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2. Formáli 

Verkefnið er komið til vegna framkvæmda á verkstæði í eigu foreldra höfundar. Húsið var reist 

2017 og var hent saman teikningum til þess eins að fá byggingarleyfi. Með þessu verkefni er 

ætlunin að sýna fram á hvernig hefði verið hægt að hanna raflagnir í verkstæðið ásamt þeim 

kostnaði sem hefði fylgt því að leggja eftir þeim teikningum. Skoðað verður sérstakalega 

hvernig brunavörnum gæti verið háttað í húsnæði sem þessu og hvernig loftræsting og 

brunaviðvörunarkerfi vinna saman. Tekið skal fram að ekki verður lagt eftir þessum teikningum 

og ekki verður notast við magntölur eða kostnaðaráætlun.  

 Höfundur vill þakka öllum þeim sem hafa með einum eða öðrum hætti komið að og eða 

hvatt hann áfram í þessu námi. Sá stuðningur er ómetanlegur og verður höfundur ævinlega 

þakklátur fyrir það. 
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 Inngangur 

 

Í þessu verkefni verður endurhönnuð raflögn fyrir verkstæði. Leitast verður við að sýna fram á 

hvaða þekkingu höfundur hefur aflað sér í námi til rafiðnfræðings. Verkefnið samanstendur af 

teikningum af verkstæðinu, bæði þeim sem skilað var inn svo hægt væri að fá byggingarleyfi 

og eins þeim sem höfundur endurhannaði. Í endurhönnuðu teikningunum er farið yfir öll helstu 

kerfi sem verkstæðið gæti verið útbúið svo sem lágspennu-, fjarskipta-, brunaviðvörunar-, 

innbrotaviðvörunar og loftræstikerfi.  

 Í skýrslunni verður einnig farið sérstaklega yfir samspil loftræstikerfis og 

brunaviðvörunarkerfis, hvernig þau vinna saman og staðla yfir vaktkerfi brunaloka. Það færist 

alltaf í aukana að fyrirtæki og verkstæði séu bæði með loftræstikerfi  og brunaviðvörunarkerfi 

og því er mikilvægt að þau kerfi séu rétt tengd saman til að auka öryggi gagnvart brunavörnum. 
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 Endurhönnunin 

Við endurhönnun á teikningum var leitast við að sýna fram á þá færni og þekkingu sem 

höfundur hefur aflað sér, bæði í námi og starfi. Í viðauka 1 má sá þær teikningar sem skilað var 

inn til þess að fá byggingarleyfi og endurspegla þær greinilega hversu lítil vinna var lögð í þær. 

Eins og sjá má er ekki búið að teikna neitt af smáspennukerfunum né einlínumynd. Þegar lagt 

var í verkstæðið var fylgt þeim teikningum sem skilað var inn með smávægilegum breytingum 

og er því ekki neitt brunaviðvörunarkerfi, öryggiskerfi eða aðgangsstýringarkerfi uppsett eins 

og staðan er í dag. Þegar viðaukar 1 og 2 eru bornir saman sést mikill munur á hönnun og 

framkvæmd á verkinu. 

 Í viðauka 2 eru settar upp nýjar teikningar sem sýna hvað hefði verið hægt að gera á 

sínum tíma þegar rafmagn var lagt í verkstæðið. Lögð var áhersla á að sýna fram á samspil 

brunaviðvörunarkerfis og loftræstingar. Í viðauka 2 er sérteikning nr. 01.07.01 sem er 

tengimynd fyrir samspil loftræstingar og brunaviðvörunarkerfis í gegnum sérstaka vaktstöð. 

Vakstöðin heitir FCMA-2 og er sérstaklega framleidd til þess að prófa, með reglulegum hætti, 

virkni á brunalokum með því að loka þeim og opna á ákveðnum fresti.  

 Í nýju teikningunum var leitast við að hafa nægt rafmagn í hverju rými fyrir sig og er 

því hentugast að koma fyrir 32A þriggja fasa tenglum í hverju rými fyrir sig þar sem ætlunin er 

að setja upp tenglastöðvar. Þessir 32A tenglar eru ekki tengdir inná lekastraumsliða í aðaltöflu 

þar sem tenglastöðvarnar eru með innbyggða lekastraumsliða. Með því að koma fyrir 

tenglastöðvum opnast meiri möguleikar á notkun á rafmagni þar sem að tenglastöðvarnar eru 

með nokkrar gerðir af tenglum, allt frá 1x16A og upp í 3x32A. Með því að koma fyrir 

tenglastöðvum fækkar líka þeim strengjum sem koma þarf fyrir og þar með minnkar einnig 

vinnan. 

 Allar lagnir, fyrir utan stofnlagnir, í viðauka 2, eru hannaðar sem utanáliggjandi lagnir 

þar sem um verkstæði er að ræða. Er það gert bæði til þess að spara tíma við uppsteypu hússins, 

þar sem það er í dreifbýli, og vegna þess að útlit raflagna skiptir minna máli í verkstæði en í 

íbúðarhúsi. Með því að hafa raflagnirnar utanáliggjandi er hægt að minnka kostnað við vinnu 

þar sem ekki þarf að gera sér ferðir að verkstað til þess að koma lögnum fyrir í steypu og 

byggingaverktakinn getur haldið óhindrað áfram með sína vinnu.  
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 FCMA-2 

FCMA-2 er sjálfvirk vaktstöð fyrir brunalokur. Hlutverk vaktstöðvarinnar er að prófa virkni á 

brunalokum í loftræstikerfum og þar með auka öryggi brunavarna í byggingum. Stöðin er 

uppbyggð á þann hátt að hún getur bæði verið sjálfstæð eining eða unnið með utanaðkomandi 

kerfum. Flestir inn- og útgangar eru útbúnir spennulausum snertum þ.e. stöðin gefur ekki 

spennu út á útgangana sem gerir það að verkum að auðveldlega er hægt að tengja stöðina við 

utanaðkomandi búnað. 

5.1. Sjálfstæð eining 

Ef nota á stöðina sem sjálfstæða einingu við loftræstikerfi, þ.e. ekki tengja hana við 

utanaðkomandi brunaviðvörunarkerfi, er hægt að tengja reykskynjara eða hitaskynjara beint við 

stöðina. Framleiðandi stöðvarinnar gefur upp að aðeins megi nota reykskynjara frá tveimur 

framleiðendum, Siemens og Calectro. Framleiðandinn tekur einnig fram hvaða gerðir má nota 

eins og sjá má í Viðauki 3: FCMA-2. Þeir reykskynjarar sem framleiðandi tekur fram að 

megi nota við stöðina eru flestir stokkskynjarar, sem ætlaðir eru til þess að greina reyk inní 

loftræstistokkunum, en einnig er hægt að vera með svæðisskynjara. Skynjararnir sem hægt er 

að nota frá Siemens eru stokkskynjarar sem tengdir eru beint inná innganga G1,M1,B1 og er 

dip-rofi 1 settur á ON. Við það veit stöðin að reykskynjarinn sem tengdur er við hana er frá 

Siemens. Einungis er hægt að tengja tvo reykskynjara við stöðina og þarf að færa DIP-rofa 5 til 

eftir því hvað við á, þ.e. ef DIP-rofi 5 er á OFF er einungis einn skynjari tengdur við hana en 

tveir skynjarar ef rofinn er á ON. Mynd 1 sýnir tengimynd þar sem tengdar eru tvær brunalokur 

ásamt einum reykskynjara frá Siemens ásamt stöðu fyrir DIP-rofa. 
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Mynd 1: Tengimynd fyrir Simens reykskynjara  [1] 

Frá Calectro er hægt að fá bæði stokkskynjara og svæðisskynjara. Þegar notaðir eru skynjarar 

frá Calectro þarf að tengja 2,2kΩ viðnám inní skynjarann og setja DIP-rofa 2 á ON. Skynjararnir 

frá Calectro eru tengdir inná tengipunkta +2 og -1 og sem fyrr segir þarf að færa DIP-rofa 5 á 

ON ef tengja á tvo skynjara við stöðina, annars er hann hafður á OFF ef einungis á að tengja 

einn skynjara við stöðina. 

