Diplóma í byggingariðnfræði
Iðn- og tæknifræðideild

Lokaverkefni
Borgarsíða 37

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

Iðn- og tæknifræðideild
Heiti verkefnis:
Borgarsíða 37, 603 Akureyri
Námsbraut:
Byggingariðnfræði

Önn:
2021-1

Tegund verkefnis:
Lokaverkefni í byggingariðnfræði

Námskeið:
BI LOK1006

Höfundur:
Anton Örn Reynisson
Halldór Einar Gunnarsson
Ólíver Ás Kristjánsson
Sveinn Elvar Eyfjörð Jóelsson

Ágrip:
Lokaverkefnið var að hanna einbýlishús á tveim
hæðum. Neðri hæð skal vera steypt og efri hæð úr
léttum efnum. Velja átti hús til að nota sem grunn
fyrir okkar hönnun og varð Borgarsíða 37 fyrir
valinu.

Umsjónarkennari:

Leiðbeinandi:
Eyþór Rafn Þórhallsson
Helgi Guðjón Bragason
Viggó Magnússon
Fyrirtæki/stofnun:
Háskólinn í Reykjavík

Dagsetning:
10.05.2021

Dreifing:
opin

Lykilorð íslensk:

lokuð

Lykilorð ensk:

til:

1

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

0 Efnisyfirlit
0 Efnisyfirlit

2

1 Inngangur

7

2 Verklýsing
2.0 Hönnun, eftirlit og gjöld
2.0.1 Hönnun
2.0.2 Byggingarstjórn og eftirlit
2.0.3 Gjöld
2.1 Aðstaða og jarðvinna
2.1.1 Aðstaða
2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
2.1.1.2 Verkpallar og fallvörn
2.1.1.3 Færanlegar vinnugirðingar
2.1.1.4 Byggingarkrani
2.1.1.5 Lokaþrif nýbygging
2.1.1.6 Ófyrirséð
2.1.2 Jarðvinna
2.1.2.1 Gröftur og brottflutningur
2.1.2.2 Fylling undirstöður og í grunn
2.1.2.3 Jöfnun fyllingar og fyllingar undir grunn
2.1.2.4 Gröftur frárennslislagna, söndun og þjöppun
2.1.2.5 Fylling og þjöppun grófur sandur
2.1.2.6 Söndun með lögnum og síudúkur
2.1.3 Einangrun sökkla og undir botnplötu
2.1.3.1 Einangrun sökkla
2.21.3.2 Einangrun undir botnplötu
2.2 Burðarvirki
2.2.1 Steypumót
2.2.1.1 Mót fyrir undirstöður
2.2.1.2 Mót fyrir veggi
2.2.1.3 Mót fyrir loftaplötu
2.2.2 Bendistál
2.2.2.1 Steypustyrktarstál - K10
2.2.2.2 Steypustyrktarstál - K12
2.2.3 Steinsteypa
2.2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25
2.2.3.2 Steypa í útveggjum, C-30
2.2.3.3 Steypa í innveggjum, C-25
2.2.3.4 Steypa í botnplötu, C-25
2.2.3.5 Steypa í milliplötu, C-25

9
9
9
10
12
13
13
14
14
16
16
17
17
18
19
19
20
21
21
22
22
22
23
24
24
25
26
26
26
28
28
28
32
32
32
32
32
2

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

2.2.4 Trévirki
2.2.4.1 Útveggjagrind 45x145 c/c 600mm
2.2.4.2 Grind klædd með vatnslímdum krossvið
2.2.4.3 Veggjatýpa 3
2.2.5 Þak
2.2.5.1 Upptekið þak (grunnflötur)
2.2.5.2 Niðurtekið þak (grunnflötur)
2.3 Lagnir
2.3.1 Frárennslislagnir
2.3.2 Neysluvatn
2.3.3 Hitalagnir
2.3.4 Veitugjöld
2.3.5 Hreinlætistæki
2.3.6 Brunaþéttingar
2.4 Rafkerfi
2.4.1 Raflagnir í steypu
2.4.1.1 Inntak rafmagns
2.4.1.2 Inntak ljósleiðara
2.4.1.3 Inntakspípur
2.4.1.4 Pípur í steypu
2.4.1.5 Sökkuljarðskaut
2.4.1.6 Jarðskautsvír og tenging við jarðskaut
2.4.2 Aðrar pípulagnir og dósir
2.4.2.1 Pípur í timburgrind
2.4.2.2 Rafmagnsdósir
2.4.2.3 Töflukassi
2.4.2.4 Tengikassi
2.4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
2.4.3.1 Vinnuraflögn
2.4.3.2 Tenglar
2.4.3.3 Rofar
2.4.3.4 Ídráttarvír
2.4.3.5 Tengi
2.4.3.6 Tengingar og merking töflu
2.4.3.7 Sjálfvör
2.4.3.8 Lekaliðar
2.4.3.9 Dimmer
2.4.3.10 Grunnskaut
2.4.3.11 Thermostat
2.4.4 Lampa- og tækjabúnaður
2.4.4.1 Tæki í eldhús
2.4.4.2 Lampar og ljós inni

32
33
34
35
35
36
36
37
38
39
40
43
43
44
45
47
47
47
48
48
49
49
49
51
52
52
53
53
55
56
56
56
57
57
58
59
59
59
60
60
62
62
3

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

2.4.4.3 Lampar og ljós úti
2.4.4.4 Bílskúrshurðaopnari
2.4.4.5 Stjórnstöð gólfhitakerfis
2.4.4.6 Rafbílahleðslustöð
2.4.4.7 Handbækur, prófanir og kennsla
2.4.5 Lágspennulagnir
2.4.5.1 Krossbretti o.fl.
2.4.5.2 Síma- og ljósleiðarastrengir
2.4.5.3 Síma- og tölvutenglar o.fl.
2.4.5.4 Prófanir og stillingar
2.4.5.5 Dyrabjalla
2.4.6 Stýribúnaður á loftræsilagnir
2.4.6.1 og 4.6.2 Tenging búnaðar
2.5 Frágangur innanhúss :
Inngangur
2.5.1.1 Múrvinna
2.5.1.2 Múrblöndur
2.5.1.3 Veggir og loft
2.5.1.4 Gólfílögn
2.5.2 Léttir veggir og klæðningar
2.5.2.0 Almennt
2.5.2.1 Rakavarnarlag.
2.5.2.2 Lagnagrind
2.5.2.3 Klæðning útveggja
2.5.2.4 Léttir veggir
Léttir veggir í votrýmum
2.5.2.5 Loftgrind
2.5.2.6 Loftaklæðning, gifsplötur
2.5.3 Járn- og blikksmíði
2.5.3.0 Almennt
2.5.3.1 Loftræsting
2.5.3.2 Handrið stiga
2.5.4 Málningarvinna
2.5.4.1 Málun gifsklæddra innveggja og lofta
2.5.4.2 Sandspörslun slétt
2.5.4.3 Málun innveggja, á slétt sandsparsl
2.5.5 Innréttingar
2.5.5.0 Almennt
2.5.5.1 Fataskápar og aðrir háir skápar
2.5.5.2 Eldhúsinnrétting
2.5.5.3 Baðherbergis- og þvottahúsinnrétting
2.5.6 Innhurðar

63
63
63
64
64
65
67
67
67
67
68
68
70
71
71
71
71
71
72
72
72
73
73
74
74
74
75
75
76
76
77
78
78
79
80
81
81
81
82
83
84
84
4

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

2.5.7 Gólfefni
2.5.7.0 Flísar
2.5.7.1 Flísar á gólf
2.5.7.2 Flísar á veggjum
2.5.7.3 Parket
2.5.7.4 Gólflistar
2.6 Frágangur utanhúss
2.6.1 Múrverk
2.6.1.0 Almennt
2.6.1.1 Vírhögg, holuf. og sementsk. (sökklar)
2.6.1.3 Einangrun á veggi
2.6.1.4 Múrhúðun veggja
2.6.2 Trésmíði
2.6.2.0 Almennt
2.6.2.1 Skýli fyrir framan útidyrahurð
2.6.2.2 Þakkantur
2.6.3 Járn- og blikksmíði
2.6.3.0 Almennt
2.6.3.1 Klæðning
2.6.3.2 Vatnsbretti
2.6.4 Málun
2.6.4.0 Almennt
2.6.4.1 Málun steyptra flata
2.6.4.2 Málun tréverks
2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir
2.6.5.1 Almennt
2.6.5.2 Gluggar
2.6.5.3 Hurðir
2.6.5.4 Bílskúrshurð.
2.7 Frágangur lóðar
2.7.1 Jarðvinna
2.7.1.1 Gröftur fyrir bílaplan og stétt
2.7.1.2 Fylling fyrir bílaplan og stétt
2.7.2 Mannvirki á lóð
2.7.2.1 Forsteypt sorptunnuskýli
2.7.3 Lagnir í jörð
2.7.3.1 Jarðvatnslögn heild án jarðvinnu
2.7.4 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta
2.7.4.1 Steypt bílaplan og stétt
2.7.5 Gras og gróður
2.7.5.1 Slétta lóð og þekja (úthagaþökur)
2.7.5.2 Limgerði

86
86
86
87
88
88
89
89
89
90
90
91
91
91
92
92
93
93
95
96
97
97
98
99
99
99
100
100
101
102
102
102
103
103
103
104
104
104
105
106
106
109
5

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

3 Tilboðsskrá
3.1 Tilboðsblað
3.2 Hönnun og ráðgjöf
3.3 Aðstaða og jarðvinna
3.4 Burðarvirki
3.5 Lagnir
3.6 Rafkerfi
3.7 Frágangur Innanhúss
3.8 Frágangur utanhúss
3.9 Frágangur lóðar

110
110
111
111
112
113
115
117
119
120

4 Kostnaðaráætlun og kr/fm
4.1 Kostnaðaráætlun
4.2 Fermetrarverð

121
121
121

5 Burðarþol
5.1 Sperrur
5.2 Límtrébiti
5.3 Niðurbeygja
5. 3.1 Sperrur
5.3.2 Límtrébiti

122
122
128
132
133
135

6 Hitakerfi
6.1 Útveggur steyptur
6.2 Útveggur léttur
6.3 Botnplata
6.4 Þak upptekið
6.5 Þak niðurtekið
5.6 Þak svalir
6.7 Línutöp
6.8 Loftskipti
6.9 Yfirlit rýma
6.10 Útreikningar varmataps
6.10.1 Rými 1: Bílskúr
6.10.2 Rými 2: Geymsla
6.10.3 Rými 3: Þvottahús
6.10.4 Rými 4: Gangur/stigi
6.10.5 Rými 5: Herbergi
6.10.6 Rými 6: Herbergi
6.10.7 Rými 7: Bað
6.10.8 Rými 8: Forstofa
6.10.9 Rými 9: Herbergi
6.10.10 Rými 10: Alrými

137
137
138
139
139
141
142
142
142
143
145
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
6

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

6.10.11 Rými 11: Gangur
6.10.12 Rými 12: Herbergi
6.10.13 Rými 13: Herbergi
6.10.14 Rými 14: Bað
6.11 Samantekt varmataps
6.12 Gólfhitakerfi
6.13 Ofnhitakerfi
6.13.4 Lokar, þrýstijafnari og dæla

156
157
158
159
160
161
164
176

7 Loftun þaks

181

8 Umsókn um byggingarleyfi
8.1 Umsókn
8.2 Gátlisti

182
182
183

9 Heimildaskrá

185

7

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

1 Inngangur
Þessi skýrsla er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði vorið 2021. Verkefnið sem sett var fyrir
var að hanna einbýlishús á tveimur hæðum. Nota átti hús að eigin vali sem grunn fyrir okkar
hönnun. Húsið átti að hafa steypta hæð og létta hæð, með grunnflöt að hámarki 150 m2. Innbyggð
bílageymsla átti að vera á fyrstu hæð. Krafa var um upptekið þak að hluta og niðurtekið þak að
hluta með kraftsperrum.
Að endingu völdum við Borgarsíðu 37 á Akureyri sem grunn fyrir okkar hönnun. Á efri hæð
er upptekið þak með límtrésbita í mæni í alrými og svo niðurtekið þak með kraftsperrum þar sem
eru tvö svefnherbergi, bað, gangur og stigi. Á neðri hæð eru svo þrjú svefnherbergi, gangur,
þvottahús, forstofa, bílskúr og geymsla.
Í þessari skýrslu munum við leggja fram verklýsingu ásamt tilboðsskrá og magntöku ásamt
verkáætlun. Við munum reikna út varmatap hússins og þá reikna út og velja gólf- og ofnhitakerfi
fyrir húsið. Við munum reikna burð í uppteknu þaki hússins og velja þá stærð á þaksperrum og
límtrésbiti í mæni sem hentar því álagi. Farið verður í lagnaútreikninga, bæði neysluvatns og
frárennsli ásamt því að reikna þakrennur og niðurföll. Loftun þaks verður reiknuð. Í skýrslunni
verður einnig útfyllt umsókn um byggingarleyfi og gátlisti.
Að auki ákváðum við að setja miðlæga loftræstingu í húsið með varmaendurnýtingu. Þannig
næst allt að 80% endurnýting á varma við loftskipti. Loftræstisamstæðan er staðsett í loftrými
niðurtekna loftsins og er aðgengileg um loftlúgu á gangi efri hæðar. Loftristar eru staðsettar frá
loftrými niðurtekna loftsins á efri hæðinni en á neðri hæðinni eru barkar lagðir niður lagnavegg og í
steypta milliplötu. Loftunarristar eru staðsettar í loftum rýma nema í alrýminu þar sem þær eru
staðsettar á vegg. Bílgeymsla og geymsla eru ekki hluti af þessu kerfi og eru þá útsog á útvegg
hvors rýmis fyrir sig.
Fyrir utan þessa skýrslu gerðum við teikningar af húsinu, aðaluppdrætti, byggingauppdrætti,
deiliuppdrætti, burðarvirkisuppdrætti og lagnauppdrætti. Einnig var gerð skráningartafla.
Við úrlausn verkefnisins nýtum við alla þá þekkingu sem við höfum fengið bæði af eigin
reynslu og því námi sem við höfum lokið, við byggingariðnfræði Háskólans í Reykjavík.
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2 Verklýsing
Verklýsingum er skipt í kafla sem samsvara köflum í tilboðsskrá. Við uppsetningu og orðalag er að
mestu stuðst við BYGG kerfið frá Hannarr [1]. Fremsta tala í tölulið verklýsingarinnar er að vitna í
kafla skýrslunar.

2.0 Hönnun, eftirlit og gjöld
Almennt
Hönnun felur í sér að hanna viðkomandi mannvirki fyrir verkkaupa eftir því sem við á og fram
kemur í samkomulagi aðila.
Verkið skal unnið í samræmi við óskir verkkaupa, með þeim takmörkunum sem lög, reglugerðir og
byggingarskilmálar setja, svo og tæknilegar og faglegar kröfur.
Verkið skal einnig unnið í samræmi við IST 35 (Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf),
gildandi mannvirkjalög, byggingarreglugerð, kröfur byggingaryfirvalda á viðkomandi stað og
kröfur um góð og fagleg vinnubrögð. Það sem hannað er verður að uppfylla gildandi staðla, lög og
reglugerðir.
Byggingastjórnunin felur í sér umsjón með byggingaframkvæmdum í samræmi við lög nr. 160/2010
og byggingarreglugerð frá 24. janúar 2012, með síðari breytingum.
Eftirlit felur í sér að hafa eftirlit með verktaka fyrir hönd verkkaupa, að hann framkvæmi verk eins
og verklýsingar gera ráð fyrir og útboðsgögn segja til um og/eða verksamningur. Þetta varðar
útfærslu verksins, vinnubrögð, efnismeðferð og umgengni. Einnig að gera magnmælingar, fara yfir
reikninga, sitja verkfundi og gera úttekt á verki við verklok.
Verkið sé unnið í samræmi við kröfur um góð og fagleg vinnubrögð og að það standist staðla, lög
og reglugerðir.

2.0.1 Hönnun
Liður þessi felur í sér hönnun og gerð bæði aðaluppdrátta og séruppdrátta af viðkomandi verki, með
þeim sérteikningum, verkfræðiteikningum og öðrum hönnunargögnum sem verkinu tilheyra og
algengt er að útfæra af verki af þeim toga sem um ræðir.
Til að öðlast leyfi til framkvæmda þarf fyrst að leggja fram aðalteikningar af framkvæmdinni ásamt
rökstuðningi og greinargerð frá hönnuði vegna yfirferða hönnunarstjóra og byggingaryfirvalda á
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teikningum hans. Aðalhönnuður skal rökstyðja, vegna yfirferðar hönnunargagna, á hvern hátt
lágmarksákvæði

byggingarreglugerðar

eru

uppfyllt

og

afhenda

rökstuðning

þennan

byggingarfulltrúa, Mannvirkjastofnun eða eftir atvikum, þeim sem hafa á hendi eftirlit fyrir þeirra
hönd gagnvart þeirri framkvæmd sem hér um ræðir. Sjá gr. 3.6.3 í byggingarreglugerð.
Aðrir hönnuðir skulu leggja fram rökkstuðning og greinargerð vegna yfirferða hönnunarstjóra og
byggingaryfirvalda á teikningum þeirra.
Hönnunarstjóri er tilnefndur við umsókn um byggingarleyfi af eiganda væntanlegs mannvirkis,
samkvæmt 23 gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Hans hlutverk er að hafa yfirumsjón með og
bera ábyrgð á því að samræming aðaluppdrátta, séruppdrátta og annarra hönnunargagna fari fram.
Hann skal leggja fyrir byggingaryfirvöld skrá um ábyrgðarsvið hönnuða.
Hönnuðir og hönnunarstjóri þessa verks skulu vera með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í samræmi
við lög 160/2010.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í brúttó rúmmetrum (m3) húss. Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður svo sem vinna hönnuða og aðstoðarfólks og ljósritun
teikninga á hönnunarstigi, nema annað sé tekið fram.

2.0.2 Byggingarstjórn og eftirlit
BYGGINGARSTJÓRN
Byggingarstjórnunin felur í sér yfirumsjón með byggingarframkvæmdum í samræmi við lög nr.
160/2010 og byggingarreglugerð frá 112/2012, með síðari breytingum. Byggingarstjóri skráir sig á
verk hjá byggingaryfirvöldum, enda hafi hann til þess réttindi.
Byggingarstjóri er ábyrgur gagnvart byggingaryfirvöldum fyrir því að verk sé útfært í samræmi við
samþykktar teikningar, lög og reglugerðir. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir því að allar úttektir sem
byggingaryfirvöld fyrirskipa séu gerðar á verktíma.

Hann leggur fram hjá byggingarfulltrúa

yfirlýsingar um verklok á því verki sem hann er byggingarstjóri á, sem nær yfir alla þá verkþætti
sem segir fyrir um í byggingarreglugerð og byggingarfulltrúi fyrirskipar, undirrituðum af
viðkomandi meistara eða öðrum ábyrgum aðila eftir því sem við á.
Til tryggingar á því að byggingarstjóri efni skyldur sínar skal hann vera með lögboðna
ábyrgðartryggingu sem tekin hefur verið hjá viðurkenndu tryggingarfélagi, í samræmi við gr. 4.7.7.
í byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri skal vera með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í samræmi við gr. 4.8.1 í
byggingarreglugerð.
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EFTIRLIT
Eftirlit felur í sér að hafa eftirlit með verktaka fyrir hönd verkkaupa, að hann framkvæmi verk eins
og verklýsingar gera ráð fyrir og útboðsgögn segja til um. Hann skal gæta þess að útfærsla,
vinnubrögð, efnisgæði og efnismeðferð sé í samræmi við samninga svo og umgengni á verkstað.
Hann gerir magnmælingar sem þarf að gera til að reikningsfært magn sé rétt, fer yfir og samþykkja
reikninga, situr verkfundi eða stendur fyrir þeim ef verkkaupi ákveður það og lætur bóka þar allt
sem máli skiptir og snýr að vinnu eftirlitsins. Eftirlitið skal taka afstöðu til óska verktaka um
breytingar á verki eða verkþáttum ef upp koma, kemur breytingum á framfæri við verktaka sem
verkkaupi fyrirskipar.
Hann kemur á framfæri beiðnum um aukaverk og semur um greiðslur fyrir þau fyrir hönd
verkkaupa og í samráði við hann. Eftirlitsaðili fylgist með framgangi verksins, hvort það er á
áælun, aðvarar aðila ef áætlun er að raskast og grípur inn í, í samráði við verkkaupa, ef
verkáætlunin er að fara úr böndum.
Eftirlitsaðili skal samræma verk aðila sem vinna að verkinu ef þörf er á og úrskurða í
ágreiningsmálum sem snerta verkið og framvindu þess.
Eftirlitsaðili sér um að gera úttekt á verki, fyrir hönd verkkaupa, við verklok, þegar verktaki óskar
eftir því og sér einnig um endurtekningar á úttektum ef á þarf að halda, t.d. ef verk reynist ekki
úttektarhæft .
Eftirlitsaðili skal fylgjast með að verktaki vinni í samræmi við samþykkt gæðakerfi verksins og
fylgi gæðahandbók og öryggishandbók verksins og grípi til viðeigandi aðgerða ef frávik verða frá
því.
Eftirlitsaðili skal fara yfir og kynna sér teikningar og önnur hönnunargögn, verkskilmála,
verklýsingar, verkáætlun og gæðakerfi verktaka og meistara og öryggishandbók. Ef honum finnst
ástæða til skal hann gera athugasemdir við þessi gögn eða óska eftir skýringum og leita eftir
úrbótum ef hann telur þörf á því. Svo sem ef hann telur útfærslu hönnuða ábótavant eða að mönnun
sú sem verktaki hyggst hafa við verkið sé ónóg.
Eftirlitið hefst við upphaf framkvæmda og lýkur þegar lokaúttekt hefur farið fram á fullnægjandi
hátt.
Eftirlitsaðili og byggingarstjóri vinna báðir fyrir verkkaupa og mörg af þeirra verkefnum eru þau
sömu. Því getur verið um sama aðilann að ræða svo fremi það komi fram í samningi við hann.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) húss. Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við byggingarstjórnina og eftirlitið, svo sem vinna á verkstað og
samskipti við verkkaupa og verktaka og byggingaryfirvöld, nema annað sé tekið fram.

2.0.3 Gjöld
Liður þessi felur í sér greiðslu á gatnagerðargjöldum og er hér miðað við gjöldin eins og þau eru í
Akureyri þegar lóðum er úthlutað, en þær ekki boðnar út. Einnig gjöld fyrir yfirferð og samþykkt
aðaluppdrátta.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp sem fast verð á einbýlishús.
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2.1 Aðstaða og jarðvinna
2.1.1 Aðstaða
Almennt
Liður þessi nær til verkþátta sem tengjast aðstöðusköpun, mannahaldi og rekstri vinnusvæðis á
meðan á verki stendur.
Allar mælingar framkvæmir verktaki á sinn kostnað, en eftirlitsmanni skal gefinn kostur á að
sannreyna þær. Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast við mælingar sínar.
Verktaki ber þó einn ábyrgð á þeim og aðgerðarleysi og vangá eftirlitsmanns firrir hann eigi þeirri
ábyrgð.
Verktaki skal strax við upphaf verks kynna sér allar teikningar gaumgæfilega og vera viss um að
hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum.
Komi í ljós misræmi milli teikninga og verklýsinga, skal leitað úrskurðar höfunda viðkomandi
gagna.
Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á neinu við sína vinnu á meðan á verki stendur.
Hann skal hafa tilbúna veðurhlíf til að verja verkið gegn skemmdum teljist það nauðsynlegt, svo og
hlífar til að verja aðra byggingarhluta skemmdum eða annað í næsta nágrenni við verkið sé þess
þörf.
Hann fjarlægir rusl jafnóðum sem til fellur vegna verksins og heldur vinnustaðnum snyrtilegum,
eftir því sem tök eru á.
Verktaki fjarlægir alla sína aðstöðu í verklok, hreinsar burtu efnisleifar og allt rusl á byggingarstað
og í nágrenni sem frá honum kemur. Hafi grasfletir eða trjágróður skemmst vegna framkvæmdanna
eða annað skal verktaki laga slíkt í samráði við verkkaupa áður en verki er skilað fullfrágengnu.
Byggingunni skal skila hreinni og fægðri út úr dyrum og hvergi má sjást málningarsletta, sem ekki á
að vera.
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2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verktaki setur upp vinnu- verkfæra- og efnisskála, í samráði við eftirlitsmann. Þar skal vera
nægilega rúmgott herbergi fyrir tæknimenn, verkstjóra og eftirlitsmann til að athafna sig við sína
vinnu, með nauðsynlegum húsgögnum. Aðstaða þessi skal vera í samræmi við reglugerðir frá
vinnueftirliti ríkisins og byggingarreglugerð.
Verktaki kostar þær bráðabirgðaheimtaugar sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmd verksins,
bráðabirgðatöflu fyrir rafmagn og rafmagns- og hitunarkostnað á meðan á framkvæmdum stendur.
Verktaki skal flytja burtu og farga öllum efnisafgögngum og því sem hann skal rífa og fjarlægja í
verkinu, á sinn kostnað í samræmi við það sem fram kemur í verklýsingum. Kostnaður vegna
gámaleigu fellur þar undir. Verktaki skal þrífa svæðið reglulega af slíkum efnisafgöngum og rusli
og getur verkkaupi synjað um áritun reikninga fyrir framkvæmd verks þar til úr hefur verið bætt,
telji hann að svo hafi ekki verið gert.
Verktaki má ekki stöðva eða tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og bílastæði, né umferð
annarra verktaka um vinnusvæðið og skal haga framkvæmdum sínum með tilliti til þess.
Verktaki skal fjarlægja alla sína aðstöðu í verklok, þrífa eftir sig og gera við hugsanlegar skemmdir
sem hann hefur valdið á verktímanum, ef það hefur ekki þegar verið gert á þeim tíma.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp sem ein heild í magnskrá. Í einingarverði skal vera
innifalinn allur kostnaður við aðstöðuna, svo sem vinna, efni, aðflutningar, brottflutningar,
förgun og rýrnun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig rafmagn og hiti og rekstur
vinnusvæðisins að öðru leyti og rekstur aðstöðunnar á meðan á verki stendur.

2.1.1.2 Verkpallar og fallvörn
Verktaki skal koma upp þeim verkpöllum krönum og/eða spjótum sem þarf til að fullvinna verkið.
Verkpallar skulu vera í samræmi við reglur vinnueftirlits ríkisins og byggingarreglugerð. Verktaki
skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og gönguleiðum.
Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um hvað af þessu er notað og um tilhögun þess.
Þar sem halda þarf gönguleiðum opnum, undir eða upp við verkpalla, skal afmarka þær með
handriðum og þéttklæða yfir þær þannig að þeir sem leið eiga um séu ekki í hættu vegna
framkvæmdanna, umferðar eða af öðrum orsökum.
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Allur þessi búnaður skal vera í samræmi við kröfur vinnueftirlitsins og byggingarreglugerð.
Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og
gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um staðsetningu og tilhögun búnaðarins.
VERKPALLAR
Hér er um að ræða verkpalla sem smíðaðir eru á staðnum eða lagðir til og settir upp þegar þeirra er
þörf og þeir síðan rifnir/teknir niður og fjarlægðir að notkun lokinni og skal liðurinn innihalda
hvorutveggja ásamt því að klæða þá með neti sé þess krafist. Stigar milli hæða, handrið, stífur,
festingar, pallanet (ef það er ekki sérliður), flutningur efnis í palla að og frá verkstað og annað það
sem tilheyrir verkpöllunum er einnig hluti af þessum lið.
Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum og
gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um tilhögun verkpalla. Aldrei má yfirgefa
verkstað án þess að fjarlægja alla stiga upp á fyrstu hæðir palla og sjá til þess að óviðkomandi hafi
ekki aðgang að pöllum á annan hátt.
Verkpallar skulu vera í samræmi við kröfur vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar.
Nota má aðrar gerðir af pöllum ef verkkaupi samþykkir það og að þeir standist þær kröfur sem
gerðar eru til þeirra af vinnueftirliti og byggingaryfirvöldum.
FALLVÖRN Á ÞAKKÖNTUM
Verktaki skal leggja til og koma upp fallvörn við þakkant á báðum hliðum húsanna eða þar sem
nánar kemur fram í samningsgögnum, sem nái a.m.k. 1,2 m upp frá þaki. Hún innihaldi fótlista,
hnélista og handlista. Gæta skal þess að fallvörnin sé nægjanlega sterk til að taka við því álagi sem
á hana gæti komið. Sjá nánar fræðslu- og leiðbeiningarrit nr. 34 frá vinnueftirliti ríkisins.
Sé fallvörnin úr rörum með þar til gerðum samsetningarhlutum, sett saman eftir samsetningarkerfi,
skal einungis nota búnað sem Vinnueftirlitið viðurkennir.

