
1 
 

 

 

 

LOKAVERKEFNI Í BYGGINGARIÐNFRÆÐI 

SELJALANDSVEGUR 50, ÍSAFJÖRÐUR 

BI LOK 1006 

Haustönn 2021 

Tækni- og verkfræðideild 

School of Science and Engineering 

 

 

 

 

 

  

Höfundar: 

 

Sigurþór Ingi Sigurþórsson  Kt. 200397-3559 

Vilborg Árnadóttir   Kt. 101292-2159 

Þórlaug Ásta Sigursteinsdóttir Kt. 021293-3509 

 

Leiðbeinendur: 

 

Viggó Magnússon 

Helgi G. Bjarnason 

Eyþór R. Þórhallsson 

 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

2 
 

Iðn- og tæknifræðideild 
 
Heiti verkefnis:   

Seljalandsvegur 50, Ísafjörður   

  

       

Námsbraut:  Tegund verkefnis: 

Byggingariðnfræði  Lokaverkefni í byggingariðnfræði. 

 

       

       

Önn:  Námskeið:  Ágrip:   

Haust 2021  BI LOK1006  Lokaverkefni þetta byggist á teikningum einbýlishúsi 
með innbyggðri bílgeymslu. Hús að Seljalandsvegi 
50 var tekið fyrir og gerðar breytingar á því húsi.  
 
Fylgt var kröfum verkkaupa. Grunnflötur ekki stærri 
en 150m2, útveggir neðri hæðar steyptir og efri 
hæðar úr timbri og að val á byggingarhlutum skuli 
taka mið af 35 ára endingu. 
 
Húsið er á tveimur hæðum, CLT timbureiningar á 
steyptri jarðhæð. Húsið er á steyptum sökkli. 
Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir með 
hvítri álklæðningu. Þakið er loftað sperruþak og klætt 
með báruáli (stölluð álklæðning). 
Gólfhiti er í öllu húsi nema bílskúr og geymslu þar 
sem er ofnakerfi. 
 
Teiknisett inniheldur eftirfarandi: Skráningartöflu, 
uppdráttarskrá, aðaluppdrætti, deiliuppdrætti, 
burðarþolsuppdrætti og lagnauppdrætti.  
 
Skýrsla inniheldur eftirfarandi: 
Verklýsingu, tilboðsskrá, kostnaðaráætlun, 
burðarþols-, varmataps- og lagnaútreikninga, 
upplýsingar um þakrennur, niðurföll, loftun þaks, 
byggingarleyfisumsókn, gátlista og mæliblað. 

  

    

    

Höfundur:  

Sigurþór Ingi Sigurþórsson 
Vilborg Árnadóttir 
Þórlaug Ásta Sigursteinsdóttir 

 

 

 

 

    

Umsjónarkennarar:  

Viggó Magnússon 
Helgi G. Bjarnason 
Eyþór R. Þórhallsson 

 

 

    

Leiðbeinendur:  

Viggó Magnússon 
Helgi G. Bjarnason 
Eyþór R. Þórhallsson 

 

 

    

Fyrirtæki/stofnun:  

Háskólinn í Reykjavík 

 

 

 

 

       

       

Dagsetning:    Lykilorð íslensk:  Lykilorð ensk: 

09.12.2021    Seljalandsvegur, 
einbýlishús, 
innbyggður bílskúr, 
steyptir, timbur, CLT, 
álklæðning,  

  

    

     

       

Dreifing:       

opin  lokuð  til:   

 
  

x 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

3 
 

Efnisyfirlit 

1. INNGANGUR .................................................................................................................... 7 

2. VERKLÝSING ................................................................................................................... 8 

2.1  ALMENNT............................................................................................................. 10 

2.1.1 Gatnagerðargjöld og önnur gjöld ......................................................................... 10 

2.1.2 Hönnun og teikningar .......................................................................................... 10 

2.1.3 Bygginarstjórn og eftirlit ....................................................................................... 11 

2.1.4 Aðstaða og ófyrirséð ........................................................................................... 11 

2.1.5 Öryggi og merkingar ............................................................................................ 11 

2.1.6 Verkpallar og girðingar ........................................................................................ 12 

2.2  JARÐVINNA ........................................................................................................ 13 

2.2.0 Almennt ............................................................................................................... 13 

2.2.1 Gröftur fyrir húsi .................................................................................................. 13 

2.2.2 Fyllingar .............................................................................................................. 13 

2.2.3 Einangrun undir botnplötu ................................................................................... 16 

2.3  BURÐARVIRKI ..................................................................................................... 17 

2.3.1 Steypumót ........................................................................................................... 17 

2.3.2 Steypustyrktarstál................................................................................................ 20 

2.3.3 Steinsteypa ......................................................................................................... 21 

2.3.4 Stálvirki ............................................................................................................... 25 

2.3.5 Trévirki ................................................................................................................ 27 

2.3.6 Þak ..................................................................................................................... 30 

2.4  LAGNIR ................................................................................................................ 35 

2.4.0 Almennt ............................................................................................................... 35 

2.4.1 Frárennslislagnir.................................................................................................. 35 

2.4.2 Neysluvatnslagnir ................................................................................................ 36 

2.4.3 Hitalagnir ............................................................................................................. 37 

2.4.4 Hreinlætistæki ..................................................................................................... 38 

2.5  RAFORKUVIRKI ................................................................................................... 39 

2.5.1   Almennt ........................................................................................................ 39 

2.5.2   Dósir ............................................................................................................ 39 

2.5.3   Pípur ............................................................................................................. 39 

2.5.4   Töflu- og tengikassi ....................................................................................... 39 

2.5.5   Lekaliði og sjálfvör ....................................................................................... 40 

2.5.6   Ídráttur, vinnuraflögn, tenglar og rofar .......................................................... 40 

2.5.7   Vinnurafmagn .............................................................................................. 40 

2.5.8   Tenglar og rofar ............................................................................................ 40 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

4 
 

2.5.9   Heimilistæki .................................................................................................. 41 

2.5.10   Smáspenna ............................................................................................... 41 

2.5.11   Krossbretti, símastrengur, bjalla o.fl........................................................... 41 

2.5.12   Grunnskaut á vatnsinntaki og jarðbinding .................................................... 41 

2.6 FRÁGANGUR INNANHÚSS ................................................................................. 42 

2.6.1 Múrverk innanhúss:........................................................................................ 42 

2.6.2 Léttir veggir og klæðningar innanhúss:........................................................... 44 

2.6.3 Járn- og blikksmíði: ........................................................................................ 47 

2.6.4 Málun innanhúss: ........................................................................................... 48 

2.6.5 Innréttingar: ................................................................................................... 49 

2.6.6 Flísar:............................................................................................................. 52 

2.7 FRÁGANGUR UTANHÚSS .................................................................................. 54 

2.7.1 Múrverk utanhúss: ......................................................................................... 54 

2.7.2 Klæðningar og einangrun utanhúss: .............................................................. 55 

2.7.3 Járn og blikksmíði utanhúss: .......................................................................... 58 

2.7.4 Málun utanhúss: ............................................................................................ 59 

2.7.5 Gluggar, gler og útihurðir: .............................................................................. 60 

2.8 FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS ................................................................ 63 

2.8.1 Jarðvinna lóðar: ............................................................................................. 63 

2.8.2 Mannvirki (girðingar og stoðveggir): ............................................................... 64 

2.8.3 Lagnir:............................................................................................................ 65 

2.8.4 Gangbrautir og akbrautir: ............................................................................... 66 

2.8.5 Gras og gróður: .............................................................................................. 67 

3. FRAMKVÆMDARÁÆTLUN ............................................................................................ 69 

4. TILBOÐSSKRÁ ............................................................................................................... 71 

4.0 Tilboðsblað ........................................................................................................... 71 

4.1 Almennt ................................................................................................................ 72 

4.2  Jarðvinna .............................................................................................................. 72 

4.3  Burðarvirki............................................................................................................. 73 

4.4  Lagnir .................................................................................................................... 74 

4.5  Raforkuvirki ........................................................................................................... 75 

4.6  Frágangur innanhús .............................................................................................. 77 

4.7  Frágangur utanhúss .............................................................................................. 78 

5.8  Frágangur lóða og umhverfis ................................................................................ 78 

5. KOSTNAÐARÁÆTLUN OG FERMETRAVERÐ .............................................................. 79 

6. BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR ..................................................................................... 80 

6.1  Eiginþyngd þaks................................................................................................... 80 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

5 
 

6.2  Snjó- og vindálag ................................................................................................. 81 

6.3   Þaksperrur ........................................................................................................... 82 

6.3.1 Formbreyting á þaksperru .............................................................................. 82 

6.3.2 Álag á sperru ................................................................................................. 85 

6.4  Stálbiti fyrir þak .................................................................................................... 87 

6.4.1  Styrkathugun á stálbita ................................................................................. 88 

6.4.2  Formbreyting á stálbita ................................................................................. 88 

6.5  Stálsúlur ............................................................................................................... 89 

6.5.1.  Styrkathugun togþol súlu............................................................................... 90 

5.5.2  Styrkathugun þrýstiþol súlu ........................................................................... 90 

6.5.3  Formbreyting súlu ......................................................................................... 91 

7. VARMATAPSÚTREIKNINGAR ....................................................................................... 92 

7.1   Útreikningar á U-gildi ........................................................................................... 92 

7.1.1   Gólfplata með gólfhita ................................................................................... 92 

7.1.2   Gólfplata án gólfhita ...................................................................................... 92 

7.1.3   Steyptur útveggur einangraður að utan ......................................................... 93 

7.1.4   Steyptur útveggur við jarðveg ....................................................................... 93 

7.1.5   CLT útveggur einangraður að utan ............................................................... 94 

7.1.6   Þak ............................................................................................................... 94 

7.2   Varmatapsútreikningar rýma ................................................................................ 95 

7.2.1   Geymsla ....................................................................................................... 95 

7.2.2   Bílskúr........................................................................................................... 95 

7.2.3   Anddyri ......................................................................................................... 96 

7.2.4   Svefnhergergi 1 ............................................................................................ 96 

7.2.5   Skrifstofa ....................................................................................................... 97 

7.2.6   Svefnherbergi 2 ............................................................................................ 97 

7.2.7   Þvottahús ...................................................................................................... 98 

7.2.8   Bað 1 ............................................................................................................ 98 

7.2.9   Alrými 1 ......................................................................................................... 99 

7.2.10   Svefnherbergi 3 ......................................................................................... 99 

7.2.11   Svefnherbergi 4 ....................................................................................... 100 

7.2.12   Bað 2 ....................................................................................................... 100 

7.2.13   Alrými 2 ................................................................................................... 101 

7.3   Heildarvarmatap alls .......................................................................................... 101 

8. LAGNAÚTREIKNINGAR ............................................................................................... 102 

8.1   Gólfhitakerfi ........................................................................................................ 102 

8.2   Snjóbræðsla ....................................................................................................... 106 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

6 
 

8.3   Neysluvatnslagnir ............................................................................................... 107 

8.4   Frárennslislagnir ................................................................................................ 110 

8.5   Ofnakerfi ............................................................................................................ 112 

9. ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL .................................................................................... 113 

10. LOFTUN ÞAKS ........................................................................................................... 115 

11. UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI OG GÁTLISTI ...................................................... 117 

12. MÆLIBLAÐ ................................................................................................................. 120 

13. HEIMILDASKRÁ ......................................................................................................... 121 

 

  



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

7 
 

1. INNGANGUR  

Þessi skýrsla inniheldur lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík haustið 

2021. Lokaverkefnið var unnið í hóp sem nemendur fengu að skipa sig í sjálfir. Í verkefninu 

var okkur falið að finna hús og gera breytingar á því að innan sem utan. Unnið var eftir 

eftirfarandi kröfum verkkaupa:  

o Húsið skal vera á tveimur hæðum með innbyggðri bílgeymslu. Í húsinu mega vera 

tvær íbúðir. Grunnflötur skal ekki vera stærri en 150 m². 

o Neðri hæð skal vera steypt en val er um gerð og staðsetningu einangrunar. 

o Efri hæð skal vera byggð úr timbri. Útveggir einangraðir á milli stoða og klæddir 

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. 

o Hjúpur húss skal vera viðhaldslítill í a.m.k. 35 ár. 

o Við val á gólfefni og innréttingum skal taka mið af 35 ára endingu. 

o Við val á kerfi til upphitunar er gerð krafa til skjótrar svörunar til hækkunar og 

lækkunar á hita í rýmum. Hanna skal bæði ofnakerfi og gólfhitakerfi í húsið þó aðeins 

annað hvort kerfið í hvert rými og rökstyðja val á kerfi. 

o Hljóðvistarkröfur skulu tryggðar. 

o Gott inniloft skal tryggt. 

Við fundum í sameiningu hús á Ísafirði og hver vann að sinni tillögu að breytingum. Að því 

loknu kom hópurinn sér saman um eina tillögu til þess að halda áfram að vinna í. Við tók 

ákvörðunarferli þar sem einstakir byggingarhlutar voru valdir og svo teiknivinna í Revit. Gætt 

var að kröfum Byggingarreglugerðar væri uppfyllt.  

Fundir nemenda voru haldnir reglulega þar sem farið var yfir stöðu verkefnis okkar 

samkvæmt áætlun sem var gefin út af kennara, lausnir voru fundnar á vandamálum sem fyrir 

komu og verkaskipting gerð svo hægt væri að vinna sem skilvirkast á milli funda. Verkefnið 

var unnið undir handleiðslu leiðbeinenda áfangans. 
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2. VERKLÝSING  

Húsið sem framkvæmd snýr að er Seljalandsvegur 50, Ísafirði. Landnúmer þess er L138568 

og staðgreinir 4200-1-71830500. Mæld stærð lóðar er 502 m2 og grunnflötur nýbyggingar er 

146.5 m2. 

Húsið, Seljalandsvegur 50 var upprunalega byggt þannig að neðri hæð er steypt og 

innbyggður bílskúr hægra megin á jarðhæð. Gengið er inn á neðri hæðinni í anddyri, fram á 

gang sem vísar inn í tvö herbergi og þvottahús á vinstri hönd. Geymsla er inn af bílskúr. 

Gengið er upp stiga fyrir miðju og um leið og komið er upp þá er eldhúsið beint á móti stiga. 

Fyrir ofan bílskúrinn eru herbergi, þvottahús og baðherbergi. Stofan er í hinum helming 

annarrar hæðar og er mjög opin. Svalir eru fyrir ofan inngang hússins og standa svalirnar 

svolítið framar heldur en neðri hæðin, aðgengi að þeim er úr sjónvarpsrýminu. Einnig er 

hægt að fara út í garðinn úr stofunni og er þá komið út á pall og í bakgarðinn.  

Við veltum skiptingu hússins vel fyrir okkur og ákváðum að breyta húsinu á þennan hátt. 

Aðalinngangur verður af fyrstu hæð hússins. Við breyttum staðsetningu bílskúrsins og 

settum hann vinstra megin á fyrstu hæð, einnig er geymsla innan af honum. Á neðri hæð 

hússins eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. Stiginn er á svipuðum stað og er á 

fyrri grunnmynd hússins. Þegar komið er upp stiga er lítill gangur á vinstri hönd sem veitir 

aðgengi beint út á pall. Á pallinum er stórt útivistarrými og fallegur pottur. Af pallinum er hægt 

að fara út í gróinn garð. Á vinstri hliðinni er herbergi og baðherbergi. Þar næst er opið rými 

inn í eldhúsið, litla setustofu og borðstofu innan af eldhúsinu. Við borðstofuna eru stórir 

útsýsinsgluggar svo hægt sé að sjá út fjörðinn. Úr setustofu er hægt að ganga út á svalir. 

Lítill veggur afmarkar svo sjónvarpsholið. Þar á móti er svo rúmgott hjónaherbergi. 

 

Byggingahlutar húss eftir endurbætur eru eftirfarandi: 

Sökklar hússins eru steyptir með 125mm einangrun. Útveggir neðri hæðar eru steyptir, 

sparslaðir og málaðir hvítir að innan. Útveggir efri hæðar eru úr CLT timbureiningum og að 

innan eru þeir klæddir gipsplötum, sparslaðir og málaðir hvítir. Útveggir eru einangraðir að 

utan og klæddir með hvítri álklæðningu. 

Þak hússins er loftað sperruþak með 220mm einangrun með föstum vindpappa. Að innan er 

þak klætt gipsplötu, sparslað og málað hvítt. Útanhússklæðning þaks er svart báruál, stölluð 

álklæðning. 
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Innveggir efri hæðar eru allir léttir timburveggir en á neðri hæð eru veggir bæði léttir 

timburveggir og steyptir. Þeir veggir sem liggja að bílskúr eru REI 60 brunavarðir veggir, 

ásamt milliplötu þar yfir. 

Gólfhiti er í öllum rýmum nema í bílskúr og geymslu þar sem hannað er ofnakerfi. 

Handklæðaofnar eru á báðum baðherbergjum. Lagðar eru flísar í öll votrými og anddyri, 

flotgólf er í bílskúr og geymslu. Í öðrum rýmum er harðparket. Stigi á milli hæða er 

staðsteyptur og klæddur harðparketi. Handrið í stiganum er gler/ál. Gluggar og hurðir eru úr 

ál-timbri.  

Helmingur jarðhæðar er niðurgrafinn. Fyrir aftan hús er garður og sólpallur með heitum potti, 

útgengt er að honum frá annarri hæð. Tré eru í bakgarði og grasþökur meðfram húsi. Plan 

fyrir framan hús fyrir bílastæði, sorpgeymslu og að inngangi er steypt.  

Frárennslilagnir eru lagðar í jörðu, undir botnplötu og tengist fráveitukerfi sveitarfélagsins. 

Neysluvatnslagnir eru lagðar undir botnplötu, kalda neysuvatnið undir einagrun og heita 

neysluvatnið yfir einangrun. Gólfhitalagnir eru lagðar á einungrunarmottur undir 60mm ílögn.  

Verktíminn er frá 01.02.2022 og áætluð verklok eru 01.11.2022 eða samtals 9 mánuðir. 
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2.1  ALMENNT     
Sá verktaki sem tekur við verkinu skal fylgja verklýsingu, fara eftir íslenskum stöðlum, 

reglugerðum og lögum. Til að byrja verkið þarf að horfa á afstöðumynd hússins og átta sig á 

legu lóðar og hússins. Verktaki tekur við lóðinni eins og hún er við undirritun samnings. Fyrst 

og fremst þarf að tryggja að öryggi umferðar í kringum byggingarsvæðið svo gott væri að 

byrja á því að setja upp girðingu á svæðinu. 

Samkvæmt byggingarreglugerð þá skal tryggja öryggi fólks og dýra innan byggingar og lóðar 

hennar. Hönnun hússins þarf að henta vel til fyrirhugaðra nota og þarf því að huga vel að 

útliti, efni og aðgengi. 

Við skil á eigninni skal vera hreint, bæði að utan og innan. Öll geymsla á efni eða tækjum 

skal vera innan afmarkaðs vinnusvæðis. Gott er að hafa eitt ákveðið svæði innan girðingar 

þar sem efni er geymt.  

2.1.1 Gatnagerðargjöld og önnur gjöld 
Gatnagerðargjöld eru innheimt af hverju sveitarfélagi fyrir sig við, af öllum lóðum og 

mannvirkjum. Öll þau gjöld sem koma af þessu gjaldi skal nota til gatnagerðar. Þegar fundið 

er út gjald þá skal miða við rúmmal byggingar, flatarmál hennar og lóðarinnar. Mesta 

upphæð sem hægt er að fá innheimt af gatnagerðagjöldum er 15% af byggingarkostnaði á 

hvern rúmmetra. Einnig er heimilt að draga til baka byggingarleyfi ef gatnagerðagjöld eru 

ógreidd. Ef að breyting verður á lóð eða húsi, þá endurbygging eða breyting, þá getur eignin 

færst í hærri gjaldfokk samkv. gjaldskrá sveitarfélagsins og þarf þá að greiða mismun. 

Umsókn um byggingarleyfi skal vera send til byggingafulltrúa í sveitarfélaginu og þarf hann 

að samþykkja hana til að hægt verði að byggja eða breyta. Skila þarf inn hönnunargögnum 

og hver verður byggingarstjóri á verkinu.  

Heimaæðargjald og heimtauga gjöld eru ákveðin af sveitarfélaginu.  

2.1.2 Hönnun og teikningar 

Við hönnun hússins þarf að hafa ýmisslegt í huga. Því meira sem hönnunin er undirbúin áður 

en verk hefst, því minni líkur eru á óvæntari útgjöldum á meðan verktíma er. Það er auðitað 

alltaf óhjákvæmilegt að þurfa aldrei að borga út óvæntan kostnað en gott skipulag minnkar 

það til muna. 

Almenn ákvæði laga um mannvirki segja til um hvað þarf að hafa í huga við hönnun á húsi. 

Mikivægt er fyrir hönnuð að stuðla að umhverfi sínu, hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi og 

reyna vela að nota umhverfisvænni efni. Aðgengi að húsi skal vera fyrir alla. Fólki má ekki 

mismuna. 
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2.1.3 Byggingarstjórn og eftirlit 
Byggingarstjóri mun annast innra eftirlit fyrir eiganda og er hann ábygur fyrir því sem gerist á 

verkstað, gagnvart eiganda og yfirvalda. Hann er einnig ábyrgur í eitt ár eftir að lokaúttekt 

hefur farið fram. Hann þarf að hafa byggingarstjóra réttindi 1 og er honum heimilt að stjórna 

framkvæmd að 2000 fermetra byggingu, hvort sem það er breyting, viðhald eða 

endurbyggingu. Byggingarstjór sveitarfélags þarf að samþykka byggingarstjórann og sjá um 

að hann sé með gilda tryggingu á sér. Gera þarf samning milli eiganda og byggingarstjóra 

(lög nr 160/2010).  

Byggingarstjóri er ráðinn til þess að vera fulltrúi verkkaupa og skal hann passa að verk 

iðnmeistara/verktaka séu unnin í samræmi við hönnunargögn og einnig að efnisgæði séu í 

samræmi við það sem beðið var um í byrjun verks. Ef einhver frávik verða þarf að tilkynna 

þau til hönnuðar eða eiganda. Hann ræður iðnmeistara til verka en með samþykki verkkaupa 

og þarf hann að gera samninga við þá sem undirverktaka. Einnig er mjög mikilvægt að hann 

sjái til þess og minni ef þess er þörf á mikilvægi öryggisbúnaðar á vinnustað, svo sem 

merkingar, hjálmar, skór, hanskar, gleraugu og fleira, sé notað innan svæðis.  

Þegar úttektir eru gerðar þarf hann að vera viðstaddur og þarf hann einnig að boða aðra til 

þess að taka út til samþykktar. 

Verkfundir skulu haldnir vikulega til að taka stöðu frá verktökum. Byggingarstjóri mun fara 

fyrir þeim fundum og eiga þeir að vera skriflegir. 

2.1.4 Aðstaða og ófyrirséð  
Reikna þarf með ófyrirséðu og er það 10% af heildarkostnaði. Í þessu verki er reiknað með 

að tekið er prósenta af upphæðinni fyrir verk sem annað hvort skemmist eða bilar. Það ætti 

að þurfa alltaf að gera ráð fyrir þessum lið, þar sem sjaldast ganga verk áfallalaus fyrir sig. 

2.1.4.1 Aðstaða fyrir starfsmenn og á vinnusvæði 
Við komu á verkstað skal verktaki koma upp góðri aðstöðu fyrir starfsmenn. Verktaki mun sjá 

um rekstur verkstaðar og mun umhirða lóðarinnar falla á þá. Fyrir kaffiskúr starfsmanna skal 

setja bráðabirgðaheimtaug. 

Mjög mikilvægt er að halda lóð og umhverfi sinu hreinu þar sem framkvæmdir eru mjög 

nálægt húsum, beggja megin við. Verktaki þarf því að sýna aðgát og reyni að dreyfa sem 

minnstu jarðefnum og dóti utan lóðar en ef svo yrði að hreinsa þá strax nærliggjandi 

umhverfi.  

2.1.5 Öryggi og merkingar 
Þegar girt hefur verið í kring til að loka af vinnusvæði er mjög mikilvægt að setja um 

merkingar.  Hins vegar má ekki setja merki þannig að það valdi hættu hjá akandi eða 

gangandi vegfarendum, sjá byggingarreglugerð gr.4.11.3. Á annan bógin þarf merkingarnar 
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að vera sýnilegar. Við ákvörðun á staðsetningu og útfærslu skal vera gert í samráði við 

eftirlistaðila. 

Öryggi felst einnig í því að kynna starfsmenn fyrir þeim hættum sem geta skapast á 

vinnusvæðum. Því er gott að brýna fyrir þeim að vera með tilheyrandi búnað. 

Óþarfa rusl á vinnusvæði getur skapað hættu og er það spillandi fyrir umhverfið. 

2.1.6 Verkpallar og girðingar 
Koma þarf upp pöllum og því sem til þarf til að vinna að húsinu. Verkpallarnir eiga að vera í 

samræmi við reglur vinnueftirlitsins og reglugerðar. Við uppsetningu og frágang á palli skal 

passa alla umferð í kring og huga að því að pallurinn hefti ekki aðkomu að húsinu fyrir bíl 

eða gangandi. Mjög mikilvægt er að girða vel í kring og halda góðum gönguleiðum í við 

húsið. Mjög mikilvægt er að muna að vinna í hæð yfir 1.8m þarfnast fallvarnarbúnaðar eða 

einhversskonar ráðstafanir gangvart vinnu í hæð.  

Girðingar í kringum svæðið eru til að hindra þá sem eiga ekkert erindi inn á svæði. 

Staðsetning, val og frágangur girðingar skal vera gert með samþykki verkkaupa og er þá 

verktaki ábyrgur fyrir viðhaldi hennar á verktíma. Hægt er að sjá á afstöðumynd hvar 

staðsetning girðingar sé best.  

(Bygg-kerfið, 2021) 
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2.2  JARÐVINNA 

2.2.0 Almennt 

Verktakinn skal sjá um það að jarðvegsskipta fyrir húsið. Í því felst að grafa burt allann 

lausan jarðveg og lífræn efni niður á fastan eða burðarhæfan botn, hreinsa vel undan 

veggjum áður en mót er smíðuð, grafa fyrir lögnum, fylla að sökklum, auk þess felst í 

jarðvinnu þjöppun fyllingar undir og að húsinu upp í ákveðna hæð. Allt það efni sem er 

nothæft eftir uppgröft skal reyna að nýta aftur til landmótunar innan lóðar. Mikilvægt er að 

verktaki kynni sér strax í byrjun hvernig lagnir og leiðslur á og í kringum lóð liggja til þess að 

koma í veg fyrir það að þær verði fyrir hnjaski þegar á framkvæmdartímanum stendur. 

Verktakinn er ábyrgur fyrir öllu tjóni sem hann veldur á lögnum og leiðslum og er það á hans 

kostnað. Verktaki skal framkvæma mælingar á lóð ef þess þarf og gera það í samráði við 

eftirlitsaðila. Mikilvægt er verktaki framkvæmi jarðvinnu samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu 

og í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Ætíð skal þess gætt að virða staðla, lög og 

reglugerðir við þessa vinnu. 

2.2.1 Gröftur fyrir húsi 

Fjarlægja skal allann lausann jarðvegur eins og mold, sand, grjót, lífræn efni og þess háttar 

sem er á núverandi yfirborði. Verktaki skal grafa fyrir undirstöðum niður á fast yfirborð þar 

sem húsið verður grundað. Við húsgrunn er reiknað með að grafið sé lágmarki 1.5m út fyrir 

grunn til þess að auðvelda aðgengi að verkinu. Veggir gryfju skulu vera lóðréttir. Allt 

umframefni sem ekki er hægt að nýta aftur skal losa á viðeigandi losunarstaði. Verktakinn 

skal grafa fyrir undirstöðum hús.  

Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við gröft, vinnu vélar, flutninga og 

annað sem þarf til þess að fullvinna verkið nema annað sé tekið fram. Reiknað er 

með að grafið sé 1.5m út fyrir sökkulbrún og 1.2m niður fyrir endanlegt yfirborð 

jarðvegs. Ef grafið er meira en verkið krefur um þá er það á kostnað verktaka. Í 

einingarverðinu skal einnig vera innifalinn allur kostnaður við tipp ef um er að ræða. 

