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1 Inngangur
Skýrsla þessi er lokaverkefni í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2022.
Lokaverkefnið felur í sér að hanna hús á tveimur hæðum með innbyggðri bílageymslu að
kröfum verkkaupa. Grunnflötur má ekki vera stærri en 150 m2. Neðri hæð hússins skal vera
steypt og efri hæðin skal vera úr timburgrind eða krosslímdum timbureiningum. Þakform er
valfrjálst en þó að hluta loftað sperruþak. Auk þess var sú krafa gerð að hjúpur hússins, val á
gólfefni og innréttingum, skuli vera viðhaldslítið í a.m.k. 35 ár. Við val á kerfi til upphitunar
er gerð krafa til skjótrar svörunar til hækkunar og lækkunar á hita í rýmum og einnig að
hannað skyldi hitakerfi sem samanstendur af ofnakerfi og gólfhitakerfi. Hljóðvistarkröfur og
gott inniloft skuli tryggt.
Markmið verkefnisins er að nemendur vinni saman í hóp og tengi saman þá þekkingu sem
þeir hafa tileinkað sér í náminu. Fái innsýn og skilning á flestu því er við kemur byggingu
staðsteypts- og timburhúss. Ennfremur að nemendur tileinki sér sjálfstæð og markviss
vinnubrögð við úrlausn raunhæfra verkefna í byggingariðnaðinum. Einnig að þeir öðlist
heildaryfirsýn yfir fagið með samþættingu námsgreina þar sem þeir beita þekkingu úr öllum
námsgreinum byggingariðnfræðinnar.
Hópurinn okkar hefur áður unnið saman í náminu. Við þekkjum styrkleika og veikleika hvors
annars og teljum okkur hafa náð að dreifa álaginu vel á milli okkar. Hópinn skipa Friðgeir
Lúðvíksson, húsasmiður hjá ÞG verk, Hjörleif Sumarliðason, húsasmiður hjá Rúnir verktakar,
Ragnar Ágúst Ragnarsson, húsasmiður hjá MótX og Örn Viljar Kjartansson, pípari í eigin
rekstri hjá ÖVK pípulagnir.
Í byrjun verkefnisins völdu allir sitt hús sem uppfyllti kröfur verkkaupa. Allir skissuðu upp
hugmyndir sínar ýmist í Revit eða á pappír. Allir meðlimir kynntu svo tillögur sínar og
ákveðið var að kjósa um það hús sem yrði fyrir valinu. Það var Erluás 58 sem sigraði
kosninguna og hafist var handa við að teikna upp aðaluppdrætti hússins.
Erluás 58 er staðsett í vesturhlíð Ásfjalls í Hafnarfirði með stórbrotnu útsýni yfir
Reykjanesfjallgarðinn. Erluás 58 er í dag steypt upp með einangrunarmótum, múrhúðað og
steinað að utan. Öll þök eru hefðbundin viðsnúin steypt þök. Við töldum þetta hús geta gefið
okkur tækifæri til þeirra hönnunarbreytinga sem verkkaupi óskar eftir. Helstu breytingar
10
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sem gerðar voru snéru t.d. að innra skipulagi þar sem herbergi voru ýmist minnkuð eða
stækkuð og gluggaútliti breytt. Ákveðið var að þak yrði einhalla og byggt upp með sperrum.
Húsið verði útbúið gólfhitakerfi, á baðherbergjum verða einnig handklæðaofnar til viðbótar
við gólfhitakerfið. Á fyrstu hæð eru útveggir steyptir en innveggir ýmist hlaðnir eða steyptir.
Á annarri hæð eru bæði út- og innveggir úr CLT einingum. Innan á útveggum efri hæðar er
lagnagrind, en þar sem lagnir verða í innveggjum er fræst úr fyrir þeim. Lagnagrind og
innveggir eru klæddir með gipsi. Glugga og hurðakerfi verður úr timbri, með veðurvörn úr
áli. Hér í skýrslunni verða niðurstöður okkar vegna krafna verkkaupa raktar. Stuðst var við
lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð nr. 112/2012 við vinnu skýrslunnar og
teiknisett.
Eftirtaldir þættir koma fram í þessari skýrslu; hönnunarferli, verklýsingar, verkáætlun,
tilboðsskrá, kostnaðaráætlun, burðarþols-, varmataps,- og lagnaútreikningar, þakrennur og
niðurfallsútreikningar,

loftun

þaks,

auk

umsókn

um

byggingarleyfi

og

gátlisti

byggingarfulltrúa.
(Bjarni Grétar Jónsson og Helgi Guðjón Bragason, 2022).
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2 Verklýsingar
Verk þetta felst í fullnaðarhönnun, efni og vinnu við nýbyggingu að Erluási 58. Verktaki skal
strax í upphafi verks kynna sér allar teikningar, magn-/tilboðsskrá og verklýsingu, vera viss
um að hann skilji mál á teikningum rétt, áður en hann mælir fyrir einstökum verkhlutum.
Vanti eitthvað á teikningar sem verklýsing skilgreinir, skal farið eftir verklýsingu. Þar sem
atriði eru skilgreind á teikningum umfram verklýsingu, skal fara eftir teikningum. Snið- og
deiliteikningar sýna af meiri nákvæmni hönnun en grunnmyndir. Þar sem atriði eru
skilgreind nánar á snið- og deiliteikningum en á grunnteikningum og/eða í verklýsingu, skal
fara eftir snið- og deiliteikningum. Kröfur vegna afkasta, stærða, vinnu við uppsetningu
og/eða annarra íhluta eru skilgreindar eftir atvikum á teikningum, í verklýsingu og/eða
tilboðsskrá. Verkliðir í tilboðsskrá eru tölusettir eins og tilsvarandi greinar í verklýsingu.
Innifalið í einingarverði skal vera allt efni og öll vinna þar með talið verkstjórn og yfirstjórn.
Einnig skulu öll gjöld og skattar ásamt vélavinnu og öllum kostnaði við viðkomandi verk eins
og því er lýst í útboðsgögnum, allar stillingar og prófanir, efnisupplýsingar og skýrslu þar sem
það á við. Verktaki ber þó einn ábyrgðina á þeim og aðgerðaleysi eða vangá eftirlitsmanns
firrir hann eigi þeirri ábyrgð. Verktaki skal leggja eftirlitsmanni til aðstoð þá er hann þarfnast
við mælingar sínar. Lögð er áhersla á að öll verk séu vel undirbúin og faglega að allri
framkvæmd staðið.
Verklýsing inniheldur eftirfarandi liði; hönnun og ráðgjöf, aðstaða og jarðvinna, burðarvirki,
lagnir, raforkuvirki, frágang innanhúss, frágang utanhúss, frágang lóðar og tímavinnu.
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2.0 Hönnun og ráðgjöf
2.0.1 Hönnun og teikningar
2.0.1.0 Almennt
Í byggingarreglugerð í kafla 6.2. gr. 6.2.1, um aðkomu og staðsetningu byggingar, stendur að
byggingu skuli staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig að góð tenging sé milli
umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Þá skal gæta að gæðum
byggingarlistar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og orkunotkun.
Byggingu skuli staðsetja með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar
og skjóls njóti á sem heppilegasta hátt á leik- og dvalarsvæðum. Hönnun á lóð er þannig
útbúin með heitum potti, grasfleti og gróðri til að auka skjól. Gengið er út á svalir sem snúa í
suðvestur frá stofu. Aðkoman að húsinu er útbúin sorpgeymslu og þremur bílastæðum.
Sökklar undir útveggjum eru einangraðir að utan með 100 mm EPS plasteinangrun.
Einangrun útveggja neðri hæðar er 125 mm steinull og einangrun efri hæðar er 125 mm
steinull. Innveggir neðri hæðar eru hlaðnir kalksteinar sem verða sandspartlaðir og málaðir
og steyptir veggir eru einnig sandspartlaðir og málaðir. Innveggir efri hæðar eru úr CLT
timbur einingum og verða klæddir með gipsplötum sem verða sandspartslaðir og málaðir.
Þakið verður með þakhallanum sex gráðum og verður lektað. Einangrun þaks verður 220
mm

steinull.

Öll

handrið

munu

uppfylla

lágmarkshæð

og

aðrar

kröfur

bygginarreglugerðinnar. Stigar í húsinu verða staðsteyptir. Glugga og hurðakerfi verður úr
timbri sem veðurvarið er með ál áfellum. Allt gler er K-gler.
Efri hæð hússins samanstendur af anddyri, bílskúr ásamt geymslu, hjónaherbergi,
baðherbergi, eldhúsi, stofu og útgengt á svalir. Neðri hæð samanstendur af opnu rými,
skrifstofu, svefnherbergjum, þvottahúsi, baðherbergi, geymslu og útgengi í garð.
Hönnun felur í sér að hanna viðkomandi mannvirki fyrir verkkaupa eftir því sem við á og
fram kemur í samkomulagi aðila.
Verkið skal unnið í samræmi við óskir verkkaupa, með þeim takmörkunum sem lög,
reglugerðir og byggingarskilmálar setja, svo og tæknilegar og faglegar kröfur.
Verkið skal einnig unnið í samræmi við ÍST 35 (Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf),
gildandi mannvirkjalög, byggingarreglugerð, kröfur yfirvalda á viðkomandi stað og kröfur um
13
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góð og fagleg vinnubrögð. Það sem hannað er verður að uppfylla gildandi staðla, lög og
reglugerðir.
2.0.1.1 Heildarhönnun
Liður þessi felur í sér hönnun og gerð bæði aðaluppdrátta og séruppdrátta af viðkomandi
verki, með þeim sérteikningum, verkfræðiteikningum og öðrum hönnunargögnum sem
verkinu tilheyra og algengt er að útfæra af verki af þeim toga sem um ræðir.
Til að öðlast leyfi til framkvæmda þarf fyrst að leggja fram aðalteikningar af framkvæmdinni
ásamt rökstuðningi og greinargerð frá hönnuði vegna yfirferða hönnunarstjóra og
byggingaryfirvalda á teikningum hans.

