
Kvíslartunga 120 - Skýrsla

Haustönn 2021

BSc-gráða, Byggingafræði, fyrri hluti

Lokaverkefni - BI LOK1006

Höfundar:

Dagmar Rós Skúladóttir, 230891-2739

Margrét Guttormsdóttir, 070196-2049

Þóra Karen Ágústsdóttir, 170594-2319

Ægir Jónas Jensson, 010797-2929

Leiðbeinendur:

Eyþór Rafn Þórhallsson

Helgi G. Bragason

Viggó Magnússon

Iðn- og tæknifræðideild
Dept. of Applied Engineering



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

Iðn- og tæknifræðideild
Heiti verkefnis:
Kvíslartunga 120, 270 Mosfellsbær

Námsbraut: Tegund verkefnis:
Byggingariðnfræði Lokaverkefni í byggingariðnfræði

Önn: Námskeið: Ágrip:
Haustönn 2021 BI LOK1006 Lokaverkefnið felur í sér að hanna og teikna tveggja

hæða hús með innbyggðri bílageymslu þar sem
kröfur eru um að efri hæðin er úr léttum veggjum og
neðri hæð úr steypu. Kvíslartunga 120 í Mosfellsbæ
var notuð til hliðsjónar við gerð verkefnisins.

Teikningasettið inniheldur: Teikningaskrá,
aðaluppdrætti, skráningartöflu, verkteikningar,
sérteikningar, burðarvirkisuppdrætti og
lagnauppdrætti.

Skýrsla inniheldur eftirfarandi: Hönnunarferli,
verklýsing, tilboðsskrá, kostnaðaráætlun,
burðarþols-, varmataps- og lagnaúreikningar,
þakrennu- og niðurfallsútreikningar, loftun þaks, auk
umsóknar um byggingarleyfi, gátlisti
byggingarfulltrúa og önnur fylgigögn.

Öll hönnun skuli fara eftir lögum um mannvirki nr.
160/2010 sem tóku gildi 1. janúar 2011,
byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók gildi í maí
2016.

Höfundur:
Dagmar Rós Skúladóttir
Margrét Guttormsdóttir
Þóra Karen Ágústsdóttir
Ægir Jónas Jensson

Leiðbeinandi:
Eyþór R. Þórhallsson
Helgi Guðjón Bragason
Viggó Magnússon

Fyrirtæki/stofnun:
Háskólinn í Reykjavík

Dagsetning: Lykilorð íslensk: Lykilorð ensk:
06.12.2021 Timburhús,

steinsteypa, staðsteypt,
CLT timbureiningar

Woodhouse, concrete,
Concrete cast in place,
CLT cross laminated

Dreifing:
opin lokuð til:

2



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

EFNISYFIRLIT
FORMÁLI 9

0. INNGANGUR 10

1. HÖNNUN 11
1.1 Hönnunarferli 11

2. VERKLÝSING 12
0. HÖNNUN OG RÁÐGJÖF 12

0.1. Hönnun og ráðgjöf 12
0.2.  Efnisval 13
0.3. Þarfagreining 13

1. AÐSTAÐA OG JARÐVINNA 14
1.0. Vinnusvæði 14

1.0.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 14
1.0.2. Umhverfisstefna og öryggi á vinnustað 14

1.1. Gröftur og jarðvinna 15
1.1.0. Jarðvinna vegna byggingar 15
1.1.1. Jarðvinna fyrir lagnir 15
1.1.2. Uppgröftur fyrir húsgrunn 15

1.2. Fyllingar 15
1.3. Einangrun undir botnplötu 17

1.3.1. Einangrun undir botnplötu og sökkla 17
1.4. Frágangur í verklok 17

2. BURÐARVIRKI 18
2.1. Steypumót 18

2.1.0. Almennt 18
2.1.1. Mót sökklar, undirstöður og botnplata 18
2.1.2. Mót veggir, súlur og undirstöður 18
2.1.3. Mót, milliplata 19

2.2. Steypustyrktarstál 19
2.2.0. Almennt 19
2.2.1. Bendistál 19

2.3 Steinsteypa 20
2.3.0. Almennt 20
2.3.1. Steinsteypa 20
2.3.2. Sement 21
2.3.3. Íaukar 21
2.3.4. Fylliefni 21
2.3.5. Íblendi 21

3



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

2.3.6. Blendivatn 21
2.3.7. Tæki og búnaður við niðurlögn steypu 22
2.3.8. Steypuvinna í kulda 22
2.3.9. Steypuviðgerðir 22
2.3.10. Flutningur steypu og niðurlögn 23
2.3.11. Titrun steypu 23
2.3.12. Steypuskil 23

2.4. Stálvirki 23
2.4.1. Stálsúla 23

2.5. Trévirki 24
2.5.0. Almennt 24
2.5.1. Límtrésbitar 24
2.5.2. CLT veggjaeiningar 24

2.6. Forsteyptar einingar 26
2.6.0. Almennt 26
2.6.1. Stigi 26
2.6.2. Steyptar svalir, svalagólf 26
2.6.3. Stoðsúlur 26

2.7. Þak 27
2.7.0. Almennt 27
2.7.1. Þakviðir 27
2.7.2. Álklæðning 28
2.7.3. Þakrennur og rennubönd 28
2.7.4. Þakniðurföll 28

3. LAGNIR 29
3.0. Almennt 29

3.0.1. Stillingar og prófanir 29
3.1. Frárennslislagnir 30

3.1.0. Almennt 30
3.1.1. Heimæðagjald 30
3.1.2. Efni og frágangur 30
3.1.3. Brunnar 31
3.1.4. Niðurföll 31

3.2. Neysluvatnslagnir 31
3.2.0. Almennt 31
3.2.1. Heimæðagjald 32
3.2.2. Efni og frágangur 32
3.2.3. Einstreymislokar, öryggislokar, kúlulokar 32

3.3. Hitalagnir 33
3.3.0. Almennt 33

4



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

3.3.1. Inntak í hitaveitu 33
3.3.2. Gólfhitakerfi 33
3.3.3. Ofnhitakerfi 34
3.3.4. Lokar 34
3.3.5. Síur 34

3.4. Hreinlætisbúnaður 34
3.4.0. Almennt 34
3.4.1. Tækjalisti 35

4. RAFORKUVIRKI 35
4.0. Almennt 35
4.1. Raflögn í steypu og grunn 36

4.1.0. Inntak rafmagns 36
4.1.1. Pípur og dósir í steypu 36
4.1.2. Spennujöfnun á vatnsinntaki og jarðbinding á baði 36

4.2. Pípur, dósir og kassar 36
4.2.1. Pípur og samskeyti 36
4.2.2. Dósir 37
4.2.3. Töflukassar 37
4.2.4. Sjálfvör 38
4.2.5. Lekaliðar 38

4.3. Ídráttur, tenglar og rofar 38
4.3.0. Almennt 38
4.3.1. Vinnuraflögn 39
4.3.2. Tenglar 39
4.3.3. Rofar 39
4.3.4. Ídráttarvír 40
4.3.5. Girni 40

4.4. Lampar, tæki og fleira 40
4.4.0. Almennt 40
4.4.1. Tækjalisti 41

4.5. Smáspenna 41
4.5.0. Almennt 41
4.5.1. Tölvutenglar og dyrabjalla 42

5. FRÁGANGUR INNANHÚSS 42
5.1. Múrverk 42

5.1.0. Almennt 42
5.1.1. Viðgerðir og holufylling steyptra veggja 42
5.1.2. Grófhúðun veggja og lofta 43
5.1.3. Flotun gólfa 43
5.1.4. Múrverk 43

5



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

5.1.5. Múrblöndur og steinefni 44
5.2. Léttir veggir og klæðningar innanhúss 44

5.2.1. Innveggir og niðurtekin loft 44
5.2.2. Gipsplötur 45
5.2.3. Krossviðarplötur 45
5.2.4. Klæðning CLT eininga að innan 45
5.2.5. Gólfparket 45
5.2.6. Handrið 46

5.3. Járn- og blikksmíði 46
5.3.1. Járnsmíði 46
5.3.2. Blikksmíði 46
5.3.3. Útsogsventill og útsogsristar 46

5.4. Málun innanhúss 47
5.4.0. Almennt 47
5.4.1. Málun gipsplötuveggja og lofta 47
5.4.2. Málun steyptra innveggja og lofta 47

5.5. Innréttingar 48
5.5.0. Almennt 48
5.5.1. Innihurðir 48
5.5.2. Eldhúsinnrétting 49
5.5.3. Baðinnrétting og þvottahús 49
5.5.4. Fataskápar og aðrir háir skápar 49
5.5.5. Borðplötur, sérsmíðaðar 50

5.6. Flísar 50
5.6.0. Almennt 50
5.6.1. Flísar á gólf 51
5.6.2. Flísar á vegg 51

6. FRÁGANGUR UTANHÚSS 51
6.0. Almennt 51
6.1. Trésmíði utanhúss og klæðningar 52

6.1.0. Almennt 52
6.1.1. Þakkantur (grind og klæðning) 52
6.1.2. Álklæðningar og T-álundirkerfi 53
6.1.3. Einangrun sökkla og útveggja 53

6.2. Járn og blikksmíði utanhúss 54
6.2.0. Almennt 54
6.2.1. Handrið á svölum 54

6.3. Gluggar, gler og útihurðir 54
6.3.0. Almennt 54
6.3.1. Gluggar úr ál-tré 55

6



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

6.3.2. Ál-hurðir, tré-hurðir 55
6.3.3. Svalahurðir 55
6.3.4. Vatnsbretti 56
6.3.5. Bílskúrshurð/innkeyrsluhurð 56

7. FRÁGANGUR LÓÐAR 57
7.1. Jarðvinna 57

7.1.0. Almennt 57
7.1.1. Gröftur og flutningur jarðvegs innan lóðar 57
7.1.2. Jöfnun lóðar 57
7.1.3. Yfirborðsfrágangur 57

7.2. Mannvirki á lóð 58
7.2.1. Skjólgirðing 58
7.2.2. Sólpallur 58

7.3. Gras og gróður 58
7.3.1. Slétta lóð og gróður 58

7.4. Búnaður 59
7.4.1. Sorptunnur 59

3. TILBOÐSSKRÁ 60

4. KOSTNAÐARÁÆTLUN 61

5. BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR 66
5.1. Útreikningar á eiginþyngd 66
5.2. Límtrésbiti 140x360mm 67

5.2.1. Útreikningar á límtrésbita með tilliti til snjóálags 67
5.2.2. Útreikningar á límtrésbita með tilliti til vindálags 71

5.3. Sperrur, límtré 65x315mm 73
5.3.1. Útreikningar á sperrum með tilliti til snjóálags 73
5.3.2. Útreikningar á límtréssperru með tilliti til vindálags 77

6. VARMATAPSÚTREIKNINGAR 79
6.1. Uppbygging byggingarhluta og u-gildi 79
6.2. Varmatap í hverju rými 81

7. LAGNAÚTREIKNINGAR 90
7.1. Gólfhiti 90
7.2. Ofnalagnir 93
7.3. Neysluvatn 96
7.4. Frárennsli 98

7.4.1 Skólplagnir 98
7.4.2. Afrennsli af lóð 101

8. ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL 102

7



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

9. LOFTUN ÞAKS 103

10. SKJÖL OG ÖNNUR FYLGIGÖGN 105
10.1. Umsókn um byggingarleyfi 105
10.2. Gátlisti 106
10.3. Mæliblað 107
10.4. Hæðarblað 108

11. HEIMILDIR 109

8



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

FORMÁLI
Þetta verkefni var unnið á haustönn 2021 og er lokaverkefni í byggingariðnfræði við

Háskólann í Reykjavík. Leiðbeinendur verkefnis voru Eyþór R. Þórahallsson, Helgi G. Bragason
og Viggó Magnússon og eru þeim færðar hjartans þakkir fyrir faglegar ráðleggingar og góða
leiðsögn. Einnig eru færðar sérstakar þakkir til Heiðars Jónssonar kennara í hitunarfræði og lagnir
sem var tilbúinn til að veita góðar ráðleggingar hvað varðar lagnir hússins. Auk þess þökkum við
öllu því góða fólki í kringum hópameðlimi sem tilbúnir voru að veita ráðleggingar og deila
faglegri þekkingu.

Þetta verkefni hefur verið afar lærdómsríkt og búið að eiga hug okkar allra síðustu mánuði.
Verkefnið hefði ekki getað orðið að því sem það er nema með mikilli samheldni, drifkrafti og
metnaði fyrir því að skila af okkur eins vel unnu verki og mögulegt er.
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0. INNGANGUR
Þessi skýrsla er hluti af lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík

haustið 2021. Lokaverkefnið felst í hönnun á tveggja hæða einbýlishúsi með innbyggðri

bílageymslu þar sem grunnflötur má ekki vera stærri en 150 . Verkefnið er unnið út frá kröfum𝑚2

verkkaupa og eru kröfurnar að neðri hæð hússins sé steypt og efri hæðin úr timbri. Útveggir
hússins skulu vera einangraðir á milli stoða ef nota á timburgringur og klæddir með loftræstri
klæðningu. Þakform er valfrjálst en skal vera loftað sperruþak, að hluta borið uppi með
kraftsperrum og að hluta með bita þar sem loft er upptekið. Húsið skal almennt vera viðhaldslítið
eða a.m.k. til 35 ára með tilliti til hjúp hússins, val á gólfefnum og innréttingum. Við val á kerfi til
upphitunar er gerð krafa til skjótrar svörunar til hækkunar og lækkunar á hita í rýmum.
Hljóðvistarkröfur og gott inniloft skal tryggt. Við alla hönnun skal fara eftir lögum um mannvirki
nr. 160/2010 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 ásamt síðari breytingum og leiðbeiningum sem
finna má á heimasíðu Mannvirkjastofnunar.

Nokkur hús komu til greina til endurhönnunar sem uppfylltu kröfur verkkaupa. Endanlegt
val var nýlegt hús í Mosfellsbæ, Kvíslartunga 120. Skýrslan er byggð á þeim breytingum sem
gerðar voru á upphaflegum teikningum af húsinu. Eftirfarandi kemur fram í skýrslunni:
hönnunarferli, verklýsing, tilboðsskrá, kostnaðaráætlun, burðarþols-, varmataps- og
lagnaúreikningar, þakrennu- og niðurfallsútreikningar, loftun þaks, auk umsóknar um
byggingarleyfi, gátlisti byggingarfulltrúa og önnur fylgigögn.
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1. HÖNNUN

1.1 Hönnunarferli
Þegar komið var að því að byrja að hanna húsið var fyrsta skrefið að finna hús hér á landi

sem hentugt væri að vinna með og aðlaga að kröfum verkkaupa. Hver hópameðlimur fann nokkur
hús og var lokaákvörðun um val á húsi tekin á fundi. Í framhaldinu skissuðu allir upp sínar
hugmyndir sem féllu að óskum verkkaupa og voru þær hugmyndir sem hópnum fannst hvað
álitlegastar teknar saman og úr varð ný Kvíslartunga 120. Huga þarf að mörgu þegar hannað er
hús og þurfti að taka þó nokkrar ákvarðanir út frá rýmisnýtingu, hentugleika uppsettningar og
þægindum. Á upprunalegu húsi Kvíslartungu 120 lá mænir þaksins frá norð-vestri til suð-austurs
en mat hópameðlima var að betra væri að snúa honum um 90°. Sú breyting kemur í veg fyrir að
snjór leki af þakinu og niður á bílaplan og inngang hússins. Einnig var þá hægt að byggja þakið
lengra út að framan sem býr til meira skjól á svölum að framanverðu. Bílskúrinn var lengdur út til
þess að stækka svefnherbergið sem er fyrir ofan bílskúrinn og búa til meira rými þar inni fyrir
fataherbergi án þess að taka pláss frá alrýminu á efri hæð. Stiginn var færður út í horn til þess að
minnka umferð í gegnum alrými á efri hæð. Áður þurfti að labba í gegnum sjónvarpshol í hvert
skipti sem farið var á milli hæða. Eins voru settir tveir stórir gluggar í stigann sem gefur góða
dagsbirtu og fallegt útsýni. Svalir voru lengdar að framanverðu þannig að þær ná yfir bæði bílskúr
og inngang. Það skapar meira skjól og minni líkur á að snjóskaflar myndist við bæði inngang og
bílskúr. Einnig gefur það hjónaherberginu meiri sjarma þar sem hægt er að ganga beint út úr
herberginu og á svalirnar. Sett var búr, innan gengið frá eldhúsinu og var meginástæða þess að
stækka geymslupláss í eldhúsi. Þegar hannað er íbúðarhúsnæði er mikilvægt að skipulag sé
þægilegt og var lögð áhersla á að þetta væri húsnæði þar sem heimilisfólki liði vel og að það
upplifði húsnæðið sem nokkurs konar griðarstað. Tekin var ákvörðun um að gera útskot úr einum
útvegg og búa þannig til lítinn bekk í gluggakistunni á neðri hæð þar sem hægt væri að sitja og
slappa af. Við það varð til útskot á efri hæð og þar myndaðist gott pláss fyrir skrifborðsaðstöðu og
settur var gluggi sem nær endilangt eftir skrifborðinu í skrifstofurýmið á efri hæð. Það gefur góða
dagsbirtu og bætir vinnuaðstæður til muna. Eins voru svefnherbergin minnkuð á efri hæð til þess
að koma fyrir litlu leshorni hjá stiganum.
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2. VERKLÝSING
Kvíslartungar 120 var byggð árið 2020 en teikningar af húsinu voru samþykktar í ágústlok

2019. Húsið er staðsett í Mosfellsbæ. Húsið var upphaflega tveggja hæða hús reist úr forsteyptum
samlokueiningum með staðsteyptum sökklum. Eftir nokkra fundi þar sem ýmsar hugmyndir af
breytingum voru metnar voru hópmeðlimir sammála um endanlegt útlit hússins. Innra skipulagi
hússins var breytt töluvert og má þar helst nefna að eldhúsið var fært á suðvestur hluta hússins og
stigi færður við útvegg. Geymslu og búri einnig bætt við á 1.hæð. Við þessar breytingar á 1.hæð

stækkaði húsið að grunnfleti um ca. 25 . Á 2. hæð voru svalir stækkaðar töluvert, hjónaherbergi𝑚2

stækkað og bætt við fataherbergi og WC innangengt af hjónaherberginu.
Gengið er inn um aðalinngang í forstofu þar sem hægt er að labba beint inn í innbyggða

bílageymslu á hægri hönd ásamt lítilli geymslu, en á vinstri hönd baðherbergi. Í framhaldinu af
forstofunni tekur við stórt og opið alrými þar sem eldhús tekur við af stofu. Stigi er svo við
útvegg upp á 2.hæð hússins. Þar tekur við sjónvarpshol og íverurými og stórt baðherbergi. Frá
sjónvarpsholinu er svo hægt að ganga út á litlar svalir. Á ganginum eru svo þrjú svefnherbergi á
hægri hönd, þvottahús á vinstri hönd og svo tekur við hjónaherbergið í enda gangsins. Innan af
því er bæði fatahol og baðherbergi. Af bæði ganginum og hjónaherberginu er svo hægt að ganga
út á stórar svalir.

0. HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

0.1. Hönnun og ráðgjöf
Í byggingarreglugerð kafla 6.2, gr. 6.2.1, um aðkomu og staðsetningu byggingar, kemur

fram að byggingu skuli staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig að góð tenging sé
milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Þá skal gæta að gæðum
byggingarlistar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og orkunotkun. Byggingu
skuli staðsetja með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar og skjóls sé
notið á sem heppilegastan hátt á leik- og dvalarsvæðum. Við útfærslu á útisvæði við húsið var
ákveðið að stækka veröndina töluvert frá því sem áður var horfið. Við það að færa eldhúsið og
hafa íverurýmið innanhúss meira opið sáum við meiri og betri möguleika á nýtingu sólpallsins.
Hann er tæpir ásamt heitum potti og snýr í suðurátt sem gefur góða möguleika á að njóta45𝑚²
sólarinnar þegar hún er hæst á lofti. Umhverfis pallinn verða lagðar grasþökur fyrir leiksvæði eða
annað því um líkt. Aðkoman að húsinu sjálfu er svo á norð-austur hlið hússins og mun hún vera
hellulögð. Í innkeyrslunni er pláss fyrir tvö bílastæði og rúmlega það sem tryggir nægilegt
athafnarrými sem og gott aðgengi bæði að aðalinngangi og bílskúr. Fyrir framan inngang verður
grasflötur þar sem möguleiki er á því að gróðursetja tré og setja runna. Gróður verður valinn í
samráði við eigendur. Eins er möguleiki á því að setja tré umhverfis pallinn.

Sökklar verða staðsteyptir, steyptir ofan á staðsteyptar kökur sem eru um það vil þrisvar
sinnum breiðari en sökklar og um 300mm háar. Sökklar eru einangraðir að innan með 100mm
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plasteinangrun, einnig verður einangrað undir botnplötu með 100mm plasteinangrun. Útveggir
neðri hæðar eru staðsteyptir ofan á sökkla, 200mm að þykkt. Útveggir efri hæðar verða úr CLT
einingum, einangraðir að utan með 125mm steinull. Einangrun neðri hæðar gengur beint upp á
efri hæðina sem kemur í veg fyrir kuldabrú. Einnig gengur hún niður að jarðvegi, neðar en
botnplatan til að koma í veg fyrir kuldabrú í sökklum. Innveggir neðri hæðar verða sparslaðir og
málaðir. Innveggir efri hæðar verða klæddir 13mm gips plötum, sparslaðir og málaðir. Þakið
verður loftað, tvíhalla, hefðbundið sperru þak, einangrað með 225mm þakull með áföstum

vindpappa 30kg/ , að innan verður gipsplata, spörsluð og máluð. Þakhalli er annars vegar 18°𝑚3

og hinsvegar 15°. Á svölum beggja vegna verða 1200mm há stálrimlahandrið. Handriðin uppfylla
lágmarkshæð byggingarreglugerðarinnar. Efri hæð hússins skiptist í þrjú minni svefnherbergi,
sjónvarpshol/íverurými, þvottahús, baðherbergi, hjónaherbergi með innangengdu baðherbergi.
Neðri hæð hússins skiptist í anddyri, baðherbergi, stofu/eldhús(opið rými), búr, geymslu og
bílskúr. Gluggar verða ál-trégluggar með tvöföldu k-gleri, í gólfsíðum gluggum annarar hæðar
verður sólvarnargler og öryggisgler. Stigi á milli hæða verður staðsteyptur. Gólfhitakerfi ásamt
ofnakerfi verður í húsinu til upphitunar.