2.2.2 Fyllingar  

Verktakinn skal leggja út fyllinguna í lögum og þjappa hana þar sem þess er krafist. Verktaki 

skal gæta þess að íblöndun moldar og annarra fínkorna skaði ekki fyllinguna. Fylling skal 

vera vel þjöppuð grús eða annað viðurkennt frostfrítt malarefni með góðri kornadreifingu. Í 

frosti og eftir frostkafla má aðeins vinna við fyllingar ef eftirlitsmaður leyfir það. Skilyrði eru að 

það séu ekki frosnir kögglar í fyllingarefninu og að efnið sé þjappað ófrosið. Ef líkur eru á að 

snjór eða ís blandist fyllingarefninu skal hætta vinnu á meðan. 
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Efnið skal uppfylla eftirfarandi kröfur um kornadreifingu. 

 

Lagþykktina skal hann velja með tilliti til þeirra tækja sem notuð eru við þjöppunina, þannig 

að tilskilin þjöppun náist. Val á aðferð, notkun tækja og lagþykkt fyllingarinnar er ákveðið í 

samráði við eftirlitsmann verkkaupa sem framkvæma á við þjöppun hvers jarðvegsflokks í 

undirlagi og fyllingu. Halda skal áfram þjöppun þar til sú þjöppun sem krafist er um er náð. 

Sambærileg þjöppun skal vera í öllum húsgrunninum og þá skal fjöldi yfirferða 

þjöppunartækis á hvert fyllingarlag vera svipaður. Efsta lag fyllingar undir einangrun skal 

vera velþjöppuð sandfylling, réf af svo hvergi muni meiru en +/- 2 cm frá réttri hæð. Verktaki 

skal gæta þess að nota drenmöl þar sem teikningar sýna. Þá skal hæðarmunur báðum 

megin við sökkul ekki vera meiri en 0,5m.  
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Taflan hér að neðan sýnir minnsta fjölda yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna lagþykkt og 

tæki. Þessar kröfur í töflunni tryggja ekki lágmarkskröfur um þjöppun náist.  

 

 

2.2.2.0 Þjöppunarpróf 

Leggja skal fram fullnægjandi gögn um burðarþolsprófun fyllingar sem staðfestir að fyllingin 

þoli þá áraun sem henni er ætlað að þola sbr. 8.1.4 gr í Byggingarreglugerð. Prófanir á 

þjöppun fyllingar skal gera með plötuprófi af viðurkenndum rannsóknaraðila. Eftirlitsmaður 

ákveður fjölda og staðsetningu prófunarstaða og skal til viðmiðunar hafa eitt próf á hverja 

100 fermetra af yfirborði fyllingar. 

Þjöppun telst vera fullnægjandi ef eftirfarandi árangur náist við plötupróf: 

E2> 120 MPa (1200 kg/cm2)og E1/E2< 2,5 

Frávik á einstökum mælistöðum má ekki vera meira en 30 mm. Ekki skal hafa meira en +/- 

20 mm frávik á meðalfyllingarhæð frá réttri hæð. Þjöppun undir botnplötu skal samsvara 

95% Standard proctor. Verkkaupi greiðir kostnað við prófið en sé plötupróf ófullnægjandi 

skal verktaki greiða fyrir endurtöku þess. 

2.2.2.3 Gröftur og fyllingar fyrir frárennslislagnir 

Verktaki skal grafa fyrir öllum lögnum bæði innan og utan grunns hússins. Frágangur 

frárennslislagna í grunni felur í sér að grafa fyrir lögnum í þjappaða fyllingu, söndun lagna og 

fyllingu að nýju með þjöppun. Mikilvægt er að fyllingarefni séu vel þjöppuð áður en gröftur 

fyrir grunnlagnir hefst. Grafa skal fyrir lögnum sem leggja skal undir botnplötu í samráði við 

verkkaupa og grafa skal minnst 15cm niður fyrir uppgefinn kóta fyrir fráveitulögnum. 

Sandlagið undir rör skal vera vel þjappað og slétt áður en lagnirnar eru síðan lagðar á það. 

Sanda skal í kringum skólp- og frárennslislagnir og drenmöl skal vera lögð umhverfis lagnir. 

Sandlagið skal vera minnst 15 cm undir lögnum og til hliðar og 20 cm yfir. Frágangur og 

fylling skal vera í samræmi við ÍST 65 um pípur og pípukerfi.  
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Frágangur frárennslislagna utan grunns skal vera eins og að framan er lýst og skal þar grafa 

fyrir lögnum niður á burðarhæfan botn.  Skipta skal um jarðveg undir frárennslislögnum, 

þegar hann er ekki burðarhæfur að dómi eftirlitsmanns. Ekki má hylja neinar lagnir fyrr en 

úttektir byggingaryfirvalda hafa farið fram og eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt 

frágang þeirra.  

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum. Innifalið er gröftur, fylling og 

söndun með lögnum ásamt flugning umfram efnis út fyrir húsgrunn. Verktaki ber 

sjálfur kostnað af umframmagni sem orsakast af því ef grafið er út fyrir greiðslumörk 

nema það hafi verið að beiðni eftirlitsmanns. 

2.2.3 Einangrun undir botnplötu 
Einangra skal undir botnplötu og innan allra sökkulveggja með 100mm EPS plasteinangrun 

sem hefur rúmþyngdina 24kg/m3. Einangrunin kemur ofan á fullþjappaða fyllingu og 0.5m 

niður með útveggjasökklum. Verktaki þarf að passa það að leggja einangrunina þétt saman 

þannig að ekki myndist bil á milli einangrunarplatna. Auk þess þarf hann að gæta að 

árekstrar verði ekki við stofnlagnir hússins. 

Magn einingarverðs er mælt í fermetrum (m2) af niðurkominni einangrun. Í 

einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar og 

flutningur efnis á verkstað. 

(Bygg-kerfið, 2021) 
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2.3  BURÐARVIRKI 

2.3.1 Steypumót 

2.3.1.0 Almennt 

Framkvæmdum skal haga samkvæmt ÍST EN 13670:2009. Öll mót og mótasmíði skulu 

uppfylla kröfur staðalsins. Steypumót skulu annaðhvort vera klædd með þykktarhefluðum 

borðum eða með plötum eftir því sem kemur fram í magnskrá. Verktaki skal setja göt og 

raufar í steyptar plötur, veggi og bita skv. teikningum og einnig skal verktaki setja í mót aðra 

þá hluti sem getið er um í öðrum köflum verklýsingar þessarar og ber hann ábyrgð á að slíkt 

misfarist ekki.  Setja skal vatnslása þar sem teikningar sýna þá.  Þetta allt er það innifalið í 

verði móta nema annað sé tekið fram. Eftirlitsmaður skal alltaf taka út mótin áður en steypt 

er og steypuvinna getur ekki hafist fyrr samþykki frá eftirlitsmanni um mótin, móta hreinsun 

og annan undirbúning hefur fengist. Úttekt eftirlitmanns kemur ekki í stað úttektar 

byggingarfulltrúa og þarf verktaki að passa uppá að boða byggingafulltrúa.  

Mótin skulu vera það traust að hreyfing eða svignun undan steypuþunga milli fastra punkta 

sé ekki meiri en 0.2% af fjarlægð. Taka skal tillit við uppslátt að steypuna skal titra.  

 

Nákvæmniskröfur við mótauppslátt eru eftirfarandi: 

Undirstöður, stærð og staðsetning...............  +/- 15 mm  

 Stærð og staðsetning glugga og dyraopa.....  +/-  5 mm  

 Aðrir steyptir hlutar: stærð.............................  +/-  5 mm  

 Innsteyptir hlutar: staðsetning......................  +/- 10 mm  

 Aðrir steyptir hlutar: staðsetning...................  +/- 10 mm  

 Yfirborð platna sem lagt verður í..................  +/- 10 mm  

 Vélslípað yfirborð........................................... +/-  5 mm  

 Kótar.............................................................  +/- 15 mm 
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2.3.1.0.1 Mótaolía  

Nýjan mótavið skal olíubera tvívegis, en síðan einu sinni fyrir hverja notkun eftir vandlega 

hreinsun.  Áríðandi er, að þetta sé gert það snemma fyrir steypu, að olían berist ekki inn í 

steypuna.  Á þetta einkum við þá fleti er sýnilegir verða í fullgerðri byggingu.   Mótaolíu má 

ekki bera á veggmót eftir að þau eru sett upp.  Nota skal viðurkennda mótaolíu, sem 

eftirlitsmaður hefur áður samþykkt. 

2.3.1.0.2 Mótatengi 

Til tengingar móta skal nota tengi af viðurkenndri gerð og má aðeins nota snúinn mótavír, 

þar sem hvorugur steypuflöturinn verður sýnilegur í fullgerðri byggingu.   Mótatengi verða að 

vera það þétt að engin hætta sé á að mót gefi eftir við ílögn steypu og titrun.  Mótatengi skal 

slíta 30 mm inn í steypunni eftir að mót hafa verið fjarlægð.  Ef um er að ræða mótateina 

sem ganga í gegnum mótin í rörum, skal loka rörum með kítti, frauði eða öðru jafngóðu sem 

verkkaupi samþykkir.  

2.3.1.0.3 Hreinsun móta 

Neðst í mót skal gera göt, nægilega stór og mörg, til að unnt verði að hreinsa allt rusl úr 

mótunum.  Götum þessum skal ekki lokað fyrr en hreinsun mótanna er lokið og steypuvinna 

hefst.  Áður en steypuvinna hefst skal hreinsa öll mót, fjarlægja t.d. allt sag og önnur 

óhreinindi úr mótunum.  Umsjónarmaður verkkaupa getur krafist þess að mótin verði 

hreinsuð með ryksugu eða þrýstilofti, ef hann telur ekki unnt að hreinsa nægilega vel á 

annan hátt.  

2.3.1.0.4 Vökvun móta 

Mót skal bleyta rækilega áður en steypuvinna hefst, ef þau eru ekki olíuborin.  Slíkum mótum 

skal haldið rökum fyrstu sólarhringana eftir að steypt hefur verið í þau, til þess að þau dragi 

ekki raka úr steypunni og rýri þar með styrk hennar.  

2.3.1.0.5 Mótarif  

Mót má ekki rífa fyrr en steypan hefur fengið nægilegan styrkleika.  Við mótarif skal þess 

gætt að steypufletir og steypubrúnir skemmist ekki.  Verði engu að síður skemmdir á steypu, 

skal gera við þær eins fljótt og auðið er, þó ekki fyrr en umsjónarmaður verkkaupa hefur 

skoðað skemmdir og veitt samþykki sitt fyrir viðgerðaraðferðinni.  

Almennt gildir að ekki fjarlægja mót undan plötum og bitum fyrr en steypan hefur náð 28 

daga styrk og ekki fjarlægja veggja og súlumót fyrr en þau steypan hefur náð a.m.k. 50% af 

þeim styrk.  

2.3.1.1  Mót sökklar, undirstöður og botnplata 

Þessi liður nær til móta fyrir sökkla, undirstöður og botnplötu. Kantmót á plötuskilum á 

verktaki að smíða úr því efni sem hann velur. Mótin fyrir fætur undir sökknala er gerð úr efni 

sem verktaki velur einnig.  
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Nákvæmniskröfur fyrir: 

Undirstöður, stærð og staðsetningu er +/- 20mm. 

Aðra steypta hluta er +/- 5mm.  

Magn einingarverðs er mælt í fermetrum (m2). Innifalið í einingarverði er efni og 

vinna. 

2.3.1.2  Mót, veggir og súlur 

Þessi liður nær til móta fyrir veggi og súlur. Á innri fleti útveggja burðarveggja innandyra, 

stiga 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 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. 

Magn einingarverðs er mælt í fermetrum (m2). Innifalið í einingarverði er efni og 

vinna. 

2.3.1.3 Mót milliplata 

Þessi liður nær til undirsláttar undir plötur. Undirsláttur þessi skal hafa yfirhæð sem á miðri 

plötu skal nema 1/400 af styttra hafi plötunnar.  Undirsláttur undir bita skal hafa yfirhæð á 

miðjum bita sem nemur 1/400 af hafi bitans. 

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

loftum og bitum, þannig að tryggt sé að engir byggingarhlutir verði fyrir of mikilli áraun þegar 

mót eru rifin.  Um fjölda, styrk og staðsetningu öryggisstoða skal verktaki hafa samráð við 

eftirlitsmann verkkaupa.  Öryggisstoðir skulu standast á milli hæða.  Ekki má fjarlægja 

öryggisstoðir án samþykkis eftirlitsmanns.  

Magn einingarverðs er mælt í fermetrum (m2). Innifalið í einingarverði er efni og 

vinna. 

2.3.1.4 Stigi í steypta plötu 

Þessi liður nær til stiga í steypta plötu. Stigi skal koma steyptur tilbúinn í tveimur einingum. 

Stærð og mál stiga er að finna í teikningum. Ef einhver vafi er með stiga skal tala við 

eftirlitsmann verkkaupa. 

 Magn einingarverðs er mælt í stk. Innifalið í einingarverið er efni og vinna. 
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2.3.2 Steypustyrktarstál 

2.3.2.0 Almennt 

Verktaki skal haga framkvæmdum samkvæmd ÍST 10 og ÍST 16, nema annars sé getið í 

þessum gögnum. Vart er samt að hafa í huga að hluti af ÍST 10 er ekki lengur í gildi, en það 

sem stendur eftir honum og snertir á bendistáli er kafli 6 í “Parti 1”.  

Bending skal vera framkvæmd í samræmi við teikningar.  Ef verkkaupi óskar eftir því að 

verktaki leggi fram gögn um gæði stálsins sem er notað til verksins þá skal verktaki gera 

það. Ef vafi er á gæðum bendistálsins þá skal framkvæma prófun á eiginleikum stálsins á 

kostnað verktaka og skulu þær prófanir vera gerðar af viðurkenndum rannsóknaraðila. 

Járn skal binda saman með bindivír eða á annan viðurkenndan hátt þar sem þau krossast. 

Endar á bindivír skulu vísa inn í grindina. Þar sem mótatengi eru til staðar svo sem í 

veggjum skal festa járnagrindur í þau.  Óheimilt er að sjóða saman bendistál nema með 

samþykki umsjónarmanns verkkaupa.  Slíka suðu skal þá framkvæma í samræmi við ákvæði 

DIN 4099 eða sambærilegt.  

Járnagrind í veggjum veggjum skal vera sem næst í miðjum vegg. Þess skal gætt við 

járnavinnu að vinnan sé í samræmi við staðla, lög, reglugerðir og góðar venjur. Á vinnustað 

skal passa að geyma allt bendistálið á timburbitum eða einhverju öðru undirlagi til þess að 

verja bendistálið fyrir óhreininindum og skemmdum.  

2.3.2.1 Bendistál  

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

skeytiþversniða sé ekki minna en 40 d.  Öllum stökum járnum t.d. umhverfis op og á 

hæðarskilum skal komið fyrir áður en steypt er, það er að þau skulu tryggilega fest á rétta 

staði áður en steypt er.  Þó má stinga tengijárnum í steypu eftirá.  

Þar sem göt eru sett í veggi eða plötur, án þess að sérstaklega sé teiknuð röskun á járnlögn, 

er reiknað með að aukajárn séu lögð í kringum götin.  Járn þessi eru 2K12 og nái þau 60 cm 

út fyrir brúnir opsins við öll horn nema annað sé tekið fram á teikningum.  Nái opið upp að 

plötu, skal einnig setja 2K12 í efri brún plötu og nái þau járn 100 cm út fyrir horn opsins.  Á 

hæðarskilum komi 2K12 sem beygist fyrir horn.  Þar sem járnagrindur koma saman í 

vegghorni skulu þær tengjast saman með vinklum.  

Beygjur og samskeyti skal miða við upplýsingar hér að neðan: 

 Þvermál járns d:  mm.   8 10 12 16 20  25   32 

 Þvermál beygjuhrings D: cm. 16 20 24 32 40  50   64 

 Skeytilengd járna:  cm. 35 40 50 65 80         100    128
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Bendinet skal skeyta um einn möskva eða leggja þétt saman og setja skeytijárn yfir 

samskeyti K8 c/c 300 mm, lengd 700 mm.  

Magntölur eru reiknaðar út samkvæmt teikningum og er gefið upp sem nettó 

járnamagn í kílóum og hvorki aukið við magn fyrir skeytum umfram þau sem sýnd eru 

á teikningum né vegna rýrnunar. 

Magntölur skulu miðast við eftirfarandi: 

 K 10     0.636 kg/m        

K 12     0.915 kg/m   

2.3.3 Steinsteypa 

2.3.3.1 Almennt 

Steypuvinnu skal framkvæma í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og faglega 

vinnubrögð. Steypugæðin skulu vera metin út frá þeim steypusýnishornum sem tekin eru á 

byggingarstað og eru þau einkennandi fyrir steypuna. Ef það kemur í ljós að steypan uppfylli 

ekki kröfur um t.d. styrkleika þarf að taka ákvörðun um hvernig verði farið að því að laga það 

og er það á kostnað og ábyrgð verktaka. 

Steypuhula yfir steypustyrktarstáli skal vera 35mm. 

2.3.3.2 Staðlar 

Steinsteypuframkvæmdir skulu vera samkvæmt byggingareglugerð og eftirfarandi stöðlum: 

ÍST 10:1971 Steinsteypa I og II.  Bent skal á að hluti af Íst 10 er ekki lengur í gildi, en það 

sem stendur eftir af honum og snertir steypu eru kafli 1.1 til 1.3 og greinar 7.5 til 7.10, 

hvorutveggja í "Parti 1". 

ÍST 16: 2006 Bendistál í steinsteypu.  

ÍST EN 197-1 Cement - Composition, specifications and conformity criteria - part 1:  

Common cements (Sement-Samsetning, eiginleikar og samræmi við kröfur-hluti 1: Venjulegt 

sement).  

ÍST EN 206-1:2000, A1 + A2, Steinsteypa - Eiginleikar, framleiðsla, niðurlögn og samræmi 

við kröfur. 

ÍST EN 13670 Niðurlögn steinsteypu  

ÍST EN 12620 Fyllingarefni í steinsteypu.  

Sjá einnig kafla 8.3 í byggingarreglugerð frá 2012, Sement og steinsteypa.  
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2.3.3.3 Sement 

Í alla steypu skal nota kísilblandað portlandssement nema eftirlitsmaður verkkaupa samþykki 

annað, og skal það uppfylla gæðakröfur um sementsgerð CEM II/A-M 42.5R eða CEM I 

52.5N skv. ÍST EN 197-1, eftir því sem við á. Gæta skal að sementið samrýmist öðrum 

kröfum til steypugæða, verklags og þeirra aðstæðna sem eru á verkstað. 

2.3.3.4 Íaukar  

Þeir íaukar sem notaðir verða sklulu vera í samræmi við alla viðeigandi staðla og þurfa þeir 

að samrýmast aðstæðum á verkstað. Öll notkun íauka er háð samþykki eftirlitsmanns 

verkkaupa.  

2.3.3.5 Loftblendi 

Í alla steypu sem notuð er skal setja loftblendi af viðurkenndri gerð. Ef verktakinn notar dælu 

við niðurlögn á steypunni skal mæla loftið í henni eftir að henni hefur verið dælt og lögð 

niður. Það er þekkt að dæling minnkar loftmagn í steypu og því þarf að taka tillit til þess 

þegar áveðið er magn loftblendis í steypunni. Ef vikið er frá kröfum verður að sýna með 

forprófunum að steypa standist frostþolspróf  NS 209 með 3% NaC1 upplausn.  Er þá miðað 

við að flögnun sé < 0,5 kg/m2  í álagsflokki II og < 1,0 kg/m2 í álagsflokki I. 

2.3.3.6 Þjálniefni 

Notkun íblöndunarefna til að auka sigmál er heimil, en áður en notkun slíkra efna á sér stað 

skal leitað samþykkis eftirlitsmanns. Sigmálið er ekki fyrirskrifað og skal verktakinn sjálfur 

ákveða það sigmál sem hentar í samvinnu við framleiðanda steypunnar þannig að góður 

árangur náist. Bannað er að bæta vatni og flotefnum í steypuna eftir að hún er komin á 

verkstað, ekki nema steypan hafi verið sérstaklega framleidd fyrir slíka viðbót og þarf það að 

vottast skriflega frá framleiðanda steypunnar. Því skal ákveða sigmál steypunnar áður en 

hún er pöntuð. 

2.3.3.7 Fylliefni 

Í alla steypu skal nota óvirk fylliefni gagnvart alkalíkísil efnabreytingum, og skal það metið 

með hliðsjón af Byggingareglugerð gr. 8.3.3 og gr. 8.3.6 og ÍST EN 12620. Fylliefni skulu 

vera úr endingargóðum náttúrulegum bergtegundum. Verktakinn skal fá samþykki frá 

eftirlitsmanni verkkaupa á þeim stærðarflokkum sem skal nota. Fylliefnin skulu vera hæf fyrir 

steypu í tilgreindum áreitisflokkum.  

Upplýsingar um neðangreinda eiginleika fylliefna skulu liggja fyrir um: 

Kleyfni, Skeljainnihald, Fínefnainnihald, Slitþol, Frostþol, Berggerð, Kornadreifing, 

Kornarúmþyngd og vatnsdrægni, Alkalívirkni, Klóríðinnihald, Lífræn óhreinindi og aðrir 

eiginleikar sem eftirlitsmaður óskar eftir. 
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2.3.3.8 Steypuvinna 

Áður en steypuvinna hefst skal ganga úr skugga um að tækjakostur sé nægur og í lagi, 

þannig að ekki sé hætta á að tafir eða skortur á tækjum hafi áhrif á gæði steypunnar. Sem 

dæmi um þetta skal miða við að titrarar á vinnustað séu einn á hverja 3 rúmmetra sem 

áætlað er að steypa á klst. Eftirlitsmaður skal hafa fullan aðgang að því að skoða og prófa 

þau tæki sem verktaki ætlar að nota við steypuvinnu. 

Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll 

og brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við.  

Tillögur um steypuáfanga og steypuskil, umfram það sem sýnt er á teikningum eða til 

breytinga á þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara 

og eru tillögurnar háðar samþykki hans.  

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

ekki þykkri en 400-500 mm.  Fallhæð steypu má yfirleitt ekki vera meiri en 2,5 m og skal 

verktaki nota trektar og rennur til að hindra að fall verði hærra.  Þessi búnaður skal vera 

samþykktur af eftirlitsmanni. 

Sigmál veggja og platna skal ekki fara yfir 200mm og loftinnihald skal vera rúmlega 5%.  

Ef eftirlitsmaður getur sýnt fram á það að steypan uppfyllir ekki settar kröfur þá mun 

verkkaupi hafna allri steypuvinnu þangað til það verður lagað af verktaka. 

2.3.3.9 Flutningur steypu og niðurlögn 

Ef steypar er orðin of gömul og er farin að bindast þá er ekki leyfilegt að leggja steypuna 

niður. Við niðurlögn skal verktaki passa að dreifa jafnt í mótin í því sem næst láréttum lögum 

sem mega ekki vera þykkari en 50cm. Nota skal trektir, rennur, rör, slöngur og annan 

hentugan búnað þar sem hætta er á að steypan aðskiljist við of hátt fall eða hætta á að 

steypan rekist á hindranir í mótum.  

Steypunni skal þjappa í mót með þeim verkfærum sem henta svo hún verði einsleit og þétt í 

sér, án holrýma  eða annarra galla. Hún á að verða ein heild.  

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

2.3.3.10 Titrun steypu 

Öll steypa skal titruð og skal hvert lag titrað þannig að tryggt sé að hæfilegra áhrifa gæti um 

alla steypuna.  Titrunin skal framkvæmd þannig að steypan sígi lóðrétt saman án verulegs 

hliðarflutnings.  Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er að titra, og 

um það bil 100-200 mm niður í næsta lag fyrir neðan.  Titraranum skal haldið niðri í 5-15 sek. 

eftir þjálni steypunnar.    
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Þegar steypan við titrarann er orðin gljáandi og loftbólur hættar að koma upp á yfirborðið, 

skal draga titrarann upp.  Áríðandi er að draga hann það hægt upp að holan eftir hann lokist 

örugglega.  Hæfilegt er að stinga titraranum í steypuna með 400-500 mm millibili. Þjöppun 

með titrun skal hæfa þjálni steypunnar og forðast skal að titrarar snerti bendistangirnar þar 

sem þar sem steypa er byrjuð að harna. Það getur haft áhrif á og raskað bindingu járnanna 

við steypuna. 

2.3.3.11 Yfirborðsfrágangur botnplata og milliplata 

Plötur þurfa ekki að vera vel slípaðar eða of sléttar þar sem ofan á þær kemur gólfhiti og 

ílögn í flestum rýmum og þar sem ekki er gólfhiti þar kemur flot, þar er gott að yfirborð sé 

nokkuð gróft svo betri binding náist við það sem er lagt ofan á steypuna. Steypu í plötum 

skal leggja niður og sladda, yfirborð skal þó vera nokkuð slétt. Verktaki er ábyrgur fyrir öllum 

göllum sem koma í ljós, t.d. ef steypa er ófullkomin eða ef röng meðhöndlun hefur átt sér 

stað. Steypa C30/37 verður notuð í undirstöðum, botnplötu og milliplötu.  

2.3.3.12 Aðhlynning 

Til að tryggja að steypan nái tilskyldum gæðum skal verja nýlagða steypu gegn regni, 

miklum þurrki, kulda og hvers konar áraun sem getur haft áhrif á gæði hennar þar til hún 

hefur náð nægilegum styrk til að standast slíka áraun.  Oft má gera þetta með 

plastyfirbreiðslum á þessu tímabili.  Verktaki ber kostnað af yfirbreiðslum o.þ.h. ef á það 

reynir.  

2.3.3.13 Steypuvinna í kulda 

Að öllu jöfnu skal ekki hefja steypuvinnu ef líkur eru á frosti og alls ekki nema að það sé 

fullnægjandi búnaður að mati eftirlitsmanns til að verja steypuna. Passa þarf upp á að 

hitastig steypunnar fari ekki niður fyrir +2 gráður á selsíus þar til hún hefur náð nægilegum 

styrk til að þola að frjósa. Miðað skal við að steypan sé orðin frostþolin þegar hún hefur náð 

6 MPa þrýstiþoli (300mm sívalning). 

Haga skal steypuvinnu í kulda samkvæmt ákvæðum ÍST 13670 og fylgja RB blaði um 

Vetrarsteypu. Verktaki ber kostnað af upphitun, yfirbreiðslum, einangrun og þess háttar ef á 

það reynir við steypuvinnu. 

2.3.3.14 Steypuviðgerðir 

Rík áhersla er lögð á að öll steypa verði fyrir sem minnstum göllum eða útlitslýtum. Ef svo til 

kemur að það verða gallar á steypu þá skal höggva slíka staði upp, bjóta burt ójöfnur og 

nibbur gera steypuna tilbúna fyrir lagfæringu. Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann og fá 

hjá honum ráð hve mikið á að brjóa og láta hann taka það út áður en ráðist verður í 

lagfæringar. 
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Ef um skemmdir eða galla á sér stað í steypunni skal verktaki framkvæma steypuviðgerðir 

með viðurkenndum efnum eins og epoxy, semkis, thoro, xypex eða sambærilegum 

viðurkenndum efnum. Allt val á efnum til steypuviðgerða og meðhöndun þeirra efna er háð 

því að eftirlitsmaður samþykki þá aðferð sem verktaki hyggst ætla að nota.  

Magntölur einingarverðs er gefið upp í rúmmetrum (m3). Öll þau atriði sem nefnd eru 

hér að ofan í þessum kafla um Steinsteypu skulu vera innifalin í einingarverðum þó 

þeirra sé ekki sérstaklega getið í greiðsluliðum. 

2.3.4 Stálvirki 

2.3.4.0 Almennt 

Allt stál og stálfestingar skal vera samkvæmt íslenska staðlinum ÍST EN 10025-2. Stál skal 

vera í gæðaflokki 8.8 nema ef annað er tekið fram. Öll vinna við uppsetningu stáls skal vera 

samkvæmd meðfylgjandi verklýsingu og góðum faglegum vinnubrögðum. Ef vantar upp á 

verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem eftirlitsmaður verkkaupa þarf að 

samþykkja og sjá til þess að það standist staðla, lög og reglugerðir. 