 Við stöðina er hægt að tengja „Fire thermostat“. Þegar hann er tengdur við stöðina þarf 

að raðtengja við hann 2.2kΩ viðnám inní rásina. Mynd 2 sýnir tengimynd fyrir tvö „Fire 

thermostat“ ásamt stöðu DIP-rofa. 
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Mynd 2: Tengimynd fyrir "Fire thermostat" [1] 

5.2. Utanaðkomandi brunastöð 

Ef nota á stöðina með utanaðkomandi brunakerfi er hægt að tengja útganginn líkt og sýnt er á 

sérteikningu 01.07.01 í Viðauki 12 og forrita þá það merki inná brunaviðvörunarkerfið sem 

„bilun brunalokur“. Ef brunaviðvörunarkerfið, sem tengt er við vaktkerfið, er ekki útbúið fyrir 

I/O einingar með vistföngum, heldur með rásastöð, er vaktkerfið tengt beint inná inngang á 

brunaviðvörunarkerfin og þannig gert grein fyrir biluninni á vaktstöðinni. Þegar notuð er 

rásastöð eru takmarkaðar upplýsingar  sem koma fram við bilunarboð frá vaktstöðinni. 

Bilunarboðin koma á framhlið stöðvarinnar í formi LED ljós og þarf að skoða sérstaklega hvers 

kyns bilunin er. 

5.3. Prófun loftræstingar 

Aðaltilgangur stöðvarinnar er að fylgjast með virkni brunalokana sem eru tengdar við hana og 

gerir hún það með því að senda stöðvunarmerki inná loftræstinguna og á sama tíma loka og 

opna aftur lokurnar. Stöðvunarmerkið hefur þann tilgang að láta loftræstinguna ekki erfiða á 

meðan að lokurnar eru í prófun þar sem það lokast fyrir stokkana á meðan prófun stendur. Þegar 

lokurnar fara í prófun þurfa þær að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að stöðin samþykki ferlið. 

Þegar prófunin fer í gang þarf stöðin að fá merki frá endastopprofum í brunalokunum. Þar sem 

að brunalokurnar eru raðtengdar þurfa báðar lokurnar að ná að loka það mikið að bæði 

endastoppin fyrir lokun virkist. Eftir ákveðin tíma opnar stöðin aftur lokurnar, þá þurfa lokurnar 



Háskólinn í Reykjavík  Raflagnahönnun í verkstæði 
Tækni- og verkfræðideild  Halldór Eiríksson 
 

15 
 

að opnast það mikið að bæði endastoppin fyrir opnun virkist. Ef ekki næst að uppfylla þessi 

skilyrði breytir vaktkerfið um stöðu á útganginum fyrir villuboð.  

5.4. Tímasetning prófunar 

Á Mynd 3 má sjá yfirlitsmynd yfir stöðu DIP-rofa og hvað þær stöður merkja. Á DIP-rofa 4 er 

hægt að velja um að hafa prófun á 48 tíma fresti eða einu sinni í viku. Hægt er að velja á hvaða 

tíma dags prófunin fer fram með tímarofa. Til þess að prófun fari fram 12 tímum eftir að stöðin 

er uppsett er tímarofinn stillur á 12h og ýtt á SET. Eftir að þetta hefur verið gert fer stöðin í 

prófun 12 tímum eftir þann tímapunkt og framvegis mun stöðin prófa sig á þeim tíma á 48 tíma- 

eða viku fresti, eftir því hvað valið er.  

 

Mynd 3. Stöður DIP rofa og merking þeirra.[1] 
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5.5. Endursetning vaktstöðvar 

Eftir að stöðin hefur fengið merki um bruna er ekki hægt að virkja loftræstinguna aftur fyrr en 

búið er að uppfylla nokkur skilyrði. Þau skilyrði sem þarf að uppfylla eru í meginatriðum þrjú, 

ganga úr skugga um að enginn eldur sé til staðar, kvitta fyrir á loftræstingu um að enginn eldur 

sé til staðar og að endursetja vaktstöðina með því að ýta á RESET. Einungis þegar þessi atriði 

eru uppfyllt er hægt að virkja loftræstinguna aftur, hvort sem það er frá brunaviðvörunarkerfi 

eða reykskynjurum tengdum við hana.  
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 Brunavarnir 

6.1. Almennt um brunavarnir 

Brunavarnir í dag eru mikilvægur þáttur í öllum framkvæmdum. Vel hannaðar og framkvæmdar 

brunavarnir geta komið í veg fyrir eða minnkað stórfelldan skaða sem eldur getur valdið. Margt 

er hægt að gera þegar kemur að brunavörnum svo sem að koma fyrir slökkvitækjum, 

brunaslöngum og reykskynjurum. Rétt staðsettur reykskynjari, sem hentar í þær aðstæður þar 

sem honum er komið fyrir, skiptir sköpum í að stytta tímann frá því að eldur kemur upp og 

þangað til vart verður við hann. 

6.2. Brunaþéttingar 

Á milli eldhólfa er mikilvægt að þétta meðfram öllum þeim lögnum sem lagðar eru í gegnum 

eldvarnarveggi. Með brunaþéttingu er átt við þéttann og brunaþolinn frágang með lögnum, 

gluggum og hurðum sem og öðru milli brunahólfa. Á markaði í dag eru margar gerðir 

brunaþéttinga svo sem steinullarplötur og brunaklípur. Í þessu verkerfni eru teiknaðar 

brunaklípur á milli eldhólfa og voru einnig notaðar klípur í raun þegar lagt var í verkstæðið á 

sínum tíma. Eldhólfin eru tvö í þessu verkefni annarsvegar er rýmið lengst til hægri sér eldhólf 

og hinsvegar eru miðrýmið og rýmið til vinstri sama eldhólfið. Klípunum var komið fyrir í 

götum á milli hólfa og var svo kíttað meðfram þeim með brunaþolnu akrílkítti ásamt þvi að 

koma fyrir steinull meðfram köplum til þess að koma í veg fyrir að reykur komist í gegn. 