Sjá nánar reglugerð 331/1989 um

röraverkpalla.
Sé fallvörn boltuð á vegg og/eða þakkant hússins skulu boltarnir fjarlægðir við niðurtekt
fallvarnarinnar og sárinu lokað með viðurkenndri múrblöndu og að endingu, slípað, grunnað og
málað.
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Notist verktaki við vinnupalla og/eða vinnulyftur og/eða annan búnað til við að setja upp fallvörn
skal kostnaður við það innifalinn í þessum verklið.
Kostnaður vegna fallbelta, línu, og þjálfunar starfsmanna vegna þessa skal innifalinn í þessum
verkþætti.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) skv. magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við verkpallana, svo sem flutning að og
frá vinnustað, uppsetningu og niðurtekningu verkpalla, rýrnun efnis og förgun nema annað
sé tekið fram.
2.1.1.3 Færanlegar vinnugirðingar
Hér er um að ræða 2 m háar girðingar 3,5 m löng hver eining sem standi á steyptri undirstöðu þar
sem einingunum er raðað saman þannig að úr verði samfelld girðing. Verktaki leggi þessa girðingu
til uppkomna og frágengna þannig að engin hætta stafi af og einnig niðurtekningu á girðingunni og
brottflutningi að notkun lokinni. Liðurinn nær til útvegun, uppsetningar, leigu á verktímanum ef
um er að ræða, niðurtekningar og brottflutnings á girðingunni. Á girðingunni skulu vera hlið
samkvæmt teikningum eða að fyrirmælum verkkaupa, sem er innifalið í þessum lið nema þau komi
fram í sérlið.
Girðingar þessar skulu vera í samræmi við reglugerðir frá vinnueftirliti ríkisins og
byggingarreglugerð.
Nota má aðrar gerðir af girðingum ef verkkaupi samþykkir það og að þær standist þær kröfur sem
gerðar eru til þeirra.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) skv. magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við girðingar, svo sem leigugjöld,
flutning á efni að og frá vinnustað, uppsetningu og niðurtekningu, hlið, rýrnun efnis og
förgun, nema annað sé tekið fram.
2.1.1.4 Byggingarkrani
Hér er um að ræða krana, körfustóla, og/eða spjót og hjólapalla, uppsetningu þeirra á staðnum þegar
þeirra er þörf og niðurtekningu þegar notkun þeirra er lokið og skal liðurinn innihalda hvoru
tveggja. Stigar, handrið, stífur, festingar, flutningur efnis að og frá verkstað og annað það sem
tilheyrir búnaði þessum er einnig hluti af þessum lið, svo og tækjaleiga sé um það að ræða.
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Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um tilhögun þessa búnaðar. Aldrei má yfirgefa verkstað án
þess að tryggilega sé gengið frá því að óviðkomandi hafi ekki aðgang að búnaði þessum.
Verkpallar skulu vera í samræmi við kröfur vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar.
Nota má má aðrar gerðir af pöllum eða búnaði ef verkkaupi samþykkir hann og hann standist þær
kröfur sem gerðar eru hér.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp sem ein heild í magnskrá. Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við körfustólana eða verkpallana, svo sem leigugjöld, flutning að
og frá vinnustað, uppsetningu og niðurtekningu körfustóla eða hjólapalla og rýrnun efnis og
förgun, nema annað sé tekið fram.
2.1.1.5 Lokaþrif nýbygging
Hér er um að ræða þrif á húsnæði, veggjum, gólfi og lofti eftir því sem fram kemur í magntöluskrá .
Húsnæðið skal vera að fullu þrifið í samræmi við ýtrustu kröfur og skilgreiningu verkkaupa og vera
tilbúið til notkunar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og er þá miðað við gólfflöt. eða í
þeim einingum sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður, svo sem efni, vinna og annað sem þarf til að fullvinna verkið, nema annað sé tekið
fram.
2.1.1.6 Ófyrirséð
Liður þessi felur í sér þá liði sem koma upp á byggingartímanum og ekki hefur tekist að sjá fyrir.
Gengið er engu að síður út frá að gerð hafi verið ítarleg áætlun fyrir verkið og að þetta sé innan
þeirra marka sem eðlilegt er, miðað við það.
Oft kemur þessi liður fram sem aukaverk í verkum sem unnin eru samkvæmt samningi sem byggir á
magntölum og einingarverðum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í brúttó fermetrum (m2) húss. Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við viðkomandi lið, svo sem vinna, efni og vélar og flutningar svo
og förgun og rýrnun efnis o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
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2.1.2 Jarðvinna
Almennt
Grafa skal burtu lausan jarðveg og lífræn efni, niður á fastan eða burðarhæfan botn, og hreinsa vel
undan veggjum, súlum o.þ.h. áður en mót eru smíðuð.
Verktaki framkvæmi allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að vinna verkið rétt, í samráði við
eftirlitsmann verkkaupa. Allar slíkar mælingar skulu vera innifaldar í einingarverðum.
Jarðvinnu skal framkvæma samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð og ætíð skal þess gætt að virða staðla, lög og reglugerðir við vinnu þessa.
Fylling
Verktaki skal leggja út fyllinguna í lögum og þjappa hana þar sem þess er krafist samkvæmt
teikningum eða magntöluskrá. Lagþykktina skal hann velja með tilliti til þeirra tækja sem notuð eru
við þjöppunina, þannig að tilskilin þjöppun náist.
Þjöppunartafla:
Tæki

Lagþykkt

Fjöldi yfirferða

5 tn. vibrovaltari

0,4 m .

6

0,5 tn. vibrovaltari

0,3 m .

4

0,1 tn. vibrovaltari

0,2 m .

4

Verktaki skal gæta þess að fyllingin skaðist ekki af íblöndun af mold og öðrum fínkornaefnum. Í
frosti og eftir frostakafla má aðeins vinna við fyllingar ef eftirlitsmaður leyfir það. Skilyrði fyrir
slíku leyfi eru m.a. að ekki séu frosnir kögglar í fyllingarefninu og að efnið sé þjappað ófrosið.
Hætta skal vinnu við fyllingu ef ætla má að snjór eða ís blandist fyllingarefninu. Hreinsa skal
vandlega allan snjó og ís af yfirborði sem leggja skal fyllingarefni á.
Verktaki skal á sinn kostnað láta rannsaka fyllingarefnið af viðurkenndri rannsóknarstofnun, óski
verkkaupi þess og skal bíða niðurstöðu rannsóknar áður en fyllingarefnið er notað.

Standist

fyllingar ekki þessar kröfur skal verktaki endurvinna fyllinguna og prófanir á sinn kostnað þar til
fyllingin stenst kröfurnar.
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Verktaki skal gæta þess að eftirlitsmaður verkkaupa sé látinn vita með góðum fyrirvara þegar leggja
skal út fyllingu þannig að hann hafi tækifæri til að fylgjast náið með framkvæmdinni. Að öðru leyti
skal unnið í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð og
þess gætt að virða staðla, lög og reglugerðir við framkvæmdirnar.
2.1.2.1 Gröftur og brottflutningur
Liður þessi felur í sér gröft og brottflutning efnis eftir því sem fram kemur á teikningum, í
magnskrá og í samræmi við skýringar í liðunum, almennt í verklýsingum þessum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) og eiga við óhreyfðan jarðveg.
Við húsgrunna er reiknað með að grafið sé 1,5 m út fyrir grunn og 2,5 m þar sem steyptar
stéttar eru og að veggir gryfju séu lóðréttir. Við útreikning á húsgrunnum sem ekki er búið
að grafa, er áætlað og reiknað með að meðaldýpi sé 1,5 m. Ef fylla þarf undir sökkulveggi,
eru útlínur gryfju, þar sem flötur dreginn með halla 1:1, út frá neðri brún útveggja- sökkuls
sker burðarhæfan botn.

Veggir gryfju reiknast lóðréttir.

Í einingarverðum skal vera

innifalinn allur kostnaður við gröft, vinnu vélar og flutninga og annað sem til þarf til að
fullvinna verkið, nema annað sé tekið fram. Ef grafið er meira en verkið útheimtir er það á
ábyrgð verktaka og skal hann bera af því allan kostnað. Í einingarverðinu skal einnig vera
innifalinn allur kostnaður við tipp ef um er að ræða.
2.1.2.2 Fylling undirstöður og í grunn
Liður þessi felur í sér fyllingu með grús og þjöppun. Fylling skal ná 1,0 m út fyrir sökkla þar sem
það á við og ná niður á fast. Fylla skal og þjappa fyllinguna í lögum. Grúsarfyllingin skal vera
frostörugg þ.e. þyngd korna minni en 0.02 mm skal vera minni en 3% af þyngd alls efnisins.
Efnið skal auk þess uppfylla eftirfarandi kröfur um kornadreifingu.
Gegnum sigti skal fara

þyngdarprósenta %

0.062 mm.

1,5-7

0.125 mm.

2-14

0.25 mm.

4-20

0.5 mm.

5-28
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1.0 mm.

8-37

2 mm.

13-48

4 mm.

18-62

8 mm.

27-83

16 mm.

40-100

32 mm.

55-100

64 mm.

75-100

Mesta steinastærð má vera 10 cm (kantlengd). Kornadreifingartala d60/d10 skal vera stærri en/eða
jöfn 6 og hlutfallið d302/d10 x d60 stærra en 1 og minna en 4. Efsta lag fyllingar undir einangrun
skal vera vélþjöppuð sandfylling, rétt af svo hvergi muni meiru en +/- 2 cm frá réttri hæð. Verktaki
gæti þess að nota drenmöl þar sem teikningar sýna.
Fylla skal að grunni með grófri grús í samráði við eftirlitsmann, eftir að gengið hefur verið frá
veggjum og sökklum sem fara í jörð. Alltaf skal fylla samtímis báðu megin veggja þannig að
hæðarmunur verði hvergi meiri en 0,4 m.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3). Við húsgrunna er magn
reiknað frá grunnbotni upp undir botnplötu, en utan með húsi er reiknað með að fylling nái
kóta 0,30 m undir efri brún botnplötu, nema annað sé tekið fram. Magntölur miðast við
þjappað efni. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup,
gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Verktaki skal
sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út fyrir greiðslumörk,
nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.
2.1.2.3 Jöfnun fyllingar og fyllingar undir grunn
Þessi liður felur í sér jöfnun á fyllingu eingöngu. Fyllingin er tekin í rétta hæð undir sökkla annars
vega og undir botnplötu hins vegar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. vinna, vélar
og flutningar.
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2.1.2.4 Gröftur frárennslislagna, söndun og þjöppun
Frágangur frárennslislagna í grunni felur í sér gröft fyrir lögnum í þjappaða fyllingu, söndun lagna,
fyllingu að nýju með þjöppun.

Eftir að gengið hefur verið frá sandfyllingu umhverfis

frárennslislagnir skal fylla með fyllingarefni yfir lögn og þjappa eins og kostur er. Sandlagið skal
vera minnst 15 cm undir lögnum og til hliðar og 20 cm yfir.
Frágangur frárennslislagna utan grunns skal vera eins og að framan er lýst og skal þar grafa fyrir
lögnum niður á burðarhæfan botn. Skipta skal um jarðveg undir frárennslislögnum, þegar hann er
ekki burðarhæfur að dómi eftirlitsmanns.
Þar sem klöpp liggur of hátt til að koma megi fyrir 150 mm sandlagi undir lagnir, skal fleyga hana
þar til því er náð. Þar sem brunnar eru, skal grafa 150 mm niður fyrir brunnbotna og 200 mm út
fyrir brunna til hliðar. Sama á við um fituskiljur og sandgildrur. Rennsliskóti yfirfalls sandgildru
skal vera minnst 800 mm neðan lokayfirborðs.
Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður
verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m).

Magntölur miðast við

þjappað efni. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, þar
með talinn. sandur, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið
fram. Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var
út fyrir greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.
2.1.2.5 Fylling og þjöppun grófur sandur
Jafnað er út 50-80 mm grófur sandur, þjappaður þannig að hann sparkist ekki auðveldlega til, sem
jöfnunarlag undir ESP plasteinangrun undir botnplötu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3). Magntölur miðast við þjappað
efni.

Í einigarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efniskaup, þar með

talinn. sandur, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út fyrir
greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.
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2.1.2.6 Söndun með lögnum og síudúkur
Liður þessi felur í sér söndun lagna, setja drenmöl með lögnum, leggja síudúk, allt eftir því sem
fram kemur í magnskrá. Við útlagningu á sandi, drenmöl og/eða síudúk skal fara eftir fyrirmælum
lagnahönnuðar. Við söndun skal sandlagið vera minnst 15 cm undir lögnum og til hliðar og 20 cm
yfir.
Ekki má hylja lagnir fyrr en úttekt byggingaryfirvalda hefur farið fram og eftirlitsmaður verkkaupa
samþykkt frágang þeirra fyrir sitt leyti.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m). Magntölur miðast við
þjappað efni þar sem það á við. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo
sem efniskaup, gröftur, ámokstur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út fyrir
greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.

2.1.3 Einangrun sökkla og undir botnplötu
Almennt
Einangrun undir botnplötu, á sökkla og á utanverða kjallaraveggi skal vera EPS einangrun, 24
kg/m3. Einangrunina skal leggja í samræmi við teikningar og vinna í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð.
Gæta skal þess að verkið standist staðla, lög og reglugerðir.
2.1.3.1 Einangrun sökkla
0.5 m niður með útveggjasökklum skal setja plasteinangrun með rúmþyngd 0.25 KN/m3 (24
kg/m3), ásamt takkadúk. Þykktin á einangrun þessari skal vera 125 mm.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar,
kostnaður vegna förgunar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig umframmagn vegna
afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h.
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2.21.3.2 Einangrun undir botnplötu
Undir grunnplötu skal setja plasteinangrun með rúmþyngd 0.25 KN/m3 (24 kg/m3) með þykktina
100 mm.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar,
kostnaður vegna förgunar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig umframmagn vegna
afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h.
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2.2 Burðarvirki
2.2.1 Steypumót
STAÐLAR OFL.
Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST EN 206-1:2000 A1 + A2, nema annars
sé getið í þessum gögnum. Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það sem stendur
eftir af honum og snertir steypumót eru kafli 5 og grein 7.4, hvorutveggja í "Parti 1".
Verktaki skal setja göt og raufar í steyptar plötur, veggi og bita skv. teikningum og einnig skal
verktaki setja í mót aðra þá hluti sem getið er um í öðrum köflum verklýsingar þessarar og ber hann
ábyrgð á að slíkt misfarist ekki. Setja skal vatnslása þar sem teikningar sýna þá. Þetta allt er það
innifalið í verði móta nema annað sé tekið fram.
Einangrun, steypuskillista, verkpalla og annað sem tilheyrir lið þessum skal vinna í samræmi við
meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð, sem og mótavinnuna og þess gætt að fylgt
sé stöðlum, lögum og reglugerðum.
Hafa verður í huga að ýmsa þætti þarf að vinna og taka tillit til við mótasmíði sem ekki er lýst í
þessum kafla. Sem dæmi má nefna verkpalla, en þeir eru hluti af mótasmíðinni og meðreiknaðir í
einingarverðum mótasmíðinnar ef þeir eru ekki sérliður í verki þessu.
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NÁKVÆMNISKRÖFUR
Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan steypuþunga milli fastra punkta sé ekki
meiri en 0.2% af fjarlægð. Taka skal tillit til þess við uppslátt, að steypu skal titra.
Nákvæmniskröfur við mótauppslátt:
Undirstöður, stærð og staðsetning.................

+/- 15 mm

Stærð og staðsetning glugga og dyraopa.......

+/- 5 mm

Aðrir steyptir hlutar: stærð............................

+/- 5 mm

Innsteyptir hlutar: staðsetning.......................

+/- 10 mm

Aðrir steyptir hlutar: staðsetning...................

+/- 10 mm

Yfirborð platna sem lagt verður í..................

+/- 10 mm

Vélslípað yfirborð.........................................

+/- 5 mm

Kótar.............................................................

+/- 15 mm

Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera sem hér segir:
Bitar, veggir og stoðir sem klæðast af: .........

7 mm

Veggir sem verða sandsparslaðir: .................

4 mm

Yfirborð vélslípaðara platna: ........................

3 mm

Plötur sem lagt verður í: ...............................

15 mm

2.2.1.1 Mót fyrir undirstöður
Liður þessi nær til móta fyrir sökkla og undirstöður. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.1 í
verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu. Sökkulskaut skulu sett í undirstöðumót samkvæmt
teikningum rafmagnshönnuða.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga
allsstaðar við einfalt byrði og miðast við snertiflöt steypu og móta, en hliðar glugga- og
dyramóta teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 m2 en þar reiknast glugga- og dyramót
sérstaklega. Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölu móta. Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna
förgunar, einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., olíuburður,
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mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar o.s.frv., nema annað sé tekið
fram .
2.2.1.2 Mót fyrir veggi
Liður þessi nær til móta fyrir veggi. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.1 í verklýsingum um
nánari kröfur og útfærslu.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Magntölur steypumóta í tilboðsskrá eiga
allsstaðar við einfalt byrði og miðast við snertiflöt steypu og móta, en hliðar glugga- og
dyramóta teljast þó ekki með nema op séu meira en 4 m2 en þar reiknast glugga- og dyramót
sérstaklega. Göt minni en 4 m2 eru ekki dregin frá fermetratölu móta. Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna
förgunar, einnig umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., olíuburður,
mótarif, hreinsun móta, verkpallar, afstífingar, stoðir, þynningar o.s.frv., nema annað sé tekið
fram .

2.2.1.3 Mót fyrir loftaplötu
Liður þessi nær til undirsláttar undir plötu.
Öryggisstoðir skal setja undir plötu með hæfilegu millibili áður en slegið er undan loftum, þannig
að tryggt sé að engir byggingarhlutir verði fyrir of mikilli áraun þegar mót eru rifin. Um fjölda,
styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann verkkaupa. Ekki má
fjarlægja öryggisstoðir án samþykkis eftirlitsmanns. Að öðru leyti er vísað í teikningar,
magntöluliði og 2.1 í verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.

2.2.2 Bendistál
STAÐLAR OFL.
Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST 16, nema annars sé getið í þessum
gögnum. Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það sem stendur eftir af honum og
snertir bendistál er kafli 6 í "Parti 1".
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FRAMKVÆMDIN
Bending skal framkvæmd í samræmi við teikningar. Ef verkkaupi óskar eftir skal verktaki leggja
fram gögn um gæði stálsins sem nota skal til verksins. Járn skal binda saman með bindivír eða á
annan viðurkenndan hátt þar sem þau krossast. Endar bindivírs skulu vísa inn í grindina. Þar sem
mótatengi eru til staðar svo sem í veggjum skal festa járnagrindur í þau. Óheimilt er að sjóða saman
bendistál nema með samþykki umsjónarmanns verkkaupa. Slíka suðu skal þá framkvæma í
samræmi við ákvæði DIN 4099 eða sambærilegt.
Járnagrind í veggjum skal vera sem næst í miðjum vegg. Þess skal gætt við járnavinnu að vinnan sé
í samræmi við góðar venjur og að staðlar, lög og reglugerðir séu ætíð virt.
Nota skal plastfjarlægðarklossa af viðurkenndri gerð og skal fjarlægð milli þeirra ekki fara yfir 0,8
meter í báðar áttir. Fjarlægðarklossar undir grind í plötum sem steyptar eru á fyllingu eða á þrifalag
skulu vera steyptir. Í veggjum með einu neti má festa netið í mótateinana til að halda því föstu. Í
veggjum með tvöföldu neti skal festa járnanet í mótateina og auk þess setja fjarlægðarklossa í ytra
netið. Stóla skal setja undir efra net í plötum og milli neta í veggjum.
Á vinnustað skal geyma bendistál á trjám eða öðru undirlagi, til að verja það óhreinindum og
skemmdum.
BENDISTÁL
Bendistál: ks-50, Lágmarks skriðmörk 500 N/mm2. Táknað með K á teikningum. Bendinet: 560
N/mm2. Táknað K 131, K 189, K 257 allt eftir gerð nets. Leiki vafi á gæðum bendistáls skal
framkvæma prófun á eiginleikum stálsins á kostnað verktaka. Prófanir skulu gerðar af
viðurkenndum rannsóknaraðila. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.2.1. í verklýsingum um
nánari kröfur og útfærslu.
Í plötum skal ekki skeyta meira en þriðja hvert járn í sama þversniði. Fjarlægð milli skeytiþversniða
sé ekki minna en 40 d. Öllum stökum járnum t.d. umhverfis op og á hæðarskilum skal komið fyrir
áður en steypt er, það er að þau skulu tryggilega fest á rétta staði áður en steypt er. Þó má stinga
tengijárnum í steypu eftirá.
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 kringum götin. Járn þessi eru 2K12 og nái þau 60 cm út fyrir
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brúnir opsins við öll horn nema annað sé tekið fram á teikningum. Nái opið upp að plötu, skal
einnig setja 2K12 í efri brún plötu og nái þau járn 100 cm út fyrir horn opsins. Á hæðarskilum komi
2K12 sem beygist fyrir horn. Þar sem járnagrindur koma saman í vegghorni skulu þær tengjast
saman með vinklum.

2.2.2.1 Steypustyrktarstál - K10
Liður þessi nær til steypustyrktarstáls fyrir veggi og plötur. Vísað er í teikningar, magntöluliði og
2.2 í verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.

MAGNTÖLUR: Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er gefið upp sem nettó
járnamagn í kílóum og hvorki aukið við magn fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á
teikningum né vegna rýrnunar. Magntölur miðast við þunga járns K10 = 0.628 kg/m. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar,
bindivír, stólar, fjarlægðarklossar, verkpallar og kostnaður vegna förgunar, einnig
umframmagn vegna klippingar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., nema annað sé tekið fram.
2.2.2.2 Steypustyrktarstál - K12
Liður þessi nær til steypustyrktarstáls fyrir veggi og plötur. Vísað er í teikningar, magntöluliði og
2.2 í verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.

MAGNTÖLUR: Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er gefið upp sem nettó
járnamagn í kílóum og hvorki aukið við magn fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru á
teikningum né vegna rýrnunar. Magntölur miðast við þunga járns K12 = 0.905 kg/m. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og flutningar,
bindivír, stólar, fjarlægðarklossar, verkpallar og kostnaður vegna förgunar, einnig
umframmagn vegna klippingar, rýrnunar, skemmda o.þ.h., nema annað sé tekið fram.

2.2.3 Steinsteypa
EFNI Í STEYPU
Í alla steypu skal nota kísilblandað portlandssement nema eftirlitsmaður verkkaupa samþykki
annað, enda uppfylli það kröfur ÍST EN 197 - 1, eftir því sem við á.
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Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil efnabreytingum, og skal það metið með
hliðsjón af Byggingarreglugerð.
LOFTBLENDI
Loft mælt rétt fyrir niðurlögn (eftir dælingu ef dælt er). Ef vikið er frá kröfum verður að sýna með
forprófunum að steypa standist frostþolspróf NS 209 með 3% NaC1 upplausn. Er þá miðað við að
flögnun sé < 0,5 kg/m2 í álagsflokki II og < 1,0 kg/m2 í álagsflokki I.

ÞJÁLNIEFNI
Heimilt er að auka sigmál steypu með notkun íblöndunarefna. Áður en notkun slíkra íblöndunarefna
hefst skal þó leitað samþykkis eftirlitstmanns. Bannað er að bæta vatni og flotefnum í steypuna eftir
að hún er komin á verkstað, nema steypan hafi verið sérstaklega framleidd fyrir slíka viðbót og þarf
það þá að vottast skriflega af framleiðanda steypunnar.
STEYPUVINNA
Áður en steypuvinna hefst skal ganga úr skugga um að tækjakostur sé nægur og í lagi, þannig að
ekki sé hætta á að tafir eða skortur á tækjum hafi áhrif á gæði steypunnar . Sem dæmi um þetta skal
miða við að titrarar á vinnustað séu einn á hverja 3 rúmmetra sem áætlað er að steypa á klst.
Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll og
brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við.
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil, umfram það sem sýnt er á teikningum eða til breytinga á
þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru tillögurnar
háðar samþykki hans.
Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur í því sem næst láréttum lögum, ekki
þykkri en 400-500 mm. Fallhæð steypu má yfirleitt ekki vera meiri en 2,5 m og skal verktaki nota
trektar og rennur til að hindra að fall verði hærra. Þessi búnaður skal vera samþykktur af
eftirlitsmanni.
Steypa frá steypustöð skal vera komin í mót innan 1,5 klst frá því hún var sett í steypubíl.

29

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

TITRUN STEYPU
Öll steypa skal titruð og skal hvert lag titrað þannig að tryggt sé að hæfilegra áhrifa gæti um alla
steypuna. Titrunin skal framkvæmd þannig að steypan sígi lóðrétt saman án verulegs
hliðarflutnings. Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er að titra, og um það
bil 100-200 mm niður í næsta lag fyrir neðan. Titraranum skal haldið niðri í 5-15 sek. eftir þjálni
steypunnar. Þegar steypan við titrarann er orðin gljáandi og loftbólur hættar að koma upp á
yfirborðið, skal draga titrarann upp. Áríðandi er að draga hann það hægt upp að holan eftir hann
lokist örugglega. Hæfilegt er að stinga titraranum í steypuna með 400-500 mm millibili.
YFIRBORÐSFRÁGANGUR
Ef ekki er annað tekið fram skulu eftirfarandi kröfur um yfirborðsfrágang uppfylltar:
Steyptar plötur skulu vera með sterku, sléttu og lokuðu yfirborði og sama á við um fleti á köntum
og veggjum. Koma skal steinum í steypunni úr yfirborði hennar og fá í staðinn upp fínefni. Jafna
skal yfirborðið með réttskeið og tryggja réttan halla yfirborðsins. Strjúka skal yfirborð steypunnar
með stálbretti þannig að yfirborð hennar verði lokað og slétt. Vatnshalla skal móta um leið og þetta
er gert þar sem hann á að vera. Vatnshalli skal vera að lágmarki 10 o/oo.
Ekki mega frávik vera meiri en 1,5 o/oo.
Þar sem steypa á ofan á veggi, leggja í gólf o.þ.h. skal yfirborð steypunnar haft gróft svo að góð
binding náist við það lag sem steypist ofan á.
AÐHLYNNING
Til að tryggja að steypan nái tilskyldum gæðum skal verja nýlagða steypu gegn regni, miklum
þurrki, kulda og hvers konar áraun sem getur haft áhrif á gæði hennar þar til hún hefur náð
nægilegum styrk til að standast slíka áraun. Oft má gera þetta með plastyfirbreiðslum á þessu
tímabili. Verktaki ber kostnað af yfirbreiðslum o.þ.h. ef á það reynir.
STEYPUVINNA Í KULDA
Að jafnaði skal ekki hefja steypuvinnu ef horfur eru á frosti, og alls ekki nema á vinnustaðnum sé
fullnægjandi búnaður að dómi eftirlitsmanns til að verja steypuna lægra hitastigi en +2 gr.C, þar til
hún hefur náð nægilegum styrk til að þola að frjósa.
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Miða skal við að steypa sé orðin frostþolin er hún hefur náð 6 N/mm2 þrýstiþoli (300 mm sívaln.)
enda sé loftinnihald steypunnar í samræmi við gerðar kröfur. Að öðru leyti skal um steypuvinnu í
kulda fylgja R.b blaði, "Vetrarsteypa". Verktaki ber kostnað af upphitun, yfirbreiðslum, einangrun
o.þ.h. ef á það reynir.
RANNSÓKNIR OG ÁBYRGÐ
Verktaki ber ábyrgð á að reglubundnar prófanir fari fram til að fylgjast með gæðum steypunnar.
Jafnskjótt og niðurstöður liggja fyrir skal gera viðeigandi ráðstafanir ef í ljós kemur ástæða til, svo
sem vegna blöndunarhlutfalla steypunnar o.þ.h. Verktaki skal sjá til þess að eftirlitsmaður geti fylgst
með öllum prófunum og niðurstöðum þeirra. Steypusýni skal taka hvern steypudag, þó ekki minna
en eitt sýni úr hverjum 50 m3 af steypu. Skrá skal númer nótu úr viðkomandi steypubíl og
staðsetningu steypunnar í mannvirkinu.
Samhliða sýnatökunni skal mæla sigmál og loftinnihald steypunnar. Verktaki skrái í dagbók
upplýsingar um hvenær steypt er, hvað, magn steypu hverju sinni, lofthita, steypuhita og hvenær
mót eru rifin. Úttektarseðlar byggingafulltrúa skulu geymdir með þessari dagbók.
Þegar afhendingarúttekt fer fram skulu lagðar fram allar skýrslur um prófanir á steypu og annað
viðkomandi framkvæmd verksins sem lýtur að gæðum verksins. Ef í ljós kemur að steypa hefur
ekki náð tilskildum styrk, 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.
Allt það sem síðar kann að koma í ljós af göllum og rekja má til ófullkominnar steypu skal fara með
sem dulda galla og er verktaki ábyrgur fyrir þeim, jafnvel þótt verkkaupi hafi áður samþykkt verkið
eða fallist á úrbótaaðgerðir.
STEYPUVIÐGERÐIR
Áhersla er lögð á að öll steypa verði fyrir sem minnstum göllum eða útlitslýtum. Verði engu að
síður gallar í steypu skal höggva slíka staði upp. Fara skal að fyrirmælum eftirlitsmanns um brot í
kring um galla.
Verktaki skal gera við skemmdir í steypu með viðurkenndum efnum (Epoxy, Semkis, Thoro, Xypex
eða sambærilegu). Áður en viðgerð fer fram skal verktaki fá samþykki eftirlitsmanns á þeirri aðferð
sem hann hyggst nota.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3) mælt af teikningum, eða af annarri
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Ekki er dregið af magni vegna járnbendingar, raflagna,
innsteyptra hluta, kverk- eða kantlista. Gluggaog dyrop eru dregin frá og önnur op sem eru stærri en
0,1 m2. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við steypuna þar til hún er fullunnin,
svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna dælingar, einnig umframmagn vegna
rýrnunar, skemmda o.þ.h., Einnig sýnataka og prófun á steypunni og steypuviðgerðir ef þeirra er
þörf o.s.frv., nema annað sé tekið fram.

2.2.3.1 Steypa í undirstöðum, C-25
Liður þessi nær til steinsteypu í undirstöðum. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.3 í
verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.
2.2.3.2 Steypa í útveggjum, C-30
Liður þessi nær til steinsteypu í útveggjum. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.3 í
verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.
2.2.3.3 Steypa í innveggjum, C-25
Liður þessi nær til steinsteypu í innveggjum. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.3 í
verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.
2.2.3.4 Steypa í botnplötu, C-25
Liður þessi nær til steinsteypu í botnplötu. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.3 í verklýsingum
um nánari kröfur og útfærslu.
2.2.3.5 Steypa í milliplötu, C-25
Liður þessi nær til steinsteypu í milliplötu. Vísað er í teikningar, magntöluliði og 2.3 í verklýsingum
um nánari kröfur og útfærslu.

2.2.4 Trévirki
Trévirki skal vera í samræmi við ÍST INSTA 142, Norrænar reglur um styrkleika timburs og NTR,
Skjal

nr.

1:1998 Norrænir

gagnvarnarflokkar (NTR

Dokument nr.

1:1998 Nordiske

træbeskyttelsesklasser) og ÍST EN 15228.
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Þegar timbur er notað við aðstæður þar sem efnisraki getur iðulega farið yfir 20% skal ætíð nota
gagnvarið timbur og gera sérstaklega grein fyrir tæringarvörn festinga.
Trévirki skal vinna í samræmi við teikningar, verklýsingar, magntöluskrá og almennt í samræmi við
góðar hefðir í trésmíði.
Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal vera í samræmi við
þær kröfur sem fram koma í viðkomandi lið og skal annars ekki vera lakara en í flokki K24,
samkvæmt stöðlum ÍST INSTA 142.
Ef um er að ræða húsgrind skal bera fúavarnarefni á alla enda og samskeyti. Bera skal á tvisvar og
láta þorna milli umferða. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir
leiðbeiningum framleiðanda. Ef um er að ræða fótreimar útveggja skulu þær vera þrýstigagnvarðar í
flokki A samkvæmt IST EN 15228.
Allstaðar þar sem timbur liggur að steypu skal setja ræmu af tjörupappa á milli (400 g/m2 asfalt og
400 c/m2 pappírsfilt).
Öll festijárn, boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðað.
Þess skal gætt að verk standist ætíð gildandi staðla, lög og reglugerðir.