Aðalhönnuður skal rökstyðja, vegna yfirferðar

hönnunargagna, á hvern hátt lágmarksákvæði byggingarreglugerðar eru uppfyllt og afhenda
rökstuðning þennan byggingarfulltrúa, Mannvirkjastofnun eða eftir atvikum, þeim sem hafa
á hendi eftirlit fyrir þeirra hönd gagnvart þeirri framkvæmd sem hér um ræðir. Sjá gr. 3.6.3 í
byggingarreglugerð.
Aðrir hönnuðir skulu leggja fram rökstuðning og greinargerð vegna yfirferða hönnunarstjóra
og byggingaryfirvalda á teikningum þeirra.
Hönnunarstjóri er tilnefndur við umsókn um byggingarleyfi af eiganda væntanlegs
mannvirkis, samkvæmt 23 gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. Hlutverk hans er að hafa
yfirumsjón með og bera ábyrgð á því að samræming aðaluppdrátta, séruppdrátta og annarra
hönnunargagna fari fram. Hann skal leggja fyrir byggingaryfirvöld skrá um ábyrgðarsvið
hönnuða.
Hönnuðir og hönnunarstjóri þessa verks skulu vera með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í
samræmi við lög nr. 160/2010.
Magntölur: Magn er gefið upp í brúttó rúmmetrum [m3] húss. Í einingarverðum skal
vera innifalinn allur kostnaður svo sem vinna hönnuða og aðstoðarfólks og ljósritun
teikninga á hönnunarstigi, nema annað sé tekið fram.
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2.0.2 Efnisval
Efnisval er gert í samræmi við byggingarreglugerð, kafla 4.5 um efniseiginleika
byggingarvöru. Í 4.5.2. gr. reglugerðar segir að hönnuður skuli í gögnum sínum, þ.e.
viðeigandi séruppdráttum eða fylgiskjölum, setja fram kröfur er varða eiginleika og
efnisgæði byggingarvöru. Er þetta gert til þess að allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um
vöruna séu til staðar og hægt sé að tryggja rétt innkaup og notkun hennar. Þá beri að ganga
úr skugga um að uppfylltar séu kröfur sem gerðar eru til byggingarvöru hérlendis, s.s. staðla,
reglugerða, laga og ákvæða um CE-merkingu byggingarvöru og eftir atvikum vottun eða
umsögn um hana.

2.0.3 Þarfagreining
Í húsinu eru tvö baðherbergi, eitt þvottahús og eldhús ásamt bílskúr. Frárennslið frá þessum
töppunarstöðum er tengt við fráveitukerfi utan lóðar. Niðurföll eru á böðum, í þvottahúsi og
bílskúr sem einnig er tengdar við jarðlagnir. Veggir og loft milli bílskúrs og íbúðar verða EI60.
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2.1 Aðstaða og jarðvinna
2.1.1 Aðstaða
2.1.1.0 Almennt
Framkvæmdarsvæðið er lóðin Erluás 58, 221 Hafnarfirði, þar sem íbúðarhúsið verður byggt.
Verktaki tekur við vinnusvæði í því ástandi sem það er við undirritun verksamnings. Verktaki
skal kynna sér aðstæður á byggingarstað áður en gert er tilboð í verkið. Verktaki skal
jafnframt kynna sér legu lagna í lóð hjá viðeigandi veitustofnun áður en gröftur hefst.
Bjóðandi skal gera sér grein fyrir því að núverandi lagnir, ef einhverjar eru á svæðinu, eru á
hans ábyrgð á verktímanum. Verktaki skal annast allar mælingar sem til þarf til að skila
verkinu og er kostnaður þess á hans ábyrgð. Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað
og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir.
2.1.1.1 Aðstaða og rekstur vinnusvæðis
Verktaki skal koma sér upp fullnægjandi aðstöðu á lóðinni, svo sem starfsmannaaðstöðu,
geymsluskúr fyrir efni, hreinlætisaðstöðu o.fl. Hann skal bera allan kostnað af rekstri
vinnusvæðisins meðan á verktímanum stendur. Verktaki skal sjá um rekstur vinnustaðarins
og sjá til þess að umgengni á byggingarsvæðinu sé viðunnandi. Allar vinnuraflagnir á
byggingarstað skulu vera í samræmi við reglugerðir og ætlaðar til að þola meðferð sem
vænta má á byggingarstað.
Verktaki skal láta sópa götur eftir að efnisflutningar hafa átt sér stað. Verktaki sér sjálfur um
að tengja lagnir að vinnuskúrum og þær dreifilagnir sem hann þarf í verkið. Verktaki skal
tengja frárennsli og neysluvatn við heimæðastúta sem eru inn á lóð og rafmagn í kassa við
lóðarmörk sem er í eigu veitufyrirtækis. Verktaki skal útvega og sjá um rekstur á krana,
vinnupöllum og öðru sem þarf við verkið. Verktaki skal setja upp aðstöðu sína og krana í
samráði við verkkaupa varðandi staðsetningar. Allur aðbúnaður og vinnuaðstaða skal vera í
samræmi við 65. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Á
það jafnt við um verktaka og undirverktaka hans. Verkið skal ávallt unnið í samstarfi við
eftirlitsmann og/eða umboðsmann verkkaupa.
Verktaki skal haga verkum sínum á þann hátt að það trufli sem minnst þá starfsemi sem fer
fram í nánasta nágrenni framkvæmdarinnar. Öll vinnutæki og verkfæri skulu vera þannig
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gerð að hávaði frá þeim sé í lágmarki. Við verkþætti sem eru háværir, s.s. fleygun klappar,
brot á steypu o.þ.h. skal haft samráð við verkkaupa, þannig að hægt sé að tryggja að slík
vinna hafi sem minnst áhrif á umhverfið. Hafa skal í huga að unnið er inni í grónu
íbúðarhverfi og því nauðsynlegt að haga störfum þannig að sem minnst truflun verði fyrir
nágranna. Staðsetning lóðar kemur fram á afstöðumynd arkitekts. Athafnasvæði verktaka
afmarkast á byggingarstað í samráði við verkkaupa.
Að verki loknu skal verktaki fjarlægja vinnubúðir, tæki og búnað og aðra aðstöðu sína af
vinnusvæðinu. Hann skal jafnframt slétta allt jarðrask sem hann hefur valdið vegna
uppsetningar og reksturs aðstöðu sinnar og skila svæðinu hreinu og þrifalegu. Lokafrágangur
er háður samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Verktaki skal við vinnu sína sérstaklega gæta
þess að yfirborðsfletir utan graftarmarka, svo sem malbik og kantsteinn verði ekki fyrir
skemmdum á verktíma. Verði þeir fyrir skemmdum skal verktaki láta framkvæma viðgerð á
sinn kostnað. Verki telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við
skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum og verksamningi. Allt rusl og afgangs
byggingarefni þarf einnig að hafa verið flutt burt af framkvæmdarsvæðinu.
Magntölur og einingarverð: Greitt er heildarverð fyrir aðstöðu á vinnusvæði og
rekstur þess. Einingarverð skulu innifela allan kostnað við aðstöðu og rekstur
vinnusvæðis

þ.m.t.

lagnir

veitustofnana,

bráðbirgðaræsi

(allar

vatnaveitingar),

girðingu, vinnu - og áhaldaskúra, flutning skúranna ásamt fyllingu og jöfnun undir þá
svo og rafmagn, heitt og kalt vatn og bráðabirgðaheimtaugagjöld. Ekki verður greidd
hærri upphæð fyrir þetta en nemur 10% af heilda rfjárhæð tilboðs. Greidd eru 30%
þegar aðstöðu verktaka hefur verið komið fyrir. 50% greiðast eftir framvindu verks og
20% verða greidd þegar búið er að ganga frá vinnusvæði í verklok, að lokinni
lokaúttekt.