0.2.  Efnisval
Efnisval er í samræmi við byggingarreglugerð, kafla 4.5 um upplýsingar um

efniseiginleika byggingarvöru. Í 4.5.2. gr. reglugerðarinnar segir að hönnuður skuli í gögnum
sínum, þ.e. viðeigandi séruppdráttum eða fylgiskjölum, setja fram kröfur er varða eiginleika og
efnisgæði byggingarvöru og allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um vöruna til þess að tryggja
rétt innkaup og notkun hennar. Þá ber að tryggja að uppfylltar séu kröfur sem gerðar eru til
byggingarvöru hérlendis, s.s. staðla, reglugerða og laga og ákvæða um CE-merkingu
byggingarvöru og eftir atvikum vottun eða umsögn hennar.

0.3. Þarfagreining
Í þvottahúsi, baðherbergjum og bílskúr verða gólfniðurföll. Frárennslislagnir á 1. hæð

verða tengdar beint í jarðlagnir og frárennslislagnir á 2. hæð verða lagðar um lagnastokk niður í
jarðlagnir. Sér brunahólf afmarkast við bílskúrinn, búrið og geymsluna á 1. hæð. Veggir milli
brunahólfa verða EI60 og hurðar þar sem gengið er inn í íbúð út frá bílskúr annars vegar og frá
búri inn í eldhús hins vegar verða EICS 30 hurðir. Rýmingarleiðir á 2. hæð verða út um glugga í
svefnherbergjum en út á svalir frá hjónaherbergi og alrými. Á 1. hæð verða þrjár rýmingarleiðir
um útgönguhurðir þ.e., út frá alrými út á pall, um aðalinngang frá anddyri og út um hurð á bílskúr.
Reykskynjurum og slökkvitækjum verður komið fyrir í húsið í samráði við eldvarnareftirlit.
Innkeyrsla og aðkoma að húsinu verður steypt. Verönd á 1. hæð verður úr timbri, styrkt með
steyptum, 200mm burðarsúlum en annars eru svæði þakin grasi. Heitur pottur verður á verönd
1.hæðar og hann skal hafa lok sem hægt er að læsa. Tvennar steyptar svalir verða á 2. hæð.
Staðsetning sorps verður fyrir framan húsið, við bílskúrshurð.
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1. AÐSTAÐA OG JARÐVINNA

1.0. Vinnusvæði

1.0.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Aðstöðu verður komið upp fyrir starfsmenn á byggingarvinnustað samkvæmt reglum

Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir sbr. 4.11.4 gr.
byggingarreglugerðar. Iðnmeisturum og byggingarstjóra er skylt að hindra alla óviðkomandi
aðkomu aðila um vinnusvæðið. Umgengni og öll vinna nálægt lóðarmörkum skal vera snyrtileg
og gæta skal þess að valda ekki skemmdum á lóðum eða byggingum við vinnusvæði. Skemmdir
sem verða á aðliggjandi lóðum eða byggingum eru á ábyrgð verktaka að laga. Óheimilt er að
raska lögnum, t.d. vatnslögnum, holræsalögnum, rafmagns- eða símastrengjum sem og lögnum
vegna gagnaveitu sem liggja innan lóðar nema með skriflegu leyfi viðkomandi veitufyrirtækja.

1.0.2. Umhverfisstefna og öryggi á vinnustað
Öryggisstefna á vinnustað er ákveðin í samræmi við 4.11.3 gr. Byggingarreglugerðar. Öll

umgengni á byggingarvinnustað skal miða að því að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif og
endurnýta skal allt efni sem er endurnýtanlegt. Byggingarvinnustaður skal vera girtur af fyrir
óviðkomandi aðila, göngustíg eða öðrum svæðum þar sem hætta getur stafað fyrir vegfarendur.
Gæta skal þó þess að girðingar standi ekki í vegi fyrir umferð fótgangandi um götuna eða aðra
umferð utan lóðar. Heimilt er með fengnu leyfi lögreglu og veghaldara að bráðabirgðagangstétt sé
færð út á akbraut þyki nægilega ástæða til þess. Gæti sú gangstétt þurft að uppfylla ákveðin
öryggisskilyrði. Skylt er að gætt sé að fyllstu öryggisráðstöfunum eftir því sem aðstæður leyfi,
einnig er byggingarstjóra og iðnmeisturum skylt að sjá um að sem minnst hætta, óþrifnaður eða
önnur óþægindi stafi af framkvæmdum. Öryggisaðstæður á vinnustað skulu taka mið af
starfsmönnum á svæðinu auk annarra sem kunna að koma á vinnustaðinn. Byggingarstjóri skal sjá
til þess að vinnustaður sé merktur húsnúmeri og götuheiti. Samkvæmt lögum nr. 46/1980 um
aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum í 1. mgr. 48. gr. er óheimilt að taka í notkun
tegund véla, tækja eða annars búnaðar uppfylli hann ekki reglur um öryggi, m.a. merkingar,
leiðbeiningar og vottorð sem sett eru fram samkvæmt þessum lögum, sérreglum sem settar eru á
grundvelli þeirra eða viðurkenndum stöðlum sem gilda á sameiginlegum markaði ríkja á EES-
svæðinu. Leyfisveitandi getur krafist þess að fyrir liggi staðfesting Vinnueftirlits ríkisins að
frágangur og gerð vinnupalla og aðrar öryggisráðstafanir á byggingarstað uppfylli fullnægjandi
kröfur. Í 1. mgr. 66. gr. sömu laga segir að atvinnurekandi beri ábyrgð á að gerð sé áætlun um
heilsuvernd í því skyni að draga úr atvinnutengdum slysum. Í 2. mgr. 66. gr. sömu laga segir að í
áætlun um forvarnir skal koma fram lýsing á hvernig hættum skuli vera mætt, m.a. með skipulagi
vinnunnar, fræðslu, þjálfun, vali á tækjum, efnum og notkun öryggis- og hlífðarbúnaðs.
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1.1. Gröftur og jarðvinna

1.1.0. Jarðvinna vegna byggingar
Jarðvinnan felst í grefti og þjöppun fyllingar undir og að húsinu, frágangi lóðar og

bílaplani. Verktaki skal í byrjun verks kynna sér legu allra lagna og leiðslna sem kunna að liggja
um eða við vinnusvæðið. Sérstök aðgát skal höfð við gröft nálægt leiðslum. Verktaki er ábyrgur
fyrir því tjóni sem verður á þessum lögnum og öðrum skemmdum sem geta orðið á eigin kostnað.

1.1.1. Jarðvinna fyrir lagnir
Fylla skal varlega yfir lagnir og fylgja skal lagnateikningum um söndun kringum lagnir.

Grafa skal fyrir lögnum um leið og húsgröftur á sér stað, grafa skal minnst 150mm niður fyrir
uppgefinn kóta fyrir fráveitulögnum. Sandlag undir rör skal vera þjappað og slétt áður en lagnir
eru lagðar á það. Frágangur og fylling skal vera í samræmi við íslenskan staðal ÍST 65 um pípur
og pípukerfi. Sanda skal í kringum skólp- og frárennslislagnir og drenmöl skal lögð umhverfis
lagnir.

Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður
verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra.

Magntölur og einingaverð: Magn eru gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið er gröftur,
fylling og söndun með lögnum ásamt flutning umfram efnis út fyrir húsgrunn.

1.1.2. Uppgröftur fyrir húsgrunn
Allur laus sandur, grjót o.þ.h. skal hreinsað áður en uppbygging hefst. Það efni sem ekki

verður nýtt eftir uppgröft skal fjarlægt og losað á viðeigandi stað.
Þegar uppgröftur fyrir húsgrunn hefst skal verktaki gæta sérstaklega að legu lagna á lóð svo þær
verði ekki fyrir skemmdum og tefji framkvæmdir eins og minnst var á hér fyrir ofan. Grafa á
150cm út fyrir brún sökkuls til að auðvelda vinnu við húsið.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í rúmmetrum ( ). Reiknað er með að grafið sé𝑚3

100cm niður fyrir endanlegt yfirborð jarðvegs og 150cm út fyrir sökkulbrún. Greitt er
fyrir hvern rúmmetra sem fluttur er í burt. Innifalið í einingarverði er öll vinna við
mokstur, losun og akstur á losunarstað. Allur gröftur umfram graftarmörk er ekki
greiddur.

1.2. Fyllingar
1.2.1. Fyllingar og þjöppun
Verktaki skal gæta þess að íblöndun moldar og annarra fínkornaefna skaði ekki fyllinguna.

Fylling skal vera gerð með viðurkenndu frostþolnu fyllingarefni með góðri kornadreifingu.
Kornastærð fyllingarinnar má ekki vera svo stór að hún geti eyðilagt einangrun utan um húsið.
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Fylla skal í samráði við eftirlitsmann verkkaupa og í þá lagnaskurði sem grafnir eru. Leyfi þarf til
vinnu við fyllingar í frosti frá eftirlitsmanni verkkaupa. Skilyrði fyrir slíku leyfi er að efnið skal
alltaf vera frostfrítt þegar það er þjappað og að engir frosnir klumpar séu í fyllingarefninu. Sé talið
líklegt að snjór eða ís geti blandast efninu skal hætta vinnu við fyllingu.
Efni fyllingar skal uppfylla eftirfarandi kröfur um kornadreifingu.

Gegnum sigti skal
fara (mm)

Þyngdarprósent
(%)

0,062 1,5-7

0,125 2-14

0,25 4-20

0,5 5-28

1,0 8-37

2,0 13-48

4,0 18-62

8,0 27-83

16,0 40-100

32,0 55-100

64,0 75-100

Lagþykkt fyllingar skal miðast við þau tæki sem notuð eru við þjöppun. Val á aðferð, notkun
tækja og lagþykkt fyllingar er ákveðið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa sem framkvæma á
við þjöppun hvers jarðvegsflokks í undirlagi og fyllingu. Þjöppun skal haldið áfram þar til þeirri
þjöppun er náð sem krafist er. Sambærileg þjöppun skal vera í öllum grunni hússins, þá skal fjöldi
yfirferða þjöppunartækis á hvert fyllingarlag vera svipaður. Hæðarmunur báðum megin við
sökkul skal ekki vera meiri en 0,5m. Taflan hér fyrir neðan sýnir minnsta fjölda yfirferða sem
krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og tæki. Þessar kröfur tryggja ekki lágmarkskröfur um að
þjöppun náist.
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Tæki til þjöppunar Þungi Lagþykkt [mm] Yfirferðir

Víbrókerfi 2 tonn 250
400

4
6

Víbrókerfi 6 tonn 300
400
500

4
5
6

Víbrókerfi 10 tonn 450
600
700

4
5
6

Samanber 8.1.5.gr., 8. kafli byggingarreglugerð 120/2012 um burðarþol og stöðugleika er kveðið
á um að leyfisveitandi geti ávallt krafist þess að gerð verði sérstök jarðtæknileg rannsókn af hálfu
viðurkennds aðila á sigeiginleikum og styrkleika jarðvegs, gera þarf sérstakar ráðstafanir ef
niðustöður rannsóknarinnar sýna fram á að þess sé þarft.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í rúmmetrum ( ). Í einingarverði er𝑚3

innifalinn allur efniskostnaður, vinna, tæki og flutningur efnis á verkstað.

1.3. Einangrun undir botnplötu

1.3.1. Einangrun undir botnplötu og sökkla
Einangra skal undir botnplötu og innan allra sökkulveggja með 100mm plasteinangrun

með rúmþyngd 24kg/ . Einangrun skal lögð þétt saman þannig ekki myndist bil milli platna,𝑚3

einnig þarf að gæta þess að árekstrar verði ekki við stofnlagnir hússins. Einangrun utan á sökklum
skal ná niður fyrir botnplötu og ofan í jarðveg til að koma í veg fyrir kuldabrú, á milli einangrunar
og jarðvegs er takkadúkur. Skoða skal teikningar.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ), af niðurkominni𝑚2

einangrun. Í einingarverði er innifalinn allur efniskostnaður, vinna, tæki og
flutningur efnis á verkstað.

1.4. Frágangur í verklok
Vinnuskálar og annar búnaður verktaka skal fjarlægður, þ.m.t. byggingargirðing. Verktaki

skal fjarlægja allt rusl af vinnusvæðinu í verklok og þrífa eftir sig.
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2. BURÐARVIRKI

2.1. Steypumót

2.1.0. Almennt
Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST EN 13670:2009. Mót skulu annað hvort

vera klædd þykktarhefluðum borðum, eða með plötum. Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða
svignun undan þunga steypu milli fastra punkta sé ekki meiri en 0.2% af fjarlægð. 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 þessarar verklýsingar og ber hann ábyrgð á að
slíkt misfarist ekki. Eftirlitsmaður skal ávallt taka út mót, áður en steypt er og getur steypuvinna
ekki hafist fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt mótin, mótahreinsun og annan undirbúning.
Úttekt eftirlitsmanns kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa og skal verktaki eftir sem áður
sjá um að boða hinn síðarnefnda.

Nákvæmniskröfur:
● Undirstöður,staðsetning og stærð: +/- 20mm
● Kótar: +/-15mm
● Aðrir steyptir hlutar: +/- 5mm

2.1.1. Mót sökklar, undirstöður og botnplata
Kantmót á plötuskilum skal smíða úr því efni sem verktaki velur. Mót fyrir fætur undir

sökkla eru gerð úr efni sem verktaki velur.

Nákvæmniskröfur:
● Undirstöður, stærð og staðsetning. +/- 20mm.
● Aðrir steyptir hlutar: stærð .+/- 5mm

Magn og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ). Innifalið í einingaverði er efni og𝑚2

vinna.

2.1.2. Mót veggir, súlur og undirstöður
Á innri fleti útveggja, burðarveggja innandyra og aðra sýnilega fleti skal nota slétt

borðamót eða fleka, en áformað er að þessir fletir verði sandspartlaðir undir málun. Steypuvösum
skal komið fyrir undir gluggum á neðri hæð og á öðrum stöðum þar sem ekki næst að steypa á
annan hátt. Mót skulu vera það þétt að fínefni steypunnar leki ekki út úr móti. Uppistöður (bönd)
skulu hafa nægan styrkleika og stífleika til að taka við áraun frá klæðningu og flytja hana yfir á
mótatengi eða aðrar festingar, án þess að mótin skekkist eða gliðni. Samtenging mótabyrða skal
vera nægilega traust og miðuð við þá áraun, sem niðurlagning steypu veldur.

Steypa skal súluundirstöður 70x70cm, 20cm á þykkt undir súlurnar.
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Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ) og stykkjatali (stk).𝑚2

Innifalið í einingaverði er efni og vinna.

2.1.3. Mót, milliplata
Undirslátt undir staðsteypta loftaplötu skal hafa í yfirhæð, sem á miðri plötu skal nema um

L/500 af lengra hafi plötunnar milli fasta punkta. Göt og úrtök skal setja samkvæmt gataplönum
hönnuða á teikningu B-301.4. Koma skal nægjanlegu magni stoða fyrir tryggilega undir plötu og
athuga að stoðir geti borið tilætlaðan þunga.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingaverði er efni og vinna.

2.2. Steypustyrktarstál

2.2.0. Almennt
Bending skal framkvæmd í samræmi við teikningar. 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.

Bendistál og bending skal vera í samræmi við ÍST 16 og ÍST EN 13670, kafla 6, Reinforcement,
og eins og nánar er tilgreint í þessari verklýsingu og á teikningum. Allt bendistál, jafnt stangir
sem bendinet, skal vera í samræmi við ÍST NS 3576-3, Armeringsstål, Mål og eigenskaper -Del 3:
Kamstenger B500NC. Verktaki skal leggja fram vottorð um eiginleika bendistáls sem hann hyggst
nota í verkið. Leiki vafi á gæðum bendistáls skal framkvæma prófun á eiginleikum og
efnasamsetningu þess. Prófanir skulu gerðar af viðurkenndri rannsóknarstofu og greiðast af
verktaka.
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.

2.2.1. Bendistál
Í plötum skal ekki skeyta meira en þriðja hvert járn í sama þversniði. Fjarlægð milli

skeytiþversniða skal ekki vera ekki minna en 40 d. Öllum stökum járnum t.d. umhverfis op og á
hæðarskilum skal komið fyrir og 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 K12 og ná þau 60cm út fyrir
brúnir opsins við öll horn nema annað sé tekið fram á teikningum. Nái opið upp að plötu, skal
einnig setja K12 í efri brún plötu og nái þau járn 100cm út fyrir horn opsins. Á hæðarskilum
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kemur K12 sem beygist fyrir horn. Þar sem járnagrindur koma saman í vegghorni skulu þær
tengjast saman með vinklum.

Til að forðast óhreinindi á verktaki að geyma allt stál á viðeigandi hátt t.d. á trjám. Allt bendistál
skal þá vera án ryðflagna og lausrar eldhúðar auk óhreininda.

Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi:
● K 10 0,636 kg/m
● K 12 0,915 kg/m

Magntölur og einingarverð: Magntölur eru reiknaðar út frá teikningu og er nettó
járnmagn gefið. Ekki er aukið við á skeytum eða það sem er umfram teikningar. Í
einingarverði er innifalinn allur kostnaður vegna klippingar, rýrnunar, vinnu og
efni við bendingu, bindivír, flutningar, fjarlægðarklossar o.s.frv. Frágangur járna á
steypuskilum í botnplötu.

2.3 Steinsteypa

2.3.0. Almennt
Um steinsteypu og steypuvinnu gildir ÍST EN 206:2013+A1:2016, Tæknilýsing,

eiginleikar, framleiðsla og samræmi sem og ÍST EN 13670. Einnig skal taka tillit til kafla 8.3 í
Byggingarreglugerð. Hlutefni til steypugerðar skulu almennt vera CE-merkt.

2.3.1. Steinsteypa
Áður en plata er steypt skal yfirfara staðsetningu allra stokka, úrtaka og ísteyptra lagna, passa að
niðurföll séu í réttri hæð og tryggja að ekkert hreyfist til við niðurlögn steypunnar. Plötur verða
ekki vélslípaðar þar sem ofan á þær kemur gólfhiti þar sem við á og ílögn á alla plötuna. Steypa
C25/30 verður í undirstöðum og botnplötu. Hér er um að ræða steypu með hámarkskornastærð

22mm í undirstöður húss og botnplötu sementsmagni 300kg/ . Varðandi kröfur til steypu sjá𝑚3

kafla 2.2.4. Steypu í botnplötu skal leggja niður og sladda og skal yfirborð vera nokkuð slétt.
Verktaki sér um að útvega steypu og tæki á byggingarstað. Alla galla sem síðar koma í ljós og
rekja má til ófullkominnar steypu eða rangrar meðhöndlunar hennar skal fara með sem dulda galla
og er verktaki ábyrgur jafnvel þótt verkkaupi hafi áður fallist á aðgerðir til úrbóta. Varðandi
kröfur til steypu sjá kafla 2.2.4 og teikningar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í rúmmetrum ( ). Greitt verður𝑚3

fyrir rúmmetra steypu sem komið er fyrir á viðunandi hátt, reiknað eftir málum á
teikningum. Innifalið skal allt efni, vinna og þau tæki sem þarf til að vinna verkið
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2.3.2. Sement
Sement skal vera í samræmi við ÍST EN 197-1, styrkleikaflokkur 42,5N eða hærri. Þess

skal gætt að sement samrýmist öðrum kröfum til steypugæða, verklags og aðstæðum á
byggingarstað.

2.3.3. Íaukar
Íaukar skulu vera í samræmi við viðeigandi staðla og samrýmast aðstæðum á

byggingarstað. Notkun íauka er háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa.

2.3.4. Fylliefni
Um fylliefni gildir ÍST EN 12620, 8.3.3 gr. og 8.3.6 gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 um
alkalívirkni og saltinnihald og verður tilgreint betur hér að neðan. Fylliefni skulu vera úr
endingargóðum náttúrulegum bergtegundum. Verktaki skal afla samþykkis verkkaupa á þeim
stærðarflokkum sem hann hyggst nota. Fylliefni skulu vera hæf fyrir steypu í tilgreindum
áreitisflokkum.

Upplýsingar um neðangreinda eiginleika fylliefna skulu liggja fyrir um:
● Kleyfni
● Skeljainnihald
● Fínefnainnihald
● Slitþol
● Frostþol
● Berggerð (berggreining)
● Kornadreifing
● Kornarúmþyngd og vatnsdrægni
● Alkalívirkni
● Klóríðinnihald
● Lífræn óhreinindi
● Og aðrir eiginleikar sem eftirlit óskar eftir

Eftirlitsmaður verkkaupa getur heimilað notkun fylliefnis með meira fínefnainnihald en að ofan
greinir ef sýnt er fram á að það sé skaðlaust fyrir steypuna.

2.3.5. Íblendi
Íblendi skulu vera í samræmi við ÍST EN 934-2. Ef notuð eru önnur íblendi ásamt

loftblendi, skal þess sérstaklega gætt við val á íblöndun þeirra að tryggt sé að virkni þeirra hafi
ekki skaðleg áhrif á dreifingu blendilofts og aðra eiginleika steypunnar sbr. 2.2.4.6 gr. staðalsins.

2.3.6. Blendivatn
Blendivatn skal vera í samræmi við ÍST EN 206:2013+A1:2016.
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2.3.7. Tæki og búnaður við niðurlögn steypu
Eftirlitsmaður verkkaupa skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa þann tækjakost

sem verktaki hyggst nota við steypuvinnu og ber verktaka ætíð að hafa næg varatæki til taks.
Vanda skal sérstaklega til titrunar steypunnar, einkum í hornum, útbrúnum og undir úrtökum og
gluggum.

Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og kostur er í því sem næst láréttum lögum, ekki þykkri en
400-500mm. Fallhæð steypu má yfirleitt ekki vera meiri en 2,5m og skal verktaki nota trektar og
rennur til að hindra að fall verði hærra. Þessi búnaður skal vera samþykktur af eftirlitsmanni.

Sigmál veggja og platna skulu ekki fara yfir 200mm Loftinnihald skal vera á bilinu 5- 8%.

Áður en steypt er að steypuskilum skal hreinsa burt allt hröngl og óþétta steypu og vökva eldri
steypuna vandlega en þó ber að varast að pollar standi á eða við skilin. Titra verður steypuna
sérstaklega vel við skilin vegna hættu á hreiðurmyndunum en þess skal þó vandlega gætt að
titrarinn hristi ekki steypustyrktarstál sem ganga inn í fyrri steypuáfangann.

Verkkaupi mun hafna allri steypu ef athuganir, sem hægt er að gera á undan steypuvinnu, sýna að
steypan uppfyllir ekki settar kröfur. Þetta á einkum við um hátt sigmál án Diplóma í
byggingariðnfræði 24 sérvirkra þjálniefna en það bendir til meira vatnsmagns en til er ætlast.
Verktaki láti mæla á sinn kostnað sigmál og loftinnihald steypunnar á byggingarstað.

2.3.8. Steypuvinna í kulda
Steypuvinnu í kulda skal hagað samkvæmt ákvæðum ÍST EN 13670:2009 svo og í

samræmi við Rb-blað um vetrarsteypu. Verktaki skal tryggja að steypu hitastig í allri steypu fari
ekki niður fyrir +2°C fyrr en steypan er orðin frostþolin, en miðað er við það að steypan verði
frostþolin þegar hún hefur náð 6MPa þrýstiþoli. Þegar hætta er á frosti skal ekki byrja á
steypuvinnu fyrr en nauðsynlegur útbúnaður er fyrir hendi á vinnustaðnum. Þessi útbúnaður er
háður samþykki verkkaupa. Verktaki skal greiða allan kostnað við hitun, einangrun, yfirbreiðslur
og hitamælingar.

2.3.9. Steypuviðgerðir
Steypuviðgerðir skal framkvæma með viðurkenndum steypuviðgerðarefnum er taki mið af

eðli hverrar viðgerðar. Allt efnisval og meðhöndlun efna er háð samþykkis eftirlitsmanns.

Komi fram gallar á steypu skal verktaki lagfæra þá verkkaupa að kostnaðarlausu. Lagfæring
steypugalla skal framkvæmd þannig: Brjóta skal burtu allar nibbur og ójöfnur en steypuhreiður
skal brjóta upp þar til sést í heila og samfellda steypu. Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann
um hve mikið á að höggva og láta hann taka út slík múrbrot áður en gert er við þau.
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2.3.10. Flutningur steypu og niðurlögn
Ekki er leyfilegt að leggja niður steypu sem er orðin of gömul og farin að bindast.

Steypunni skal dreifa jafnt í mótin í því sem næst láréttum lögum sem ekki mega vera þykkari en
0,5m eins og áður var tilgreint. Þar sem hætta er á að steypan aðskiljist við of hátt fall eða við að
rekast á hindranir í mótum skal nota trektar, rennur, rör slöngur eða annan hentugan búnað.

Steypu skal þjappa í mót með þar til gerðum verkfærum þannig að hún verði einsleit, þétt í sér og
sem ein heild, án holrýma eða annara galla af nokkru tagi. Þjöppun með titrun skal hæfa þjálni
steypunnar hverju sinni. Forðast skal að titrarar snerti bendistangir, er liggja í steypu, sem þegar er
byrjuð að harðna, þar sem slíkt getur raskað bindingu þeirra við steypuna. Einnig ber að varast, að
titrarar hristi lóðrétt steypumót og skapi hættu á vatnsrennsli með mótum og spilli yfirborðsáferð
steypu. Varðandi kröfur til steypu sjá kafla 3 og teikningar.

Steypa frá steypustöð skal vera komin í mót innan 1,5 klst frá því hún var sett í steypubíl.

2.3.11. Titrun steypu
Öll steypa skal titruð. Hvert lag skal titrað nægilega mikið og á skipulegan hátt þannig að

tryggt sé að hæfilegra titrunaráhrifa gæti um alla steypuna. Titrunin skal þannig framkvæmd að
steypan sígi lóðrétt saman án verulegs hliðarflutnings. Stærð titrara skal vera sem hér segir: Í
veggjum 0-200mm: Þvermál titrara ≤ 40mm Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið
sem verið er að titra og um það bil 100-200mm niður í næsta lag fyrir neðan. Titraranum skal
haldið þar niðri í 5-15sek, eftir þjálni steypunnar. Þegar steypan við titrarann er orðin gljáandi og
loftbólur hætta 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 um
400-500mm millibili. Forðast ber að titrarinn snerti steypustyrktarjárn, er liggja í steypu, sem
þegar er byrjuð að harðna, þar sem slíkt getur raskað bindingu þeirra við steypuna. Einnig ber að
varast, að titrarinn hristi veggja- og súlumót, því að þá er hætt við vatnsrennsli með mótunum, en
við það getur áferð steypunnar spillst. Varðandi kröfur til steypu sjá kafla 3 og teikningar.

2.3.12. Steypuskil
Setja skal steypuskil þar sem sýnt er á teikningum og útfæra þau eins og tilgreint er í

útboðsgögnum.. Tillögur verktaka um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt er á
teikningum, eða til breytinga á þeim, skal leggja fyrir verkkaupa til samþykktar a.m.k. viku fyrir
áætlaðan steypudag.

2.4. Stálvirki

2.4.1. Stálsúla
Stálsúlu UPE 100x100mm skal komið fyrir undir horn milliplötu við stigagat í samræmi

við útgefnar teikningar. Fella skal botn súlunnar ofan í úrtak í botnplötu svo boltahausar standi
ekki upp fyrir yfirborð botnplötu. Undir súlu, ofan í úrtaki, er komið fyrir stálplötu og múrboltar
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boltaðir í gegnum hana. Múr er síðan smurt ofan í úrtakið. Toppur súlunnar skal steyptur inn í
milliplötu eins og fram kemur á sérteikningum.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m). Innifalið í
einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn.

2.5. Trévirki

2.5.0. Almennt
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.
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 skal vera 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.

Allstaðar þar sem timbur liggur að steypu skal setja ræmu af tjörupappa á milli (400g/ asfalt og𝑚2

400c/ pappírsfilt).𝑚2

Öll festijárn, boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðað.

Þess skal gætt að verk standist ætíð gildandi staðla, lög og reglugerðir.

Vinna skal öll trévirki eftir verkteikningum hönnuða. Málsetningar eru að finna á teikningum frá
hönnuði.

2.5.1. Límtrésbitar
Límtrésbitar eru í þaki. Sjá lið 2.7.1 Þakviðir hér neðar.

2.5.2. CLT veggjaeiningar
Burðarvirki útveggja á annarri hæð skal vera úr krosslímdum viðareiningum s.k. CLT

(Cross Laminated Timber). Þetta byggingarefni er með sérstaklega hátt burðarþol í loft, þök og
veggi. Allt efni skal uppfylla reglugerð ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006.

Útveggjaeiningar skulu vera 120mm að þykkt og burðarveggur skal vera 200mm. Allar plötur
skulu framleiddar af viðurkenndum aðila sem uppfyllir framleiðslustaðal ETA06/0138 og skulu
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einingar samanstanda af þremur timburlögum, 40mm hvert lag. Allar einingar skulu vera skv.
styrkleikaflokki C-24 skv. EN-338. (≤10% C16/ ≥90% C24) er þó heimilt. Sjá ETA06/0138).

CLT einingar skulu límdar saman þannig að hvert lag skal límt þvert (90°) á aðliggjandi lag undir

0,6N/ þrýstingi að lágmarki. Einingar skulu vera samlímdar með PUR lími sem ekki má𝑚𝑚2

innihalda fomaldehýð (CH2O). Allar samlímdar einingar skulu uppfylla kröfur um límefni og
burð skv. ÍST EN 15425:2017.

Rakainnihald eininga skal vera sem nærst 12% (+/-2%) við afhendingu á verkstað. Yfirborð
eininga skal vera að lágmarki NVQ (Non-visual quality) eða IVQ (Industrialvisual quality) þar
sem allt yfirborð verður klætt. Varmagildi eininga skal vera innan við (λ = 0.12 W/(m*K) skv. ÍST
EN ISO 10456:2007 sem sýnir mæld gildi og aðferðir til að ákvarða uppgefin gildi og
hönnunargildi varmaleiðnitalna.

Einingar skulu standast kröfur ETA-06/0138 um brunavarnir. Huga skal sérstaklega að þéttingum
þar sem CLT einingar tengjast öðrum byggingahlutum s.s. við botnfestingar, frágangur við
glugga, þakplötur, sperruþak, hurðir, á hornum o.fl..

Allar einingar skulu reistar lóðréttar og gengið þannig frá þeim að þær uppfylli málsetningar á
teikningum hönnuða. Verktaki skal hafa öll tæki til taks og gæta þess jafnframt að einingar verði
ekki fyrir hnjaski við hífingu og frágang. Allur kostnaður við stífur, stög, bráðabirgða festingar,
palla og annað það sem verktaki telur sig þurfa við uppsetningu skal innifalinn í einingarverði.
Verktaki skal nota þar til gerðar skrúfur og hífilykkjur til lyftingar á einingum. Allur kostnaður
við vinnu svo og allt hráefni til merkingar á staðsetningu eininga ásamt borun, boltun og
uppsetningu festinga undirlaga, þéttinga og annars er til þarf til fullnaðarfrágangs skal innifalinn í
einingaverði. Allt efni og vinna við samsetningu eininga, gerð úrtaka ef þörf krefur og annað það
sem þarf til að skila fullfrágengnum verkþætti skal innifalið í einingarverði.

Allar veggja einingar skulu einangraðar frá steypuyfirborði með tjöruborða eða t.d. TieBeam
borða frá Rothoblaas eða sambærilegu. Ekki skal leggja CLT einingar beint á steypt yfirborð.
Allar festingar sem notaðar eru skulu heitgalvanhúðaðar skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal
galvanhúð ekki vera minna en 50 micron á þykkt skv. tæringaflokki 2 sbr. 8.4.2 gr.
byggingarreglugerðar nr. 112/2012 um tæringarflokka stáls. Allir múrboltar og steinskrúfur skal
heitgalvanhúðað. Skrúfur og aðrar festingar sem skrúfaðar eru í CLT einingar mega vera
rafgalvan húðaðar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingarverði skal vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn.
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2.6. Forsteyptar einingar

2.6.0. Almennt
Forsteyptar einingar eru pantaðar og framleiddar frá fyrirtæki sem útbýr þær og flytur á

verkstað. Framleiðsluteikningar af forsteyptum einingum eru afhentar fyrirtæki. Einingar eru stigi,
svalargólf og súla.

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.

2.6.1. Stigi
Stigi hússins er forsteyptur og framleiðsluteikningar af honum eru afhentar framleiðanda.

Stiginn skal koma fulltilbúinn frá framleiðanda og í honum skulu vera innsteyptar festingar við
plötur og gólf.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) og er þá miðað við
fjölda prófana. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið svo sem vinna, vélar og flutningar.

2.6.2. Steyptar svalir, svalagólf
Norðaustur- og norðvestursvalir hússins er forsteyptur og framleiðsluteikningar af þeim

eru afhentar framleiðanda. Svalir skulu koma fulltilbúnar frá framleiðanda og í þeim skulu vera
innsteyptar festingar við plötur.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), miðað við𝑚2

fullfrágengið rými. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni,
vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera þennan verklið.

2.6.3. Stoðsúlur
Súla undir norðaustursvalir og þak hússins, sem styður þakið og svalir til burðar, er

forsteypt og framleiðsluteikningar af henni eru afhentar framleiðanda. Súlan skal koma
fulltilbúinn frá framleiðanda og í henni skal vera innsteypt festing við sökkul undir súlu.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.
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2.7. Þak

2.7.0. Almennt
Þakið verður loftað tvíhalla sperruþak. Þakið skal halla um annars vegar 18° og hinsvegar

15°. Þakið skal einangra með 220mm þakull með áföstum vindpappa 30kg/m³.

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.

2.7.1. Þakviðir
Allt burðarefni eru límtrésbitar í styrkleikaflokki GL32h. Límtréssperrur skulu festar með

2 stk BMF vinklum sem skrúfaðir eru með 12 stk 5x40mm í hvern vinkil og 12mm bolta í gegnum
sperru, festur með ró beggja vegna ásamt 1 stk 10x120mm heitgalvanaðri franskri skrúfu niður í
CLT- einingu. Borðaklæðning skal skeytt saman á sperrum og fest með 3 stk 75mm heitgalv. saum
í hverja sperru. Loftrör skal settt í hvert sperrubil, 2 stk. Krossviður milli sperra negldur í
borðaklæðningu að ofan og festur bæði með límkítti og 5 stk 5x40mm ryðfríum skrúfum að
neðan.

Þakið skal lektað tvöfalt ofan á sperrur, neðri grind skal vera úr hefðbundnum lektum þ.e.
34x45mm c/c 600mm og liggja eftir endilangri stefnu þaksins. Efri grind skal gerð úr ristum
borðaklæðningum 25x70mm c/c 600mm og skulu þær liggja niður eftir þakinu.

Klæða skal lektur með borðaklæðningu 25x150mm, þetta er gert til þess að búa til flatan flöt undir
álklæðninguna sem er slétt álklæðning sem myndi annars myndi bogna. ofan á borðaklæðningu
skal leggja þéttofin netadúk til þess að koma í veg fyrir dökkun undir þakklæðningu.

Gæta þarf að GL32h límtréð uppfylli kröfur staðla ÍST INSTA 142:2009. 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.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ) og lengdarmetrum (m).𝑚2

Innifalið í einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, festijárn o.fl.
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2.7.2. Álklæðning
Klæða skal þakflöt með læstri álklæðningu. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum

framleiðenda. Klæðningin skal vera 0,7mm þykk læst álklæðning, seltuþolin. Klæðningin skal
standast allar kröfur skv. byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. Álrúllurnar
skulu vera í lit Ral 7015 eða sambærilegum lit svo útlit hússins raskist ekki. Allt efni og
uppsetning skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum
framleiðenda og verkkaupa. Nota skal 0.7mm þykkt og 600mm breidd ál á rúllum. Álið er hannað
til að skila hámarks vörn fyrir þök og veggi. Álið er læst saman með með falsi þar sem
meðfylgjandi festingar halda því saman og skrúfast þær ofan á borðaklæðningu þaksins með
földum festingum og engin göt eru gerð á álið. Álhattur skal settur ofan á mæni þaks til að auka
loftflæði, sjá teikningar frá arkitekt.

Nákvæmniskröfur:
● Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50
● Frávik frá rétttri línu 0,4%
● Frávik ása o.l.
● Breidd: +/- 3 mm fyrir breiddir < 75mm
● Hæð: +/- 3 mm fyrir breiddir < 225mm

Nákvæmniskröfur uppsetningar:
● Staðsetning í plani: +/- 10mm
● Staðsetning í hæð: +/- 10mm

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ) og lendgarmetrum (m).𝑚2

Innifalið í einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, festijárn o.fl.

2.7.3. Þakrennur og rennubönd
Þakrennur eru úr plasti, með þvermál 125mm. Liður þessi felur í sér að leggja til og koma

fyrir þakrennum og rennuböndum í samræmi við magntöluskrá og teikningar. Litur ákveðst af
verkkaupa. Rennubönd skal setja með c/c 600mm bili mest, nema annað sé tekið fram og vera
traust. Þess skal gætt vel að rennur hafi jafnan halla að niðurföllum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) mælt af
teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Innifalið í
einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, festijárn o.fl.

2.7.4. Þakniðurföll
Öll þakniðurföll skulu vera plaströr að stærð 70mm. þakniðurföll skulu festast með

rörahespu úr áli, festa skal rörahespu, með c/c 100mm millibili í álklæðningu, með sjálfborandi
álskrúfum með gúmmípakkningu til að koma í veg fyrir tæringu og leka. Þakniðurföll úr
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þakrennum skal tengja saman, utanáliggjandi, með stystu leið og viðeigandi halla. Litur ákveðst
af verkkaupa.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) mælt af
teikningum, eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Innifalið í
einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, festijárn o.fl.

3. LAGNIR

3.0. Almennt
Gert er ráð fyrir tvöföldu fráveitukerfi, þ.e. skolp annars vegar og regnvatnskerfi hins

vegar. Í þessu verki samanstendur fráveitukerfið af eftirfarandi þáttum: húsaskólpi, regnvatni,
bakrásarvatni hitaveitu o.fl. Klósett, vaskar, sturtur, baðkar, uppþvotta- og þvottavélar og
gólfniðurföll verða tengd í húsaskólpið. Bakrásarvatn verður leitt í regnvatnslögn.

Verktaki skal kynna sér allar teikningar tengdar lögnum og fullgera pípu- og loftræstingar eins og
sýnt er á uppdráttum. Leiðslur skulu halla jafnt í beinni 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 nein lagnasamskeyti fyrr en eftirlitsmaður hefur
samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur
fyrir.

Þegar verki er lokið skal verktaki leggja fram eitt sett af öllum teikningum þar sem sýndar eru
allar breytingar og frávik, frá gildandi teikningum hönnuðar.

3.0.1. Stillingar og prófanir
Prófanir eru á ábyrgð verktaka. Gera skal lekaprófun á frárennslislögnum áður en leiðslur

eru huldar og dælubúnaður skal prófaður fyrir afhendingu. Skal próf miðað við 2m vatnsþrýsting í
12klst. Athuga skal öll samskeyti og hvort kerfið sé þétt. Til að ná sem áreiðanlegustu
niðurstöðum skal lofttæma leiðslur með því að fylla þær frá neðsta brunni. Þrýstiprófa skal
hreinlætis- og hitaleiðslur með vatni.

Þrýstiprófa skal vatnsleiðslur með 1MPa vatnsþrýstingi og hitaleiðslur með 0,6MPa
vatnsþrýstingi. Þrýstingi skal haldið á leiðslum í a.m.k. 24 klst án þess að falla. Lekaprófa skal
frárennslisleiðslur innanhúss með því að fylla lögn af vatni og loka henni.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) og er þá miðað við
fjölda prófana. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið svo sem vinna, vélar og flutningar.
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3.1. Frárennslislagnir

3.1.0. Almennt
Leggja skal frárennslislagnir í samræmi við teikningar, kafla 14.6 í byggingarreglugerð og

íslenskum stöðlum um frárennslislagnir í húsum, ÍST 68, og fráveitulagnir í jörðu, ÍST-65 og DS
432. Vinnubrögð skulu vera góð og fagleg og skal efni og vinna uppfylla staðla, reglugerðir og
lög nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna.

Verktaki skal leggja allar frárennslislagnir og hafa umsjón með tengingu þeirra inn á aðal- og
fráveitustofn í götu. Það sem fellur undir fráveitu eru allar frárennslis- og regnvatnslagnir, brunnar
og niðurföll.

3.1.1. Heimæðagjald
Greiða skal gjald til viðkomandi sveitarfélags að það leggi stofnlögn að húsinu og veiti

einnig heimild til þess að tengja húsið stofnlögn þessari.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.1.2. Efni og frágangur
Lagnir skulu lagðar í samræmi við uppdrætti og verktaki skal passa upp á að allt efni sem

nota skal verði ekki fyrir neinum skemmdum. Frárennslis, skolp- regn- og jarðvatnslagnir skulu
vera úr PVC rörum. Lagnir skulu vera af þeirri stærð sem fram kemur í magnskrá og á
teikningum, a.m.k. 100mm. Nota skal rör frá viðurkenndum framleiðanda og skal allt efni vera
samsvarandi að gerð. Samskeyti skal þétta með gúmmíhringjum og samsetningar skulu vera með
múffum.

Halli frárennslislagna skal vera minnst 200‰ og mest 300%, halli regnvatnslagna minnst 10‰ og
halli jarðvatnslagna minnst 5‰. Handþjappa skal sandlag umhverfis og undir lögnum. Passa skal
að lagnir hvíli á belgnum en ekki múffum. Götun, skal vera frá verksmiðju (sérstakar
jarðvatnslagnir) eða minnst 2xØ6mm göt með 300mm millibili. Pípulagningameistari skal kynna
sér vel alla uppdrætti af lögnum og fylgjast með því að stokkar og raufar séu 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.

Umhverfis jarðvatnslagnir og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir skal setja 150-200mm lag
af drenmöl nr.1 (7- 30mm kornastærð) og jarðvatnsdúk sem skal ná niður fyrir miðjan belg báðum
meginn.

Áður en lagnir eru huldar skal eftirlitsmaður hafa samþykkt frágang þeirra.
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Magntölur og einingaverð: Magntölur fyrir pípur eru gefnar upp í lengdarmetrum
(m) hverrar gerðar mælt af grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn
allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t. fittings, steypa, söndum o.s.frv.

3.1.3. Brunnar
Brunnar skulu vera af viðurkenndri gerð. Brunnur skal vera 600mm á stærð. Sandlag næst

brunni skal vera úr fíngerðri möl, 100mm, og undir því skal vera þjöppuð fylling. Brunnar sem
koma upp í hellulögn skal koma fyrir steypujárnsloki en brunnar sem eru huldir jarðvegi skal loka
með galvínseruðum stállokum. Lok skulu hæðarsett m.v. endanlega jarðvegshæð. Múffutengin
skal vera fast upp við brunnvegg. Botn á forsteyptum brunnum skal steyptur og rennslisrásir
formaðar í botn þeirra brunna sem ekki eru með sandfangi.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.1.4. Niðurföll
Niðurföll skulu vera sett af fagaðila. Setja skal niðurföll í öll votrými af viðurkenndri gerð.