2.2.4.1 Útveggjagrind 45x145 c/c 600mm
Liður þessi felur í sér að leggja til og byggja upp timburgrind útveggja sem reist sé úr timbri af
þeirri þykkt sem tilgreind er í magnskrá og á teikningum.
Bil milli stoða er ca. 600 mm mælt af miðju á miðju nema annað sé tekið fram í magnskrá eða á
teikningum.
Fótstykki og yfir og undirstykki opa skal vera þrýstigagnvarið samkvæmt ÍST EN 15228.
Allar samsetningar við undirstykki, gluggaop, dyraop og yfirstykki skal girða.
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Undir fótstykki skal setja 33 cm breiðan tjörupappa sem bretta skal upp með hliðum og leggja undir
krossviðarplötu að utanverðu og undir rakavarnardúkinn að innanverðu.
Fótstykki grindar er fest við undistöðuna með 12 mm boltum eða snittteinum c/c 60 cm, nema
annað sé tekið fram í magnskrá eða á teikningum.
Festingar skulu innreiknaðar í lið þennan nema þær komi fram sem sérliður.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) mælt af teikningum, eða af
annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn
allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig,
fúavörn, festingar, tjörupappi, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda,
verkpallar o.s.frv., nema annað sé tekið fram.
2.2.4.2 Grind klædd með vatnslímdum krossvið
Krossviðsplötur af þeirri gerð og þykkt sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá
skal setja á vegg, loft eða á annan stað samkvæmt sérteikningu. Áður en uppsetning klæðningar
hefst skal gæta þess að hún hafi ekki skemmst við flutning á staðinn. Gæta skal þess, að efni undir
klæðningu skemmist ekki við uppsetningu. Plötur skal setja saman sem heillegastar, en annars eins
og sýnt er á útlitsmyndum og/eða sérteikningum. Nota skal fylgihluti svo sem áfellur, vatnsbretti,
lista og skrúfur o.fl. sem hönnuður mælir með og fram kemur á teikningum. Setja skal þéttingar
og/eða músanet þar sem sýnt er á sérteikningu og gæta þess að plötur liggi hvergi að steini án þess
að asfaltpappi eða kíttí sé á milli. Þessir hlutir eru innifaldir í einingarverðum nema gert sé ráð fyrir
þeim sérstaklega í magnskrá. Á krossviðin er svo settur vindpappi. Grind undir klæðningu er ekki
með í þessum lið. Mál skal taka á staðum.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og
flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.

Þá skulu verðin

innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið
o.þ.h. ef um er að ræða.
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2.2.4.3 Veggjatýpa 3
95x45mm burðarviður C18 í grind c/c 600 klætt með innra lagi krossvið 12mm og ytra lagi 13mm
gifs. Einangrað með steinull. Heildarþykkt veggjar = 145mm.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og
flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.

Þá skulu verðin

innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið
o.þ.h. ef um er að ræða.
Í magntölu burðarvirkis er magntekin timburgrind og krossviðarklæðning.

2.2.5 Þak
Þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og samkvæmt
meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Þess skal gætt að
verk standist staðla, lög og reglugerðir.
Áður en smíði hefst skal athuga öll mál á staðnum og hafa samráð við eftirlitsmann um öll
vafaatriði.
TIMBURÞAK
Milli sperra er sett einangrun með vindpappa og 25 mm loftbili yfir. Það skal tryggt að loftbil þetta
haldist með listum, kubbum og/eða öðru sem eftirlitsmaður verkkaupa samþykkir. Sá frágangur skal
vera innreiknaður í verð einangrunar. Ofan á sperrur kemur borðaklæðning og þar yfir þakdúkur,
lektur og þakklæðning.
Allt timbur, sem er í eða utan við einangrun skal fúaverja t.d. með einni kústunarumferð með
viðurkenndu fúavarnarefni. Sérstaklega skal vanda til fúavarnar sperruenda og veggreima.
Rakainnihald timburs í burðarvirkjum 13 - 15 % (húsþurrt).
Allir naglar, boltar og festijárn skal vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera innifalið í
einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram.
Loftun þaks á köntum og göflum er sýnd á sérteikningum arkitekts svo og frágangur þakkanta.
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2.2.5.1 Upptekið þak (grunnflötur)
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir sperrum í samræmi við magnskrá og teikningar.
Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Sperrur skulu vera í
styrkleikaflokki C24. Timbur skal ekki vera lakara en mælt er fyrir í ÍST EN 14080. Bil milli sperra
kemur fram á teikningum og er bilið mælt milli miðlína þeirra.
Allar járnafestingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.

2.2.5.2 Niðurtekið þak (grunnflötur)
Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir kraftsperrum (Grindarsperrum) í samræmi við
magnskrá og teikningar. Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur
skal ekki vera lakara en mælt er fyrir í ÍST EN 14080. Bil milli sperra kemur fram á teikningum og
er bilið mælt milli miðlína þeirra.
Sperruendar skulu fúavarðir minnst 1 m inn fyrir útvegg. Bera skal á tvisvar og láta þorna milli
umferða. Ekki má bera fúavarnarefni á blautan við, en að öðru leyti skal farið eftir leiðbeiningum
framleiðanda.
Allar járnafestingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.
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2.3 Lagnir
Neysluvatnslagnir og "sprinkle" lagnir skal leggja í samræmi við teikningar, byggingarreglugerð
kafla 14.6 og íslenskan staðal ÍST 67 og DS 439. Öll vinna við lagnir skal vera í samræmi við góð
og fagleg vinnubrögð og skal efni og vinna standast staðla, lög og reglugerðir.
Í byggingarreglugerð (grein 120) er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði
reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í samræmi við
kröfur hennar.

Framleiðanda eða innflytjenda er skylt að halda skrá yfir öll efni, tæki og

byggingarhluta er hann hefur á boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum
frá prófunarstofu með faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi
hátt að meta notkunarsvið vörunnar. Sjá einnig kafla VIII kafla laga nr. 160/2010, viðskipti með
byggingarvörur.
Lögn skal vera af þeirri gerð og stærð sem fram kemur í magntöluskrá og á teikningum.
Lögn skal leggja í samræmi við teikningar og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vinna í
samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.
Pípulagningameistari skal kynna sér vel alla uppdrætti af lögnum og fylgjast með því að stokkar og
raufar sé sett á rétta staði. Hafi göt ekki verið sett á rétta staði eða þau of þröng, þannig að það þurfi
að brjóta fyrir lögnum, skal það framkvæmt á kostnað verktaka.
Ósamræmi eða villur á teikningum eða í lýsingu skal tilkynna strax og þeirra verður vart og leita
skýringa á vafaatriðum.
Nota má önnur efni eða tæki, en fram kemur í verklýsingum eða í magntöluskrá, ef verkkaupi
samþykkir, enda sé um sambærilegt efni eða tæki að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota
viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.
Gengið skal frá leiðslum í gegnum gólfplötur og veggi þannig að ekki sé hætta á útbreiðslu elds,
reyks, hávaða, lyktar eða raka meðfram leiðslum eftir því sem við á. Bora skal fyrir þeim, ef göt
eru ekki fyrir og skulu götin vera um 20 mm víðari en pípurnar (einangrun) sem eiga að fara í
gegnum götin.
Setja skal hlíf úr plasti utanum leiðslur sem lagðar eru í gegnum göt sem sett eru við uppsteypu
byggingarinnar.

Verktaki skal fylla með sandsteypu í þau göt með plasthlífum, en með

steinullartróði og kítti á milli leiðslu og plasthlífar. Yfirborð gata skal vera slétt við yfirborð
veggjar eða gólfs og með eins frágangi.
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þar sem pípur eru í veggraufum skal steypa að vöfðum pípum og setja rappnet sem nær 150 mm út
fyrir raufina báðum megin. Múrun með pípum tilheyrir múrverki ef um slíkt er að ræða í verkinu
en annars pípulögn.
Gæta skal þess að prófanir séu gerðar á lögninni og að fylgt sé stöðlum, lögum og reglugerðum í
öllum tilvikum, ma. að fram fari úttekt á lögninni í samræmi við reglugerðir.

2.3.1 Frárennslislagnir
Almennt
Vatni í fráveitukerfum má skipta upp í eftirfarandi þætti:
• Skólp
o Húsaskólp
o Skólp frá atvinnustarfsemi (iðnaðarskólp)
• Regnvatn (ofanvatn)
• Innrennslisvatn
• Bakrásarvatn hitaveitu
• Ræsingarvatn
Hér skal fylgja eftirfarandi reglugerðum. Það sem fellur undir frárennsli eru allar frárennslislagnir,
regnsvatns lagnir og brunnur. kafla 14.6 í byggingarreglugerð og íslenskum stöðlum um
frárennslislagnir í húsum, ÍST 68, og fráveitulagnir í jörðu, ÍST -65 og DS 432. Verktaki sem leggur
frárennslislagnir skal hafa umsjón með tengingu inn á aðra og fráveitustofna.
Stærð á plast regnvatnsrörum eru O 100 og með 20‰ halla
Liður þessi felur í sér að leggja til og leggja lagnir úr stífu PVC-plasti af viðurkenndri gerð, af þeirri
stærð sem fram kemur í magnskrá og á teikningum. Samskeyti eru þétt með þar til gerðum
gúmmíhringjum.
Lagnir skal leggja í þjappaðan sand a.m.k. 150 mm, vandlega þjappað, og lagðar þannig að þær
hvíli á belgjum en ekki á múffum. Eftir að pípur hafa verið lagðar skal fylla að þeim með a.m.k.
200 mm sandlagi út- og uppfyrir pípur.
Lagnir þessar skal leggja samkvæmt kafla 14.6 í byggingarreglugerð.

Vísað er í teikningar,

magntöluliði og 3.1.1. í verklýsingum um nánari kröfur og útfærslu.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) og stykkjum (stk) sem fram
kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið svo sem efni, þ.e. pípur, tengistykki, gúmmíhringir

og söndun, vinna, vélar og

flutningar. Einnig, festingar ef um er að ræða, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og
skemmda o.s.frv. og förgun umframefnis hreinsun lagna og prófun, nema annað sé tekið
fram. Jarðvinna umfram söndun er ekki með í þessum lið.

2.3.2 Neysluvatn
Lagt verður rör í rör kerfi í plötur hússins á fyrstu og annarri hæð. Nota skal PEX rör í rör fyrir
neysluvatn.
Leggja skal lagnir samkvæmt teikningum, varðandi frávik af teikningum, öll frávik sem geta komið
upp, verður verktaki að leggja fram skjöl þar sem breytingar eða frávik eru tekin fram og sýnd.
Þetta á við breytingar á teikningum gildandi hönnuðar.
Verktaki skal kynna sér allar teikningar tengdar lögnum og fullgera pípu - og loftræstingar eins og
sýnt er á uppdráttum. Lagnir eiga halla jafnt í sem beinustu línu og stefnubreytingar mótaðar með
formstykkjum. Loka skal stútum með plastlokum á meðan á byggingu stendur til að forðast
innkomu óhreininda í lögnum. Ekki má skola óhreinindi, m.a. af tækjum og áhöldum, í lagnir
hússins. Verktaki skal skola allar lagnir vandlega eftir uppsetningu. Nota skal hreint kalt vatn eða
hitaveituvatn við skolunina. Ekki má hylja neinar samsetningar, fyrr en úttekt hefur verið fengin,
þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir.
Pipulagnir
Pexpípur skal nota í lagnir og tilheyrandi tengistykki og skal efnið fullnægja lögum og
reglugerðum. Pípur skulu lagðar snyrtilega. Pípur skal leggja með halla, þar sem því verður við
komið, svo að tæma megi lögnina.

Festa skal pípur með viðurkenndum festingum og þess gætt

sérstaklega að pípur geti þanist eðlilega út. Mesta fjarlægð milli festinga skal vera 2 m.
kalt
Lagnir eru í rör i rör kerfi með tengistútum og tengiskápum. Allt það efni sem er notað skal vera
vottað, og skal þrýsti prófa s.kv. Framleiðanda og uppfylla allar kröfur framleiðanda.. Kalt
neysluvatn er leitt beint í inntaksgrind í þvottahúsi og skal það lagt undir plötueinangrun. Nota skal
PEX rör i rör 20mm í allar lagnir nema baðherbergið sem verður 25mm
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Heitt
Í staðlinum DS 439 kemur fram að neysluvatns hitastig skuli vera eins lágt og mögulegt er. Tilgreint
er í staðlinum og öðrum heimildum hver ráðlagður vatnshiti er við mismunandi töppunarstaði.
Krafa um hámarkshita frá tengigrind er lægri en krafa um lágmarkshita. 55°C hámarkshiti er
tilgreindur í reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum, 60°C lágmarkshiti er tilgreindur í
DS 439.
Sé um að ræða fullfrágengna lögn skal þrýstiprófa kerfið með köldu vatni í tveimur áföngum,
forprófun og aðalprófun. Í forprófuninni er þrýstingurinn mældur eftir 30 mínútur og aftur eftir 60
mínútur. Í upphafi skal þrýstingurinn vera minnst 15 bör eða 1,5 x hámarksvinnuþrýstingur. Eftir
60 mínútur má þrýstingurinn mest hafa fallið um 0,6 bör frá því sem hann var eftir 30 mínútur.
Aðalprófun hefst 120 mínútum eftir að forprófun lýkur. Hér má þrýstingurinn mest hafa fallið um
0,2 bör frá því sem hann var í lok forprófunar.
Tilkynna skal eftirlitsmanni með a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara, hvenær prófun eigi að fara fram.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m). Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. pípur, tengistykki og
festingar og vinnu við lögnina, vélar og flutningar. Einnig borun/brot v/gata og raufa og
þéttingar þar sem farið er í gegnum veggi og loft og múrun, ef það eru ekki sérliðir,
umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og skemmda o.s.frv. og förgun umframefnis, einnig
prófanir á lögn nema annað sé tekið fram.

2.3.3 Hitalagnir
Almennt
Hitalögn og kælilögn skal leggja í samræmi við teikningar, byggingarreglugerð kafla 14.6 og
íslenskan staðal ÍST 67 og DS 469. Öll vinna við lagnir skal vera í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð og skal efni og vinna standast staðla, lög og reglugerðir.
Í byggingarreglugerð (grein 120) er krafa um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði
reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í samræmi við
kröfur hennar.

Framleiðanda eða innflytjenda er skylt að halda skrá yfir öll efni, tæki og

byggingarhluta er hann hefur á boðstólum og hafa tiltæk afrit af vottorðum eða prófunarskýrslum
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frá prófunarstofu með faggildingu á viðkomandi byggingarsviði, svo m.a. sé unnt á fullnægjandi
hátt að meta notkunarsvið vörunnar.
Sjá einnig kafla VIII laga nr. 160/2010, viðskipti með byggingarvörur.
Hitalagnir og kælilagnir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem fram kemur í magntöluskrá og á
teikningum hana skal leggja í samræmi við teikningar og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og
vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð.
Pípulagningameistari skal kynna sér vel alla uppdrætti af lögnum og fylgjast með því að stokkar og
raufar sé sett á rétta staði. Hafi göt ekki verið sett á rétta staði eða þau of þröng, þannig að það þurfi
að brjóta fyrir lögnum, skal það framkvæmt á kostnað verktaka.
Ósamræmi eða villur á teikningum eða í lýsingu skal tilkynna strax og þeirra verður vart og leita
skýringa á vafaatriðum.
Nota má önnur efni eða tæki en fram kemur í verklýsingum eða magntöluskrá, ef verkkaupi
samþykkir enda sé um smbærilegt efni eða tæki að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota
viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.
Gengið skal frá leiðslum í gegnum gólfplötur og veggi að ekki sé hætta á útbreiðslu elds, reyks,
hávaða, lyktar eða raka meðfram leiðslum eftir því sem við á.
Bora skal fyrir þeim, ef göt eru ekki fyrir og skulu götin vera um 20 mm víðari en pípurnar
(einangrun) sem eiga að fara í gegnum götin. Setja skal hlíf úr plasti utanum leiðslur sem lagðar
eru í gegnum göt sem sett eru við uppsteypu byggingarinnar. Verktaki skal fylla með sandsteypu í
þau göt með plasthlífum, en með steinullartróði og kítti á milli leiðslu og plasthlífar. Yfirborð gata
skal vera slétt við yfirborð veggjar eða gólfs og með eins frágangi. Þar sem pípur eru í veggraufum
skal steypa að vöfðum pípum og setja rappnet sem nær 150 mm útfyrir raufina báðu megin. Múrun
með pípum tilheyrir múrverki ef um slíkt er að ræða í verkinu en annars pípulögn.
Gæta skal þess að prófanir séu gerðar á lögninni og að fylgt sé stöðlum, lögum og reglugerðum í
öllum tilvikum, ma. að fram fari úttekt á lögninni í samræmi við reglugerðir.
GÓLFGEISLALÖGN
Til hitunar hússins notist plastpípur, sem lagðar skulu yfir járnagrind, c/c 250, og í u.þ.b. 50 mm
fjarlægð frá yfirborði eða á þann hátt sem fram kemur á lagnateikningum.
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Yfirborðshiti á gólfplötu skal vera ca. 25-26 gr. Pípurnar skulu þola minnst 40 gr. inntakshita.
Pípurnar séu t.d. af "pex" eða "Varmo" gerð, eða sambærilegar, sem eftirlitsmaður verkkaupa
samþykkir og uppfylla lög og reglugerðir.
Festa skal pípur með viðurkenndum festingum. Mesta fjarlægð milli festinga skal vera 2 m. Þær
skulu þola 6,0 bara þrýsting við 50°c í 50 ár.
Ef teikningar segja til um það, skal í staðinn leggja gólfhitalagnir ofan á þunna einangrun, og festa
þær með viðeigandi festingum og leggja síðan gólfílögn þar yfir. Skal þá frágangur vera í samræmi
við fyrirmæli framleiðanda einangrunarinnar og pípanna.
Forðast skal samsetningar á pípum, en ef það þarf, skal það gert með suðu. Sveigja skal pípur fram
hjá gólfniðurföllum o.þ.h. þó að það sé ekki sýnt á teikningum. 2,5 bar þrýstingur skal vera á
pípum þegar steypt er yfir þær. Þegar steypt hefur verið, skal vatnstæma allar slöngur vandlega og
gæta þess að hvergi sé í þeim vatn sem getur frosið.
Sé um að ræða fullfrágengna lögn skal þrýstiprófa kerfið með köldu vatni í tveimur áföngum,
forprófun og aðalprófun. Í forprófuninni er þrýstingurinn mældur eftir 30 mínútur og aftur eftir 60
mínútur. Í upphafi skal þrýstingurinn vera minnst 15 bör eða 1,5 x hámarksvinnuþrýstingur. Eftir
60 mínútur má þrýstingurinn mest hafa fallið um 0,6 bör frá því sem hann var eftir 30 mínútur.
Aðalprófun hefst 120 mínútum eftir að forprófun lýkur. Hér má þrýstingurinn mest hafa fallið um
0,2 bör frá því sem hann var í lok forprófunar.
Tilkynna skal eftirlitsmanni með eins sólarhrings fyrirvara, hvenær prófun eigi að fara fram.
DREIFIKISTUR
Liður þessi innheldur einnig dreifikistur fyrir gólfgeislalögn, eftir því sem við á þ.e. að leggja þær
til koma þeim fyrir og tengja eins og teikningar gera ráð fyrir, ef það ekki tilheyrir öðrum þætti
verksins. Nipplar, stýringar og flæðiglas skulu vera hluti þessa liðar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) og stykkjum (stk) sem fram
kemur í magnskrá.

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera

verkið svo sem efni, þ.e. rör, tengistykki, festingar og annað sem þarf til að skila
fullfrágenginni lögn, vinna, vélar og flutningar, umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar og
skemmda o.s.frv. og förgun umframefnis, einnig prófanir á lögn nema annað sé tekið fram.

42

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

2.3.4 Veitugjöld
Liður þessi felur í sér gjald til viðkomandi sveitarfélags fyrir að það leggi stofnlögn að viðkomandi
húsi og veita heimild til þess að tengja húsið stofnlögn þessari. Einnig byggingavatn ef um er að
ræða.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk). Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem gjald til viðkomandi sveitafélags,
efni, vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun umframefnis.

2.3.5 Hreinlætistæki
Almennt
Hreinlætisbúnaður skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og
samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum. Nota má önnur efni og tæki en fram kemur ef verkkaupi
samþykkir, enda sé um sambærilegt efni eða tæki að ræða. Verktaki skal leggja fram gögn með
upplýsingum um hreinlætistæki áður en þau eru sett upp. Val tækja er háð samþykki eftirlitsmanns.
Tæki tengjast við vatnslögn með stopplokum við vegg og við frárennslislögn með sjálfþéttandi
gúmmíhring eða á þann hátt sem teikningar sýna. Allur sá búnaður og annar sem þarf til að tengja
búnað við vatns- og frárennslislögn svo og uppsetning og er hluti af þessu verki, enda ekki
tilgreindur undir öðrum liðum.
Öll tæki skal festa tryggilega svo sem með múrboltum í steypta veggi og með veggstoðum,
lausholtum o.þ.h. eftir því sem við á í létta veggi.
Stálvaskar skulu vera úr ryðfríu stáli AISI 304.
Blöndunartæki skulu vera krómuð, einna handar tæki af viðurkenndri gerð. Hámarkshljóðstig frá
blöndunartækjum skal uppfylla hljóðflokk 1 samkvæmt VA-flokkun (Sjá RB-reynslublað Nr. 2
1995).

Öll sýnileg píputengi, vatnslásar og rósettur skulu vera krómuð, að undanskildum

vatnslásum eldhús og ræstivaska sem skulu vera úr hvítu plasti.
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Stangist lýsing þessi á við magntöluskrá skal magntöluskrá gilda, sama á við um teikningar, en í
báðum tilvikum skal leita umsagnar eftirlitsmanns. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd
efni eða tæki sem verkkaupi samþykkir.
Hitastig í heitum neysluvatnslögnum skal vera 65°c eftir varmaskipti í inntaksrými, en við hvern
töppunarstað skal hitastigið takmarkað við 38°c nema í eldhúsi og ræstirýmum þar sem hæst
mögulega hitastig er 65°c.
Verk skal unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð og skal standast staðla, lög og reglugerðir.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk). Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og
förgun umframefnis.

2.3.6 Brunaþéttingar
Liður þessi felur í sér að þétta með lögnum sem fara í gegnum veggi eða gólf á skilum brunahólfa
eða á öðrum þeim stöðum sem verkkaupi ákveður.

Meðfram lögnum sem fara í gegnum

steinsteypta veggi eða gólf/loft skal troða steinull meðfram lögnum og múra yfir beggja vegna.
Meðfram lögnum í gegnum létta veggi skal troða steinull og kítta yfir beggja vegna með
eldvarnarkítti.
Þétting skal fullnægja kröfum Byggingarreglugerðar um brunamótstöðu og skal útfæra þannig að
útlit á þeim fleti sem farið er í gegnum verði sem líkast fletinum í kring.
Þar sem pípur eru í veggraufum skal steypa að vöfðum pípum og setja rappnet sem nær 150 mm
útfyrir raufina báðumegin. Steypa skal að pípueinangrun í öllum lagnagötum í plötum og í veggjum
milli brunahólfa. Múrun með pípum tilheyrir múrverki ef um slíkt er að ræða í verkinu en annars
pípulögn.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk). Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og
förgun umframefnis.
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2.4 Rafkerfi
Almennt
Raflögn skal vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og samkvæmt
meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og
reglugerðir. Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef
nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju
skuli fara. Fá skal samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit ef
annað er ekki tekið fram. Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok
og sem veldur því að breyta þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða.

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem

verkkaupi samþykkir.
REGLUGERDIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.
Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Neytendastofa
viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CENELEC og IEC. Sérstaklega skal
tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. Dæmi um gildandi staðla: EN
50082-2, EN 55022, EN 6020, EN 60439, EN 60529, EN 60947 prEN 61535, IEC 60298, IEC
60332-3, IEC 60754 og IEC 61034.
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, Landssímans og Vinnueftirlitsins um
frágang lagna og búnaðar.
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EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins svo sem:
a) Sökkulskaut og inntakspípur, þ.e. verkið tilbúið til botnúttektar.
b) Lagningu pípna í steypu.
c) þegar breytingar eru gerðar frá áður lögðum pípum, gert við pípur, sem höggnar hafa verið í
sundur eða skemmst af öðrum ástæðum.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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 húsinu,
þannig að sem minnst standi á raflögnum.
HEIMTAUG
Heimtaug kemur inn í húsið beint inn í aðaltöflu, verktaki annast umsókn um hana.
VINNULAGNIR
Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu
hússins.
SNERTISPENNUVARNIR
Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri
marklekastraum en 0,5 amper.
Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en
50 volt. Í jarðskaut skal nota 25 mm2 gildan margþættan eirvír og/eða teina úr eirstáli. Jarðskaut
skal þannig staðsett, að því verði ekki hætta búin af jarðraski eða af öðrum aðgerðum vegna
byggingarframkvæmdanna.
Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður
allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta
má jafnt utan húss sem innan.

Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar allra
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jarðtengingarskyldra raflagna,tækja og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug
þeirra undantekningarlaust lögð á sama hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum. Sem
aðalrofa má nota jarðstraumsliða.
ÚTTEKT
Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd
verksins, svo sem lagnaleyfi, heimtaug og samþykkt vegna botnúttektar byggingarfulltrúa á
verkinu.

2.4.1 Raflagnir í steypu
2.4.1.1 Inntak rafmagns
Liður þessi felur í sér gjald til viðkomandi sveitarfélags fyrir að það leggi stofnlögn að viðkomandi
húsi og veita heimild til þess að tengja húsið orkuveitu sveitarfélagsins. Einnig skoðunargjöld og
gólf- og sökkulmót ásamt beygjum ef um er að ræða.
Gólf- og sökkulmót eru lögð til ásamt beygjum og komið fyrir eftir forskrift orkuveitu staðarins.
Búnaður þessi er til að veitur staðarins geti dregið lagnir sínar inn í húsið og verða þá allar
heimæðar á vegum og á kostnað viðkomandi veitu.
Búnaður þessi skal vera af viðurkenndri gerð og er fyrir vatn, hita- og rafmagnsinntök og frárennsli
frá inntaki..
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá.
Einingarverðið skal fela í sér gjald til viðkomandi sveitarfélags eingöngu.
2.4.1.2 Inntak ljósleiðara
Í kostnaði við ljósleiðaratengingar skal vera innanhúslögn á ljósleiðaranum frá inntaki ljósleiðarastrengs að
tengiboxi, þar sem staðsetning tengibox er fundin í samráði við viðskiptavin, t.d. inn að sjónvarpi eða tölvu.
Innifalið er vinna við að koma ljósleiðara inn í hús til notenda, þ.m.t. jarðvinna, tengivinna o.fl.. Vinna
tæknimanna við uppsetningu inntaksbox fyrir ljósleiðarann þar sem hann er tekinn inn í fasteign og vinna við
að leggja ljósleiðara innanhúss milli inntaks og ljósbreytu.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá.
Einingarverðið skal fela í sér gjald til viðkomandi þjónustuaðila eingöngu.
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2.4.1.3 Inntakspípur
Verktaki skal leggja til og leggja inntakspípur/ídráttarpípur fyrir rafmagn, síma og annað sem fram
kemur á teikningum og tilheyrir t.d. raforkuvirkinu. Skulu pípur vera plastpípur af þeirri gerð sem
fram kemur í magnskrá.
Verktaki sér um að leggja pípurnar samkvæmt uppdrætti í viðkomandi töflur eða kassa. Vanda skal
beygjur upp í töflur og kassa. Þar sem pípurnar koma út úr sökkli hússins skulu þær vera 60 cm
undir endanlegu jarðvegsyfirborði og leggist í sandlag. Beint yfir pípur skal leggja krómgulan
plastborða, þó ekki nær þeim en 30 cm. Borði þessi skal vera innifalinn í verði pípanna.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) eins og fram kemur í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.1.4 Pípur í steypu
Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Samskeyti pípna skulu sett saman
með plasthólkum með málmfjöður í. Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að
einangrun tauga geti ekki skaddast innaní pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum.
Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja töflustúta (t.d."Fibo").

Til varnar

óhreinindum skal öllum pípum upp úr loftum og veggjum lokað með þar til gerðum plasttappa um
leið og þær eru lagðar. Verja þarf samskeytibúnað þannig, að steypa geti ekki gengið inn í pípur eða
dósir þegar múrað eða steypt er.
Festa skal pípur með hæfilegu millibili í bendistáli þannig að þær hreyfist ekki til þegar verið er að
leggja niður steypu. þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma
hlið við hlið upp úr loftum eða veggjum, skulu þær merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi
hver pípa tilheyrir.
Ef steyptir veggir verða múrhúðaðir skal settur klossi og dósir síðan múraðar inn. Vanda verður alla
ísetningu klossa svo að endanleg hæð dósa verði rétt. Fjarlægja skal alla klossa úr steypu áður en
fokheldisvottorð fer fram.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) eins og

fram kemur í

magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.4.1.5 Sökkuljarðskaut
Verktaki skal útvega, leggja og tengja sökkulskaut skv. teikningum og tæknilegum skilmálum
viðkomandi orkuveitu.
Ef ekki er annað fyrirskrifað skal miða við eftirfarandi:
● Til spennujöfnunar er járnalögn í grunni hússins vandlega bundin saman, þannig að hún
myndi leiðandi samband.
● Teinn er tekinn upp úr botnplötu í tengidós undir aðaltöflu og tengdur inn á
spennujöfnunarskinnu hússins með 16 q vír frá tengiboxinu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp sem ein heild og skal vera innifalinn allur kostnaður við
að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun
umframefnis.
2.4.1.6 Jarðskautsvír og tenging við jarðskaut
Spennujafna skal alla bera leiðandi hluta rafbúnaðar og alla aðal byggingahluta úr málmi svo sem
stiga, pípur, undirstöður, burðarvirki, loftræsisamstæður og klæðningu
Vanda skal til spennujöfnunar þannig að raki hafi ekki áhrif á leiðni tenginga. Sambinding Cu tauga og steypustyrktarjárns skal vera með pressuðum tengihólkum eða með þar til gerðum
"CADWELD" tengingum.
Verktaki skal tengja PEN- skinnu aðaltöflu við sökkulskaut, einnig skal verktaki spennujafna heitaog kaldavatnsinntak svo og aðra þá staði sem reglugerð um raforkuvirki kveður á um. Efni og
frágangur allur skal uppfylla kröfur Löggildingarstofu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm) eins og fram kemur í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.

2.4.2 Aðrar pípulagnir og dósir
Almennt
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Framlenging raflagna, dósir og kassar skulu vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum, í
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.
Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.
Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal
samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit. Ef
gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta
þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem
verkkaupi samþykkir.
REGLUGERÐIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.
Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa
viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli 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.
EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:
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a) Lagningu pípna í hvert einstakt loft.
b) Lagningu pípna í einangrun og hvern einstakan innvegg.
c)

Þegar gengið hefur verið frá pípukerfinu að fullu og áður en dósum, greinikössum og

töflukössum er lokað.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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 húsinu,
þannig að sem minnst standi á raflögnum.
2.4.2.1 Pípur í timburgrind
Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Samskeyti pípna skulu sett saman
með plasthólkum með málmfjöður í. Pípur skulu vera þannig gerðar svo og búnaður þeirra að
einangrun tauga geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum.
Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja plastkraga (t.d."Fibo").