Öll málmsmíði sem unnin eru á verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa aðgang að til 

eftirlist hvenær sem honum hentar. Rafsuður skulu vera unnar af mönnum með fullgild 

réttindi til slíkrar vinnu og skal verktaki leggja fram vottorð um það ef eftirlitsmaður krefst 

þess. Öll suðuvinna skal uppfylla skilyrði ÍST EN 1011. 

Stálvirki inni skal grunnað með ryðvarnargrunni og málað með tveimur umferðum af 

lakkmálningu. Allt stálvirki í húsinu er innanhús og því skal það uppfyllar lágmarksþykkt 

tæringarvarna samkvæmt tæringarflokki 1 í ÍST EN ISO 12944-2. 

Tæringarflokkur 1 

 Aðstæður: Lágmarks tæringarhraði, t.d. óupphitað þurrt rými. 

 Tæringarvörn: Heitsinkhúðun. Sinkþykkt a.m.k. 50 my. 

Mjög mikilla nákvæmni er krafist þegar verið er að setja upp festingar og af þeim ástæðum 

skal panta allar festingar með góðum fyrirvara til þess að ganga úr skugga að rétt sé afgreitt 

og rétt hafi verið smíðað, svo sem vinstri/hægri, stærð hluta og stærð gata. Ef það er 

eitthvað sem ekki stenst þá skal bregðast við því. Ef einhverju þarf að breyta vegna 

minniháttar tilfærslu á límtré skal strax kallað á eftirlitsmann og fá álit og ákvörðun frá honum 

hvað skal gera.  

Við verklok skal verktaki yfirfara alla bolta, snitteinar, múrbolta og rær og herða þær ef hægt 

er. Láta skal eftirlitsmann vita þegar á að fara í það að yfirfara þessa hluti svo hann geti verið 

viðstaddur. 
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2.3.4.1 Stálbitar með sperrufestingum 

Þessi liður felur í sér smíði á stálbita með sperrufestingum og uppsetningu þeirra í samræmi 

við teikningar.  

Suður skal útfæra í samræmi við teikningar svo sem a-mál og suðuflokk. Forðast skal innri 

og ytri galla á saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, undirskurð og þess háttar. Ekki 

skal sjóða meira en þörf er á og sýnt er á teikningum.  

Verktaki skal passa uppá það að sjóða festingar í stálbita í samræmi við stærð á límtré bitum 

sem koma í þakið. Öll mál á límtré bitum og hvað sjóða skal í stálbitann getur hann séð og 

kynnt sér í teikningum.  

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m) hverrar stærðar fyrir sig. Í 

einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður, svo sem efni, vinna, vélar, flutningur 

og kostnaður vegna förgunar, umfram afskurðar, skemmda o.s.frv. 

2.3.4.2 Stálsúlur með festingum 

Þessi liður felur í sér smíði á stálbita með sperrufestingum og uppsetningu þeirra í samræmi 

við teikningar.  

Suður skal útfæra í samræmi við teikningar svo sem a-mál og suðuflokk. Forðast skal innri 

og ytri galla á saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, undirskurð og þess háttar. Ekki 

skal sjóða meira en þörf er á og sýnt er á teikningum. 

Verktaki skal passa uppá það og kynna sér staðsetningu á stálsúlum í teikningum og setja 

þær niður í samræmi við stálbitann. Festa skal stálsúlu við stálbita með festingum sem 

verktaki hyggst nota en hann skal gera það í samræmi við eftirlitsmann verkkaupa. 

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m) hverrar stærðar fyrir sig. Í 

einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður, svo sem efni, vinna, vélar, flutningur 

og kostnaður vegna förgunar, umfram afskurðar, skemmda o.s.frv. 
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2.3.5 Trévirki 

2.3.5.0 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 sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla. Timbur skal vera í samræmi 

við þær kröfur sem fram koma í viðkomandi lið og skal annars ekki vera lakara en í flokki 

K24, samkvæmt stöðlum ÍST INSTA 142.  

Allstaðar þar sem timbur liggur að steypu skal setja ræmu af tjörupappa á milli (400 g/m2 

asfalt og 400 c/m2 pappírsfilt).  

Öll festijárn, boltar og saumur skal vera heitgalvanhúðað.  

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

Öll vinna sem kemur að trévirki skal vinna eftir verkteikningum hönnuðu. Í þeim er að finna 

málsetningar og aðrar nytsamlegar upplýsingar frá hönnuðum. 

2.3.5.1 Límtrésbitar í þaki 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma límtrésbitum fyrir í samræmi við teikningar og 

magnskrár. Timburgæði í límtrébitum skal vera L40, samkvæmt ÍST EN 14080 stöðlum.  

Þakið er borið uppi með límtrésbitum sem eru 90x270mm og með 600mm bil á milli bita. 

Límtré hefur sérstaklega hátt burðarþol í loft, þök og veggi og skal allt efnið uppfylla 

reglugerð ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006. Límtré bitarnir eru festir við stálbita í þaki og í 

útveggi eftri hæðar. Bitarnir eru festir í stálbita sem á að vera búið að koma fyrir í þaki og 

sjóða á hann festingar sem passa fyrir bitana, í festingarnar í stálbitanum er límtrés bitarnir 

festir með 12 stk 5x40mm skrúfum. Síðan eru bitarnir festir í CLT veggjaeiningarnar með 

BMF vinklum sem eru skrúfaðir með 12 stk 5x40mm skrúfum í hverja sperru og 1 stk 

heitgalvanseraði franskri skrúfu 5x60mm í CLT einingarnar. 

Allir límtrésbitar skulu koma í sömu þykkt og breidd, en verktaki þarf að kynna sér teikningar 

til þess að sjá hvernig skorið er úr bitunum svo þeir passi við festingar í stálbita og á veggi. 
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Einnig skal verktaki kynna sér teikningar þaksperru og deiliteikningar til að átta sig á 

uppsetningu límtré bitanna.  

Allar bitar skulu framleiddar af viðurkenndum aðila sem uppfyllir framleiðslustaðal 

ETA06/0138 og skulu bitarnir samanstanda af lágmarki 5 timburlögum að lágmarki 20mm 

hvert lag. Allar einingar skulu vera skv. styrkleikaflokki C-24 skv. EN-338. (≤10% C16/ ≥90% 

C24) er þó heimilt. Sjá ETA06/0138) 

Límtrébitar skulu límdir saman þannig að hvert lag skal límt þvert (90°) á aðliggjandi lag 

undir 0,6N/mm2 þrýstingi að lágmarki. Bitar skulu vera samlímdir með PUR lími sem ekki má 

innihalda fomaldehýð (CH2O). Allir bitar skulu uppfylla kröfur um límefni og burð skv. ÍST EN 

15425:2017.  

Rakainnihald bita skal vera sem næst 12% (+/-2%) við afhendingu á verkstað. Yfirborð skal 

vera að lágmarki NVQ (Non-visual quality) eða IVQ (Industrialvisual quality) þar sem allt 

yfirborð verður klætt.  

Bitar skulu standast kröfur ETA-06/0138 um brunavarnir. Huga skal sérstaklega að 

þéttingum þar sem bitar tengjast öðrum byggingahlutum s.s. við veggeiningar. 

Áferð á límtrébitunum skal vera slétt og límtréið skal vera varið með plastdúk sem ekki má 

fjarlægja fyrr en límtréið er komið á þann stað sem það á endanlega að vera og þar sem er 

ekki hætta á að límtréið skemmist vegna umgengni, veðurs og þess háttar. Hinsvegar skal 

opna plastumbúðir þannig að það lofti um límtréið ef langur tími líður án þess að hægt sé að 

fjarlægja plastið. Einnig skal passa upp á að límtréið sé verið gegn hnjaski í flutningum, við 

geymslu á byggingu og þegar það er reist upp á byggingarstað. Ef límtré er geymt á 

byggingarstað skal það vera raðað upp á sléttann flöt og tré haft undir.  

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m) mælt af teikningum. Í 

einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar, flutningar, verkpalla, festingar, umframmagn vegna afskurðar og 

skemmda o.s.frv. 

2.3.5.2 Veggeiningar úr límtré 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir límtrésplötum í samræmi við magnskrá og 

teikningar.  Timburgæði í límtrésplötunum skal vera L40, samkvæmt ÍST EN 14080 stöðlum. 

Burðarvirki útveggja á annarri hæð er úr krosslímdum timbureiningum. Þetta er 

byggingarefni sem hefur mjög hátt burðarþol í loft, þök og veggi. Allt efni skal uppfylla 

reglugerð ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006.  
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Límtré einingarnar skulu vera 125mm á þykkt eins og kemur fram í teikningum. Límtré 

einingar koma í 15 mismunandi einingum og skal verktaki kynna sér teikningar og undirbúa 

sig samkvæmt því. Allar einingar skulu verða reistar lóðréttar og gengið frá þeim þannig 

frágangurinn uppfylli þær málsetningar eftir teikningum hönnuða. Nauðsynlegt er að verktaki 

hafi öll tæki og tól til taks við uppsetningu og að hann gæti þess að einingarnar verði ekki 

fyrir skemmdum þegar þær eru hífðar og við frágang á þeim. Verktaki skal nota viðeigandi 

skrúfur og hífilykkjur til þess að lyfta einingunum.  

Einingarnar verða reistar á steyptu yfirborði og er því mikilvægt að það sé einangrun á milli 

steypuyfirborðs og eininga. Nota skal tjöruborða til þess að einangra einingar frá 

steypuyfirborði. Alls ekki skal leggja einingar beint á steypt yfirborð. Verktaki skal kynna sér 

deiliteikningar CLT/Milliplötu til þess að átta sig á frágangi, festingum og uppsetningu. Ef það 

leikur einhver vafi á uppsetningu skal verktaki láta eftirlitsmann verkkaupa vita og fá ráð og 

leiðbeiningar frá honum. Allar festingar sem skal nota skulu vera heitgalvanhúðaðar skv. ÍST 

EN ISO 12944-5:2018 og skal galvanhúð ekki vera minni en 60m micron á þykkt skv. 

tæringarflokki 2 í grein 8.4.2 í Byggingarreglugerð um tæringarflokka stáls. Allir múrboltar og 

steinskrúfur skulu heitgalvanhúðaðir. Skrúfur og aðrar festingar sem skrúfaðar eru í CLT 

einingar mega vera rafgalvan húðaðar. 

Allar plötur skulu framleiddar af viðurkenndum aðila sem uppfyllir framleiðslustaðal 

ETA06/0138 og skulu einingar samanstanda af lágmarki 5 Diplóma í byggingariðnfræði 28 

timburlögum að lágmarki 20mm hvert lag. Allar einingar skulu vera skv. styrkleikaflokki C-24 

skv. EN-338. (≤10% C16/ ≥90% C24) er þó heimilt. Sjá ETA06/0138)  

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

undir 0,6N/mm2 þrýstingi að lágmarki. Einingar skulu vera samlímdar með PUR lími sem 

ekki má innihalda fomaldehýð (CH2O). Allar samlímdar einingar skulu uppfylla kröfur um 

límefni og burð skv. ÍST EN 15425:2017  

Rakainnihald eininga skal vera sem næst 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, 

innsteypingar, frágangur við glugga, þakplötur, sperruþak, hurðir, á hornum o.fl. 
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Magn einingarverðs er gefið upp í rúmmetrum (m3) og skal mælt af teikningum. Í 

einingarverði skal vera innifalið allur kostnaður við uppsetningu, efni, vinnu, vélum, 

flutning, verkpallar, festingar, skemmda o.s.frv. 

2.3.6 Þak 

0.2.6.0 Almennt 

Allt þakefni skal vera af þeirri stærð og gerð sem kemur fram á teikningum, í magnskrá og 

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum. Hafa skal í huga að vinna samkvæmt góðum og 

faglegum vinnubrögðum. Einnig skal gæta þess að verkið standist staðla, lög og reglugerðir.  

Áður en öll smíði á þaki hefst þá skal athuga vel með öll mál á staðnum og ef það vakna upp 

einhverjar spurningar eða vafaatriði þá skal hafa samráð við eftirlitsmann. 

2.3.6.0.1 Timburþak einhalla 

Sperrur í þakinu eru límtré bitar 90x270mm og eru þeir c/c 600mm. Upplýsingar um bitann 

og uppsetningu komu í lið “Límtrébitar í þaki” 2.3.5.2 í lið og skal skoða það vel til að vita 

hvernig skal setja bitann upp og festa hann. Þakið er einhalla timburþak með 5 gráðu halla. 

Ofan á límtré sperrurnar kemur borðaklæðning og ofan á borðaklæðninguna kemur 

þakpakki. Síðan skal setja 34x70mm lektur bæði lárétt og lóðrétt til þess að veita þakinu fulla 

öndun. Ofan á lekturnar er síðan kemur síðan báruál klæðning sem skal negla niður í 

lekturnar. 

Allir naglar, boltar, festijárn og annað sem skal nota í þaksmíðum skal vera heitgalvanhúðað 

eða ryðfrítt og skal það vera innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá. 

2.3.6.1 Borðaklæðning þaks 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir borðaklæðningu á þak í samræmi við 

verklýsingu, magnskrá og teikningar. Verktaki skal klæða límtré sperrur með 25x150mm 

borðaklæðningu. Borðaklæðning skal vera nýtt timbur. Negla skal borðalkæðningu í hverja 

sperru með galvanhúðuðum saum 31/80.  

Hvert borð neglist í hverja sperru í samræmi við eftirfarandi: 

 Á úthornum húss, 1,5 x 1,5 m.:  5 stk.  

 Meðfram útbrúnum húss, 1,5 m.: 3 stk.  

 Inni á þaki:    3 stk.  

Borð skulu sett saman á límtré sperrum og samsetningar skulu ekki vera fleiri en tvær í röð á 

sömu sperru og minnst eitt heilt borð á milli.  
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Magn einingarverðs er gefið upp í fermetrum (m2). Í einingarverði skal vera innifalið 

allur kostnaður við uppsetningu, efni, vinnu, vélum, flutning, verkpallar, festingar, 

skemmda o.s.frv. 

2.3.6.2 Þakpappi 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir undirlagspappa ofan á borðaklæðningu og 

undir þakklæðningu á þak í samræmi við verklýsingar. Nota skal tjörupappa sem skal vera 

asfaltpappi. Pappinn skal vera 2mm og passa skal að pappinn leggist lárétt og byrja skal að 

leggja neðst á þaki og vinna skal síðan upp og passa skal að skörun verði um minnst 

150mm á samskeytum. Ef göt koma fyrir slysni á pappa skulu þau göt verða lagfærð í 

samræmi við eftirlitsmann verkkaupa áður en þakið er klætt. 

Magn einingarverðs er gefið upp í fermetrum (m2). Í einingarverði skal vera innifalið 

allur kostnaður við uppsetningu, efni, vinnu, vélum, flutning, verkpallar, festingar, 

skemmda o.s.frv. 

2.3.6.3 Lektur á þak 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir lektum ofan á borðaklæðningu og þakpappa. 

Þegar búið er að setja þakpappa yfir borðaklæðningu skal verktaki byrja á að setja 34x70mm 

lektur lóðrétt á þak með c/c 600 mm og festa þær niður í þak með tilheyrandi skrúfum. Þegar 

það er búið þá skal leggja lektur lárétt yfir lóðréttu lekturnar og festar í þær. Láréttu lekturnar 

eiga einnig að vera með c/c 600mm. Þetta skal vera gert til að tryggja þakinu fulla öndun í 

allar áttir.  

Allt efni sé beint, húsþurrt og laust við stóra kvisti og aðra galla.  Timbur skal ekki vera af 

lakara en í K18 flokki, samkvæmt ÍST INSTA 142, nema annað sé tekið fram.  Timbrið skal 

vera flokkað af timburflokkunarmönnum sem til þess hafa réttindi.  Styrkleikaflokkur 

timbursins skal merktur á það með ótvíræðum hætti.  

Allir naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvanhúðað eða ryðfrítt og skal slíkt vera 

innifalið í einingarverðum í tilboðsskrá, nema annað sé tekið fram. 

Magn einingarverðs er gefið upp í fermetrum (m2) og er gert ráð fyrir c/c 600mm inni 

í þeim útreikningum. Í einingarverði skal vera innifalið allur kostnaður við 

uppsetningu, efni, vinnu, vélum, flutning, verkpallar, festingar, skemmda o.s.frv. 
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2.3.6.4 Loftræstirör 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma loftræstirörum til loftræstingar á þaki í samræmi 

við verklýsingar, magntöluskrár og teikningar.  

Rörunum á að koma fyrir í sperrubil eins og sýnt er á deiliteikningum. Loftunarrörin sem nota 

skal eru 40mm plaströr, fremst á loftunarrör á að vera fínt eirnet til að hindra snjó og 

regnfjúk. Koma skal fyrir 6 loftunarrörum í hvert sperrubil, 3 í hvorn enda. Ef verktaki er í vafa 

með uppsetningu skal hann fá ráð hjá eftirlitsmanni verkkaupa hvernig skal setja 

loftunarrörin upp. 

Magn einingarverðs er gefið upp í stykkjum (stk) og er stykkjafjöldi samkvæmt 

útreikningum á lámarksloftun þaks. Í einingarverði skal vera innifalinn allur kostnaður 

við að fullgera verkið svo sem efni, vinna vélar og flutningar.  

2.3.6.5 Þakklæðning báruál 

Þessi liður felur í sér að leggja til og setja báruál þakklæðningu á þak sem skal vera fest ofan 

á lektur. Verktaki skal kynna sér deiliteikningar þaks vel áður en byrjað er og ef eitthvað er 

óljóst skal hann tala við eftirlitsmann verkkaupa og fá hjá honum svör við þeim hugleiðingum 

sem hann hefur. Þakklæðning skal keypt í þeirri lengd sem framleiðandi mælir með og er 

samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa. Verktaki skal passa það að samræmi sé í lengdum og 

að samsetningarnar komi vel út með tilliti til útlit hússins.  

Við uppsetningu skal fylgja öllum leiðbeiningum framleiðanda og gæta skal vel að efni undir 

klæðninguni skemmist ekki við uppsegningu og sama gildir um yfirborðshúð klæðningar.  

Járnið skal klippt með klippum eða nagara.  Ekki má skera með stálblaði eða skurðarskífu 

vegna hitamyndunar. Klæðningu skal skara um eina og hálfa báru hið minnsta og þar skal 

koma fyrir þéttiborða af viðurkenndri gerð.   Skörun skal bera undir eftirlitsmann verkkaupa 

og fá samþykki hans fyrir henni og frágangi hennar ef notuð er önnur aðferð við skörun en 

hér er lýst.  

Bora skal fyrir nöglum og hreinsa burt allt svarf eftir borun.  Skrúfa skal í aðra hverja hábáru 

með skrúfum 6,5x70 mm með þéttiskinnu c/c 600 mm.  Í fjarlægð 1,5 m frá köntum og kili 

skal negla í hverja hábáru og við úthorn á svæði 1,5 x 1,5 m skal vera 300 mm milli 

neglingarraða.  Gæta skal þess að skrúfur fái næga festingu (lendi ekki á milli borða t.d.).  

Allar festingar skulu vera með sama lit og þakklæðningin.  

Við festingar á plötunum skal taka tillit til lengdarbreytinga vegna hitaþenslu og skal fara að 

einu og öllu eftir fyrirmælum framleiðanda varðandi festingar með tilliti til þessa.   Einnig skal 

gæta þess að taka tillit til hitaþenslu milli flasninga og platna.   
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Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda klæðningarinnar í einhverjum tilvikum, skal 

bera það undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr.  

Lofttúður og þakhettur skulu vera af sömu gerð og í sama lit og þakklæðningin, og vera af 

þeirri stærð og gerð sem nefnt er í magnskrá.  Suður og lóðningar skulu vera í sama lit og 

með sömu áferð og þakklæðningin.  Frágang við þaktúður, þakglugga o.þ.h. skal bera undir 

eftirlitsmann og fá hans samþykki fyrir honum.  

Magn einingarverðs er gefið upp í fermetrum (m2). Í einingarverði skal vera innifalið 

allur kostnaður við uppsetningu, efni, vinnu, vélum, flutning, verkpallar, festingar, 

skemmda o.s.frv. 

2.3.6.6 Flasningar á þakkant 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir flastningum úr áli af þeirri gerð og þykkt sem 

kemur fram í teikningum og magnskrá. Flasningin skal vera vegna frágangs á þakkant. 

Klæðning skal lögð í heilum plötulengdum án þverskeyta.  Breidd milli sauma skal vera um 

það bil c/c 405 mm.  Þannig að fyrsti saumur er í miðju og svo jöfn deiling til beggja hliða.  

Saumar sem mætast skulu undantekningarlaust standast nákvæmlega á.  

Verktaki skal gera ráð fyrir þenslufestingum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, 

þannig að ekki verði hindrun á þenslumöguleikum klæðningarinnar.  

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m). Í einingarerði skal vera allur 

innifalinn kostnaður við að fullgera verkið, svo sem efni, vinna vélar og flutningar.  

2.3.6.7 Þakrennur og rennubönd 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir þakrennum og rennuböndum í samræmi við 

verklýsingar, magntöluskrár og teikningar. 

Þakrennur skulu vera úr áli og þvermál þeirra skal vera 125mm. Rennubönd skal setja með 

c/c 600 mm bili mest, nema ef annað sé tekið fram. Gæta skal þess vel þegar rennur eru 

settar upp að rennurnar hafi jafnan halla að öllum niðurföllunum. Samtals niðurföll út frá 

rennum eru 3 stk. Eitt á sitthvorum enda og eitt fyrir miðju. Þakrenna er bara á bakhlið 

hússins þar sem þakið er einhalla.  

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m) og mælt af teikningum. Í 

einingarverðinu skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið, svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningur. 
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2.3.6.8 Þakniðurföll 

Þessi liður felur í sér að leggja til og koma fyrir þakniðurföllum í samræmi við verklýsingar, 

magntöluskrár og teikningar. 

Þakniðurföll í húsinu eru þrjú talsins. Þau skulu öll vera úr áli og með þvermálið 70mm. 

Niðurföllin eru fest á þakrennuna og síðan festar í útvegg með rennuböndum sem setja með 

c/c 1000mm bili mest, nema annað sé tekið fram. Samtals eru 3 þakniðurföll sem koma út 

frá þakrennunni og tengjast þau jarð- og regnvatnslögnum. 

Magn einingarverðs er gefið upp í lengdarmetrum (m) og mælt af teikningum. Í 

einingarverðinu skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið, svo sem 

efni, vinna, vélar og flutningur. 

(Bygg-kerfið, 2021) 
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2.4  LAGNIR     

2.4.0 Almennt 
Við hönnun lagna er meginmarkmið að gæta að öryggi, aðgengi og umhverfi . Sá aðili sem 

sér um verkþátt þennan skal kynna sér allar teikningar lagnakerfisins. Þegar leggja skal 

lagnir í  og í kringum hús þarf að gæta að aðgengi, öryggi og passa upp á það að allar kröfur 

um að fyrirhuguð afköst af kerfinu endist. Allar leiðslur skulu halla jafn og passa þarf upp á 

beygjurnar, að þær taki tvær 45° beygjur í stað einnar 90° beygju.  

Áður en grafið er fyrir lagnirnar þarf að þrýstiprófa þær og hreinsa. Eftir það þarf 

skoðunaraðili að taka út verkið og samþykkja. 

Þegar leggja á lagnir skal pípulagninameistari fara vel yfir þau hönnunargögn sem til þarf. Í 

þessum lið verður fjallað um allar þær neyslu og fráveitulagnir sem eru innanhús, gerð og 

hvernig fara skal að verkinu. Þegar verktakar hafa lagt kerfið þarf að prófa það áður en það 

gæti verið samþykkt af skoðunarmanni. 

 En til þess að prófa lagnirnar þarf að miða við 2m þrýsting í 12 klukkustundir og fylgjast vel 

með samskeytum hvort lagnirnar bæra eitthvað á sér. Til að ná sem bestu prófuninni er best 

að lofttæma leiðslurnar áður en prófunin fer fram. Vatnsleiðslur hússins skal prufa með 

1MPa þrýstingi og skulu hitaleiðslur prufaðar með 0,6MPa þrýstingi.  

Báðum lögnum skal haldið í 24 klukkustundir með þessum þrýstingi til að athuga hvort 

eitthvað sé að. Einnig er gott að lekaprófa kerfið. Allar prófanir sem gerðar eru, eru á ábyrgð 

þess pípulagninameistara sem er með verkið(sjá gr. 14.3.7, gr. 14.5.5 í byggingarreglugerð 

og leiðbeiningar í IST-67).  

Tvöfalt kerfi er notað í húsinu, þ.e eitt kerfi fyrir skolplagnir og annað fyrir ofanvatn. 

Skolplagnir liggja undir botnplötu á húsinu og taka stystu leið út, það er gert svo það verði 

sem minnsta rask ef bilanir koma fram eftir einhvern tíma. Allt ofanvatn fer í sér lagnir ásamt 

bakrásarvatni af kerfinu. Í húsaskólpið fer klósett, vaskar, sturtan, baðkarið, uppþvottavél og 

þvottavélin.  

2.4.1 Frárennslislagnir  
Frárennslislagnir skal leggja í samræmi við teikningar. Vinna skal eftir tilheyrandi stöðlum og 

byggingarreglugerð. Öll vinnubrögð skulu vera fagleg og reynt skal að halda vinnuumhverfi 

hreinu. Verktaki með þennan verklið skal fylgjast vel með gangi mála. 

Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur eru [m] nettó hverrar gerðar mælt af 

grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, 

þ.m.t. fittings, steypa, sönndum o.s.frv. 
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2.4.1.1 Efni lagnanna og frágangur  

Samkvæmt uppdráttum skal leggja lagnirnar eins. Frárennslislagnirnar verða úr PVC-rörum 

og verða þær 100mm í þvermál. Rör skulu vera frá viðurkenndum framleiðanda. 

Halli lagnanna verður að vera minns 200‰, en mest 300‰. Regnvatnslagnirnar mega vera í 

10‰.  

Ekki má hylja lagnir fyrr en það er búið að taka þær út af eftirlitsmanni og samþykkt frágang 

á þeim. Kringum lagnirnar skal vera drenmöl og jarðvatnadúkur. Ofan á lagnirnar setja 

sandlag og einnig undir lagnirnar. Passa þarf að leggja ekki lagnirnar þannig að þær hvíli á 

múffunum. Brunnur skal vera af viðurkenndri gerð og þarf umhverfið kringum brunnin að 

vera fíngerð möl sem er minnst 100mm þykk. Lok á brunninum er úr galvaniseruðu stáli.  

Magntölur og einingaverð: Magntölur fyrir pípur eru [m] nettó hverrar gerðar mælt af 

grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, 

þ.m.t. fittings, steypa, söndum o.s.frv. 

2.4.1.2 Niðurföll 

Öll niðurföll eiga að vera í votrýmum hússins og skulu þau vera sett niður af fagaðila. 

Mismunandi niðurföll eru innan og utanhús. Best væri að nota niðurfall úr áli með 

tjörutappatenginu fyrir svalir og niðurföll en niðurfall með vatnslás inn á baði, þvottahúsi og 

bílskúr. Passa þarf að hafa halla að niðurfalli svo það renni léttilega ofan í niðurfallið. 

 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar. 

2.4.2 Neysluvatnslagnir 
Hanna þarf kerfið þannig að sem mestu afköst náist við venjulega notkun. Allt kerfið þarf að 

standast álag í nokkur ár. Við hönnun á kerfinu þarf að passa upp á hitastig vatnsins svo það 

valdi ekki húðbruna við töppunarstaði í húsinu. Gott er að hafa hitastýrð blöndunartæki til að 

forðast slys. Einnig þarf að búa vel um lagnirnar svo ekki komist óhreinindi í neysluvatnið (gr 

14.5.10 í byggingarreglugerð). 

Hitaveita Ísafjarðar notar rafskautskatla og olíukatla til þess að hita upp kalt vatn  í 80°C. 