Gólfniðurföll verða í sturtum, bílageymslu, baðherbergjum og þvottahúsi. Gólfniðurföll fyrir
sturtu, baðherbergi og í bílageymslu skulu vera úr krómhúðuðu plasti með vatnslás, rist úr ryðfríu
stáli, tenging við frárennsli skal vera minnst 50mm. Í þvottahúsi skal vera krómhúðað
plastniðurfall, með vatnslás, rist úr ryðfríu stáli og tenging við frárennsli vera 100mm. Fyrir svalir
og þak skulu niðurföll vera úr áli með ramma fyrir tjörupappatengingu og 50mm tengingu við
frárennsli.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.2. Neysluvatnslagnir

3.2.0. Almennt
Hitaveituvatn frá Veitum skal nota í varmaskiptum til að hita upp kalt neysluvatn í

~60-65°C. Kalt neysluvatn er leitt beint í inntaksgrind í geymslu og skal það lagt undir einangrun
undir plötu. Allar vatnslagnir skulu vera úr vottuðu efni. Neysluvatnslagnir verðar settar upp með
rör í rör kerfi með tengistútum og tengiskápum. Gera skal þrýstiprófun í tveimur lotum frá lægsta
punkti eða inntaksklefa. Framkvæma skal prófið samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda og
niðurstöður skulu uppfylla kröfur framleiðanda. Við alla töppunarstaði skulu vera hitastýrð
blöndunartæki sem koma í veg fyrir að hitastig vatns fari yfir 60-65°C.
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Verktaki skal leggja vatnslagnir í samræmi við kröfur íslenska staðalsins ÍST 67, DS 439 og
kröfur frá Mannvirkjastofnun.

3.2.1. Heimæðagjald
Greiða skal gjald til viðkomandi sveitarfélags að það leggi stofnlögn að húsinu og veiti

einnig heimild til þess að tengja húsið stofnlögn þessari.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.2.2. Efni og frágangur
Verktaki skal skila neysluvatnskerfi fullfrágengnu og tilbúnu til notkunnar. Leggja skal rör

í rör kerfi í plötur hússins á fyrstu og annarri hæð, undanskilið er neysluvatnskerfi fyrir kalt vatn á
neðri hæð og er það lagt undir botnplötu. Nota skal PEX rör sem kjarnarör fyrir neysluvatnspípur.
Kjarnarörið er dregið inn í kápurör sem leggja skal í gólf og veggi. Öll rör skulu vera aðgengileg
til eftirlits, viðhalds og endunýjunar án þess að hreyfa þurfi við byggingunni, hvorki að brjóta
niður veggi né gólf. Rörin skulu þola a.m.k. 10 bar þrýsting við 70°C miðað við stöðugt álag í 50
ár.

Allt efni skal vera af samsvarandi gerð og gæðum og allar tengingar og beygjur skulu gerðar með
tilheyrandi tengistykkjum. Tengistykki skulu vera vottuð og samsetning þeirra gerð eftir
leiðbeiningum frá framleiðanda. Hver lögn endar í tengidós.

Koma skal fyrir deilirörum í veggjum samkvæmt teikningum og skal vera innbyggð deilikista
fyrir það. Öllum tækjum sem eru á teikningum skal komið fyrir.

Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur gefnar upp í lengdarmetrum
(m) hverrar gerðar mælt af grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn
allur kostnaður vegna verksins.

3.2.3. Einstreymislokar, öryggislokar, kúlulokar
Verktaki skal leggja til og koma lokunum fyrir samkvæmt teikningum. Þeir skulu vera af

vandaðri gerð og samþykktir af eftirlitsmanni og byggingaryfirvöldum. Prófanir skulu gerðar á
lögnum, skolun og stilling. Gerð af pípulagninarmeistara.

Fyrir einstreymis- og kúluloka: Innanhússlokar fyrir kalt og allt að 80°C heitt vatn skulu hafa
1,0MPa (10 bar.) þrýstiþol við 80°C ef ekki annað er tekið fram á teikningum.

Fyrir öryggisloka: Lokar skulu gerðir fyrir 1,0MPa (10 bar.) vinnuþrýsting, ef ekki er annað tekið
fram á teikningum.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.3. Hitalagnir

3.3.0. Almennt
Verktaki skal leggja hitalagnir í samræmi við teikningar, kröfur ÍST 67 og ákvæði kafla

14.2 í Byggingarreglugerð. Allt efni sem nota á fyrir hitalagnir skal vera vottað frá framleiðanda.
Mála skal tengigrindur ofna í sama lit og er á litamerkingu fyrir viðkomandi lögn. Ofnar á neðri
hæð hússins eru staðsettir í anddyri og á salerni, á eftir hæð eru ofnar í öllum svefnherbergjum og
inná baðherbergjum. Gólfhiti er á allri neðri hæð hússins nema anddyri og í eldhúsi. Á efri hæð
hússins er gólfhiti í alrými, gangi og á salernum. Deilikista gólfhitakerfis 1.hæðar verður staðsett í
geymslu sem er á neðri hæð hússins, frá henni liggur pípa upp á 2.hæð í deilikistu gólfhitakerfis
fyrir þá hæð. Leggja skal tengigrind og deilikistur, koma þeim fyrir og tengja eins og kemur fram
í teikningum. Loka, mæla og tæki skal setja upp samkvæmt teikningum og tengja við Veitur í
inntaksklefa. Setja skal tengistúta til tæmingar á lofti í lögnum til að koma í veg fyrir tæringu.

3.3.1. Inntak í hitaveitu
Gjald til viðkomandi sveitarfélags að það leggi stofnlögn að húsinu og veiti heimild til

þess að tengja húsið Veitum, orkuveitu sveitarfélagsins. Búnaðurinn skal vera af viðurkenndri
gerð og fyrir vatn, hita- og rafmagnsinntök og frárennsli frá inntaki.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.3.2. Gólfhitakerfi
Fyrir allar gólfhitalagnir skal nota 20mm PEX-rör. Allar lagnir skulu vera með

súrefnisvörn, þola 6,0 bar þrýsting við 50°C í 50 ár. Við alla vinnu og frágang hitalagna skal fara
eftir ákvæðum ÍST EN 1264- 2 1997 staðalsins um gólfhita.

Gólfhitalagnirnar verða lagðar í steypu, a.m.k. 40mm fyrir neðan efri brún með c/c 200mm
millibili samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Gólfhitalagnirnar skulu vera bundin við
járnamottu með dragböndum. Verktaki skal setja upp deilikistur fyrir gólfhita. Skal kerfinu vera
skilað fullbúnu með tilheyrandi dreifikistum, stofnlokum, mælagrind og stýribúnaði (Thermostat)
innstilltum til notkunnar. Lagnir á efri hæð skulu lagðar að deilikistu í þvottahúsi en lagnir neðri
hæðar í deilikistu í geymslu. Allar slaufur skulu vera samskeytalausar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) eða stykkjum
(stk) mælt eða talið af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
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kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, þ.e. rör, tengistykki, festingar og
annað sem þarf til að skila fullfrágenginni lögn.

3.3.3. Ofnhitakerfi
Ofnalagnir eru svört stálrör a.m.k. 10mm. Lagnir skal leggja samkvæmt teikningum.

Staðsetning stúta og ofna eiga vera í samræmi við teikningar og ofnatöflu. Stærðir ofna má finna í
ofnatöflu. Verktaki skal setja upp tengigrind fyrir ofnhitakerfi á neðri hæð hússins. Skal kerfinu
vera skilað fullbúnu með instilltum ofnlokum tilbúnum til notkunnar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) eða stykkjum
(stk) mælt eða talið af teikningum. 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.

3.3.4. Lokar
Verktaki skal leggja til og koma fyrir lokum samkvæmt teikningum. Einstreymis-,

tæminga-, kúlu, öryggis- og áfyllingarlokar skulu vera af vandaðri gerð sem eftirlitsmaður og
byggingaryfirvöld samþykkja. Lokar skulu gerðir fyrir 1,6MPa (16 bar.) vinnuþrýsting.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.3.5. Síur
Verktaki skal leggja til og koma fyrir síum samkvæmt teikningum. Þær skulu vera af

vandaðri gerð sem eftirlitsmaður og byggingaryfirvöld samþykkja.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.4. Hreinlætisbúnaður

3.4.0. Almennt
Verktaki skal ganga frá hreinlætistækjum þannig að þau verði tilbúin til notkunnar að

verki loknu. Nota skal CE-merkt hreinlætistæki. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda við
uppsetningu allra hreinlætistækja.

Salerni á baðherbergjum skulu vera vegghengd og veggtengd með lágskolandi skolkassa sem skal
vera felldur inn í vegg, með hæglokandi setum. Handlaugar, salerni og baðkar skulu vera úr hvítu
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brenndu postulíni. Sturta skal vera byggð á verkstað og halli gólfs í sturtu má minnst vera 200‰.
Í sturtu skal vera hitastýrð blöndunartæki og flísar á sturtugólfi skulu ekki vera hálar.

Þvotta- og uppþvottavél skulu vera tengdar við vatnsleiðslur og frárennslisleiðslur, kúlulokar
skulu vera á vatnsleiðslum. Eldhúsvaskur og stálvaskur í bílskúr skulu vera úr ryðfríu stál. Öll
blöndunartæki skulu vera úr krómhúðuðum málmi og skal hiti þeirra ekki fara yfir 60-65°C fyrir
sturtur, baðkar, eldhúsvask og bílskúrsvask en 41°C fyrir handlaugar.

Tæki tengjast við vatnslögn með stopplokum við vegg og við frárennslislögn með sjálfþéttandi
gúmmíhring eða á þann hátt sem teikningar sýna. Öll tæki skal festa tryggilega svo sem með
múrboltum í steypta veggi og með tréskrúfum í létta veggi, þar sem skrúfuhald er í öllum léttum
veggjum.

3.4.1. Tækjalisti

Blöndunartæki f/sturtu m/stöng, meðal 5 stk.

Handlaug m/blt. vatnsl. og tilh. venjul. 3 stk.

Vatnssalerni upphengt m/innb. vatnsk. 3 stk.

Eldhúsvaskur m/blöndunart, vatnsl. oth. 1 stk.

Baðkar m/blöndunart., vatnsl. og tilh. 1 stk.

Einf. stálv m/blöndunart., vatnsl. oth. 1 stk.

Þvottavélakranar 2 stk.

Nuddpottar, rafmagns, meðal 1 stk.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4. RAFORKUVIRKI

4.0. Almennt
Um raflagnatákn á séruppdráttum gilda ákvæði staðals CENELEC og IEC 60617.

Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera tregbrennanleg samkvæmt staðli IEC. Um
raflagnir, rafkerfi, rafföng, frágang þeirra og meðferð gilda ákvæði reglugerðar um raforkuvirki
ásamt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna. Við hönnun raflagna í íbúðarhúsum skal stuðst við
staðalinn ÍST 150 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðarhúsnæði – Gerð, staðsetning og fjöldi
tengistaða. Óheimilt er að nota loftræsilagnir sem lagnaleiðir fyrir raflagnir sbr. 14.7.1 gr. í
byggingarreglugerð nr. 112/2012.
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Verktaki skal skila verkinu fullunnu og leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem þarf til
þess. Á þetta alltaf við nema annað sé tekið farm í verklýsingu þessari eða á teikningum.

Verktaki skal tengja öll rafmagnstæki í eldhús, s.s. bakaraofn, helluborð, háf, uppþvottavél og
önnur tæki sem eiga að vera í eldhúsi. Verktaki skal ganga frá og setja upp öll ljós og rofa, auk
allra tengla.

Þegar verki er lokið skal verktaki leggja fram eitt sett af öllum teikningum þar sem sýndar eru
allar breytingar og frávik, frá gildandi teikningum hönnuðar.

4.1. Raflögn í steypu og grunn

4.1.0. Inntak rafmagns
Inntak ragmagns skal vera 3-fasa, 63A.

4.1.1. Pípur og dósir í steypu
Neðri hæð hússins er steypt og þarf að koma fyrir raflögnum, pípum, dósum og

steypudósum fyrir í steypumótum áður mótum er lokað fyrir steypu, bæði í veggi og loft.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) og lengdarmetrum
(m) talið og mælt af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.1.2. Spennujöfnun á vatnsinntaki og jarðbinding á baði
Verktaki skal leggja jarðvír (spennujöfnun) frá töfluskáp að sökkulskauti og

vatnsinntökum og ganga frá spennujöfnun í töfluskápnum. Tengja skal vatnsrör (fyrir heitt (fram-
og bakrás) og kalt vatn) með 25q gulgrænum jarðvír og með klemmum í samræmi við teikningar,
magnskrá og reglur. Tengja skal spennujöfnun á sturtubotnum með 6q gulgrænum jarðvír með skó
í samræmi við teikningar, magnskrá og reglur.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) og mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.2. Pípur, dósir og kassar

4.2.1. Pípur og samskeyti
Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Samskeyti pípna skulu sett

saman með plasthólkum með málmfjöður. Pípur og búnaður þeirra skulu vera þannig gerðar að
einangrun víra geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum.
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Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja plastkraga, t.d. Fibo. Við pípulagnir
í CLT vegg skal fræsa fyrir pípum. Einnig skal fræsa snyrtilega úr veggjum fyrir dósum.

Pípur sem lagðar verða í létta veggi 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 (220V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma hlið við hlið skulu
þær merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver pípa tilheyrir.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

4.2.2. Dósir
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 vatnsheldar trefjaplastdósir, a.m.k. IP44.

Öllum dósum ber að skila með loki, tæki eða búnaði eins og við á hverju sinni.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.2.3. Töflukassar
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 ráð fyrir og hafi að auki um 20% auka pláss 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 og skrá yfir töflugreinar í
plastvasa á innanverða töfluhurð hvers töfluskáps.
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Töflur skulu vera innfelldar samkvæmt teikningum. Fibo-stútar eða tilsvarandi notist fyrir pípur í
töflukassa/töfluskáp. Allar hurðir skulu spennujafnaðar með 6q 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.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.2.4. 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 50A eiga að vera fyrir skammhlaupsstraum 10kA Icu. Fleirpólagreinar eiga að
setja sjálfvarið út ef einn póll verður yfirlestaður. Sjálfvirk vör skulu vera með yfirálags og
skammhlaupsvörn og með C-kennilínu nema annað komi fram. Öll sjálfvör skulu gerð fyrir 50°C
umhverfishita.

4.2.5. 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.

4.3. Ídráttur, tenglar og rofar

4.3.0. 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.
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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.

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.

Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raflagnaprófunum sem Löggildingarstofa
viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og 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.

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. Vinnuraflögn 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. Vinnuraflögn skal útbúa þannig að hún standist öryggiskröfur á hverjum tíma.

4.3.2. Tenglar
Allir tenglar skulu vera af vandaðri gerð og gerðir fyrir a.m.k. 16A málmstraum miðað við

220 volta spennu, 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Tenglarnir skulu vera innfelldir.
Tenglar skulu skrúfaðir í dósir. Klær skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 16A. Tenglar og rofar
skulu vera frá sama framleiðanda og af sömu gerð.

Tenglar skulu vera innfelldir og af sömu gerð og rofar, nema annars sé getið. Litur skal valin í
samráði við eftirlit. Lok og rammar skulu alltaf vera í sama lit.

Þar sem rofi og tengill eða fleiri en einn tengill koma saman í vegg, lárétt í sömu hæð, skulu þeir
staðsettir undir sama ramma (raðefni).

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

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, með samsvarandi lit og
tenglar og frá sama framleiðanda. Rofar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16A straum miðað við 230
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volta spennu og 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Rofar skulu vera innfelldir, nema
annars sé getið.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.3.4. Ídráttarvír
Ídráttarvír skal vera plasteinangraður eirvír, brunatregur samkvæmt brunaþolsflokki IEC

332-1. Einangrun skal uppfylla kröfur Löggildingarstofu um raforkuvirki.

Ídráttarvír skal vera a.m.k. 1,5 , mismunandi eftir notkun, og skal þola þann málstraum sem𝑚𝑚2

getið er á einlínumyndum, sem sýna gerð og stærð strengja.

Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur haldist fyrir sama fasa alls
staðar í raflögninni.

Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt forskrift Löggildingarstofu.

Magntölur og einingarverð:Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

4.3.5. Girni
Girni skal draga í pípur í samræmi við teikningar og magnskrá og skilja þar eftir til síðari

nota. Dragbönd skal nota þar sem teikningar og/eða skýringar gera ráð fyrir. Verktaki skal leggja
til og kosta allt sem þarf í þessa vinnu.

4.4. Lampar, tæki og fleira

4.4.0. 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.

Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og búnaður
þess, skulu samþykktir af Löggildingarstofu. 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.
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Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.

4.4.1. Tækjalisti

+Eldavél m/keramikplötu - venjuleg 1 stk.

Bökunarofn stakur - venjulegur 1 stk.

Eldhúsvifta, venjuleg 1 stk.

Ljós undir elddhsk. LED 230V, 3000K 2 stk.

Ljós í loft kúpull LED 230V, 3000K 8 stk.

Ljós á baði/snyrtingu, kúpull LED 230V,
3000K, IP44

3 stk.

Perustæði 8 stk.

Innfellt ljós í loft (spot) LED 230V, 2700K 34 stk.

Útiljós á vegg, LED 230V, 3000K, IP44 8 stk.

Kastarabraut  2 m, 3 fasa 3 stk.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

4.5. Smáspenna

4.5.0. Almennt
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.

Allt efni og vinna skal vera fyrsta 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, Landssíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.

4.5.1. Tölvutenglar og dyrabjalla
Liður þessi felur í sér að koma fyrir og tengja síma- og tölvutengla samkvæmt

magntöluskrá og teikningum. Tenglarnir skulu að fullu tilbúnir til notkunar við afhendingu
verksins.

Tengja skal bjölluhnapp/spenni samkvæmt magntöluskrá og teikningum. Búnaður þessi skal að
fullu tilbúinn til notkunar við afhendingu verksins.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.

5. FRÁGANGUR INNANHÚSS

5.1. Múrverk

5.1.0. Almennt
Þessi hluti fjallar um alla þá vinnu og frágang sem tilheyrir húsinu innandyra. Helstu

verkþættir eru múrverk, einangrun og rakavörn, léttir veggir, málning, innréttingar, stigar,
handrið, flísa- og parketlögn og hurðir. Hver verkhluti skal unninn af fagaðila í viðkomandi
iðngrein. Vinna skal eftir verklýsingum, magnskrá og teiknisettum sem samþykktar hafa verið af
byggingarfulltrúa.

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna á vinnustað. Allt efni skal verja og/eða pakka inn með
viðunandi hætti. Geyma skal allt efni á öruggu undirlagi og þurrum stað, gæta skal þess að hvorki
raki né óhreinindi komist að efninu sem gæti valdið skemmdum. Áður en innkaup efnis fer fram
skal verkkaupi hafa séð efnið sem verktaki hyggst nota til verksins. Óski verktaki eftir því að
vinna með annað efni en verklýsing ákveður þarf samþykki eftirlitsmanns, og skal verktaki þá
leggja fram nákvæmar upplýsingar um verð og gæði efnisins.

5.1.1. Viðgerðir og holufylling steyptra veggja
Gera skal við allar skemmdir í steyptum veggjum innanhúss þannig að þeir verði

rennisléttir og tilbúnir til sandspörtlunar og málunar. Slípa skal allar ójöfnur í steyptum veggjum
með bollaskífu. Brjóta og hreinsa skal alla lausa og eða skemmda steypu burt. Holufylla skal í göt
eftir mótauppslátt. Undirbúa þarf fleti, ýmist bleyta eða grunna með viðurkenndum múrgrunni,
eftir því sem við á. Hitastig við viðgerðir skal vera á bilinu 5-25°C. Kústa skal þynntri
viðgerðarblöndu á viðgerðarflötin. Viðgerðarblöndu skal smurt yfir þann flöt sem verið var að
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laga áður en kústunarhúð storknar. Viðgerðarmúr skal notaður til viðgerða allra veggja. Öll
viðgerðarvinna skal unnin af fagmönnum.

Magntölur og einingarverð: Magntölur eru gefnar upp í fermetrum ( ) og miðast𝑚2

við frágengna fleti eins og hægt er að mæla þá að verki loknu. Í einingaverði skal
vera innifalinn allur kostnaður við efni, vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera
þennan verklið.

5.1.2. Grófhúðun veggja og lofta
Þar sem pípur eru í raufum og leiðslur í veggjum, skal setja bylgjupappa yfir pípur og

síðan höggnet, sem skal ná minnst 20cm út fyrir raufar báðu megin. Setja skal allt sem á að
múrast eða steypast inn, svo sem rafmagnsdósir, pípur, leiðslur o.þ.h. á sinn stað, áður en
múrhúðun hefst, auk þess skal hreinsa yfirborð flatarins. Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja
grófhúðun áður en verki er haldið áfram.

Magntölur og einingarverð: Magntölur eru gefnar upp í fermetrum ( ) og miðast𝑚2

við frágengna fleti eins og hægt er að mæla þá að verki loknu. Í einingaverði skal
vera innifalinn allur kostnaður við efni, vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera
þennan verklið.

5.1.3. Flotun gólfa
Áður en flotun hefst skal höggva burt og fjarlægja alla steypuklumpa, misfellur og ryk og

skal steinsteypan vera vel hreinsuð. Verktaki skal hafa kynnt sér þykkt og gerð gólfefnis í hverju
rými áður en ílögn er lögð og skal hann setja hæðarpunkta í gólf áður en flotun hefst svo endanleg
gólfhæð verði í samræmi við teikningar. Hæðarmunur má ekki vera meiri en +/- 3mm frá
uppgefnum kótum. Flota skal gólf beggja hæða eftir að lögnum hefur verið komið fyrir. Í rýmum
þar sem gólfniðurföll eru skal gæta þess að nægilegur vatnshalli sé. Ílögnin skal alls staðar bindast
fullkomlega við stein þannig að hvergi heyrist holhljóð, þegar slegið er á. Finnist slíkir staðir skal
brjóta þá upp og lagfæra. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi blöndunarhlutföll
efna.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ) miðað við ílögð𝑚2

gólf. Innifalið í einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld
sem þarf til að klára verkið.