6.3. Reykskynjarar 

Við endurhönnun á raflögnum tók hönnuður sérstakalega til greina nýtingu á rýmum við 

hönnun á brunaviðvörunarkerfi. Syðsta rými byggingarinnar er trésmíðaverkstæði, en þar inni 

er mikil ryksöfnun, sem stafar af smíðavélunum. Því var besti kosturinn að notast við 

fjölsviðsskynjara, þ.e. skynjarar sem bæði eru ljósnæmir og hitanæmir. Aukið ryk í rýmum 

getur valdið falsboðum en með fjölsviðsskynjurum er hægt að koma í veg fyrir slík boð. Einnig 

hefði verið hægt að nota hitaskynjara, en þar sem mikið er um eldsmat inná trésmíðaverkstæði 

er öruggara að hafa fjölsviðsskynjara þar sem hægt er að forrita slíka nema fyrir fleiri breytum 

en hitaskynjara. 

6.4. Loftræsting. 

Eldur þarf þrjú atriði til þess að lifa; eldsneyti, súrefni og hita. Með því að útiloka eitt af þessum 

þremur atriðum er hægt að kveða niður eldinn. Eitt það einfaldasta sem hægt er að gera, þar 
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sem loftræstikerfi er til staðar, er að stöðva súrefnisflæði inní bygginguna. Í flestum betri 

sjálfvirkum loftræstikerfum er stýrisskápur þar sem hægt er að tengja dælur, mótorloka, 

hitanema og fleira við loftræstinguna svo loftræstingin virki rétt. Á Mynd 4 má sjá dæmigerða 

tengimynd fyrir loftræstikerfi. 

 

Mynd 4:Dæmigerð tengimynd loftræstikerfis[2] 

Eins og sjá má eru tengipunktar 6 og 8 ætlaðir fyrir merki frá brunaviðvörunarkerfi. Tengingin 

er straumlaus snerta, þ.e. engin spenna er á útgöngum, og er því nóg að tengt sé á milli útganga 

svo stöðin virki. Loftræstistöðvarnar koma frá framleiðanda með brú á milli tengipunktanna. 

Með því að tengja punkta 6 og 8 við merki frá brunaviðvörunarkerfinu er hægt að tryggja að 

loftræstingin stöðvi við brunaboð og koma þar með í veg fyrir  frekari innblástur á súrefni. 

6.5. Brunalokur 

Brunalokum er komið fyrir í loftræstilögnum þar sem lagnirnar fara í gegnum eldvarnarveggi. 

Tilgangur brunalokanna er tvennskonar, annars vegar að loka fyrir loftræstistokkinn til þess að 

reykur komist ekki í gegn og hins vegar svo eldur berist ekki á milli eldhólfa. Brunalokan er 

uppbyggð með mótor og fjöður sem vinna á spjaldi innan í þar til gerðum stokk. Mótorinn opnar 

spjaldið og heldur því opnu svo loft komist óhindrað í gegn en fjöðurin sér um að loka 

spjaldlokunni þegar mótorinn missir straum. Spjaldið sjálft er úr eldtefjandi efni ásamt kanti 

sem þenst út við hita og lokar þannig stokknum. Utan um lokuna er síðan kragi sem er úr 
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eldtefjandi efni sem sér um að loka meðfram loftræstistokknum. Mótorinn kemur með tvö 

fyrirfram tengd tengiskott, annar endinn er 24VAC straumfæðing en hinn endinn inniheldur 

merkta strengenda frá stöðusnertum í lokunni. 
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 Verklýsing 

Verklýsing þessi nær til uppsteypu og alla innan- og untanhúss frágang á húsinu. Verklýsingin 

nær til þeirra krafna sem verktakanum eru settar varðandi uppsetningu, prófanir og afhendingu 

á búnaði sem verktaki leggur til. Verkið felst í aðalatriðum eftirtaldra þátta. 

 Jarðskaut og spennujöfnun 

 Lagnaleiðir rafkerfa 

 Lágspennukerfi (230/400V) 

 Fjarskiptakerfi  

 Lýsingarkerfi  

 Neyðarlýsingarkerfi 

 Öryggiskerfi  

 Brunaviðvörunarkerfi 

 Loftræstikerfi  

 Verktaki leggur til allan þann búnað og lagnir sem til þarf fyrir ofangreind kerfi nema 

annað sé tekið fram í verklýsingu þessari. Verktaki skal hafa fullt samráð við umsjónarmann 

verkkaupa á meðan verktíma stendur. 

7.1. Kröfur til verktaka 

Allar raflagnir skulu unnar af löggiltum verktaka. Verktaki skal sækja um lagnaleyfi til 

veitustofnanna vegna útboðs þessa. Verktaki skal sjálfur leggja til og kosta allan þann búnað, 

verkfæri og vinnupalla sem hann telur þörf á svo full vinna megi verkið. Verktaki skal skila 

verkinu fullfrágengnu með öllum kerfum frágengum og prófum og skal sýna fram á 

úttektarskýrslu fyrir alla verkliði. Þetta gildir nema annað sé tekið fram í verklýsingu. 

7.2. Magntaka 

Allt efni er talið og mælt og gefið upp sem stykki eða metrar. Magntakan er fengin af 

teikningum sem gerðar eru í AutoCAD 2019. Allar magntölur eru gefnar upp án tillits til 

rýrnunar og annarra smáhluta sem þarf til þess að vinna verkið, svo sem skrúfur, endahulsur og 

annað. Verktaki skal gera ráð fyrir slíkri rýrnun og reikna inn í einingaverð sín. 

7.3. Eftirlit 

Verkkaupi mun annast allt eftirlit með verkinu. Verktaki skal haga sinni vinnu þannig að ekki 

tefjist aðrir verkþættir verksins, svo sem uppsteypa og annað og mun verkkaupi annast 
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samræmingu á milli verktaka rafkerfis og annarra verktaka. Verktaki skal vera í fullu samráði 

við verkkaupa varðandi þau ágreiningsmál sem upp koma og leitast við að leysa þau mál með 

farsælum hætti.  

7.4. Efni 

Allt efni skal vera nýtt og sérhæft til þeirra nota sem þau eru áætluð fyrir. Verktaki skal senda 

verkkaupa til samþykktar allt það efni sem hann hyggst nota áður en uppsetning á efni hefst. 

Verktaki skal leggja til verksins allt það efni sem lýst er í gögnum, og einnig skal verktaki leggja 

til allt það efni sem þarf til að koma fyrir lögnum og búnaði. 

7.5. Samræming 

Verktaki skal kynna sér allar teikningar og samræma við þær teikningar sem honum eru 

afhentar. Skal hann þannig koma í veg fyrir árekstra við aðra verktaka sem síðar gætu komið 

upp þar sem allar lagnir eru utanáliggjandi. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman skal 

verkkaupi ákveða hverju skuli farið eftir.  

 Ef eitthvað er óljóst á teikningu en tekið er skýrt fram í verklýsingu skal farið eftir 

verklýsingu, en sé eitthvað óljóst í verklýsingu en greinilegt á teikningu skal farið eftir 

teikningu. Samþykki verkkaupa skal fá fyrir öllum breytingum sem gerðar eru og skal verktaki 

við lok verks afhenda verkkaupa nýjar teikningar með þeim breytingum sem gerðar eru. Þær 

teikningar skulu vera gerðar af sama hönnuði og hannaði verkið og vera í sömu gæðum og 

upprunalegar teikningar. 