Við

pípulagnir í vikurveggi eða gifsveggi skal fræsa fyrir pípum. Það skal ekki gert fyrr en veggirnir eru
orðnir þurrir, eða harðir svo ekki myndist í þeim sprungur. Einnig skal fræsa snyrtilega úr veggjum
fyrir dósum. Ef hlaðnir veggir verða aðeins grófpússaðir ber að setja dósir í samráði við múrara
áður en veggir verða pússaðir.
Pípur sem lagðar verða í timburveggjum, veggjum með blikkstoðum o.þ.h. skulu vera vel festar.
Þar sem pípur liggja í einangruðum útveggjum, skal þess gætt að einangrun rýrni sem minnst við
lagningu þeirra. þá skal þess vandlega gætt, að hljóðeinangrun í milliveggjum skaddist ekki við
lagningu pípna.

Þar sem pípur lágspennu (220 V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma hlið við hlið skulu þær
merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver pípa tilheyrir.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm), eins og fram kemur í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.4.2.2 Rafmagnsdósir
Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða lampa. Rofa
og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir viðkomandi tæki.

Allar dósir skulu vera sléttar við

endanlegan flöt. Dósir utanhúss skulu vera vatnshelda trefjaplastdósir.
Öllum dósum ber að skila með loki eða tæki eða búnaði eins og við á hverju sinni.
Dósir í tenglarennur skulu vera gerðar fyrir viðkomandi rennur.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.2.3 Töflukassi
Verktaki skal útvega og setja upp töflukassa/töfluskápa í samræmi við teikningar. Þeir skulu vera
málmskápar af vandaðri gerð. Verktaki gætir þess að í þeim rúmist allur sá búnaður sem þar er gert
er ráð fyrir og hafi að auki um 20% aukapláss fyrir síðari búnað. Töflur skulu vera lausar við ryk
og önnur óhreinindi áður en búnaður er settur í þær.
Allar töflur skulu vera módul uppbyggðar töflur með þéttleika a.m.k. IP31. Öll tilgreind atriði gilda
um töflubúnað nema annað sé tekið fram.
Allir hlutir í töflu skulu greinilega merktir, svo sem vör, liðar, raðklemmur greinar og kvíslar og
skal nota til þess varanleg merki. Verktaki skal setja einlínumynd í plastvasa á innanverða töfluhurð
hvers töfluskáps. Festa skal plastvasann smekklega á hurðina.
Töflur skulu ýmist vera innfelldar eða ekki eftir því sem teikningar gera ráð fyrir. "Fibo"-stútar eða
tilsvarandi notist fyrir pípur í töflukassa. Töflukassar séu lokaðir með handsnerli.

Skrá yfir

töflugreinar séu innan á loki hvers kassa. Allar hurðir skulu spennujafnaðar með 6mm² fjölþættum
jarðvír. Allir málmhlutir sem ekki eru spennuhafandi skulu tryggilega tengdir PE-skinnu.
Verktaki skal sjá um að spennusetja töflur og gera allar nauðsynlegar prófanir á virkni töflu.
Verktaki skal skila teikningum af útliti og uppröðun búnaðar í töflunum áður en verk hefst og
reyndarteikningum í lok verksins

52

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.2.4 Tengikassi
Tengikassar/Ídráttarkassar skulu vera plastkassar, verði því við komið, eða galvanhúðaðir
málmkassar af vandaðri gerð og af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og af teikningum. Þeir
skulu vera nægilega rúmgóðir, til þess að tengingar, sem í þeim verða, verði nægilega aðgengilegar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.

2.4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
Almennt
Ídráttur, tenglar, rofar o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.
Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.
Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal
samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit.
Ef gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að
breyta þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða.
Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem verkkaupi samþykkir.
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REGLUGERÐIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.
Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa
viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli 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.
EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:
a)

Þegar gengið hefur verið frá ídrætti og tengingum í töflum og dósum, áður en

töflukössum og dósum er lokað.
b) Verkið er tilbúið til fullnaðarúttektar.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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
húsinu, þannig að sem minnst standi á raflögnum.
PROFANIR OG UTTEKT
Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum
atriðum.
Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Fullnaðarúttekt orkuveitu skal lokið,
þegar verkið er afhent verkkaupa.

VINNULAGNIR
Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu
hússins.
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SNERTISPENNUVARNIR
Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri
marklekastraum en 0,5 amper.
Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en
50 volt.
Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður
allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta
má jafnt utan húss sem innan.
Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna, tækja
og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á
sama hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum. Sem
aðalrofa má nota jarðstraumsliða.
ÚTTEKT
Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum
atriðum. Prófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
Verktaki skal sækja um öll tilskylin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd
verksins.
2.4.3.1 Vinnuraflögn
Verktaki leggur til og kemur fyrir bráðabirgðaraflögn til nota á meðan á framkvæmdum stendur og
fjarlægir síðan þegar það er tímabært. Bráðabirgðaraflögn er til lýsingar á vinnustað og til að þjóna
þeim rafmagnstækjum sem nota þarf á meðan á framkvæmdum stendur. Veituna skal vera hægt að
rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri aðalrofum. Sem aðalrofa má nota jarðstraumsliða.
Bráðabirgðaraflögn skal útbúa þannig að hún standist öryggiskröfur á hverjum tíma.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í brúttó fermetrum (m2) húss, eins og fram kemur í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.4.3.2 Tenglar
Allir tenglar skulu vera af vandaðri gerð og gerðir fyrir a.m.k. 10-16 amper málmstraum miðað við
220 volta spennu, 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum.

Tenglarnir skulu vera alinnfelldir.

Tenglar skulu skrúfaðir í dósir. Klær skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 16 A. Tenglar og rofar
skulu vera frá sama framleiðanda og af sömu gerð.
Tenglar skulu vera alinnfelldir og af sömu gerð og rofar, nema annars sé getið. Litur skal valin í
samráði við eftirlit, Lok og rammar skulu þó alltaf vera í sama lit.
Þar sem rofi og tengill eða fleiri en einn tengill koma saman í vegg skulu þeir staðsettir í hæð, lárétt
undir sama ramma (raðefni).
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.3 Rofar
Liður þessi felur í sér að leggja til, koma fyrir og tengja rofa af þeirri gerð og stærð sem
magntöluskrá og teikningar segja til um. Allir rofar skulu vera vandaðir og samsvarandi tenglum að
lit og séu frá sama framleiðanda. Rofar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16 A straum miðað við 230
volta spennu og 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Rofar
skulu vera innfelldir, nema annars sé getið. Litur skal valin í samráði við eftirlit. Litur á römmum og
vippum skal þó alltaf vera sá sami.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.4 Ídráttarvír
Ídráttarvír skal vera plasteinangraður eirvír, brunatregur samkvæmt brunaþolsflokki IEC 332-1.
Einangrun skal uppfylla kröfur Löggildingarstofu um raforkuvirki.
Afleiðslur skulu ekki vera grennri en 1.5 mm2, en annars þola þann málstraum sem getið er á
tengimyndum.
Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur haldist fyrir sama fasa alls
staðar í raflögninni.
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Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt forskrift Löggildingarstofu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (lm), eins og fram kemur í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.5 Tengi
Verktaki skal leggja til tengi og ganga frá tengingum í samræmi við lagnir sem þar eru tengdar.
Nota skal viðurkennd tengi af þeirri stærð sem passar í hverju tilviki. Tengilistar skulu hæfa þeim
taugum sem þeim eru ætlaðar.
RAÐKLEMMUR
Í töflum skal verktaki nota raðklemmur sem smelltar eru á DIN-skinnur. Allar raðklemmur skulu
merktar samkvæmt teikningum bæði nr. klemmu og heiti klemmulista t.d. 20-X1. PE og N klemmur
skulu vera rétt litamerktar. Í strenghólfum í töflum skal verktaki setja raðklemmur fyrir útgangandi
strengi samkvæmt teikningum. Gera skal ráð fyrir að minnsta stærð á raðklemmum sé 4mm² en
annars eftir stærð strengja. Miða skal við þriggja hæðar raðklemmur, fasi, N og PE. Þar sem PE
klemmur tengjast burðarlista og N-klemmur með N-skinnu safntengingu. Klemmur fyrir þrjá fasa N
og PE skal raðað þannig að L1, L2 og L3 koma fyrstir og síðan N og PE.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna,
vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.6 Tengingar og merking töflu
Í töflukössum skal koma fyrir þeim búnaði og tækjum sem sýnd eru á uppdráttum og/eða er getið í
lýsingu þessari. Skulu þeir vera vel rúmir og skal vera tiltölulega auðvelt að bæta í þá ef á þarf að
halda síðar. Núll og jarðskinnur skulu settar, eftir því sem við á, miðað við þann búnað, sem tengja
þarf. Ekki skal setja nema eina taug undir hverja skrúfu núll og jarðskinnu. Taugar skulu skipulega
lagðar og festar þannig að þær haggist ekki.
SJÁLFVÖR
Varhús skulu vera af vandaðri gerð. Þeim skulu fylgja bræðivör. Sjálfvör til og með 50A skulu
vera með yfirálags- og skammhlaupsvörn. Fleirpóla greinar eiga að setja sjálfvarið út ef einn póll
verður yfirlestaður.
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LEKAROFAR
Lekarofar skulu allir vera gerðir fyrir 63A málstraum og 0,03A lekastraum, nema annars sé getið á
einlínumyndum.
AFLROFAR
Verktaki skal leggja til aflrofa í samræmi við magntöluskrá og einlínumynd. Rofarnir skulu
uppfylla IEC staðal 947-1 og 947-2. Allir aflrofar skulu vera þannig gerðir að þá megi rjúfa undir
merkiálagi og vera fyrir minnst 25 kA skammhlaupsstraum. Aflrofi 630A skal vera með stillanlegri
yfirálags- og skammhlaupsvörn. Snertur skulu fylgja rofanum. Aðrir aflrofar skulu vera með
stillanlegri yfirálagsvörn.
TENGIKLEMMUR OG VÍRING
Tengiklemmur skal setja samkvæmt töfluteikningum og þar fyrir utan eftir þörfum. Undir þennan
lið fellur öll víring fyrir töflu.
MERKINGAR
Vör, rofar, raðklemmur og taugar skulu allar þannig merktar, t.d. með tölu og bókstöfum, að auðvelt
sé að sjá hvar hver taug á að tengjast og fyrir hvað viðkomandi taug er.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.7 Sjálfvör
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp sjálfvör, vartappa og/eða bræðivör í samræmi við
teikningar og magnskrá. Efni þetta skal vera af vandaðri gerð og skal vera viðurkennt af opinberum
aðilum og samþykkt af verkkaupa. Í töflukössum skal koma fyrir sjálfvörum eins og sýnt er á
uppdráttum. 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.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.8 Lekaliðar
Í töflukössum skal koma fyrir Lekaliðum 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: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.9 Dimmer
Dimmer skal verktaki leggja til og koma fyrir í samræmi við teikningar og reglugerð um
raforkuvirki. Hann skal vera af vandaðri gerð og í samræmi við raflagnaefni annað og samþykktur
af verkkaupa.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.3.10 Grunnskaut
Verktaki skal ganga frá grunnskauti á vatnsinntak í samræmi við teikningar og magnskrá og reglur
þar um.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.4.3.11 Thermostat
Thermostat skal verktaki leggja til og koma fyrir í samræmi við teikningar. Það skal vera af
vandaðri gerð og samþykkt af verkkaupa.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.

2.4.4 Lampa- og tækjabúnaður
Almennt
Lampar, tæki o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og
samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla,
lög og reglugerðir.
Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.
Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal
samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit. Ef
gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta
þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem
verkkaupi samþykkir.
REGLUGERÐIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og búnaður þess,
skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður
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skal fullnægja staðli 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.

EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:
a) þegar gengið hefur verið frá tengingum á lömpum og tækjum.
b) Verkið allt til fullnaðarúttektar.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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 húsinu,
þannig að sem minnst standi á raflögnum.
VINNULAGNIR
Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu
hússins.
SNERTISPENNUVARNIR
Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri
marklekastraum en 0,5 amper. Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í bilana
tilvikum geti ekki orðið hærri en 50 volt.
Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður
allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta
má jafnt utan húss sem innan.
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Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna,tækja
og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á
sama hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum. Sem
aðalrofa má nota jarðstraumsliða.
ÚTTEKT
Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu að allar raflagnir og stjórntæki 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.

2.4.4.1 Tæki í eldhús
Verktaki skal leggja til og tengja eldunarplötu, bökunarofn, eldhúsviftu, örbylgjuofn og
uppþvottavél, allt tilbúið til notkunar, í samræmi við magntöluskrá. Tæki þessi skulu vera af
vandaðri gerð og með þeirri áferð og lit sem verkkaupi ákveður. Ef um er að ræða eldavél skal vera
bökunarofn og hitaskápur þar fyrir neðan. Hellur skulu vera fjórar og á það einnig við eldunarplötu
nema annað sé tekið fram. Traustur umboðsaðili skal vera að tækjum þessum sem annast ábyrgðir
og sér um viðhald þeirra.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.2 Lampar og ljós inni
Lampar skulu vera skv. meðfylgjandi skrá. Þeim skal fylgja allur nauðsynlegur búnaður, svo sem
upphengi o.þ.h. til fullnaðarfrágangs. Þar sem lampar koma beint á dósir, skulu dósir og lok vera í
samræmi við það. Allir lampar skulu hafa fengið samþykki viðurkenndrar raffangaprófunar til
notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem þeim eru ætlaðar. Í hverjum lampa skal vera
merki, er segir til hve stóra peru megi setja í lampann. Gerð af perum og stærðir skulu vera eins og
sýnt er í lampaskrá. Rafverktaki skal setja nýjar perur í alla lampa eigi meira en viku áður en
verkinu er skilað, og skal hann gera eftirlitsmanni viðvart um það áður en það er gert.
Rafverktaki skal leggja til og setja upp lampa samkvæmt lampaskrá. Sjá einnig verklýsinguna 4.1.1
Almennt.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.3 Lampar og ljós úti
Lampar skulu vera skv. meðfylgjandi skrá. Þeim skal fylgja allur nauðsynlegur búnaður, svo sem
upphengi o.þ.h. til fullnaðarfrágangs. Þar sem lampar koma beint á dósir, skulu dósir og lok vera í
samræmi við það.

Útiljós skulu vera rakavarin.

Allir lampar skulu hafa fengið samþykki

raffangaprófunar til notkunar á þeim stöðum og við þær aðstæður, sem þeim eru ætlaðar. Í hverjum
lampa skal vera merki, er segir til hve stóra peru setja megi í lampann. Perur í stærðum eins og sýnt
er í lampaskrá skal setja í alla lampa. Rafverktaki skal setja nýjar perur í alla lampa eigi meira en
viku áður en verkinu er skilað, og skal hann gera eftirlitsmanni viðvart þar um, áður en þetta er gert.
Rafverktaki skal leggja til og setja upp lampa samkvæmt lampaskrá.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.4 Bílskúrshurðaopnari
Bílskúrshurðaopnara þarf verktaki ekki að leggja til, en koma fyrir og tengja í samræmi við
teikningar. Innifalið er stillingar hans og annað sem til þarf til að hann sé að fullu frágengin til
notkunar.
Hann skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum og í magnskrá og vera af
vandaðri gerð og vera samþykktur af verkkaupa.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.5 Stjórnstöð gólfhitakerfis
Verktaki skal tengja stjórnstöð fyrir gólfhita og stilla í samvinnu við pípulagningarmann. Hann skal
leggja til strengi og annað það efni sem þarf til að tengja stjórnstöðina og koma fyrir og tengja í
samræmi við teikningar.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.6 Rafbílahleðslustöð
Verktaki skal leggja til og koma fyrir og tengja að fullu rafbílahleðslustöð í samræmi við teikningar.
Hún skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum og í magnskrá og vera af
vandaðri gerð og samþykkt af verkkaupa.
Stöðin skal vera með lekaliða af viðurkenndri gerð og þjófavörn og henni skal fylgja
snjallsímaforrit fyrir aðgangsstýringu að stöðinni og sem sýnir yfirlit yfir notkun hennar.
Uppsetning tenging og útfærsla skal vera samkvæmt framleiðanda búnaðarins.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.4.7 Handbækur, prófanir og kennsla
Þegar verki er lokið við rafkerfið að mati verktaka skal verktaki afhenda verkkaupa teikningar sem
sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á verkinu á verktíma, enda samþykktar af verkkaupa.
Þegar útdrætti strengja er lokið skal verktaki prófa að þeir séu í lagi. Verktaki gerir verkkaupa
viðvart í tíma hvenær prófanir fari fram þannig að verkkaupi geti fylgst með prófunum. Verktaki
afhendi verkkaupa skýslu með niðurstöðu prófunanna að þeim loknum.
Verktaki skal sannprófa að verki fullunnu að allur stjórnbúnaður vinni rétt í öllum atriðum og í
samræmi við kerfislýsingu. Prófanir þessar skulu gerðar í samráði við verkkaupa. Verktaki skal
skila skýrslu þar sem fram koma upplýsingar um allan stjórnbúnað ásamt framleiðanda og
tegundanúmeri.
Verkkaupi gerir slembi-prófanir á eigin vegum ef hann ákveður það og skal verktaki þá leggja til á
sinn kostnað aðstoðarmann við það.
Komi fram gallar á kerfinu við áframhaldandi vinnu, skal verktaki án tafar laga slíkt á eigin kostnað
og gildir það jafnframt fram að lokum ábyrgðartíma.
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Verktaki skal útbúa handbók fyrir kerfin og afhenda hana verkkaupa. Í handbók þessari skulu vera
eftirfarandi gögn:
- Lokaútgáfa kerfislýsingar
- Notkunarleiðbeiningar
- Tækjaskrá með heiti, númeri, tegund og gerð hvers tækis sem tengt er rafkerfinu.
- Forritalýsingu (flæðirit)
- Útskrift á forriti ásamt forritinu á disklingi.
Verktaki kennslu á kerfin sem felur í sér að leiðbeinandi á vegum verktaka kennir þeim starfsmanni
á kerfið sem verkkaupi tilnefnir og er kennslu lokið þegar starfsmaður þessi hefur fullt vald á
stjórnun þessa búnaðar.

Einnig skal vera innifalið að verkkaupi hafi aðgang að þessum

leiðbeinanda í eitt ár frá afhendingu verksins, til að fá nánari skýringar á einstökum liðum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í brúttó fermetrum (m2) húss, eins og kemur fram í
magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.

2.4.5 Lágspennulagnir
Smáspennu skal vinna samkvæmt teikningum og vera af þeirri stærð og gerð sem þar kemur fram,
svo og í magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar
og annast samræmingu ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal
verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá
teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit. Ef
gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta
þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem
verkkaupi samþykkir.
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REGLUGERÐIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og búnaður þess,
skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður
skal fullnægja staðli 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.
EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:
a) þegar gengið hefur verið frá tengingum á lágspennutækjum
b) Þegar einstakir þættir verksins eru tilbúnir til úttektar
c) Verkið í heild er tilbúið til úttektar.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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 húsinu,
þannig að sem minnst standi á raflögnum.
PRÓFANIR OG ÚTTEKT
Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu, að allar raflagnir og stjórntæki vinni rétt í öllum
atriðum. Pófanir skulu gerðar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
Verktaki skal sækja um öll tilskilin leyfi, úttektir og samþykki sem nauðsynleg eru við framkvæmd
verksins og skrifa undir yfirlýsingu til byggingarfulltrúa um verklok á öllum þeim verkum sem eru
á hans vegum í verkinu og krafist er slíkrar yfirlýsingar af byggingaryfirvöldum.
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2.4.5.1 Krossbretti o.fl.
Verktaki skal leggja til, setja upp og tengja krossbretti samkvæmt magntöluskrá og teikningum.
Miðað er við tengireglu samkvæmt ISO 11801 og skal nota sömu tengireglu á tengibretti og á
tengla. Ef boðin eru annars konar tengibretti skal nota viðurkennd merki og fá samþykki verkkaupa
fyrir því og breyta magntölum með tilliti til þess.
Merkja skal tengibretti og tengihausa með númerum sem gefin eru upp á vinnuteikningum. Nota
skal varanleg og viðurkennd merki og ekki handskrifa merkingar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.5.2 Síma- og ljósleiðarastrengir
Liður þessi inniheldur símastreng og ídrátt á streng af þeirri gerð og stærð sem fram kemur í
magnskrá og tengingu á honum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða nettó stykkjum (stk), eins
og fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.5.3 Síma- og tölvutenglar o.fl.
Liður þessi felur í sér að koma fyrir og tenjga síma- og tölvutengla samkvæmt magntöluskrá og
teikningum. Tenglarnir skulu að fullu tilbúnir til notkunar við afhendingu verksins.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.4.5.4 Prófanir og stillingar
Liður þessi felur í sér að prófa og stilla símkerfi og sjá til þess að kerfið virki fullkomlega og á þann
veg sem teikningar og lýsingar segja til um.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.4.5.5 Dyrabjalla
Liður þessi felur í sér að koma fyrir og tenjga bjölluhnapp/spenni samkvæmt magntöluskrá og
teikningum. Búnaður þessi skal að fullu tilbúinn til notkunar við afhendingu verksins.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.

2.4.6 Stýribúnaður á loftræsilagnir
Stýribúnaður skal vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum, í magnskrá og samkvæmt
meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og
reglugerðir.
Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur.
Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal
samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Verktaki skal færa inn á teikningar allar breytingar sem gerðar eru eftir að verkið er hafið og skila
verkkaupa einu eintaki af teikningum í seinasta lagi 7 dögum eftir verklok. Gæði leiðréttinganna
skal vera sú sama og sjálfra teikninganna þ.e. allar línur gerðar með reglustiku, en í rauðum lit. Ef
gerðar eru breytingar sem verkkaupa er ekki kunnugt um fyrir verklok og sem veldur því að breyta
þarf teikningum skal það vera á kostnað verktaka.
Verktaki skal leggja fram upplýsingar um öll tæki sem hann leggur til.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og um
sambærilegt efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni eða tæki sem
verkkaupi samþykkir.
REGLUGERÐIR
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og búnaður þess,
skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður
skal fullnægja staðli 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.
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Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landsíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
EFTIRLIT
Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið í samráði við verkkaupa eða eftirlitsmann hans og
tilkynna með nægum fyrirvara lúkningu á einstökum hlutum verksins sem hér segir:
a) þegar gengið hefur verið frá tengingum á stýribúnaði og tækjum.
b) Verkið allt til fullnaðarúttektar.
SAMRÆMING VERKA
Rafverktaki 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 húsinu,
þannig að sem minnst standi á raflögnum.
VINNULAGNIR
Verktaki sér um og kostar alla vinnu, efni og viðhald raforkuvirkja, sem notuð verða við byggingu
hússins.
SNERTISPENNUVARNIR
Til snertispennuvarna á byggingarstað skal nota einn eða fleiri jarðstraumsliða með eigi hærri
marklekastraum en 0,5 amper.

Viðnám jarðskauts til jarðar skal miðað við að snertispenna í

bilanatilvikum geti ekki orðið hærri en 50 volt.
Töflur fyrir ljós og vélar, sem notaðar verða við vinnu á byggingarstað svo og raflagnir og búnaður
allur, skal vera af vandaðri gerð og gerður til þess að þola veðurfar hér og þá meðferð sem vænta
má jafnt utan húss sem innan.
Tenglar skulu allir gerðir fyrir jarðtengingu. Málmhlutar allra jarðtengingarskyldra raflagna,tækja
og búnaðar skulu vandlega jarðtengdir og skal hlífðarjarðtaug þeirra undantekningarlaust lögð á
sama hátt og innan sömu pípu eða kápu og straumfarataugar.
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri alpóla aðalrofum. Sem
aðalrofa má nota jarðstraumsliða.
ÚTTEKT
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Verktaki skal sannprófa að verkinu fullunnu að allar raflagnir og stjórntæki 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.

2.4.6.1 og 4.6.2 Tenging búnaðar
Verktaki tengir tæki þau sem koma fram undir þessum lið. Tæki þessi skulu hafa þá áferð og lit
sem fram kemur í magntöluskrá eða á teikningum eða sem verkkaupi ákveður.

Traustur

umboðsaðili skal vera að tækjum þessum sem annast ábyrgðir og sér um viðhald þeirra.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
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2.5 Frágangur innanhúss :
Inngangur
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi
í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar
segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.

2.5.1.1 Múrvinna
Alla múrvinnu skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og
fagleg vinnubrögð, staðla, ÍST-10, lög og reglugerðir. Öll múrefni skulu framleidd af viðurkenndum
framleiðanda og skal val á mismunandi múrefnagerðum og meðhöndlun, notkun og aðhlynning
þeirra vera samkvæmt verklýsingu framleiðandans. Geyma skal efnin á öruggu undirlagi og þurrum
stað, gæta skal að hvorki raki né óhreinindi komist að efnum sem geta valdið skemmdum. Verkið
skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en verk
hefst og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í
teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar
segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
2.5.1.2 Múrblöndur
Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. Í
sandinum má ekki vera það mikið af kornum og ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að
skaðlegt sé. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan múrhúðunarsand skal
sigta. Sandinn skal rannsaka hjá Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins og þannig sýnt fram á
gæði hans. Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi blandist ekki saman við hann
á geymslustað. Sement skal vera portland standard.
2.5.1.3 Veggir og loft
Slípa niður misfellur eftir því sem þurfa þykir svo veggir og loft séu tilbúin fyrir sandspörslun og
málningu. Öll kónagöt skal pakka með steinull, loka með tappa og sléttfylla með múr að innan og
utan. Yfirfara skal alla veggi og afrétta ef þeir eru skakkir. Veggir og loft í rýmum þar sem mikill
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raki er t.d. baðherbergi og þvottarhús skulu þannig gerð að þeir þoli það álag. Gæta skal að því að
múr og annar sementsafgangur fari ekki í frárennslislagnir.

MAGNTÖLUR: Slípun steypuflata og viðgerð er mæld í (m²) vegg og loftaflata. Innifalið er
allt efni, tæki og vinnupallar eins og þarf til að fullgera þennan verkþátt.
2.5.1.4 Gólfílögn
Við gólfílögn skal notast Anhydrit flotílögn.. Hæðarmunur má hvergi vera meiri en +/- 3 mm frá
uppgefnum kótum og hvergi má muna meiru en 2 mm á fleti með 1500 mm þvermál. Gólfílögn skal
verja of hraðri þurrkun með yfirbreiðslum t.d. plastdúks. Þar sem ílögnin kemur ofan á einangrun
skal sett plast ofan á hana til að hindra að flotið renni ofan í einangrunina, einnig skal slíta ílögnina
frá veggjum til að hindra ekki hreyfingu ílagnarinnar og vegna hljóðleiðni það er gert með lista t.d.
anhydritlista eða einhverju sambærilegu. Þar sem niðurföll eru í gólf skal gæta að nægilegur
vatnshalli sé.
Þar sem flota á gólf sem ekki eru með gólfhita, sjá á teikningu, sjá þykkt á teikningu.
Þar sem gólfhiti er skal tryggja að leiðslur séu trygglega festar niður svo þær fljóti ekki upp, sjá
þykkt á teikningu.
Í bílskúr, baðherbergi og þvottahús skal leggja sementsbundna ílögn ofan á einangrun. Leiðbeingar
hér að ofan gilda einnig um hana. Hana þarf að slétta með rörasladdara eða öðrm viðeigandi
áhöldum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og miðast við frágengna fleti eins
og hægt er að mæla þá að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður
við að fullgera verkið þ.e. efni, vinnu, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun
umframefnis. Innifalið er brúnir, kantar, kverkar, handlang og annað sem þarf til að fullgera
verkið og ekki er reiknað í öðrum liðum verksins.

2.5.2 Léttir veggir og klæðningar
2.5.2.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,
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misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það þegar í stað til nánari
ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki eftirlitsmanns.
Létta veggi, loft og klæðningar innanhúss og það sem þeim tilheyrir, skal vinna samkvæmt
meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum, stöðlum, lögum og
reglugerðum. Allt efni skal vera valið og gallalaust. Nota má önnur efni en fram koma í
verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir. Vanti uppá verklýsingar skal nota
viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir.
2.5.2.1 Rakavarnarlag.
Rakavarnarlag úr 0,2 mm þolplasti skal sett neðan á sperrur í þaki og á útveggjagrind. Samskeyti
skal skara á sperrum eða á uppistöðum, minnst 200 mm og þétta nægilega. Öllum samskeytum skal
lokað með til þess gerðu límbandi. Þar sem rakavarnarlagið mætir öðrum efnum svo sem múruðum
útvegg skal þétta samskeytin með viðurkenndu rakavarnakítti. Vanda skal sérstaklega frágang
rakavarnarlagsins þar sem það er rofið svo sem við glugga, loftbita o.þ.h. (Sjá leiðbeiningar frá
Nýsköpunarmiðstöð, Rb-blað, um frágang á plastdúk fyrir rakavörn.) vanda skal þéttingu
rakavarnarlagsins þannig að það sé hvergi loftleka að finna á því. Komi slysagöt á rakavarnarlagið
skulu þau lagfærð. Rakasperran er síðan út tekin af byggingarstjóra eins og honum er skylt að gera.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að
fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins
2.5.2.2 Lagnagrind
Lagnagrind er sett á útveggin á efri hæð og skrúfast á rakavarnarlag. Lagnagrindin er úr hefluðu
timbri 34x45mm og skrúfast c/c 600mm undir það fara 16mm krossviðarbútar.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að
fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
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2.5.2.3 Klæðning útveggja
Á lagnagrind eru útveggir fyrst klæddir með 12 mm OBS plötum sem eru skrúfaðar með 300mm
millibili. OBS plöturnar eru síðan klæddar með gifsi sem er skrúfað með 200mm millibil út
hringinn og miðjan með 300mm millibili.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að
fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
2.5.2.4 Léttir veggir
Veggjatýpa 1
Léttir innveggir skulu byggðir upp úr 70mm blikkgrind, stoðir eru lóðréttar með bilinu c/c 600mm.
Leiðarar sem liggja upp að steypu eiga að hafa álímt filtborða til að takmarka hljóðleka milli rýma.
Veggirnir eru einangraðir milli stoða með 70mm þéttiull. Innra lag veggjan er klætt með 12mm
OSB plötum sem eru settar lágréttar og skrúfaðar með 300mm millibili í hverja stoð. Ytra lagið er
13mm gifs skrúfað með 200mm millibil úthringinn og 300mm millibil á miðri plötu. Heildarþykkt
veggjar = 120mm.
Léttir veggir í votrýmum

Veggjatýpa 2
Veggir skulu byggðir upp með 150mm blikkgrind, stoðir eru lóðréttar með bilinu c/c 600mm
klæddir með rakagifsi votrýms megin. Að öðru leiddi eru þeir eins uppbyggðir og hinir léttu
veggirnir. Heildarþykkt veggjar = 200mm.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og mæla má að verki loknu.
Veggir eru mældir í m2 öðru megin. Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og
brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru
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innifaldar styrkingar í veggjum, vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það
er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
2.5.2.5 Loftgrind
Loftgrind skal smíða úr heflaðri furu 34x45mm, 1.flokks og húsþurri (smíðafura). Grind sé með
bilinu c/c 400 mm mest og undir öllum köntum. Skrúfa skal lista með 2 skrúfum í hverja sperru eða
í c/c 300 mm. Þar sem rakaþétt lag er undir listum skal gæta þess að það skemmist ekki við
uppsetningu þeirra.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að
fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
2.5.2.6 Loftaklæðning, gifsplötur
Liður þessi felur í sér klæðningu á loftum með gifsplötum í samræmi við teikningar og magnskrá og
liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Áður en uppsetning klæðningar hefst skal gæta þess
að klæðning hafi ekki skemmst við flutning á staðinn. Einnig skal gæta þess, að efni undir
klæðningu skemmist ekki við uppsetningu. Plötur skal setja saman sem heillegastar. Samskeyti
skulu koma á uppistöður eða á grind og skal þeim hliðra þannig að þau standist ekki á, eftir því sem
við á. Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla. Þykkt platna skal
vera 13 mm ef ekki annað kemur fram á teikningum eða í magnskrá, þyngd 9,0 kg/m2 +/- 0,2
kg/m2. Plöturnar skulu vera með álímdum pappa með fullfrágenginni áferð. Plöturnar skal skrúfa á
grind með c/c 150 mm millibili. Hornskinnur HS29, skulu vera á öllum úthornum til styrktar.
Gifsplötur skal ekki setja upp við lægra hitastig en 15°c.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að
fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
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2.5.3 Járn- og blikksmíði
2.5.3.0 Almennt
Járn- og blikksmíði innanhúss skal vinna samkvæmt teikningum, meðfylgjandi verklýsingum og
góðum og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Nota má önnur efni an
fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og ef verkkaupi samþykkir.