5.1.4. Múrverk
Öll múrvinna skal unnin af faglærðu fólki. Leiðbeiningum framleiðanda skal fylgja við

alla múrvinnu, s.s. við undirbúning, framkvæmd og blöndun efnis. Mikilvægt er að kornadreifing
á sandi sé góð og að hann sé ekki of fínn. Verktaki skal annast undir- og yfirborðsfrágang steyptra
veggja og gólfa, flotun almennra gólfa. Loft og veggir í votrýmum skulu þannig gerð að þau þoli
gufu og raka. Varast skal að múr eða annar sementsafgangur komist í frárennslislagnir.
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Öll múrvinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST-10. Fleti sem múra á skal bleyta 24
klst. áður en múrhúðun hefst. Alla steypta veggi innanhúss skal háþrýstiþvo með 400 bara
þrýstingi. Áferð flata að loknum háþrýstiþvotti skal borin undir verkkaupa.

5.1.5. Múrblöndur og steinefni
Nota skal múrhúðunarsand úr sterkum bergtegundum sem bæði eru hreinar og óveðrarað

skv. ÍST10. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka. Allan múrhúðunarsand
skal sigta. Verja skal múrhúðunarsandinn svo að steinar og óhreinindi blandist ekki saman við
hann á geymslustað. Sement skal vera portland standard.

Rannsóknir skulu hafa farið fram af fagaðila sem sýna fram á eiginleika efnisins. Byggingarstjóri
eða aðalverktaki skal annast eftirlit með því að allt efni sem nota á uppfylli þær gæðakröfur sem
gerðar eru, m.a. til að tryggja minnstu sprungumyndun. Yfirborðsáferð skal vera slétt. Nota skal
efni og útfærslur sem draga úr myndun myglu og myndun sveppa í votrýmum sbr. gr. 10.5.7. í
byggingarreglugerð.

Múrblöndur skulu vera eins og hér segir:
● Pokahúðun: 1 hl. sement og 2 hl. sandur og að auki semplast múrlím.
● Múrfylling í net (rapp): 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur.
● Hleðsla á milliveggjaplötum: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur
● Holufylling og viðgerðir: 1 hl. sement og 2,5 hl. fínkorna sandur.
● Undirmúr: 1 hl. sement og 2,5 hl. sandur
● Yfirmúr, grófhúðun: 1 hl. sement, 6 hl. sandur og 1 hl. kalk.
● Gólfílögn: 1 hl. sement og 3 hl. sandur.

5.2. Léttir veggir og klæðningar innanhúss

5.2.1. Innveggir og niðurtekin loft
Öll trésmíði skal vera framkvæmd af faglærðu fólki. Efni skal vera frá fyrsta flokks

framleiðanda og fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um framkvæmd. Innveggir skulu vera
spartlaðir og málaðir hvítir. Kverkum skal loka með kítti. Léttir milliveggir skulu byggðir upp úr
lóðréttum stoðum þar sem bil milli stoða er eins og fram kemur á teikningum og í magnskrá og
skulu vera af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá. Burðarveggir 1. og 2. hæðar verða
200mm. Aðrir milliveggir eru 120mm.

Veggir á baðherbergjum skal sérstaklega passa upp á varðandi efnisval m.t.t. rakaskemmda.
Fylgja leiðbeiningum úr RB blaði nr. 001, fl. 22 - Veggir baðherbergja.

Niðurtekin loft eru í svefnherbergjum, gangi, baðherbergjum og þvottahúsi efri hæðar. Loftið er
timburgrind klædd með gipsplötum. Nota skal rakaheldar gipsplötur í votrýmum.
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Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að
klára verkið.

5.2.2. Gipsplötur
Gipsplötur skulu vera frá fyrsta flokks framleiðanda, 13mm að þykkt. Innveggir skulu

reistir eftir leiðbeiningum framleiðanda og þurfa þeir að uppfylla kröfur hönnuða, reglugerðir
Mannvirkjastofnunar og DS/SBI staðla. Í votrýmum skal nota rakaþolnar plötur. Samskeyti skulu
ekki vera sjáanleg þegar veggirnir eru fullfrágengnir. Gifsplötur skal ekki setja upp við lægra
hitastig en 15°C.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að
klára verkið.

5.2.3. Krossviðarplötur
Krossviðarplötur skulu vera af þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá, eru skrúfaðar á

grind með 3,5x35mm skrúfum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að
klára verkið.

5.2.4. Klæðning CLT eininga að innan
CLT einingarnar eru klæddar að innan með 13mm gipsplötum festar með tréskrúfum. Setja

skal rakasperru á milli. Þar sem stigi er að koma upp á 2. hæð þarf að þykkja CLT útveggi svo
þeir verði í flútti við steypta veggi neðri hæðar. Þar er timburgrind 67mm þykk fest á CLT veggi
með tréskrúfum og hún klædd með rakasperru og 13mm gipsplötum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í𝑚2

einingaverði er öll vinna, efniskostnaður, verkfæri og önnur áhöld sem þarf til að
klára verkið.

5.2.5. Gólfparket
Korkparket, 6mm, skal leggja á gólf hússins, þ.e. á ganga, sameiginleg opin rými,

svefnherbergi og eldhús. Undir parketið skal vera vandaður og viðurkenndur
undirlagsdúkur/hljóðdúkur, stærð 1.6mm. Slitþol parkets skal uppfylla a.m.k. flokk 34 skv. staðli
EN 649.

Mikilvægt er að fylgja leiðbeiningum framleiðanda gólfefnis varðandi undirbúning og
framkvæmd. Allt gólfefni skal lagt af fagmönnum. Leitast skal við að jafna út mismunandi
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gólfhæðir þar sem ólík gólfefni mætast þannig að ekki finnist munur á misþykkum gólfefnum.
Efnið skal vera gallalaust.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), miðað við𝑚2

fullfrágengið rými. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni,
vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera þennan verklið.

5.2.6. Handrið
Tréverk á stiga skal vinna samkvæmt sérteikningum. Tréverk stiga er nær upp á 2.hæð og

er handrið þar fyrir stigaop. Tréverk er úr hefluðum listum í stærð 30x60mm. Festa skal lista
tryggilega með múrboltum í stigakant og milliplötu. Efnið skal vera gallalaust.

Handrið skulu vera barnheld þ.e. mesta bil milli lóðréttra lista sé ekki yfir 100mm og hæð
handriðs á 2.hæð sé 1,2m.

Magntölur og einingaverð : Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í
einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

5.3. Járn- og blikksmíði

5.3.1. Járnsmíði
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2 og skal stál

vera í gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. Hyggist verktaki nota annað efni en fram kemur í
verklýsingu skulu þau vera sambærileg og þarf verkkaupi að samþykkja efnisvalið. Vanti
einhverjar upplýsingar í verklýsingu skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.

5.3.2. Blikksmíði
Byggingarhluta sem eru úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt teikningum. Efni og

frágangur skal uppfylla gæðakröfur, staðla og reglugerðir. Sú blikksmíðavinna sem unnin er á
verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang að til eftirlits.

5.3.3. Útsogsventill og útsogsristar
Verktaki skal leggja til, koma fyrir og tengja útsogsventla og útsogsristar í samræmi við

teikningar og magnskrá. Búnaður þessi skal vera af vandaðri gerð og samþykktar af verkkaupa.
Soghólf búnaðarins skal vera með stillanlegu loftmagni og skal loftmagnsmæling gerð með
þrýstimælingu að viðstöddum eftirlitsmanni verkkaupa. Tengja skal útsogsrist og útsogstúður með
álbarka (hljóðdeyfibarki) með klemmum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) og lengdarmetrum
(m). Innifalið í einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús
tilbúið til notkunar.
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5.4. Málun innanhúss

5.4.0. Almennt
Verktaki skal vinna verkið samkvæmt teikningum eftir því sem við á. Verktaki má engar

breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu og góðum og faglegum vinnubrögðum og
í samræmi við staðla. Áður en málningarvinna hefst skal loftraki hússins vera minni en 60% í
a.m.k 10 daga. Rakastig í steypu skal ekki vera hærra en 1,7% (af þunga) og rakastig í múr skal
ekki vera hærra en 2%. Þar sem raki getur komist að, svo sem í og við glugga skal nota lakkspartl
ef spartla þarf. Veggir að innan skulu vera málaðir hvítir. Fyrir málun skal hreinsa allt sem mála á,
þá efni sem eru skaðleg málningu, s.s. ryð, feiti og önnur óhreinindi.

Verktakar skulu kynna sér leiðbeiningar framleiðanda varðandi málningu og fara eftir þeim við
alla málningarvinnu. Vanti upp á verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi
samþykkir. Gæta skal þess að málningu, fylliefnum eða upplausnum sé eytt á eyðingarstöð, ekki
má hella því í frárennslislagnir hússins.

5.4.1. Málun gipsplötuveggja og lofta
Verkið skal unnið af fagaðila. Líma skal öll samskeyti og kverkar með viðurkenndum

borða áður en spörtlun hefst. Tvíspartla skal öll samskeyti svo sjáist sem minnst í samskeytin. Þar
sem plötur mætast, t.d. öðrum vegg eða lofti, skal kítta með akrílkítti. Á öll úthorn innveggja skal
setja viðeigandi hornalista. Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir.

Mála skal veggi og loft klædd gifsplötum sem hér segir:
● Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnanlegri grunnmálningu.
● Þegar grunnur er orðinn þurr skal gera við naglaholur og aðrar misfellur á yfirborðinu með

spartli, slípa yfir og bletta.
● Mála með votrýmismálningu með 20% herði í síðustu umferð ef um er að ræða eldhús,

böð, snyrtingar, þvottahús og geymslu, annars með 10% herði í síðustu umferð. Fjöldi
umferða samkvæmt magnskrá.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Glugga- og𝑚2

dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á . Í einingarverðum skal𝑚2

vera innifalinn allur kostnaður við efni og vinnu.

5.4.2. Málun steyptra innveggja og lofta
Fletir skulu vera hreinir og þurrir áður en málun hefst, rakastig í múrhúðun skal

vera undir 2%.

Slétt sandsparsl skal mála á eftirfarandi hátt:
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● Slípa lauslega.
● Ein umferð af blöndu sem samanstendur af 1 hl. vatnsþynnanlegri plastmálningu, 1 hl.

herðir og 1 hl. vatns.
● Blettaspörtlun, slípun og blettamálun milli umferða eftir þörfum.
● Málun með vatnsþynnanlegri plastmálningu. nota skal votrýmismálningu með 20% herði í

síðustu umferð ef um er að ræða eldhús, böð, snyrtingar, þvottahús og geymslu, annars
með 10% herði í síðustu umferðar annarra rýma. Fjöldi umferða samkvæmt magnskrá.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Glugga- og𝑚2

dyragöt og önnur göt eru dregin frá við útreikning á . Í einingarverðum skal𝑚2

vera innifalinn allur kostnaður við efni og vinnu.

5.5. Innréttingar

5.5.0. Almennt
Vinna skal verkið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér

þær áður en verk hefst. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki
verkkaupa.

Smíði og uppsetning innréttinga skal fara fram samkvæmt teikningum og meðfylgjandi
verklýsingum. Uppfylla skal allar helstu kröfur um gæði og frágang, staðla, lög og reglugerðir.

Allur spónn á innréttingum og hurðum skal vera valinn, í sömu gerð og samþykktur af verkkaupa.
Lakk skal vera glært nema annað komi fram á teikningum eða í magntöluskrá.

Alltaf skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu innréttinga og hurða. Mæla skal
fyrir öllum innréttingum og hurðum áður en smíði hefst.

5.5.1. Innihurðir
Allar innihurðir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem segir í magnskrá. Verktaki ber fulla

ábyrgð á því að öll mál á staðnum verði tekin áður en smíði hefst. Skrúfur og lamir fyrir hurðir
skulu vera í sama lit. Setja skal þar til gerða stoppara í gólf eða á vegg við allar innihurðir sem
opnast að veggjum eða innréttingum. Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í
viðurkenndum stöðlum.

Innihurðir verða spónlagðar. Hurðir og karmlistar skulu vera kantlímd og spónlögð með spæni.
Allur spónn skal vera valinn og af sömu gerð. Lakk á hurðum og körmum skal vera glært, þola
vatn, feiti. Setja skal tvær lamir með kúlulegum á allar léttar innihurðir.

Eldvarnarhurðar skulu vera af þeirri stærð og gerð sem segir í magnskrá, skulu þær vera af
viðurkenndri gerð og standast þær kröfur sem þeim er ætlað. Karmar eldvarnarhurða skulu vera úr
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stáli. Setja skal þrjár lamir á eldvarnarhurðar. Leiðbeiningum framleiðanda skal fylgja við
uppsetningu hurða. Skulu þær falla vel að körmum og vera tryggilega fastar. Gæta skal þess að
hurðir verði fyrir skemmdum áður eða við uppsetningu.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk). Innifalið í
einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

5.5.2. Eldhúsinnrétting
Verktaki skal leggja til og setja upp eldhúsinnréttingu samkvæmt teikningum. Tréverk

eldhúsinnréttingar skal vera fyrsta flokks, þurrkað og með rakastig 8-11%. Eldhússkápar og hillur
skulu vera smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum. Framhliðar skulu vera með hvítum
melamínhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði, nema eigandi komi með séróskir. Borðplötur
skulu vera vatnsfráhrindandi plastlagðar spónarplötur.  Gæta skal að öllum frágangi innréttinga.

Í eldhúsi skal vera vaskur, eldavél, bakaraofn, kæliskápur, rými fyrir uppþvottavél og eðlilegt
vinnurými. Eldhúsvaskur skal vera a.m.k. 10-12cm djúpur með innbyggðum tappa. Hæð á
eldhúsborðplötu vera a.m.k. 90cm.

Alla kanta skal kantlíma með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur og skúffubotnar
skulu vera úr plasthúðuðu efni. Forstykki þeirra skulu spónlögð og kantlímd á öllum köntum.
Lamir skápa skulu ekki vera sjáanlegar.

Gæta skal þess við uppsetningu að innréttingar, hurðir o.þ.h. verði ekki fyrir skemmdum. Þær
skulu falla vel að veggjum og festa þarf þær tryggilega.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í
einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

5.5.3. Baðinnrétting og þvottahús
Verktaki skal leggja til og setja upp baðinnréttingu og innréttingu í þvottahús samkvæmt

teikningum. Tréverk innréttinganna skal vera fyrsta flokks, þurrkað og með rakastig 8-11%.
Baðskápar og hillur skulu vera smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum. Framhliðar skulu
vera með hvítum melamínhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði, nema eigandi komi með
séróskir. Borðaplötur skulu vera vatnsfráhrindandi plastlagðar spónarplötur. Gæta skal að öllum
frágangi innréttinga.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í
einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

5.5.4. Fataskápar og aðrir háir skápar
Sérsmíðaðir skápar eru í öllum svefnherbergjum, þ.m.t. fataherbergi, anddyri, bílskúr,

geymslu, búri og skrifstofu. Skápar eru settir upp eftir teikningum hönnuðar. Framhliðar skápa
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skulu vera með hvítum melamínhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði, nema eigandi komi
með séróskir. Lamir og brautir skulu vera frá vönduðum framleiðanda. Alla kanta skal kantlíma
með sama efni og hliðar viðkomandi platna. Skúffur og skúffubotnar skulu vera úr plasthúðuðu
efni. Forstykki þeirra skulu spónlögð og kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki vera
sjáanlegar. Gæta skal að öllum frágangi innréttinga.

Slár í fatahengi skulu vera úr 30mm krómuðum rörum með krómuðum festingum.Vanda skal allan
frágang. Hæð skápa skal vera sú sama og lofthæð hvers rýmis sem skápur er í.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í
einingaverði er allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

5.5.5. Borðplötur, sérsmíðaðar
Borðplötur skal sérsmíða í skrifstofu/svefnherbergi og í útskoti í alrými á 1.hæð. Þær

skulu vera vatnsfráhrindandi plastlagðar spónarplötur og kantlímdar. Endanlegt efnisval skal vera
í samráði við eiganda og arkitekt.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

5.6. Flísar

5.6.0. Almennt
Flísalögn skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu með góðum og faglegum

vinnubrögðum í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Vanda skal alla flísalögn og nauðsynlegt
er að yfirfara undirlag m.t.t. hugsanlegrar skekkju o.fl. 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 liggja eins. Gæði flísa skal miðast við staðalinn DIN 18155 og
18166. Endanlegt val á flísum skal vera í samráði við eiganda og arkitekt.

Flísar og fúgusement skulu vera að þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá. 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. Allar flísar á bæði gólf og veggi eiga
að vera að sömu gerð.

Sérstaklega skal á það bent að láta límið eða múrinn ekki þorna of lengi á fletinum áður en flísin
er límd niður.

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.

5.6.1. Flísar á gólf
Flísaleggja skal anddyri, baðherbergi og þvottahús. Þar sem niðurföll eru skulu flísar halla

1% að niðurfalli og þéttist í kring. Sökkulflísar skulu vera meðfram veggjum. Samskeyti þeirra
við veggflísar skulu þéttuð með sílikoni. Brún efstu sökkulflísar skal vera afrúnnuð og með
glerjuðu yfirborði. Fúgur sökkulflísa skulu standast á við fúgur í gólfi.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), miðað við𝑚2

fullfrágengið rými. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni,
vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera þennan verklið.

5.6.2. Flísar á vegg
Flísaleggja skal baðherbergisveggi hjá sturtu/baðkari. 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.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), miðað við𝑚2

fullfrágengið rými. Í einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni,
vinnu og tækja, sem þarf til að fullgera þennan verklið.

6. FRÁGANGUR UTANHÚSS

6.0. Almennt
Þessi kafli fjallar um allt sem við kemur frágangi utanhúss. Um er að ræða klæðningu,

útveggi, sökkla, svalir, glugga, útihurðir og þak. Öll vinna skal vera unnin af fagaðilum í tilteknu
verki. Eftirlitsmaður skal alltaf veita samþykki á efnisvali.

Neðri hæð hússins er steypt, s.s. sökkull, útveggir, botnplata auk milliplötu og tveggja innveggja á
neðri hæð. Efri hæð hússins er byggð upp með CLT einingum, framleiddar frá viðurkenndum
framleiðanda. Efnið kemur tilsniðið á byggingarstað.

Báðar hæðir hússins og þak verður klætt með læstri álklæðningu.
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6.1. Trésmíði utanhúss og klæðningar

6.1.0. Almennt
Alla trésmíðavinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingu þessari, eftir því sem

við á og skal verktaki kynna sér hvoru tveggja vel 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 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.

Límtrésbitar sem bera uppi þakskyggni og eru sýnilegir skal gagnverja og mála í svipuðum lit og
álklæðning húss til að koma í veg fyrir veðrun á timbri.

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir
þau. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi
samþykkir.

6.1.1. Þakkantur (grind og klæðning)
Liður þessi felur í sér efni og vinnu við að smíða grind þakkants og klæða hann að fullu,

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. Timbursperra skal
halda áfram sem grind þakkants auk undir- og yfirlekta, borðaklæðningar og álklæðningar.
Borðaklæðning og tjörupappi skal skeytt saman ofan við sperrur. Þakkantur er klæddur með
tommuborðum og læstri álklæðningu, læst saman við klæðningu á þaki. Skoða skal vel
uppsetningu þakrenna í sérteikningum af þakkanti m.t.t. ál áfellu til að vatn komist ofan í rennu
og engin göt gerð á álið. Undir þakkant skal klæða með utanhúspanel með loftræstibilum.
Krossviður milli sperra er negldur í borðaklæðningu að ofan og festur bæði með límkítti og
ryðfríum skrúfum að neðan. Öndunarrör, 40mm með skordýraneti skal staðsetja á milli sperra, tvö
í hvert bil til að tryggja góða loftun þaks.

Vanda skal sérstakleg frágang þakkants og fylgja sérteikningum arkitekts vel eftir.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) og fermetrum ( ). Í𝑚2

einingaverði skal vera innifalinn allur kostnaður við efni, vinnu, allt timbur, festingar,
festjiárn og fl. sem þarf til að fullgera þennan verkið.

6.1.2. Álklæðningar og T-álundirkerfi
Útveggir hússins eru klæddir með læstri álklæðningu, í lit Ral 7015 eða sambærilegum lit

svo útlit hússins raskist ekki. Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda.
Klæðningin skal vera 0,7mm þykk læst álklæðning, seltuþolin. Klæðningin skal standast allar
kröfur skv. byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984. Álrúllurnar skulu vera í lit
Ral 7015 eða sambærilegum lit svo útlit hússins raskist ekki. Allt efni og uppsetning skal vera
skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa.
Nota skal 0.7mm þykkt og 600mm breidd ál á rúllum. Álið er hannað til að skila hámarks vörn
fyrir þök og veggi. Álið er læst saman með með földum festinum þar sem engin göt eru gerð á
álið.
Nákvæmniskröfur:

● Frávik frá réttu horni má mest vera 1:50
● Frávik frá rétttri línu 0,4%
● Frávik ása o.l.
● Breidd: +/- 3 mm fyrir breiddir < 75mm
● Hæð: +/- 3 mm fyrir breiddir < 225mm

Nákvæmniskröfur uppsetningar:
● Staðsetning í plani: +/- 10mm
● Staðsetning í hæð: +/- 10mm

Setja skal upp T ál-undirkerfi fest með stillanlegum vinkilfestingum á alla útveggi. Öndunardúk
skal setja á CLT einingar. Útveggi skal einangra með 125mm steinullarplötum sem eru festar á
útveggi með diblum. T-lista álundirkerfi skal festa með sjálfborandi skrúfu á vinkill álundirkerfis.
Að lokum skal festa álklæðningu með renniklemmu úr ryðfríu stáli.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum ( ) á klæddan flöt. Innifalið er𝑚2

álrúllur, T-listar, vinklar, allar festingar ásamt öðru sem nauðsynlegt er til að fullklára
verkið, flasningar, undirgrind, vinna og efni eftir teikningum og verklýsingum.

