klæðning + ytra yfirborð 0.15

Loftræst bil / lektur  0.08

CLT 0.120 0.13 0.92

Einangrun /stoðir 0.12 0.034 3.53

Lagnagrind óloftræst 0.032 0.18

Klæðning 0.016 0.14 0.11

Innra yfirborð 0.13

Alls (ΣR) 5.11

[W/m²K]

U' 0.20

ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01

Kólnunartala U 0.21

CLT útveggur

Reglugerð lágmark = 0.2

Létt þak
d          

[m]

λ    

[W/mK]

R   

[m²K/W]

Klæðning 0.15

Loftbil 0.020 0.08

Sperrur + Einangrun 0.200 0.047 4.26

Lagnagrind + Einangrun 0.025 0.047 0.53

Loftaklæðning 0.012 0.14 0.09

Innra yfirborð 0.10

Alls (ΣR) 5.20

[W/m²K]

U' 0.19

ΔU (einangrað í einu lagi) 0.01

Kólnunartala U 0.20

Létt timburþak
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Ofnar 
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Gólfhitalagnir -Upplýsingar. 

 

 

 

1.hæð 

Nr 

slaufu Heiti rýmis 

Stærð rýmis 

í m² w/m² Gólfefni 

Hámarks 

hiti 
cc/mm 

Lengd slaufu í 

metrum 

Flæði 

l/h 

1 Herb 1 15.2 69.61 Parket 29° 200 84 191 

2 Herb 2 10.06 46.63 Parket 29° 200 56 43 

3 Herb 3 14.8 42.42 Parket 29° 200 87 57 

4 Sjónvarp 15.8 65.99 Parket 29° 200 92 134 

5 Gangur 4 42.33 Parket 29° 200 28 15 

6 Gangur 7 46.88 Parket 29° 200 36 30 

7 Bað 10.7 65.28 Flísar 29° 200 61 63 

8 Þvottur/Geymsla 19.5 41.09 Flísar 29° 200 98 73 

2.hæð 

Nr 

slaufu 
Heiti rýmis 

Stærð rýmis 

í m² 
w/m² Gólfefni 

Hámarks 

hiti 
cc/mm 

Lengd slaufu í 

metrum 

Flæði 

l/h 

1 Hjón 15 67.35 Parket 29° 200 81 91 

2 Stofa 10 77.75 Parket 29° 200 63 101 

3 Stofa 12 77.75 Parket 29° 200 68 122 

4 Stofa 11.5 77.75 Parket 29° 200 67 117 

5 Eldhús 10.5 48.86 Parket 29° 150 84 47 

6 Bað 9 69.54 Flísar 29° 200 50 56 

7 Anddyri 7 81.08 Flísar 29° 200 35 102 

8 Gangur 3 35.56 Parket 29° 200 16 10 

9 Bílskúr 22 82.98 Flísar 29° 200 110 163 
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8.0 LAGNAÚTREIKNINGUR 

 

Þakrennur og niðurfallsrör 

Til að átta sig á stærð lagna þarf að finna út það vatnsmagn sem lagnir þurfa að geta tekið á móti þarf 

að finna út úrkomu á höfuðborgarsvæðinu. Miðað við töflu er aftakaúrkoma á höfuðborgarsvæðinu 57 

l/s miðað við 10.000m². 

Heildar þakplötur 233,1 m². 

 Þá eru forsendur settar inn í jöfnu sem gefur út vatnsmagn á sekúndu sem lagnir þurfa að taka við. 

 

1×57×233,1

10000
 = 1,33 l/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Hæð Töppunarstaður Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s 

Baðherbergi Handlaug 0.1 0.1 

  Klósett 0.1 0 

  Baðkar 0.3 0.3 

  Sturta 0.15 0.15 

Þvottahús Skolvaskur 0.2 0.1 

  Þvottavél 0.2 0 

Aukaíbúð Þvottavél 0.2 0 

  Handlaug 0.1 0.1 

  Klósett 0.1 0 

  Sturta 0.15 0.15 

  Eldhúsvaskur 0.2 0.1 

Heildarvatnsmagn   1.8 1 
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Til að fá samtímarennslið er eftirfarandi jafna notuð og forsendur útreiknings að ofan settur inn í jöfnu 

til að fá rétta útkomu:  

 

qd=0,2+0,015(∑qf-0,2)+0,12√∑qf-0,2 

 

qd fyrir kalt vatn = 0,419 l/s 

qd fyrir heitt vatn = 0,345 l/s 

 

 

 

  

2.Hæð Töppunarstaður Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s 

Baðherbergi Handlaug 0.1 0.1 

  Klósett 0.1 0 

  Sturta 0.15 0.15 

Eldhús Eldhúsvaskur 0.2 0.1 

  Uppþvottavél 0.2 0 

Heildarvatnsmagn   0.75 0.35 

    Kalt vatn l/s Heitt vatn l/s 

Samanlagt magn    2.55 1.35 
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9.0 LOFTUN ÞAKS 

Þakið í Austurkór 58 er einhalla þak með 6° halla. Einangrað er á milli sperra með 220mm ull, ofan á 

sperrur verður gisklætt með 1”6” borðum til að tryggja krossloftun milli sperrubila. 

 

Lágmarksloftun samkvæmt byggingarreglugerð (10.5.5.gr)  er 1000mm² per m² þaks. 

Heildarflatarmál þaks sem þarf að lofta er 163,8 m² 

Sperrubil eru 26 stk 

Heildarþörf loftunar er 163,8m² x 1000m² = 163.800mm² 

Heildarloftunarþörf hvers sperrubil er 6300mm² 

Ákveðið var að hafa 20mm rauf og gert er ráð fyrir 30% afffalli á loftflæði vegna skordýranets. 

Þessar forsendur gefa okkur 7700mm² eftir að búið er að draga frá 30% vegna skordýranet. 

Með þessari útfærslu fáum við 22% meiri loftun en lágmarksloftun samkvæmt byggingarreglugerð 

segir til um. 
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10.0 UMSÓKN BYGGINGARLEYFIS  
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