Vanti uppá

verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki skal kynna sér
leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda efnis og búnaðar svo og aðstæður á byggingastað og
sannreyna málsetningar áður en smíði hefst.
Fylgja skal kröfum byggingarreglugerðar, kafla 14.9 varðandi loftræstibúnað m.a. um frágang þar
sem lagnir liggja á milli brunahólfa, m.a. með því að þétta með lögnum á þann hátt sem
Mannvirkjastofnun samþykkir.
Úttekt viðkomandi yfirvalda skal vera fyrir hendi á úttektarskyldum þáttum, þegar verkinu er skilað
og kemur sú úttekt ekki í staðinn fyrir úttekt eftirlitsmanns verkkaupa.
JÁRNSMÍÐI
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál skal vera í
gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram.

Nota má önnur efni og hluti en fram kemur í

verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir þau. Vanti uppá verklýsingar skal nota
viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og ætíð skal þess
gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Efni og festingar sem á að mála, skal slípa áður en
málun hefst, svo að engar skarpar brúnir séu, og engin suðusamskeyti sjáist. Að allri málmsmíði
sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til eftirlits hvenær sem
hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu unnar af mönnum með fullgild réttindi til slíkrar vinnu og
skal verktaki leggja fram vottorð þar að lútandi fari eftirlitsmaður fram á það.
Stálvirki inni, sem ekki er ryðfrítt eða á að galvanisera, skal grunnað með ryðvarnargrunni, nema
annað sé tekið fram á teikningum og málað með tveimur umferðum af lakkmálningu.
BLIKKSMÍÐI
Byggingahluta úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt sérteikningum. Efni og frágangur skal
standast ýtrustu gæðakröfur og uppfylla staðla og reglugerðir.

Loftræstikerfum skal skila

fullfrágengnum og stilltum þannig að þau vinni eins og til er ætlast. Að allri blikksmíði sem unnin
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er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur
nauðsynlegt.
Verktaki skal taka tillit til aðstæðna á vinnustað og er dæmi um það að aðrar lagnir geta verið á
þeim stað sem loftræstilagnir eiga að liggja og getur þá þurft að hnika til loftræstilögnum. Það skal
ætíð gert í samráði við verkkaupa.
Setja skal hljóðeinangrandi millilegg eða púða úr gúmmíi við upphengju eða festingu fyrir loftstokk
eða tæki í loftræstikerfi sem deyfir hljóðburð frá loftstokknum eða tækinu yfir í byggingarhlutann.
Ef annað er ekki tekið fram skal hengja loftstokka upp með upphengjum úr stáli 50 mm2 í
þverskurðarmál, sem skulu festar með múrboltum sem ekki hafa lægra bræðslumark en 800°c.
Minnsta boltaþvermál er 8 mm og lengd ekki minni en 40 mm. Mesta fjarlægð á milli upphengja
skal vera 2 m.
2.5.3.1 Loftræsting
Rör skulu vera úr heitsinkhúðuðu stáli, nema annað sé tekið fram.
Efnisþykkt skal vera eftirfarandi:

Þar sem þvermál eða stærri hlið stokks er allt að 250 mm =

0,50 mm

Þar sem þvermál eða stærri hlið stokks er 251-500 mm =

0,63 mm

Þar sem þvermál eða stærri hlið stokks er 501-1000 mm =

0,80 mm

Þar sem þvermál eða stærri hlið stokks er 1001-1200 mm =

1,00 mm

Þar sem þvermál eða stærri hlið stokks er 1201 og meira =

1,25 mm

Breytistykki skulu vera í sama þykktarflokki og stokkar. Þar sem hlið stokks er 800 mm eða meira
skal setja styrktarvinkla með 1500 mm millibili. Allar hliðar stærri en 200 mm skal styrkja með
krossbroti. Setja skal leiðiblöð í beygjur sem eru meira en 800 mm. Leiðiblöðin skal smíða og
festa í stokka þannig að ekki myndist hljóð þegar loft streymir um þau. Leiðiblöðin skulu vera af
viðurkenndri gerð og þannig að mótstöðutala sé ekki hærri en 0,25.
77

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

Samskeyti skal vanda svo hljóðmyndun verði sem minnst. Rör skal að jafnaði setja saman með þar
til gerðum múffum, þar sem það er ekki gert skal þétta samskeyti með gúmmíþéttingum. Öllum
rörendum og stútum skal loka, þar til settar verða upp ristar eða stokkar tengdir. Ef annað er ekki
tekið fram skal hengja loftstokka upp með upphengjum úr stáli 50 mm2 í þverskurðarmál, sem
skulu festar með múrboltum sem ekki hafa lægra bræðslumark en 800°c. Minnsta boltaþvermál er
8 mm og lengd ekki minni en 40 mm. Mesta fjarlægð á milli upphengja skal vera 2 m.
Þar sem tekið er fram að hljóðeinangra skuli loftrör, skal setja um þá stein- eða glerullarplötur, sem
eru amk. 120 kg/m3. Yfirborðið skal vera bundið með neoprenehúð eða öðru sambærilegu, sem
þolir allt að 15 m/s lofthraða. Samskeytum skal loka með blikkvinklum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk), eins og
mæla má eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við
að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun
umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og
annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
2.5.3.2 Handrið stiga
Liður þessi felur í sér smíði á handriðum úr gleri og uppsetningu þeirra í samræmi við teikningar,
magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Handrið skal vera úr samlímdu
öryggisgleri. Timburhandlisti er ofan á glerhandriðinu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) eins og
mæla má eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við
að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar, verkpallar ef þeir koma ekki
annarsstaðar fram og brottflutningur og förgun umframefnis.

2.5.4 Málningarvinna
5.4.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi
í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar
segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
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Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og
í samræmi við staðla. Loftraki í því húsnæði þar sem málun fer fram skal vera minni en 60% í
a.m.k. 10 daga áður en málningarvinna hefst. Rakastig í steypu skal ekki vera hærra en 1,7% (af
þunga) og rakastig í múr skal ekki vera hærra en 2%. Um efni og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá ef
hún liggur fyrir, ef ekki, ákveður verkkaupi nánar efni og lit. Verktaki skal gera prufu af litum og
áferð. Þar sem raki getur komist að, svo sem í og við glugga skal nota lakkspartl ef spartla þarf.
Áður en málun hefst, skal hreinsa allt sem mála á af efnum sem skaðleg eru málningu svo sem ryð,
feiti eða önnur óhreinindi.
Bent skal á að helstu framleiðendur málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru
sína, og eru verktakar hvattir til að kynna sér þær. Við alla málningarvinnu skal fara eftir
leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um undirbúning og framkvæmd, þó þannig að ef
forskrift framleiðenda málningarinnar stangast á í einhverju á við verklýsingar þessar, skal verktaki
strax láta verkkaupa vita af því og ákveður hann þá hvað skuli gilda. Meðalþykkt þurrefnisfilmu
skal vera a.m.k. 30 mý. í hverri umferð, nema annað komi fram í lýsingu fyrir viðkomandi lið. Vanti
uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það og
að um sambærileg efni sé að ræða.
Verktaki ber ábyrgð á að málningu, fylliefni eða upplausnum sé ekki hellt í frárennslislagnir
hússins, heldur eytt á eyðingarstöð.
Áður en húsnæðinu er skilað, skal verktaki yfirfara það og gera við skemmdir, sem kunna að hafa
orðið á verktímanum.
2.5.4.1 Málun gifsklæddra innveggja og lofta
Límdur er upp þar til gerður borði á plötusamskeyti gifsplatna. Tvíspartla skal yfir samskeytin
þannig að sem minnst beri á samskeytum. Þar sem plötur mæta öðrum vegg, lofti o.þ.h. skal kítta
með akrýlkitti. Á öll úthorn veggja skal setja Þar til gerða hornalista (0,4x29x29 mm). Áður en
málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir.
Mála skal veggi klædda gifsplötum sem hér segir:
1) Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnanlegri grunnmálningu.
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2) Þegar grunnur er orðinn þurr skal gera við naglaholur og aðrar misfellur á yfirborðinu með
sparsli og slípa yfir og bletta.
3) Mála með plastmálningu með 20% herði í síðustu umferð ef um er að ræða eldhús, böð,
snyrtingar eða þvottahús, annars með 10% herði í síðustu umferð. Fjöldi umferða samkvæmt
magnskrá.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Glugga- og dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á m2 Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og
vinnupallar. Einnig brottflutningur og förgun umframefnis
2.5.4.2 Sandspörslun slétt
Sandsparsla skal þannig að fyrst er höggvinn burtu vír ef um er að ræða, nabbar og misfellur, t.d.
vegna móta, gert við og slípað, þannig að þegar sandspörslun sé lokið, sé flöturinn tilbúinn undir
málningu.
Sandsparsla skal sem hér segir:
1) Steinslípun og viðgerðir.
2) Sandsparsla einu sinni og filtera.
3) Blettasparsla eða holufylla með sandsparsli og slípa lauslega.
4) Sprauta á sandsparsli og slétta með spöðum
5) Sprauta á sandsparsli og slétta með spöðum og slípa.
Sandsparsl skal vera unnið úr hvítum marmara og skal vera án óhreininda, glertrefja, asbests eða
kalks. Sandspartlið skal bindast vel við þann flöt sem það er sett á og rýrna <1mm í 2mm lagþykkt.
Kornastærð skal vera 0-0,3 mm.
Að lokinni spörslun skal yfirborð flata vera eggslétt, þ.e. frávik miðað við 3 m réttskeið skal aldrei
vera meira en +/- 2 mm. Aukaumferð skal bætt við, verkkaupa að kostnaðarlausu, telji
eftirlitsmaður þörf á, til að ná sléttu yfirborði.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Glugga- og dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á m2 Í einingarverðum skal
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vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og
vinnupallar. Einnig brottflutningur og förgun umframefnis.
2.5.4.3 Málun innveggja, á slétt sandsparsl
Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir og rakastig í múrhúðun undir 2%.
Slétt sandsparsl skal mála á eftirfarandi hátt.:
- Slípa lauslega. - Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1 hl. vatnsþynnanlegri plastmálningu,
1 hl. herðir og 1 hl. vatns.
- Blettaspörslun, slípun og blettamálun milli umferða eftir þörfum.
- Málun með vatnsþynnanlegri plastmálningu. Gljái 20% ef um er að ræða eldhús, böð, snyrtingar,
þvottahús eða skyld rými, annars 10%. Fjöldi umferða samkvæmt magnskrá.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Glugga- og dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á m2 Í einingarverðum skal vera
innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og vinnupallar.
Einnig brottflutningur og förgun umframefnis.

2.5.5 Innréttingar
2.5.5.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi
í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar
segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Innréttingar og hurðir skal smíða og setja upp samkvæmt teikningum og meðfylgjandi
verklýsingum, þannig að uppfylltar séu fyllstu kröfur um gæði og góðan frágang, staðla, lög og
reglugerðir. Verktaki leggi fram staðfestingu á gæðum viðar og platna.
Ef um er að ræða venjulegar innihurðir með tveimur lömum, skulu þær festast 1/6 af hæð frá efra
og neðra kanti. Sé um að ræða hurð með þremur lömum skal þriðja lömin vera 230 mm fyrir neðan
efstu lömina. Handfang skal vera 1000 mm frá neðri brún hurðar.
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Innréttingahurðir skulu vera úr 18 mm spónaplötum og hillur og skilrúm skulu vera úr 16 mm
plasthúðuðum spónaplötum, nema annað sé tekið fram. Hillur og skilrúm skal kantlíma með
samskonar plasti. Allar skúffur skulu ganga á kúlulegubrautum af vandaðri gerð. Krómuð stálrör
séu í fataskápum. Lím skal vera fyrsta flokks, rakahelt. Skrúfur í lömum og skrám skulu vera úr
sama efni og lamirnar og skrárnar. Lamir skal smyrja um leið og hengslað er.
Allur spónn á innréttingum og hurðum skal vera vera valinn og sömu gerðar og samþykktur af
verkkaupa.
Lakk skal vera glært nema annað komi fram á teikningum eða í magntöluskrá og vera tvíþátta
sýruhert lakk með sterkri lággljáandi áferð. Lakk skal hafa að geyma ljósasíu sem dregur úr gulnun
viðarins. Það skal þola vatn og feiti og vera slitsterkt. Bindiefnið alkýð- og amínóharpísar.
Rúmmálsþurrefni 60% af massa.
Ætíð skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu innréttinga og hurða. Mæla skal fyrir
öllum innréttingum og hurðum áður en smíði hefst.
Gæta skal þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða skemmist. Þær skulu
falla vel að veggjum og festa tryggilega.
Festingu í létta veggi skal framkvæma af sérstakri vandvirkni þannig, að hvergi sé laust eða líkur til
að losni. Nota skal styrkingar þar sem þarf til að tryggja góða festingu og burð. Festifleygar skulu
vera heilir í gegn, sléttir við vegg. Festingar, boltar, skrúfur og saumur skal vera heitgalvanhúðað
nema ef um krómaðan kopar sé að ræða.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir.
Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.
2.5.5.1 Fataskápar og aðrir háir skápar
Tréverk fataskápa og annarra skápa sem eru undir þessum lið, skal vera fyrsta flokks og þurrkað,
rakastig 8-11%.

Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. Skápar og hillur

skulu smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm þykkum, en hurðir, gaflar og
hliðar, sem sýnilegar eru utan frá skulu spónlagðar eða plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í
efnis- og litaskrá.

Alla kanta skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur

skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með skúffubotni úr plasthúðuðu masoniti. Forstykki
þeirra skulu spónlögð/plastklædd og kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar
t.d. GRASS 1000 eða tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og litaskrá. Lakka skal
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allan viðarspón þremur yfirferðum af glæru, hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð. Þar
sem borðplata er skal hún vera af þeirri þykkt og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnisog litaskrá.

Gæta skal þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða

skemmist. Þær skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega.
Slár í fatahengi skulu vera úr 30 mm krómuðum rörum með krómuðum festingum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), stykkjum (stk), eins og mæla
má eða telja að verki loknu eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig brottflutningur og förgun umframefnis.
2.5.5.2 Eldhúsinnrétting
Verktaki skal leggja til og setja upp eldhúsinnréttingu samkvæmt teikningum.
Tréverk eldhúsinnréttinga skal vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8 -11%. Spónaplötur skulu
vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. Skápar í eldhúsi og hillur í eldhússkápum skulu smíðaðir
úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm þykkum, en hurðir, gaflar og hliðar, sem
sýnilegar eru utan frá skulu vera 18 mm spónlagðar eða plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í
efnis- og litaskrá. Alla kanta skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur
skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með skúffubotni úr plasthúðuðu masoniti. Forstykki
þeirra skulu spónlögð/plastklædd og kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar
t.d. GRASS 1000 eða tilsvarandi. Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og litaskrá. Lakka skal
allan viðarspón þremur yfirferðum af glæru, hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð.
Borðplata skal vera af þeirri þykkt og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis-og litaskrá.
Gæta skal þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. merjist ekki eða skemmist. Þær skulu
falla vel að veggjum og festa tryggilega.
Sé fyrirskrifuð borðplata úr límtré (sjá efnis- og litaskrá), skal borðplata ekki vera olíuborin áður en
hún er uppsett. Hún skal vera a.m.k. 27 mm að þykkt. Eftir uppsetningu skal olíubera borðplötu
a.m.k. tvær umferðir með til þess gerðri olíu t.d. RUSTIC-olíu. Sjá efnis- og litaskrá um gerð og
tegund.
Sé borðplata úr spónaplötu (sjá efnis- og litaskrá), skal spónaplata vera a.m.k. 22 mm plastlögð og
kantlímd. Plast á borðplötum skal vera hitaþolið, og límt með lími sem þolir yfir 100 stiga hita. Sjá
efnis- og litaskrá um gerðir og tegund borðplasts.
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MAGNTÖLUR: Magntala er í stk, stykkjatali. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri,
vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.
2.5.5.3 Baðherbergis- og þvottahúsinnrétting
Verktaki skal leggja til og setja upp innréttingar í baðherbergum og þvottahúsi samkvæmt
teikningum. Viðurinn í innréttingunum skal vera fyrsta flokks, þurrkað og með rakastig 8-11%.
Skápar og hillur í skápum í þessum rýmum skulu smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum
minnst 16 mm þykkum, en hurðir, gaflar og hliðar, sem sýnilegar eru utan frá skulu vera 18 mm
spónlagðar eða plastklæddar með því efni, sem tilgreint er í efnis- og litaskrá. Alla kanta skal
kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu
prófilefni með skúffubotni úr plasthúðuðu masoniti. Forstykki þeirra skulu spónlögð/plastklædd og
kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar t.d. GRASS 1000 eða tilsvarandi.
Höldur á skáphurðir og skúffur, sjá efnis- og litaskrá.

Lakka skal allan viðarspón þremur

yfirferðum af glæru, hálfmöttu plastlakki með herði í síðustu umferð. Borðplata skal vera af þeirri
þykkt og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis-og litaskrá. Gæta skal þess við
uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h.

merjist ekki eða skemmist. Þær skulu falla vel að

veggjum og festa tryggilega.
MAGNTÖLUR: Magntala er í stk, stykkjatali. Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri,
vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

2.5.6 Innhurðar
Innihurðir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á um í magnskrá. Verktaki skal taka öll
mál á staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla ábyrgð á þeim.
Sé um spónlagða hurð að ræða samkvæmt teikningum og magnskrá skulu hurðir og karmlistar vera
kantlímd og spónlögð með spæni samkvæmt efnis- og litaskrá. Allur spónn skal vera vera valinn
og sömu gerðar. Karmar skulu vera af venjulegri gerð með umgerðum (gerektum) nema annað
komi fram á teikningum eða í magnskrá.

Lakk á hurðum, körmum og gerektum skal vera glært

nema annað komi fram á teikningum eða í magntöluskrá og vera tvíþátta sýruhert lakk með sterkri
lággljáandi áferð. Lakk skal hafa að geyma ljósasíu sem dregur úr gulnun viðarins. Það skal þola
vatn og feiti og vera slitsterkt. Bindiefnið alkýð- og amínóharpísar. Rúmmálsþurrefni 60% af
massa.

Þröskuldir úr brenni eða eik skulu vera undir öllum hurðum, þeir skulu þrílakkaðir með

glæru gólflakki, nema teikningar geri ráð fyrir öðru.
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Á allar innihurðir skal setja lamir skv. efnis- og litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama lit. Allar
innihurðir sem falla að veggjum, ofnum eða öðrum innréttingum skulu stöðvaðar með þar til
gerðum stoppurum, festum í gólfi eða á vegg. Húnar og skrár skulu vera samkvæmt efnis- og
litaskrá. Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í viðurkenndum stöðlum.
Sé um plastlagða hurða að ræða skal hún vera úr samlímdum spónaplötum, 10+18+10 mm.,
plastlögðum beggja vegna með 1,2 mm þykku harðplasti t.d. Duropal eða sambærilegu. Litur skal
vera að vali verkkaupa. Kantlíma skal hurðaflekana með 5 mm pvc kanti fyrir plastlímingu.
Plastplötur skal líma í pressu, með vatnsþolnu lími af viðurkenndri gerð. Fasa skal kantlímdar
brúnir um 2 mm.
Sé um eldvarnarhurð að ræða skal hún vera af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á í magnskrá og
standast kröfur og gegni því eldvarnarhlutverki sem henni er ætlað ísett og fullfrágengin.
Eldvarnarhurðir og/eða brunahindrandi hurðir skulu vera merktar og af viðurkenndri gerð. Karmar
eldvarnarhurða skulu vera úr stáli ef teikningar gera ekki ráð fyrir öðru og skulu þeir þá fylltir með
steinull og koma fullmálaðar frá verkstæði.
Hurðarkarma skal festa í hliðarstykkjum 20 cm frá neðri brún og síðan með 40 cm millibili, með
undirsinkuðum galvaniseruðum100 mm skrúfum eða þensluboltum. Tvær festingar skulu vera í yfir
og undirstykki. Festifleygar skulu vera heilir í gegn, sléttir við vegg og karm. Festingar skulu ekki
sjást á fullfrágengnum hurðarkarmi. Fúgur milli karms og veggjar skal fylla vandlega með tróði,
steinull eða urethanfrauði. Gæta skal atriða svo sem fúgu- breiddar, fúgu milli karma og
hurðarblaða.
Hurðirnar skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru hverju sinni um búnað t.d. lokunarbúnað,
handföng, o.fl. Á léttar innihurðir skal setja 2 vandaðar lamir með kúlulegum, skv. efnis- og
litaskrá. Skrúfur skulu vera í sama lit. Á massífar hurðir, td EI30 skal setja 3 lamir. Hurðarpumpur
af vandaðri gerð skulu vera á þeim hurðum þar sem teikningar gera ráð fyrir slíku svo og
felliþröskuldar. Við salernishurðir skal setja viðeigandi merki.
Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda, þær skulu falla vel að körmum og vera
tryggilega fastar. Gæta skal þess að hurðir skemmist ekki fyrir eða við uppsetningu.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar.

Einnig festingar, lamir, skrár, cylinderar, lyklar, handföng,
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hurðarpumpur, felliþröskuldar, læsingar, merki við salernishurðir og brottflutningur og
förgun umframefnis.

2.5.7 Gólfefni
2.5.7.0 Flísar
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilji að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.
Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Flísalögn skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum
og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir.

Vanda skal alla flísalögn og er til að mynda

nauðsynlegt að yfirfara undirlag m.t.t. hugsanlegrar skekkju o.fl. Uppgötvist skekkjur skal verktaki
bregðast við því í samráði við eftirlitsmann. Fúgur á aðliggjandi gólfum með sömu stærð af flísum
og sökkulflísum skulu standast á við gólfflísar eftir því sem hægt er. Flísar á gagnstæðum veggjum
skulu byrja eins. Gæði flísa skal miðast við staðalinn DIN 18155 og 18166.
Leyfileg frávik á stærðum flísa er +/- 1 mm, yfirborðsfrávik +/- 1 mm. Þykktir flís +/- 2 mm.
Flísar og fúgusement skulu vera að þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og
litaskrá. Flísarnar skulu alls staðar vera vel fastar, annaðhvort lagðar í múr eða límdar með
vatnsþolnu flísalími. Við lagningu og frágang flísa skal farið eftir leiðbeiningum framleiðanda í
hvívetna. Á teikningum kemur fram hvar skuli flísalagt. Sérstaklega skal á það bent að láta límið
eða múrinn ekki þorna of lengi á fletinum áður en flísin er límd niður.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum, ef þau eru sambærileg og ef verkkaupi
samþykkir.

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og aðferdir sem verkkaupi

samþykkir.
2.5.7.1 Flísar á gólf
Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá skal leggja á
gólf, samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Þar sem niðurföll eru skulu flísar halla 1% að
niðurfalli og þéttist í kring. Þar sem fram kemur í magntöluskrá eða á teikningum skulu vera
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sökkulflísar meðfram veggjum. Samskeyti þeirra við veggflísar skulu þéttuð með sílikoni. Brún
efstu sökkulflísar skal vera afrúnnuð og með glerjuðu yfirborði.
Á stórum flötum skal deila lögninni niður í ca: 12 m2 reiti og fylla fúgur þar með elastisku
fúgufyllingarefni. Fúgur þessar skulu hafðar undir veggjum ef hægt er að koma því við og að öðru
leyti staðsettar í samráði við verkkaupa.
Þar sem nota skal leirflísar skulu þær vera vatns og frostþolnar. Miða skal við hálkustuðul flísa R9
Ef flísaleggja skal með "fljótandi" flísalögn, samkvæmt magntöluskrá, skal það gert þannig:
Ofan á afréttan múr kemur þéttilag úr asfaltdúk (t.d. bithumen 1000). Dúkurinn límist við undirlag
og þéttist við niðurföll. Ofan á þéttilag kemur skriðlag úr tveimur lögum af krosslögðu 0,15 mm
þolplasti. Flísarnar leggjast síðan í þurrmúr 40-50 mm.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, lím,
fúguefni o.s.frv.
2.5.7.2 Flísar á veggjum
Flísar af þeirri stærð og gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- og litaskrá skal leggja á
vegg, samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Lögð er áhersla á að flísar standist á við gluggaop
og fúgur í gólfi. Miða skal við að efsta flísaröðin sé úr heilum flísum. Brún sýnilegra flísakanta
skal vara afrúnnuð og með glerjuðu yfirborði.
Kvoðu skal bera á veggi og gólf undir flísalögn í sturtuklefum. Kvoðan á veggi og gólf undir
flísalögn skal vera frá viðurkenndum framleiðanda. Setja skal borða í allar kverkar/ horn frá
framleiðanda kvoðunnar. Kvoða skal mynda þétta filmu og fara skal að fyrirmælum framleiðanda
varðandi endanlega þykkt og fjölda umferða svo þétt lag náist.
Endanlegt val á flísum skal vera í samráði við arkitekt.
Samkvæmt ISO 10545.2 skulu frávik ekki vera meiri en:
• Lengd og breidd ±0,6% að hámarki.
• Þykkt ±5% að hámarki.
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• Frávik frá beinni línu á flísahliðum: Að hámarki ±0,5% af lengd flísahliðar.
• Frávik frá réttu horni ±0,6% að hámarki.
Öldur og vindingur í yfirborði ±0,5% að hámarki.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni,
vinna, vélar og flutningar.

Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun

umframefnis, lím, fúguefni o.s.frv.
2.5.7.3 Parket
Gólfparket úr skal vera af þeirri gerð, þykkt og úr því efni sem kveðið er á um í magnskrá. Efnið
skal vera gallalaust, og við lagningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda í hvívetna. Ef parket er
fljótandi skal setja vandaðan viðurkenndan undirlagsdúk/hljóðdúk.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Öll op eru dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis
sem rifið er ef um er að ræða. Einnig er innifalið annað sem þarf til að fullgera verkið, ef
það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins.
2.5.7.4 Gólflistar
Verktaki leggur til og kemur fyrir gólflistum í samræmi við teikningar og magnskrá og liðina
almennt og magntölur í verklýsingum. Listarnir skulu vera fulllakkaðir nema annað sé tekið fram.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eins og mæla má að verki
loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni,
vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef
um er að ræða. Einnig er innifalið annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki
reiknað í öðrum liðum verksins.
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2.6 Frágangur utanhúss
2.6.1 Múrverk
2.6.1.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum eftir því sem við á, sem verktaki
skal kynna sér áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga
og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna
umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa þegar í stað til nánari
ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við góð og
fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.
Efni múrhúðunar:
Múrhúðunarsandur skal vera úr kornum sterkra bergtegunda, hreinum og sýnilega óveðruðum. Í
sandinum má ekki vera það mikið af kornum og ófrostþolnum efnum, leir og lífrænum efnum að
skaðlegt sé. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan múrhúðunarsand
skal sigta. Sandinn skal rannsaka hjá viðurkenndum rannsóknaraðila og þannig sýnt fram á gæði
hans. Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi blandist ekki saman við hann á
geymslustað. Sement skal vera portland standard.
Múrblöndur skulu vera sem hér segir:

- Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím.
- Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 1,5 hl. sandur.
- Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur
- Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 3 hl. sandur.
- Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur.
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Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, ef verkkaupi samþykkir og að
um sambærilegt efni sé að ræða.

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og

vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. Komi fram lýsing á efni eða múrblöndu við einstaka liði,
gildir sú lýsing fyrir þann lið.
Ef eitthvað er á þeim fleti sem múrverkið nær til, sem þarf að fjarlægja vegna verksins, eða
undirbúa flötinn á annan hátt, þannig að verkið verði í lagi að því loknu, þá skal það reiknað með í
einingarverði verksins, nema um sé að ræða sérlið í verkinu. Einnig skulu allar misfellur, brúnir,
raufar o.þ.h. vera innifaldar í einingarverði, nema slíkt komi fram sem sérliðir í verkinu.
2.6.1.1 Vírhögg, holuf. og sementsk. (sökklar)
Af sökklum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur. Stórar holur og malarhreiður skulu fylltar í
áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og múrs. Rétta og jafna skal öll horn og brúnir.
Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti hússins.