6.1.3. Einangrun sökkla og útveggja
Álklæðning skal vera lögð að sökklum og jarðvegsyfirborði. Útveggi og sökkla skal

einangra með 125mm steinullarplötum sem eru festar á útveggi með diblum.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrun  ( ). Innifalið í einingaverði er allt𝑚2

efni sem og öll vinna við sökkla, klæðningar, ull, festingar, skrúfur, boltar, dýflur o.s.frv. öll
verkfæri og tæki sem þarf til frágang á verki.
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6.2. Járn og blikksmíði utanhúss

6.2.0. Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á. 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 Tæringarflokk 1 þar sem aðstæður eru t.d. óupphitað þurrt rými. Þetta er
lágmarks tæringarhraði. Rafsinkhúðun skal notast við tæringarvörn.

Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál skal vera í
gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. 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.

Vanti upp á 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.

6.2.1. Handrið á svölum
Handrið skulu vera úr járni. Handrið eru fest með múrboltum niður í svalargólf. Hæð skal

minnst vera 1,2m á svölum annarar hæðar.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í lengdarmetrum (m). Innifalið í einingarverði
er allt efni og öll vinna. Hreinsun á yfirborði, efniskostnaður, uppsetning á handriði, ílögn,
verkfæri, vinna og allur frágangur.

6.3. Gluggar, gler og útihurðir

6.3.0. Almennt
Við val á útihurðum og gluggum skal mæta kröfum íslenskra þjóðskjala, evrópskum

stöðlum um þol og byggingarreglugerð m.a með tilliti til vindálags og dempara. Gluggar og
útihurðir skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingu og góð og fagleg vinnubrögð.
Verktaki skal samræma teikningar frá hönnuði og mæla stærð á glugga- og hurðagötum á
verkstað. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og gleri. Litanúmer
gluggastykkja skal vera í Ral 7015. Ráðstafanir skulu gerðar á verkstað á meðan
byggingaframkvæmd á sér stað til að koma í veg fyrir skemmdir og óhreinindi á gluggum 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.

Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0kN/ vindálag og standast slagregn að lágmarki 1100Pa.𝑚2

Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist gæðakröfur.
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Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar eða úr
kopar/messing. Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra glugga og karma skal vera 10mm
nema annað sé tekið fram.

6.3.1. Gluggar úr ál-tré
Fylgja skal sérteikningum glugga frá arkitekt við uppsetningu glugga. Verktaki skal sýna

fram á að gluggar mæti kröfum um þéttleika, stífleika o.fl. sem getið er í byggingarreglugerð og
stöðlum. Litur á ál-tré gluggum er með litanúmerið Ral 7015 eða sambærilegt svo útlit hússins
raskist ekki. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og gleri.

Ráðstafanir skulu gerðar á verkstað á meðan byggingaframkvæmd á sér stað til að koma í veg
fyrir skemmdir og óhreinindi á gluggum. Ryðfrítt stál skal notað í festingar. Gluggar og hurðir
skulu koma tilbúin með gleri frá verksmiðju. Framkvæma skal ísetningu glugga í þurru veðri.
Óhreinindi skulu hreinsuð af fúgum áður en hafist er handa við lokaáfangann á ísetningu. Festa
skal glugga og ganga frá festingum í gluggagat með tilliti til leiðbeininga frá framleiðanda.
Gluggar skulu vera þéttir að innan og utan með þéttilista og þankítti. Ljúka skal verki með því að
koma fyrir tróði, bakstoppi og loks grunna fúgur. Glerfals að neðan skal vera hallandi 1:8 út á við.

Eftirlitsmaður og hönnuður skal yfirfara og samþykkja hugmyndir af lausnum sem verktaki
leggur til ef óljós atriði koma upp.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í metrum (ummál glugga (m)). Innifalið
í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til
fellur til að klára verkið að fullu.

6.3.2. Ál-hurðir, tré-hurðir
Útihurð í aðalinngangi hússins er úr ál-timbri. Viðurkenndur framleiðandi skal framleiða

útihurð. Litur á ál-tré hurðum með litanúmerið Ral 7015 eða sambærilegur svo útlit hússins
raskist ekki. Þétting skal vera sett að innan og utan milli útveggs og karms. Tjöruhnappafylling
skal sett á milli. Lamir á hverri hurð skulu vera a.m.k þrjár. Gæði lama skulu vera vönduð og
uppfylla notkunarþörf. Læsingar eiga að vera þriggja punkta nema annað sé tekið fram. Við
ísetningu skal notast við ráðleggingar og fyrirmæli framleiðanda. Flekar í hurðinni eru úr áli líkt
og ramminn en mikilvægt er að tryggja góða einangrun til að forðast varmatap. Á hurð í
aðalinngangi skal setja bréfalúgu sem er lokuð bæði að utan og innan. Full ábyrgð er hjá verktaka
og framleiðanda á lekavandamálum og frágangi. Allt efni skal fúaverja.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði
er efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að
klára verkið að fullu.
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6.3.3. Svalahurðir
Svalahurðir eru úr ál-timbri og gleri. Viðurkenndur framleiðandi skal framleiða útihurð.

Litur á ál-tré hurðum með litanúmerið Ral 7015 eða sambærilegur svo útlit hússins raskist ekki.
Karmstykki skulu vera ósamsett í heilum lengdum svo og póstar. Horn skulu vera felld með
beinum töppum, þétt með elastísku kítti í samsetningu. Glerfals að neðan skal vera hallandi 1:8 út
á við.

Glerlista skal festa með ryðfríum skrúfum með 12-15cm millibili. Við horn skal fjarlægð í fyrstu
skrúfu vera 5cm. Á hverja hurð skal setja 3 stk koparlamir á kúlulegum. Í öllum svalahurðum
hússins skal setja svalahurðaskrá, sem festir hurð að ofan, að neðan og í miðju með innbyggðum
hurðastoppara, að fráskildri rennihurðum á svölum á efri hæð. Glerið skal vera öryggisgler með
plastfilmu á milli glerja.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði
er efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að
klára verkið að fullu.

6.3.4. Vatnsbretti
Vatnsbretti eru fest undir glugga/hurðir og úr beygðu áli í sama lit og klæðningin, Ral

7015. Þykkt vatnsbrettis skal vera 2,0mm og skulu ganga yfir álklæðningu. Áfellur skulu beygðar
með hliðum og yfir glugga en látnar ganga undir klæðningu. Sama þykkt skal vera á áfellum og
vatnsbrettum eða 2,0mm.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í lengdarmetrum (m). Innifalið í
einingaverði er efni og vinna, festingar, samsettar einingar og allur kostnaður sem
til fellur til að klára verkið að fullu.

6.3.5. Bílskúrshurð/innkeyrsluhurð
Bílskúrshurð skal vera af viðurkenndri gerð og henta til notkunar. Verktaki sér um pöntun

og uppsetningu. Koma skal fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði fyrir hurð með fjarstýringu og rofa.
Velja skal hurð úr einangruðum samlokueiningum, með stálplötum klædd áli í sama lit og gluggar
og hurðir hússins. Opnunarbrautir skulu vera viðurkenndar fyrir bílskúrshurðar. Hurðirnar skal
stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði
er efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að
klára verkið að fullu.
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7. FRÁGANGUR LÓÐAR

7.1. Jarðvinna

7.1.0. Almennt
Frágangur lóðar skal vera í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Ákvæði kafla 7.2. um

lóðir og opin svæði í byggingarreglugerð skal höfð í huga við vinnu þeirra verkþátta sem snúa að
frágangi lóðar.

Verktaki skal sjá um fullnaðarfrágang lóðar og skal ganga frá lóð snyrtilega og í samræmi við
uppdrætti. Áður en frágangur lóðar hefst skal verktaki hafa kynnt sér staðsetningar lagna í jörðu
til að geta tekið tillit til þeirra við gröft.

7.1.1. Gröftur og flutningur jarðvegs innan lóðar
Allur laus, lífrænn og ófrostþolinn jarðvegur skal fjarlægður af öllum hellulögðum eða

steyptum stéttum niður á fastan botn eða niður á 80cm dýpi undir endanlegu jarðvegsyfirborði.

Grafa skal niður á fastan og burðarhæfan botn í samræmi við teikningar, magnskrá og magntölur í
verklýsingu. Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðvegur telst nægilega burðarhæfur.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í rúmmetrum ( ), eins og mæla𝑚3

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.

7.1.2. Jöfnun lóðar
Verktaki skal ganga frá öllu landi í hönnunarhæðir og/eða eins og fram kemur á

lóðauppdrætti. Allt fylliefni skal vera frostöruggt. Móta skal svæði svo það sé full tilbúið til
grasþakningar. Aðkomusvæði og bílaplan skal gróffylla með malarefni. Undir grasþökur skal nota
þykkt gróðursandlag, 10cm. Til jöfnunar á lóð skal notast við uppgrafið efni úr húsgrunni,
gangstéttum og bílastæðum. Hæð við hús skal þó vera 100-250mm undir uppgefinni endanlegri
hæð á lóð.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), eins og mæla má𝑚2

að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. vinna, vélar og flutningar.

7.1.3. Yfirborðsfrágangur
Innkeyrsla og aðkoma að húsi skal vera hellulögð. Verönd á neðri hæð skal vera hellulögð,

önnur svæði skuli þakin grasi.
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Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), eins og mæla má𝑚2

að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. vinna, vélar og flutningar.

7.2. Mannvirki á lóð

7.2.1. Skjólgirðing
Á sólpalli er skjólgirðing úr viðhaldsfríu lerki, lóðrétt og a.m.k. 0,9m hátt.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), eins og mæla
má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. vinna, vélar og flutningar.

7.2.2. Sólpallur
Sólpallur á 1. hæð er úr timbri, viðhaldsfrítt lerki. Pallur er styrktur með steyptum, 200mm

burðarsúlum. Byggður upp með dregurum, gólfbitum og kantplanka fest með viðeigandi
festingum samkvæmt sérteikningum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), eins og mæla má𝑚2

að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. vinna, vélar og flutningar.

7.3. Gras og gróður

7.3.1. Slétta lóð og gróður
Grasþekja skal alla lóð nema innkeyrslu og aðkomu að húsi. Val á gróðri og trjám er

ákveðið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ), eins og mæla má𝑚2

að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að
fullgera verkið þ.e. vinna, vélar og flutningar.
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7.4. Búnaður

7.4.1. Sorptunnur
Sorptunnuskýlið er forsteypt með timburhurðum og skal það vera þrefalt. Leggja skal

skýlið á á hellur framan við húsið. Sorpskýli skal vera í samræmi við 6.12.8 gr. í
byggingarreglugerð. Vinna skal verkið samkvæmt teikningum.

Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum.
Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo
sem efni, vinna, vélar og flutningar.
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3. TILBOÐSSKRÁ
Tilboðsskrá er sett fram til að sannreyna gildi tilboða og hæfi bjóðenda og meta hvaða

tilboð er hagkvæmast. Það einfaldar auk þess samanburð tilboða, samningsgerð og samninga eftir
að framkvæmdir hefjast. Þættir tilboðsskránnar eru átta talsins og hafa flestir þættir minni
efnisliði, s.s. festingar, skrúfur o.þ.h. Kostnaður verkþátta inniheldur vinnu og efniskaup með
VSK.
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4. KOSTNAÐARÁÆTLUN
Í kostnaðaráætlun eru allir verkþættir sundurliðaðir verð ákvarðað fyrir hvern þátt. Hún er

reiknuð út frá magntölum verksins og eru verð reiknuð fyrir vinnu og efniskostnað. Þessi áætlun
er gerð með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtækinu Hannarri sem fæst við ráðgjöf á sviðum
rekstrar og bygginga.
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5. BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR
Í byggingarreglugerð, grein 8.2.1. eru gerðar kröfur um að burðarvirki mannvirkja skulu

vera hönnuð þannig að þau standist allt álag. Íslenskir þolhönnunarstaðlar (Eurocodes) gilda um
hönnun og útreikninga á grundun og burðarvirkjum ásamt íslenskum þjóðarviðaukum.

Þar sem byggingin verður staðsett í Mosfellsbæ og er ekki yfir 100m upphækkun er byggingin
smv. íslenska þjóðarviðauka við IST EN 1991-1-3:2003/NA:2010(IS) á snjóálagssvæði 1 skv.
töflu 4.1.B(IS).

5.1. Útreikningar á eiginþyngd
Eiginþyngd límtrésbita 140x360mm ( :𝑔

𝑘,𝑙
)

𝑔
𝑘,𝑙

= 483𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻 * 𝐵

= 0,24kN/m2𝑔
𝑘,𝑙

= 483𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 140 𝑚 * 0, 360𝑚 = 24, 34𝑘𝑔/𝑚 * 10/1000

Eiginþyngd þaks á 1 :𝑚2 (𝑔
𝑘,þ

)

● Gips 13mm:
𝑔

𝑘,þ,𝑔
= 8𝑘𝑔/𝑚2

● Raflagnagrind 34x45mm*2 C14 timbur:
𝑔

𝑘,þ,𝑟𝑎𝑓
= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻 * 𝐵

𝑔
𝑘,þ,𝑟𝑎𝑓

= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 034𝑚 * 0, 045𝑚
0,536𝑔

𝑘,þ,𝑟𝑎𝑓
= 𝑘𝑔/𝑚

1𝑚/0, 6𝑚 = 1, 67 𝑠𝑡𝑘 á 𝑚2

𝑔
𝑘,þ,𝑟𝑎𝑓

= 0, 536𝑘𝑔/𝑚 * 1, 67 = 0, 894𝑘𝑔/𝑚2 

𝑇𝑣ö𝑓ö𝑙𝑑 𝑔𝑟𝑖𝑛𝑑 = 0, 894 𝑘𝑔/𝑚2 * 2 = 1, 789𝑘𝑔/𝑚2

● Einangrun 220mm:
𝑔

𝑘,þ,𝑒𝑖𝑛
= 30𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻

𝑔
𝑘,þ,𝑒𝑖𝑛

= 30𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 22 𝑚 =  6, 6𝑘𝑔/𝑚2

● Þaksperra 65x315mm GL32h límtrésbitir:
𝑔

𝑘,þ,𝑠𝑝𝑒
= 483𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻 * 𝐵

𝑔
𝑘,þ,𝑠𝑝𝑒

= 483𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 315𝑚 * 0, 065 𝑚
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𝑔
𝑘,þ,𝑠𝑝𝑒

= 9, 89𝑘𝑔/𝑚

1𝑚/0, 62𝑚 = 1, 61 𝑠𝑡𝑘 á 𝑚2

𝑔
𝑘,þ,𝑠𝑝𝑒

= 9, 89𝑘𝑔/𝑚 * 1, 61 = 15, 9𝑘𝑔/𝑚2

● Þakdúkur 2mm:
𝑔

𝑘,þ,𝑑ú𝑘
= 1000𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 002𝑚 = 2𝑘𝑔/𝑚2 

● Undirlekta 34x45mm C14 timbur:
𝑔

𝑘,þ,𝑢𝑙𝑒𝑘
= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻 * 𝐵

𝑔
𝑘,þ,𝑢𝑙𝑒𝑘

= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 034𝑚 * 0, 045𝑚
0,536𝑔

𝑘,þ,𝑢𝑙𝑒𝑘
= 𝑘𝑔/𝑚

1𝑚/0, 6𝑚 = 1, 67 𝑠𝑡𝑘 á 𝑚2

0,536𝑔
𝑘,þ,𝑢𝑙𝑒𝑘

= 𝑘𝑔/𝑚 * 1, 67 = 0, 894𝑘𝑔/𝑚2

● Yfirlekta 25x75mm C14 timbur:
𝑔

𝑘,þ,𝑦𝑙𝑒𝑘
= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻 * 𝐵

𝑔
𝑘,þ,𝑦𝑙𝑒𝑘

= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 025𝑚 * 0, 075𝑚
0,656𝑔

𝑘,þ,𝑦𝑙𝑒𝑘
= 𝑘𝑔/𝑚

1𝑚/0, 6𝑚 = 1, 67 𝑠𝑡𝑘 á 𝑚2

0,656𝑔
𝑘,þ,𝑦𝑙𝑒𝑘

= 𝑘𝑔/𝑚 * 1, 67 = 1, 096𝑘𝑔/𝑚2

● Borðaklæðning 25x150mm C14 timbur:
𝑔

𝑘,þ,𝑘𝑙æ
= 350𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻

𝑔
𝑘,þ,𝑘𝑙æ

= 350 𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 025 𝑚 = 8, 75𝑘𝑔/𝑚2

● Læst álklæðning 0,7mm:
𝑔

𝑘,þ,á𝑙
= 2700 𝑘𝑔/𝑚3 * 𝐻

𝑔
𝑘,þ,á𝑙

= 2700 𝑘𝑔/𝑚3 * 0, 007𝑚 = 18, 9𝑘𝑔/𝑚2

Eiginþyngd þaks er því:
 𝑔

𝑘,þ
= 𝑔

𝑘,þ,𝑔
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑟𝑎𝑓
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑒𝑖𝑛
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑠𝑝𝑒
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑑ú𝑘
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑢𝑙𝑒𝑘
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑦𝑙𝑒𝑘
+ 𝑔

𝑘,þ,𝑘𝑙æ
+ 𝑔

𝑘,þ,á𝑙

 𝑔
𝑘,þ

= 8𝑘𝑔/𝑚2 + 1, 789𝑘𝑔/𝑚2 + 6, 6𝑘𝑔/𝑚2 + 15, 9𝑘𝑔/𝑚2 + 2𝑘𝑔/𝑚2 +  0, 894𝑘𝑔/𝑚2 

+ 1, 096𝑘𝑔/𝑚2 + 8, 75𝑘𝑔/𝑚2 +  18, 9𝑘𝑔/𝑚2 = 63, 929𝑘𝑔/𝑚2  
= 0,64kg/m2 𝑔

𝑘,þ
= 63, 929𝑘𝑔/𝑚2 *  10/1000

Þetta segir okkur það að 140x360mm límtrésbiti gengur upp með tilliti til eiginþyngdar.
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5.2. Límtrésbiti 140x360mm

5.2.1. Útreikningar á límtrésbita með tilliti til snjóálags

Upplýsingar:

Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag – meira en 10 ár,

GL32h Styrkleikaflokkur límtrés
Snjóálagssvæði 1𝑆 = 2, 1𝑘𝑁/𝑚2

Formstuðullµ
𝑖

= 0, 8
Affoksstuðull𝐶

𝑒
= 0, 6

Bráðnunarstuðull/varmaleiðni𝐶
𝑡

= 1, 0
Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkiðγ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
= 1, 35

Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkiðγ
𝑄

= 1, 5

Kennigildi snjóálags : (𝑆
𝑘
)

𝑆
𝑘

= 𝐻ö𝑛𝑛𝑢𝑛𝑎𝑟á𝑙𝑎𝑔 á𝑛 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑠𝑡𝑢ð𝑙𝑎 
𝑆

𝑘
= µ

𝑖
*  𝐶

𝑒
* 𝐶

𝑡
* 𝑆

= 1,008kN/m2𝑆
𝑘

= 0, 8 * 0, 6 * 1 * 2, 1 𝑘𝑁

Kennigildi flatarálags ( :𝐺
𝑘
)

𝐺
𝑘

= 𝐾𝑒𝑛𝑛𝑖𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟á𝑙𝑎𝑔𝑠 𝑣𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛þ𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑟 
𝐺

𝑘
= 𝑔

𝑘,𝑙
+ 𝑔

𝑘,þ
 

= 0,88kN/m2𝐺
𝑘

= 0, 24𝑘𝑁/𝑚2 +   0, 64𝑘𝑔/𝑚2 

Jaðarskilyrði brotmarks:
𝑞

𝑑
= (γ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
* 𝐺

𝑘
) + (γ

𝑄
* 𝑆

𝑘
)

= 2,7kN/m2𝑞
𝑑

= (1, 35 * 0, 88𝑘𝑁/𝑚2) + (1, 5 * 1, 008𝑘𝑁/𝑚2)

Álag á bitann í notmarki:
𝑆

𝑘
+ 𝐺

𝐾

= 1,888kN/m21, 008𝑘𝑁/𝑚2 +  0, 88𝑘𝑁/𝑚2
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Tregðuvægi bita:

𝐼 = 𝑏*ℎ3

12

544,32 * 106mm4𝐼 = 140*3603

12 =  

Formbreytingar vegna heildar- og hreyfanlegs álags fyrir snjó- og vindálag:

Næst er athugað hvort bitinn uppfylli kröfur töflu 8.0.1. í byggingarreglugerð um hámarks
formbreytingar á bita bæði vegna heildar- og hreyfanlegs álags. Kröfurnar eru:
Hreyfanlegt álag= 𝐿

400 = 4180
400 =  10, 45𝑚𝑚 

Heildarálag = 𝐿
200 = 4180

200 = 20, 9𝑚𝑚  

● Formbreytingar límtrésbita vegna hreyfanlegs álags, snjóálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

=
5*𝑞

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

ℎá𝑙𝑓 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟 =  𝑆𝑝𝑒𝑟𝑟𝑎1
2 + 𝑆𝑝𝑒𝑟𝑟𝑎 2

2 = 5906
2 + 7130

2 = 6, 52𝑚

𝑞
𝑘

= 1, 008 𝑘𝑁/𝑚2 * 6, 52𝑚 𝑆
𝑘

* ℎá𝑙𝑓 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑞

𝑘
= 6, 57 𝑘𝑁/𝑚 =  6, 57 𝑁/𝑚𝑚

𝐿 = 4180𝑚 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑏𝑖𝑡𝑎
𝐸 = 14, 2 * 103 𝐺𝑃𝑎 = 14200 𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑗𝑎ð𝑢𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙  𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑏𝑖𝑡𝑎

 í 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑗𝑎𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢
106mm4𝐼 = 544, 32 *  𝑇𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