Inntak neysluvatnsins kemur inn í bílskúr og er notað PEX rör í rör kerfi innanhúss. Við 

ákváðum að nota þetta kerfi það sem það hefur reynst mjög vel og auðvelt er að skipta um 

ef eitthvað bilar. Kalda vatnið er lagt undir einangrun í botnplötu til þess að viðhalda 

ferskleika vatnsins og eru þær lagnir einangraðar en heita vatns lögnin liggur ofan á 

einangrun. Í milliplötunni fara kalda vatnslagnirnar í gegnum járnabindinguna en heita 

vatnslögnin fer í neðri grind á járnbindingunni.  
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Áður en verki lýkur, þ.e áður en lokað er fyrir aðgang að lögnunum, þarf að taka þær út og 

samþykkja og skal verktaki leggja allar þær lagnir í samræmi við kröfur íslanska staðalsins 

IST.67 og eftir kröfum frá mannvirkjastofnun.  

2.4.2.1 Neysluvatnslagnirnar – efni og frágangur 

Kjarnarör úr PEX-efni er dregið í kápuröri og er það lagt í gólf og veggi um húsið. Tengiboxið 

við stofninn á lögnunum á ávalt að vera lægri heldur en tengingarnar svo hægt væri að sjá 

hvort að einhver leki væri, þar sem þá lekur vatnið þangað inn. Við skil á neysluvatnskerfinu, 

þarf það að vera fullbúið og tilbúið til notkunar.  

Öll rörin þurfa að þola 10 bara þrýsting við 70°C við stöðugt álag í 50 ár. Beygjur mega ekki 

vera of krappar og er því nóg að hafa tvö 45°horn í stað eins 90°horns. Þvermál röranna er 

þannig að 18mm þykkt rör liggja að baðkeri,sturtu og heita pottinum, 15mm þykk rör fara að 

þvottavélum og krönum, þá í eldhúsvask, handlaugar og skolvaska og einnig klósettkassann. 

Allt efni skal vera vottað og gæðin góð. Tengingar og beygjur skulu vera með ákveðnum 

tengistykkjum og þarf allt að fara eftir leiðbeiningum framleiðanda.  

Þegar þrýstiprófað er, er mjög mikilvægt að fara eftir leiðbeiningum frá framleiðanda og 

athuga hvort að niðurstöður prófannana okkar sé ekki það sama og frá framleiðanda. 

Byggingarreglugerðin okkar segir að það þarf að prufa lagnirnar með 1.0MPa vatnsþrýstingi 

( sjá gr.14.5.5 í byggingarreglugerð 112/2012). 

Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur eru [m] nettó hverrar gerðar mælt af 

grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, 

þ.m.t. fittings, steypa, sönndum o.s.frv 

2.4.3 Hitalagnir 
Allar lagnir skulu vera lagðar eins og teikning segir til um og fara skal eftir IST:67 og 

byggingarreglugerð. Lagnir sem notaðar eru skulu vera úr vottuðu efni og þola 70°C í 50 ár. 

Gott er að nota einungis vottaðar lagnir. Best væri, til að hafa sem best skipulag á lögnunum, 

að litamerkja lagnirnar sem við á.  

Tvöfalt hitakerfi er í húsinu, gólfhiti og ofnar. Gólfhitinn er í flest öllum rýmum  nema 

geymslunni og bílskúr. Handklæðaofn er hins vegar á efri hæð hússins ásamt gólfhita. 

Deilikistan er í bílskúr á fyrstu hæðinni og fer hún beint upp á aðra hæðina. Á kistunni verður 

að vera stútar til þess að tæma loft ef það safnast fyrir svo það valdi ekki neinum skemmdum 

á kerfinu eða einhversskonar tæringu.  

Fyrir snjóbræslukerfið þá verður það lokað kerfi með frostlegi.  

Ísafjarðabær mun koma að tenginu við húsið en það þarf að vera maður á okkar vegum á 

staðnum. 
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar. 

2.4.3.1 Gólfhiti 

Gólfhiti skal vera lagður eins og teikningar segja til um. Nota skal staðalinn ÍST EN  1264 – 

Staðall um gólfhitalagnir. Lagnirnar eru 16mm PEX-lagnir og eru þær súrefnisvarðar. 

Lagnirnar eru lagðar ofan á einangrunarmottu og ofan á það er svo sett 40mm Anhydrit 

flotílögn. Lagnirnar eru lagðar með c/c 150mm millibili, samkv. leiðbeiningum. 

Fullbúið kerfi inniheldur, mælagrind, stýribúnað, stofnlokum og dreifigrindum. Þeir lokar sem 

verða á kerfinu þurfa að þola 16bara þrýsting og þurfa allir lokar að vera af góðri gerð og 

samþykkt af byggingaryfirvöldum. Þetta þarf allt að vera tilbúið til notkunar þegar verktaki 

hefur skilað þessu af sér.  

Magn/ einingarverð: Magn er gefið upp í nettó 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. 

2.4.3.2 Ofnakerfi 

Ofnalagnirnar eru 18mm PEX rör í rör kerfi. Verktaki skal leggja lagnirnar samkvæmt 

teikningu og verður staðsetning loka og stúta að vera í samræmi við ofnatöflu. Allar stærðir á 

ofnum er að finna í ofnatöflu og þarf verktaki að fara eftir henni við kaup á efni. Ofnar í 

húsinu þurfa að uppfylla ÍST-69 og ÍST EN 442. 

2.4.4 Hreinlætistæki 
Öll hreinlætistæku skulu verða tilbúin til notkunar að verki loknu og á að nota CE-merktar 

vörur. Við uppsetningu skal fara eftir leiðbeiningum  framleiðanda.  

Á baðherbergjum hússins verða upphengt klósett.  Baðker, sturta, klósett og handlaugar eru 

úr postulíni. Sturturnar eru báðar gerðar á staðnum (e.walk in), með gleri frá Íspan. Sturtan 

er flísalögð, frá gólfi og upp og passa þarf val á flísum, þar sem ekki mega þær vera of hálar, 

best væru þá grófar flísar. Hallinn á sturtubotninum mætti vera með 20‰ halla. Inn á 

baðherbergi þarf að vera hitastýrð blöndunartæki. Blöndunartæki mega ekki fara yfir 60-65° 

og handlaugar ekki yfir 40°.  

Vatns- og frárennslisleiðslur verða tengdar þannig að kúluloki sé á endanum. Þvottavélin 

verður tengd þannig í þvottahúsinu en uppþvottavélin verður tengd undir vaskinum við svona 

loka.  Öll tæki verða úr ryðfríu burstuðu stáli nema blöndunartækin fyrir sturturnar, þær verða 

úr krómi.  
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar. 

 

2.5  RAFORKUVIRKI     
 

2.5.1   Almennt 
Við hönnun á raforku í húsi verður að fara eftir stöðlum og reglugerðum um það. Öll 

raflagnatákn á séruppdráttum, þá gildir ákvæði staðals IEC60617 og um 

brunaviðvörunarkerfi ætti ÍST EN 54 að gilda og einnig leiðbeiningar frá húsnæðis og 

mannvirkjastofnun.  

Allar raflagnir verða hannaðar af raflagnahönnuði/meistara. Þeir og aðrir sem koma að 

rafmagni og hönnun þess skulu fylgja efir stöðlum ÍST 150 og ÍST 151. Hann skal koma með 

efni og tæki sjálfur. Vinna hans felst í að leggja rafmagnið um allt húsið, tengja 

rafmagnstækin í eldhúsinu s.s ofn, helluborð, uppþvottavélina og háfinn.  

2.5.2   Dósir 
Allar dósirnar í húsinu skulu vera úr trefjaplasti. Dósirnar eu festar í götin og sett er svo 

rafmagnsleiðslurnar í þær. Lok þarf að vera á öllum dósum í húsinu. 

2.5.3   Pípur 
Plastpípur þurfa að vera vandaðar og er best að samskeyti pípna sé sett saman með 

plasthólkum. Í töflukassann þá þarf að setja plastkraga svo pípurnar skemmist ekki. Allar 

þær pípur sem verða lagðar í veggina þurfa að vera vel fetar og festast í stoðirnar. Draga 

þarf svo girni í gegnum pípurnar og nota skal dragbönd. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum, mælt af 

teikningu. Í einingaverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.  

2.5.4   Töflu- og tengikassi 
Töflukassinn verður staðsettur í samræmi við teikningar og er það rafvirkinn sem sér um að 

þetta sé á réttum stað. Skápurinn sem er notaður skal vera úr málm. Skápurinn þarf að rúma 

vel allar þær raflagnir sem til þarf og meira en svo. Merkja þarf vel hvern og einn lið í 

skápnum svo það fari ekki á milli mála hvað hver liður gerir. Einlínumynd skal vera til sýnis 

hjá kassa.  

Tengikassi  þurfa einnig að vera rúmgóðir og gott er að hafa þá einnig úr málmi. 
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar. 

 

2.5.5   Lekaliði og sjálfvör 
Í öllum kössum þurfa að vera lekaliðar og sjálfvör. Bæði þarf að vera frá góðum 

framleiðundum og skal þetta vera vel merkt. Sjálfvirk vör þarf að vera með skammhleypivörn. 

Með lekaliðina þá þurfa allir að vera gerðir fyrir 63A málstraum og þurfa bæði sjálfvörin og 

lekaliðirnir að þola 50°C í umhverfishita.  

Við uppsetningu á þesssu þarf að fara eftir reglugerðum og lögum um raforkuvirki.  

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið er af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. 

2.5.6   Ídráttur, vinnuraflögn, tenglar og rofar 
Samkvæmt teikningu sést hvað þarf marga rofa og tengla og skal fylgja því. Rafvirki skal fara 

yfir þau gögn um húsið. Allt sem rafvirkinn gerir, er hann ábyrgur fyrir. Allt efni sem hann 

velur í vinnu sína þarf að vera samþykkt og í góðum gæðaflokki. Mjög mikilvægt er að efnin 

séu brunatreg. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum, mælt af 

teikningu. Í einingaverðum skal vera innifalið öll efni og vinna. 

2.5.7   Vinnurafmagn 
Til þess að allir geti skilað sínu þá þarf að hafa vinnurafmagn á meðan. Þetta er bæði til að 

knýja fram rafmagnsverkfærin og ljós. Þegar notað er vinnurafmagn þarf það að standast 

öryggiskröfur og það verður að vera hægt að slá því út. 

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, 

vinna, vélar og flutningar. 

2.5.8   Tenglar og rofar 
Tenglarnir í húsinu munu þola 16A straum við 230 volt. Tenglarnir eru festir í dósirnar og þeir 

rofar sem þarf, eiga að vera frá sama framleiðanda. Mjög mikilvægt er að þetta passi allt vel 

saman og inn á milli að setja klær inn í tenglana. Rofarnir sem eru í tenglunum þurf að lúta 

sama rafstraum og tenglarnir, 16A við 230 volt.  

Allur ídráttarvír skal vera einangraður eirvír. 
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. 

 

2.5.9   Heimilistæki  
Rafmagnsnotkunin í eldhúsinu skiptis svona og skal fara 

eftir lista og teikningum hvar nákvæmlega tenglarnir eiga 

að fara. En tengillinn fyrir helluborðið er 2*16A, ofninn 

16A, viftan fyrir ofan helluborðið tekur 110W og 

örbygljuofninn 10A. 

2.5.10   Smáspenna 
Vinna skal vera til fyrirmyndar og unnið skal í samræmi 

við þær reglugerðir og staðla sem ætlast er til. Allt skal 

unnið samkvæmt teikningu. Rafiðnaðar meistarinn skal 

kynna sér og vinna samkvæmt hönnunargögnum og lýsingu. Vinna skal eftir ISO/IEC 11801-

(1-6). Allt efni sem hann notar skal vera í hæsta gæðaflokki og þarf allt að vera samþykkt af 

þar til gerðri stofnun. Það er mjög mikilvægt að velja efni þolir bruna (skv. Staðli  IEC). Sá 

verktaki sem sér um þetta verk er ábyrgur fyrir því  

2.5.11   Krossbretti, símastrengur, bjalla o.fl. 
Þegar verktaki setur upp krossbrettið þarf hann að passa upp á tengingarnar og merkja þær 

þannig að skiljanlegt sé hvaða vírar tengast í hvað.  

Tengja þarf alla símastrengi, tölvu og dyrabjöllu og þarf þetta að verða tilbúið til notkunar 

þegar þessum hluta líkur.  

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. 

2.5.12   Grunnskaut á vatnsinntaki og jarðbinding 
Ganga skal frá grunnskautinu á vatnsinntaki samkvæmt teikningum.  

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum, talið af teikningum. Í 

einingaverðum skal innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni, vinna, 

vélar og flutningar. 

(Bygg-kerfið, 2021) 

 

 

 

 

  

Raftæki í húsinu 
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2.6 FRÁGANGUR INNANHÚSS 

Þessi hluti fjallar um alla þá vinnu og frágang sem tilheyrir húsinu innandyra. Vinna skal eftir 

verklýsingu, teiknisettum og magnskrá sem samþykktar hafa verið af byggingarfulltrúa. Ef 

vafi leikur á við lestur teikninga eða verklýsingar skal leita til hönnuðar. Verk skal unnið af 

fagaðilum í viðkomandi iðngrein. Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna og byggingahluta og er 

það á kostnað hans ef skemmdir verða á efnum eða verkstað vegan framkvæmda. Allt efni 

skal pakkað inn með viðunandi hætti, geymt á öruggu undirlagi og á þurrum stað. Ef verktaki 

óskar eftir því að vinna með önnur efni en tekið er fram í verklýsingu skal hann fá samþykki 

eftirlitsmanns. 

2.6.1 Múrverk innanhúss: 

2.6.1.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar. 

Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.  

Múrhúðun skal unnin í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Fylgja skal leiðbeiningum 

framleiðanda þess efnis sem notað er varðandi undirbúning, framkvæmd, blöndun efnis og 

aðra þætti er viðkoma múrvinnu. Öll múrvinna og efni við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST-

10 og ÍST EN 15824:2017. Leita skal staðfestingar Rannsóknarstofu Byggingariðnaðarins á 

gæðum efnis ef vafi leikur þar á. 

Áður en múrhúðun hefst skal ganga frá öllum lögnum í veggjum og höggva burt alla 

víra/tengi minnst 15 mm inn í steypu þar sem múrhúðun kemur yfir en 25 mm á öðrum 

flötum. Fletir sem á að múra skal bleyta 24klst áður en múrhúðun hefst. 

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

samþykkir. 

2.6.1.1  Viðgerðir og holufylling á steypu. 

Höggva skal burt mótavír, brjóta af og slípa burtu allar nibbur og ójöfnur, brjóta upp steypu- 

hrúður, þar til sést í heila samfellda steypu.  Verktaki skal ráðfæra sig við eftirlitsmann um 

hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en gert er við þau. Síðan skal fylla 

allar holur með múrlögun (t.d. 1:2).  Stórar holur og malarhreiður skal fylla í áföngum þannig 

að góð binding fáist milli steins og múrs.  Rétta og jafna skal öll horn og brúnir.  Að viðgerð 

lokinni skulu allir fletir holufylltir og fái þá yfirborðsmeðhöndlun sem segir til í magnskrá.  

Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti rýmis.   
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2), mælt af teikningum, eða af annarri þeirri 

einingu sem fram kemur í magnskrá.   Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að 

fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar og förgun umframefnis. 

2.6.1.2  Grófhúðun veggja og lofta. 

Þar sem pípur eru í raufum, leiðslur í veggjum eða einangrun, skal setja bylgjupappa yfir 

pípur og síðan höggnet, er nái minnst 20 cm út fyrir raufar báðu megin.  Allt sem á að múrast 

eða steypast inn, svo sem rafmagnsdósir, stokkar, ristar, leiðslur o.þ.h. skal setja á sinn 

stað, áður en múrhúðun hefst. 

Áður en múrhúðun hefst beint á steinsteypta fleti, skal höggva mótavír burt og hreinsa 

yfirborðið. Múrhúða skal með fullri afréttingu.  Lágmarksþykkt múrhúðunar á einangrun, skal 

vera 1,5 cm.  Múrhúðun skal alls staðar hafa góða viðloðun og skal verkinu þannig hagað að 

sprungumyndun verði sem minnst. Séu fletir einvörðungu grófhúðaðir skal þess gætt að 

áferð verði sem sléttust og engin för eftir verkfæri sjáanleg 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja grófhúðun áður en verki er haldið áram.  

2.6.1.3  Gifspússning veggja. 

Liður þessi felur í sér pússningu veggja með viðurkenndu gifsi.  Setja skal prófíla á öll úthorn 

og gluggakarma til styrktar og eru þeir límdir upp og afréttir með gifsblöndu. Yfir öll stærri rör 

og stamma skal setja net. Sparsla skal vel í öll göt. Í lokin eru allt yfirborð flatarins hreinsað 

og fínsparslað og skilað tilbúið til málunar.  

Á einangraða veggi sprautast gifs 1,0 cm á þykkt, dregið í net.  Netið er látið skarast um 10 

cm, yfir netið er sprautað 1,0 cm af gifsi sem síðan er sparslað út, filtað og glattað.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og miðast við frágengna fleti eins og 

hægt er að mæla þá að verki loknu.  Kantar inn að hurðum og gluggum eru ekki taldir með í 

magntölum múrhúðunar, en þess í stað eru göt minni en 3 m2 ekki dregin frá.  Múrhúðun lagna er 

ekki magntekin sérstaklega, en skal innifalin í einingarverði múrhúðunar.  Í einingarverðum skal 

vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinnu, vélar og flutningar og 

brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Innifalið er brúnir, 

kantar, kverkar, handlang, vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið og ekki er reiknað í 

öðrum liðum verksins. 

2.6.1.4  Gólfílögn. 

Áður en flotun hefst skal fjarlægja alla steypuklumpa, misfellur og ryk og skal flöturinn sem á 

að flota vera vel hreinsaður. 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 +/- 3 

mm 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. Fara skal 
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eftir leiðbeiningum framleiðanda varðandi blöndunarhlutföll efna. Þar sem hitalagnir eru í 

gólfum skal þykktin á lögn yfir hitalögnum vera a.m.k. 35 mm. Hita skal ekki hleypt á 

hitakerfið fyrr en þrem vikum eftir útlögn og skal hitinn í upphafi ekki vera nema 10°c yfir hita 

gólfsins.  Hitann má síðan auka um 5°c á dag þar til hámarkshita er náð.  Síðan skal minnka 

hitann að nýju um 5°c á dag niður í hæfilegan hita. 

MAGNTÖLUR : Magn er mælt í fermetrum (m²). miðað við ílögð gólf. Innifalið í einingaverði er öll 

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

2.6.2 Léttir veggir og klæðningar innanhúss: 

2.6.2.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það þegar í stað til nánari 

ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 

eftirlitsmanns.  

Létta veggi, loft og klæðningar innanhúss og það sem þeim tilheyrir, skal vinna  samkvæmt 

meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum, stöðlum, lögum og 

reglugerðum.  Allt efni skal vera valið og gallalaust.  Nota má önnur efni en fram koma í 

verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir.  Vanti uppá verklýsingar skal 

nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

2.6.2.1  Léttir innveggir. 

Öll trésmíði skal framkvæmd af faglærðu fólki. Efni skal vera frá fyrsta flokks framleiðanda 

og fara skal eftir leiðbeiningum framleiðanda um framkvæmd.  

Innveggir efri hæðar eru eingöngu léttir timburveggir. Innveggir neðri hæðar eru ýmist léttir 

timburveggir eða steyptir. Léttir veggir eru smíðaðir úr 70mm blikkstoðagrind með tvöföldu 

gifslagi sitthvoru megin og einangraðir. Þær hliðar innveggja sem snúa að votrýmum skulu 

klæddir með rakavörðu gifsi. Innveggir verða sparslaðir og málaðir hvítir. Heildarþykkt veggja 

er 120mm nema sá sem inniheldur dreifikistu lagna í við þvott/bað á 1.hæð er 150mm. Við 

dyraop skal styrkja stoðir og yfirstykki með innfelldri trégrind. Allur frágangur horna, kverka, 

lista o.fl. skal vera samkvæmt fyrirmælum framleiðanda efnis.  

Til að uppfylla brunavarnakröfu sem gerð er í byggingareglugerð 9.6.20 gr. skulu allir veggir 

sem liggja að bílskúr vera steyptir REI 60 veggir. 

Léttir innveggir 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. Blikkstoðir skulu vera galvanhúðaðar svo og reimar og fylgihlutir. 
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Verktaki skal koma fyrir plötum í veggjum þar sem festa skal upp innréttingum, búnaði eða 

tækjum og skulu þær vera hluti af einingarverði veggjanna.  Hann ber fulla ábyrgð á að slíkar 

plötur séu settar á alla þá staði sem þeir þurfa að vera, jafnvel þó að það komi ekki fram á 

teikningum eða verklýsingum.  Þar sem lagnir, loftstokkar, raflagnir, kapalstigar o.þ.h. ganga 

í gegnum eða út úr veggjum skal ganga frá samskeytum á viðurkenndan hátt með tilliti til 

bruna- og hljóðkrafna. 

Lagnagrind skal smíða úr furulistum af þeirri stærð sem kemur fram í magnskrá og á 

teikningum og með millibilinu c/c 600 mm nema annað sé tekið fram í magnskrá og á 

teikningum.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) og mæla má að verki loknu.  Veggir eru 

mældir í m2 öðru megin.  Öll op eru dregin frá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun 

umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldar styrkingar í veggjum, 

vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

2.6.2.2  Klæðningar innanhúss. 

Áður en uppsetning klæðningar hefst skal gæta þess að hún hafi ekki skemmst við flutning á 

staðinn.  Gæta skal þess, að efni undir klæðningu skemmist ekki við uppsetningu.  Plötur 

skal setja saman sem heillegastar. Samskeyti skulu koma á uppistöður eða á grind og skal 

þeim hliðra þannig að þau standist ekki á, eftir því sem við á.  Auk þeirra samskeyta sem 

koma upp af dyrum skal staðsetja samskeyti (og uppistöður) þannig að mjórri plöturnar komi 

næst útvegg.  Á veggjum sem engar dyr eru á skal jafna samskeytum þannig að endabil á 

báðum endum verði jafnstór.  

2.5.2.10.1 Gifsplötur  

Gifsplötur skulu vera fyrsta flokks framleiðsla sem uppfylli DS/SBI staðla.  Þykkt platna skal 

vera 13 mm, þyngd 9,0 kg/m2 +/- 0,2 kg/m2.  Plöturnar skulu vera með álímdum pappa með 

fullfrágenginni áferð.  Plöturnar skal skrúfa á grind með 3,9/35 mm skrúfum með c/c 150 mm 

millibili.  Hornskinnur HS29, skulu vera á öllum úthornum til styrktar.  Gifsplötur skal ekki 

setja upp við lægra hitastig en 15°c.  

2.5.2.10.2 Krossviður  

Plöturnar skulu negldar í lími á stoðir með galvaniseruðum, dúkkuðum saum, c/c 150 mm og 

skal kafreka þá með dúkknál.   

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  Öll op 

eru dregin frá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, 

vinna, vélar og flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að 

ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki 

reiknað í öðrum liðum verksins. 
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2.6.2.3  Þolplast á veggi og í loft. 

Liður þessi felur í sér að leggja til og koma fyrir rakavarnarlagi úr 0,2 mm þolplasti neðan á 

sperrur í þaki og innan á útvegg.  Samskeyti skal skara á sperrum eða á uppistöðum, minnst 

200 mm og þétta nægilega.  Öllum samskeytum skal lokað með til þess gerðu límbandi.  Þar 

sem rakavarnarlagið mætir öðrum efnum svo sem múruðum útvegg skal þétta samskeytin 

með urethankítti eða sambærilegu.  Vanda skal sérstaklega frágang rakavarnarlagsins þar 

sem það er rofið svo sem við glugga, loftbita o.þ.h.  Leita skal í leiðbeiningar frá 

Nýsköpunarmiðstöð, Rb-blað, um frágang á plastdúk fyrir rakavörn.)  Vanda skal þéttingu 

rakavarnarlagsins þannig að það sé hvergi loftleka að finna á því. Rakavarnarlag skal vera 

utan við raflögn þar sem því verður við komið.  

Komi slysagöt á rakavarnarlagið skulu þau lagfærð í samráði við verkkaupa fyrir klæðningu. 

2.6.2.4  Steinullareinangrun, þétt. 

Inn í blikkprófílagrind c/c 600 kemur steinullareining 70mm, þétt 30kg/m3. Inn á milli sperra 

kemur þakull 220mm með áföstum vindpappa. Einangrun skal liggja alls staðar fast við 

grind/sperru og hvergi má myndast holrými. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda ullar 

varðandi notkun renninga og útfærslu þeirra á utanverð samskeyti ef þeirra er þörf.  

Þar sem gert er ráð fyrir útloftun skal gæta þess að útloftunarbil sé amk. 25 mm. Útloftunarbil 

er myndað með kverklistum 25x25 mm sem ullin leggst upp að.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu. eða 

þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Öll op eru dregin frá.  Í einingarverðum skal vera 

innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og brottflutningur 

og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig eru innifaldir vinnupallar og 

annað sem þarf til að fullgera verkið, ef það er ekki reiknað í öðrum liðum verksins. 

2.6.2.5  Gluggagerekt. 

Verktaki skal leggja til og setja upp gerekti í samræmi við teikningar og verklýsingu. 

2.6.2.6  Loftgrind. 

Loftgrind skal smíða úr heflaðri furu 34x70mm, 1.flokks og húsþurri (smíðafura).  Grind sé 

með bilinu c/c 600 mm mest og  undir öllum köntum.   Negla skal lista með 2 stk 

galvaniseruðum nöglum í hverja sperru eða í c/c 300 mm.  Þar sem rakaþétt lag er undir 

listum skal gæta þess að það skemmist ekki við uppsetningu þeirra. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig 

eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 
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2.6.2.7  Gólfparket og gólflistar. 

Harðviðarparket skal lagt á öll rými nema votrými, andyrri, bílskúr og geymslu. Efnið skal 

vera gallalaust, við lagningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda í hvíetna. 

Verktaki leggur til og kemur fyrir gólflistum í samræmi við teikningar og magnskrá. Listarnir 

skulu vera fulllakkaðir nema annað sé tekið fram. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar og brottflutningur og förgun umframefnis og efnis sem rifið er ef um er að ræða. Einnig 

eru innifaldir vinnupallar og annað sem þarf til að fullgera verkið. 

2.6.3 Járn- og blikksmíði: 

2.6.3.0  Almennt 

Járn- og blikksmíði innanhúss skal vinna samkvæmt teikningum, meðfylgjandi verklýsingum 

og góðum og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir.  Nota má önnur 

efni an fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og ef verkkaupi samþykkir.  Vanti 

uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.  Verktaki skal 

kynna sér leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda efnis og búnaðar svo og aðstæður á 

byggingastað og sannreyna málsetningar áður en smíði hefst. 

2.6.3.1  Handrið úr gleri og áli. 

Handrið skal soðið saman eða boltað saman úr stálrörum og járnum eftir því sem teikningar 

segja til um og fest tryggilega á vegg, stigakant eða gólf samkvæmt teikningunni. Handrið 

skulu vera barnheld þ.e. mesta bil milli lóðréttra píla sé ekki yfir 100mm og hæð handlista sé 

1,0 m.  Stigi skal vera vottaður af Mannvirkjastofnun til notk. í rýmingarleiðum sé ekki annað 

tekið fram.  

2.6.3.2  Loftrör og útsogsventill. 

Rör skulu vera úr heitsinkhúðuðu stáli, nema annað sé tekið fram. Þar sem tekið er fram að 

hljóðeinangra skuli loftrör, skal setja um þá stein- eða glerullarplötur, sem eru amk. 120 

kg/m3.  Yfirborðið skal vera bundið með neoprenehúð eða öðru sambærilegu, sem þolir allt 

að 15 m/s lofthraða.  Samskeytum skal loka með blikkvinklum.  

Fylgja skal kröfum byggingarreglugerðar, kafla 14.9 varðandi loftræstibúnað.  

Útsogstúður, útsogsdreifarar og ventla skal verktaki leggja til, koma fyrir og tengja í samræmi 

við teikningar og magnskrá.   Búnaður þessi skal vera af vandaðri gerð og samþykktar af 

verkkaupa.  