7.6. Samþykktir 

Allur prófunarskyldur rafbúnaður skal vera samþykktur af prófunarstofnunum sem samþykktar 

eru samkvæmt íslenskum lögum, einnig skal frágangur vera samkvæmt eftirfarandi reglum og 

reglugerðum: 

 ÍST 200 Raflagnir bygginga.  
 Reglum Mannvirkjastofnunar.  
 Tæknilegir tengiskilmálar raforkudreifingar.  
 Reglum Pósts og fjarskiptastofnunar.  
 Vinnueftirlitsins.  
 ÍST 30: 2003 Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir.  

 

Raflagnaefni, tæki og búnaður skal uppfylla ákvæði um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) og 

þar með reglur um CE - merkingu.  
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Verktaki skal uppfylla kröfur frá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun og vera með gilt leyfi 

fyrir uppsetningu og viðhaldi á sjálfvirkum brunaviðvörunarkerfum. Allt efni og allur 

rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC. 

 

7.7. Prófanir og úttekt 

Við lok verks skal verktaki sannreyna að öllum verkliðum sé lokið og afhenda verkkaupa 

skýrslur þess efnis. Verktaki skal senda inn allar þær skýrslur sem til þarf svo hægt sé að gera 

lokaúttekt á húsinu. 

7.8. Raflagnir 

 Spennujöfnun og jarðbindingar 
Verktaki skal tengja saman sökkuljárn í sökkulveggjum. Neðstu tvö járnin skulu annað hvort 

vera soðin saman með rafsuðu eða fest saman með vírlásum. Séu sökkuljárnin soðin saman skal 

suðan vera að lágmarki fimm sentimetrar. Vandað skal til verka við suðuna og passa að hún 

geti ekki hrokkið í sundur við högg. Séu sökkuljárnin sett saman með vírlásum skulu vera 

notaðir tveir vírlásar við hverja samsetningu. Sökkuljárnin tvö skulu tengd saman við hvort 

annað að lágmarki á tveimur stöðum í sökklinum á gagnstæðum punktum í sökklinum. 

Sökkuljárnin skulu vera hreinsuð af ryði og sjóða skal 25q koparvír við  járnin með CAD suðu 

þar sem járnin voru hreinsuð. Koparvírinn skal tengdur inná jarðklossa í töfluskáp T1. 

Verktaki skal spennujafna vatnsinntök og netbakka með jarðvír. Vatnsinntök skulu 

jarðbundin með 10q jarðvír með sérstökum borðum. Á netstiga skal dregin 16q óeinangraður 

koparvír og skal hann vera festur á hverja stiga einingu með þar til gerðum festingum. Tengja 

skal alla spennujöfnun inná PEN skinnu í töfluskáp. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir spennujöfnun. Innifalið í verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp 

tengja og ganga frá að fullu spennujöfnunina, svo sem tengi, dragbönd og annað. 

 

 Netbakkar 
Netbakkar skulu vera stöðluð framleiðsla, það sama á við um upphengi og annnað sem til þarf 

til að koma netbökkum fyrir á viðunandi hátt. Allt efni skal vera frá sama framleiðanda. 

Netbakkar skulu vera settir upp með vegggoggum og skulu stigar vera staðsettir eins hátt og 

hægt er á hverjum stað fyrir sig, upp við milliloft eða undir trébitum í lofti eftir því sem við á 
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hverju sinni. Netbakkar skulu vera úr stáli og vera rafgalv. Netbakkarnir skulu vera settir saman 

með þar til gerðum hraðtengjum og skal jarðtengja netbakka sitthvoru megin við hraðtengi. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir netbökkum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 

það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum  netbökkum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 

 

 Tenglarennur 
Verktaki skal setja upp rennur samkvæmt teikningum nr 01.01.01 í Viðauki 1. Rennur skulu 

vera úr áli og vera tvískiptar með aðskildu loki fyrir fjarskiptalagnir. Allur frágangur við rennur 

skal vera fyrsta flokks og fagmannlega unnin. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir tenglarennum ásamt öllum festingum. Innifalið í verði skal vera allt það efni 

sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum  tenglarennum  svo sem 

skrúfur, festingar, spennujöfnun og annað. 

 

 Brunaþéttingar 
Þar sem farið er á milli eldhólfa skal götum lokað með þar til gerðum efnum og hlutum svo 

reglur um eldvarnir séu uppfylltar. Nota skal viðurkennt efni og skal frágangur þeirra uppfylla 

kröfur sem reglur Húsnæðis og Mannvirkjastofnunar kveða um. Nota skal brunaklípur á milli 

eldhólfa og skal kíttað meðfram klípunum með brunaþolnu akríl kítti. Þegar búið er að koma 

fyrir öllum strengjum í gegnum brunaklípurnar skal troða steinull meðfram strengjum til að 

koma í veg fyrir að sót geti borist á milli eldhólfa. 

Magn í magnskrá er heild fengin af teikningu. Verktaki skal skoða teikningar og 

áætla umfang verks. Innifalið í verði skal vera allt það efni sem þarf til verksins 

ásamt allri vinnu. 

 

 Tækjaplötur 
Tækjaplötur skulu vera af vandaðri gerð og hæfa þeim netbökkum sem valdir eru. Tækja plötur 

skulu vera það stórar að tengidós komist fyrir á þeim eða annar búnaður sem þurfa þyki svo 

sem I/O einingar brunakerfis. 
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Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

tækjaplötum ásamt öllum festingum og skrúfum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum tækjaplötum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 

 

 Pípur.  
Allar lagnir skulu vera úr plaströrum af viðurkenndri gerð, gráar að lit. Þær skulu vera þannig 

gerðar að einangrun tauga geti ekki skaddast innan í þeim eða af völdum skarpra brúna á 

pípuendum. Vanda skal við lagnir og skulu lagnir vera lóðréttar niður veggi að tenglum eða 

rofum en láréttar að ljósum, reykskynjurum og öðru sem sett er á bita í lofti. Festa skal lagnir 

með reglulegu millibili og leitast skal við að millibilið haldist það sama. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir pípum ásamt öllum festingum og skrúfum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum pípum svo sem skrúfur, 

festingar og annað. 

 Dósir 
Dósir skulu vera rakavarðar að lágmarki IP44. Dósirnar skulu vera utanáliggjandi, ferhyrntar 

með þar til gerðum gúmmíúrtökum á hliðum gráar að lit. Sjá mynd 5. 

 

Mynd 5. Tengidós[3] 

Magn í magnskrá eru skykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma þeim 

fyrir á tækjaplötur ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera 

allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum dósum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 
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 Rofar 
Rofar skulu vera af vandaðri gerð úr höggþolnu plasti, hvítir að lit. Rofar skulu vera gerðir fyrir 

10A málstraum miðað við 230V spennu. Rofar eru utanáliggjandi og skulu vera í 1100mm hæð 

nema annars sé getið á teikningum.  