2.1.1.2 Byggingar- og verkefnisstjórnun
Byggingarstjórnunin felur í sér yfirumsjón með byggingarframkvæmdum í samræmi við lög
nr. 160/2010 og byggingarreglugerð frá 112/2012, með síðari breytingum. Byggingarstjóri
skráir sig á verk hjá byggingaryfirvöldum, enda hafi hann til þess réttindi.
Byggingarstjóri er ábyrgur gagnvart byggingaryfirvöldum fyrir því að verk sé útfært í
samræmi við samþykktar teikningar, lög og reglugerðir. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir því
að allar úttektir sem byggingaryfirvöld fyrirskipa séu gerðar á verktíma. Hann leggur fram hjá
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byggingarfulltrúa yfirlýsingar um verklok á því verki sem hann er byggingarstjóri á, sem nær
yfir alla þá verkþætti sem segir fyrir um í byggingarreglugerð og byggingarfulltrúi fyrirskipar,
undirrituðum af viðkomandi meistara eða öðrum ábyrgum aðila eftir því sem við á.
Til tryggingar á því að byggingarstjóri efni skyldur sínar skal hann vera með lögboðna
ábyrgðartryggingu sem tekin hefur verið út hjá viðurkenndu tryggingarfélagi, í samræmi við
gr. 4.7.7 í byggingarreglugerð.
Byggingarstjóri skal vera með viðurkennt gæðastjórnunarkerfi í samræmi við gr. 4.8.1 í
byggingarreglugerð.
Við framkvæmdina skal verktaki leggja til hæfan verkefnastjóra og hæfa iðnmeistara sem
skulu starfa samkvæmt núgildandi byggingarreglugerð og lögum um mannvirki.
Magntölur og einingarverð: Allur kostnaður við byggingarstjórnina skal vera innifalin
í einingarverðum, svo sem vinna á verkstað og samskipti við verkkaupa og verktaka og
samskipti við bygginaryfirvöld, nema annað sé tekið fram. Greitt er heildarverð fyrir
starf verkefnistjóra. Greitt er eftir framvindu verks.

2.1.1.3 Öryggisgirðing
Verktaki skal útvega efni og sjá um uppsetningu á öryggisgirðingu umhverfis væntanlegs
byggingarsvæðis. Hæð girðingar skal vera a.m.k. 180 cm. Girðing skal vera traust og örugg og
ætluð til þeirra nota sem henta á byggingarstað. Á verktíma skal girðing stöguð og fergd á
tryggan hátt þannig að tryggt sé að hún standi óhögguð þegar illa viðrar. Val á girðingu,
staðsetningu, frágangur og stífingar eru háð samþykki verkkaupa. Ætli verktaki sér að nota
leigu grindur skal tryggja að þær séu festar að neðan með þar til gerðum
samsetningarteinum. Grindur skulu festar tryggilega saman að ofanverðu með
stálklemmum. Verktaka er heimilt að stinga upp á öðrum sambærilegum lausnum. Gæta
þarf að girðing um vinnusvæðið sé tryggilega læst utan verktíma og skal viðhaldið þannig út
verktímann að fyllsta öryggis sé gætt. Verktaki skal sjá um viðhald girðingarinnar á meðan á
verki stendur. Hlið á girðingunni skal vera viðhaldið og skal vera unnt að læsa því tryggilega.
Gæta skal að hlið girðingar sé læst utan vinnutíma. Verktaki skal taka niður öryggisgirðingu
og hlið að verki loknu.

18

Erluás 58 - BI LOK1006

Magntölur og einingarverð: Greitt er heildarverð af frágenginni girðingu. Innifalið er
allt efni og vinna (girðing ásamt aksturshliði) við uppsetningu, að staga, stífa, fergja
auk viðhalds á verktíma og að fjarlægja girðingar við verklok

2.1.1.4 Verkpallar og fallvarnir
Verktaki skal koma upp þeim verkpöllum, krönum og/eða spjótum sem þarf til að fullvinna
verkið.

Verkpallar

skulu

vera

í

samræmi

við

reglur

vinnueftirlits

ríkisins

og

byggingarreglugerð.
Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum
og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um hvað af þessu er notað og um
tilhögun þess.
Þar sem halda þarf gönguleiðum opnum, undir eða upp við verkpalla, skal afmarka þær með
handriðum og þéttklæða þær þannig að þeir sem leið eiga um séu ekki í hættu vegna
framkvæmdanna, umferðar eða af öðrum orsökum.
Allur þessi búnaður skal vera í samræmi við kröfur vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar.
Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum
og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um staðsetningu og tilhögun
búnaðarins.
Ef að verkpallar eru smíðaðir á staðnum eða lagðir til og settir upp þegar þeirra er þörf og
þeir síðan rifnir/teknir niður og fjarlægðir að notkun lokinni skal liðurinn innihalda
hvorutveggja ásamt því að klæða þá með neti sé þess krafist. Stigar milli hæða, handrið,
stífur, festingar, pallanet, flutningur efnis í palla að og frá verkstað og annað það sem
tilheyrir verkpöllum er einnig hluti af þessum lið.
Verktaki skal haga uppsetningu þannig að hann hefti aldrei aðkomu að húsinu, bílastæðum
og gönguleiðum. Hafa skal fullt samráð við verkkaupa um tilhögun verkpalla. Aldrei má
yfirgefa verkstað án þess að fjarlægja alla stiga á fyrstu hæðir palla og sjá til þess að
óviðkomandi hafi ekki aðgang að pöllum á annan hátt.
Verkpallar skulu vera í samræmi við kröfur Vinnueftirlitsins og byggingarreglugerðar.
Nota má aðrar gerðir af pöllum ef verkkaupi samþykkir það og að þeir standist kröfur sem
gerðar eru til þeirra af vinnueftirliti og byggingaryfirvöldum.
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Verktaki skal leggja til og koma upp fallvörn við þakkant á báðum hliðum húsanna eða þar
sem nánar kemur fram í samningsgögnum, sem nái a.m.k. 120 cm upp frá þaki. Hún innihaldi
fótlista, hnélista og handlista. Gæta skal þess að fallvörnin sé nægjanlega sterk til að taka við
því álagi sem á hana gæti komið. Sjá nánar í fræðslu- og leiðbeiningarrit frá vinnueftirliti
ríkisins.
Sé fallvörnin úr rörum með þar til gerðum samsetningarhlutum, sett saman eftir
samsetningarkerfi, skal einungis nota búnað sem vinnueftirlitið viðurkennir. Sjá nánar
reglugerð 331/1989 um röraverkpalla.
Sé fallvörn boltuð á vegg og/eða þakkant hússins skulu boltarnir fjarlægðir við niðurtekt
fallvarnarinnar og sárinu lokað með viðkenndri múrblöndu og að endingu slípað, grunnað og
málað.

2.1.2 Jarðvinna
2.1.2.0 Almennt
Verktaki skal kynna sér hvar lagnir eru á byggingarsvæðinu áður en gröftur hefst. Verktaki
skal framkvæma alla þá jarðvinnu sem nauðsynleg þykir vegna byggingar á húsnæðinu.
Einnig telst einangrun botnplötu til jarðvinnu. Verktaki skal sjá um að jarðvegsskipta fyrir
húsið, fylla að sökklum og grafa fyrir lögnum. Allt efni sem fellur til við uppgröft skal nýta til
landmótunar innan lóðar. Einnig felast allar fyllingar og þjöppun á lóð upp í ákveðna hæð í
þessum verkþætti. Með rúmmáli er alltaf átt við fast rúmmál, þ.e.a.s. óhreyfðan jarðveg og
þjappaða fyllingu. Verktaki skal gæta þess að valda ekki skemmdum á lögnum, strengjum
eða öðru sem gæti verið á staðnum nú þegar. Verktaki skal gera ráðstafanir til burtdælingar
á jarðvatni ef þarf við vinnu sína á byggingartíma og skal kostnaður við það innifalinn í
einingarverðum.
2.1.2.1 Gröftur
Húsið verður grundað á föstum botni, klöpp eða þéttri móhellu. Verktaki sér um að
jarðvegsskipta fyrir byggingu eins og þarf. Verktaki skal grafa allt laust efni fyrir byggingunni
niður á fastan eða burðarhæfan botn um það bil 150 cm metra út fyrir byggingarlínu húss til
þess að auðvelda aðgengi að verkinu. Þar fyrir utan er gert ráð fyrir fláa í hlutföllum 1:1 frá
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föstum botni upp að óhreyfðu yfirborði. Efni sem nýtist ekki í fyllingar skal flutt á leyfilegan
losunarstað.
Magntölur og einingarverð: Magntala er rúmmetri [m3]. Greitt er fyrir hvern
rúmmetra sem fluttur er burt. Á sama hátt er greitt fyrir hvern r úmmetra sem losað er
tímabundið á/við lóð og síðar jafnað út í hæfilega hæð fyrir mildarlag/þökur. Innifalið
í einingarverðum er öll vinna við gröft, fleygun, ámokstur, forfæringar á lóð og losun.

2.1.2.2 Fyllingar
Fylling fyllingarpúða og efnasamsetning þeirra skal gerð með frostþolnu og þjappanlegu
malarefni eða bögglabergi samkvæmt kröfum.
Efnið skal vera í frostnæmnisflokki T1. Fyllingarefni skulu vera vel þjöppunarhæf d max 80 mm.
Þjappa skal púðana vel og taka mið af tækjum sem verktaki notar við þjöppun. Þjöppun þarf
að fullnægja kröfum ÍST 15. E2 > 120 MPa og E2/E1 < 2,3 (sbr. plötupróf). Endurtaka skal
þjöppunarpróf þangað til að þau standast plötupróf. Fylla þarf upp í kóta samkvæmt
teikningum hönnuða. Hæðarsetning skal ekki vera meiri/minni en +/- 40 mm frá uppgefinni
hæð á fyllingu. Fyllingarefni að undirstöðum skal samþykkt af byggingarstjóra og verktaki
skal leggja fram rannsóknarniðurstöður um það ef verkkaupi krefst þess. Þegar fyllt er að
sökkulveggjum beggja vegna skal sjá til þess að fyllingin sé jöfn að innan sem utan, til þess
að forðast spennu og hugsanleg brot á sökkli. Hæðarmunur fyllingar beggja vegna við sökkul
skal ekki vera meiri en 50 cm.
3

Magntölur: Magn er gefið upp í nettó rúmmetrum [m ]. Við húsgrunn er magn reiknað
frá grunnbotni upp undir botnplötu, en utan með húsi er reiknað með að fylling nái
kóta 0,30 m undir efri brún botnplötu, nema annað sé tekið fram. Magntölur miðast
við þjappað efni. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem
efniskaup, gröftur, ámok stur, akstur, jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið
fram. Verktaki skal sjálfur bera kostnað af umframmagni sem orsakast af því að grafið
var út fyrir greiðslumörk, nema það hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.