Að viðgerð lokinni skulu allir viðkomandi fletir holufylltir borið á þá tvær umferðir af vatnsfælinni
steypuhúð S-100 frá Sérsteypunni, Thoroseal Foundation Coating, Xypex eða öðru samærilegu efni
til rakavarnar, eftir því sem fram kemur í magnskrá. Þykkt skal vera sú sem framleiðendur efnisins
segir til um. Áður en efnið er borið á skal hreinsa flötinn af óhreinindum og mótaolíu ef hún hefur
verið notuð.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Kantar inn að dyrum og gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt
minni en 3 m2 ekki dregin frá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru
ekki sérliður, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir
o.s.frv. Einnig þrif á umhverfi eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er
að ræða.
2.6.1.3 Einangrun á veggi
Útveggi skal einangra með plasteinangrun (24 kg/m3) af þeirri þykkt sem segir í magnskrá.
Einangrunni er sett í í uppslætti og steypt í mótin.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), mælt af teikningum, eða af annarri
þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis.
2.6.1.4 Múrhúðun veggja
Neðri hæð hússins skal vera með weber múrkerfi á einangrunina og skal verktaki kynna sér
leiðbeiningar frá framleiðanda.
Undirmúrinn er dreginn uppá einangrunarplastið eða honum sprautað með dælu ca 3mm þykkur.
Því næst er trefjanetinu smurt í hann og annað 3mm lag dregið yfir. Endanleg þykkt á undirmúr skal
vera ca 6mm og er áætlað magn 6,5kg per fm. Setja skal sérstakar styrkingar við öll úthorn á
gluggum og hurðum úr trefjaneti c.a.30x30cm í blautan undirmúrinn. Áður enn undirmúrinn þornar
er hann ýfður upp með tindahrífu lárétt til að fá örugga bindingu fyrir yfir múrinn. Áður en
yfirmúrinn er settur skal undirmúrinn vera orðinnminnst 40 klst gamall við góðar þurrkaðstæður.
Yfirmúrinn (Weber.rend PTC) skal vera 6-8mm þykkur, sementsbundin pússning eða steiningarlím
og er áætlað magn frá 10kg per fm .Hann skal vera hannaður sem hluti af heilu múrkerfi. Hann skal
hafa hefðbundið pússað yfirborð sem myndar slétta áferð og er dreginn uppá undirmúrinn eða
honum sprautað. Ef ekki er steinað á yfirborðið er það tilbúið til frekari meðhöndlunar s.s. með
Weber-coat smooth málningarkerfi eða Weber.sil TF síliconmúr.
Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja grófhúðun áður en verki er haldið áram.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og miðast við frágengna fleti eins
og hægt er að mæla þá að verki loknu. Kantar inn að hurðum og gluggum eru ekki taldir
með í magntölum múrhúðunar, en þess í stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin frá.
Múrhúðun lagna er ekki magntekin sérstaklega, en skal innifalin í einingarverði
múrhúðunar. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið
þ.e. efni, vinnu, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem
rifið er ef um er að ræða. Innifalið er brúnir, kantar, kverkar, handlang, vinnupallar og
annað sem þarf til að fullgera verkið og ekki er reiknað í öðrum liðum verksins.

2.6.2 Trésmíði
2.6.2.0 Almennt
Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á
og skal verktaki kynna sér hvorutveggja vel áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var
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við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi
sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna það
verkkaupa þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema
með samþykki verkkaupa.
Trésmíði skal vinna í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Allur
viður skal vera valinn og gallalaus, kvistalítill og gagnvarinn eftir því sem við á, ef annað er ekki
tekið fram. Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum. Þar sem timbur kemur að
steyptum fleti skal ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu kítti, einnig á milli
steinsteypu og hluta úr áli og stáli. Allar festingar úr stáli skulu vera heitgalvanhúðaðar eða
ryðfríar, eftir því sem fram kemur á teikningum eða í verklýsingum. Verð á festingum skal vera
innifalið í einingarverðum nema þær komi fram í öðrum liðum verksins.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir.
Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir.

2.6.2.1 Skýli fyrir framan útidyrahurð
Liður þessi felur í sér efni og vinnu við að smíða grind á skýli fyrir framan útidyrahurð og klæða
þak eins og samkvæmt teikningum. Tréverk skal vera gagnfúavarið og festingar heitgalvanhúðaðar
ef annað kemur ekki fram á teikningum eða í magnskrá. Trésúlurnar sem halda skýlinu uppi skulu
festar á steypta undirstöðu svokallaða dverga eða eitthvað sambærilegt í gæðum og styrk.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), fermetrum (m2) og í stk., eins og
mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu
verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir
verkið o.þ.h. ef um er að ræða.
2.6.2.2 Þakkantur
Liður þessi felur í sér efni og vinnu við að smíða grind þakkants og klæða hann að fullu samkvæmt
teikningum, bæði langhliðar og gafla eftir því sem við á. Tréverk skal vera gagnfúavarið og
festingar heitgalvanhúðaðar ef annað kemur ekki fram á teikningum eða í magnskrá. Gæta skal
þess að loftræsting inn á þakið sé í lagi þar sem það á við.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða fermetrum (m2), eins og
mæla má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu
verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir
verkið o.þ.h. ef um er að ræða.

2.6.3 Járn- og blikksmíði
2.6.3.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.
Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Járn- og blikksmíði utanhúss skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og
faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Almenna reglan er að allt járn
utanhúss skal heitgalvanhúða og skal þá styðjast við eftirfarandi flokkun.
JÁRNSMÍÐI
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál skal vera í
gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram.
Nota má önnur efni og hluti en fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi
samþykkir þau.

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi

samþykkir og skila góðri og faglegri vinnu og ætíð skal þess gætt að verk standist staðla, lög og
reglugerðir.
Efni og festingar sem á að mála/galvanhúða, skal slípa áður en málun/galvanhúðun hefst, svo að
engar skarpar brúnir séu, og engin suðusamskeyti sjáist.
Að allri málmsmíði sem unnin er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til
eftirlits hvenær sem hann telur nauðsynlegt. Rafsuður skulu unnar af mönnum með fullgild réttindi
til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja fram vottorð þar að lútandi fari eftirlitsmaður fram á það.
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Allt yfirborð stálvirkis skal vandlegs sandblásið samkvæmt flokki Sa 2,5 í samræmi við Þýskan
staðal DIN 55928, þar sem allt ryð og skel skal vandlega fjarlægt. Við sandblástur skal nota
þveginn og þurran kvartssand, kornastærð 0,5 - 1,2 mm, eða stálsand 50%, 0,75 mm, 25% 0,50 mm
og 25% 0,30 mm.
Stálvirki úti skal heitgalvanhúða með þykkt eins og fram kemur hér á eftir, nema annað sé tekið
fram á teikningum og skal galvanhúðun fara fram eftir að allri smíði, borun og beygingu
stálhlutanna er lokið.
Galvanhúðun og þykktarmæling á húðun skal vera eftir ISO 1459, 1460 og 1461.

Þykkt á

heitgalvanhúðun skal vera 80 µm að lágmarki og skal verkkaupa gefinn kostur á að sannreyna að
þeirri kröfu sé fullnægt.
Stálvirki inni skal grunnað með ryðvarnargrunni, nema annað sé tekið fram á teikningum og málað
með tveimur umferðum af lakkmálningu.
Lágmarksþykkt tæringarvarna skal vera í samræmi við eftirfarandi flokkun, sjá einnig ÍST EN ISO
12944-2.
Tæringarflokkur 1
Aðstæður: Lágmarks tæringarhraði, t.d. óupphitað þurrt rými.
Tæringarvörn: Rafsinkhúðun eða málning.
Tæringarflokkur 2
Aðstæður: Óupphitað rakt rými eða úti þar sem lítil selta og raki er .
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 50 my.
Tæringarflokkur 3
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta er lítil, t.d. inn til lands norðan- og
austanlands.
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my.
Tæringarflokkur 4
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru allmikil.
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Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my þar sem ekki er unnt að ná 115 my
sinkþykkt skal mála ofan á sinkhúðina. Málningarþykkt sé a.m.k. 100-150 my og heildarþykkt
tæringarvarna um 200 my
Tæringarflokkur 5
Aðstæður: Utanhúss þar sem raki og sjávarselta eru veruleg og/eða tærandi lofttegundir eða
efni eins og SO2 (brennisteinsoxið) eða H2S (brennisteinssúlfíð) eru til staðar.
Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 115 my og málning ofan á sinkhúðina
150-200 mm þykk. Heildarþykkt tæringarvarna um 265-365 my.
BLIKKSMÍÐI
Byggingahluta úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt sérteikningum. Efni og frágangur skal
standast ýtrustu gæðakröfur og uppfylla staðla og reglugerðir.

Loftræstikerfum skal skila

fullfrágengnum og stilltum þannig að þau vinni eins og til er ætlast. Að allri blikksmíði sem unnin
er á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang til eftirlits hvenær sem hann telur
nauðsynlegt.
ALMENNT
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum þessum, séu þau sambærileg og ef verkkaupi
samþykkir þau.

Vanti uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi

samþykkir.
2.6.3.1 Klæðning
Klæðning á efri hæð hússins skal vera svört anódíseruð álklæðning. Álkasetturnar skulu vera festar
á undirkerfi fyrir álklæðningar t.d. Triple – S sem fást hjá áltak eða sambærileg kerfi. Kerfið skal
þannig uppbyggt að vinkill er festur á stoðir efri hæðar með franskri skrúfu, vinkill er með rauf sem
sérstak T-stykki fer í og er fest með sjálfborandi skrúfu. Álkasetturnar eru festar í T-stykkin með
hnoðum.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og
flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.

Þá skulu verðin
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innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið
o.þ.h. ef um er að ræða.
2.6.3.2 Vatnsbretti
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp vatnsbretti úr því efni og í þeirri útfærslu sem fram
kemur á teikningum og setja undir og yfir glugga og fyrir ofan hurðir eftir atvikum, allt í samræmi
við teikningar. Vatnsbretti skal vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning nema annað sé
tekið fram. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir
vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð vatnsbrettis. Efni skal klippt með
klippum eða nagara. Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu vegna hitamyndunar. Hitastig
við vinnslu vatnsbrettis þ.e. klippingu og beygingu skal ekki vera undir 5°c. Gæta skal þess
sérstaklega við vinnu þessa að ekki geti myndast spennumunur milli efna sem orsakað geti tæringu.
Ef ekki er annað tekið fram skal setja tjörupappa á milli steins og áfellunnar. Stangist þessi lýsing á
við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það undir eftirlitsmann verkkaupa
sem sker úr.
SLÉTT ÁLKLÆÐNING
Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá. Við beygingu
skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 2x2,5 mm. = 5 mm.
SLÉTT STÁLKLÆÐNING
Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.
ZINKKLÆÐNING
Klæðning skal vera 0,7 mm. ef ekki er tekið annað fram á teikningum eða í magnskrá.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), eins og mæla má að verki
loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og
flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.

Þá skulu verðin

innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið
o.þ.h. ef um er að ræða.
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2.6.4 Málun
2.6.4.0 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.
Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og
í samræmi við staðla.

Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum framleiðenda

málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig að stangist forskrift framleiðenda
málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal verktaki láta verkkaupa vita strax af því og
ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda. Um efni og lit sjá nánar í efnis- og litaskrá.
Ef málning þekur ekki nægilega vel að mati verkkaupa, t.d. vegna þess að undirlag er dekkra eða
ljósara en málningin, þá skal mála aukayfirferð.

Verktaki skal meta það og reikna það inn í

einargverð viðkomandi liðar, ef hann telur þörf á því.
Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. Bent skal á að helstu framleiðendur
málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til að
kynna sér þær.
Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera við skemmdir, sem kunna
að hafa orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í einingarverðum málningar.
Aldrei skal mála við hitastig sem er undir 5°c, nema framleiðandi málningar gefi leyfi fyrir því og
verkkaupi sé látinn vita af því. Ekki má undir neinum kringumstæðum að þynna málningu umfram
það sem framleiðandi segir til um.

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, enda samþykki verkkaupi það og
að um sambærileg efni sé að ræða. Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem
verkkaupi samþykkir.
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2.6.4.1 Málun steyptra flata
Alla nýja steypta fleti utanhúss skal mála, að loknum viðgerðum á steypu með einni umferð af
vatnsfælu og síðan með steinacrylmálningu samkv. magnskrá og efnis- og litaskrá, sem hér segir:
Alla fleti utanhúss skal mála með einni umferð af vatnsfælu á eftirfarandi hátt:
- Hreinsa burtu óhreinindi og lausa.
- Bera 40% monosílan á flötinn þannig að fljótandi himna myndist á veggnum og skal þess
vandlega gætt að hvergi verði blettir út undan. Æskilegt er að sprauta efninu á með mjög lágum
þrýstingi, þvert yfir lóðrétta fleti, með 20-30 cm millibili.

Lárétta eða lítt hallandi fleti skal

sílanbaða ríkulega. Ekki má bera efnið á heitan flöt móti sólu eða í rigningu. Flöturinn skal vera
þurr til að ná sem mestu ísogi. Efnið má ekki koma í snertingu við vatn eða vatnsgufu fyrir notkun.

-

Fari monosílan á gler, tré eða aðra staði, þar sem ekki á að nota efnið, skal hreinsa það

strax af með spritti eða öðrum þar til gerðum hreinsiefnum. Myndist pokar í málningu sem fyrir er,
ef um er að ræða viðgerðir á gömlu, eða brúnir hennar verpist, skal skafa lausu málninguna burtu og
sílanbaða þann flöt aftur.
- Efnisnotkun skal vera 0,2 - 0,4 l/m2 miðað við sléttan flöt. Ef sprungur eru í yfirborði
flatar skal bera minnst 04 l/m2. Eftir að búið er að sílanbaða ákveðinn flöt skulu líða amk. 4-6 klst.
áður en vatn má komast í snertingu við flötinn.
-

Ekki skal sílanbaða við lægra hitastig en 5 gr.c, eins skal flöturinn sem sílanbaða á, að

vera minnst 3 gr.c yfir daggmörkum loftsins meðan á sílanböðun stendur og þornun.
Mála síðan með steinacrylmálningu af þeirri gerð sem kemur fram í magnskrá eða verkkaupi velur.
Fjöldi umferða kemur fram í magnskrá. Efnisnotkun skal í fyrstu umferd vera um 0,17 l/m2 miðað
við sléttan flöt og þurrfilmuþykkt skal vera 75 mikron. Efnisnotkun seinni umferða skal vera um
0,12 l/m2 miðað við sléttan flöt og Þurrfilmuþykkt skal vera

a.m.k. 115 mikron. Lárétta og

hallandi fleti eins og steinkanta og vatnsbretti glugga, skal loka með vatnsþéttandi efni áður en
málun hefst, td. þykkhúð eða Xypex efni.
Vísað er einnig í verklýsingu 7.4.1. Almennt, varðandi vinnu þessa. Verkkaupi ákveður lit ef annað
er ekki tekið fram.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.

Þá skulu

verðin innihalda verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni,
kverkar, skurði, þrif á gleri og aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða
2.6.4.2 Málun tréverks
Allt timbur skal vera gagnvarið áður en uppsetning hefst, samanber verklýsingu fyrir viðkomandi
byggingarhluti. Mála skal tréverk með terpentínuþynnanlegri alkíðolíuviðarvörn. Varðandi málun
skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda.
Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt:
-

Metta viðinn með terpentínuþynnanlegri alkíðolíu grunnviðarvörn með 5-15%

þurrefnisinnihaldi. Til að metta viðinn getur þurft að bera á fleiri en eina umferð. Umframolíu sem
ekki gengur inn í viðinn skal þurrka af með klút. Áður en málun hefst skal rakinn í viðnum vera
minni en 18%.
-

Mála skal tvær umferðir með þekjandi terpentínuþynntri alkíðolíu viðarvörn.

Efnisnotkun um 0,12 l/m2 per umferð. Þurrfilmuþykkt einnar umferðar sé 30-35 mikron. Endanleg
þurrfilma skal vera amk. 60 míkron.
-

Á álagsfleti svo sem botnfalslista, lárétta pósta, neðsta karmstykki og lárétta fleti aðra

skal mála þriðju umferð, þannig að endanleg þurrfilmuþykkt sé a.m.k. 90-100 mikron á þessum
stöðum.
Vísað er einnig í verklýsingu 7.4.1. Almennt, varðandi vinnu þessa. Verkkaupi ákveður lit ef annað
er ekki tekið fram.

2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir
2.6.5.1 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum, eftir því sem við á og skal
verktaki kynna sér hvorutveggja áður en verk hefst og vera öruggur um að hann skilji að fullu.
Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða
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að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna, umfram það sem teikningar segja til um, skal hann
tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á
verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.

Verktaki skal verja alla glugga, gler og útihurðir fyrir

skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur eftir því sem ástæða er
til. Allt timbur sem kemur fyrir í verkinu skal gagnvarið og þar sem timbur liggur að steypu skal
setja millilegg úr asfaltpappa.
Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m2 vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100 Pa.
Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist gæðakröfur.
Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar eða úr
kopar/messing. Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra faga og karma skal vera 10 mm nema
annað sé tekið fram.
Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé slíkt
sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa.

Vanti uppá verklýsingar skal nota

viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir.
2.6.5.2 Gluggar
Gluggar skulu vera ál/timburgluggar, svart ál sem snýr út og að sama lit og klæðning, hvítt timbur
að innan. Glerið í gluggunum er tvöfalt K-gler samkvæmt gr. 13.3.2. í byggingarreglugerð.
Hámarks U-gildi þess er 2,0 W/m2K. Fylgja skal sérteikningu við lokafrágang glugga og þeir flettir
sem glugginn liggur upp við og þar sem kíttið er skal vera þurr og hreinn við ísetningu.
Framleiðandi glugganna skal vera viðurkenndur á því sviði.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í stykkjum (stk), eins og telja að verki loknu.

Í

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.
2.6.5.3 Hurðir
Útihurðar eru úr svörtu timbri. Ef gler er í hurðum skal það vera öryggisgler og hámarks U-gildi
þess vera 3,0W/m2K. Læsingar hurðanna skulu vera þriggja punkta læsingar nema annað sé tekið
fram. Skulu vera að lágmarki þrjár lamir á hverri hurð og skulu þær uppfylla notkunar kröfur.
Framleiðandi hurðanna skal vera viðurkenndur á því sviði. Fylgja skal sérteikningum við frágang
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hurða og tryggja að flettir séu þurrir við ísetningu og skal fara vel yfir að nógu þétt sé svo ekki fari
að leka.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í stykkjum (stk), eins og telja að verki loknu.

Í

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.
2.6.5.4 Bílskúrshurð.
Bílskúrshurðir/innkeyrsluhurðir, samkvæmt teikningum og af þeirri gerð sem tilgreind er í
magnskrá skal setja í hurðarop með tilheyrandi járnum. Hurðir skulu vera af viðurkenndri gerð og
skal eftirlitsmaður verkkaupa samþykkja þær áður en þær eru settar í.
Hurðirnar skal stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í stykkjum (stk), eins og telja að verki loknu. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum.
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2.7 Frágangur lóðar
2.7.1 Jarðvinna
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,
misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Vanti
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Jarðvinnu skal vinna í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð og í
samræmi við staðla, lög og reglugerðir.
Áður en verk er hafið skal verktaki kynna sér hvar lagnir í jörðu séu, til að geta tekið tillit til þeirra
við gröft. Verktaki tekur við verkstað í því ástandi sem hann er í. Telji hann ástand verkstaðar verra
en eðlilegt getur talist skal hann gera verkkaupa viðvart áður en framkvæmdir hefjast.
Verktaki skal taka fyllsta tillit til umferðar yfir og í nágrenni við verkstað þannig að jarðrask taki
sem styttstan tíma og að tiltækar séu göngubrýr t.d. vegna aðkomu að húsum.
2.7.1.1 Gröftur fyrir bílaplan og stétt
Uppúr stæði hellulagðra gangstétta, stíga og verandar skal fjarlægja allan lausan og lífrænan jarðveg
niður á fastan botn, eða niður í 80 cm. dýpi undir endanlegt jarðvegsyfirborð. Upp úr bílastæðum og
innkeyrslu svo og leikvelli skal fjarlægja allan ófrostþolinn jarðveg niður á fastan botn, eða niður í
80 cm. dýpi undir endanlegu yfirborði, enda sé burðarhæfur jarðvegur fyrir hendi í þeirri dýpt.
Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðvegur telst nægilega burðarhæfur.
Að grafa holur fyrir undirstöðum felur í sér að grafa niður á fastan og burðarhæfan botn í samræmi
við teikningar, magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingu.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum (m3), eins og mæla má að verki loknu
frá óhreyfðum jarðvegi. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar.
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2.7.1.2 Fylling fyrir bílaplan og stétt
Í stæði hellulagðra gangstétta, stíga og verandar skal fylla með burðargóðu og frostfríu
fyllingarefni, í samráði við eftirlitsmann. Enginn steinn í fyllingunni má vera stærri en 45 mm í
þvermál. Efstu 10 cm undir hellum skulu vera úr fínum sandi. Í bílastæði, innkeyrslur og leikvelli
skal fylla með grús.
Grúsafyllingin skal vera frostörugg niður í 80 cm dýpt undir endanlegu yfirborði. Þess skal gætt vel
að þjappa vandlega kringum brunna, niðurföll og spindla, eftir því sem við á, þegar búið er að setja
yfirborð í endanlega hæð.
MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða nettó rúmmetrum (m3), eins og
mæla má að verki loknu og miðast við þjappað efni. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig brottflutningur og
förgun umframefnis.

2.7.2 Mannvirki á lóð
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Vanti
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Leggja skal lagnir í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og magntöluskrá og góð og fagleg
vinnubrögð og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Nota má önnur efni en fram kemur í
verklýsingum eða magnskrá enda sambærilegt og samþykkt af verkkaupa.
2.7.2.1 Forsteypt sorptunnuskýli
Sorptunnuskýli skulu hvíla á steyptri stétt við húsið. Skýlin skulu vera af þeirri stærð sem fram
kemur á teikningum og í magnskrá. Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp skýli og ganga
frá því að fullu til notkunar.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar.

Einnig festingar, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun

umframefnis.

2.7.3 Lagnir í jörð
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Vanti
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Leggja skal lagnir í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og magntöluskrá og góð og fagleg
vinnubrögð og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Nota má önnur efni en fram kemur í
verklýsingum eða magnskrá enda sambærilegt og samþykkt af verkkaupa.
2.7.3.1 Jarðvatnslögn heild án jarðvinnu
Frárennslislagnir eru plastpípur úr stífu PVC (rauð rör) og skal fittings samsvara pípum að gerð og
gæðum. Fyrir pípum skal grafið í fullþjappaða fyllingu (eða burðarhæfan jarðveg) 150 mm. undir
botn röra. Undir rörin komi jöfnunarlag úr hörpuðum sandi og skal það vélþjappað. Kringum pípur
sé um 150 mm. þykkt lag af sandi.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eins og mæla má að verki
loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni,
vinna, vélar og flutningar. Einnig festingar, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun
umframefnis.

2.7.4 Frágangur yfirborðs, gang- og akbrauta
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
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teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Vanti
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
2.7.4.1 Steypt bílaplan og stétt
Gangstígar skulu vera steyptir ofan á sand a.m.k. 70 mm. á þykkt, breidd samkv. teikningum.
Grúsarfylling undir stétt er ekki með í þessum lið.
Öll steinsteypa og steypuvinna skal vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST-10, ÍST EN 13670 og ÍST
16:
Brotþolsflokkar:

S-200, S-250 (nánar tilgreint á burðarþolsteikn.)

Stærstu efniskorn:

D-32 mm.

þykktarflokkur:

þF sigmál (50-100mm.)

Íblöndunarefni:

Loftblendi 4.5%

Framkvæmdaflokkur:

B

Heimilt er að auka sigmál steypu með notkun íblöndunarefna. Áður en notkun slíkra íblöndunarefna
hefst skal þó leitað samþykkis eftirlitsmanns.
Ennfremur skal steypan uppfylla eftirfarandi skilyrði:
ÁLAGSFLOKKUR KRÖFUR
II.
Útisteypa;

v/s < 0.45

Verður fyrir

Loft 5 - 6 %

saltáhrifum

Sement 350

eða miklu
veðrunarálagi.
Athugasemdir:
V = vatn (kg/m3)
S = sement (kg/m3)
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Loft mælt laust fyrir niðurlögn (eftir dælingu ef dælt er). Ef vikið er frá kröfum verður að sýna með
forprófunum að steypa standist frostþolspróf NS 209 með 3% NaC1 upplausn. Er þá miðað við að
flögnun sé < 0,5 kg/m2 í álagsflokki II og < 1,0 kg/m2 í álagsflokki I.
Álagsflokkar eru tilgreindir á burðarþolsteikningum.
Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll og
brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við sbr. ÍST-10, ÍST
EN 13670 og ÍST 16..
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt er á teikningum eða til breytinga á
þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara og eru tillögurnar
háðar samþykki hans.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis.

2.7.5 Gras og gróður
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær áður en
verk hefst og skilja að fullu.

Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga,

misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem
teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. Vanti
uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki má engar
breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.
Ganga skal frá grasi og gróðri í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og magntöluskrá og góð og
fagleg vinnubrögð og í samræmi við staðla.
2.7.5.1 Slétta lóð og þekja (úthagaþökur)
Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en grasþökur koma á
svæðið, búið að fínjafna og valta með túnvaltara. Þess skal gætt vel að hallar séu réttir og í
samræmi við teikningar, þannig að hvergi geti sest vatn í polla á grassvæðinu. Valta skal vel yfir
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með venjulegum túnvaltara, fylla mold í dældir sem þá myndast og endurtaka völtunina. Losa skal
20-30 mm með hrífu og þekja síðan með þökum af þeirri gerð sem kemur fram í magntöluskrá..
Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja þau tún eða staði, þar sem verktaki hyggst taka þökur.
Túnþökur skulu vera gallalausar án mosa og illgresis Þ.e. fífla o.þ.h., þær skal leggja þétt og valta
síðan yfir með túnvaltara. Á grasflötina skal bera blandaðan túnáburð 20-14-14, 20 kg á 100 m2,
þegar eftir útlagningu. Verktaki skal annast grasfleti, vökva og slá, meðan þökurnar eru að festa
rætur. Þá skal hann laga gallaða bletti áður en verkið er afhent verkkaupa. Grasfleti skal slíta frá
húsi og hellum með 150 mm breiðu og 100 mm. þykku perlumalarlagi, og skal kostnaður við það
vera innifalinn í þessum lið.
Úthagaþökur skulu innihalda villtar íslenskar blómplöntur og grastegundir.

Meginuppistaða

gróðurtegunda í þökunum skal vera: Língresi, túnvingull, blásveifgras, ilmreyr, hvítsmári, blóðberg,
ljónslappi, murur, möðrur og annar villtur íslenskur blómgróður. Þökurnar skulu vera 50 mm á
þykkt (+/- 1,5 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir alla rúlluna/þökuna og eins á
milli rúlla/þakna. Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda
svipaða gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.
Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu
maí - september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn.
Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5-7 sólarhringa fyrir útlögn.
Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað).
Eftirlitsmaður skal samþykkja að úthagagrasið uppfylli gæðakröfur áður en vinna við þökulögn
hefst.
Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við útlagningarhraða. Þökur
mega ekki standa í rúllum eða stæðum lengur en 3 daga frá þeim degi sem þær voru skornar.
Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum. Þökurnar skal leggja hálft í hálft og þannig að hvergi
verði bil á milli. Heimilt er þar sem aðstæður leyfa að leggja út þökurúllur með þar til gerðum
vélum. Hjólför og önnur þjöppun sem verður á yfirborði skal lagfærð jafnóðum.
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Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi grassvæði og
fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. Yfirborð
á nýjum þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði.
Þökur sem lagðar eru í fláa 1:2 eða brattari skulu hælaðar niður með plast- eða timburhælum til að
koma í veg fyrir að þær renni til. Óheimilt er að nota járnhæla. Miða skal við að hámarki 1,5 m bil á
milli hæla í hverja þökuröð. Þökur í fláum skulu ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki þvert
á hallann.
Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á
þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi yfirborð.
Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu lagfærðar jafnóðum. Viðgerðir
skulu að lágmarki vera í sömu breidd og rúlla/þaka og 50 cm að lengd. Ekki er heimilt að skera til
minni þökubúta í viðgerðir.
Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið liggja
undir þökunum.
Þökur skulu lagðar þétt saman og hvergi mega vera bil á milli langhliða eða enda. Kantar,
langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir.
Þökurnar mega ekki líða vatnsskort við útlögn og frágang og skulu vökvaðar eftir þörfum.
Faglærður einstaklingur með sveinspróf eða meistararéttindi í skrúðgarðyrkju skal meta og stjórna
vökvun grassins.
Ekki skal nota áburð, hvorki tilbúinn né húsdýraáburð, í rótarlag eða að lokinni þökulagningu.
Verktaki skal vökva þökulögð svæði.
Ræktunarjarðvegur fyrir úthagaþökur skal vera, grjóthreinsuð næringarsnauð fokmold (20 mm
möskvastærð) blönduð með sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 50% mold og 50% sandur. Nánar
ákveðið í samráði við eftirlitsmann. Eftir útlagningu skal þykkt ræktunarjarðvegsins að jafnaði vera
10cm.
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna,
vélar og flutningar. Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis.
2.7.5.2 Limgerði
Limgerði, trjám og/eða runnum, af þeirri tegund sem getið er í magnskrá, eða annari trjátegund, sem
eftirlitsmaður samþykkir skal planta s.kv. lóðarblaði. Plöntur skulu vera gallalausar, klipptar og af
þeirri stærð og aldri sem fram kemur í magnskrá, sé aldur ekki tekinn fram skulu þær ekki vera
yngri en tveggja ára. Sjá lóðarteikningu. Gæðakröfur hvað varðar plöntur skulu vera samkvæmt 1.
flokki í drögum að íslenskum staðli fyrir tré og runna, útgefnum í febrúar 1995. Gróðursetningu
skal vinna undir stjórn skrúðgarðyrkjumeistara eða garðyrkjufræðings.
Í holuna sem plantað er í skal setja húsdýraáburð 1-2 kg í hverja holu og blanda vel saman við
moldina í holunni.

Skila skal öllum trjám og runnum vel lifandi og óskemmdum.

Eftir

gróðursetningu og áður en sandlag er sett yfir beðin, skal bera 2 kg. af tilbúnum áburði (blákorn) og
4 kg. af áburðarkalki á hverja 100 m2.
fram að lokaúttekt verksins.

Vökva skal eftir útplöntun og áfram ef tíðarfar er þurrt,

Eftir eitt ár frá útplöntun skal verktaki skipta út plöntum hafi

einhverjar misfarist eða eru sýnilega lélegar. Eftirplöntun þessi skal reiknast með í verði.
Öll stakstæð tré skal binda upp með tveimur sívölum staurum 100 mm í þvermál og 1800 mm
háum.

Staurinn skal rekinn niður áður en plantan er gróðursett. og nái 200 mm niður fyrir

gróðurmoldarlagið. Nota skal gúmmístrimla úr bílaslöngu eða annað sambærilegt til uppbindingar
og skulu strimlarnir vera 50 mm breiðir.