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

utanáliggjandi rofum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera 

allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum rofum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 

 

 Tenglar 
1x16A tenglar skulu vera af vandaðri gerð úr plasti, hvítir að lit. Tenglar skulu vera gerðir fyrir 

16A málstraum miðað við 230V spennu. Á tenglunum skal vera barnaöryggi og skulu þeir vera 

utanáliggjandi. Sjá dæmi um tengla á mynd 6 

 

Mynd 6. Tvöfaldur tengill[4] 

 Þriggja fasa tenglar skulu vera af vandaðri gerð  úr höggþolnu plasti. Tenglarnir skulu 

vera utanáliggjandi og vera ýmist „hreinir“ tenglar eða með schuko tengli á loki með innbyggðu 

öryggi framan á sér. 



Háskólinn í Reykjavík  Raflagnahönnun í verkstæði 
Tækni- og verkfræðideild  Halldór Eiríksson 
 

26 
 

 

Mynd 7. Þriggja fasa tengill með schuko tengli[5] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

þriggja fasa tenglum. Innifalið í verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja 

upp og ganga frá að fullu öllum tenglum svo sem skrúfur, festingar og annað. 

 

    Tenglastöðvar 
Verktaki skal útvega og setja upp tenglastöðvar samkvæmt teikningum. Tenglastöðvarnar skulu 

vera úr höggþolnu plasti og hæfa þeim aðstæðum sem þeim er ætlað. Stöðvarnar skulu vera 

útbúnar lekastraumsliða ásamt öryggjum fyrir tengla. Stöðvarnar skulu hafa að lágmarki sex stk 

eins fasa 16A tengla, eitt stk þriggja fasa 16A tengil og eitt stk þriggja fasa 32A tengil. 

Stöðvarnar skulu vera gerðar fyrir þriggja fasa 32A innátengingu. Sjá mynd 8. 

 

Mynd 8. Tenglastöð.[6] 
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Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega, koma fyrir og 

tengja tenglastöðvarnar. Innifalið í verði skal vera allt það efni sem þarf til að 

setja upp og ganga frá að fullu öllum tenglastöðvum svo sem skrúfur, festingar og 

annað. 

 

    Strengir og taugar 
Leiðarar strengja og tauga skulu vera úr kopar nema annars sé getið og skal einangrun þeirra 

vera úr plasti. Allir strengir í kvíslum að tenglastöðvum skulu vera NYY-J en í öðrum lögnum 

NYM nema annað sé tekið fram. Kápa tauga og strengja skal ekki vera eldnærandi og þurfa að 

vera prófaðir í samræmi við IEC 332-1. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir öllum strengjum. Innifalið í verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja 

upp og ganga frá að fullu öllum strengjum svo sem dragbönd, merkingar og 

annað. 

 

7.9. Fjarskiptakerfi 

 Smáspennuskápurskápur 
Notast er við aðaltöflu verksins sem fjarskiptaskáp. Skápnum er skipt upp með rafbúnað í 

öðrum helmingi og „smáspennu hólfi“ í hinum helmingnum. Er „hólfið“ einangrað frá 

rafbúnaði með ljósbogaþolnu plasti. 

 Þar sem smáspennuskápur er hluti af aðaltöflu verksins þá er kostnaður við 

smáspennuskápinn innifalinn í þeim magntölulið. 

 Tengibúnaður í skáp 
Tengibúnaður skal vera með 8 pinna Rj-45 tengla og skulu þeir vera af gerð CAT5. Fylgt skal 

tengireglu „B“ samkvæmt ÍST EN 50173 og skal sama regla viðhöfð í tenglum í rennum. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum tengibúnaði ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera 

allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum tengingum svo 

sem skrúfur, festingar merkingar og annað. 
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 Tenglar 
Tenglar skulu vera 8 pinna Rj-45 CAT5. Tenglar eru tvöfaldir í rennum  og kemur staðsetning 

þeirra fram á teikningu. Verktaka er frjálst að númera tengla en skal samræma merkingar í 

töfluskáp og á tenglum í rennum. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

tenglum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt það efni 

sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum tenglum svo sem skrúfur, 

festingar, merkingar og annað. 

 

 Strengir 
Stregnir skulu vera óskermaðir CAT5 strengir, 4 para, parsnúnir, 100ohm (UTP). Verktaki skal 

hafa nægan slaka á strengjum bæði í rennum í tengiskáp eftir að hann hefur fulltengt í báða 

enda. Skal verktaki merkja alla strengi með varanlegri merkingu. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir strengjum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 

það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum  strengjum svo sem 

skrúfur, festingar, merkingar og annað. 

 

7.10. Brunaviðvörunarkerfi 

 Stjórnstöð 
Stjórnstöðin skal hafa eftirlit með öllum einingum kerfisins og geta gert viðvart komi upp bilun 

og/eða eldboð. Stjórnstöðin skal geta birt vistföng skynjara eða eininga á kerfinu á þar til 

gerðum skjá framan á stöðinni. Á stöðinni skal vera hnappur svo hægt sé að endurstilla kerfið 

og einnig hnappur til að stöðva hringingu hljóðgjafa og til að endurstilla þá. Stjórnstöðin skal 

hafa minnst tvær útgangsrásir fyrir skynjararásir og tvær útgangsrásir fyrir hljóðgjafa. 

Stjórnstöð skal hafa tvo spennufría útganga með víxlsnertu fyrir bilunarboð. Skal hún einnig 

hafa möguleika á tengingu við vaktmiðstöð. Stjórnstöðin skal vera tengd við 230V orkugjafa 

auk þess að vera útbúin með varaaflgjafa svo sem rafhlöðum, og skal rafhlaðan endast að 

lágmarki í 72klst. Stjórnstöð til viðmiðunar er eins rása analog stöð frá NOTIFIER, ID60. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í 
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verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu 

stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis svo sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 Reykskynjarar 
Reykskynjarar sklu vera hliðrænir skynjarar sem gefa stjórnstöð stöðugar upplýsingar um 

ástand/næmni skynjara. Reykskynjarar skulu vera ljósnæmir (optískir) nema í loftræstingu og 

á trésmíðaverkstæði. Í loftræstistokk skal koma fyrir jonískum skynjara og á trésmíðaverkstæði 

skal koma fyrir fjölsviðsskynjara. Athugið að ekki skal vaktsvæði fjölsviðskynjara vera stærra 

en nemur 3,5 metra í radíus. Reykskynjarar skulu vera með vistföng og skal númera í samræmi 

við teikningar. Reykskynjarar skulu vera með ljósdíoðu sem lýsir er þeir senda brunaboð. 

Skynjarar skulu vera samþykktir af Brunamálastofnun. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

reykskynjurum ásamt öllum reykskynjara botnum og tengjum. Innifalið í verði skal 

vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum  

reykskynjurum svo sem skrúfur, festingar, merkingar og annað. 