2.1.2.3 Gröftur fyrir lögnum, fylla yfir
Frárennslislagnir skal grafa bæði innan og utan grunns. Halli lagna skal vera samkvæmt
skilgreiningum teikninga. Gæta þarf þess að allar lagnir séu lagðar á vel þjappaðan sand og
að þær liggi þar með á traustu undirlagi sem skolast ekki léttilega burt. Fláar skurða skulu
vera í hlutfallinu 1:1 frá föstum botni að loka yfirborði. Uppgrafið efni skal nota innan lóðar.
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3

Magntölur: Magn er gefið upp í nettó lengdarmetrum [ lm] eða nettó rúmmetrum [m ].
Magntölur miðast við þjappað efni. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður svo sem efniskaup, þar með talinn, sandur, gröftur, ámokstur, akstur,
jöfnun, þjöppun o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Verktaki skal sjálfur bera kostnað
af umframmagni sem orsakast af því að grafið var út fyrir grei ðslumörk, nema það
hafi verið gert að beiðni eftirlitsmanns.

2.1.3 Einangrun botnplötu og sökkla
Ofan á fullþjappaða fyllingu undir botnplötu 0,5 m og niður með útveggjasökklum skal
verktaki setja 100 mm EPS plasteingangrum með rúmþyngd 24 kg/m3. Skal einangrun liggja
þétt saman þannig að ekki myndist bil á milli platna. Utan á útveggjasökkla skal setja 100
mm EPS plasteinangrun með rúmþyngd 24 kg/m3. Einangrunarplötur skal festa tryggilega á
sökkulveggi með skotdýflum. Ef fjarlægja þarf einangrunarplötur vegna lagfæringar og
viðbóta á lögnum skal einangra aftur með eins tryggilegum hætti og unnt er.
2

Magntölur: Magn er gefið upp í nettó fermetrum [m ] mælt af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður svo sem efni, vinna, vél ar og
flutningar, kostnaður vegna förgunar o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Einnig
umframmagn vegna afskurðar, rýrnunar, skemmda o.þ.h.
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2.2 Burðarvirki
2.2.1 Steypumót
2.2.1.0 Almennt
Framkvæmdum skal almennt haga samkvæmt ÍST 10 og ÍST EN 206-1:2000 A1 + A2, nema
annars sé getið í þessum gögnum. Bent skal á að hluti af ÍST 10 er ekki lengur í gildi, en það
sem stendur eftir af honum og snertir steypumót eru kafli 5 og grein 7.4, hvorutveggja í
„Parti 1".
Mót skulu annað hvort vera klædd þykktarhefluðum borðum, eða með plötum eftir því sem
fram kemur í magnskrá. Staðsetning og gerð steypuskila eru sýnd á teikningum og má ekki
víkja frá því nema með samþykki eftirlitsmanns.
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 innifalið í verði móta nema annað sé tekið fram.
Einangrun, steypuskillista, verkpalla og annað sem tilheyrir lið þessum skal vinna í samræmi
við meðfylgjandi verklýsingar og góð og fagleg vinnubrögð, sem og mótavinnuna og þess
gætt að fylgt sé stöðlum, lögum og reglugerðum.
Hafa verður í huga að ýmsa þætti þarf að vinna og taka tillit til við mótasmíði sem ekki er lýst
í þessum kafla. Sem dæmi má nefna verkpalla, en þeir eru hluti af mótasmíðinni og
meðreiknaðir í einingarverðum mótasmíðinnar ef þeir eru ekki sérliður í verki þessu.
Nákvæmniskröfur: Mót skulu vera það traust, að hreyfing eða svignun undan steypuþunga
milli fastra punkta sé ekki meiri en 0.2% af fjarlægð.
Taka skal tillit til þess við uppslátt, að steypu skal titra.
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Tafla nr. 1
Nákvæmniskröfur við mótauppslátt:
Undirstöður, stærð og staðsetning

± 15 mm

Stærð og staðsetning glugga og dyraopa

± 5 mm

Aðrir steyptir hlutar: stærð

± 5 mm

Innsteyptir hlutar: staðsetning

± 10 mm

Aðrir steyptir hlutar: staðsetning

± 10 mm

Yfirborð platna sem lagt verður í

± 10 mm

Vélslípað yfirborð

± 5 mm

Kótar

± 15 mm

Tafla nr. 2
Frávik frá 3 m réttskeið sem lögð er á steyptan flöt má mest vera sem hér segir:
Bitar, veggir og stoðir sem klæðast af

7 mm

Veggir sem verða sandspartslaðir

4 mm

Yfirborð vélslípaðra platna

3 mm

Yfirborð platna sem verður lagt í

15 mm

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.
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
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að ræða mótateina sem ganga í gegnum mótin í rörum, skal loka rörum með kítti, frauði eða
öðru jafngóðu sem verkkaupi samþykkir.
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.
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.
Steypuvinna: Eftirlitsmaður skal ávallt taka út mót, áður en steypt er og getur steypuvinna
ekki hafist fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt mótin, mótahreinsun og annan
undirbúning. Úttekt eftirlitsmanns kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa og skal
verktaki eftir sem áður sjá um að boða hinn síðarnefnda.
Verktaki skal láta sérstaka mótaverði fylgjast með mótunum á meðan steypt er í þau og gera
aðvart ef þau virðast munu gefa sig og þeir geta ekki ráðið bót á því sjálfir þegar í stað.
Mótaverðir skulu einnig fylgjast með hvernig steypist í mótin og leiðbeina þeim sem við
niðurlögn steypunnar vinna. Undir stærri múrop skal setja steypuvasa að utanverðu eftir
þörfum í samráði við umsjónarmann verkkaupa.
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 steypan hefur náð a.m.k. 50% af þeim
styrk.
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2.2.1.1 Mót fyrir undirstöður og botnplötu
Mót skal smíða úr því efni sem að umboðsmaður verkkaupa tiltekur. Mót fyrir fætur og
sökkla eru gerð úr sama efni. Magn er í fermetrum og magntölur miðast við að mót nái niður
fyrir fyllingu. Innifalið í magntölum er uppsetning og rif móta.
2

Magntölur og einingarverð: Magn er mælt í fermetrum [m ] móta í samræmi við
skilgreingu á magntöku í kafla 2.2.1.

2.2.1.2 Mót fyrir plötu yfir 1. hæð
Þynningar, raufar og göt skal alfarið vinna út frá teikningum hönnuða og verkfræðinga. Sjá
skal til þess að mál gata og raufa séu í samræmi við upplýsingar og mælingar verkfræðinga
og séu þar með hornrétt og vel löguð. Tryggja skal að næginlegt magn sé til staðar af stoðum
undir plötu til þess að geta borið tilætlaðan þunga.
2

Magn og einingarverð: Magn er mælt í fermetrum [m ] móta.

2.2.1.3 Göt, stokkar og raufar í mót
Verktaki skal setja í mót stokka fyrir hverskonar göt og raufar sem nauðsynlegar eru fyrir
leiðslur og lagnir. Verktaki skal kynna sér teikningar hönnuða og verkfræðinga.
Verktaki skal, ef hann ekki gerði ráð fyrir götum og raufum eins og tilgreint var á teikningum
hönnuða eða verkfræðina, á sinn kostnað bora fyrir þeim götum og raufum sem til var
ætlast. Slíka vinnu má þó ekki hefja fyrr en steypa hefur náð fullum styrk.
Magn og einingarverð: Magn er mælt í lengdarmetrum [m] eða stykkjum [stk].
Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður, efni og vin na.
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2.2.2 Bendistál
2.2.2.0 Almennt
Bending skal framkvæmd í samræmi við teikningar. Járn skal binda saman með bindivír eða
á annan viðurkenndan hátt þar sem þau krossast. Endar bindivírs skulu vísa inn í grindina.
Þar sem mótatengi eru til staðar svo sem í veggjum skal festa járnagrindur í þau. Óheimilt er
að sjóða saman bendistál nema með samþykki umsjónarmanns verkkaupa.
Bendistál byggingarinnar skal vera í samræmi við ÍST 16 og ÍST EN 13670, Reinforcement,
með tilliti til þeirra breytinga sem kunnu að vera í verklýsingu eða teikningu. Allt bendistál,
jafnt sem stangir og bendinet, skal uppfylla kröfur ÍST EN 10080:2005 og ÍST NS 3576:3
varðandi mál og eiginleika. Seiglu- og styrkleikaflokkur skal vera B500NC. Flotmörk
bendistálsins skulu vera Fyk = 500 MPa. Verktaki skal nota vottað bendistál í verkið. Prófanir
skulu gerðar af viðurkenndri rannsóknarstofu og greiðast af verktaka.
Járnagrind í veggjum skal vera sem næst í miðjum vegg. Þess skal gætt við járnavinnu að
vinnan sé í samræmi við góðar venjur og að staðlar, lög og reglugerðir séu ætið virt.
Leggja skal Halfen HIT SP MV einangrunarjárnabakka í allar svalir og staðsetja hann
samkvæmt sérteikningum hönnuða. (Yumpu, 2012).
Tafla nr. 3
Steypuhula og frágangur bendijárnagrinda:
Plötur