Útsogsdreifarar skulu tengjast þrýstihólfi.  Soghólf búnaðarins skal vera með stillanlegu 

loftmagni og skal loftmagnsmæling gerð með þrýstimælingu að viðstöddum eftirlitsmanni 

verkkaupa.  
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) eins og mæla má 

eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 

þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar, verkpallar ef þeir koma ekki annarsstaðar fram og 

brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.6.4 Málun innanhúss: 

2.6.4.0  Almennt 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

vinnubrögðum og í samræmi við staðla. Loftraki í því húsnæði þar sem málun fer fram skal 

vera minni en 60% í a.m.k. 10 daga áður en málningarvinna hefst.   Rakastig í steypu skal 

ekki vera hærra en 1,7% (af þunga) og rakastig í múr skal ekki vera hærra en 2%. Þar sem 

raki getur komist að, svo sem í og við glugga skal nota lakkspartl ef spartla þarf. Áður en 

málun hefst, skal hreinsa allt sem mála á af efnum sem skaðleg eru málningu svo sem ryð, 

feiti eða önnur óhreinindi.  

Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum framleiðenda málningarinnar um 

undirbúning og framkvæmd, Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum og magnskrá, 

enda samþykki verkkaupi það og að um sambærileg efni sé að ræða.  

Verktaki ber ábyrgð á að málningu, fylliefni eða upplausnum sé ekki hellt í frárennslislagnir 

hússins, heldur eytt á eyðingarstöð. Áður en húsnæðinu er skilað, skal verktaki yfirfara það 

og gera við skemmdir, sem kunna að hafa orðið á verktímanum.  

2.6.4.1  Málun gifsklæddra innveggja og lofta. 

Límdur er upp þar til gerður borði á plötusamskeyti gifsplatna.  Tvíspartla skal yfir 

samskeytin þannig að sem minnst beri á samskeytum.  Þar sem plötur mæta öðrum vegg, 

lofti o.þ.h. skal kítta með akrýlkitti.  Á öll úthorn veggja skal setja Þar til gerða hornalista 

(0,4x29x29 mm).  Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir. 

Mála skal veggi klædda gifsplötum sem hér segir:  

1. Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnanlegri grunnmálningu.  

2. Þegar grunnur er orðinn þurr skal gera við naglaholur og aðrar misfellur á yfirborðinu  

með spartli og slípa yfir og bletta.  

3. Mála með plastmálningu með 20% herði í síðustu umferð ef um er að ræða eldhús, 

böð, snyrtingar eða þvottahús, annars með 10% herði í síðustu umferð. Fjöldi 

umferða samkvæmt magnskrá. 

2.6.4.2  Málun steyptra innveggja. 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir og rakastig í múrhúðun undir 2%.  

Slétt sandspartl 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.  Gljái 20% ef um er að ræða eldhús, 

böð, snyrtingar, þvottahús eða skyld rými, annars 10%.  Fjöldi umferða samkvæmt 

magnskrá. 

2.6.4.3 Málun gólfa. 

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir og rakastig í múrhúðun undir 2%.  

2.5.4.70.1 Rykbinding gólfa: 

Múrhúðaða fleti skal mála sem hér segir:  

 1)   Steinslípa og hreinsa vel (ryksuga).  

 2)   Grunna með blöndu af múr- eða semplasti, vatni og málningu (t.d. 1:1:1)  

2.5.4.70.2 Málun gólfa með epoxylakki: 

Gólf skal mála sem hér segir:  

 1.  þvo með 20% saltsýru.  

 2.  Þvo saltsýru vel af gólfum og gólf látið þorna.  

 3.  Grunna með þynntu epoxylakki, 30% þynnir.  

 4.  Gera við, slípa og bletta.  

 5.  Tvílakka með epoxylakki.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) eins og mæla má 

eða telja að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið 

þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar, verkpallar ef þeir koma ekki annarsstaðar fram og 

brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.6.5 Innréttingar:  

2.6.5.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.  

Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.  
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Innréttingar og hurðir skal smíða og setja upp samkvæmt teikningum og meðfylgjandi 

verklýsingum, þannig að uppfylltar séu fyllstu kröfur um gæði og góðan frágang, staðla, lög 

og reglugerðir. Verktaki leggi fram staðfestingu á gæðum viðar og platna. 

Ætíð skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu innréttinga og hurða.  Mæla 

skal fyrir öllum innréttingum og hurðum áður en smíði hefst. 

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

Þær skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega.  

Festingu í létta veggi skal framkvæma af sérstakri vandvirkni þannig, að hvergi sé laust eða 

líkur til að losni.  Nota skal styrkingar þar sem þarf til að tryggja góða festingu og burð.  

Festifleygar skulu vera heilir í gegn, sléttir við vegg. Festingar, boltar, skrúfur og saumur skal 

vera heitgalvanhúðað.  

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi 

samþykkir.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi 

samþykkir. 

2.6.5.1  Innihurðir. 

Innihurðir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem kveðið er á um í magnskrá.  Verktaki skal 

taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla ábyrgð á þeim. Skrúfur og 

lamir skulu vera í sama lit. Allar innihurðir sem falla að veggjum eða innréttingum skulu 

stöðvaðar með þar til gerðum stoppurum, festum í gólfi eða á vegg. 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 og hafa ljósasíu til að minnka gulnun viðarins. Setja skal tvær lamir með 

kúlulegum á allar léttar innihurðir.  

Eldvarnarhurð, EI-CS60, í bílskúr og geymslu skal vera af þeirri stærð og gerð sem segir í 

magnskrá, skal hún vera af viðurkenndri gerð og standast þær kröfur sem henni er ætlað. 

Karmar eldvarnarhurðar skulu vera úr stáli. Á massífar hurðir skal setja 3 lamir. 

Leiðbeiningum framleiðanda skal fylgja við uppsetningu hurða. Skulu þær falla vel að 

körmum og vera tryggilega fastar. Gæta skal þess að hurðir skemmist ekki fyrir eða við 

uppsetningu. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig festingar, lamir, skrár, cylinderar, lyklar, handföng, hurðarpumpur, felliþröskuldar, 

læsingar, merki við salernishurðir og brottflutningur og förgun umframefnis. 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

51 
 

2.6.5.2  Hurðir í sturtuklefa. 

Hurðir í sturtuklefa skal verktaki leggja til og koma fyrir í samræmi við teikningar.  Þær skulu 

vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum og í magnskrá.  Hurðirnar skulu vera 

vandaðar og uppfylla þær kröfur sem gerðar eru hverju sinni um búnað t.d. lokunarbúnað, 

handföng, o.fl. 

2.6.5.3  Eldhúsinnrétting.  . 

Verktaki setur saman og setur upp eldhúsinnréttingu samkvæmt teikningum. Tréverk skal 

vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8 -11%. Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 

kg/m3 eða meira.  

Innrétting er afhent á verkstað ósamansett og einingar lakkaðar. Borðplata er úr plasthúðaðri 

spónarplötu, 280mm á þykkt, ljós að lit. Plast á borðplötu er hitaþolið. Skápar eru úr 

spónarplötum lökkuðum í ljósum lit. Framhliðar undirskápa og hárra skápa skal vera úr 

eikarspón í dökkum lit. Yfirskápar skulu vera úr trefjaplötu lökkuðum í ljósum lit. Lamir skápa 

skulu ekki sjáanlegar.  

Í eldhúsi skal vera vaskur, eldavél, bakaraofn, kæliskápur, rými fyrir uppþvottavél og 

eldhúseyja. Eldhúsborðhæð skal vera 90 cm. Samkvæmt byggingarreglugerð 6.7.3.gr. skal 

athafnarými framan við eldhúsinnréttingu ekki vera minna en 1.50 m að þvermáli. Gæta skal 

að öllum frágangi innréttinga. 

Leiðbeinendum framleiðenda skal fylgt við samsetningu og uppsetningu á eldhúsinnréttingu. 

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

Þær skulu falla vel að veggjum og festa tryggilega. Verktaki ber ábyrgð á meðhöndlun og 

uppsetningu innréttingar. 

2.6.5.4  Baðinnrétting og þvottahús.  . 

Verktaki setur saman og setur upp bað- og þvottahússinnréttingu samkvæmt teikningum. 

Tréverk skal vera fyrsta flokks og þurrkað, rakastig 8 -11%. Spónaplötur skulu vera með 

rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. 

Innrétting er afhent á verkstað ósamansett og einingar lakkaðar. Borðplata er úr plasthúðaðri 

spónarplötu, 280mm á þykkt, ljós að lit. Borðplata skal vera vatnsfráhrindandi. Skápar eru úr 

spónarplötum lökkuðum í ljósum lit. Framhliðar undirskápa og hárra skápa skal vera úr 

eikarspón í dökkum lit. Yfirskápar skulu vera úr trefjaplötu lökkuðum í ljósum lit. Lamir skápa 

skulu ekki sjáanlegar. 

Á baðherbergjum skal vera tvöfaldur vaskur. Í þvottahúsi skal vera vaskur og rými fyrir 

þvottavél og þurrkara.  
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2.6.5.5  Fataskápar og aðrir háir skápar.  . 

Verktaki setur saman og setur upp bað- og þvottahússinnréttingu samkvæmt teikningum. 

Fataskápar eru afhentir á verkstað ósamasettir og lakkaðir.  

Tréverk fataskápa og annarra skápa sem eru undir þessum lið, skal vera fyrsta flokks og 

þurrkað, rakastig 8-11%. Spónaplötur skulu vera með rúmþyngd 650 kg/m3 eða meira. 

Skápar og hillur skulu smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum minnst 16 mm 

þykkum, en hurðir, gaflar og hliðar, sem sýnilegar eru utanfrá skulu vera úr hvítum 

trefjaplötum. Skúffur skulu vera úr plasti eða plasthúðuðu prófilefni með skúffubotni úr 

plasthúðuðu masoniti.  Lamir skápa skulu ekki sjáanlegar. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m), stykkjum (stk), eins og mæla má eða 

telja að verki loknu eða af annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum skal 

vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar. Einnig 

brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.6.6 Flísar:  

2.6.6.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilji að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.  

Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.  

Flísalögn skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

vinnubrögðum og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir.  Vanda skal alla flísalögn og er til 

að mynda nauðsynlegt að yfirfara undirlag m.t.t. hugsanlegrar skekkju o.fl.  Uppgötvist 

skekkjur skal verktaki bregðast við því í samráði við eftirlitsmann.  Fúgur á aðliggjandi gólfum 

með sömu stærð af flísum og sökkulflísum skulu standast á við gólfflísar eftir því sem hægt 

er.  Flísar á gagnstæðum veggjum skulu byrja eins. Gæði flísa skal miðast við staðalinn DIN 

18155 og 18166.  

Leyfileg frávik á stærðum flísa er +/- 1 mm, yfirborðsfrávik +/- 1 mm.  Þykktir flís +/- 2 mm.  

Flísar og fúgusement skulu vera að þeirri gerð sem kveðið er á um í magnskrá og/eða efnis- 

og litaskrá.  Flísarnar skulu alls staðar vera vel fastar, annaðhvort lagðar í múr eða límdar 

með vatnsþolnu flísalími.  Við lagningu og frágang flísa skal farið eftir leiðbeiningum 

framleiðanda í hvívetna.  Á teikningum kemur fram hvar skuli flísalagt.  Sérstaklega skal á 

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

Nota skal flísar frá Birgisson ehf í ljósum lit í votrými en í dökkum lit á gólf í anddyri. Gólf- og 

vegglísar í sama rými eiga að vera að sömu gerð. 
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2.6.6.1  Flísar á gólf.  . 

Leggja skal flísar á gólf beggja baðherbergja, í þvottahús og í anddyri. Flísar skulu lagðar 

samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda. Þar sem niðurföll eru skulu flísar halla 1% að 

niðurfalli og þéttist í kring. Þar sem fram kemur í magntöluskrá eða á teikningum skulu vera 

sökkulflísar 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.    

Þar sem nota skal leirflísar skulu þær vera vatns og frostþolnar.  Miða skal við hálkustuðul 

flísa R9.  

2.6.6.2  Flísar á vegg.  . 

Flísar skal leggja á alla veggi baðherbergja. Flísar skulu lagðar samkvæmt leiðbeiningum 

framleiðanda þeirra. 

Lögð er áhersla á að flísar standist á við gluggaop og fúgur í gólfi. Miða skal við að efsta 

flísaröðin sé úr heilum flísum. Brún sýnilegra flísakanta skal vara afrúnnuð og með glerjuðu 

yfirborði.  

Kvoðu skal bera á veggi og gólf undir flísalögn í sturtuklefum. Kvoðan á veggi og gólf undir 

flísalögn skal vera frá viðurkenndum framleiðanda. Setja skal borða í allar kverkar/ horn frá 

framleiðanda kvoðunnar. Kvoða skal mynda þétta filmu og fara skal að fyrirmælum 

framleiðanda varðandi endalega þykkt og fjölda umferða svo þétt lag náist. 

Endanlegt val á flísum skal vera í samráði við arkitekt.  

Samkvæmt ISO 10545.2 skulu frávik ekki vera meiri en:  

• Lengd og breidd ±0,6% að hámarki.  

• Þykkt ±5% að hámarki.  

• Frávik frá beinni línu á flísahliðum: Að hámarki ±0,5% af lengd flísahliðar.  

• Frávik frá réttu horni ±0,6% að hámarki.  

• Öldur og vindingur í yfirborði ±0,5% að hámarki.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, lím, fúguefni o.s.frv.  
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2.7 FRÁGANGUR UTANHÚSS 

Þessi hluti fjallar um allt það sem viðkemur frágangi utanhúss. Um er að ræða útveggi, 

sökkla, svalir, klæðningu, svalir, glugga, útihurðir og þak. Vinna skal eftir verklýsingu, 

teiknisettum og magnskrá sem samþykktar hafa verið af byggingarfulltrúa. Ef vafi leikur um 

við lestur teikninga eða verklýsingar skal leita til hönnuðar. Verk skal unnið af fagaðilum í 

viðkomandi iðngrein.  

Húsið stendur á steyptum sökklum. Útveggir neðri hæðar eru steyptir og útveggir efri hæðar 

eru úr CLT timbureiningum. Útveggir eru einangraðir að utan og klæddir með hvítri 

álklæðningu. Þak húss er 5° einhalla loftað sperruþak klætt með báruáli, stölluð álklæðning, 

dökk að lit. 

Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna og byggingahluta og er það á kostnað hans ef skemmdir 

verða á efnum eða verkstað vegna framkvæmda. Allt efni skal pakkað inn með viðunandi 

hætti, geymt á öruggu undirlagi og á þurrum stað. Ef verktaki óskar eftir því að vinna með 

önnur efni en tekið er fram í verklýsingu skal hann fá samþykki eftirlitsmanns. 

2.7.1 Múrverk utanhúss: 

2.7.1.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og/eða verklýsingum sem verktaki skal kynna sér 

áður en verk hefst og skilja að fullu. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með 

samþykki verkkaupa.  

Múrverk skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og vera unnið í samræmi við góð 

og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Öll múrvinna og efni við múrhúðun skal 

uppfylla kröfur ÍST-10 og ÍST EN 15824:2017. Leita skal staðfestingar Rannsóknarstofu 

Byggingariðnaðarins á gæðum efnis ef vafi leikur þar á. Vanti uppá verklýsingar skal nota 

viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

Ef eitthvað er á þeim fleti sem múrverkið nær til, sem þarf að fjarlægja vegna verksins, eða 

undirbúa flötinn á annan hátt, þannig að verkið verði í lagi að því loknu, þá skal það reiknað 

með í einingarverði verksins, nema um sé að ræða sérlið í verkinu.  Einnig skulu allar 

misfellur, brúnir, raufar o.þ.h. vera innifaldar í einingarverði, nema slíkt komi fram sem 

sérliðir í verkinu.  

2.7.1.1  Vírhögg, holufylling og vatnsþétting, sökklar.  . 

Af sökklum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 20 mm 

inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu.  Verktaki skal 

ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en 

gert er við þau.  Síðan skal fylla allar holur með múrlögun. Stórar holur og malarhreiður skulu 
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fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og múrs.  Rétta og jafna skal öll horn 

og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti hússins.  

Að viðgerð lokinni skulu allir viðkomandi fletir holufylltir borið á þá tvær umferðir af efni til 

rakavarnar.  Þykkt skal vera sú sem framleiðendur efnisins segir til um.  Áður en efnið er 

borið á skal hreinsa flötinn af óhreinindum og mótaolíu ef hún hefur verið notuð.  

2.7.1.2  Vírhögg, holufylling og pokahúðun, steinsteyptir útveggir.  . 

Á veggjum skal brjóta burt allar nibbur og ójöfnur, höggva burtu mótavír/tengi minnst 20 mm 

inn í steypu og brjóta upp steypuhrúður, þar til sést í heila samfellda steypu.  Verktaki skal 

ráðfæra sig við eftirlitsmann um hve mikið á að höggva, og láta taka út slík múrbrot áður en 

gert er við þau.  Síðan skal fylla allar holur með múrlögun.  Stórar holur og malarhreiður 

skulu fylltar í áföngum þannig að góð binding fáist milli steins og múrs.  Rétta og jafna skal 

öll horn og brúnir. Gengið verður ríkt eftir því að viðgerðir spilli ekki útliti hússins.   

Að viðgerð lokinni skulu allir útveggir holufylltir og pokapússaðir.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.  Kantar 

inn að dyrum og gluggum eru ekki taldir með í magntölum flata, en í þess stað eru göt minni en 3 

m2 ekki dregin frá.  Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. 

efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig nauðsynlegir vinnupallar ef þeir eru ekki sérliður, rýrnun, 

afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis, kverkar, skurðir o.s.frv.  Einnig þrif á umhverfi 

eftir verkið svo sem á gleri, aðliggjandi flötum o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

2.7.1.3  Gólfílögn, steyptar svalir.  . 

Gólf á svölum skal rétta af með ílögn af þeirri þykkt sem tilgreind er í magnskrá. Ílögn skal 

lögð til að mæta kröfum um vatnshalla í niðurföll auk þess að hæðarjafna við hurð. Frá 

húsvegg skal gólf hafa minnst 1% halla.   

Áður en lagt er í gólf skal hreinsa vandlega yfirborð steypu og gæta þess að hvergi séu 

slettur eða laus steypa.  Steypuyfirborði skal halda vel röku í tvo sólarhringa fyrir ílögn og 

skal kústa vandlega uppúr múrlögun með grófum strákústi áður en ílögn hefst.  Síðan skal 

múrlögun lögð út og gólf pússað. Gólfílögn skal verja of hraðri þurrkun með yfirbreiðslum t.d. 

plastdúk. 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.    

2.7.2 Klæðningar og einangrun utanhúss: 

2.7.2.0  Almennt 

Alla vinnu skal vinna samkvæmt teikningum og verklýsingum þessum og skal verktaki kynna 

sér hvorutveggja 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 sérstakleg tillit til 

aðstæðna umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna það verkkaupa þegar í 
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stað til nánari ákvörðunar.  Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki 

verkkaupa. 

Áður en verk hefst skal sannreyna öll mál á staðnum. Á milli steinsteypu og hluta úr áli og 

stáli skal ætíð setja asfaltpappa á milli eða kítta með viðurkenndu kítti. Allar festingar úr stáli 

skulu vera heitgalvanhúðaðar eða ryðfríar, eftir því sem fram kemur á teikningum eða í 

verklýsingum.  Verð á festingum skal vera innifalið í einingarverðum nema þær komi fram í 

öðrum liðum verksins. 

Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi 

samþykkir.  Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem 

verkkaupi samþykkir.  

2.7.2.1  Álklæðning og undirkerfi útveggja.  . 

Nota skal sléttplötuklæðningu á útveggi að fráskildum þeim útveggjum sem eru undir 

jarðvegi. Álplöturnar eru hnoðaðar á álundirkerfið Triple-S. 

Klæða skal alla útveggi hússins með ál-klæðningu. Klæðningin skal vera 2,00mm þykk 

álklæðning, seltuþolin með efnasamsetningunni AIMg3 (3% magnesíum). Klæðning skal 

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

DI EN ISO 9001:2008 

DIN EN ISO 14001 and OHSAS 18001 

DIN EN 1396 salt spray test 

DIN EN ISO 9227 

Álplöturnar skulu vera coilcoted litaðar í verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í hlutföllunum 

80/20 húð sem ysta vörn, bakhlið platnanna skal vera með hlífðarlakki. Plöturnar sem 

notaðar eru í vatnsbretti skulu vera með hljóðvörn á bakhlið. Allt efni og uppsetning skal vera 

skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv. fyrirmælum framleiðanda og verkkaupa. 

1. Mæla skal flötinn sem á að klæða og deila niður álleiðururm skv. teikningum og í fullu 

samráði við eftirlitsmann. 

2. Veggfestingar/vinklar eru því næst festir á vegginn með 8x72 mm 

heitgalvaniseruðum múrboltum. Múrbolta er nóg að herða 35-40 kN en það er ca. 

Hálfhringur eftir að róin er orðin stíf. Bil milli veggfestinga fer eftir hæð og 

staðsetningu húsa. Nánari upplýsingar veitir framleiðandi. 

3. Pappa skal setja undir allar veggfestingar (milli málma og steypu). 

4. Einangrun sett á milli og fest með dífflum. Að því loknu skal koma fyrir T-leiðurum 

80x60x2 undir lóðrétt plötusamskeyti. Undir fúguna milli platna skal setja litaða 
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álþynnu í sama lit og klæðningin. Undir plöturnar eru settir L-leiðarar 60/40/2 og skulu 

þeir vera festir í veggfestingarnar þ.a. þeir mynda U. 

5. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðururm. 

6. Álleiðarar eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum, 4,2x19mm. ATH á 

hver leiðara hvort sem hann er stuttur eða langur, skal setja einn fastan punkt en alla 

hina hreyfanlega. (Hringlaga göt fyrir fasta punkta og ílöng göt fyrir hreyfanlega 

punkta á veggfestingum) þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir. 

7. Leiðarar skulu vera staðsettir í beinni línu við hvort annan en ATH, ekki má samsetja 

tvo leiðara. Bil þarf að vera á milli þeirra og hámarkslengd hvers leiðara er 5,7 m. 

8. Huga þarf að þéttingu að gluggum, hurðum, könntum, þakbrún o.s.frv. en frágangur 

skal vera skv. sérteikningum. 

9. Notast skal við álplötur sem eru mældar út, klipptar og beygðar hjá viðurkenndri 

blikksmiðju. Skulu þær vera festar með sérstökum álhnoðum og gæta þess að nota 

rétta stærð á borum <7mm. Jafnan skal notast við gott skapalón þannig að öll göt 

séu í beinni línu og í jafnri fjarlægð frá útbrún plötu. 

10. Við alla uppsetningu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir 

þörfum og gæta þess að bil milli platna sé jafnt. 

11. Áhersla lögð á að loftun sé allstaðar óhindruð. 

12. Vegna hættu á tæringu skal hindra alla snertingu áls við blauta steypu eða aðra 

málma. Gæta skal að allt efni og allar festingar séu þannig. 

13. Hreinsa skal alla leiðara með DYnamic cleaner og bakhliðar álplatna með hreinsi frá 

framleiðanda. Yfirborð álplatna og leiðara skal vera þurrt við límingu.  

2.7.2.2  Einangrun undir utanhússklæðningu.  . 

Nota skal einangrun af þeirri gerð og þykkt sem fram kemur í magnskrá. Hafa skal 

einangunina sem mest í heilum plötum.  

Einangrun skal vera steinullareinangrun 80 kg/m3.  Einangun skal festa með díblum af þeirri 

gerð sem framleiðandi einangrunar mælir fyrir um og með þeim fjölda sem fram kemur á 

teikningum. Einangrun er fest upp með múrtöppum, díblum. Þrýsta skal plötum þétt saman á 

samskeytum og að köntum og láta lóðréttar samsetningar á einangrunarplötunum skarast á 

miðjum plötum.  Vanda skal sérstaklega alla vinnu við einangrun þar sem hún skerst í 

sundur þannig að hvergi myndist bil milli einangrunar og aðliggjandi flata.  Ef bil myndast 

skal fylla í það með steinullareinangrun. Leggur díblanna er holur og við endann er hringlaga 

flans sem leggst upp að einangruninni.    

Ef ekki er annað tekið fram á teikningum skal gera ráð fyrir að meðaltali 4 stk. díbla í hverja 

plötu (70x1810 mm.) eða u.þ.b. 3 stk á m2 fyrir utan sérstyrkingu. Við borun á götum fyrir 

díblana skal nota bor sem er með 1 mm minna þvermál en leggur múrdíbilsins.  Bora skal 
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götin a.m.k. 20 mm lengra en leggur múrdíbilsins gengur inn í steypuna.  Díblana skal síðan 

skrúfa fasta t.d. með borvél.  Yfirborð flangsins skal liggja nákvæmlega í sama fleti og 

yfirborð einangrunar eftir að búið er að festa díblana.  Á mjóum flötum skal víxla töppum þ.e. 

að aldrei verði færri en tvær raðir tappa.  

2.7.2.3  Vatnsbretti og gluggaáfellur.  . 

Vatnsbretti og gluggaáfellur skulu vera úr sama efni og í sama lit og veggjaklæðning. 

Vatnsbretti sett undir og yfir glugga og fyrir ofan hurðir eftir atvikum, allt í samræmi við 

teikningar.  

Við uppsetningu skal fylgja leiðbeiningum framleiðenda. Gæta skal þess, að efni undir 

vatnsbretti skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð vatnsbrettis. Tjörupappi skal 

settur á milli steins og áfellunnar. Klæðning skal vera 2 mm. ef ekki er tekið annað fram á 

teikningum eða í magnskrá. Við beygingu skal þess gætt að kröpp beygja verði ekki minni en 

2x2,5 mm. = 5 mm. 

Stangist þessi lýsing á við fyrirmæli framleiðenda efnis í einhverjum tilvikum skal bera það 

undir eftirlitsmann verkkaupa sem sker úr. 

2.7.2.4  Þakkantur, klæðning.  . 

Liður þessi felur í sér efni og vinnu við að smíða grind þakkants og klæða hann að fullu 

samkvæmt teikningum, bæði langhliðar og gafla eftir því sem við á. Tréverk skal vera 

gagnfúavarið og festingar heitgalvanhúðaðar ef annað kemur ekki fram á teikningum eða í 

magnskrá.  Gæta skal þess að loftræsting inn á þakið sé í lagi þar sem það á við.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða fermetrum (m2), eins og mæla 

má að verki loknu. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vélar 

og flutningar og kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram.   Þá skulu verðin innihalda 

verkpalla ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að 

ræða. 

2.7.3 Járn og blikksmíði utanhúss: 

2.7.3.0  Almennt 

Járn- og blikksmíði innanhúss skal vinna samkvæmt teikningum, meðfylgjandi verklýsingum 

og góðum og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir.  Nota má önnur 

efni an fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og ef verkkaupi samþykkir.  Vanti 

uppá verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.  Verktaki skal 

kynna sér leiðbeiningar hönnuða og framleiðanda efnis og búnaðar svo og aðstæður á 

byggingastað og sannreyna málsetningar áður en smíði hefst. 
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2.7.3.1  Handrið svala. 

Liður þessi felur í sér að leggja til handrið úr gleri og stáli og setja upp í samræmi við 

teikningar, magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingum. Suður skal útfæra í 

samræmi við teikningar svo sem a-mál og suðuflokk. Forðast skal innri og ytri galla á 

saumum svo sem slagg, gasbólur, yfirhæð, undirskurð o.þ.h.  Ekki skal sjóða meira en þarf 

og sýnt er á teikningum.  

Handrið eða svalir skulu samansoðin úr stálrörum og járnum eftir því sem teikningar segja til 

um og fest á gólf samkvæmt teikningunni.  Handrið sem skulu vera úti skal heitgalvanhúða. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) eins og mæla má 

eða telja að verki loknu.    Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera 

verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar, þar með talið festingar.  Einnig rýrnun, afskurður og 

brottflutningur og förgun umframefnis.  Einnig vinnupallar ef ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum 

liðum, þrif á umhverfi eftir verkið o.þ.h. ef um er að ræða. 

2.7.4 Málun utanhúss: 

2.7.4.0  Almennt 

Málun skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum 

vinnubrögðum og í samræmi við staðla. Við alla málningarvinnu skal fara eftir leiðbeiningum 

framleiðenda málningarinnar um allan undirbúning og framkvæmd, þó þannig að stangist 

forskrift framleiðenda málningar í einhverju á við verklýsingar þessar, skal verktaki láta 

verkkaupa vita strax af því og ákveður verkkaupi þá hvað skuli gilda.  

Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og þurrir.  Bent skal á að helstu framleiðendur 

málningar hafa gefið út leiðbeinandi bæklinga varðandi vöru sína, og eru verktakar hvattir til 

að kynna sér þær. Áður en heildarverkinu er skilað, skal verktaki yfirfara málningu og gera 

við skemmdir, sem kunna að hafa orðið á verktímanum og skal það vera innifalið í 

einingarverðum málningar.  

2.7.4.1  Málun glugga og hurðakarma. 

Gluggakarmar og póstar málist, eftir ísetningu, með terpentínuþynnanlegri 

alkíðolíuviðarvörn.  Varðandi málun skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda. Litur 

veljist af verkkaupa.  

Ef um er að ræða opnanlegt fag í glugga, skal mála að framan, á hliðum svo og fals kringum 

fagið.  

2.7.4.2  Málun tréverks, pallur og skjólveggir. 

Allt timbur skal vera gagnvarið áður en uppsetning hefst, samanber verklýsingu fyrir 

viðkomandi byggingarhluti.  Mála skal tréverk með terpentínuþynnanlegri alkíðolíuviðarvörn. 

Varðandi málun skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda.  
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MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða nettó lengdarmetrum (m), eins og 

mæla má að verki loknu eða í annarri þeirri einingu sem fram kemur í magnskrá. Í einingarverðum 

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar og 

kostnaður vegna förgunar, nema annað sé tekið fram. Þá skulu verðin innihalda verkpalla ef ekki er 

gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum, rýrnun á efni, kverkar, skurði, þrif á gleri og aðliggjandi flötum 

o.þ.h. ef um slíkt er að ræða. 

2.7.5 Gluggar, gler og útihurðir: 

2.7.5.0  Almennt 

Gluggar, gler, útihurðir o.þ.h. skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og 

fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Verktaki skal verja alla glugga, gler og útihurðir 

fyrir skemmdum með því að klæða allt slíkt af á meðan á framkvæmdum stendur eftir því 

sem ástæða er til. Allt timbur sem kemur fyrir í verkinu skal gagnvarið og þar sem timbur 

liggur að steypu skal setja millilegg úr asfaltpappa.  

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

Pa. Alla ísetningu skal vanda sérstaklega þannig að þéttleiki sé tryggður og áferð standist 

gæðakröfur.  Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og aðrar festingar ryðfríar, heitgalvanhúðaðar 

eða úr kopar/messing.  Bil milli hurða og karma og milli opnanlegra gugga og karma skal 

vera 10 mm nema annað sé tekið fram.  

Nota má önnur efni og aðra hluti en fram koma í verklýsingum og magntöluskrá, enda sé 

slíkt  sambærilegt og samþykkt af eftirlitsmanni verkkaupa.  Vanti uppá verklýsingar skal 

nota viðurkennd efni og viðurkennda hluti sem verkkaupi samþykkir.  

2.7.5.1  Ál-Tré gluggar. 

Gluggar og hurðir skulu koma tilbúnir með gleri frá verksmiðju. Litur á ál-tré gluggum er 

hvítur.  

Uppsetning glugga skal gert í þurru veðri og gluggayfirliti hönnuðar fylgt. Leiðbeiningum 

framleiðanda um uppsetningu á gluggum skal fylgt. Þar sem timbur liggur að steypu skal 

setja millilegg úr asfaltpappa. Glerfals að neðan skal vera hallandi 1:8 út á við.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. Óhreinindi skulu hreinsuð af fúgum áður ísetningu er 

fulllokið.  

Verktaki skal sýna fram á að gluggar mæti kröfum um þéttleika, stífleika o.fl. sem getið er í 

byggingarreglugerð og stöðlum. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og 

gleri. Verktaki skal taka öll mál á staðnum áður en smíði hefst og skal hann bera fulla ábyrgð 

á þeim. Verktaki skal tryggja að gluggar verði ekki fyrir skemmdum á meðan framkvæmd 

stendur. Ryðfrítt stál skal vera notað í festingar. 
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MAGNTÖLUR: Magn er mælt stk, stykki. Innifalið í einingaverði er efni og vinna við ísetningu, 

festingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu. 

2.7.5.2  Svalahurðir. 

Í opnanleg fög skal nota það efni sem fram kemur í magnskrá.   

Allt tré skal fúaverja með ídýfu í litlaus uppleyst fúavarnarsölt í minnst 30 mín. Karmstykki 

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 12-15 cm millibili.  Við horn skal fjarlægð í fyrstu skrúfu 

vera 5 cm. Á hverja hurð skal setja 3 stk koparlamir á kúlulegum.  Einnig skal setja 

svalahurðaskrá, sem festir hurð að ofan, að neðan og í miðju með innibyggðum 

hurðastoppara. 

Þéttilista skal fella í karma aðalhurða.  Listinn skal vera boginn, 14,0 mm og beygja út úr 

falsi.  Draga skal listann í raufina. Gæta verður þess að listinn sé ekki teygður þegar búið er 

að draga hann í. Festa skal enda listanna með litlum nöglum eða heftum. Á hornum skal 

geirskera listana saman þannig að þeir falli þétt saman og bræða þá síðan saman með þar 

til gerðum lóðbolta. Stilla skal að lokum járn þannig að pressa á þéttilista sé hæfileg. Aðrar 

gerðir af þéttilistum má nota séu þeir jafngóðir eða betri og verkkaupi samþykki þá.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.7.5.3  Útihurð. 

Útihurð í aðalinngangi hússins er úr ál-timbri, dökk að lit. Skrá og húnn, í dökkum lit.  

Á útidyrahurðir skal setja sparkplötu og klæða af þröskuld, að utan og innan. Á hverja hurð 

skal setja 3 stk koparlamir á kúlulegum. Þéttilista skal fella í hurðir. Listi skal vera boginn, 

14,0 mm og beygja út úr falsi. Draga skal listann í raufina. Gæta verður þess að listinn sé 

ekki teygður þegar búið er að draga hann í. Festa skal enda listanna með litlum nöglum eða 

heftum. Á hornum skal geirskera listana saman þannig að þeir falli þétt saman og bræða þá 

síðan saman með þar til gerðum lóðbolta. Stilla skal að lokum járn þannig að pressa á 

þéttilista sé hæfileg.  Aðrar gerðir af þéttilistum má nota séu þeir jafngóðir eða betri og 

verkkaupi samþykki þá.  

Allt efni skal fúaverja með ídýfu í litlaus upplleyst fúavarnarsölt í minnst 30 mín. Full ábyrgð 

er hjá verktaka og framleiðanda á lekavandamálum og frágang. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja að verki loknu. Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar. Einnig rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. Einnig vinnupallar ef 

ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 
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2.7.5.4  Bílskúrshurð. 

Bílskúrshurðir / innkeyrsluhurðir, samkvæmt teikningum og af þeirri gerð sem tilgreind er í 

magnskrá skal setja í hurðarop með tilheyrandi járnum. Hurðir skulu vera af viðurkenndri 

gerð og  skal eftirlitsmaður verkkaupa samþykkja þær áður en þær eru settar í. Hurðirnar 

skal stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast. Fylgja skal 

leiðbeiningum framleiðanda.  

2.7.5.5  Gustlokun glugga og hurðaopa. 

Öllum gluggaopum skal loka með 0,2 mm byggingarplasti sem strengt er á timburgrind og 

tyllt í gluggaföls. Hurðaropum skal loka með krossviðarspjaldi á lömum með læsingu. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk), eins og telja að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig rýrnun, afskurður og brottflutingur og förgun umframefnis.  Einnig vinnupallar ef 

ekki er gert ráð fyrir þeim í öðrum liðum. 

(Bygg-kerfið, 2021) 
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2.8 FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 

Við frágang lóðar skal fara eftir útgefnum teikningum og verklýsingu og skal allur frágangur 

vera fyrsta flokks. Verktaki skal skila inn öllum þeim tækniblöðum og gögnum sem að 

verkkaupi óskar eftir varðandi efni. Geymsla efnis á verkstað er á ábyrgð verktaka. 

2.8.1 Jarðvinna lóðar: 

2.8.1.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.   

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir. Verktaki 

má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.  

Jarðvinnu skal vinna í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð 

og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Áður en verk er hafið skal verktaki kynna sér 

hvar lagnir í jörðu séu, til að geta tekið tillit til þeirra við gröft.  Verktaki tekur við verkstað í því 

ástandi sem hann er í.  Telji hann ástand verkstaðar verra en eðlilegt getur talist skal hann 

gera verkkaupa viðvart áður en framkvæmdir hefjast.   

Verktaki skal taka fyllsta tillit til umferðar yfir og í nágrenni við verkstað þannig að jarðrask 

taki sem styttstan tíma og að tiltækar séu göngubrýr t.d. vegna aðkomu að húsum.  

2.8.1.1  Gröftur og brottflutningur. 

Innan lóðamarka, upp úr stæði stíga og bakgarðs skal fjarlægja allan lausan og lífrænan 

jarðveg niður í 80 cm dýpi undir endanlegt jarðvegsyfirborð.   

Upp úr bílastæðum og innkeyrslu skal fjarlægja allan ófrostþolinn jarðveg niður í 80 cm. dýpi 

undir endanlegu yfirborði, enda sé burðarhæfur jarðvegur fyrir hendi í þeirri dýpt.  

Eftirlitsmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðvegur telst nægilega burðarhæfur.  

Að grafa holur fyrir undirstöðum felur í sér að grafa niður á fastan og burðarhæfan botn í 

samræmi við teikningar, magnskrá og liðina almennt og magntölur í verklýsingu.  

2.8.1.2  Fylling og þjöppun. 

Innan lóðamarka, í stæði og stíga, skal fylla með burðargóðu og frostfríu fyllingarefni, í 

samráði við eftirlitsmann. Enginn steinn í fyllingunni má vera stærri en 45 mm í þvermál. 

Efstu 10 cm undir snjóbræðslulögn skulu vera úr fínum sandi. Grúsafyllingin skal vera 

frostörugg niður í 80 cm dýpt undir endanlegu yfirborði.  Þess skal gætt vel að þjappa 

vandlega kringum brunna, niðurföll og spindla, eftir því sem við á, þegar búið er að setja 

yfirborð í endanlega hæð.  
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2.8.1.3  Grófjöfnun lóðar. 

Til jöfnunar á lóð skal notast við uppgrafið efni úr húsgrunni, gangstéttum og bílastæðum. 

Hæð við hús skal þó vera 100-250 mm. undir uppgefinni endanlegri hæð á lóð.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eða nettó rúmmetrum (m3), eins og 

mæla má að verki loknu og miðast við þjappað efni.    Í einingarverðum skal vera innifalinn allur 

kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig brottflutningur og förgun 

umframefnis. 

2.8.2 Mannvirki (girðingar og stoðveggir): 

2.8.2.0  Almennt 

Verkið skal unnið samkvæmt teikningum og skal verktaki kynna sér þær áður en verk hefst 

og skilja að fullu.  Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og verklýsinga, misræmi í 

teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstakleg tillit til aðstæðna umfram það sem 

teikningar segja til um, skal hann tilkynna verkkaupa það þegar í stað til nánari ákvörðunar.  

Vanti uppá verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.   

Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með samþykki verkkaupa.  

Mannvirki skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingar og magntöluskrá og góð og 

fagleg vinnubrögð og í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. 

2.8.2.1  Skjólgirðing 

Verktaki skal smíða og setja upp skjólgirðingu eins og sýnt er á teikningum. Efnisþykkt og 

festingar sjá teikningu. 

Setja skal niður steypt rör o150 mm, 1,0 m á lengd, fyrir hvern stólpa og þjappa vel að röri.  

Rörið skal hvíla á 300 mm grúsarpúða og skal grúsin vel þjöppuð. Stólpar skulu steyptir fastir 

í rörin og skulu þeir stilltir af lóðrétt. Efri endi röra skal vera minnst 50 mm undir endanlegu 

yfirborði. Eftir að stólpi hefur náð góðri festu skal hefja vinnu við smíði girðingar. Allt timbur 

skal vera úr gagnvarinni furu samkvæmt A-flokki. Festingar úr járni skulu vera 

heitgalvaniseraðar. 

2.8.2.2  Trépallur 

Verktaki skal smíða og setja upp pall eins og sýnt er á teikningum. Það sem ekki kemur fram 

á teikningu skal miða við eftirfarandi lýsingu.  

Grafið er fyrir undirstöðum niður á frostfrítt dýpi og fyllt í botn hverrar holu með frostfríu efni 

og það fullþjappað. Púði þessi skal vera a.m.k. 300 mm þykkur. Á þessa fyllingu er stillt upp 

steyptum rörum o150 mm, 1,0 m á lengd fyrir hvern stólpa og þjappa vel að röri.  Rörið skal 

hvíla á 300 mm grúsarpúða og skal grúsin vel þjöppuð.  Undirstöður þessar skulu vera með 

c/c. 2000 mm millibili. Festingar fyrir dregara skulu steyptar fastar í rörin og skulu þeir stilltir 

af lóðrétt. Festingar þessar geta verið K10 steypustyrktarjárn sem beygjast yfir dregara. 
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Dregarar eru nú festir á undirstöður með c/c 2000 mm bili og bitar festir þvert á dregarana 

með 500 mm millibili. Festingar eru gafflar 48x320 mm negldir með 4,0 x 40 KS, 8 stk í hvert 

járn. Á bitana er skrúfuð klæðningin 27x95 mm með 5 mm millibili. Tvær skrúfur 4,5 x 60 mm 

ryðfríar í hvert borð á hvern bita.  

Allt timbur skal vera úr gagnvarinni furu samkvæmt A-flokki. Festingar úr járni skulu vera 

heitgalvaniseraðar. Efnisþykkt og festingar samkvæmt teikningu.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig festingar, rýrnun, afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.8.2.3  Sorptunnuskýli 

Sorptunnuskýlið er forsteypt með timburhurðum. Skýlið er staðsett hjá bílastæði við inngang 

inn í bílskúr. Leggja skal skýlið á malbikað undirlag.  

Sorptunnuskýlin skulu vera eins tekið er fram í magnskrá og á teikningum og af vandaðri 

gerð frá viðurkenndum framleiðanda.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó stykkjum (stk) eins og telja má að verki loknu.. 

2.8.3 Lagnir: 

2.8.3.1  Snjóbræðslulögn 

Lögð skal snjóbræðslulögn þar sem sýnt er á teikningum og koma fyrir stjórntækjum og 

tengja eins og þar kemur fram. Á stofnlagnir skal setja stilliloka og þær skulu lagðar þannig 

að 140 mm séu á milli þeirra. Undir stofnlögnum skal vera 100 mm sandlag og amk. 

jafnþykkt sandlag yfir stofnlögnum. Snjóbræðslulögn skal leggja með 250 mm bili milli pípna 

og til að tryggja rétt bil skal setja á þær þar til gerðar klemmur með mest 2,5 m millibili.  

Undir snjóbræðslulögn skal fyrst leggja út ca 20 mm. sandlag ofan á burðarlag og þjappa. Þá 

skulu pípur lagðar út og síðan sett sandlag til viðbótar og þjappað þannig að sandlag yfir 

pípum sé 25-35 mm.  Sandur skal vera harpaður með ávölum kornum og samþykkjast af 

verkkaupa.  Ekki má tengja saman plaströr sem síðan verða hulin.  Þegar unnið er að 

útlagningu og þjöppun á sandi skulu pípur vera undir 3 bara þrýstingi.  Sveigja skal lögn fram 

hjá niðurföllum, brunnum o.þ.h. þó að það sé ekki sýnt á teikningum.  

Pípur, bæði í snjóbræðslulögn og stofnlögnum skulu vera úr PEM eða PEX.  Þrýstiþol pípna 

skal vera 10 bar við 60°C miðað við 50 ára endingu og brotöryggi.  

Tengistykki skulu vera úr kopar.  Magn og stærð lagna koma fram í magnskrá.  

Dreifikisur skulu vera forsteyptar með steypujárnsloki og niðurfalli, nema teikningar sýni 

eitthvað annað sem þá skal fara eftir.  
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Stilla skal loka kerfisins í samráði við verkkaupa og hönnuði kerfisins og ganga úr skugga 

um að það vinni eins og til er ætlast. Áður en pípur eru huldar skal þrýstiprófa lagnir með 8 

bara þrýstingi. Þrýstingur skal vera á kerfinu í 24 klst. Athuga skal öll samskeyti og ganga úr 

skugga um að hvergi leki.  

Eftir að búið er að leggja pípur og áður en þær eru huldar þarf að verja þær skemmdum og 

vatn má ekki vera í pípum er ef hætta er á frosti.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum (m) eða stútum (stút) eftir því sem fram 

kemur í magnskrá og mæla má eða telja að verki loknu.    Í einingarverðum skal vera innifalinn 

allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og flutningar.  Einnig festingar, rýrnun, 

afskurður og brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.8.4 Gangbrautir og akbrautir: 

2.8.2.0  Almennt 

Steypa þarf plan með tveimur bílastæðum. Planið liggur að inngangi og undir sorpgeymslu. 

Steypuvinna skal unnin samkvæmt teikningum, meðfylgjandi verklýsingum og góðum og 

faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Nota má önnur efni en fram 

koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi samþykkir.  Vanti uppá verklýsingar 

skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem verkkaupi samþykkir. 

2.8.4.1  Mulningur undir steypu. 

Ofan á þjappaða fyllingu skal setja 50 mm af muldum ofaníburði 0-25 mm. Fylling þessi skal 

ná 200 mm út fyrir fyrirhugaðar steypubrúnir. Hvergi má lagið vera þynnra en 40 mm 

fullþjappað.  Ofaníburð skal þjappa við heppilegt rakastig, þjöppun á muldum ofaníburði 

(modified proctor) skal vera 100%. Að lokinni þjöppun skal verktaki snúra út markalínur er 

sýni útlínur fyrirhugaðs plans.  

 2.8.4.2 Plan, steypt 120mm. 

Öll steinsteypa og steypuvinna skal vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST-10, ÍST EN 13670 

og ÍST 16:  

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

 Stærstu efniskorn:  D-32  mm.  

  þykktarflokkur:   þF sigmál (50-100mm.)  

  Íblöndunarefni:  Loftblendi 4.5%  

  Framkvæmdaflokkur:  B  

Heimilt er að auka sigmál steypu með notkun íblöndunarefna. Áður en notkun slíkra 

íblöndunarefna hefst skal þó leitað samþykkis eftirlitsmanns.  
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Ennfremur skal steypan uppfylla eftirfarandi skilyrði:   

ÁLAGSFLOKKUR II.  KRÖFUR  

Útisteypa;   v/s < 0.45  

Verður fyrir   Loft 5 - 6 %  

saltáhrifum   Sement 350  

eða miklu  

veðrunarálagi.  

Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll 

og brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við sbr. ÍST-

10, ÍST EN 13670 og ÍST 16..  

Tillögur um steypuáfanga og steypuskil umfram það, sem sýnt er á teikningum eða til 

breytinga á þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara 

og eru tillögurnar háðar samþykki hans. 

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis. 

2.8.5 Gras og gróður: 

2.8.5.1  Slétta lóð og þekja 

Grasþökur lagðar innan lóðamarka þar sem ekki er malbikað. 

Vinnu við yfirborðsfrágang á ræktunarjarðvegi skal vera að fullu lokið áður en grasþökur 

koma á svæðið, búið að fínjafna og valta með túnvaltara.  Þess skal gætt vel að hallar séu 

réttir og í samræmi við teikningar, þannig að hvergi geti sest vatn í polla á grassvæðinu. 

Völtun skal framkvæmd í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Leita skal í Rb-blöð 

varðandi kröfur um gæði og frágang. 

Eftirlitsmaður verkkaupa skal samþykkja þau tún eða staði, þar sem verktaki hyggst taka 

þökur. Túnþökur skulu vera gallalausar án mosa og illgresis Á grasflötina skal bera 

blandaðan túnáburð þegar eftir útlagningu.  Verktaki skal annast grasfleti, vökva og slá, 

meðan þökurnar eru að festa rætur.  Þá skal hann laga gallaða bletti áður en verkið er afhent 

verkkaupa. Grasfleti skal slíta frá húsi og hellum með 150 mm breiðu og 100 mm þykku 

perlumalarlagi, og skal kostnaður við það vera innifalinn í þessum lið. Þökurnar skulu vera 

50 mm á þykkt (+/- 1,5 mm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir alla 

rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna. 

Allt grasið skal vera einsleitt, skorið af sambærilegum svæðum og innihalda svipaða 

gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit. Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda 
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og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta 

þökur í samræmi við útlagningarhraða. Þar sem þökur eru lagðar að föstu yfirborði, t.d. 

malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á þökum vera um 20 mm lægra en aðliggjandi 

yfirborð.  

Ræktunarjarðvegur fyrir úthagaþökur skal vera, grjóthreinsuð næringarsnauð fokmold (20 

mm möskvastærð) blönduð með sandi (0-2 mm) í hlutföllunum 50% mold og 50% sandur. 

Nánar ákveðið í samráði við eftirlitsmann. Eftir útlagningu skal þykkt ræktunarjarðvegsins að 

jafnaði vera 10cm.  

MAGNTÖLUR: Magn er gefið upp í nettó fermetrum (m2) eins og mæla má að verki loknu.    Í 

einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni, vinna, vélar og 

flutningar.  Einnig rýrnun og brottflutningur og förgun umframefnis. 

(Bygg-kerfið, 2021) 
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3. FRAMKVÆMDARÁÆTLUN 
  

Áætlaður verktími eru 9.mánuðir. 

Upphaf framkvæmdar: 01.02.2022 

Verklok :   01.11.2022 

Í verkið er áætlaður eftirfarandi mannskapur 

3 smiðir, 2 píparar, 1 rafvirki, 1 múrari og 2 í jarðvinnu. 
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4. TILBOÐSSKRÁ 

4.0 Tilboðsblað 

  

Heildartilboðsfjárhæð er með VSK.

TILBOÐIÐ SUNDURLIÐAST ÞANNIG:

FJÁRHÆÐ

1.   ALMENNT 25,432,835

2.   JARÐVINNA 4,375,295

3.   BURÐARVIRKI 29,029,398

4.   LAGNIR 7,936,605

5.   RAFORKUVIRKI 4,846,330

6.   FRÁGANGUR INNANHÚSS 38,655,512

7.   FRÁGANGUR UTANHÚSS 28,088,739

8.   FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 7,934,269

HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK: 146,298,983

Staður og dagsetning:

Nafn bjóðanda og kennitala: Sigurþór Ingi Sigurþórsson 200397-3559

Vilborg Árnadóttir 101292-2159

021293-3509

Netfang: sigurthor20@ru.is

vilborga20@ru.is

Undirskrift bjóðanda:

Undirritaður gerir hér með eftirfarandi tilboð í Seljalandsvegur 50, 

Ísafjörður, samkvæmt meðfylgjandi tilboðsskrá:

Seljalandsvegur 50, Ísafjörður
TILBOÐSBLAÐ

thorlaug19@ru.is

xxx

Reykjavík, Haust 2021

Þórlaug Ásta Sigursteinsd.
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4.1 Almennt     

 

 

4.2  Jarðvinna 

 

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

1 ALMENNT
1.1 GATNAGERÐARGJÖLD
1.1.1 Lóð og lóðagj. einbýlishús, fast verð 1 hús 6,245,627 0 6,245,627

Samtals GATNAGERÐARGJÖLD: 6,245,627

1.2 HÖNNUN OG TEIKNINGAR
1.2.1 Hönnun einbýlishúss, venjulegt, heild 1047 m3 6,714 0 0 7,029,558

Samtals HÖNNUN OG TEIKNINGAR: 7,029,558

1.3 BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT
1.3.1 Byggingarstjórn, meðalverk (1,50%) 300 m2 11,176 0 0 3,352,800

Samtals BYGGINGASTJÓRN OG EFTIRLIT: 3,352,800

1.4 AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ
1.4.1 Aðstaða og rekst. aðst, meðalverk, 1,7% 300 m2 5,183 2,394 0 2,273,100

1.4.2 Ófyrirséð, meðal verk (10%) 150 m2 18,803 24,742 0 6,531,750

Samtals AÐSTAÐA OG ÓFYRIRSÉÐ: 8,804,850

Samtals ALMENNT: 25,432,835

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

2 JARÐVINNA
2.1 GRÖFTUR
2.1.1 Gröftur og brottflutningur, meðalverk 400 m3 320 0 1,548 747,200

Samtals GRÖFTUR: 747,200

2.2 FYLLINGAR
2.2.1 Fylling m/efnisflutn., grús, meðalverk. 93 m3 474 1,630 1,511 336,195

2.2.2 Fylling með efnisfl. og þj., meðalverk 267 m3 988 1,630 2,316 1,317,378

2.2.3 Grafa f/lögn, sanda fylla og þjappa 153 m 3,631 1,681 3,826 1,398,114

Samtals FYLLINGAR: 3,051,687

2.3 EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
2.3.1 Einangra u/botnpl. 100 mm pl. 24 kg/m3 146 m2 1,255 2,693 0 576,408

Samtals EINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU: 576,408

Samtals JARÐVINNA: 4,375,295
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4.3  Burðarvirki 

 

 

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

3 BURÐARVIRKI
3.1 STEYPUMÓT
3.1.1 Mót, sökklar, slétt mót (einf. byrði) 175 m2 8,844 3,185 0 2,105,075

3.1.2 Mót, veggir, slétt/hefl kl.(einf.byrði) 250 m2 8,844 3,184 0 3,007,000

3.1.3 Mót, u/plötu, venjul. lofthæð 162 m2 8,263 2,459 0 1,736,964

3.1.4 Stigi í steypta pl. viðbót v/heildargfl. 2 stk 124,486 20,508 0 289,988

Samtals STEYPUMÓT: 7,139,027

3.2 STEYPUSTYRKTARSTÁL
3.2.1 Bendistál, k10 til k25 mm, meðaltal 4278 kg 187 258 9 1,942,212

Samtals STEYPUSTYRKTARSTÁL: 1,942,212

3.3 STEINSTEYPA
3.3.1 Steinsteypa S-200, meðalverk (C20/25) 9 m3 5,534 32,610 2,950 369,846

3.3.2 Steinsteypa S-300, meðalverk (C30/37) 103 m3 5,587 38,486 2,978 4,846,253

Samtals STEINSTEYPA: 5,216,099

3.4 STÁLVIRKI
3.4.1 Stálbiti HEA-200 m/sperrufest/grfest. 14 m 15,236 28,919 0 618,170

3.4.2 Stálsúla m/endafestingum, 5mm, o100 mm7, 7 m 5,688 9,495 0 106,281

Samtals STÁLVIRKI: 724,451

3.5 TRÉVIRKI 
3.5.1 Þaksperrur Límtrésbitar 9,0x27,0 cm, uppk. m/fest. 293 m 2,132 10,983 0 3,842,695

3.5.2 Veggeiningar úr límtré, 120 mm 153 m2 2,301 27,530 0 4,564,143

Samtals TRÉVIRKI: 8,406,838

3.6 ÞAK
3.6.1 Borðaklæðning 2,5 cm, nýtt timbur 187 m2 1,558 3,924 0 1,025,134

3.6.2 Þakpappi, 1,87 kg/m2 - 0,9 mm 187 m2 1,208 472 0 314,160

3.6.3 Lektur, 34x70 mm c/c 60 cm 374 m2 1,752 1,168 0 1,092,080

3.6.4 Plaströr 40 mm m/neti (útloftun) 276 stk 785 914 0 468,924

3.6.5 Báruál, 0,63 mm, galv./aluzink-skrúf 187 m2 3,688 4,765 0 1,580,711

3.6.6 Flasningar úr áli á þak 56.9 m 5,396 8,086 0 767,126

3.6.7 Rennur úr áli o125 mm m/rennb. 14.96 m 4,075 8,083 0 181,884

3.6.8 Þaknfrör, ál o70 mm, m/fest. c/c 100 mm 22.5 m 3,163 4,426 0 170,753

Samtals ÞAK: 5,600,771

Samtals BURÐARVIRKI: 29,029,398



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

74 
 

4.4  Lagnir 

 

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

4 LAGNIR
4.1 FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):
4.1.1 Heimæðagjald einbhús, (breytilegt). 1 stk 0 477,883 0 477,883