 

 Hljóðgjafar 
Hljóðgjafar skulu vera sírenur og skulu hafa hljóðstyrk uppá 90dB að lágmarki og 110dB að 

hámarki í eins metra fjarlægð frá hljóðgjafa. Hljóðgjafar skulu vera rauðir að lit og greinilega 

merktir sem hljóðgjafar brunaviðvörunarkerfis. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

hljóðgjöfum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum hljóðgjöfum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 

 

 Handboðar 
Handboðar skulu vera rauðir að lit og merktir með auðkennandi hætti, hlutverki þeirra í 

brunaviðvörunarkerfi. Handboðar skulu vera með vistfang og númera skal þá samkvæmt 

teikningu. Handboðana skal festa utanáliggjandi. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

handboðum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt það 
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efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum handboðum svo sem 

skrúfur, festingar, merkingar og annað. 

 

 Brunastrengir 
Strengir fyrir skynjara-og bjöllurás skulu vera 2x2x20,8, rauðir að lit. Merkja skal alla enda 

með varanlegum merkingum þar sem þeir koma inní búnað. Hringtengja skal rásakerfi svo rásin 

verði ekki óvirk þó rof komi á streng á einum stað í rásinni. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir strengjum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 

það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum strengjum svo sem 

skrúfur, festingar, merkingar og annað. 

 

 Yfirlitsmynd 
Verktaki skal koma fyrir yfirlitsmynd  og skal hún vera staðsett við hlið stjórnstöð 

brunaviðvörunarkerfis ásamt handbók. 

Verktaki skal útvega og koma fyrir yfirlitsmynd ásamt öllum festingum. Innifalið í 

verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu 

yfirlitsmynd brunaviðvörunarkerfis svo sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 Loftræstikerfi 
Verktaki skal tengja loftræstibúnað sem blikksmiður útvegar. Skal verktaki tengja við 

loftræstinu 230V rafmagn og einnig tengja við hana annan nauðsynlegan búnað svo hún virki 

rétt, svo sem hitanema, spjaldlokur, dælur og fleira. Eitt að því sem þarf sérstaklega að athuga 

er að tengja við hana vaktstöð fyrir brunalokur í loftræstikerfinu. Blikksmiður útvegar 

vaktkerfið sem er af gerðinni FCMA-2 sjá viðauka 3. Vaktstöðina þarf að tengja við I/O einingu 

í brunaviðvörunarkerfi og þarf sú eining að geta tekið við bilunarboðum frá vaktstöðinni. Við 

bilunarboð frá vaktstöð skulu koma upp skilaboð þess efnis á stjórnstöð brunakerfis. Sú I/O 

eining sem tengd er við vaktstöð brunaloka skal einnig vera tengd við loftræstinguna og skal 

loftræsting stöðva við brunaboð. Sjá tengimynd fyrir FCMA-2 á sérteikningu 01.07.01 í 

viðauka 2. Einnig sjá teikningu 01.04.02 í viðauka 2 fyrir lagningu strengja fyrir loftræstikerfi. 

Magn í magntölum er heild. Verktaki skal fara vel yfir þær teikningar sem farið er 

yfir hér að ofan og ákvarða sjálfur umfang verksins. Innifalið í verði skal vera allir 
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þeir strengir sem til þarf ásamt lagningu og tengingu þeirra ásamt öllu því efni 

sem til þarf svo brunaviðvörunarkerfi og loftræstikerfi virki saman. 

 

 Forritun, prófun og deilihönnun 
Verktaki skal sjá um deilihönnun á brunaviðvörunarkerfinu og sjá til þess að kerfið sé forritað 

og úttekið við skil á verki. Verktaki skal gefa skynjurum og handboðum númer og samræma 

númer og aðvörunartexta. Við skil á verki skal verktaki afhenda verkkaupa teikningar sem sýna 

staðsetningar og númer skynjara og handboða. Verktaki skal sjá um að kenna verkkaupa á 

kerfið við afhendingu verks. 

Magn í magntölum er heild. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni, vinna við 

stjórnstöð, forritun, kennsla , handbækur yfirlitsmynd og tengingar. 

7.11. Innbrotakerfi 

 Stjórnstöð 
Verkstaki skal útvega og setja upp stjórnstöð. Hann skal ganga frá öllum tengingum og forritun 

og sjá til þess að stöðin sé tengd við vaktstöð. Við innbrot skulu hljóðgjafar, tengdir við 

stjórnstöð innbrotakerfis, fara í gang og boð berast til viðurkenndrar vaktstöðvar og í síma 

verkkaupa. Stjórnstöð skal vera tengd við 230V spennu en einnig skal vera tengt við hana 

varaafl sem dugir í 24klst slái aðalspennugjafi út. Allur búnaður kerfisins skal vera útbúin 

innbyggðri fiktvörn og skal hún alltaf vera virk. Stjórnstöð til viðmiðunar er ICT WX, innbrota 

og aðgangskerfisstöð frá SECURITAS. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

stjórnstöð innbrotakerfis ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal 

vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu stjórnstöð 

innbrotakerfis svo sem skrúfur, festingar,tengingar og merkingar strengja og 

annað. 

 

 Hnappaborð 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja hnappaborð. Skal vera hægt að gera kerfið virkt og 

óvirkt frá hnappaborði. Hnappaborðið skal hafa skjá þar sem þær upplýsingar sem eru á kerfinu 

koma fram (bilunarboð/útkall). 
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Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

hnappaborði ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu hnappaborði svo sem skrúfur, 

festingar og annað. 

 

 Kortalesarar 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja kortalesara með talnaborði utandyra. Skal 

kortalesarinn tengjast stjórnstöð innbrotakerfis. Komi rétt merki frá kortalesara opnast 

viðkomandi hurð. Yfir kortalesara skal setja viðunandi veðurhlíf og skal hún vera úr höggþolnu 

plasti og skal hún vera gegnsæ svo hún hindri ekki sjónlínu á takkaborð. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

kortalesurum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 

það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum kortalesurum svo 

sem skrúfur, festingar, forritun þriggja korta, veðurhlífar og annað. 

 

 Hreyfiskynjarar 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja hreyfiskynjara í samræmi við teikningar. 

Hreyfiskynjarinn skal vera með að lágmarki 90° skynjunarhorn og vera af PIR gerð (Passiv 

Infrared). Þeir skulu vera úr höggþolnu plasti og vera útbúnir fiktvörn. Á skynjurum skal vera 

ljósdíoða sem lýsir þegar boð koma frá skynjara á meðan að kerfið er á verði. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

hreyfiskynjurum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 

það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum hreyfiskynjurum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 Segulslúttjárn 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja segulslúttjárn á hurðalæsingar þar sem við á 

samkvæmt teikningu. Verktaki skal velja segulslúttjárn sem passa við læsijárn hurða og skal 

hann sjá til þess að segulslúttjárnið komist fyrir án þess að skaða strengfæðingu járnsins. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

segulslúttjárnum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt 
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það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum segulslúttjárnum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 Hljóðgjafar 
Verktaki skal útvega og setja upp hljóðgjafa við innbrotakerfið. Skal hljóðgjafinn vera sírenur 

og staðsettar samkvæmt teikningu. Hljóðstyrkur þeirra skal ekki vera minni en 110dB í 1m 

fjarlægð frá hljóðgjafa. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

hljóðgjöfum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum hljóðgjöfum svo sem 

skrúfur, festingar og annað. 