25 mm

Svalir

35 mm

Lóðréttir fletir á undirstöðum veggja

40 mm

Lóðréttir fletir á undirstöðum

40 mm

Láréttir fletir á undirstöðum

40 mm

Útbrún veggja

30 mm
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2.2.3 Steinsteypa
2.2.3.0 Almennt
Um steinsteypu og steypuvinnu gildir ÍST EN 206:2013 og A1:2016 og um niðurlögn
steinsteypu gilda ÍST EN 13670:2009. Einnig skal taka tillit til kafla 8.3 í Byggingarreglugerð.
Hlutefni til steypugerðar skulu almennt vera CE-merkt.
Blöndun steypu: Sement skal ýmist vera í styrktarflokki C25 eða C30, samkvæmt teikningum
hönnuða og verkfræðinga. Gæta skal þess að allt sement fylgi kröfum um gæði, verklag og
aðstaða á byggingarstað. Allir íaukar steypu skulu fylgja stöðlum ÍST EN 12620 og öll notkun
þeirra er háð samþykkis frá umboðsmanni verkkaupa. Öll fylliefni skulu unnin úr
endingargóðum bergtegundum. Upplýsingar um neðangreinda eiginleika fylliefna skulu
liggja fyrir um:
•

Kleyfni

•

Skelja innihald

•

Fínefnis innihald

•

Slitþol

•

Frostþol

•

Berggerð (berggreining)

•

Kornadreifing

•

Kornarúmþyngd og vatnsdrægni

•

Alkalívirkni

•

Klóríðinnihald

•

Lífræn óhreinindi

•

Aðrir eiginleikar sem eftirlit óskar eftir

Íblendiefni skulu vera í samræmi við ÍST EN 934-2. Sjá þarf til þess að öll íblendiefni sem
notuð eru hafi ekki skaðleg áhrif á dreifingu loftblendis eða aðra eiginleika steypunnar.
Blendivatn skal vera í samræmi við ÍST EN 206:2013+A1:2016
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Niðurlögn og hörðnun: Við niðurlagningu steypu skal alltaf taka sýnishorn af þeirri steypu
sem verið er að leggja hverju sinni til þess að betur sé hægt að tryggja gæði hennar.
Nauðsynlegt er að tekið sé í það minnsta eitt sýni á hverja 50 m3 , ef stakur steypu áfangi
nær ekki 50 m3 skal þó taka eitt sýni. Sýni skulu skoðuð af viðeigandi stofnun og skal
verktaki borga sýnatöku og rannsóknir. Verkkaupi skal hafa aðgang að tækjakostum verktaka
og þarf að gefa leyfi fyrir tækjavali. Alla steypu skal titra. Staftitrari skal notaður nema að
umboðsmaður verkkaupa sjá þörf á öðru og þarf staftitrarinn alltaf ganga niður í næsta
óharðnaða steypulag fyrir neðan. Sjá þarf til þess að titrað er vel við steypuskil til þess að
forðast steypuhreiðrun, þó þarf að vanda það að titrarinn hristi ekki styrktarstál. Verktaki
skal halda skýrslu um það hvenær og hvernig er steypt hverju sinni og hvenær er rifið frá
mótunum. Einnig hver efnasamsetning steypunnar er hverju sinni. Ef einhverjar prófanir eða
sýni leiða í ljós að steypan hafi ekki uppfyllt kröfur að einhverju leyti er verktaka skylt að
fjarlægja þá steypu og endursteypa. Allir aðrir gallar sem koma síðar í ljós og rekja má til
rangrar meðhöndlunar er verktaki ábyrgur fyrir.
Vetrarsteypa:

Steypuvinnu

206:2013+A1:2016

og

í

kulda

skal

byggingarreglugerð

hagað
svo

samkvæmt
og

í

ákvæðum

samræmi

við

ÍST

EN

Rb‐103

(Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins).
Tæki og búnaður við niðurlögn steypu: Áður en steypuvinna hefst skal ganga úr skugga um
að tækjakostur sé nægur og í lagi, þannig að ekki sé hætta á að tafir eða skortur á tækjum
hafi áhrif á gæði steypunnar. Sem dæmi um þetta skal miða við að titrarar á vinnustað séu
einn á hverja 3 rúmmetra sem áætlað er að steypa á klst.
Áður en steypuvinna hefst skal verktaki útvega verkkaupa upplýsingar um blöndunarhlutföll
og brotþolsprófanir á steypu frá þeim steypuframleiðanda er hann hyggst skipta við.
Tillögur um steypuáfanga og steypuskil, umfram það sem sýnt er á teikningum eða til
breytinga á þeim, skal verktaki leggja fyrir eftirlitsmann verkkaupa með a.m.k. viku fyrirvara
og eru tillögurnar háðar samþykki hans.
Steypunni skal dreifa í mótin eins jafnt og frekast er kostur í því sem næst láréttum lögum,
ekki þykkari en 400-500 mm. Fallhæð steypu má yfirleitt ekki vera meiri en 2,5 m og skal

29

Erluás 58 - BI LOK1006

verktaki nota trektar og rennur til að hindra að fall verði hærra. Þessi búnaður skal vera
samþykktur af eftirlitsmanni.
Steypa frá steypustöð skal vera komin í mót innan 1,5 klst frá því hún var sett í steypubíl.
Titrun steypu: Öll steypa skal titruð og skal hvert lag titrað þannig að tryggt sé að hæfilegra
áhrifa gæti um alla steypuna. Titrunin skal framkvæmd þannig að steypan sígi lóðrétt saman
án verulegs hliðarflutnings. Titraranum skal stinga lóðrétt og hægt í steypulagið sem verið er
að titra, og um það bil 100-200 mm niður í næsta lag fyrir neðan. Titraranum skal haldið
niðri í 5-15 sek. eftir þjálni steypunnar. Þegar steypan við titrarann er orðin gljáandi og
loftbólur hættar að koma upp á yfirborðið, skal draga titrarann upp. Áríðandi er að draga
hann það hægt upp að holan eftir hann lokist örugglega. Hæfilegt er að stinga titraranum í
steypuna með 400-500 mm millibili.
Steypuviðgerðir: Áhersla er lögð á að öll steypa verði fyrir sem minnstum göllum eða
útlitslýtum. Verði engu að síður gallar í steypu skal höggva slíka staði upp. Fara skal að
fyrirmælum eftirlitsmanns um brot í kring um galla.
Verktaki skal gera við skemmdir í steypu með viðurkenndum efnum (Epoxy, Semkis, Thoro,
Xypex eða sambærilegu). Áður en viðgerð fer fram skal verktaki fá samþykki eftirlitsmanns á
þeirri aðferð sem hann hyggst nota.
Tafla nr. 4
Brotþolsflokkar steypu
Sökklar, stoðveggur

C30

Botnplata, útveggir/innveggir, milliplata og stigi utanhúss

C25

Svalir, botnplata bílskúrs 2. hæðar, stigi innanhúss og bílaplan

C30
(BM Vallá. 2022).

2.2.3.1 Steypa fyrir undirstöður og botnplötu
Fyrir niðurlögn steypu skal staðfesta og yfirfara allar staðsetningar stokka, úrtaka og
ísteyptra lagna. Tryggja skal rétta hæð niðurfalla og að ekkert geti skorðast til við niðurlögn.
Þar sem að ílögn kemur og flotun þarf ekki að vélslípa plötur.
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Hámarkskornastærð er 22 mm og sementsmagni 300 kg/m3. Öll steypa skal fylgja ákvæðum
kafla 8.3 í byggingarreglugerð.
3

Magntölur og einingarverð: Magntala er rúmmetrar [m ]. Greitt verður fyrir
rúmmetra steypu sem komið er fyrir á viðunandi hátt, reiknað eftir málum á
teikningum. Innifalið skal allt efni, vinna og þau tæki sem þarf til að vinna verki ð.