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum, eftir því sem
fram kemur í magnskrá og eins og mæla má eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar.
Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis.
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3 Tilboðsskrá
3.1 Tilboðsblað

Borgarsíða 37
TILBOÐSBLAÐ
Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Borgarsíða 37, samkvæmt
meðfylgjandi tilboðsskrá:

Heildartilboðsfjárhæð er með
virðisaukaskatti.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST
ÞANNIG:
FJÁRHÆÐ

0
1
2
3
4
5
6
7

HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
BURÐARVIRKI
LAGNIR
RAFKERFI
FRÁGANGUR INNANHÚSS
FRÁGANGUR UTANHÚSS
FRÁGANGUR LÓÐAR
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ
MEÐ VSK:

18,172,750
22,762,781
16,315,723
6,524,682
7,525,013
24,065,689
10,268,042
5,425,369

111,060,049

Staður og dagsetning: Akureyri, 10. maí 2021

Nafn bjóðanda og kennitala: Byggir best ehf. 030206-3890

Heimilisfang: Bestustaðir 27, Bestibær
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Sími: 2944472

Netfang: byggirbest@bestir.is

Undirskrift bjóðanda:

Útboðsnúmer 12345

3.2 Hönnun og ráðgjöf
0

HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

0.1
0.2
0.3

Heildarhönnun
Byggingarstjórn og eftirlit
Lóðagjöld

594
247
1

m3
m2
stk

6,647
11,065
11,491,377

KAFLI 0 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:

3,948,318
2,733,055
11,491,377

18,172,750

3.3 Aðstaða og jarðvinna
NR.

HEITI VERKÞÁTTAR

1
1.1

AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
Aðstaða

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verkpallar og fallvörn
Færanleg bygggirðing 3,5m
Byggingarkrani
Lokaþrif nýbygging
Ófyrirséð
Kafli 1.1 Aðstaða samtals:

1.2

Jarðvinna

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Gröftur og brottflutningur
Fylling undir undirstöður og í grunn
Jöfnun fyllingar og fyllingar undir grunn
Gröftur f/frárennslislögnum, sanda og þjappa
Fylling og þj. grófur sandur
Söndun með lögnum og síudúkur
Kafli 1.2 Jarðvinna samtals:

MAGN

EININ EININGARVE HEILDARVER
G
RÐ
Ð

1
56
105
1
220
255

heild
lm
lm
heild
m²
m²

415
365
486
40
6
60

m³
m³
m²
lm
m³
lm

1,888,020
35,748
8,491
2,288,761
1,027
42,550

1,888,020
2,001,888
891,555
2,288,761
225,940
10,850,250
18,146,414

1,867
4,932
1,009
9,133
7,876
6,246

774,805
1,800,180
490,374
365,320
47,256
374,760
3,852,695
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1.3
1.3.1
1.3.2

Einangrun sökkla og botnplötu
Einangrun sökkla, 100 mm EPS og takkadúkur
Einangrun undir botnplötu, 100 mm
Kafli 1.3 Einangrun neðan botnplötu samtals:

26
115

m²
m²

12,007
3,926

312,182
451,490
763,672

22,762,781

KAFLI 1 - FÆRIST Á TILBOÐSBLAÐ:

3.4 Burðarvirki
2
2.1

BURÐARVIRKI
Steypumót

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Mót fyrir undirstöður
Mót fyrir veggi
Mót fyrir loftplötu
Kafli 2.1 Steypumót samtals:

2.2

Bendistál

2.2.1
2.2.2

Steypustyrktarstál - K10
Steypustyrktarstál - K12
Kafli 2.2 Bendistál samtals:

2.3

Steinsteypa

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Steypa í undirstöðum, C-25
Steypa í útveggjum, C-30
Steypa í innveggjum, C-25
Steypa í botnplötu, C-25
Steypa í milliplötu, C-25
Kafli 2.3 Steinsteypa samtals:

2.4

Trévirki

2.4.1
2.4.2
2.4.3

Útveggjagrind 45x145mm c/c 600mm
Klæðning m/vatnsl. krossv 9mm greni
Veggjatýpa 3
Kafli 2.4 Trévirki samtals:

2.5

Þak

2.5.1
2.5.2

Upptekið þak (grunnflötur)
Niðurtekið þak (grunnflötur)
Kafli 2.5 Þak samtals:

KAFLI 2 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:

76
215
100

m²
m²
m²

11,960
10,806
10,660

908,960
2,323,290
1,066,000
4,298,250

4,551
413

kg
kg

452
452

2,057,052
186,676
2,243,728

15
28
7
14
20

m³
m³
m³
m³
m³

43,284
43,284
43,284
43,284
43,284

654,021
1,224,937
299,958
621,991
863,949
3,664,856

131
131
25

m²
m²
m²

9,911
5,638
16,852

1,300,323
738,578
421,300
2,460,201

56
64

m²
m²

27,794
32,691

1,556,464
2,092,224
3,648,688

16,315,723
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3.5 Lagnir
3

LAGNIR

3.1

Frárennslislagnir

3.1.1

jarðvatnslagnir

63

lm

4,828

304,164

3.1.2

Skólp lagnir

34

lm

5,965

202,810

3.1.3

Beygjur, o100 mm PVC

5

stk

1,996

9,980

3.1.4

Lok, o100 mm PVC

3

stk

843

2,529

3.1.5

Hreinsibrunnur pl. o600 mm, hæð 1,4 m

2

stk

98,803

197,606

3.1.6

Lok á hreinsibr. stál, o600 mm (gangst.)

2

stk

59,669

119,338

3.3.7

Frárlögn innanh. (heild) o100 mm PP-sil

5

m

59,395

296,975

3.3.8

Tengistykki o100 mm, PP-silence

3

stk

3.3.9

Niðurfallsrenna vönduð, l=1,0 m án rist

6

stk

33,915

203,490

3.3.10

Rist á niðurfallsrennu ryðfrí, l=1,0 m

6

stk

36,630

219,780

3.3.11

Svalaniðurföll o70 mm

2

stk

11,252

22,504

3.3.12

Lekaprófun

1

stk

35,451

35,451

0

Kafli 3.1 Frárennslislagnir samtals:

1,614,627

3.2

Vatnslagnir

3.2.1

Pex rör með teng.

63

lm

5,718

360,234

3.2.2

Tengidósir f/pexlagnir í st. vegg/gólf

7

stk

13,046

91,322

Kafli 3.2 Vatnslagnir samtals:

451,556

3.3

Hitalagnir

3.3.1

Pex rör í rör 20m

63

lm

7,162

451,206

3.3.2

einstreymisloki o20 mm

2

stk

5,961

11,922

3.3.3

öryggislokar 015

2

stk

6,777

13,554

3.3.4

kúlulokar o20

2

stk

4,042

8,084

3.3.5

Tæmingarlokar o2mm

2

stk

5,648

11,296

3.3.6

þrýstimælar

1

stk

4,458

4,458

3.3.7

loftpúðar 20mm

2

stk

5,174

10,348

3.3.8

Gólfgeislalögn o20 mm, pex

662

lm

752

497,824

3.3.9

Dreifikistur gólfgl.m/stýr.o25 mm, slauf

1

stk

63,511

63,511

3.3.10

Skápur fyrir gólfgeislalögn

1

stk

71,564

71,564

3.3.11

Hitanemar fyrir gólfgeisla, þráðl.

1

stk

24,327

24,327

3.3.12

Tölva v/þráðl. hitanema, 6A

1

stk

68,582

68,582

3.3.13

Ofnlokar (Danfoss) o10 FJVR

5

stk

11,347

56,735

3.3.14

Einstreymisloki o20 mm

1

stk

5,961

5,961
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3.3.15

Tæmingarlokar o20mm

2

stk

5,648

11,296

3.3.16

Kúluloki o20 mm

4

stk

2,190

8,760

3.3.17

Öryggis/áfyllingarloki, samb. o20 mm

2

stk

8,666

17,332

3.3.18

Vatnshita- og þrýstingsmælir

1

stk

10,099

10,099

3.3.19

Þensluker, lokað, 12 lítra

1

stk

18,402

18,402

3.3.20

Slaufuloki, o20 mm, (Danf)

1

stk

127,630

127,630

3.3.21

Þrýstijafnari AVP (Danf), o20 mm

1

stk

180,392

180,392

3.3.22

Hringrásardæla 15-40, 130

1

tk

76,282

76,282

3.3.23

Prófanir á hitakerfi (eitt kerfi)

1

stk

29,410

29,410

3.3.24

Stillingar á hitakerfi (eitt kerfi)

1

stk

52,214

52,214

Kafli 3.3 Hitalagnir samtals:

3.4

Veitugjöld

3.4.1

Heimæðagjald

1,831,189

1

stk

1

509,340

Heimæðagjald o32 mm (td. einbhús/raðh)
3.4.2

kalt

1

stk

1

421,416

3.4.3

Inntak hitaveitu o20 mm

1

stk

1

548,912

Kafli 3.4 Loftræsilagnir samtals:

1,479,668

3.5

Hreinlætistæki

3.5.1

Handlaug í borð m/blöndunart. og tilh.

2

3.5.2

Eldhúsv m/borði, blöndt, vatnsl. oth.

1

3.5.3

Baðkar m/blöndunart., vatnsl. og tilh.

1

3.5.4

Ræstivaskur m/fötugr. blt., vatnsl. oth.

3.6.5

stk

141,235

282,470

146,554

146,554

stk

284,749

284,749

1

stk

104,528

104,528

Einf. stálv m/blöndunart., vatnsl. oth.

2

stk

90,985

181,970

3.6.6

Þvottavélakranar

2

stk

6,548

13,096

3.6.7

Slöngukranar o15 mm

2

stk

4,565

9,130

3.6.8

Gólfniðurfall með o40/50 mm, hliðarstút

5

stk

25,029

125,145

stk

Kafli 3.5 Hreinlætistæki samtals:

1,147,642

3,6

Brunaþétting

3.6.1

Brunaþétting með lögnum, stst. vegg/gólf

12

stk

9,479

113,748

3.6.2

Brunaþétting með lögnum, léttur veggur

15

stk

8,052

120,780

3.6.3

Frágangur m/lögnum, léttur veggur

15

stk

5,771

86,565

KAFLI

3

-

TILBOÐSBLAÐ:

FÆRIST

Á
6,524,682
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3.6 Rafkerfi
4

RAFKERFI

4.1

Raflagnir í steypu og grunn

4.1.1

Inntak rafmagns, 3ja fasa 50 A

1

stk

257,614

257,614

4.1.2

Inntak ljósleiðara

1

stk

96,000

96,000

4.1.3.1 Ídráttarrör inntaka ø32

50

lm

1,946

97,300

4.1.3.2 Ídráttarrör inntaka ø40

30

lm

2,185

65,550

4.1.4.1 Pípur í steypu ø16

185

lm

1,013

187,405

4.1.4.2 Pípur í steypu ø20

24

lm

1,285

30,840

4.1.5

Sökkuljarðskaut, vírlásar og tengibox

1

heild

57,021

57,021

4.1.6

Jarðskautsvír og tenging við jarðskaut

18

lm

1,075

19,350

Kafli 4.1 Raflagnir í steypu samtals:

4.2

811,080

Aðrar pípulagnir og dósir

4.2.1.1 Pípur í timburlagnagrind, ø16

583

4.2.1.2 Pípur í timburlagnagrind, ø20

127

4.2.1.3 Pípur í timburlagnagrind, ø25

lm

1,030

600,490

lm

1,252

159,004

72

lm

1,554

111,888

4.2.2.1 Loftadósir m/loki

43

stk

2,555

109,865

4.2.2.2 Veggjadósir m/loki

29

stk

2,410

69,890

4.2.2.3 Tengla- og rofadósir m/loki

216

stk

2,418

522,288

4.2.3

Töflukassi, 500x700x140

1

stk

75,082

75,082

4.2.4

Tengikassi, 200x300x70

1

stk

12,706

12,706

Kafli 4.2 Aðrar pípulagnir og dósir
samtals:

1,661,213

4.3

Ídráttur, tenglar og rofar

4.3.1

Vinnuraflögn

247

4.3.2.1 Tenglar, 16A

130

4.3.2.2 Tenglar, 20A

2

4.3.2.3 Tenglar, rakaþéttir

m2

99

24,453

2,980

387,400

stk

4,044

8,088

6

stk

4,005

24,030

4.3.2.4 5p tenglar 16A

1

stk

9,446

9,446

4.3.3.1 Einfaldur rofi m/loki

48

stk

2,156

103,488

4.3.3.2 Samrofi m/loki

4

stk

2,654

10,616

4.3.4.1 Ídráttarvír, 1,5mm

2,196

lm

230

505,080

4.3.4.2 Ídráttarvír, 2,5mm

144

lm

302

43,488

4.3.4.3 Ídráttarvír, 4,0mm

120

lm

403

48,360

4.3.4.4 Ídráttarvír, 6,0mm

72

lm

584

42,048

stk
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4.3.4.5 Ídráttarvír, 10,0mm

12

lm

771

9,252

4.3.4.6 Ídráttarvír, 16,0mm

18

lm

1,339

24,102

4.3.5

Tengi 2,5mm

372

stk

599

222,828

4.3.6

Tenging og merking töflu

1

stk

40,497

40,497

4.3.7

Sjálfvör, 1x10-16A

19

stk

3,325

63,175

4.3.8.1 Lekaliði 2x16A

10

stk

8,752

87,520

4.3.8.2 Lekaliði 3x16A

1

stk

20,220

20,220

4.3.9

Dimmer

8

stk

10,568

84,544

Grunnskaut á vatnsinntak

1

stk

2,075

2,075

2

Jarðbinding á baði

1

stk

11,625

11,625

4.3.11

Thermostat

9

stk

29,309

263,781

4.3.10.
1
4.3.10.

Kafli 4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
samtals:

4.4

2,036,116

Lampa- og tækjabúnaður

4.4.1.1 Helluborð, 4 hellur keramik

1

4.4.1.2 Bakaraofn stakur, venjulegur

1

4.4.1.3 Elhúsvifta m/kola- og fitusíu

stk

126,227

126,227

stk

220,769

220,769

1

stk

112,116

112,116

4.4.1.4 Uppþvottavél, venjuleg

1

stk

142,384

142,384

4.4.1.5 Örbylgjuofn, 1000w vandaður

1

stk

59,714

59,714

4.4.2.1 Ljós í eldhús, loft 2x18w

3

stk

17,016

51,048

4.4.2.2 Ljós undir efri skápa eldhús

2

stk

12,124

24,248

4.4.2.3 Ljós á bað/snyrtingu LED

10

stk

25,075

250,750

4.4.2.4 Ljós í loft, 2x18w/LED

20

stk

29,938

598,760

4.4.3

Útiljós, 2x36w/LED

7

stk

34,602

242,214

4.4.4

Bílskúrshurðaropnari, tenging

1

stk

32,945

32,945

4.4.5

Stjórnstöð gólfhitakerf. tenging

1

stk

16,153

16,153

4.4.6

Rafbílahleðslustöð 22kW

1

stk

546,949

546,949

4.4.7

Handbækur, prófanir og kennsla

247

m2

136

33,592

Kafli 4.4 Lampabúnaður samtals:

4.5

Lágspennulagnir

4.5.1

Krossbretti 24 porta

2,457,869

1

stk

79,898

79,898

4.5.2.1 Símastrengur skermaður

240

lm

855

205,200

4.5.2.2 Ljósleiðarastrengur, 4 para

42

lm

1,389

58,338

4.5.2.3 Ljósleiðaraskúffa m/4 tenglum

1

stk

84,078

84,078

4.5.3.1 Símatengill m/loki

2

stk

9,662

19,324
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4.5.3.2 Tölvutenglar m/loki

10

stk

4,562

45,620

4.5.4

Prófanir og stillingar

1

stk

33,660

33,660

4.5.5

Dyrabjalla

1

stk

14,290

14,290

Kafli

4.5

Lágspennulagnir,

viðvörunarkerfi samtals:

540,408

4.6

Stýribúnaður á loftræsilagnir

4.6.1

Hraðastýring útsog, tenging

2

4.6.2

Loftræsisamstæða, tenging

1

stk
stk

6,109

12,218

6,109

6,109

Kafli 4.6 Stýribúnaður á loftræsilagnir
samtals:

KAFLI

18,327

4

-

FÆRIST

Á
7,525,013

TILBOÐSBLAÐ:

3.7 Frágangur Innanhúss
5
5.1

FRÁGANGUR INNANHÚSS
Múrverk

5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.4

Viðgerðir og holufylling
Veggja
Lofta
Gólfílögn
Kafli 5.1 Múrverk samtals:

5.2

Léttir veggir og klæðningar

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.5
5.2.6

Rakavarnarlag
Lagnagrind
Klæðning útveggja
Léttir veggir
Veggjatýpa 1
Veggjatýpa 2
Loftagrind
Loftaklæðning, gifsplötur
Kafli 5.2 Léttir veggir og klæðning
samtals:

5.3

Járn- og blikksmíði

5.3.1
5.3.2
5.3.3

Loftræsting, uppsett og stillt
Útsogsblásari, 15l/s m/veðurhlíf
Handrið stiga
Kafli 5.3 Járn- og blikksmíði samtals:

5.4

Málun

346
239
107
245

m²
m²
m²
m²

248
108
108
158
126
31
141
141

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

1,527
1,253
4,277

364,953
133,570
1,049,576
1,548,099

1,159
2,886
9,159

287,548
310,534
985,508

24,291
31,805
2,998
5,574

3,065,524
998,677
421,219
783,147
6,852,157

1
2
5

stk.
stk.
m

1,111,292
54,620
179,710

1,111,292
109,240
898,550
2,009,842
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5.4.1
5.4.2
5.4.2.1
5.4.2.1
5.4.3
5.4.3.1
5.4.3.2

Málun gifsklæddra innveggja og lofta
Sandspörslun
Sandspörslun veggja
Sandspörslun lofta
Málun á slétt sandsparsl
Málun innveggja á slétt sandsparsl
Málun lofta á slétt sandsparsl
Kafli 5.4 Málun samtals:

5.5

Innréttingar

5.5.1
5.5.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.5.3

Fataskápar og aðrir háir skápar
Eldhúsinnrétting
Undirskápar
Yfirskápar
Baðherbergis - og þvotthúsinnrétting
Kafli 5.5 Innréttingar samtals:

5.6

Innihurðir

5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6
5.6.5
5.6
5.6.6

Innihurðir - kröfulausar
IH-01
IH-02
IH-05
IH-06
EICS-30 hurðir
IH-04
EICS-60 hurðar
IH-03
Kafli 5.6 Innihurðir samtals:

5.7

Gólfefni

5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

Flísar á gólf
Flísar á vegg
Parket
Gólflistar
Kafli 5.7 Dúklögn og teppi samtals:

KAFLI 5 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:

450
357
228
129
357
228
129

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

4,218

1,899,787

2,891
2,561

660,015
329,089

2,649
2,375

603,972
306,375
3,799,238

10
10
8
2
3

lm
lm
lm
lm
lm

193,908

1,939,080

139,366
80,351
318,619

1,087,055
144,632
1,019,581
4,190,347

4
5
1
1

stk
stk
stk
stk

158,539
158,539
239,573
198,527

634,156
792,695
239,573
198,527

1

stk

229,473

229,473

1

stk

325,184

325,184
2,419,608

84
38
125
117

m²
m²
m²
lm

26,574
26,271
22,706
2,889

2,242,846
1,003,552
2,845,062
337,435
3,246,398

24,065,689
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3.8 Frágangur utanhúss
6
6.1

FRÁGANGUR UTANHÚSS
Múrhúðun

6.1.1
6.1.2
6.1.3

Vírhögg, holuf. og sementsk. (sökklar)
Einangrun á veggja 100 mm
Múrhúðun veggja
Kafli 7.1 Múrhúðun samtals:

6.2

Trésmíði

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Skýli fyrir framan útidyrahurð
Þakkantur
Vindpappi
Kafli 7.2 Trésmíði samtals:

6.3

Járn- og blikksmíði

6.3.1
6.3.2

Álklæðning
Vatnsbretti
Kafli 7.3 Járn- og blikksmíði samtals:

6.4

Málun

6.4.1
6.4.2

Málun steyptra fleti
Málun tréverks
Kafli 7.4 Málun samtals:

6.5

Gluggar, gler og útihurðir

6.5.1
6.5.1.1
6.5.1.2
6.5.1.3
6.5.1.4
6.5.1.5
6.5.1.6
6.5.1.7
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3
6.5.2

Gluggar
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
Hurðar
Aðalhurð
Svalahurð
Gönguhurð
Bílaskúrshurð
Kafli 7.5 Gluggar, gler og útihurðir
samtals:

KAFLI 7 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:

76
119
119

m²
m²
m²

1,476
7,290
16,339

111,586
865,323
1,939,439
2,916,348

1
46
108

stk.
lm
m²

215,987
12,697
833

215,987
584,062
89,631
800,049

108
74

m²
lm

29,787
9,223

3,216,996
684,808
3,901,804

122
10

m²
m²

3,022
1,991

368,684
19,910
388,594

15
9
1
1
1
2
1
1
5
1
1
3
1

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

130,462
80,825
145,662
175,806
70,825
133,676
143,454

145,662
175,806
141,650
133,676
143,454

289,786
203,607
224,446
354,268

289,786
203,607
673,338
354,268
2,261,247

10,268,042
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3.9 Frágangur lóðar
7
7.1

FRÁGANGUR LÓÐAR
Jarðvinna

7.1.1
7.1.2

Gröftur fyrir bílaplan og stétt
Fylling fyrir bílaplan og stétt
Kafli 8.1 Jarðvinna samtals:

7.2

Mannvirki á lóð

7.2.1

Forsteypt sorptunnuskýli
Kafli 8.2 Mannvirki á lóð samtals:

7.3
7.3.1

7.4
7.4.1

75
75

m³
m³

2,590
7,591

194,250
569,325
763,575

1

stk

184,154

184,154
184,154

63

lm

7,434

466,855

Lagnir í jörð,
snjóbræðslulagnir
Jarvatnslögn heild án jarðvinnu
Kafli 8.3 Lagnir í jörð,
snjóbræðslulagnir samtals:

466,855

Frágangur yfirborðs, gang- og
akbrauta
Steypt bílaplan og stétt
Kafli 8.5 Frágangur yfirborðs, gangog akbrauta samtals:

7.5

Gras og gróður

7.5.1
7.5.2

Slétta lóð og þekja (úthagaþökur)
Limgerði
Kafli 8.6 Gras og gróður samtals:

KAFLI 8 - FÆRIST Á
TILBOÐSBLAÐ:

94

m²

12,315

1,157,610
1,157,610

725
25

m²
m

3,827
3,144

2,774,575
78,600
2,853,175

5,425,369
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4 Kostnaðaráætlun og kr/fm
Við gerð kostnaðaráætlunar er notast við skjal sem varð til við gerð tilboðskráar. Verður hún sýnd
hér undir lið 4.1. og í lið 4.2 er gerð grein fyrir fermetraverði hússins.

4.1 Kostnaðaráætlun
0
1
2
3
4
5
6
7

HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
BURÐARVIRKI
LAGNIR
RAFKERFI
FRÁGANGUR INNANHÚSS
FRÁGANGUR UTANHÚSS
FRÁGANGUR LÓÐAR
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ
MEÐ VSK:

18,172,750
22,762,781
16,315,723
6,524,682
7,525,013
24,065,689
10,268,042
5,425,369

111,060,049

4.2 Fermetrarverð
Miðað við heildartölu úr tilboðsskrá, 111.060.049,- og brúttófermetrar hússins, 247,1 m2, fæst að
verð á fermetra er 449.454 kr/ m2
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5 Burðarþol
Ákveðið var að reikna burðarþol í uppteknu lofti í alrými. Þá er um að ræða ákvörðun stærðar á
sperrum og límtrésbita í mæni. Til þess að geta reiknað þessar stærðir þá þarf að gera sér grein fyrir
því álagi sem á þakið kemur. Tvennt þarf að athuga, það er eiginþyngd sem er þyngdin á þakinu og
flokkast undir langtímaálag en síðan þarf líka að huga að snjóálagi sem flokkast sem
meðaltímaálag. Ekki var gerð krafa um útreikning á vindálagi í þessu verkefni.

5.1 Sperrur
Fyrst var skoðað álag á þaksperrurnar. Byrjað var að telja saman alla þá byggingarhluta sem þakið
er byggt úr og fundin þyngd á meter sperru sem síðan var reiknað yfir lengd sperrurnar:

Úthlið
Efni

Massi efnis [kg/m]

Þyngd efnis [N/m]

Aluzink bára 18

3,30

32,95

Lekta

1,33

13,32

Stóll

0,85

8,51

Þakdúkur

0,09

0,85

Borðaklæðning

5,60

55,97

Sperra

4,63

46,31

Steinull

3,22

32,21

Rakasperra

0,11

1,07

Lagnagrind

1,13

11,33

Gips

4,80

47,97

Samtals

25,05

250,48

Innhlið
Til einföldunar þá erum við búnir að finna rétta stærð á sperru og bil milli sperra. Það er gefið hér
en verður sannreynt með útreikningum:
Stærð sperru: 45x245mm, styrkleikaflokkur: C24.
Bil milli sperra C/C: 533mm.
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Lengd sperru er 3,895 metrar svo eiginþyngd sem sperran þarf að bera er þá:

Teiknað er upp reiknimódel:

Undirstöðukraftarnir eru reiknaðir:

123

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

Teiknað er upp reiknimódel fyrir mesta vægi í sperrunni en það er í miðri sperru:

Þar sem
Mesta vægi er reiknað:

Nú er mesta spenna vegna vægis reiknuð, en það gildi er svo borið saman við burðargetu þess bita
sem valinn var.

Jafna fyrir mestu beygjuspennu er:
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Þar sem W er móttregðuvægi bitans sem við völdum. Við reiknum móttregðuvægi fyrir þennan bita
sem:

Þá er mesta beygjuspennan reiknuð:

Þá er búið að reikna álag vegna eiginþyngdar sem flokkast sem langtímaálag. Nú þarf að reikna
snjóálag en það flokkast sem meðaltímaálag. Ástæðan fyrir því að reikna þarf þetta álag í sitthvoru
lagi er vegna þess að tíminn sem álagið verkar á timbrið hefur áhrif á burðargetu timbursins.
Snjóálag reiknast sem jafndreift álag lárétt eftir sperruhafi. Við finnum gildið fyrir jafndreifða
álagið og breytum í punktálag og getum því notað sama reiknimódel og hér fyrir ofan.
Formúlan sem notuð er til að finna gildi snjóálags er gefin í staðli ÍST-EN-1991-1-3:

Þar sem:
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Húsið sem við erum með í hönnun er staðsett á Akureyri. Akureyri er á snjóálagssvæði 3, en þá telst
snjóálag við jörðu vera = 5kN/m². Á íslandi er affoksstuðull í flokknum “very windswept” sem
þýðir að stuðullinn er = 0,6. Bráðnunarstuðull lýsir áhrifum varma gegnum þakið á bráðnun.
Venjuleg íbúðarhús hafa stuðulinn 1,0. Formstuðull þaks í þessu tilviki er = 0,8.
Samantekt gilda:

Nú er snjóálag reiknað:

Reikna snjóálag á hvern meter af sperru:

Punktálagið F í reiknimódelinu reiknast sem:

Undirstöðukraftarnir eru reiknaðir:
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Mesta vægi er reiknað:
Ég nota reiknimódelið síðan úr fyrri vægisútreikningi nema að nú er:

Þá er mesta beygjuspennan reiknuð:

Samantekt útreikninga álags á sperrur:

Álag

Vegna eiginþyngdar

Vegna snjóálags

Punktálag F

976 N

4,76 kN

Undirstöðukraftar VA, VB

488 N

2,38 kN

Mesta beygjuvægi

453,87 Nm

2,21 kNm

Mesta beygjuspenna

1,01 MPa

4,92 MPa

Áður en hægt er að bera saman álag og burðargetu sperru þarf að reikna með öryggisstuðli timburs
og stuðli vegna tíma álags. Fyrir eiginþyngd er stuðullinn 0,6 notaður en vegna snjóálags er
stuðullinn 0,8 notaður. Öryggisstuðull fyrir timbur er 1,3.
Reikningsleg beygjuspenna verður því fyrir eiginþyngd:
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Reikningsleg beygjuspenna vegna snjóálags verður:

Samanlögð reikningsleg beygjuspenna verður þá:

Styrktarflokkur sperrunar sem við völdum er C24, sem er með beygjustyrk uppá 24 MPa. Við erum
undir þeirri spennu þannig að þessi stærð er í lagi.

5.2 Límtrébiti
Nú þarf að reikna álag á límtrésbitann í þakmæninum sem sperrurnar leggjast uppað. Ég set upp
reiknimódel:

Álag vegna eiginþyngdar reiknast sem eiginþyngd sperrana sem liggja að bitanum ásamt
eiginþyngd sjálfs bitans.
Til einföldunar þá erum við búnir að velja stærð á límtrébitanum en við munum reikna til
staðfestingar að sú stærð dugi.
Stærð límtrébita er 140x630mm, styrkleikaflokkur C24.
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Sperrurnar sem leggjast að bitanum eru 12 sitthvoru megin, áhrifasvæðið eru þá 13 bil með 12
sperrum. Álag eiginþunga þaks verður því (dreg eina sperru frá):

Rúmþyngd bitans er:

Heildarkraftur varanlegs álags er því:

Undirstöðukraftar vegna eiginþyngdar eru þá reiknaðir:

Nú er mesta beygjuvægi í bitanum reiknað, við teiknum reiknimódel:
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Sperrurnar eru jafndreifðar á bitann svo ég líki álagi sperra og bita við jafndreift álag q:

Mesta vægi er reiknað:

Nú þarf að reikna mesta beygjuspennu í bitanum, líkt og með sperrurnar þá er jafna mestu
beygjuspennu:

Þar sem W er móttregðuvægi bitans sem við völdum. Við reiknum móttregðuvægi fyrir þennan bita
sem:

Þá er mesta beygjuspennan reiknuð:

Þetta er þá mesta spenna vegna eiginþyngdar, næst þarf að reikna mestu spennu vegna snjóálags.
Við erum með 13 bil og því reiknast kraftur vegna snjóálags:
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Undirstöðukraftar vegna snjóálags eru þá reiknaðir:

Mesta vægi er reiknað:

Þá er mesta beygjuspennan reiknuð:

Samantekt útreikninga álags á bita:

Álag

Vegna eiginþyngdar

Vegna snjóálags

Punktálag F

15,03 kN

61,85 kN

Undirstöðukraftar VA, VB

7,51 kN

30,93 kN

Mesta beygjuvægi

12,78 kNm

52,62 kNm

Mesta beygjuspenna

1,38 MPa

5,68 MPa
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Áður en hægt er að bera saman álag og burðargetu bita þarf að reikna með öryggisstuðli límtré og
stuðli vegna tíma álags. Fyrir eiginþyngd er stuðullinn 0,6 notaður en vegna snjóálags er stuðullinn
0,8 notaður. Öryggisstuðull fyrir límtré er 1,25.
Reikningsleg beygjuspenna verður því fyrir eiginþyngd:

Reikningsleg beygjuspenna vegna snjóálags verður:

Samanlögð reikningsleg beygjuspenna verður þá:

Styrktarflokkur bitans sem við völdum er C24, sem er með beygjustyrk uppá 24 MPa. Við erum
undir þeirri spennu þannig að þessi stærð er í lagi.