 

 Strengir 
Strengir fyrir hreyfiskynjara, hurðasegla og læsijárn hurða skulu vera óskermaðir CAT5 

strengir. Þeir skulu vera 4 para, parsnúnir 100omh strengir. Strengir fyrir kortalesara skulu vera 

skermaðir CAT5 strengir. Þeir skulu vera 4 para, parsnúnir 100omh strengir. 

Magn í magnskrá eru metrar mældir af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir öllum strengjum ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera 

allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum strengjum svo 

sem skrúfur, festingar, merkingar og annað. 

 

 Forritun og tenging 
Verktaki skal í samráði við verkkaupa forrita aðgangs-og innbrotakerfið Verktaki skal forrita 

inn tvö stkykki af aðgangskortum og skal vera hægt að forrita inn fleiri kort með auðveldum 

hætti. Við afhendingu verks skal verktaki afhenda verkkaupa leiðbeiningar að kerfinu ásamt 

því að kenna verkkaupa á kerfið. 

Magn í magntölum er heild. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni, vinna við 

stjórnstöð, forritun og kennsla. 
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7.12. Rafbúnaður 

 Töfluskápur og mælakassi 
Töfluskápur skal vera úr málmi, varður fyrir tæringu og skal hann vera grár að lit með CE 

vottun. Skápurinn skal vera að lágmarki 550x260x1850 og skal hann skiptast til helminga. 

Annar helmingurinn skal vera með DIN skinnu kerfi þar sem töflubúnaður svo sem lekaliðar 

og vör, skulu staðsett á meðan hinn helmingurinn skal vera með plastefni í botni að lágmarki 

5mm þykkt, svo festa megi fjarskiptabúnað. Gæta skal vel að því að loka á milli þessara tveggja 

hólfa með þar til gerðum skilrúmum úr ljósbogaþolnu efni svo ekki skapist snertihætta. Allir 

innkomandi strengir skulu fara inn um þar til gert inntak (flans) á skápnum og skal inntakið 

vera úr gúmmí. Allir strengir skulu vera merktir og númeraðir samkvæmt einlínumynd. Allan 

búnað í töflu svo sem lekaliða og sjálfvör skal merkja í samrými við einlínumynd. Innan á hurð 

töfluskáps skal settur upp listi með öllum öryggja merkingum þar sem útlistað er hvaða 

hlutverki hver grein gegnir. Allur vír í töfluskáp skal vera fínþættur og mjúkur og skal hann 

vera snyrtilega lagður í skipuleggjara sem festast aftan á DIN skinnur. Ekki skal notast við 

plastbönd innan marka töfluskáps. Við afhendingu skal skápurinn rykhreinsaður 

Mælakassi skal staðsettur á norðurhlið hússins. Mælakassinn skal vera að lágmarki IP54 

með glæru loki svo hægt sé að lesa greinilega af mæli. Taugar að og frá mæli skulu fara í 

gegnum tognippla og skal gengið frá lögnum þannig að ekki hljótist skaði á lagnir af völdum 

sólar eða veðurs. Á mælakassa skal vera öndun með þar til gerðum nippli til þess að koma í veg 

fyrir rakamyndun. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

aðaltöflu og mælakassa ásamt öllum festingum. Innifalið í verði skal vera allt það 

efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu aðaltöflu og mælakassa svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 Stofnvar 
Stofnvar skal vera Neozetd varrofi (bræðivar) af vandaðri gerð. Þeim skal fylgja tilheyrandi 

botntappi og bræðivar. Stærð vara er tilgreind á teikningu. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

stofnvari í aðaltöflu ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal vera 

allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu stofnvari svo sem 

skrúfur, festingar, vírar, merkingar og annað. 
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 Lekastraumsrofar 
Lekastraumsrofar skulu vera gerðir fyrir þann málstraum sem fram kemur á teikningu og skulu 

þeir leysa út við 30mA lekastraum. Þeir skulu hafa að lágmarki 10kA rofagetu og vera með 

prófunarhnapp. Allir lekastraumsrofar skulu vera af sömu gerð og frá sama framleiðanda. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

lekastraumsvörum í aðaltöflu ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði 

skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum 

lekastraumsvörum svo sem skrúfur, festingar, vírar, merkingar og annað. 

 

 Lekastraumssjálfvör 
Lekastraumssjálfvör skulu vera gerð fyrir þann málstraum sem getið er um á teikningu. Þeir 

skulu leysa út við 30mA lekastraum og vera með 10kA rofagetu að lágmarki. 

Lekastarumssjálfvörin skulu vera með prófunarhnapp. Öll lekastraumssjálfvör skulu vera af 

sömu gerð og frá sama framleiðanda. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

lekastraumssjálfvörum í aðaltöflu ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í 

verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum 

lekastraumssjálfvörum svo sem skrúfur, festingar, vírar, merkingar og annað 

 Sjálfvör 
Öll sjálfvör skulu vera af vandaðri gerð og hafa að lágmarki 10kA rofagetu. Öll sjálfvör skulu 

vera framleidd í samræmi við IEC reglur og vera með yfir – og skammhlaupsvörn. Þriggja fasa 

sjálfrofar skulu rjúfa alla fasa í einu ef einn fasi er yfirlestaður. Öll sjálfvör skulu vera af sömu 

gerð og frá sama framleiðanda 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir sjálfvörum í aðaltöflu ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í 

verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu 

öllum sjálfvörum svo sem skrúfur, festingar, vírar, merkingar og annað 

    Sólúr og spóla. 
Verktaki skal setja sólúr í töflu og tengja. Hann skal forrita sólúrið miðað við lengdar og 

breiddargráðu þeirrar staðsetningar er á við verkið og skal sólúrið stjórna útiljósum utan á 
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húsinu. Skal sólúrið vera tengt inná spólu til þess að hlífa snertunni í sólúrinu. Skal spólan þola 

25A málstraum. 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma 

fyrir sólúri og spólu í aðaltöflu ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í 

verði skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu 

sólúri og spólu svo sem skrúfur, festingar, vírar, merkingar og annað 

7.13. Lampar 

 L1 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lampann. Lampinn er utanáliggjandi iðnaðarlampi að 

lágmarki IP23. Lengd lampa skal vera 1200mm og breidd 160mm. Litarendurgjöf (CRI) skal 

vera að lágmarki 80 og litarhitastig skal vera 4000K. Lampinn skal vera 9000 Lumen og vera 

um 150 Lumen/W.  Lampi til viðmiðunar er i10 frá Glamox. Sjá mynd 9. 

 

Mynd 9. i10 GLAMOX [7] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum lömpum merkta L1 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal 

vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 
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 L2 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lampann. Lampinn skal vera samskonar og L1 nema 

7000Lumen.  

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum lömpum merkta L2 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal 

vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 L3 
Lampinn skal vera utanáliggjandi og vera að lágmarki IP44. Lampinn skal vera með 

litarendurgjöf (CRI) að lágmarki 80 og vera með LED ljósgjafa. Lampi til viðmiðunar er RIO 

LED frá AIRAM. Sjá mynd 10. 