2.2.3.3 Steypa fyrir milliplötur og svalir og stiga
Staðsteyptur stigi skal vera vandaður og öll vinna unnin af fagmönnum. Uppsláttur og
bendistál skal tekið út fyrir steypu og tryggja skal að öll þrep séu samkvæmt teikningum.
Niðurlögn steypu á svölum skal unnin af fagmönnum og vinnubrögð skulu vera til
fyrirmyndar hvað varðar vatnshalla að niðurföllum. Tryggja skal einnig að farið sé yfir allar
raf- og pípulagnir í plötum fyrir steypulögn ásamt bendistál.
Öll steypa skal vera með hámarkskornastærð 22 mm og sementsmagni 300 kg/m3. Öll
steypa skal fylgja ákvæðum í kafla 8.3 Í byggingarreglugerð.
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2.2.4 Trévirki
2.2.5.0 Almennt
Burðarvirki útveggja og innveggja 2. hæðar skal vera úr krosslímdum timbureiningum eða
CLT. Efni skal uppfylla reglugerð ÍST EN 1995-1-1:2004/AC:2006. Timbur sem nota á í
burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað skv. ÍST INSTA 142:2009 Norrænar reglur fyrir
útlitsstyrkflokkun á timbri í burðarvirki. Styrkleikaflokkur eininga skal vera C24 skv. EN-338.
Allt CLT skal framleitt af viðurkenndum aðila sem uppfyllir framleiðslustaðal ETA-06/0138.
(Binderholz, 2021). Allur festingabúnaður skal vera frá samþykktum aðila sérstaklega
framleiddur til samsetningar á CLT einingum. CLT timbureiningar útveggja verða með
lagnagrind að innan sem klædd verður með tvöföldu lagi af gifsplötum. Krosslímdar CLT
timbureiningar skulu koma tilsniðnar á byggingarstað tilbúnar til uppsetninga. Áður en smíði
hefst skal sannreyna öll mál á staðnum og hafa samráð við verkkaupa um öll vafaatriði.
2.2.5.1 Veggjaeiningar
Allar CLT einingar skulu reistar eftir einingarteikningum hönnuða. Öll mál skulu sannreynd
við teikningar og gengið skal frá þeim samkvæmt teikningum. Verktaki skal sjá til þess að
einingar geti ekki orðið fyrir hnjaski við geymslu, hífingu og frágang. Einungis skulu notaðar
festingar sýndar á teikningum hönnuða til þess að tryggja einingar við plötur og aðra veggi.
Allar festingar skulu heitgalvaniseraðar skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal galvanhúð ekki
vera minni en 50 μm á þykkt skv. tæringaflokki 2 í grein 8.4.2 í byggingarreglugerð. Allir
múrboltar og steinskrúfur skulu heitgalvanhúðaðir. Allar veggja einingar skulu einangraðar
frá steypuyfirborði með þanborða TieBeam borða frá Rothoblaas eða sambærilegu. Ekki skal
leggja CLT einingar beint á steypt yfirborð. Allur kostnaður við stífur, stög, bráðabirgða
festingar, palla og annað það sem verktaki telur sig þurfa við uppsetningu skal innifalinn í
einingarverði. Einnig skal allur kostnaður við vinnu svo og allt efni til merkingar á
staðsetningu eininga ásamt borun, boltun og uppsetningu festinga undirlaga, þéttinga og
annars er til þarf til fullnaðarfrágangs skal innifalinn í einingaverði.
2

Magntölur og einingarverð: Magn er mælt í fermetrum [m ]. Innifalið í einingarverði
skal vera allt sem til þa rf til að fullgera verkþáttinn.
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2.2.5.2 Einhalla sperruþak
Einhalla sperruþak er í sex gráðu halla. Það er byggt upp af 45 x 245 mm sperruefni sem skal
vera lagt samkvæmt teikningum með millibilinu c/c 600 mm. Allt efni í sperruþak skal
uppfylla kröfur byggingarreglugerðar, grein 8.5.1. Allar sperrurnar skulu vera úr burðarvið
C24 eða sterkara efni. Sperrur skulu lagðar ofan á CLT burðarveggi efri hæðar á vestur hlið
húss og útveggi efri hæðar á austur hlið hússins. Ofan á sperru skal leggja 25 x 150 mm
borðaklæðningu sem negld er í hverja sperru með þremur 3,1 x 75 mm heitgalvaníseruðum
byssusaum. Þakið skal einangra með 220 mm þakull 30 kg/m3. Rakasperruplast er sett neðan
á sperrur, nota skal viðurkennt límband á samskeyti ásamt viðurkenndri þéttingu í enda og
kverkar.
Leggja skal vatnsheldan gufuhleypin öndunardúk af gerðinni SIGA Majcoat 350 með SD gildi
0,3m, ofan á borðaklæðningu og leggja lektur ofan á. Leggja skal neðri lektur niður eftir
sperrum og efri lektur þvert á.
Þakefni skal vera koxgrátt aluzink bára í litnum RAL 7011. Þakefnið skal fest með 6,5 x 65
mm HG þakskrúfum með þéttingu og sett í aðra hverja báru.
Til að varna því að regnvatn falli fram af þaki á vestur, suður og norður hlið hússins skal setja
áfellur sem liggja á þakplötum og niður á þakkant. Þakrenna er staðsett á austurhlið hússins.
Niðurföll skulu vera þrjú. Verktaki skal leggja fram vottorð frá efnissala um efnisgæði alls
efnis sem nota skal. Allar festingar s.s. naglar, boltar og festijárn skulu vera heitgalvaniseruð
skv. ÍST EN ISO 12944-5:2018 og skal allt efni til fullnaðarfrágangs á verkliðnum vera innifalið
í einingaverði.
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2020), (Steinull, 2022), (SIGA, 2022), (SIGA, 2020),
(Stjörnublikk, 2022). (RAL Color Chart, 2019)
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2.3 Lagnir
2.3.1 Frárennslislagnir
2.3.1.0 Almennt
Verkið felur í sér að skila af sér öllum frárennslis- og regnvatnslögnum, brunnum,
niðurföllum og öðru sem teikningar sýna og er í samræmi við verklýsingu þessa. Vísað er til
íslenskra staðla um fráveitur ÍST 68:2013 (DS 432:2009). Engar lagnir hvorki í grunni,
utanhúss né í brunnum má hylja fyrr en úttekt er lokið og eftirlitsaðilar hafi samþykkt
frágang þeirra. Önnur efni og hlutir en fram koma í verklýsingum og magnskrám er heimilt
að nota að fengnu samþykki verkkaupa enda sé um sambærilega hluti að ræða. Öll vinna
skal vera í góðu samræmi við fagleg og vönduð vinnubrögð og skal allt efni standast staðla,
lög og reglugerðir. Tengja skal nýjar lagnir frá húsi við heimæðarstúta innan við lóðarmörk.
2.3.1.1 Lagnaefni og frágangur
Fráveitulagnir mannvirkisins skulu vera nægilega þéttar til að fyrirbyggja leka úr lögnum,
þannig að ekki sé hætta á mengun í nánasta umhverfi. Allt efni í lögnum skal vera
samsvarandi að gerð og gæðum og skulu allar tengingar og beygjur gerðar með tilheyrandi
tengistykkjum. Eftirfarandi gildir almennt fyrir val á lagnaefni fyrir frárennsliskerfi hússins
nema annað sé tekið sérstaklega fram í verklýsingum eða á teikningum:
•

Jarðvatnslagnir skulu vera götuð rör úr PVC. Götun skal vera frá verksmiðju (sérstakar
jarðvatnslagnir) eða minnst 2 x Ø6 mm göt með 300 mm millibili