= 5*6,57 𝑁/𝑚𝑚*(4180𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*544,32 *106𝑚𝑚4 = 3, 38𝑚𝑚

< = Stenst kröfur3, 38𝑚𝑚 10, 45𝑚𝑚 
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● Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

=
5*𝑞

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

𝑞
𝑘

= (− 2𝑘𝑁/𝑚2 ) * 6, 52𝑚 𝑞
𝑘

* ℎá𝑙𝑓 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑞

𝑘
=  − 13, 04𝑘𝑁/𝑚 =  − 13, 04𝑁/𝑚𝑚

𝐿 = 4180𝑚 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑏𝑖𝑡𝑎
𝐸 = 14, 2 * 103 𝐺𝑃𝑎 = 14200𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑗𝑎ð𝑢𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙  𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑏𝑖𝑡𝑎 í 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑗𝑎𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛.
𝐼 = 544, 32 * 106𝑚𝑚4 𝑇𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

= 5 * (−13,04𝑁/𝑚𝑚) * (4180𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*544,32*106𝑚𝑚4 =  − 6, 7𝑚𝑚

< = Stenst kröfur6, 7𝑚𝑚 10, 45𝑚𝑚

● Formbreytingar vegna heildarálags, snjóálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

=
5*𝑔

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

𝑔
𝑘

= 0, 88 𝑘𝑁/𝑚2 * 6, 52𝑚 𝐺
𝑘

* ℎá𝑙𝑓 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑔

𝑘
= 5, 738 𝑘𝑁/𝑚 = 5, 738𝑁/𝑚𝑚

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 5*5,738 𝑁/𝑚𝑚*(4180𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*544,32*106𝑚𝑚4 = 2, 95𝑚𝑚

Loka svignun vegna heildarálags, snjóálag :(δ
𝑓𝑖𝑛

)

Upplýsingar:
Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálagδ

𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄
= 6, 7𝑚𝑚

Formbreytingar vegna heildar álagsδ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 2, 95𝑚𝑚
Formbreytingarstuðull fyrir skrið, notkunarflokkur:1𝐾

𝑑𝑒𝑓
=  0, 60

Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag fyrir snjóálag áψ
2

= 0, 2

Íslandi

δ
𝑓𝑖𝑛,𝐺

= δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

* (1 + 𝐾
𝑑𝑒𝑓

) = 2, 95𝑚𝑚 *  (1 + 0, 60) = 4, 72𝑚𝑚
δ

𝑓𝑖𝑛,𝑄
= δ

𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄
* (1 + ψ

2
* 𝐾

𝑑𝑒𝑓
) = (− 6, 7𝑚𝑚) *  (1 + 0, 2 * 0, 6) =  − 7, 5𝑚𝑚 

δ
𝑓𝑖𝑛

= δ
𝑓𝑖𝑛,𝐺

+ δ
𝑓𝑖𝑛,𝑄

= 4, 72𝑚𝑚 + 7, 5𝑚𝑚 = 12, 2𝑚𝑚

< = Stenst kröfur12, 2𝑚𝑚 20, 9𝑚𝑚
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Styrkathugun gerð á límtrésbita 140x360mm gagnvart beygjuþoli:

● Hönnunarvægi í brotmarki fundið:
Upplýsingar

Brotmarksálag hér að ofan * hálf lengd sperru í𝑞
𝑑

= 2, 7 𝑘𝑁/𝑚2 * 6, 52𝑚
báðar áttir

𝑞
𝑑

= 17, 6 𝑘𝑁/𝑚

𝑀
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿2

8 =
17,6 𝑘𝑁/𝑚 * (4,18𝑚)2

8 = 38, 44𝑘𝑁𝑚

● Mótstöðuvægi fundið:

𝑊 = 𝑏*ℎ2

6 =
140𝑚𝑚 * (360𝑚𝑚)2

6 = 3024 * 103𝑚𝑚3

● Vægið þol:
Upplýsingar

Leiðréttingarstuðull, notkunarfl.1, varanlegt álag𝑘
𝑚𝑜𝑑

= 0, 6
Öryggisstuðull efnis, límtréγ

𝑀
= 1, 25

Beygjustyrkur𝑓
𝑚,𝑘

= 32𝑀𝑃𝑎

𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

=  (3024 * 103𝑚𝑚3) * 0,6
1,25 * 32𝑀𝑃𝑎 = 46, 45 * 106𝑁𝑚𝑚 = 46, 45𝑘𝑁𝑚

Styrkathugunin:

→ < → Styrkathugun er fullnægjandi𝑀
𝑒𝑑

< 𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

38, 44 𝑘𝑁𝑚 46, 45𝑘𝑁𝑚

Styrkathugun á bita 140x360mm gagnvart skerþoli:

● Mesti skerkraftur:

𝑉
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿

2 =
17,6 𝑘𝑁/𝑚 * 4,18𝑚

2 =  36, 784𝑘𝑁 = 36, 784 * 103𝑁

● Virk breidd:

𝑏
𝑒𝑓

=   2
3 * 𝑏 =    2

3 * 140𝑚𝑚 = 93, 33𝑚𝑚

● Skerspennur í flatarmiðju:

τ
𝑑

=   3
2 *

  𝑉
𝑒𝑑

𝑏
𝑒𝑓

*ℎ =   3
2 * 36,784*103 𝑁

93,33𝑚𝑚*360𝑚𝑚 = 1, 64𝑀𝑃𝑎
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● Skerþolið:
Upplýsingar:

Skerstyrkur, límtré𝑓
𝑣,𝑘

= 3, 5𝑀𝑃𝑎

𝑓
𝑣,𝑑

=
 𝑘

𝑚𝑜𝑑
 

γ
𝑀

* 𝑓
𝑣,𝑘

=  0,6 
1,25 * 3, 5𝑀𝑃𝑎 = 1, 68𝑀𝑃𝑎

Styrkathugunin:

> → > → Styrkathugun er fullnægjandi𝑓
𝑣,𝑑

 τ
𝑑

1, 68 𝑀𝑃𝑎 1, 64𝑀𝑃𝑎

5.2.2. Útreikningar á límtrésbita með tilliti til vindálags

Upplýsingar:

Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag – meira en 10 ár,
GL32h Styrkleikaflokkur límtrés

Vindálag samkvæmt leiðbeinanda𝑞
𝑘
=  − 2𝑘𝑁/𝑚2

Eiginþyngd þaks + eiginþyngd límtrésbita𝑔
𝑘,þ

= 0, 64𝑘𝑁/𝑚2

Jaðarskilyrði brotmarks:
𝑞

𝑑
= (γ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
* 𝑔

𝑘,þ
) + (γ

𝑄
* 𝑞

𝑘
)

= - 2,136kN/m2𝑞
𝑑

= (1, 35 * 0, 64𝑘𝑁/𝑚2) + (1, 5 * (− 2𝑘𝑁/𝑚2))

Álag á bitann í notmarki:
𝑞

𝑘
+ 𝑔

𝑘,þ

= -1,36kN/m2(− 2𝑘𝑁/𝑚2 ) +  0, 64𝑘𝑁/𝑚2

Styrkathugun á límtrésbita 140x360mm gagnvart beygjuþoli:

● Hönnunarvægi í brotmarki:
Upplýsingar

Brotmarksálag hér að ofan * hálf lengd𝑞
𝑑

=  − 2, 136 𝑘𝑁/𝑚2 * 6, 52𝑚

sperru í báðar áttir𝑞
𝑑

=  − 13, 927 𝑘𝑁/𝑚

𝑀
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿2

8 =
(−13,927𝑘𝑁/𝑚) * (4,18𝑚)2

8 =  − 30, 417𝑘𝑁𝑚
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Styrkathugunin:
Upplýsingar

46,45kNm Vægið þol hér að ofan𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

=

→ < → Styrkathugun er fullnægjandi𝑀
𝑒𝑑

< 𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

30, 417𝑘𝑁𝑚 46, 45𝑘𝑁𝑚

Styrkathugun á límtrésbita 140x360mm gagnvart skerþoli:
Upplýsingar:

Hönnunarvægi í brotmarki𝑞
𝑑

=  − 13, 927𝑘𝑁/𝑚
Virka breiddin𝑏

𝑒𝑓
= 93, 33𝑚𝑚

● Mesti skerkraftur:

𝑉
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿

2 =
(−13,927 𝑘𝑁/𝑚) * 4,18𝑚

2 =  − 29, 107 𝑘𝑁 =  − 29, 107 * 103𝑁

● Skerspennur í flatarmiðju:

τ
𝑑

=   3
2 *

  𝑉
𝑒𝑑

𝑏
𝑒𝑓

*ℎ =   3
2 * (−29,107*103 𝑁)

93,33𝑚𝑚*360𝑚𝑚 =  − 1, 3𝑀𝑃𝑎

● Skerþolið:
Upplýsingar

Skerstyrkur, límtré𝑓
𝑣,𝑘

= 3, 5𝑀𝑃𝑎

𝑓
𝑣,𝑑

=
 𝑘

𝑚𝑜𝑑
 

γ
𝑀

* 𝑓
𝑣,𝑘

=  0,6 
1,25 * 3, 5𝑀𝑃𝑎 = 1, 68𝑀𝑃𝑎

Styrkathugunin:
Upplýsingar
𝑓

𝑣,𝑑
= 1, 68𝑀𝑃𝑎

> → > → Styrkathugun er fullnægjandi𝑓
𝑣,𝑑

  τ
𝑑

1, 68 𝑀𝑃𝑎 1, 3𝑀𝑃𝑎
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5.3. Sperrur, límtré 65x315mm
Sperrur eru mislangar sitthvoru megin við mæni, og eftirfarandi útreikningar taka mið af lengri
sperru, sem er 7,13m.
Sperrubilið er 620mm svo stærð á þakull passi á milli (560x1200)

5.3.1. Útreikningar á sperrum með tilliti til snjóálags

Upplýsingar:

Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag – meira en 10 ár,

CL32h Styrkleikaflokkur sperra
Snjóálagssvæði 1𝑆 = 2, 1𝑘𝑁/𝑚2

Formstuðullµ
𝑖

= 0, 8
Affoksstuðull𝐶

𝑒
= 0, 6

Bráðnunarstuðull/varmaleiðni𝐶
𝑡

= 1, 0
Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkiðγ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
= 1, 35

Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkiðγ
𝑄

= 1, 5
Álagsbreidd = 0,62m Hálft sperrubil í báðar áttir

Kennigildi snjóálags : (𝑆
𝑘
)

𝑆
𝑘

= 𝐻ö𝑛𝑛𝑢𝑛𝑎𝑟á𝑙𝑎𝑔 á𝑛 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑠𝑡𝑢ð𝑙𝑎 
𝑆

𝑘
= µ

𝑖
*  𝐶

𝑒
* 𝐶

𝑡
* 𝑆

= 1,008 kN/m2𝑆
𝑘

= 0, 8 * 0, 6 * 1 * 2, 1𝑘𝑁

Kennigildi flatarálags ( :𝐺
𝑘
)

𝐺
𝑘

= 𝐾𝑒𝑛𝑛𝑖𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟á𝑙𝑎𝑔𝑠 𝑣𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑒𝑖𝑔𝑖𝑛þ𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑟 
𝐺

𝑘
= 𝑔

𝑘,þ
 

= 0,64kN/m2𝐺
𝑘
 

Jaðarskilyrði brotmarks:
𝑞

𝑑
= (γ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
* 𝐺

𝑘
* Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑) + (γ

𝑄
* 𝑆

𝑘
* Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑)

= 1,47kN/m𝑞
𝑑

= (1, 35 * 0, 64𝑘𝑁/𝑚2 * 0, 620𝑚) + (1, 5 * 1, 008𝑘𝑁/𝑚2 * 0, 620𝑚)

Álag á sperru í notmarki:
𝑆

𝑘
+ 𝐺

𝐾

= 1,648kN/m21, 008𝑘𝑁/𝑚2 +  0, 64𝑘𝑁/𝑚2
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Tregðuvægi sperru:

𝐼 = 𝑏*ℎ3

12

169,30 * 106mm4𝐼 = 65*3153

12 =  

Formbreytingar vegna heildar- og hreyfanlegs álags fyrir snjó- og vindálag:

Athuga þarf hvort límtréssperran uppfylli kröfur töflu 8.0.1. í byggingarreglugerð um hámarks
formbreytingar á bita bæði vegna heildar- og hreyfanlegs álags. Kröfurnar eru:

Hreyfanlegt álag= 𝐿
400 = 7130

400 =  17, 83𝑚𝑚 

Heildarálag = 𝐿
200 = 7130

200 = 35, 65𝑚𝑚  

● Formbreytingar límtréssperru vegna hreyfanlegs álags, snjóálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

=
5*𝑞

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

𝑞
𝑘

= 1, 008𝑘𝑁/𝑚2 * 0, 620𝑚 𝑆
𝑘

* ℎá𝑙𝑓𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑙 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑞

𝑘
= 0, 625𝑘𝑁/𝑚 =  0, 625𝑁/𝑚𝑚

𝐿 = 7130𝑚𝑚 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢
𝐸 = 14, 2 * 103𝐺𝑃𝑎 = 14200𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑗𝑎ð𝑢𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙  𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑗𝑎𝑠𝑡.

106mm4𝐼 = 169, 30 *  𝑇𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

= 5*0,625𝑁/𝑚𝑚*(7130𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*169,30*106𝑚𝑚4 = 8, 75𝑚𝑚

< = Stenst kröfur8, 75𝑚𝑚 17, 83𝑚𝑚 
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● Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

=
5*𝑞

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

𝑞
𝑘

= (− 2𝑘𝑁/𝑚2 ) * 0, 620𝑚 𝑞
𝑘

* ℎá𝑙𝑓𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑙 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑞

𝑘
=  − 1, 24𝑘𝑁/𝑚 =  − 1, 24𝑁/𝑚𝑚

𝐿 = 7130𝑚 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢
𝐸 = 14, 2 * 103 𝐺𝑃𝑎 = 14200𝑀𝑃𝑎 𝐹𝑗𝑎ð𝑢𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙  𝑙í𝑚𝑡𝑟é𝑠𝑏𝑖𝑡𝑎 í 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑗𝑎𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢
𝐼 = 169, 30 * 106𝑚𝑚4 𝑇𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

= 5 * (−1,24𝑁/𝑚𝑚) * (7130𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*169,30*106𝑚𝑚4 =  − 17, 36𝑚𝑚

< = Stenst kröfur17, 36𝑚𝑚 17, 83𝑚𝑚

● Formbreytingar vegna heildarálags, snjóálag:

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

=
5*𝑔

𝑘
*𝐿4

384*𝐸*𝐼

𝑔
𝑘

= 0, 64 𝑘𝑁/𝑚2 * 0, 620𝑚 𝐺
𝑘

* ℎá𝑙𝑓𝑡 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢𝑏𝑖𝑙 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟
𝑔

𝑘
= 0, 397 𝑘𝑁/𝑚 = 0, 397𝑁/𝑚𝑚

δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 5*0,397 𝑁/𝑚𝑚*(7130𝑚𝑚)4

384*14200 𝑀𝑃𝑎*169,30*106𝑚𝑚4 = 5, 56𝑚𝑚

Loka svignun vegna heildarálags, snjóálag :(δ
𝑓𝑖𝑛

)

Upplýsingar:
Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálagδ

𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄
=  − 17, 36𝑚𝑚

Formbreytingar vegna heildar álagsδ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 5, 56𝑚𝑚
Formbreytingarstuðull fyrir skrið, notkunarflokkur:1𝐾

𝑑𝑒𝑓
=  0, 60

Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag fyrir snjóálag áψ
2

= 0, 2

Íslandi

δ
𝑓𝑖𝑛,𝐺

= δ
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

* (1 + 𝐾
𝑑𝑒𝑓

) = 5, 56𝑚𝑚 *  (1 + 0, 60) = 8, 896𝑚𝑚
δ

𝑓𝑖𝑛,𝑄
= δ

𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄
* (1 + ψ

2
* 𝐾

𝑑𝑒𝑓
) = (− 17, 36𝑚𝑚) *  (1 + 0, 2 * 0, 6) =  − 19, 44𝑚𝑚 

δ
𝑓𝑖𝑛

= δ
𝑓𝑖𝑛,𝐺

+ δ
𝑓𝑖𝑛,𝑄

= 8, 896𝑚𝑚 + 19, 44𝑚𝑚 = 28, 34𝑚𝑚

< = Stenst kröfur28, 34𝑚𝑚 36, 65𝑚𝑚
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Styrkathugun á límtréssperru 65x315mm gagnvart beygjuþoli:

● Hönnunarvægi í brotmarki:
Upplýsingar

Brotmarksálag hér að ofan𝑞
𝑑

= 1, 47𝑘𝑁/𝑚

𝑀
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿2

8 =
1,47 𝑘𝑁/𝑚 * (7,13𝑚)2

8 = 9, 34𝑘𝑁𝑚

● Mótstöðuvægi:

𝑊 = 𝑏*ℎ2

6 =
65𝑚𝑚 * (315𝑚𝑚)2

6 = 1074, 9 * 103𝑚𝑚3

● Vægið þol:
Upplýsingar

Leiðréttingarstuðull, notkunarfl.1, varanlegt álag𝑘
𝑚𝑜𝑑

= 0, 6
Öryggisstuðull efnis, límtréγ

𝑀
= 1, 25

Beygjustyrkur𝑓
𝑚,𝑘

= 32𝑀𝑃𝑎

𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

=  (1074, 9 * 103𝑚𝑚3) * 0,6
1,25 * 32𝑀𝑃𝑎 = 16, 5 * 106𝑁𝑚𝑚 = 16, 5𝑘𝑁𝑚

Styrkathugunin:

→ < → Styrkathugun er fullnægjandi𝑀
𝑒𝑑

< 𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

9, 34 𝑘𝑁𝑚 16, 5𝑘𝑁𝑚

Styrkathugun á límtréssperru 65x315mm gagnvart skerþoli:

● Mesti skerkraftur:

𝑉
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿

2 =
1,47 𝑘𝑁/𝑚 * 7,13𝑚

2 =  5, 24𝑘𝑁 = 5, 24 * 103𝑁

● Virka breiddin:

𝑏
𝑒𝑓

=   2
3 * 𝑏 =    2

3 * 65𝑚𝑚 = 43, 33𝑚𝑚

● Skerspennur í flatarmiðju:

τ
𝑑

=   3
2 *

  𝑉
𝑒𝑑

𝑏
𝑒𝑓

*ℎ =   3
2 * 5,24*103 𝑁

43,33𝑚𝑚*315𝑚𝑚 = 0, 58𝑀𝑃𝑎
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● Skerþolið:
Upplýsingar

Skerstyrkur, límtré𝑓
𝑣,𝑘

= 3, 5𝑀𝑃𝑎

𝑓
𝑣,𝑑

=
 𝑘

𝑚𝑜𝑑
 

γ
𝑀

* 𝑓
𝑣,𝑘

=  0,6 
1,25 * 3, 5𝑀𝑃𝑎 = 1, 68𝑀𝑃𝑎

Styrkathugunin:

> → > → Styrkathugun er fullnægjandi𝑓
𝑣,𝑑

 τ
𝑑

1, 68𝑀𝑃𝑎 0, 58𝑀𝑃𝑎

5.3.2. Útreikningar á límtréssperru með tilliti til vindálags

Upplýsingar:

Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag – meira en 10 ár,
GL32h Styrkleikaflokkur límtrés

Vindálag samkvæmt leiðbeinanda𝑞
𝑘
=  − 2𝑘𝑁/𝑚2

Eiginþyngd þaks + eiginþyngd límtrésbita𝑔
𝑘,þ

= 0, 64𝑘𝑁/𝑚2

Jaðarskilyrði brotmarks:
𝑞

𝑑
= (γ

𝑔,𝑠𝑢𝑝
* 𝑔

𝑘,þ
* Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑) + (γ

𝑄
* 𝑞

𝑘
* Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑)

= - 1,32kN/m𝑞
𝑑

= (1, 35 * 0, 64𝑘𝑁/𝑚2 * 0, 620𝑚) + (1, 5 * (− 2𝑘𝑁/𝑚2) * 0, 620)

Álag á límtréssperruna í notmarki:
𝑞

𝑘
+ 𝑔

𝑘,þ

= -1,36kN/m2(− 2𝑘𝑁/𝑚2 ) +  0, 64𝑘𝑁/𝑚2

Styrkathugun á límtréssperru 65x315mm gagnvart beygjuþoli:

● Hönnunarvægi í brotmarki:
Upplýsingar

Brotmarksálag hér að ofan𝑞
𝑑

=  − 1, 32𝑘𝑁/𝑚

𝑀
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿2

8 =
(−1,32𝑘𝑁/𝑚) * (7,13𝑚)2

8 =  − 8, 39𝑘𝑁𝑚

78



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

Styrkathugunin:
Upplýsingar

16,5kNm Vægið þol hér að ofan𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

=

→ < → Styrkathugun er fullnægjandi𝑀
𝑒𝑑

< 𝑊 *
𝑘

𝑚𝑜𝑑

γ
𝑀

* 𝑓
𝑚,𝑘

8, 39𝑘𝑁𝑚 16, 5𝑘𝑁𝑚

Styrkathugun á límtréssperru 65x315mm gagnvart skerþoli:
Upplýsingar:

Hönnunarvægi í brotmarki𝑞
𝑑

=  − 1, 32𝑘𝑁/𝑚
Virka breiddin𝑏

𝑒𝑓
= 43, 33𝑚𝑚

● Mesti skerkraftur:

𝑉
𝑒𝑑

=
𝑞

𝑑
*𝐿

2 =
(−1,32 𝑘𝑁/𝑚) * 7,13𝑚

2 =  − 4, 7𝑘𝑁 =  − 4, 7 * 103𝑁

● Skerspennur í flatarmiðju:

τ
𝑑

=   3
2 *

  𝑉
𝑒𝑑

𝑏
𝑒𝑓

*ℎ =   3
2 * (−4,7*103 𝑁)

43,33𝑚𝑚*315𝑚𝑚 =  − 0, 52𝑀𝑃𝑎

● Skerþol:
Upplýsingar

Skerstyrkur, límtré𝑓
𝑣,𝑘

= 3, 5𝑀𝑃𝑎

𝑓
𝑣,𝑑

=
 𝑘

𝑚𝑜𝑑
 

γ
𝑀

* 𝑓
𝑣,𝑘

=  0,6 
1,25 * 3, 5𝑀𝑃𝑎 = 1, 68𝑀𝑃𝑎

Styrkathugunin:
Upplýsingar
𝑓

𝑣,𝑑
= 1, 68𝑀𝑃𝑎

> → > → Styrkathugun er fullnægjandi𝑓
𝑣,𝑑

  τ
𝑑

1, 68 𝑀𝑃𝑎 0, 52𝑀𝑃𝑎

Eftirfarandi útreikningar sýna að 60x315mm límtréssperra gengur upp.
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6. VARMATAPSÚTREIKNINGAR

6.1. Uppbygging byggingarhluta og u-gildi

Útveggur neðri hæðar - Steyptur:

Útveggjar efri hæðar - CLT:
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Botnplata án gólfhita:

Botnplata með gólfhita, gerum ráð fyrir 80mm frá neðri brún gólfhitalagna að einangrun:
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Létt timburþak:

U-gildi glugga og hurða; hringt var í idex og tölur fegnar frá þeim varðandi kólnunartölu
ál-glugga og hurða. Fyrir gluggar var það 1,4 og hurðir 1,8.