5.3 Niðurbeygja
Kröfur eru í byggingareglugerð um hámarks formbreytingu vegna álags á þök. Krafan er sú að
niðurbeygja vegna heildarálags, þ.e.a.s. öllu tímaháðu álagi verði ekki meiri en L/200 og vegna
hreyfanlegs álags ekki meiri en L/400. Athugið að niðurbeygja vegna hreyfanlegs álags er miðuð
við bitann í jafnvægisstöðu byggingarhluta án hreyfanlegs álags.
Það eru því tvö atriði sem þarf að reikna:
● Niðurbeygja vegna eiginþyngdar (
● Niðurbeygja vegna snjóþyngdar (

)
)
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Síðan eru þessir útreikningar bornir saman við gildi í byggingarreglugerð [2]:

●
●

5. 3.1 Sperrur
Skoðum fyrst niðurbeygju sperra, til þess notum við útreikninga álags sem reiknað var áður.

Ég ætla að kalla q vegna eiginþyngdar qe og q vegna snjóálags qs:

Jafna fyrir mestu niðurbeygju er gefin sem [3]:
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Það eru tvær óþekktar stærðir í jöfnunni sem þarf að finna, það er hverfitregðan I og
fjaðurstuðullinn E. Fjaðurstuðull fyrir burðarvið í flokki C24 er gefinn sem

.

Hverfitregðuna þarf hinsvegar að reikna:

Nú er hægt að reikna niðurbeygjurnar:

Berum saman reiknaðar niðurbeygjur við ákvæði byggingarreglugerðar:

Niðurbeygja vegna heildarálags er í lagi.

Niðurbeygja vegna snjóálags er í lagi.
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5.3.2 Límtrébiti
Nú er skoðuð niðurbeygja á límtrébitanum. Bitinn er láréttur þannig að hægt er að nota sama
reiknimódel og í burðarþolsútreikningunum:

Jafna mestu niðurbeygju er líkt og með sperrurnar gefin:

Reikna skal niðurbeygju vegna eiginþunga og vegna snjóálags. Álagið er:

Fjaðurstuðull fyrir límtrébitann er E = 11,6 GPa og tregðuvægið I er reiknað:

Nú er hægt að reikna niðurbeygjurnar:
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Berum saman reiknaðar niðurbeygjur við ákvæði byggingarreglugerðar:

Niðurbeygja vegna heildarálags er í lagi.

Niðurbeygja vegna snjóálags er í lagi.
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6 Hitakerfi
Við erum með tvö hitakerfi í húsinu, gólfhita og ofna. Gerð var krafa um að hafa tvö kerfi og
völdum við að vera með gólfhita alls staðar nema í svefnherbergjum, en þar eru ofnar. Áður en
afköst eru valin þarf að reikna út varmatap í hverju rými hússins. Varmatap er annars vegar vegna
varmaleiðni gegnum byggingahluta og hinsvegar vegna loftskipta. Ofnar eða hitaslaufur eru svo
valin með þeim afköstum sem þarf til að anna því varmatapi. Miðað er við að hitakerfið hafi næg
afköst til að halda 20°C hitastigi í húsinu þegar að -15°C lofthiti er úti. Þá er mismunur inni og
úthita 35°C.
Til þess að geta reiknað varmatap einstakra rýma þá þarf að reikna varmatap einstakra
byggingahluta. Þessir byggingahlutar eru: útveggir, botnplata, þök og línutöp. Skoðum nú
útreikninga hvers hluta:

6.1 Útveggur steyptur

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

Ytra yfirborð

R [m2K/W]
0,04

Múrhúð

0,020

1,4

0,01

Einangrun

0,100

0,039

2,56

Steyptur veggur

0,180

1,95

0,09

Innra yfirborð

0,13

Alls (ΣR)

2,83
[W/m2K]

U’

0,35

ΔU (eitt lag ein.)

0,01

Kólnunartala U

0,36

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,40 hér reiknast kólnunartalan U =
0,36 svo það er í lagi.
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6.2 Útveggur léttur

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

Klæðn. + ytra yfirborð

R [m2K/W]
0,15

Loftræst bil / lektur

0,010

0,08

Krossviður

0,009

0,14

0,06

Einangrun / stoðir

0,145

0,047

3,09

Lagnagrind óloftræst

0,032

Klæðning

0,016

0,18
0,14

0,11

Innra yfirborð

0,13

Alls (ΣR)

3,80
[W/m2K]

U’

0,26

ΔU (eitt lag ein.)

0,01

Kólnunartala U

0,27

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,30 hér reiknast kólnunartalan U =
0,27 svo það er í lagi.
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6.3 Botnplata

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

R [m2K/W]

Einangr. u. gólfh.

0,025

0,039

0,64

Steypt botnplata

0,120

1,95

0,06

Einangrun

0,100

0,039

2,56

Jarðvegur

1,5

Alls (ΣR)

4,76
[W/m2K]

U’

0,21

ΔU (eitt lag ein.)

0,02

Kólnunartala U

0,23

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,30 hér reiknast kólnunartalan U =
0,23 svo það er í lagi.

6.4 Þak upptekið

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

Klæðning

R [m2K/W]
0,15

Loftbil

0,020

Sperrur + Einangr.

0,220

Lagnagrind

0,025

Loftaklæðning

0,012

0,08
0,047

4,68
0,18

0,14

0,09

Innra yfirborð

0,10

Alls (ΣR)

5,28
[W/m2K]

U’

0,19
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ΔU (eitt lag ein.)

0,01

Kólnunartala U

0,20

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,20 hér reiknast kólnunartalan U =
0,20 svo það er í lagi.
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6.5 Þak niðurtekið

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

Klæðning + loftr. bil

R [m2K/W]
0,15

Loftbil

0,020

Sperrur + Einangr.

0,220

Lagnagrind

0,025

Loftaklæðning

0,012

0,08
0,047

4,68
0,18

0,14

0,09

Innra yfirborð

0,1

Alls (ΣR)

5,28
[W/m2K]

U’

0,19

ΔU (eitt lag ein.)

0,01

Kólnunartala U

0,20

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,20 hér reiknast kólnunartalan U =
0,20 svo það er í lagi.
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5.6 Þak svalir

Hluti

d [m]

λ [W/mK]

Ytra yfirborð

R [m2K/W]
0,04

Hellur

0,050

1,4

0,04

Sandur

0,030

1,5

0,02

Jarðvegsfilt

0,005

0,52

0,01

Polystyren einangr.

0,250

0,034

7,35

Asfaltpappi - tvö lög

0,010

0,26

0,04

Steypt plata

0,200

1,95

0,10

Innra yfirborð

0,10

Alls (ΣR)

7,70
[W/m2K]

U’

0,13

ΔUr (áhrif úrkomu)

0,07

Kólnunartala U

0,20

Hámarksgildi kólnunartölu U samkvæmt byggingareglugerð er 0,20 hér reiknast kólnunartalan U =
0,20 svo það er í lagi.

6.7 Línutöp
Vegna þess að húsið er einangrað að utan og einangrun er óslitin milli hæða þá verður ekki mikið
um kuldabrýr (línutöp). Varmatap vegna línutapa er að mestu vegna ísetningar glugga og hurða.
Gildi fyrir slík línutöp eru fengin úr staðli ÍST-66 (Varmatap húsa - Útreikningar) en þar eru gefin
línutöp fyrir ísetningu glugga Ψ=0,04 W/(mK).

6.8 Loftskipti
Í útreikningum vegna loftskipta er gert ráð fyrir 0,8 loftskiptum á klukkustund en það teljast
almennt lágmarks loftskipti til að viðhalda góðu innilofti. U-gildi vegna loftskipta eru 0,34
W/(m3K).
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6.9 Yfirlit rýma
Reiknað er varmatap í hverju rými og svo eru þær niðurstöður notaðar til að ákvarða afköst ofna og
hitaslaufa fyrir rýmin. Hér koma yfirlitsmyndir af rýmunum til að átta sig betur á þeim
útreikningum sem koma í framhaldinu:
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6.10 Útreikningar varmataps
6.10.1 Rými 1: Bílskúr
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

18,16

35

0,36

228,82

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Hurð

2,15

35

1,8

135,45

Bílskúrsh.

5,04

35

1,8

317,52

Gólf

26,78

25

0,25

167,4

Samtals

967,31

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

21,4

35

0,04

29,96

Samtals

29,96

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

66,96

53,57

35

0,34

637,46

Samtals

637,46

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

967,31

Línutöp

29,96

Loftræstitap

637,46

Samtals

1634,7
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6.10.2 Rými 2: Geymsla
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

19,32

35

0,36

243,43

Hurð

2,1

35

1,8

132,3

Þak

12,79

35

0,2

89,51

Gólf

12,79

25

0,25

79,92

Samtals

545,16

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,2

35

0,04

8,68

Samtals

8,68

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

26,85

21,48

35

0,34

255,64

Samtals

255,64

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

545,16

Línutöp

8,68

Loftræstitap

255,64

Samtals

809,48
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6.10.3 Rými 3: Þvottahús
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

5

35

0,36

32,76

Gluggi

0,25

35

1,5

13,13

Hurð

2,15

35

1,8

135,45

Gólf

8,94

25

0,25

55,88

Samtals

237,21

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

8,3

35

0,04

11,62

Samtals

11,62

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

22,35

17,88

35

0,34

212,77

Samtals

212,77

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

237,21

Línutöp

11,62

Loftræstitap

212,77

Samtals

461,6
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6.10.4 Rými 4: Gangur/stigi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

5,31

35

0,36

66,84

Gluggi

0,95

35

1,5

49,61

Gólf

17,1

25

0,25

106,88

Samtals

223,33

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

3

35

0,04

4,2

Samtals

4,2

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

42,75

34,2

35

0,34

406,98

Samtals

406,98

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

223,33

Línutöp

4,2

Loftræstitap

406,98

Samtals

634,51
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6.10.5 Rými 5: Herbergi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

19,08

35

0,36

240,35

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Gólf

16,93

15

0,25

63,50

Samtals

421,97

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,1

35

0,04

8,54

Samtals

8,54

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

42,34

33,87

35

0,34

403,03

Samtals

403,03

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

421,97

Línutöp

8,54

Loftræstitap

403,03

Samtals

833,55
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6.10.6 Rými 6: Herbergi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

15,38

35

0,36

193,73

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Gólf

11,64

15

0,25

43,65

Samtals

355,5

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,1

35

0,04

8,54

Samtals

8,54

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

29,1

23,28

35

0,34

277,02

Samtals

277,02

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

355,5

Línutöp

8,54

Loftræstitap

277,02

Samtals

641,06
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6.10.7 Rými 7: Bað
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

3,5

35

0,36

44,1

Gluggi

0,25

35

1,5

13,13

Gólf

4,68

25

0,25

29,25

Samtals

86,48

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

2

35

0,04

2,8

Samtals

2,8

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

11,7

9,36

35

0,34

111,38

Samtals

111,38

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

86,48

Línutöp

2,8

Loftræstitap

111,38

Samtals

200,66
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6.10.8 Rými 8: Forstofa
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

3,34

35

0,36

42,08

Hurð

3,01

35

1,8

189,63

Gólf

7,92

25

0,25

49,53

Samtals

281,24

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

7,1

35

0,04

9,94

Samtals

9,94

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

19,81

15,85

35

0,34

188,61

Samtals

188,61

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

281,24

Línutöp

9,94

Loftræstitap

188,61

Samtals

479,79
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6.10.9 Rými 9: Herbergi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

5,25

35

0,36

66,15

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Gólf

9,36

15

0,25

35,1

Samtals

219,38

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,1

35

0,04

8,54

Samtals

8,54

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

23,4

18,72

35

0,34

222,77

Samtals

222,77

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

219,38

Línutöp

8,54

Loftræstitap

222,77

Samtals

450,68
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6.10.10 Rými 10: Alrými
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

21,53

35

0,27

203,41

Útveggur stafn

24,32

35

0,27

229,85

Gluggi (3)

6,75

35

1,5

354,38

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Gluggi

3,23

35

1,5

169,31

Hurð

2,04

35

1,8

128,68

Þak

53,09

35

0,19

353,05

Samtals

1556,80

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

25,6

35

0,04

35,84

Samtals

35,84

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

164,18

131,34

35

0,34

1562,96

Samtals

1562,96

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

1556,80

Línutöp

35,84

Loftræstitap

1562,96

Samtals

3155,60
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6.10.11 Rými 11: Gangur
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

4,05

35

0,27

38,23

Gluggi

2,21

35

1,5

115,76

Þak

12,6

35

0,19

84,04

Samtals

238,03

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,7

35

0,04

9,38

Samtals

9,38

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

12,22

9,78

35

0,34

116,33

Samtals

116,33

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

238,03

Línutöp

9,38

Loftræstitap

116,33

Samtals

363,75
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6.10.12 Rými 12: Herbergi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

21,33

35

0,27

189,90

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Gluggi

1,23

35

1,5

64,58

Þak

19,83

35

0,2

138,84

Samtals

511,44

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

11,4

35

0,04

15,96

Samtals

15,96

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

49,59

39,67

35

0,34

472,07

Samtals

472,07

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

511,44

Línutöp

15,96

Loftræstitap

472,07

Samtals

999,47

157

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

6.10.13 Rými 13: Herbergi
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

17,93

35

0,27

169,39

Gluggi

2,25

35

1,5

118,13

Þak

14,66

35

0,2

102,63

Samtals

390,15

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

6,1

35

0,04

8,54

Samtals

8,54

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

36,65

29,323

35

0,34

348,94

Samtals

348,94

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

390,15

Línutöp

8,54

Loftræstitap

348,94

Samtals

747,63
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6.10.14 Rými 14: Bað
Leiðnitöp byggingahluta
Byggingahluti

Flatarmál [m2]

Hitamunur [K]

U-gildi [W/(m2K)]

Varmatap [W]

Útveggur

5,75

35

0,27

54,34

Gluggi

0,6

35

1,5

31,5

Þak

7,49

35

0,2

52,45

Samtals

138,29

Línutöp
Byggingahluti

Lengd [m]

Hitamismunur [K] Línutap [W/(mK)]

Varmatap [W]

Fals við hurð og glugga

3,4

35

0,04

4,76

Samtals

4,76

Loftræstitap
Rúmmál rýmis
[m3]

Loftskipti (*0,8)
[m3/klst]

Hitamismunur
[K]

Einingartap
[W/(m3K)]

Varmatap [W]

18,73

14,99

35

0,34

178,33

Samtals

178,33

Samantekt og niðurstaða
Hluti

Varmatap [W]

Leiðnitöp byggingahluta

138,29

Línutöp

4,76

Loftræstitap

178,33

Samtals

321,38
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6.11 Samantekt varmataps

Rými

Varmatap [W]
1. Hæð

1: Bílskúr

1634,7

2: Geymsla

809,48

3: Þvottahús

461,6

4: Gangur

634,51

5: Herbergi

833,55

6: Herbergi

641,06

7: Bað

200,66

8: Forstofa

479,79

9: Herbergi

450,68
2. Hæð

10: Alrými

3155,60

11: Gangur

363,75

12: Herbergi

999,47

13: Herbergi

747,63

14: Bað

321,38

Samtals

11733,86
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6.12 Gólfhitakerfi
Í þeim rýmum þar sem gólfhiti er staðsettur verða settar gólfhitaslaufur í gólfið. Það þarf að reikna
út hversu mikið bil á að vera milli lagna í slaufunum ásamt framrásarhita kerfisins. Til þess að geta
reiknað þau gildi þarf að komast að því hversu mörg vött á fermeter þarf að vera á gólfi hvers
rýmis. Athugið að vegna gólfhita er varmatap vegna gólftaps á 1. hæð dregið frá. Út frá hæsta gildi
er tekin ákvörðun um bil milli lagna og framrásarhita. Setjum rýmin sem eru með gólfhita upp í
töflu:

Rými

Flatarmál gólfs [m2]

Varmatap rýmis [W]

Aflþörf slaufu [W/m2]

1: Bílskúr

26,78

1467,3

54,8

2: Geymsla

12,79

729,56

57,0

3: Þvottahús

8,94

405,72

45,4

4: Gangur

17,1

527,63

30,9

7: Bað

4,68

171,41

36,6

8: Forstofa

7,92

430,26

54,3

10: Alrými

45,3

3155,60

69,7

11: Gangur

5,0

363,75

72,8

14: Bað

7,49

321,38

42,9

Samkvæmt töflunni þá ætti mesta aflþörf slaufu að vera 72,8 W/m2 á gangi efri hæðar. En þar sem
opið rými er milli ganga neðri og efri hæðar gegnum stigaholið að þá er ekki alveg að marka þessa
tölu. Ég tel eðlilegra að miða við næst hæstu töluna sem reiknast í alrýminu. Þar erum við með 69,7
W/m2, notum töluna 70 W/m2 til einföldunar. Þá er það gildi sett í graf sem sýnir samband afls á
fermeter og lógaritmiska hækkun meðalhita gólfsins. Þannig er valið bil milli lagna í hitaslaufunum
en velja á lógaritmiskan meðalhita svo hann fari ekki yfir 25°C.
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Við veljum að hafa bil milli lagna 200mm, þá fæst ágæt málamiðlun hvað varðar lengd lagna,
framrásarhitastig og vinnu við lagningu. Næst skal finna framrásarhita, þá er eftirfarandi formúla
notuð:

Þar sem:
Lógarítmiskt meðalhitastig
innihiti
Mismunur fram- og bakrásarhita ~ oft 10°C (min 5°C samkvæmt staðli)
Framrásarhiti
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Ég ætla að nota

og innihiti er 20°C, reikna þá jöfnuna:

Framrásarhiti er því 47,9°C og bakrásarhiti er 37,9°C (mesti framrásarhiti má vera 55°C samkvæmt
byggingareglugerð).
Nú þarf að finna yfirborðshita gólfs. Til þess er notað línurit sem lýsir sambandi afls á fermeter
gólfs og mismun gólfhita miðað við innihita:

Lesið af grafinu þá er mismunur yfirborðshita og innihita 6,6°C.
Þá fæst gólfhiti 20°C + 6,6°C = 26,6°C
Samkvæmt byggingareglugerð þá má gólfhiti íverusvæða vera mest 29°C svo þetta er í lagi.
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6.13 Ofnhitakerfi
Við völdum að hafa ofnhita í svefnherbergjum, við miðum við framrásarhita 80°C og bakrásarhita
40°C. Staðsetning ofna verður undir gluggum svo ekki daggi á rúður og kalt loft dragist frá
gluggum niður á gólf. Stýribúnaður verður á framrás ofna með lofthitastýrðum ventli. Ég nota
ofnatöflu til að velja stærðir ofna en þessi tafla miðast við:

Hæð ofna takmarkast við 600mm og kemur það til vegna staðsetningar undir gluggum. Þó svo að
gluggar séu í 900mm hæð þá þarf að draga frá svo loft eigi greiða leið frá gólfi og undir
gluggakistu. Heppileg breidd mun vera 1400mm og takmarkast það við breidd glugga. Útfrá
þessum takmörkunum eru valdir ofnar:
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Rými nr.

Aflþörf [W]

Val ofns [HxB, týpa]

Afköst [W]

5

834

600x1400, 20s

954

6

641

600x1400, 11

868

9

451

600x1400, 10

565

12

999

600x1400, 21s

1273

13

748

600x1400, 11

868

Nú er búið að velja ofna í svefnherbergin. Þá á eftir að reikna stillitölur ofnanna en til þess þarf ég
að reikna rennsli í ofnunum. Rennsli er reiknað:

Þar sem:
Rennsli [l/s]
Afl [W]
Varmarýmd vatns, nota 4180 J/(kg · K) við hitastig vatns 50 - 80 °C
Hitamismunur framrásar og bakrásar, í þessu tilviki 40°C
Stillitalan er svo fundin í töflu frá framleiðanda útfrá útreiknuðu Kv gildi. Ég miða við Danfoss
ofnloka af gerðinni RA-U (013G3231), reiknað er með þrýstifalli yfir ofnloka = 0,05 bar.

Þar sem:

kv gildi,

þrýstifall yfir ofnloka [bar]
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Stillitölutafla frá Danfoss:

Niðurstaða útreikninga og stillitalna:

Rými nr.

Rennsli [l/s]

Rennsli [m3/h]

Kv gildi

Stillitala

5

0,0057

0,0205

0,09

3,4

6

0,0052

0,0187

0,08

3,2

9

0,0034

0,0122

0,05

2,3

12

0,0076

0,0274

0,12

4,0

13

0,0052

0,0187

0,08

3,2

Stærð lagna til og frá ofnum skal vera DN10 en miðað við ofn með mesta rennsli þá reiknast sú
lögn með vatnshraða uppá ~ 0,1 m/s og þrýstingsfall ~ 22 Pa/m (lesið af grafi á næstu síðu). Venjan
er að miða við að vatnshraði sé undir 1,0 m/s vegna rennslishljóðs og að þrýstifall sé ekki mikið
meira en 100 Pa/m svo þessi stærð annar ofnunum auðveldlega.

166

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

Notað er graf til að finna vatnshraða og þrýstingsfall [4].
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Neysluvatn
Velja rör
s.kv. Linuriti
rennsli í hverri
lögn
þrýstifall
kalt

lengd[m]
lögn 1 klósett
lögn 2 handl.
Kalt
lögn 3 handl.
Heit
lögn 4 ræsti.heit
lögn 5 ræsti kalt
lögn 6 þvottavél
lögn 7
ræsti.bílsk.kalt
lögn 8
ræsti.bíls.heit
lögn 9 eldhus.v.
Kalt
lögn 10
eldhusv.heit
lögn 11 bað heit
lögn 12 bað kalt
lögn 13 klóset
lögn 14
handlaug. Heit
lögn 15
handlaug kalt.

5.81

þrýstifall
hraði í röri
rennsli heitt
[m/s]
rör i [mm]
stuðull 0.8
1.54
0.1
1.232
1.2 20*2.8

6.1

0.46

0.1

0.368

0.6 20*2.8

6.1
3.53
3.52
6.15

0.46
1.54
1.54
1.54

0.1
0.2
0.2
0.2

0.368
1.232
1.232
1.232

0.6
1.2
1.2
1.2

3.43

1.54

0.2

1.232

1.2 20*2.8

3.46

1.54

0.2

1.232

1.2 20*2.8

2.17

1.54

0.2

1.232

1.2 20*2.8

2.404
3.604
3.604
5.714

1.54
1.08
1.08
1.54

0.2
0.3
0.3
0.1

1.232
0.864
0.864
1.232

1.2
1.2
1.2
1.2

3.406

0.46

0.1

0.368

0.6 20*2.8

3.424

0.46

0.1

0.368

0.6 20*2.8

20*2.8
20*2.8
20*2.8
20*2.8

20*2.8
25*3.5
25*3.5
20*2.8
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Neysluv
atn
Töppunars kalt
taður
vatn
baðkar
skolskál
sturta
þvotta/upp
þvottavél
handlaug
eldhús
vaskur
ræstivask
ur
Klóssett
samtal

heit
vatn

0.3
0.1
0.15

neðri
hæð

0.3
0.1
0.15

rennsli
rennsli kalt rennsli heit rennsli kalt heit efri
neðri hæð neðri hæð efri hæð
hæð

efri
hæð
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0.3
0
0

0.3
0
0

1
1

0.2
0.1

0
0.1

0.2
0.1

0
0.1

0.2
0.1

0.1

1
1

0.2

0.2

0

1

0

0

0.2

0.2

0.2
0.1

0.2

2
1

0
1

0.4
0.1
0.8

0.4
0
0.5

0
0.1
0.9

0
0
0.6

Samtimarennslið er notað til að ákverða pípustærð miðað við einungis hluti tækja er í notkun
á sama tíma
Samtimarennslið er fengið með jöfnu, þar sem qf er summa málrennslana
qd =0.2+0.015*(∑ 𝑞𝑓 − 0, 2) + (0.12

∑ 𝑞𝑓 − 0, 2 = [l/s]

stærðar ákvarðandi
rennsli
neðri hæð

qd kalt vatn
qd heit vatn
Samtal kalt
samtal heit
heildar rennsli

efri
hæð

0.31089
92032
0.28189
0.2702267069 46638
0.6128508035
0.5521213707
1.16497
2174
0.3019516003
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Líka hægt að lesa úr grafinu rennslið

Þar sem við erum ekki með samtimarennsli á sömu grein, þá er þetta ekki stærðar ákvarðandi. Fara
skal eftir töflu hér fyrir ofan
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6.13.1 Þakrennur og niðurföll
Mesta úrkoma á Akureyri eru 47 l/s á ha. Það eru 4 niðurföll og tvær þakrennur á þakinu.
Heildarflötur þaks er 140,479 m2
6.13.2 Niðurföll
Flötur sem hvert niðurfall þarf að anna 140.5/4= 35.2 m2
Hér fyrir neðan sést að 50mm hefur undan því sem við þurfum, svo ákvörðun verður tekin út af
fagurfræðunum.
Rörin munu því staðsett á hverju horni húss,á svölum og andryri
Sjá graf
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Þakrennur
Flötur sem hver renna þarf að anna 140.5/2= 70,25 m2
Miðað við úrkomu upp á 300 l/s/ha getur 150mm þakrenna afkastað 150m2 þakfleti samkvæmt
töflunni hér að neðan. Þar sem frárennsli úr rennu er á tveim stöðum, báðum megin á þaki
íbúðarhúss, er stærsti þakflötur sem rennan þarf að anna 35.2m2

Sjá mynd
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6.13.3 Skólprör
Stærð á skólprörinu sést hérna, þó við gætum farið lægra segir byggingar reglugerð að d100 sé
lágmark. Við setjum 20‰ halla til að hafa sjálhreinsandi halla á.

175

Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Maí 2021

6.13.4 Lokar, þrýstijafnari og dæla
Hönnunar forsendur
Dt = 35°c
Kerfið þarf að anna 11.752 kW.
þrýstitap
Þrýstitap í lengstu lögn er 6.1m *1.54 á metra = 9.34
Götuþrýstingur 6bar
Mismunaþrýstingur 0.1
Mótþrýstingur í þrýstijafnara
Samtals þrýstitap=1,7
kv=2,9/(√4.3) = 1.4
Rennsli á kerfið er 11.753/(4.187*35) = 0,8 [l/s]
Stærðarákvarðandi rennsli
qd = 0,2+0,015(∑qf-0,2)+0,12√∑-0,2 =0,23
Þrýstijafnari
valin út frá stillitölu og rennsli og við fáum
DN20 kvs= 6,3
Slaufuloki:
Mótþrýstingur í slaufuloka er 1.3bar
Inn í grafið með rennslið =0,8 og þrýstifall 1.3 og við fáum
AVDA DN 20. kv= 3,4
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Varmaskiptir
Hlið1 75/30
hlið265/30
Algent þrýstifall 10-25kPa
kW/cp*dt = l/s
cp = Varmarýmnd 4187 J / (kg K) fyrir 0 -100°C heitt vatn
Cp = Varmarýmnd 3800 J (kg K) fyrir 65°C heitt vatn með 33% frostlegi.
dt = Hitamunur
Hlið 1 = 0,06
Hlið 2 = 0,077
Peff= 4,2 * qv * (Tv-Tk)
Tv= framrásarhiti= 5 °C (Hitiá kölduvatni)Tk= bakrásarhiti= 65 °C (Upphitaðkaltvatn)qv [l/s]
Peff[kW] 4,2*0,23*(5-65) = 58kW
Bk 4,2*0,23*(5-65) = 58kW
Varmaskiptir þarf að geta afkastað 116 kw
Dæla
Þrýstifall í lengstu pipu var 9,34
Varmskiptir þrýstifall 10kPa(ákvörðun)
Þrýstifall í loftpott 10kPa
Þrýstifall yfir motorloka á hitafleti 10 kPa (ákvörðun)
Þrýstifall samtals 49.34
Sjáum á grafi að dæla UPS 25-125 nægir
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regnvatnsrör
Frágangur og gerð ofanvatnslagna er sams konar og fyrir skolplagnir sbr,þó lágmarkshalli sem
talinn er nægjanlegur 10‰. Pípustærð er 100.mm. 50mm hefðu dugað en þá væri halli likega 25 og
yfir, til að einfalda uppsetningu eru 100m rör valin
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7 Loftun þaks
Í þökum á minni einföldum íbúðarhúsum er gerð krafa um að loftað loftbil sé aldrei minna en
25mm yfir allri einangrun þaksins sbr. 10.5.5 gr. Byggingarreglugerð. Einnig er gerð krafa um það
að loftunarop inn og út úr hverju loftbili sé minnst 1000mm2 fyrir hvern m2 þakflatar.
Fyrir endingu þaka skiptir loftun miklu mál, þök eru oft byggð upp úr timbri og er það lifandi efni
og getur því orðið sveppamyndun í því. Þeir myndast þar sem loftflæði er lítið og raki mikill.
Loftun þaka kemur í veg fyrir að þetta gerist og er því mikilvægt að loftun sé í lagi.
Loftun þaks í þessu húsi er tryggð með því að koma fyrir 400mm löngum rörum og 40mm sverum
í hvert sperrubil og hér að neðan eru útreikningar til að sýna fram á hversu mörg rör þarf í hvert bil.
Heiti og fjöldi bila

Stærð

Flatarmál

Þakflötur niðurtekið loft

56,9m2 x 1000mm2 /m2

56.916mm2

Þakflötur upptekið loft

55,5m2 x 1000mm2 /m2

55.470mm2

Hvert 40mm rör afkastar => r2 x π = 172 x π = 907,9mm2
Skordýra netið í rörunum lokar því um 25% þannig að hvert rör gefur =>907.9mm2 x 0,75 =
680.9mm2
Í sperrubil þarf því:
Bil

Þörf

Fjöldi röra

Þakflötur niðurtekið loft

56.916mm2 / 680,9mm2

83,6 stk.

Þakflötur upptekið loft

55.470mm2 / 680,9mm2

81,5 stk.

Þakflötur niðurtekið loft (13 84 rör / 13 bil
sperrubil)

6,5 rör (4 sitthvoru megin)

Þakflötur upptekið loft (13 82 rör / 13 bil
sperrubil)

6,3 rör (4 sitthvoru megin)

Setja fjögur rör hvoru megin til að vera yfir lágmarki.
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8 Umsókn um byggingarleyfi
8.1 Umsókn
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8.2 Gátlisti
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