•

Frárennslislagnir í grunni skulu vera úr PVC

•

Frárennslislagnir ofan botnplötu skulu vera úr hljóðeinangrandi PP

Frárennslislagnir skulu almennt hafa 50 ára endingartíma miðað við a.m.k. 20°C
notkunarhita. Lagnir úr PVC (Polyvinylchloride) plasti og tengistykki þeirra skulu uppfylla ÍST
EN 1401-1:2009 fyrir lagnir af styrkleikaflokki SN4. Samsetningar PVC röra skulu vera með
múffum og þétting með gúmmíhringjum. Lagnir úr PP (Polypropylyne) plasti og tengistykki
þeirra skulu uppfylla ÍST EN 1451-1:1998. Þær skulu vera úr hljóðdempandi PP. Pípur úr PEH
og tengistykki þeirra skulu uppfylla EN 12201. Pípustærðir DNxx eru nafnmál pípna.
Samskeypti PEH-röra skulu vera spegilsoðin saman eða skeytt saman með rafsuðumúffum.
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PEH lagnir skulu vera soðnar saman. Allar lagnir skal leggja í beinni línu og með jöfnum halla.
Halli frárennslislagna má almennt vera minnst 20‰ og mest 300‰ nema annað sé
sérstaklega tekið fram á teikningum. Halli regnvatnslagna má vera minnst 10‰ og
jarðvatnslagna minnst 5‰. Rennsliskótar og hallar skulu vera í samræmi við lagnateikningu í
teiknisetti. Verktaki skal jafna botn í skurðum sem grafinn er fyrir pípu í réttan halla, þjappa
vandlega og leggja lagnir samkvæmt ÍST 68:2013. Gæta skal að því að fjarlægja alla steina
sem skemmt geta pípur og allt rusl úr skurði áður en pípur eru lagðar í þá og einnig áður en
sandað er yfir/undir þær. Einnig skal athuga vel að lagnir hvíli á belg en ekki múffum.
Meðfram og yfir jarðvatnslagnir og blandaðar jarðvatns- og regnvatnslagnir skal setja 150200 mm lag af drenmöl nr. 1 (kornastærð 7-30 mm) og jarðvatnsdúk sem nái niður fyrir
miðjan belg beggja vegna. Jarðvegsdúkur skal vera DuPont Geotextile 190 gr. Eða
sambærilegur. Meðfram og yfir skólp og regnvatnslagnir skal fylla með 150 mm sandlagi
áður en fyllt er í skurð með fyllingarefni. Malarfylling og söndun umhverfis og undir leiðslur
og brunna fylgir jarðvinnu í útboði. Inni í grunni skulu allar lagnir sem koma upp úr plötu
enda með múffu og sem næst 50 mm undir efra borði steyptrar plötu. Almennt skal setja
150x150 mm stokk í plötu umhverfis múffu. Sannreyna skal að pípur séu hreinar og í
fullkomnu lagi áður en þeim er lokað. Mikilvægt er að á verktíma séu gerðar viðeigandi
ráðstafanir, til að takmarka uppsöfnun á aðskotahlutum inni í lögnum og við enda op lagna.
Loka skal opnum endum, niðurföllum og öðru því sem gæti valdið því að ryk, skítur og
byggingarúrgangur gæti safnast upp í lögnum. Aldrei má skola af áhöldum eða vélum beint
niður í frárennslislögnina. Verktaki skal setja upp sandfang til að skola af áhöldum og vélum
og er hann ábyrgur fyrir því að frárennslislagnir séu hreinar þegar hann skilar verkinu. Eftir
að gengið hefur verið frá stútum í plötu eða jörð skal loka þeim með viðeigandi plastloki.
Verktaki skal tengja alla stúta á hreinlætistækjum og búnaði í frárennsli með þar til gerðum
tengibúnaði svo sem vatnslásum, WC hólkum eða annan viðurkenndan búnað. Þar sem
pípur koma út úr veggjum og tæki verða tengd við, skal vera sirka 10 mm rauf milli pípu og
veggjar eða veggklæðningar. Alla stúta skal staðsetja nákvæmlega samkvæmt málsetningu á
teikningum. Allir hlutar upphengju eða festinga skulu vera úr galvanhúðuðu stáli. Innan í
festiklemmum skal vera gúmmífóðring þannig að hljóðleiðni verði sem minnst í burðarvirki
hússins. Mesta fjarlægð milli upphengja á lóðréttum fráveitupípum skal vera 2 m, þær skulu
ekki vera fjær samsetningu en 0,75 m og á láréttum pípum ekki meira en tífalt þvermál
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pípunnar. Neðst á lóðrétta stofna skal setja pípubút með burðarkraga og berandi festingu
undir kragann. Berandi festing í steyptan vegg getur t.d. verið vinkill festur með 8 mm eða
stærri múrhulsu eða múrbolta. Upphengjur og festingar á plastpípum skulu vera með innan
við 1 m millibili. Upphengja skal vera í 200-500 mm fjarlægð frá samsetningu. Á hverju röri
eða rörbúti skulu vera minnst tvö upphengi. Ekki má setja upphengi á tengistykki. Gæta skal
vel að ekki sé spenna á lögnum yfir samskeyti.
Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur eru í lengdarmetrum [lm] nettó
hverrar gerðar mælt af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur
kostnaður vegna verksins, þ.m.t. tengistykki, steypa, söndun o.s.frv.

2.3.1.2 Brunnar
Brunnar skulu vera með götum og skulu staðsetningar og stærðir þeirra vera í samræmi við
frárennslisteikningar. Brunnar skulu vera af viðurkenndri gerð og gengið skal þannig frá þeim
að þeir séu tilbúnir til tengingar við frárennslislagnir. Allir brunnar skulu vera með lyktheldu
loki og þéttitappa í götum. Lok skulu hæðarsett m.v. endanlega jarðvegshæð. Allir brunnar
skulu vera með þéttitappa í götum og bráðabirgðaloki ef þess þarf á verktíma. Allar
tengingar skulu formaðar þannig að múffutenging verði fast upp við brunnvegg. Brunnar sitji
á útjöfnuðu og þjöppuðu 10 cm sandlagi, en undir sandlagi sé þjöppuð fylling. Fylla skal
varlega að brunnum með fínu fyllingarefni (t.d. mulningur eða sandur).
Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir brunna eru í stykkjum [stk] hverrar
gerðar. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t.
steypa, söndur o.s.frv.

2.3.1.3 Gólfniðurföll
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja öll gólfniðurföll í mannvirkinu í samræmi við
teikningar. Gólfniðurföll (GN) skulu vera úr plasti með vatnslás og með lyktarloku með
gormi, sem lokast þegar ekkert vatn er til staðar og opnast þegar vatn kemur í niðurfallið
nema annað sé tekið sérstaklega fram í verklýsingu, magnskrá eða á teikningum. Rist og
rammi skulu vera úr ryðfríu stáli og þola álag frá gangandi umferð. Niðurföll í sturtum og
öðrum blautrýmum skulu hafa flangs sem skal tengjast við dúk sem síðan tengist við það
rakavarnarlag sem er undir flísum.
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Staðsetning og hæðarsetning rista skal vera í samræmi við hæð og gerð gólfefnis. Gæta skal
þess að tengingar við frárennslislagnir í gólfi frá gólfniðurföllum séu þétt. Niðurföll skulu
vera í lægsta punkti á viðkomandi gólffleti. Verktaki skal skila niðurföllum uppsettum og
tilbúnum til notkunar. Allt efni skal framleitt eftir viðurkenndum framleiðslustöðlum og
skulu framleiðendur efnis hafa vottað innra eftirlit á framleiðslu sinni. Eftir að gengið hefur
verið frá niðurföllum í plötur við endanlegt yfirborð, skal fylla í götin meðfram þeim með
steypu og skal yfirborð gata vera slétt við yfirborð og með eins frágangi og næsti
yfirborðsfrágangur. Verktaki skal útvega allar framlengingar, festingar og annað sem þarf til
að skila niðurföllum fullfrágengnum og tilbúnum til notkunar. Uppsetning og frágangur lagna
í steypu að niðurföllum frá stofnum og vinna og frágangur við steypu í kringum niðurföll eru
hluti af þessum verklið og skulu innifalin í einingarverði niðurfalla. Verktaki skal setja upp
breytistykki og ganga frá í frárennslisstúta þar sem stútar frárennslis eru stærri en stútar
niðurfalla.
Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir gólfniðurföll eru í stykkjum [stk] hverrar
gerðar. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t.
steypa, framlengingar, festingar o.s.frv.

2.3.1.4 Þakniðurföll
Verktaki skal útvega, setja upp og tengja öll þak- og svalaniðurföll á mannvirkinu í samræmi
við teikningar. Þakniðurföll skulu vera samkvæmt ÍST EN 1253. Verktaki skal útvega allar
framlengingar, festingar og annað sem þarf til að skila niðurföllum fullfrágengnum og
tilbúnum til notkunar. Verktaki skal setja upp breytistykki og ganga frá í frárennslisstútum
þar sem stútar frárennslis eru stærri en stútar niðurfalla. Verktaki skal skila niðurföllum
uppsettum og tilbúnum til notkunar. Þak og svalaniðurföll eru úr plasti. Útfærsla og
frágangur á öllum þak- og svalaniðurföllum skulu vera í samræmi við deiliteikningar.
Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir niðurföll eru í stykkjum [stk] hverrar
gerðar. Í einingarverðum skal innifalinn allur kostnaður vegna verksins, þ.m.t.
uppsetning og frágangur, sögun, vinna o.s.frv.