6.2. Varmatap í hverju rými

Notast er við eftirfarandi excel skjal til að reikna út varmatap fyrir hvert rými og fengnar út
niðurstöður um heildarleiðnitap á húsinu.
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Niðurstöðurnar eru notaðar til að reikna út bil á milli lagna fyrir gólfhita og stærð á ofnum.
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7. LAGNAÚTREIKNINGAR

7.1. Gólfhiti
Fundinn er logarithm – meðalhitastig með tilliti til áætlaðra afkasta gólfhita. Fundið er

íverurými með mesta varmatap per fermetra (m2)og sá flötur er ráðandi þegar reiknað er út bil á
milli gólfhitalagna. Íverurými sem verða með gólfhita eru merkt með bláu í meðfylgjandi töflu.

Niðurstöður sýna að mesta varmatapið í íverurými er í bílskúrnum - 74,1 W p.m2, en þar sem
bílskúr er ekki íverurými sem fólk eyðir miklum tíma í þá er notast við rými inn í húsinu sjálfu
sem er með mesta varmatapið og er það í alrými á 2.hæð - 69,7 W p.m2 og er notast við þá tölu í
áframhaldandi útreikningum. Heildarvarmþörf í alrými 2.hæð er: Q = A * q
Q = 32,3 * 69,7 = 2251W

Nauðsynleg flatarafköst gólfhita eru:
q = Q/A
q = 2251/32,3 = 69,6 = 70W/m2

Næst fara þessar upplýsingar í eftirfarandi línurit. Það línurit reiknar með yfirborðsmótstöðu Rλ=
0,10 sem er fyrir teppi eða óþekkt gólfefni. Sjá línurit:
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Ákveðið var að logaritmiskur meðahiti sé 22°C. Útfrá þeim upplýsingum finnst að það þarf að
hafa 200mm bil á milli gólfhitalagna, (merkt með rauðu á línuriti).

Framrásarhiti á gólfhitakerfinu er reiknaður út með eftirfarandi formúlu, hámark samkvæmt staðli
er 55°C. Gerum ráð fyrir að innihiti sé 20°C: 𝑡𝑓 = 𝑡𝑖 + ΔƟ𝐻 + ∂

2

tf = Framrásarhitastig
ti = Innihiti, 20°C

= Logaritmiskt meðahitastig, notum 22°CΔƟ𝐻
= Hitastig á vatninu að og frá gólfhitakerfi, 10°C notað á Íslandi. ∂

= 47°C𝑡𝑓 = 20°𝐶 + 22°𝐶 + 10°𝐶
2

Bakrásarhitinn er alltaf 10°C lægri og því er hann 47°C – 10°C = 37°C, sem er í lagi þar sem
hámarks bakrásarhiti er 50°C. Hitastig eru þá í lagi.
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Athuga þarf hvort yfirborðshiti sé í lagi. Línuritið hér að neðan gefur hitastigsmun á milli
yfirborðshita gólfs og herbergishita.

W/m2 er 70 eins og reiknað var út hér ofar og aflestur á línuriti gefur t = 7°C við 70W/m2. Þá er∆
yfirborðshiti reiknaður út með formúlu: t + ti = Yfirborðshiti∆

t = 7°C∆
ti = Innihitastig, 20°C

7 + 20 = 27°C
Yfirborðshiti gólfefnis er því 27°C, sem er í lagi samkvæmt staðli (29°C max), Yfirborðshiti á
gólfi, ÍST EN 1264 –2 1997:

Til að finna afköst hverrar slaufu í wöttum er notast við eftirfarandi formúlu: ((70W/m2) / (m2

rýmis/slaufu)) * (Lengd slaufu í m) = W (wött slaufu)
Notaðar eru 16mm gólfhitalagnir í allt húsið. Staðsetning í botnplötu er 80mm frá einangrun plötu
í neðri brún lagna. Í milliplötu eru gólfhitalagnir staðsettar 40mm frá efri brún steypu að neðri
brún lagna.
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7.2. Ofnalagnir
Við val á stærð á ofnum er gert ráð fyrir að ofnar séu 100mm frá gólfi og 100mm neðan

við glugga ásamt 100mm innan við glugga hvoru megin. Undantekning við glugga í hjónaherbergi
þar sem glugginn er 500mm breiður og minnsti fáanlegi ofninn er 400mm, ofninn er því 50mm frá
hvoru megin við glugga. Ofnarnir fá nr. frá 102- 107 (6 stk talsins). Stærð ofna kemur fram í töflu
í Revit. Gerð er ofnaskrá sem verður á teikningu með grunnmynd ofnhitakerfis með öllum ofnum
hússins þar sem fram koma helstu upplýsingar.

Í þessu húsi er framrásarhiti 80°C og reiknað er með að bakrás sé 40°C
dt=(framrás + bakrás / 2)-20°C (innihiti)
dt= (80°C + 40°C)/2 - 20°C= 40°C

Ofnatafla fyrir  dt=40°C,
Út frá stærð ofna er fundinn viðeigandi ofn fyrir hvert rými
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Herbergi Stærð
ofnloka

Ofn
nr.

Hæð Breidd Minnstu
afköst

Raunafköst
Wött

Valinn ofn
(tegundar-
heiti)

Tengin
(ABCD)

Stillitala

Anddyri DN10 102 700 1200 625W 843W 11 AB 4

Hjónaherbergi
1, 2.hæð

DN10 103 700 400mm,
ekki til
minni
en út frá
glugga
ætti að
vera
300mm

1453W/2 525W 22 CD 1

Hjónaherberg
2

DN10 104 700 700 1453W/2 919W 22 AB 5

Svefnherbergi
2

DN10 105 700 1200
nægir
800mm

423.8W 563W 11 AB 4

Svefnherbergi
3

DN10 106 700 1200
nægir
800mm

427.3W 563W 11 AB 4

Svefnherbergi
4

DN10 107 700 1800
nægir
800mm

482.7W 563 W 11 AB 4

Handklæðaofnar sem staðsettir eru í öllum baðherbergjunum þremur eru: 430 W.

Í þessu ofnhitakerfi eru notuð  meðalþykk stálrör með skrúfuðum samsetningum.

Við útreikninga á stærð stofnpípu frá tengiskáp að fyrstu beygju eru tekin saman öll Wött fyrir öll
herbergin eru= 5266W og sett inn í eftirfarandi jöfnu:

𝑚 = 𝑘𝑊
𝑐𝑝 * 𝑑

𝑡
= 𝑙/𝑠 

𝑚 = 5266𝑘𝑊
4180𝐽/𝑘𝑔𝐾* 40 = 0, 0314𝑙/𝑠

Þessi tala er síðan sett inn í töflu hér fyrir neðan og þannig fæst út stærð á lögn. Passa þarf upp á
að þrýstifallið fari ekki yfir 0,1kPa.
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Stærð fyrir stofnlögn lesist úr þessu diagrami= DN30
Fyrir 1.hæð:  1273W/(4187*40)= DN10
Fyrir 2.hæð:  3993W/(4187*40)=0,023=DN25
Á 2. hæð fer svo lögn minnkandi með fækkandi ofnum á grein. Þegar lögn fer til vinstri (út frá
grunnmynd) til að þjóna ofnum nr. 105-107 er stærðarákvarðandi rennsli eftirfarandi:
1689W/4187*40=0,01l/s það gefur DN20 og þegar hún fer til hægri til að þjóna ofnum nr. 103 og
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104 er stærðarákvarðandi rennsli: 1444W/4187*40 = 0,0087l/s → DN20 og minnka lagnir með
fækkandi ofnum.
Lögn að ofni nr. 103: 525W/4187*40 = 0,003l/s → DN10
Lögn að ofni nr. 106: 1126W/4187*40 = 0,0067l/s → DN15
Lögn að ofni nr. 107: 563W/4187*40 = 0,0034l/s → DN10

Til að finna stillitölu ofnloka:

𝑚 = Θ
𝐶𝑝 * (𝑡

𝑓
−𝑡

𝑟
)

Dæmi: Fyrir ofn nr.102 = 843 W

T = (80–40)K = 20 K

𝑚 = 843𝑊
4180𝐽/𝑘𝑔 * (80−40) = 0, 01 𝑘𝑔/𝑠 

0,01 kg/s*3600=36,24 kg/h

Rennsli: q = 36,24 l/h = 0,0363 m³/h
Þrýstifall: pv= 5000 Pa = 0,05 bar
Þrýstifall yfir ofnloka er alltaf 0,05 bar (ekki meira vegna hávaðamyndunar)
kg/s = l/s (næstum því)
f=hiti framrás tr =hiti bakrás dt = (tf–tr)      Cp =varmaleiðni vökva

Til að finna kv-gildi ofns:

Rennsli q=0,036 /h og þrýstifall pv=0,05 bar sett inn í jöfnu:𝑚3

= 0,16𝑘
𝑣

= 𝑞

∆𝑝
𝑣

𝑘
𝑣

= 0,036 𝑚3/ℎ 
0,05

 

Þá er hægt að nota  upplýsingar  frá t.d. Danfoss  eins  og  sést  á töflu  hér (Bestillingsnumre og
tekniske data)  fyrir  neðan  og  velja heppilegan ventil  t.d RA-U 10, sem er með  kv–gildi  sem
næst 0,16 sem  gefur okkur stillitölu 5. Þetta  er  gert við alla  ofna og  stillitala  fyrir  hvern  ofn
fundin  og færð  inn í  ofnatöflu  í revit.

97



Háskólinn í Reykjavík
Iðn- og tæknifræðideild
Haustönn 2021

7.3. Neysluvatn
Málrennsli  og  stærðarákvarðandi  rennsli  er  fundið og út  frá  því   fundin    pípustærð.

Málrennsli er það  rennsli sem er nægilegt  fyrir hvern töppunarstað,  semsagt  það  rennsli  sem
sem viðkomandi tæki er með.

Málrennsli algengra töppunarstaða( ):𝑞
𝑓

Í Kvíslartungu  120 er  eitt  baðkar,  fjórar  sturtur,  ein  þvottavél,  þrjár  handlaugar,  einn
eldhúsvaskur, einn ræstivaskur og þrjú klósett.

𝐾𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛:   𝑞
𝑓

= 0, 3 + (4 · 0, 15) + 0, 2 + (3 · 0, 1) + 0, 2 + 0, 2 + (3 · 0, 1)( ) 𝑙/𝑠

= 2, 1 𝑙/𝑠
𝐻𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛:   𝑞

𝑓
= 0, 3 + (4 · 0, 15) + (3 · 0, 1) + 0, 2 + 0, 2( ) 𝑙/𝑠 = 1, 6 𝑙/𝑠

Stærðarákvarðandi rennsli er fundið með eftirfarandi formúlu:

𝑞
𝑑

= 0, 2 + 0, 015 ∑ 𝑞
𝑓

− 0, 2( ) + 0, 12 ∑ 𝑞
𝑓

− 0, 2 

∑ 𝑞
𝑓

=  𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑚á𝑙𝑟𝑒𝑛𝑛𝑠𝑙𝑖𝑠.

Stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt og kalt vatn:

𝐾𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛:  𝑞
𝑑

= 0, 2 + 0, 015 ∑ 2. 1 − 0, 2( ) + 0, 12 ∑ 2, 1 − 0, 2 = 0, 39 𝑙/𝑠 

𝐻𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛:  𝑞
𝑑

= 0, 2 + 0, 015 ∑ 1, 6 − 0, 2( ) + 0, 12 ∑ 1, 6 − 0, 2 = 0, 36 𝑙/𝑠 
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Næst er að finna pípustærð fyrir dreifilagnir innanhúss með línuriti frá pípuframleiðanda. Í
Kvíslartungu 120 er PEX-plaströr rör í rör kerfi. Til að finna heppilega stærð á rörum er lesið úr
línuriti frá framleiðanda á PEX-plaströri og miðað við að þrýstifall fari ekki mikið yfir 3kPa per
meter og hraði ekki mikið yfir 1,5m/s.

Aflestur af línuritinu gefur pípu ø25 x 3,5mm. Þrýstifall 1,7kPa per meter (17mbar/m) og hraði
1,6 m/s sem er allt undir eða nálægt viðmiði (merkt grænt á línuriti).
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7.4. Frárennsli

7.4.1 Skólplagnir
Fundið er málrennsli tækja miðað við eftirfarandi töflu hér að neðan. Út frá þessum

tækjum er fundið samtímarennsli og þá hvað svera frárennslislögn þarf frá húsinu.

Heildarrennsli er fundið með töflu 2.1 sem fengin er úr námsefni áfangans hitunarfræði og lagnir,
BI-HVL-1003.
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Tæki Málrennsli (l/s) Fjöldi (stk) Samtals (l/s)

WC 1,8 3 5,4

Vaskur á WC 0,3 3 0,9

Sturta 0,4 4 1,6

Baðkar 0,9 1 0,9

Eldhúsvaskur 0,6 1 0,6

Uppþvottavél, þvottavél,
þurrkari

0,6 3 1,8

Hreinsivaskur í bílskúr 0,6 1 0,6

Niðurföll í votrýmum 0,9 6 5,4

Samtals
málrennsli/heildarrennsli qs,f :

17,2

Næst er fundið heildarmálrennsli, qs,f er sett inn í eftirfarandi línurit til að finna samtímarennsli
(lína B).
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Út frá þessu línuriti er fengið út að samtímarennslið er ca. 2,1l/s og til að finna rétta lagnarstærð
fyrir það er notast við eftirfarandi töflu sem gildir fyrir plast frárennslislögn og lesið er upp fyrir
sjálfhreinsandi línuna(rauð lína):

Niðurstaða út frá þessu línuriti gefur að lögn er um ø85, en minnsta lögn sem notuð er í
húsagrunn er ø110 en sú pípa þolir allt að 3,4 l/s. Það er því niðurstaðan og halli hennar minnst
10‰ og ekki yfir 300‰ halla. Frárennslislagnir á 2. hæð verða lagðar um lagnastokk niður í
jarðlagnir.
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7.4.2. Afrennsli af lóð
Afrennsli af lóð er fundið út frá stærð hennar sem er um 555m². Fylla þarf inn í

eftirfarandi jöfnu.
α  = Afrennslisstuðull ( malbik stuðull = 1.0 )
i  = regnþéttleiki (úrkoma miðað við Rvk)
F = m²
Qr,d = l/s
Qr,d= α x i x m² / 10.000m²
Qr,d = 1 x 57 l/s/ha x 555m² /  10.000 = 0,103 l/s

Út frá þessum niðurstöðum er stærð á plast regnvatnsröri fundin, en taflan gefur ekki niðurstöðu
miðað við svo lítið rennsli. Notað er því minnstu mögulegu regnvatnslögn út frá fullri lögn sem er
ø100. En minnsti mögulegi halli fyrir hana er 10‰.
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8. ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL
Skv. 14.6 kafla 9 gr. Byggingarreglugerðar um stærðarákvörðun fráveitulagna segir að við

ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna skuli miðað við tíu mínútna hámarksúrkomu
viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands. Samkvæmt Veðurstofu Íslands er mesta

aftakaúrkoma á höfuðborgarsvæðinu 57 l/sek á 10.000 = 57 l/s/ha (ha=hektari=10.000 ).𝑚2 𝑚2

Þakflötur hússins er einn með samtals 4 stk. niðurföll. Heildarflötur þaks er 241 sem deilist𝑚2

niður á fjögur þakniðurföll. 241 /4 stk = 60,25 . Niðurföll á þaki eru staðsett 50cm frá horni.𝑚2 𝑚2

Flatarmál stærri svala er 26,7 með tveimur niðurföllum. Hvort niðurfall á þeim svölum þarf því𝑚2

að anna 13,35 . Flatarmál minni svala er 9,7 með einu niðurfalli.𝑚2 𝑚2

Mesta flatarmál = 60,25 og verður það notað sem viðmið.𝐴
𝑚𝑎𝑥

𝑚2

Á neðangreindum töflum úr „Afledning af regnvand“ frá 1971 má sjá að nægjanlegt þvermál
þakniðurfallsrörs væri í kring um 60mm sem miðast við i = 100 l/s/ha og fyrir þakrennu í kring
um 85mm sem miðast einnig við i = 100 l/s/ha . Niðurfallsrennur og rör standast því ríflega það
rennslisálag sem krafist er.

Formúla fyrir hlutfallsstuðul í töflu fyrir þök þar sem. L1 og L2 standa fyrir lengdir þekju
𝐿

1

𝐿
1
+𝐿

2

sitthvoru megin við niðurfallið.
= 0,915,37

5,37+0,5
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9. LOFTUN ÞAKS
Í gr. 10.5.5 í byggingarreglugerð segir að ,byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og

frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakaþéttingar. Þar kemur
einnig fram að fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skuli loftbil aldrei vera minna en 25mm yfir
allri einangrun, og að loftunarop inn og út úr hverju loftbili eigi að vera að minnsta kosti 1000

fyrir hvern fermeter þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan frágang. Reiknað er𝑚𝑚2

með mótstöðu sem skordýranetið mun gefa í loftuninni. Lengd sperru miðast við lengri hlið
þaksins. Byggingarreglugerð fer einnig fram á að öll þök úr timbri eða trjákenndum efnum séu
loftræst nema hægt sé að sýna fram á aðra jafngóða lausn, ásamt því að ráðstafanir séu gerðar til
þess að tryggja að raki sem fram kemur vegna leka, rakaþéttingar innilofts eða byggingarraki fari
ekki inn í þakvirki. Ef hætta er á að rakaþétting verði við efsta yfirborð, eða ysta klæðning sé ekki
að fullu vatnsheld, skal verja undirliggjandi þakvirki með vatnsþéttu lagi. Undirlagið þarf þá að
vera með tryggt afrennsli og hvíla á sléttum hallandi fleti. Loftun þaks er með þeim hætti að úrtök
í einingar eru tekinn 20mm lægri en sperran þannig lofti um þakið sem nemur því.

Lágmarks þakflötur sem þarf að lofta = 160 x 1000 = 160.000𝑚2 𝑚𝑚2 𝑚𝑚2

Haflengdir sperra eru af tveimur lengdum:

Haflengd 1 = 5,13m => 5,13m x 0,555m = 2,85 => fyrir 19 stk sperrubila𝑚2

Haflengd 2 = 7,51m => 7,51m x 0,555m = 4,16 => fyrir 21 stk sperrubila𝑚2

Flatarmál loftunarröra 40mm => x 3,14 = mm x 3,14 = 1256𝑟2 202 𝑚𝑚2

Netið í röri dregur úr loftflæði og því er reiknað með 20% afföllum => 1256/1,2 = 1,047 𝑚𝑚2

Lágmarksfjöldi röra í sperrubil miðað við haflengdir:

Haflengd 1 = 5,13 / 1,047 m = 4,9 rör𝑚2 𝑚2

Haflengd 2 = / 1,047 = 7,2 rör7, 51 𝑚2 𝑚𝑚2

Miðað við eftirfarandi útreikninga þarf 4,9 stk. rör fyrir 19 stk. sperrubil og 7,2 stk. rör fyrir 21
stk. sperrubil. Ef miðað er við 6 stk (sem er þá meðaltal) 40mm rör í hvert 555mm sperrubil þá er

heildarloftun miðað við fjöldan = 40 sperrubil x 6 rör = 240 stk x 1,047 = 251.280𝑚𝑚2 𝑚𝑚2

251.280 >160.000 = Loftun stenst kröfur Byggingareglugerðar og gott betur en það.𝑚𝑚2 𝑚𝑚2

Út frá settum viðmiðum byggingarreglugerðar eru útreikningar á loftun þaks út frá
einföldu þaki þar sem ekki er gert ráð fyrir loftun um mæni. Í okkar húsi er töluverð loftun að eiga
sér stað um mæninn og því getum við skrifað okkur frá viðmiðum byggingarreglugerðar um
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fjölda röra í hverju sperrubili. Gert er ráð fyrir að þurfi þykir um helmingi færri loftunarrör en
byggingarreglugerð leggur upp með út frá okkar útfærslu á þaki. Þ.a.l:

Lágmarks þakflötur sem þarf að lofta = 160 x 1000 = 160.000𝑚2 𝑚𝑚2 𝑚𝑚2

160.000 /2= 80.000𝑚𝑚2 𝑚𝑚2

40mm rör í hvert 555mm sperrubil þá er heildarloftun miðað við fjöldan = 40 sperrubil x 2 rör =

80stk x 1,047 = 83.760𝑚𝑚2 𝑚𝑚2
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10. SKJÖL OG ÖNNUR FYLGIGÖGN

10.1. Umsókn um byggingarleyfi
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10.2. Gátlisti
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10.3. Mæliblað
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10.4. Hæðarblað
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