4.1.2 Frárennslislögn o100 mm PVC, heild 54.67 m 4,164 1,887 0 330,808

4.1.3 Jarðvatnslögn o100 mm PVC, heild 71 m 3,011 1,887 0 347,758

4.1.4 Hreinsibrunnur pl. o600 mm, hæð 2,2 m 1 stk 50,182 79,491 3,961 133,634

4.1.5 Hreinsibr. pl. o1000 mm, hæð 2,2 m 1 stk 68,444 146,903 4,594 219,941

4.1.6 Lok á hreinsibrunn, plast. o600 mm 2 stk 1,824 16,510 1,032 38,732

4.1.7 Frárennslisl. innanh. (heild) o50 mm,PP 24.17 m 1,960 1,312 0 79,084

4.1.8 Frárennslisl. innanh. (heild) o100 mmPP 10.85 m 3,389 2,744 0 66,543

4.1.9 Svalaniðurföll o70 mm 1.5 stk 7,850 3,563 0 17,120

4.1.10 Lekaprófun 1 stk 34,621 1,338 0 35,959

Samtals FRÁRENNSLISLÖGN (ÁN JARÐVINNU):: 1,747,462

4.2 NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR
4.2.1 Heimæðagjald o32 mm (td. einbhús/raðh) 1 stk 0 431,476 0 431,476

4.2.2 Byggingarvatn sérstaklega, án jarðv. 1 stk 0 89,777 0 89,777

4.2.3 Álpex-lögn með teng. og ein. o25 mm 57.9 m 3,889 5,235 0 528,280

4.2.4 Einstreymisloki o20 mm 2 stk 2,166 3,881 0 12,094

4.2.5 Öryggisloki o20 mm 2 stk 2,048 4,826 0 13,748

4.2.6 Kúluloki o20 mm 2 stk 1,878 2,221 0 8,198

4.2.7 Tæmingarlokar o10/o15 mm 2 stk 1,240 2,603 0 7,686

4.2.8 Þrýstimælar 1 stk 1,244 3,278 0 4,522

4.2.9 Loftpúðar o20 mm 2 stk 1,391 3,858 0 10,498

4.2.10 Prófanir á lögn,skolun+still.-eitt kerfi 1 stk 32,486 0 0 32,486

Samtals NEYSLUVATNS- OG SPRINKELLAGNIR: 1,138,765

4.3 HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR
4.3.1 Inntak hitaveitu o20 mm (0-1500 m3) 1 stk 0 457,171 0 457,171

4.3.2 Gólfgeislalögn o20 mm, pex 992.4 m 371 392 0 757,201

4.3.3 Dreifikistur gólfgl.m/stýr.o25 mm, slauf 13 stk 39,002 25,419 0 837,473

4.3.4 Skápur fyrir gólfgeislalögn 1 stk 20,599 51,990 0 72,589

4.3.5 Hitanemar fyrir gólfgeisla, þráðl. 13 stk 9,844 14,832 0 320,788

4.3.6 Tölva v/þráðl. hitanema, 6A 1 stk 18,376 51,189 0 69,565

4.3.7 Einstreymisloki o20 mm 1 stk 2,166 3,881 0 6,047

4.3.8 Sía o25 mm 1 stk 3,602 8,979 0 12,581

4.3.9 Tæmingarlokar o10/o15 mm 2 stk 1,240 2,603 0 7,686

4.3.10 Kúluloki o20 mm 4 stk 1,878 2,221 0 16,396

4.3.11 Öryggis/áfyllingarloki, samb. o20 mm 1 stk 2,047 6,744 0 8,791

4.3.12 Vatnshita- og þrýstingsmælir 1 stk 3,201 7,043 0 10,244

4.3.13 Slaufuloki, o20 mm, (Danf) 1 stk 49,455 79,089 0 128,544

4.3.14 Þrýstijafnari AVP (Danf), o20 mm 1 stk 68,054 114,922 0 182,976

4.3.15 Prófanir á hitakerfi (eitt kerfi) 1 stk 29,103 729 0 29,832

4.3.16 Stillingar á hitakerfi (eitt kerfi) 1 stk 51,482 1,480 0 52,962

Samtals HITA-, KÆLILAGNIR OG TENGIGRINDUR: 2,970,846

4.4 HREINLÆTISBÚNAÐUR:
4.4.1 Sturtuklefi innb. 1.3*1.4 1 stk 53,167 174,777 0 227,944

4.4.2 Sturta 2.5*1.2 1 stk 56,444 316,962 0 373,406

4.4.3 Handlaug í borð m/blöndunart. og tilh. 4 stk 52,024 91,234 0 573,032

4.4.4 Vatnssalerni upphengt m/soppkr. o.tilh. 2 stk 61,839 104,012 0 331,702

4.4.5 Eldhúsv m/borði, blöndt, vatnsl. oth. 1 stk 30,023 81,893 0 111,916

4.4.6 Baðkar m/blöndunart., vatnsl. og tilh. 1 stk 79,315 209,514 0 288,829

4.4.7 Ræstivaskur m/fötugr. blt., vatnsl. oth. 1 stk 29,971 76,056 0 106,027

4.4.8 Slöngukranar o15 mm 2 stk 2,888 1,742 0 9,260

4.4.9 Þvottavélakranar 1 stk 3,158 3,484 0 6,642

4.4.10 Gólfniðurfall með o40/50 mm, hliðarstút 2 stk 9,800 15,587 0 50,774

Samtals HREINLÆTISBÚNAÐUR:: 2,079,532

Samtals LAGNIR: 7,936,605
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4.5  Raforkuvirki  

 

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

5 RAFORKUVIRKI
5.1 RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:
5.1.1 Inntak rafmagns 3-fasa, 50A 1 stk 0 256,709 0 256,709

5.1.2 Inntaks/ídráttarpípa o32, án jarðv. PEH 45 m 1,659 310 0 88,605

5.1.3 Inntaks/ídráttarpípa o40, án jarðv. PEH 15 m 1,827 384 0 33,165

5.1.4 Pípur í steypu o16 mm, heild 115.5 m 920 105 0 118,388

5.1.5 Pípur í steypu o20 mm, heild 15 m 1,148 152 0 19,500

5.1.6 Vírlásar f/10 mm steyputeina 26.25 stk 830 265 0 28,744

Samtals RAFORKULÖGN Í STEYPU OG GRUNN:: 545,110

5.2 FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:
5.2.1 Pípur o16 mm í stgr./timburgrind, heild 364.5 m 1,066 105 0 426,830

5.2.2 Pípur o20 mm í stgr./timburgrind, heild 79.5 m 1,264 152 0 112,572

5.2.3 Pípur o25 mm í stgr./timburgrind, heild 45 m 1,553 207 0 79,200

5.2.4 Loftadósir með loki 27 stk 2,132 454 0 69,822

5.2.5 Veggjadósir með loki 20 stk 2,132 308 0 48,800

5.2.6 Tengla- og rofadósir með loki 109 stk 2,106 312 0 263,562

5.2.7 Töflukassi, 500x700x140 mm 1 stk 30,662 44,420 0 75,082

5.2.8 Tengikassi, 200x300x70 mm 1 stk 7,360 5,346 0 12,706

Samtals FRAMLENGING, DÓSIR OG KASSAR:: 1,088,574

5.3 ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:
5.3.1 Vinnuraflögn 150 m2 76 25 0 15,150

5.3.2 Tenglar 16 A 81 stk 1,962 1,054 0 244,296

5.3.3 Tenglar 20 A (bílskúr,þvotta, helluborð) 3 stk 2,154 1,939 0 12,279

5.3.4 Einfaldur rofi m/loki 22 stk 1,443 739 0 48,004

5.3.5 Samrofi með loki, tvöfaldur 4 stk 2,162 1,931 0 16,372

5.3.6 Ídráttarvír, 1,5 mm 1373 m 174 59 0 319,793

5.3.7 Ídráttarvír, 2,5 mm 90 m 186 200 0 34,740

5.3.8 Ídráttarvír, 4,0 mm 75 m 155 323 0 35,850

5.3.9 Ídráttarvír, 6,0 mm 45 m 287 304 0 26,595

5.3.10 Ídráttarvír, 10,0 mm 7.5 m 380 400 0 5,850

5.3.11 Ídráttarvír, 16,0 mm 11.25 m 752 603 0 15,244

5.3.12 Girni 60 m 57 10 0 4,020

5.3.13 Tengi 2,5 mm2 232.5 stk 574 33 0 141,128

5.3.14 Tengingar í töflu sérstaklega 1 heild 39,594 1,396 0 40,990

5.3.15 Sjálfvör, 1x10-16 A 12 stk 2,380 986 0 40,392

5.3.16 Lekaliði 2x16 A 30 mA 1.5 stk 4,962 3,897 0 13,289

5.3.17 Dimmer f/LED ljós 2 stk 3,717 6,978 0 21,390

5.3.18 Grunnskaut á vatnsinntak, venjul. 1 stk 929 1,171 0 2,100

5.3.19 Jarðbinding á baði 1 stk 10,595 1,171 0 11,766

Samtals ÍDRÁTTUR, TENGLAR OG ROFAR:: 1,049,246
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Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

5.4 LAMPAR OG TÆKI: 
5.4.1 Spanhelluborð 1 stk 11,018 116,743 0 127,761

5.4.2 Bökunarofn, stakur, venjulegur 1 stk 13,316 210,138 0 223,454

5.4.3 Eldhúsvifta, venjuleg 1 stk 13,956 43,195 0 57,151

5.4.4 Örbylgjuofn 850W, venjulegur 1 stk 7,427 30,294 0 37,721

5.4.5 Uppþvottavél, venjuleg 1 stk 29,707 114,408 0 144,115

5.4.6 Þvottavél 1 stk 26,736 114,408 0 141,144

5.4.7 Þurrkari 1 stk 22,280 114,408 0 136,688

5.4.8 Rafbílahleðslustöð 22kW 1 stk 24,261 529,340 0 553,601

5.4.9 Bílskúrshurðaopnari 1 stk 33,346 77,618 0 110,964

5.4.10 Skýrslugerð, handbækur og kennsla 150 m2 105 7 0 16,800

5.4.11 Prófanir og skoðunargjald 300 m2 21 5 0 7,800

5.4.12 Ljós á baðherbergi 3 stk 7,796 17,583 0 76,137

5.4.13 Útiljós 3 stk 5,608 9,740 0 46,044

5.4.14 Ljós á gangi og forstofu 4 stk 6,657 14,546 0 84,812

5.4.15 Ljós í bílskúr og geymslu 3 stk 6,657 14,546 0 63,609

5.4.16 Ljós í eldhús 1 stk 6,657 14,546 0 21,203

5.4.17 Ljós í stofu 2 stk 6,657 14,546 0 42,406

Samtals LAMPAR OG TÆKI:: 1,891,410

5.5 SMÁSPENNA 
5.5.1 Loftnetstenglar f/sjónvarp og útvarp 5 stk 1,954 1,637 0 17,955

5.5.2 Loftnetsstrengur coax 75 ohm 30 m 814 106 0 27,600

5.5.3 Krossbretti 24 porta, 8 pinna, UTB 1 stk 70,973 9,897 0 80,870

5.5.4 Símastrengur, skermaður, 4x2x0,6 mm 150 m 770 96 0 129,900

5.5.5 Símatengill með loki 1x. 1 stk 6,777 3,002 0 9,779

5.5.6 Bjalla (ding-dong) 1 stk 2,409 3,477 0 5,886

Samtals SMÁSPENNA: 271,990

Samtals RAFORKUVIRKI: 4,846,330
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4.6  Frágangur innanhús 

  

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

6 FRÁGANGUR INNANHÚSS
6.1 MÚRVERK INNANHÚSS:
6.1.1 Vírhögg, holuf., slípun sýnilegra flata 89.6 m2 2,197 102 392 241,006

6.1.2.1 Grófhúðun hlaðinna og steyptra veggja 86.6 m2 4,748 1,881 0 573,806

6.1.2.2 Grófhúðun lofta 146.3 m2 5,137 1,939 0 1,035,219

6.1.3 Gifspússning einangraðra veggja 180.8 m2 4,864 5,050 0 1,792,055

6.1.4.1 Gólfílögn, 40 mm 308.9 m2 2,471 1,867 0 1,340,182

6.1.4.2 Gólfílögn í tröppur - viðbót 9.0 m2 5,068 918 0 53,814

Samtals MÚRVERK: 5,036,082

6.2 LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR.
6.2.1.1 Innv.70/60 stgr.2x2 13mm gpl.ein. EI60 220.3 m2 9,369 10,868 0 4,457,513

6.2.1.2 Lagnagrind, 22x35mm c/c 600 mm 338.9 m2 1,752 980 0 925,793

6.2.2.1 Klæðning, gipsplötur, 13 mm 338.9 m2 1,951 1,607 0 1,205,699

6.2.2.2 Loftaklæðning, gipsplötur 13 mm 164.4 m2 3,468 2,139 0 921,791

6.2.3.1 Þolplast á veggi, 0,2 mm 169.4 m2 880 286 0 197,561

6.2.3.2 Þolplast í loft, 0,2 mm 164.4 m2 880 286 0 191,690

6.2.4.1 Steinullarein. 70 mm, þétt, 30 kg/m3 169.4 m2 1,323 1,342 0 451,544

6.2.4.2 Þakull með vindpappa, 220 mm 164.4 m2 1,858 4,118 0 982,454

6.2.5 Gluggagerekti einf, fura 110.5 m 951 1,282 0 246,747

6.2.6 Loftagr. u/sperrur, 34x70mm c/c 600 mm 164.4 m2 2,384 1,189 0 587,401

6.2.7.1 Harðparket, ljóst 7 mm án undl., vandað 197.3 m2 4,748 5,502 0 2,022,325

6.2.7.2 Parket á stiga,mjór nefl. viðb. per þrep 18 stk 7,632 5,746 0 240,804

6.2.7.3 Undirlag u/parket (climap) 5 mm 197.3 m2 378 1,552 0 380,789

6.2.7.4 Gólflistar úr harðvið, 18x28 mm 139.6 m 942 1,963 0 405,648

Samtals LÉTTIR VEGGIR OG KLÆÐNINGAR: 13,217,760

6.3 JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI:
6.3.1 Handrið úr gleri  og áli 5.02 m 23,985 158,984 0 918,504

6.3.2.1 Loftrör, o100 mm, blikk, m/teng. 22.5 m 10,207 4,969 0 341,460

6.3.2.2 Loftrör, o160 mm, blikk, m/teng. 0.9 m 15,949 7,764 0 21,342

6.3.2.3 Útsogsventill, Bacho GPD o100 mm 2.25 stk 4,648 6,465 0 25,004

Samtals JÁRN- OG BLIKKSMÍÐI: 1,306,310

6.4 MÁLUN INNANHÚSS:
6.4.1.1 Málun innv. gifs, sp. gr.+2 umf. arylm. 644.5 m2 3,426 812 0 2,731,221

6.4.1.2 Málun lof. gifs, sp. gr. + 2 umf.acrylm. 164.4 m2 3,426 812 0 696,727

6.4.2.1 Mál. á slétt ssp. gr. 2umf.acrylm.veggir 267.3 m2 2,140 522 0 711,553

6.4.2.2 Mál. á slétt ssp. gr. 2umf acrylm. loft 146.3 m2 1,888 498 0 349,072

6.4.2.3 Sandspörtlun veggja - slétt 267.3 m2 2,391 513 0 776,239

6.4.2.4 Sandspörtlun lofta - slétt 146.3 m2 2,061 513 0 376,576

6.4.3.1 Málun gólfa, rykbinding 282.8 m2 601 143 0 210,403

6.4.3.2 Málun gólfa, epoxy, gr + 2 umf 47.2 m2 2,402 1,044 0 162,751

Samtals MÁLUN INNANHÚSS: 6,014,543

6.5 INNRÉTTINGAR
6.5.1.1 Innihurð, ljós spónn, m/ísetningu, meðal 9 stk 38,795 120,656 0 1,435,059

6.5.1.2 Innihurð, eldtr.(Glóf),m/ísetn, EI-CS60 2 stk 70,203 260,379 0 661,164

6.5.1.3 Hurðarhúnar, venjulegir 11 stk 2,890 9,981 0 141,581

6.5.2 Glerhurð í sturtukl m/isetn. 4 stk 44,346 101,750 0 584,384

6.5.3.1 Eldhúsinnrétting, undirskápur meðal 7.7 m 18,294 121,874 0 1,074,668

6.5.3.2 Eldhúsinnrétting, yfirskápur meðal. 5.4 m 10,602 70,212 0 439,790

6.5.3.3 Eldhúsinnrétting, hár skápur, meðal 2.4 m 25,690 171,671 0 473,666

6.5.3.4 Viðbót ef undirskápar koma ósamsettir 10.1 m 4,118 0 0 41,456

6.5.3.5 Viðbót ef yfirskápar koma ósamsettir 7.8 m 2,432 0 0 19,072

6.5.4 Baðinnrétting, yfir- og undirsk. meðal 7 m 35,612 288,296 0 2,253,104

6.5.5.1 Fataskápur m/rammahurðum meðal 13 m 31,244 212,502 0 3,176,010

6.5.5.2 Viðbót ef fataskápar koma ósamsettir 13 m 6,462 0 0 84,200

6.5.5.3 Hilla, 300x16 mm, plkl. m/hilluberum 12.8 m 2,352 6,516 0 113,510

Samtals INNRÉTTINGAR: 10,497,665

6.6 FLÍSAR
6.6.1 Flísar á gólf, meðal 38.03 m2 13,528 13,171 0 1,015,363

6.6.2 Flísar á vegg, ódýrar (postl.) 76 m2 13,244 7,384 0 1,567,790

Samtals FLÍSAR: 2,583,153

Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS: 38,655,512
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4.7  Frágangur utanhúss 

 

5.8  Frágangur lóða og umhverfis 

  

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

7 FRÁGANGUR UTANHÚSS
7.1 MÚRVERK UTANHÚSS
7.1.1 Vírhögg , holuf. og sementsk. (sökklar) 95.5 m2 1,082 401 0 183,446

7.1.2 Vírhögg , holufylling og pokahúðun 123.7 m2 2,463 745 0 306,364

7.1.3 Gólfílögn 40 mm 14.2 m2 2,455 1,845 0 61,060

Samtals MÚRVERK UTANHÚSS: 550,870

7.2 KLÆÐNINGAR OG EINANGRUN UTANHÚSS

7.2.1.1 Álklæðning, læst 276.8 m2 32,571 10,774 0 11,997,896

7.2.1.2 Klæðn.kerfi úr járni/áli á útv.c/c 60 mm 276.8 m2 7,249 5,578 0 3,550,514

7.2.2 Einangr. 125 mm,80 kg/m3, fest m/díbl 276.8 m2 2,921 6,360 0 2,568,981

7.2.3.1 Vatnsbretti, ál, 1,97 mm 22.6 m 3,505 5,747 0 209,095

7.2.3.2 Gluggaáfellur, litað ál 110.5 m 3,562 5,241 0 972,732

7.2.4 Þakkantur, klæðning 18.5 m2 7,011 5,409 0 230,246

Samtals TRÉSMÍÐI UTANHÚSS: 19,529,463

7.3 JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS
7.3.1 Handrið úr gleri og áli 9.7 m 19,448 161,141 0 1,756,770

Samtals JÁRN OG BLIKKSMÍÐI UTANHÚSS: 1,756,770

7.4 MÁLUN UTANHÚSS.
7.4.1 Málun glugga/hurðak. gr+2 umf 152.3 m 878 189 0 162,464

7.4.2 Málun trérverks, 2 umf 114.3 m2 1,387 614 0 228,762

Samtals MÁLUN UTANHÚSS.: 391,226

7.5 GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR
7.5.1.1 Ál og trégl. fastir/opnl., ísetn. eftirá 110.5 m 6,472 12,628 0 2,110,550

7.5.1.2 Gler+glerjun m/tvöf. K-gleri,(1-2 m2) 35.8 m2 7,888 15,088 0 821,507

7.5.2.1 Svalarennihurð, ál m/gleri, hliðarfærsla 1 stk 61,166 296,890 4,373 362,429

7.5.2.2 Svalarennihurð, ál m/gleri, lyfta+færa 1 stk 64,503 414,266 4,603 483,372

7.5.3.1 Gönguhurð m/sparkpl., þrösk.hlíf og loftr.rist 2 stk 25,000 190,000 0 430,000

7.5.3.2 Skrá með læsingu 2 stk 3,286 14,269 0 35,110

7.5.3.3 Hurðarhúnar, venjulegir 2 stk 2,890 9,981 0 25,742

7.5.4.1 Innkeyrsluh. stál 4,0x4,0 m/sjálfv. opn. 1 stk 213,809 1,170,389 20,813 1,405,011

7.5.4.2 Fjarstýring fyrir bílskúrshurðir 1 stk 0 7,722 0 7,722

7.5.5 Gustlokun 24 stk 5,533 1,924 0 178,968

Samtals GLUGGAR, GLER OG ÚTIHURÐIR: 5,860,411

Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS: 28,088,739

Liður nr. Lýsing Magn Eining Ein.verð vinna Ein.verð efni Ein.verð annað Alls

8 FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS
8.1 JARÐVINNA
8.1.1 Gröftur og brottflutningur 305.2 m3 327 0 2,265 791,078

8.1.2 Fylling og þjöppun, 70 cm 154 m2 892 1,424 3,310 866,404

8.1.3 Grófjöfnun lóðar 381.5 m2 108 0 388 189,224

Samtals JARÐVINNA: 1,846,706

8.2 Mannvirki (Girðingar og Stoðveggir)

8.2.1 Skjólgirðing 0,9m há, lóðr klæðning 22 m 15,338 11,271 1,560 617,352

8.2.2 Trépallur m/ust. og tilh. án handr.fura 67 m2 16,373 11,456 3,120 2,070,297

8.2.3 Sorptunnuskýli, þrefalt 1 stk 57,233 173,902 9,899 241,034

Samtals MANNVIRKI (GIRÐINGAR OG STOÐVEGGIR): 2,928,683

8.3 Lagnir
8.3.1 Snjóbræðslulögn o20 mm PP/PEM 331.6 m 619 246 286,834

Samtals LAGNIR: 286,834

8.4 Gangbrautir og akbrautir
8.4.1 Mulningur undir steypu 43.5 m3 6,496 282,477

8.4.2 Plan, steypt 120 mm, án undirl. 43.5 m3 6,496 11,983 251 814,470

Samtals GANGBRAUTIR OG AKBRAUTIR: 1,096,948

8.5 Gras og gróður
8.5.1 Slétta lóð og þekja, búið að grófjafna 485.5 m2 2,864 471 321 1,775,098

Samtals GRAS OG GRÓÐUR: 1,775,098

Samtals FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS: 7,934,269
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5. KOSTNAÐARÁÆTLUN OG FERMETRAVERÐ 

 

 

 

 

Miðað við heildartilboðsfjárhæðina 146,298,983 kr og brúttófermetra hússins 283 m² er verð 

á fermetra 517,323 kr/m².  

Með þessum upplýsingum fæst:  

kostnaðaráætlunn húss :  121,105,346 kr  

kostnaðaráætlun bílskúrs:  25,193,637 kr 

      

  

Samtals (Yfirlit):

Liður Vinna Efni Annað Alls

ALMENNT 14,757,708 10,675,127 0 25,432,835

JARÐVINNA 1,174,651 1,237,171 1,963,473 4,375,295

BURÐARVIRKI 10,519,348 18,138,264 371,786 29,029,398

LAGNIR 2,841,073 5,084,913 10,619 7,936,605

RAFORKUVIRKI 2,454,779 2,391,552 0 4,846,330

FRÁGANGUR INNANHÚSS 18,064,157 20,556,248 35,108 38,655,512

FRÁGANGUR UTANHÚSS 14,889,614 13,217,979 29,789 28,088,739

FRÁGANGUR LÓÐA OG UMHVERFIS 278,370 219,296 1,349,040 7,934,269

Samtals: 64,979,701 71,520,548 3,759,815 146,298,983
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6. BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR 

 

6.1  Eiginþyngd þaks 

 

 

Tafla 1 - Eiginþyngd þaks. 

 

 Mynd 1 - Deili af þaki og útvegg 

kg / m³ kg / m²

2700 5.4

380 0.97

- 0.06

380 9.5

500 20.25

30 6.6

380 0.97

- 8

51.7 kg / m²

507.6 N / m²

0.508 kN / m²

Byggingahlutar

Gipsklæðning  13 mm

Báruál 2 mm

Samtals eiginþyngd þaks:

Raflagnagrind 34x45

Þakull 220 mm

Sperrur c/c600 90x270

Borðaklæðning 25x150

Tjörudúkur

Lektur 34x70
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6.2  Snjó- og vindálag 

 

Snjóálag skal fundið með formúlunni:  

Ísafjörður er á snjóálagssvæði 3, því er kennigildi fyrir snjóálag S* = 5,0 kN/m2 

Formstuðull fyrir lárétt þök og skúrþök með minni halla en 30° er   μi = 0,8 

Skilyrði á Íslandi eru almennt í flokk a „very windswept“ og er affoksstuðullinn því Ce = 0,6. 

Varmaleiðni þaks hússins er 0,19 W/m2*K. Ef varmaleiðni þaka er minni en 1,0 W/m2*K þá 

skal bráðnunarstuðull vera Ct = 1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snjóálag:    s = 0,8 * 0,6 * 1,0 * 5,0 kN/m2  s = 2,4 kN/m2 

Vindálag: (útsog)     v = -2 kN/m2 

 

 Mynd 2 - Snjóálagssvæði 

𝑆𝑛𝑗óá𝑙𝑎𝑔 =  𝜇𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑆∗ 

 

Tafla 3 - Kennigildi snjóálags eftir svæðum. 

Tafla 2 - Affoksstuðull. 
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6.3   Þaksperrur 

 

6.3.1 Formbreyting á þaksperru 

 

Reiknuð er sperra sem er límtré 90x270, c/c 600 í styrkleikaflokki GL30c. Byggingin er í 

flokki A. 

Halli þaks:     5°   

b x h =      90 x 270 (mm)     

c/c:      600 mm  

Haflengd:      6094 mm    

Lengd sperru =  6094mm / cos(5°)   L = 6117,28 mm 

 

Í töflu 8.01 í byggingarreglugerð eru gerðar kröfur um að hámarksformbreytingar 

þaks hjá byggingu í flokki A séu:  

L/200 fyrr Heildarálag    og L/400 fyrir Hreyfanlegt álag  

L/200 = 6117,28 mm /200 = 30,59mm   uheild ≤ 30,59mm  

L/400 = 6117,28 mm /400 = 15,29mm   uhreyf ≤ 15,29mm 

 

Eiginþyngd þaks:   0.508 kN/m2  

Snjóálag:    2.4 kN/m2    

Vindálag:    2 kN/m2 í sogi. 

Lokakraftur álagsdreifingar dreift á hallandi þakflöt:  

    

Línulegt snjóálag á sperru =   2.4kN/m² * 0.6m* cos(5°)²   s = 1,429 kN/m 

Línulegt vindálag á sperru =   2kN/m² * 0.6m    v = 1,2 kN/m 

Línulegt álag vegna eiginþyngdar =  0.508kN/m² * 0.6m* cos(5°)²   G = 0,302 kN/m 

(Jóhann Albert Harðarson, 2021) 

 

  

Tafla 4 - Tafla 8.01 í 
byggingarreglugerð 
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6.3.1.1 Skammtíma formbreyting vegna álags   Krafa:  uhreyf ≤ 15,29mm 

 

Tregðuvægi sperru: I = (b * h3)/12   I =  147,622 * 106 mm4  

Þverskurðarflatarmál: A = b * h   A =  24,3 * 103 mm2  

Fjaðurstuðull í trefjastefnu:      E0 =  13000 MPa  

Skúfstuðull :      G =  650 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡, 𝑠 = 14,09 mm  ≤  15,29mm = uhreyf   OK 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡, 𝑣 = -10.97 mm  ≤  15,29mm = uhreyf   OK 

 

Sperran stenst kröfur byggingarreglugerðar um hámarksformbreytingu vegna hreyfanlegs 

álags. 