 

Mynd 10.Rio Led lampi[8] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum lömpum merkta L3 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal 

vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

  

 L4 
Ekki er gert ráð fyrir að lampar verði settir upp á þessu verkstigi. Á teikningum er gert ráð fyrir 

að hægt sé að setja lampa þar seinna meir. 
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 NL1 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lampann. Lampinn skal vera sílogandi lampi með 

útmerki niður. Lampinn skal vera með LED-ljósum sem lýsa upp akrílplötu sem útmerki er fest 

á. Stærð merkja skal miða við 25m lesfjarlægð. Lampi til viðmiðunar er SELFIE, út –og 

neyðarlampi frá LINERGY. Sjá mynd 11. 

 

Mynd 11. SELFIE útlampi[9] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum lömpum merkta NL1 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði 

skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum 

svo sem skrúfur, festingar og annað. 

 

 NL2 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lampann. Lampinn skal vera utanáliggjandi 

neyðarlampi og skal tryggja að lágmarki 15 Lux við gólfflöt í smíðaverkstæði en 1 Lux á öðrum 

stöðum. Lampi til viðmiðunar er SELFIE, út –og neyðarlampi frá LINERGY. Sjá mynd 12. 

 

Mynd 12. SELFIE neyðarlampi[9] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

alla lampa merkta NL2 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði skal 
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vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum svo 

sem skrúfur, festingar og annað. 

 ÚTL1 
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja lampann. Lampinn er skal vera ósamhverfur kastari 

og skal staðsetja hann ofan vöruhurða. Lampinn skal vera að lágmarki IP66 og þola vel ágang 

veðurs. Lampinn skal vera með litarendurgjöfina (CRI) 80, litarhitastig 4000K og 4320Lumen. 

Lampi til viðmiðunar er Cripto LED kastari frá Disano. Sjá mynd 13. 

 

Mynd 13. Cripto útikastari[10] 

Magn í magnskrá eru stykki talin af teikningu. Verktaki skal útvega og koma fyrir 

öllum lömpum merkta ÚTL1 ásamt öllum festingum og tengjum. Innifalið í verði 

skal vera allt það efni sem þarf til að setja upp og ganga frá að fullu öllum lömpum 

svo sem skrúfur, festingar og annað. 
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 Kostnaðaráætlun 

Þegar farið er af stað í framkvæmdir er mikilvægt að gera sér grein fyrir öllum þeim kostnaði 

sem þeim fylgja. Með því að fá tilboð í alla verkþætti er hægt að fá góða yfirsýn yfr umfang 

verksins og kostnað hvers verkhluta. Sem hluti af lokaverkefni var útbúin magnskrá og er sú 

magnskrá grunnur af tilboði sem er að finna í viðauka 4.  

8.1. Tilboð 

Í Viðauki 34 er að finna heildar tilboð í raflögnina samkvæmt teikningum í Viðauki 12. 

Tilboðið nær yfir bæði vinnu og kostnað ásamt því að sýna framlegð tilboðsgjafa útúr verkinu 

og áætlaðan tímaramma raflagnahluta. Á Mynd 14 má sjá helstu niðurstöður tilboðsins. Við 

gerð þessa tilboðs var miðað við að álagning á efni væri 20% og að einingaverð fyrir heila 

einingu væri 2450 kr. með vsk. Notast var við ákvæðisgrundvöll rafiðna við gerð tilboðsins í 

bland við reynslu höfundar af tilboðsgerð. 

  

 

Mynd 14. Niðurstöður tilboðs 

 Kostnaður vinna 
Þegar reiknaður er kostnaður við vinnu er launakostnaður margfaldaður við heildar 

vinnueiningar. Við það fæst heildar kostnaður tilboðsgjafa. Við gerð á þessu tilboði var miðað 

við að heildar launakostnaður tilboðsgjafa, vegna starfsmanns í vinnu, væri 6.000 kr., sjá 

viðauka 4. 

 Kostnaður efni 
Þegar reiknaður er kostnaður vegna efniskaupa er efni margfaldað við magn. Kostnaður efnis 

er kostnaður tilboðsgjafa við að kaupa efnið fyrir verkið. 

 Annar kostnaður 
Annar kostnaður er tala áætluð af tilboðsgjafa. Þessum lið í tilboði er ætlað að ná yfir þau atriði 

sem bæði hönnuður gleymir að hafa í magnskrá og yfir þau atriði sem tilboðsgjafi telur að vanti 
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í magnskrá svo sem akstur og leigu á lyftu/vinnupalli. Ef tilboðsgjafi hefur vanáætlað þennan 

lið minnkar framlegð tilboðsgjafa útúr tilboðinu. 

 Samtals kostnaður 
Samtals kostnaður er heildarkostnaður tilboðsgjafa í verkinu. Allur kostnaður sem talinn er upp 

er lagður saman og fæst þá út heildarkostnaður tilboðsgjafa. Athugið að samtals kostnaður er 

gefin upp án vsk. 

 Tilboð án vsk. 
Þegar reiknað er tilboð án vsk. er heildar samtalan af verð. Kr Heild m/vsk tekin og vsk. dreginn 

af henni. 

 Mismunur 
Þessi tala er mismunurinn á tilboði án vsk og samtals kostnaði. Sú tala er hagnaður tilboðsgjafa 

úr verkinu. Ef verkið vinnst illa eða efniskostnaður hækkar minnkar hagnaðurinn útúr verkinu. 

 Framlegð 
Framlegðina er hægt að reikna með einföldum hætti. Tekinn er hagnaður tilboðsgjafa og deilt í 

þá tölu með tilboði án vsk. Fæst þá út framlegðin í prósentum. 

8.2. Uppsetning tilboðs 

Þegar tilboð er sett upp með vönduðum og skipulögðum hætti er auðvelt að fylgjast með 

hverjum hluta tilboðsins fyrir sig. Þegar fylgst er með framgangi verks er auðveldlega hægt að 

átta sig á því hvort einhverjir þættir tilboðsins eru að fara fram úr áætlun og hægt að bregðast 

við því, hvort sem efniskostnaður hafi hækkað frá gerð tilboðs eða að starfsmaður er ekki að 

standa sig í vinnunni. 
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 Lokaorð 

Markmiðið með þessu verkefni var að endurhanna raflögn í verkstæði ásamt kostnaðaráætlun. 

Með þessu verkefni vonaðist höfundur til að geta sýnt fram á þá þekkingu og kunnáttu sem að 

þetta nám hefur fært honum í bland við þá þekkingu sem hann hefur öðlast við vinnu síðastliðin 

14 ár. Telur höfundur sig hafa náð því markmiði með miklum sóma. 

 

Endurhönnunin gekk vel þar sem hönnunin var algerlega að hans höfði og engar hömlur 

varðandi búnað og kostnað. Eins og fyrr segir verður ekki farið eftir þessum teikningum og eru 

þær einungis fyrir hönnuð að sýna fram á færni sýna. 

 

Höfundur lærði mikið af þessu verkefni, bæði við framsetningu á teikningum og hönnun og við 

tilboðsgerð. Sú reynsla sem höfundur hefur öðlast við þetta verkefni kemur til með að nýtast 

vel og gera höfund að verðmætari starfskrafti. 
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