  

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡, 𝑖 = (
5

384
∗

𝑖 ∗ 𝐿4

𝐸0 ∗ 𝐼
) + (

3

20
∗

𝑖 ∗ 𝐿2

𝐺 ∗ 𝐴
) 

 

 

Tafla 5 – Styrktölur - Límtré CL30c 

Skammtímaformbreyting vegna:  s: snjóálags  v: vindálags   G: eiginþyngdar  

 uinst, s = (
5

384
∗

1,429N/mm∗(6117,28mm)4

13000MPa∗(147,6225∗106mm4) + (
3

20
∗

1,429N/mm∗(6117,28mm)2

650 MPa∗(24,3∗103mm2)
) = 14,09 mm 

 uinst, v = (
5

384
∗

−1,2N/mm∗(6117,28mm)4

13000MPa∗(147,6225∗106mm4) + (
3

20
∗

−1,2N/mm∗(6117,28mm)2

650 MPa∗(24,3∗103mm2)
) = -10,97 mm 

 uinst, G = (
5

384
∗

0,302N/mm∗(6117,28mm)4

13000MPa∗(147,6225∗106mm4) + (
3

20
∗

0,302N/mm∗(6117,28mm)2

650 MPa∗(24,3∗103mm2)
) = 2,98 mm 
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6.3.1.1 Langtíma formbreyting vegna álags    Krafa:  uheild ≤ 30,59mm 

 

Miðað við notkunarflokk 2, trévirkið er innan í þaki þar sem rakastig er hærra en innandyra 

Quasi-Permanent verkunarstuðull:  𝛹2= 0.2 f. snjó álag 𝛹2= 0.0 f. vindálag 

Skriðstuðull fyrir timbur   kdef = 0.8 

 

 

 

𝑢𝑓𝑖𝑛, 𝐺 + 𝑠 = 21,70 mm  ≤  30,59mm = uheild   OK  

𝑢𝑓𝑖𝑛, 𝐺 + 𝑣 = -5,61 mm  ≤  30,59mm = uheild   OK  

 

Sperran stenst kröfur byggingarreglugerðar um hámarksformbreytingu vegna heildarálags. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑢𝑓𝑖𝑛, 𝑞 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡, 𝑠 ∗ (1 + 𝛹2 * kdef) 

𝑢𝑓𝑖𝑛, 𝑔 = 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡, 𝑔 ∗ (1 + kdef) 

 Langtíma formbreyting m.t.t skriðs vegna:  s: snjóálags  v: vindálags   G: eiginþyngdar  

 ufin, s = 14,09 ∗ (1 + 0.2 * 0.8)  = 16,34 mm 

 ufin, v = −10.97mm ∗ (1 +0.0 * 0.8)  = -10.97 mm 

 ufin, G = 2,98 ∗ (1 + 0.8)   = 5,36 mm 

Tafla 6 - Quasi-Permanent verkunarstuðull og skriðstuðull kdef 
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6.3.2 Álag á sperru 
 

Línulegt snjóálag á sperru =     s =  1,429 kN/m 

Línulegt vindálag á sperru =     v =  -1,2 kN/m 

Línulegt álag vegna eiginþyngdar =    G =  0,302 kN/m 

Varanlegt álag: eiginþyngd     gk =  0,302 kN/m 

Breytilegt álag: snjóálag+vindálag   qk =  0,229 kN/m 

Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags:  ɣG,sup=  1.35 

Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags:  ɣQ =  1.5 

Brotmarksálag: gk* ɣG,sup + qk* ɣQ = qd  qd =  0,75 kN/m 

 

6.3.2.1  Skerþol sperru 

 

Styrkathugun sem gerð er: 

(Jóhann Albert Harðarson, 2021) 

Hönnunarálag, skerkraftur: (qd * L) / 2  VEd = 2299,07 N 

Virk breidd þversniðs: kcr * b    bef =  60 mm 

Hæð þversniðs:     h = 270 mm 

kmod = 0.8  ɣm =  1.25   fv,k = 3.5 MPa 

 

       

 

 

 

 

Sperran stenst kröfur um skerþol. 

Styrkathugun, Skerþol: 

τd =
3

2
∗

VED

bef ∗ h
 ≤  

kmod

γm
∗ fv, k 

τd =
3

2
∗

2299,07N

60mm ∗ 270mm
 ≤  

0.8

1.25
∗ 3.5 MPa   

0,21 MPa <   2,24 MPa    OK 

𝜏𝑑 =
3

2
∗

𝑉𝐸𝐷

𝑏𝑒𝑓 ∗ ℎ
 ≤  

𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
∗ 𝑓𝑣, 𝑘 
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6.3.2.2  Beygjuþol sperru 

Styrkathugun sem er gerð er:   𝑀𝑚𝑎𝑥  ≤ 𝑊 ∗ 𝑓𝑚, 𝑘 ∗  
𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑚
 

 

Mótstöðuvægi: (b*h2)/6    W =  1093,5 * 103 mm3 

Beygjuvægi: 1/8 * qd * L2    Mmax = 3,516 * 106 Nmm  = 3,5 kNm 

Beygjustyrkur:  *Gildi fengið úr töflu   fm,k =  30 MPa 

 

Byggingahlutinn er í notkunarflokki 2 og þar sem við erum á snjóálagssvæði 3 þá er álagið 

meðalvarandi, því er leiðréttingastuðullinn kmod = 0.8 

 

Tafla 8 - Varanleiki álags og leiðréttingastuðullinn kmod 

Öryggisstuðull: *Gildi fengið úr töflu   ɣm =  1.25 

 

Tafla 9 - Öryggisstuðull 

 

 

Sperran stenst kröfur um beygjuþol. 

Styrkathugun, Beygjuþol: 

Mmax ≤ W ∗ fm, k ∗  
kmod

γm
      

3,5 ∗  106Nmm    ≤   (1093,5 ∗ 103mm3) ∗ 30 MPa ∗  
0.8

1.25
  

3,5 kNm   ≤   21 kNm    OK 

Tafla 7 - Beygjustyrkur 
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6.4  Stálbiti fyrir þak 
 

 

 

Lengd bita:    13494 mm 

Mesta lengd milli undirstaða:  4860 mm 

Elastískur stuðull stáls:  210000 MPa  

Styrktarflokkur stáls:   S235 

Eiginþyngd þaks: 0,508 kN/m2  0,508 kN/m2 * 13,494m = 6,85 kN/m 

Snjóálag:  2,4 kN/m2  2,4 kN/m2 * 13,494m = 32,39 kN/m 

Vindálag:  2 kN/m2  -2 kN/m2 * 13,494m =  -26,99 kN/m 

Heildar álag:  12,25 kN/m 

Hreyfanlegt álag: 5,40 kN/m 

Brotmarksálag: qd = (1.35 * 12,25kN/m)+(1,5 * 5,40kN/m)  = 24,63 kN/m 
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6.4.1  Styrkathugun á stálbita 
 

Milli AB L1 = 4760 mm  MEd,1 = 69,760 * 106 Nmm 

Milli BC L2 = 4860 mm  MEd,2 = 72,722 * 106 Nmm 

Milli CD L3 = 4056 mm  MEd.3 = 50,651 * 106 Nmm 

 

ɣm0 =  1,0 

fy =  235 N/mm2     

 

 

 

Mótstöðuvægið sem nauðsynlegt er til þess að bitinn þoli álagið er: 

W = 309453,58 mm3 

 

Valinn er HEA 200 stálbiti sem hefur W = 389000 mm3     

389000 mm3     >    309453,58 mm3  Stenst 

 

6.4.2  Formbreyting á stálbita 
 

Kröfur um hámarksformbreytingu þaka samkvæmt byggingarreglugerð er: 

L/200 fyrr Heildarálag    og L/400 fyrir Hreyfanlegt álag  

L/200 = 4860 mm /200 = 24,30mm   uheild ≤ 24,30mm  

L/400 = 4860 mm /400 = 12,15mm   uhreyf ≤ 12,15mm 

 

Lágmarks tregðuvægi miðað við kröfu fyrir heildarálag: 

I = (12,25N/mm*(4860mm)4) / ( 384*210000MPa*24,30mm) 

I = 3,487 * 106 mm4 

Lágmarks tregðuvægi miðað við kröfu fyrir hreyfanlegt álag: 

I = (5,40N/mm*(4860mm)4) / ( 384*210000MPa*12,15mm) 

I = 3,074 * 106 mm4 

 

HEA 200 biti hefur tregðuvægið I = 3,69 * 106 mm4     

3,69 * 106 mm4     >      3,487 * 106 mm4     Stenst  

𝑀𝐸𝑑 ≤  
𝑊 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0
 

𝑀𝐸𝑑 =  
1

8
 ∗ 𝑞𝑑 ∗  𝐿2 

𝑊 ≥  
𝑀𝐸𝑑 ∗ 𝛾𝑚0

𝑓𝑦
 

Mesta svignun í bita: 

𝑢𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞 ∗ 𝑙4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝐼
  

 

𝐼 =  
𝑞 ∗ 𝑙4

384 ∗ 𝐸 ∗ 𝑢𝑚𝑎𝑥
  

 𝑞 = á𝑙𝑎𝑔𝑖ð á 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑛  

 𝑙 = ℎ𝑎𝑓𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠  

 𝐸 = 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡í𝑠𝑘𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 𝑠𝑡á𝑙𝑠  

 𝐼 = 𝑡𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖 𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑠 
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6.5  Stálsúlur 
 

Álagssvæðið (a):  5,747 m 

Eiginþyngd þaks:  0,6 kN/m2 

Snjóálag:   2,4 kN/m2 

Varanlegt álag: 0,6kN/m2 * 5,747m  gk =  3.35 kN/m 

Hreyfanlegt álag 2,4kN/m2 * 5,747m  qk =  13.79 kN/m 

Lengd súlu      L = 3.857 m 

 

Hlutstuðull fyrir kennigildi varanlegs álags:  ɣG,sup=  1.35 

Hlutstuðull fyrir kennigildi hreyfanlegs álags:  ɣQ =  1.5 

ɣm0 =  1,0 

fy =  235 N/mm2   

 

Notmark, Nk =         

 

           

 

 

Brotmark, NEd =   

 

 

 

 

  

Nk =  
gk ∗ L

2
+  

qk ∗ L

2
 

NEd =  
γG,sup ∗ gk ∗ L

2
+  

γQ ∗  qk ∗ L

2
 

Nk =  
3.35kN/m ∗  3.857m

2
+  

13.79kN/m ∗ 3.857m

2
 

Nk = 33.1 kN  

NEd =  
1.35 ∗ 3.35kN/m ∗  3.857m

2
+  

1.5 ∗  13.79kN/m ∗ 3.857m

2
 

NEd = 48.3 𝑘𝑁  
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6.5.1.  Styrkathugun togþol súlu  
 

 

Lágmarks þverskurðarflatarmál stangar:   

 

 

Vel súlu SHS 100x100 S = 5 mm 

A = 1.88 * 103 mm2 > 0.2055 * 103 mm2 

 

5.5.2  Styrkathugun þrýstiþol súlu 
 

Styrkathugun:    

 

 

 

 

 

Súla SHS 100x100 

I =  2.81 * 106 mm4 

i = 38.7 mm  

 

ɑ =    0,21 

Ls = L  3857mm  

ε =  1,0 

λ‘ =  1,06  

φ =  1.15 

χ =  0,623 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Súlan stenst kröfu um þrýstiþol. 

 

𝑁𝐸𝑑 ≤  
𝐴 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0
                  →              𝐴 ≥

𝑁𝐸𝑑 ∗  𝛾𝑚0

𝑓𝑦
 

 

A ≥
 48300 kN ∗ 1,0 

235 MPa
 =  205,5 mm2 

𝜒 =  
1

𝜑 +  √𝜑2 − 𝜆′2
 ≤ 1 

𝜑 = 0,5(1 + 𝛼(𝜆′ − 0,2) + 𝜆′2
) 

𝜆′ =
𝐿𝑠

93.9 ∗  휀 ∗ 𝑖
 

Tafla 10 - Kiknunarferill og ófullkomleikastuðull 

 휀 = √
𝑓𝑦

𝑓𝑦
= √

235 𝑀𝑃𝑎

235 𝑀𝑃𝑎
 

NEd ≤  
χ ∗  A ∗ fy

γm0
 

48300N ≤  
0.623 ∗ 1.88 ∗ 103 ∗ mm2 ∗ 235MPa

1
 

48300N ≤ 275241,4 N  OK 

𝑁𝐸𝑑 ≤  
𝜒 ∗  𝐴 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑚0
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6.5.3  Formbreyting súlu   
 

Nk =  33.1 kN 

L =  3.857 m 

A =  1.88 * 103 mm2 

E =  210 *103 MPa 

 

Stytting = 0,3234 mm 

 

  

𝛿 =  
𝑁𝑘 ∗ 𝐿

𝐴 ∗ 𝐸
 

𝛿 =  
33100 𝑁 ∗ 3857𝑚𝑚

1880 𝑚𝑚2 ∗ 210000𝑀𝑃𝑎
= 0,3234 𝑚𝑚 
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7. VARMATAPSÚTREIKNINGAR 

7.1   Útreikningar á U-gildi 
 

Hér að neðan eru útreikningar á kólnunartölum byggingarhlutanna sem varmatap á sér stað í 

gegnum. Gluggar eru með u-gildi 2 og hurðir eru með u-gildi 3. Annað er hér að neðan í 

töflum. 

 

7.1.1   Gólfplata með gólfhita 
 

 

 

7.1.2   Gólfplata án gólfhita 
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7.1.3   Steyptur útveggur einangraður að utan 
 

 

 

7.1.4   Steyptur útveggur við jarðveg 
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7.1.5   CLT útveggur einangraður að utan 
 

 

 

7.1.6   Þak 
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7.2   Varmatapsútreikningar rýma 

 

7.2.1   Geymsla 
 

 

 

7.2.2   Bílskúr 
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7.2.3   Anddyri 
 

 

 

7.2.4   Svefnhergergi 1 
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7.2.5   Skrifstofa 
 

 

 

7.2.6   Svefnherbergi 2 
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7.2.7   Þvottahús 
 

 

 

7.2.8   Bað 1 
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7.2.9   Alrými 1 
 

 

7.2.10   Svefnherbergi 3 
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7.2.11   Svefnherbergi 4 
 

 

 

7.2.12   Bað 2 
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7.2.13   Alrými 2 

 

 

 

7.3   Heildarvarmatap alls 

 
Varmatap alls í húsinu eru 18.472W. Varmaþörf á fermetra er því 59.30 W/m² 
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8. LAGNAÚTREIKNINGAR 

8.1   Gólfhitakerfi 

 

Við erum að gera ráð fyrir að það sé gólfhiti í öllum rýmum nema geymslunni. Í geymslunni 

verður ofn, auk þess verða tveir handklæðaofnar á baðherbergjunum.  

Við þurfum að byrja á því að finna út hversu mikið bilið á milli gólfhitaslaufa á að vera. Við 

notum niðurstöður úr varmatapsreikningum til þess að finna út hversu mikið bilið á að vera. 

 

Byrja á því að finna þann gólfflöt sem er með mesta varmatapið per fermetra, það er síðan 

ráðandi hvað varðar bilið á milli gólfhitapípna. Samkvæmt töflunni hér að ofan þá er Alrými 2 

með mesta varmatapið per fermetra. 

7721𝑊

107,5𝑚2
= 71,8 𝑊/𝑚2 

Næst stillum við bil pípna með eftirfarandi töflu. Reynum að hafa logaritmíska meðeðalhitann 

sem lægstann á bilinu 20°C-25°C. Eins og sést í töflu þá hentar 150mm milli slaufa best og 

þá er logaritmíski meðalhitinn rúmlega  
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Logaritmíski hitinn er þá 22°C. 

Síðan er framrásarhitinn fundinn með eftirfarandi formúlu: 

 

Þar sem: 

∆ɵH = Logaritmískt meðalhitastig 

ti = Innihiti, 20°C 

∂ = Hitastig á vatninu að og frá gólfhitakerfi ~ oft 10°C (min 5°C sk. staðli) 

ƒ = Framrásarhitastig vatns 

Í þessu verkefni er ∆ɵH = 20°C miðað við 71.8 W/m² og að bil á milli pípna sé 150 mm. 

𝑡𝑓 = 20℃ + 22℃ +
10℃

2
= 47℃  

Hitastigið á framrásarhita má ekki fara yfir 55°C.  

Framrásarhitinn á kerfinu er 47°C. 

Bakrásarhitinn á kerfinu er yfirleitt 5-10°C lægri en framrásarhiti því ætti hann að vera í 

kringum 37-42°C. 
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Næst þarf að finna yfirborðshita gólfsins. Línuritið sýnir hitastigsmun milli yfirborðshita gólfs 

og hitastigsins inni í húsinu. Við setjum inn í línuritið 71.8 W/m² og fáum 7°C í hitastigsmun.  

 

Þá er yfirborðshitinn á gólfinu 20°C + 7°C  = 27°C. Sem er í lagi þar sem kröfurnar eru að 

yfirborðshitinn fari ekki yfir 29°C þar sem er íverusvæði samkvæmt þessari töflu: 

 

Afköst gólfhitakerfisins eru fundin með þessari formúlu: 

𝒒 = 𝟖. 𝟗𝟐 ∗ (𝜽𝑭,𝒎 − 𝜽𝒊)
𝟏.𝟏 

𝜽𝑭,𝒎 = 𝑴𝒆ð𝒂𝒍 𝒚𝒇𝒊𝒓𝒃𝒐𝒓ð𝒔𝒉𝒊𝒕𝒊 

𝜽𝒊 = 𝑯𝒆𝒓𝒃𝒆𝒓𝒈𝒊𝒔𝒉𝒊𝒕𝒊 

Meðal yfirborðshiti gólfhitakerfisins er 27°C og herbergishiti er 20°C.  

𝑞 = 8.92 ∗ (27°C − 20°C)1.1 

𝑞 = 75.85 𝑊/𝑚² 

Samkvæmt þessu eru afköst gólfhitakerfisins 75.85 W/m². Það fullnægir vel varmaþörf allra 

rýma í húsinu. 

(Aldís Ingimarsdóttir, 2020) 
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Hér má svo sjá gólfhitatöflu og upplýsingar um númer slaufa, innihita, yfirborðshita, lengd 

slaufa, bil milli slaufa og gólfefni. 
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8.2   Snjóbræðsla 
 

Snjóbræðslan er staðsett undir steyptu bílaplani fyrir faman húsið.  Rörin sem eru notuð í 

snjóbræðslukerfið eru PEM rör sem eru rör úr polyetylen plasti.  Hús notar tæp 19kW til 

upphitunar og hitakerfið er gegnumstreymiskerfi.   

Gert er ráð fyrir að þurfi 100 W. Pr.fermeter og enginn viðbótarhiti frá hitaveitu sé notaður. 

𝑚 =
𝑘𝑊

𝑐𝑝 𝑥 𝑑𝑡
=  

19

4.2 𝑥 35
= 0.13 𝑙/𝑠 

Til ráðstöfunar er 0.4 l/s af 35°C heitu vatni og er reiknað með að það sé hægt að kæla 

vatnið um 25°C í snjóbræðslunni, s.s. dt = 25°C. 

Það sem er þá til ráðstöfunar í snjóbræðslunni er því eftirfarandi: 

𝑘𝑊 = 𝑚 𝑥 𝑐𝑝 𝑥 𝑑𝑡 = 0.13 𝑥 4.2 𝑥 25°C = 13.65 kW 

13.650𝑊

100 𝑊/𝑚²
= 136.5 𝑚²  

Samkvæmt þessu þá er afgangs varminn frá gólfhitakerfinu að ná að bræða 136.5m² af 

plani. Planið sem þarf að hita upp með snjóbræðlunni er 86m² og því annar 

snjóbræðslukerfið þeirri varmaþörf sem planið þarf með því að nota afgangs varmann frá 

gólfhitakerfinu með svokölluðu gegnumstreymiskerfi. Rörin skulu vera 2x20mm PEM rör. 

Snjóbræðslurör eru lögð með 250mm bili á milli slaufa. 
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8.3   Neysluvatnslagnir 
 

Ákveða þarf hvernig rör á að nota, rör í rör. Passa að það sé niðurfall þar sem deilirör er. 

Kaldavatnið oft lagt undir einangrun á botnplötum og heitavatn lagt ofan á einangrun. 

 

 

Málrennsli (qd) á köldu vatni í húsinu er 2.2 l/s. 

Málrennsli (qd) á heitu vatni í húsinu er 1.6 l/s. 

Það er deilirör staðsett á fyrstu og annarri hæð. Næsta skref er þá að finna 

stærðarákvarðandi rennsli fyrir bæði kalt og heitt vatn að deiliröri á fyrstu hæð og að deiliröri 

á annari hæð og út frá því er hægt að finna pípustærðina sem hentar fyrir 

neysluvatnslagnirnar. Þessi jafna er notuð til þess að finna stærðarákvarðandi rennsli: 

 

Stærðarákvarðandi rennsli fyrir kalt vatn stofnlögn að deilikistu á 1. hæð í húsinu: 

𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015(1,35 − 0,2) + 0,12√1,35 − 0,2 =  0,35 𝑙/𝑠 

Stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt vatn stofnlögn að deilikistu á 1. hæð í húsinu: 

𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015(1,05 − 0,2) + 0,12√1,05 − 0,2 =  0,32 𝑙/𝑠 
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Stærðarákvarðandi rennsli fyrir kalt vatn stofnlögn að deilikistu á 2. hæð í húsinu: 

𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015(1,15 − 0,2) + 0,12√1,15 − 0,2 =  0,33 𝑙/𝑠 

Stærðarákvarðandi rennsli fyrir heitt vatn stofnlögn að deilikistu á 2. hæð í húsinu: 

𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015(0,85 − 0,2) + 0,12√0,85 − 0,2 =  0,31 𝑙/𝑠 

Deilirör á fyrstu hæð þarf að anna 0,35 l/s fyrir kalt vatn og 0,32 l/s fyrir heitt vatn. 

Deilirör á annari hæð þarf að anna 0,33 l/s fyrir kalt vatn og 0,31 l/s fyrir heitt vatn. 

 

Þær tölur eru farnar með í grafið og fundið pípustærðir sem henta.  Gott er að miða viðað 

þrýstifall fari ekki mikið yfir 3kPa pr.m og hraði ekki yfir 1.5 m/s. 

Förum með stærðarákvarðandi rennslið í töflu til þess að finna hentuga stærð á PEX rör í rör 

neysluvatnslögnum og út kemur að 25mm pípa anni þeirri þörf sem er. Fyrir kalda vatnið þá 

fer pípan er 1.2 kPa þrýstifall og hámarksrennsli er 1.3 m/s og fyrir heita vatnið er 1.0 kPa 

þrýstifall og hámarksrennsli er 1.2 m/s. Þetta er undir mörkunum og gengur því upp. 

Stofnlagnir að deilikistu eru því 25mm í þvermál. 

Lagnir frá deilikistur eru 15mm PEX rör í rör lagnir í öll tæki nema baðker og heita pott, þar 

eru notaðar 18mm PEX rör í rör lagnir. 

Í öllum deilikistum er niðurfall. 

(Aldís Ingimarsdóttir, 2020) 

 



              Lokaverkefni í Byggingariðnfræði 

109 
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8.4   Frárennslislagnir 
 

Við ákvörðun á stærð á frárennslislögnum er notast við töfluna hér að neðan og fundið 

samtals heildar málrennsli hússins með því að taka saman öll tæki sem eru með frárennsli. 

 

Samtals málrennsli hússins er 10.4 l/s 

og er það sett töfluna hér að neðan 

og út úr því kemur að samtímarennsli 

sé uppá 1.8 l/s sirka. 
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Síðan er notað samtímarennslið til þess að ákvarða pípustærð. Hér að neðan er dregin lína 

frá samtímarennslinu 1.8 l/s og upp að lögn og hittir það á 80mm frárennslislögn með 15 

prómill halla. 80mm lögn er og lítil lögn þar sem lágmark er 100mm. Því veljum við 100mm 

lögn með 15 prómill halla og annar hún tæðum 3.5 l/s sem er langt yfir þeirri þörf sem við 

þurfum og hentar því. 
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8.5   Ofnakerfi  

 

Ofnar sem settir voru í húsið eru frá framleiðandanum Brugman en Byko flytur þá inn. Valin 

var týpan Casual – standard. (Radiators, Casual collection) 

 

 

Ofnar í bílskúr og geymlu voru valdir samkvæmt 

varmaþörf í þeim rýmum. Varmaþörf bílskúrs er 

2120 W og afköst ofnsins þar eru 2525W. Í 

geymslunni er varmaþörf rýmis 780 W og sá ofn 

hefur 979 W afkastagetu. Ofnarnir fullnægja þeirri varmaþörf sem þarf fyrir rýmin.  

Handklæðaofnar eru á baðherberjum, þeir voru ekki samkvæmt varmaþörf baðherbergjanna 

vegna þess að það er einnig gólfhiti í þeim rýmum sem uppfyllir það. Handklæðaofnar voru 

valdir út frá útliti. 
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9. ÞAKRENNUR OG NIÐURFÖLL 

Samkvæmt töflu um mestu mældu aftakaúrkomu á ýmsum stöðum á Íslandi frá Veðurstofu 

Íslands þá er mesta aftakaúrkoman á Ísafirði rúmir 60 (l/s/ha) . 

Þakið á Seljalandsvegi 50 er samtals 187,2 m². Þakið er einhalla því eru þakrennur á neðri 

hluta þaksins.  

Þrjú niðurföll verða frá þakrennunni. Hvert niðurfall sér því um 187,2m²/3 = 62,4m². 

Þakrenna á húsinu er 120mm og samkvæmt töflunni hér fyrir neðan þá getur 120mm renna 

annað 130 l/s sem er langt yfir því sem það þarf. Næsta fáanlega stærð fyrir ofan 100mm 

niðurfallsrennu er 125mm og sú renna er því fyrir valinu og uppfyllir hún skilyrði. 

 

 

Niðurföllin eru þrjú og annar því hvert niðurfall 62.4m². 70mm niðurfallsrör anna rúmlega 80 

fermetrum fyrir 300 l/s og er því vel yfir mörkum. Því eru 70mm niðurfallrör fyrir valinu.  
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10. LOFTUN ÞAKS 

 

Í 10.5.5. gr. í byggingarreglugerð er gert grein fyrir kröfum sem gerðar eru um loftun þaks. 

„Byggingahlutar skulu þannig hannaðir og frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum 

vegna uppsafnaðar rakaþéttingar…. Fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skal loftað loftbil 

aldrei vera minna en 25 mm yfir allri einangrun og skal loftunarop inn og út úr hverju loftbili 

vera minnst 1.000 mm² fyrir hvern m² þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan 

frágang.“ (Varnir gegn rakaþéttingu 10.5.5.gr., 2021)  

 

 

Þakið á Seljalandsvegi 50 er einhalla þak með 5° halla. Einangrað er á milli sperra með 

220mm þakull.  
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Tryggja lámarksloftun: 1000 mm2 per m2 þaks. 

Lágmarks þakflötur sem þarf að lofta: 166 m2 * 1000 mm2 = 166000 mm2 

Haflengdir sperra: Sperra 1 = 6,4 m   23 sperrubil 

    Sperra 2 = 4,3 m   13 sperrubil 

    Sperra 3 = 6,3 m   10 sperrubil 

Flatarmál sperrubila: Sperra 1 = 6,4 m * 0,510 m = 3,3 m2   

Sperra 2 = 4,3 m * 0,510 m = 2,2 m2    

Sperra 3 = 6,3 m * 0,510 m = 3.2 m2  

Flatarmál loftunarröra 40 mm: r2 * π  =  (20mm)2 * π = 1256.64 mm2 

Mótstaða netsins í rörinu er 30% sem gefur: 0,7 * 1256.64 mm2  = 879,65 mm2 

Fjöldi röra í hverju sperrubili: 

Sperra 1 = 3,3 m2 / 879,65 mm2  = 3.7 rör 

Sperra 2 = 2,2 m2 / 879,65 mm2  = 2.5 rör 

Sperra 3 = 3.2 m2 / 879,65 mm2  = 3.7 rör 

Áætla má að 6 rör í hvert sperrubil, 3 í hvort enda.  

46 sperrubil * 6 rör = 276 stk   276 stk * 879,65 mm2 = 242783,4  mm2        

6 rör í hvert sperrubil er nægjanlegt og stenst kröfur Byggingarreglugerðar. 

242783,4  mm2        > 166000 mm2      OK 
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11. UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI OG GÁTLISTI 
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