37

Erluás 58 - BI LOK1006

2.3.2 Neysluvatnslagnir
2.3.2.0 Almennt
Verktaki skal leggja vatnslagnir að hreinlætistækjum og tengigrindum eins og sýnt er á
teikningum og í samræmi við verklýsingu þessa. Tengigrindur með tækjum og búnaði fylgir
verkhlutanum. Verktaki skal setja upp alla loka, mæla og tæki eins og sýnt er á teikningum
og tengja við mælagrindur í inntakskassa. Setja skal stilliloka, strengloka og stopploka á
leiðslugreinar að tengigrindum eða að einstökum hlutum lagna eins og sýnt er. Setja skal
loftskrúfu eða sjálfvirka lofttæmingu á efsta punkt lagna og tæmingu á neðsta punkt lagna.
Ekki má hylja nein lagnasamskeyti fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra,
þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Þrýstiprófun skal
vera í tveimur lotum mælt frá inntaksklefa eða í lægsta punkti lagnakerfis. Þrýstingur í prófi
skal vera það sem framleiðandi gefur upp og framkvæmt samkvæmt framleiðanda.
Neysluvatnskerfið er með upphituðu köldu vatni. Upphitun fer fram í varmaskipti fyrir tilstilli
hitaveituvatns frá Norðurorku. Kalt neysluvatn er leitt beint frá veituinntaki.
Viðmiðunarhitastig í stofnlögn er 65°C. Hitastig vatns við þá töppunarstaði, sem fólk hefur
almennan aðgang að, skal ekki fara yfir 43°C samkvæmt byggingareglugerð kafla 14.5.10.
Verktaki skal skila hitaveituhlið varmaskiptis fyrir neysluvatn tilbúinni til notkunar. Frágangur
á götum skal uppfylla kröfur um brunavarnir frá Mannvirkjastofnun. Kerfið er hannað og skal
lagt þannig að nægjanlegt vatnsstreymi og vatnsmagn sé við hvern töppunarstað. Einnig skal
tekið tillit til hættu á hermannaveiki vegna lækkunar vatnshita og vegna upphitunar á köldu
vatni í leiðslum. Allur búnaður fyrir neysluvatnskerfi skal VA-viðurkenndur og vottaður með
CE-merkingu. Allar þveranir á votsvæðum skulu vera vatnsþéttar. Í eldhúsi má sleppa dós en
láta þá fóðurrör ná upp að tengingu við blöndunartæki og loka því þar.
2.3.2.1 Búnaður, efni og frágangur
Verktaki skal leggja vatnslagnir í samræmi við kröfur í ÍST 67. Neysluvatnslagnir skulu vera úr
vottuðu efni og vera rör-í-rör kerfi með tilheyrandi tengistykkjum. Neysluvatnslagnir hússins
skulu þannig frágengnar að þéttleiki þeirra sé tryggður á fullnægjandi hátt. Almennt skal
leitast við að staðsetja neysluvatnslagnir þannig að hægt sé að greina leka sem kemur fram
áður en hann veldur skemmdum og komast að lögn til viðgerða. Æskilegt er að leggja lagnir
fyrir kalt neysluvatn undir plötueinangrun þar sem möguleiki er á því. Öll meðferð og
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niðurlögn lagnaefnis skal vera skv. leiðbeiningum. Vatnslagnir sem lagðar eru á milli hæða
skal setja í notkun áður en frágangur við göt hefst til að tryggja að viðeigandi þensla á
lögnum hafi átt sér stað. Eftirfarandi gildir almennt fyrir val á lagnaefni neysluvatnskerfis
hússins nema annað sé tekið fram í verklýsingum eða á teikningum. Stofnlagnir og
dreifilagnir skulu vera úr ryðfríu stáli. Greinalagnir að hreinlætistækjum skulu vera úr pexi.
Pípur úr pexi og tengistykki þeirra skulu uppfylla ÍST EN ISO 15875. Pípur skulu hafa 50 ára
endingartíma miðað við stöðuga notkun við eftirfarandi skilyrði; notkunarhita 70°C og
leyfilegan notkunarþrýsting 10 bar. Notkunarhita 20°C og leyfilegan notkunarþrýsting 16
bar. Upphengjur skulu vera í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda og skal bil milli
upphengja taka mið af hitastigi vatns sem er í lögninni. Ryðfríar stálpípur AISI 316 skulu vera
samkvæmt ÍST EN 10088-3:2005. Tengistykki skulu vera pressuð saman með klemmdum
samsetningum. Pípurnar skulu hafa 50 ára endingartíma miðað við notkunarhita 70°C og
leyfilegan notkunarþrýsting 10 bar. Upphengjur skulu vera í samræmi við leiðbeiningar frá
framleiðanda og skal bil milli upphengja taka mið af hitastigi vatns sem er í lögninni. Leggja
þarf rör-í-rör kerfi í plötur hússins á fyrstu og annarri hæð, fara skal eftir
neysluvatnsteikningum sem sýna m.a. staðsetningu lagna í plötum. Neysluvatnspípur skulu
vera PEX rör í hlífðarröri PE (rör-í-rör). Rörin skulu vera gerð fyrir 10 bar þrýsting, 70°C hita
og samfellda notkun í 50 ár. 80°C hita við 5 bar og samfellda notkun í 25 ár. Hitaþol loka,
tækja og tengibúnaðar fyrir heitt neysluvatn skal vera a.m.k. 80°C og þrýstiþol PN16, við það
hitastig, nema annað sé tekið fram á teikningum eða í verklýsingu. Hitaþol loka, tækja og
tengibúnaðar fyrir kalt neysluvatn skal vera a.m.k. 20°C og þrýstiþol PN16, við það hitastig,
nema annað sé tekið fram á teikningum eða í verklýsingu. Allir lokar skulu þola
mismunaþrýsting sem samsvarar því að á annarri hlið loka sé prófunarþrýstingur kerfis en á
hinni hlið sé enginn þrýstingur. Almennt gildir að allir lokar, tæki og tengibúnaður skal vera
af viðurkenndri gerð til þeirra nota sem til er ætlast. Lokar, þrýstiminnkarar, síur og önnur
tæki á leiðslum skulu hafa hlotið vottun frá viðeigandi stofnun. Staðsetning búnaðar og
tengigrinda skal vera í samræmi við teikningar. Allur búnaður skal vera þannig uppsettur og
frágenginn að aðgengi að honum sé auðvelt og hægt sé að taka einstaka íhuti úr vatnsrás til
viðhalds. Fylgja skal fyrirmælum framleiðenda hvað varðar boltun og niðursetningu tækja.
Setja skal fjaðrandi efni á milli tækis og burðargrindar/gólfs/veggs eða fjaðrandi festingar til
þess að draga úr hljóðburði. Fjaðrandi festingar, púðar og millilegg skulu taka mið af þyngd
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og hljóð/víbringstíðni tæknibúnaðar. Varmaskiptir og annar tækjabúnaður sem skal
staðsetja á vegg eða gólf skal festa á sterka burðargrind, sem fest verður við
byggingarhlutann. Lokar skulu vera með snittuðum endum eða með flöngsum. Þeir skulu
vera úr endingargóðri koparblöndu, þ.e. sem sink eyðist ekki úr, járnsteypu eða úr ryðfríu
stáli. Ef annað er ekki tekið fram skulu DN 80 mm stopplokar á leiðslum eða minni vera
kúlulokar. Tengistykki skulu vera gallalaus og vottuð til að notast með rörunum og til
notkunar í neysluvatnskerfi. Samsetning skal gerð eftir forskrift framleiðanda. Nota skal
svokallaðar tvíburadósir þar sem ætlunin er að framlengja lögn í annað tæki. Deilirörum skal
komið fyrir í veggjum samkvæmt teikningum og skal notast við innbyggða deilikistu fyrir það.
Hvergi mega lagnir liggja utan í öðrum byggingarhlutum. Þar sem lagnir liggja í eða ganga í
gegnum

byggingarhluta

skal

setja

ádragseinangrun.

Allar

neysluvatnslagnir

og

hringrásarlagnir skal einangra með hólkum úr glerull með ekki minni rúmþyngd en 80 kg/m3,
eða sambærilegri óbrennanlegri einangrun nema annað sé sérstaklega tekið fram á
teikningum. Einangrunarskálar skulu vera með áföstu rakavarnarlagi úr þráðstyrktri sterkri
álþynnu með yfirlöppun langsum eftir einangruninni. Yfirlöppuninni og öllum samskeytum á
rakavarnarlagi skal loka vandlega með sterku lími eða állímbandi, sem ekki er mjórra en 50
mm.

Beygjur

og

tengistykki

skal

einangra

með

tilsniðnum

einingum,

helst

verksmiðjuframleiddum, sem löguð eru eins og tilheyrandi beygja eða tengistykki.
Vatnsleiðslur skal einangra með 20 mm þykkri einangrun. Þó er leyfilegt að einangra greinar
í milliveggjum og að töppunarstöðum næst hreinlætistækjum með ádragi. Endastútum á
leiðslum skal loka með töppum eða plasti svo ekki fari óhreinindi inn í leiðslur. Setja skal
tappa í endastút á leiðslum, sem tæki verða síðar tengd við. Þar sem við á skal gæta þess að
rörendar upp úr plötu séu nægjanlega langir til að geta tengst hreinlætistækjum, búnaði eða
kistum. Pípur skal festa með baulufestinum úr galvanhúðuðu stáli með gúmmífóðringum,
sem deyfir hljóðburð frá lögnum yfir í byggingarhluta. Ekki skal herða festingar um of þannig
að gúmmífóðring valdi leiðni. Setja skal festingar við loka og tæki þar sem hætta er á að
óeðlileg spenna myndist í pípu næst tæki eða að tækið eða lokinn geti snúist í samsetningu.
Þar sem festingar koma á gifsveggi skal gæta þess að upphengi hafi góða festu í veggstoðum
eða nota viðeigandi gifsfestingu. Bil milli upphengja og þenslubeygja skulu vera samkvæmt
fyrirmælum framleiðanda. Þenslubeygjur skulu vera skv. leiðbeiningum framleiðanda fyrir
hver efni. Öll samskeyti og tengingar skulu þannig frágengin að þau séu þétt við þann
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notkunarhita, notkunarþrýsting og þrýstiprófunarþrýsting sem við á. Setja skal union tengi
eða flangsatengi við allar tengigrindur og loka sem þarf að aftengja til eftirlits og viðhalds.
Þétta skal skrúfuð samskeyti með hampi og maki. Hreinsa skal svarf og olíu innan úr og af
enda pípu. Verktaki skal skila tæknilegum upplýsingablöðum um loka og tæki og skrá
viðeigandi upplýsingar í tækjalista. Verktaki skal setja upp brunna fyrir nema í vatnsrás þar
sem við á, stærð brunna skal ákveðinn í samráði við verkkaupa. Verktaki skal skila brunnum
með tappa á enda og tilbúnum til tengingar við nema. Verktaki skal útvega og setja upp
nema í vatnsrás. Nemar skulu vera skrúfaðir í brunna í vatnsrás. Skila skal nemum
fulluppsettum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, tilbúnum til tengingar við rafmagn
og notkunar. Verktaki skal útvega og setja upp mótorloka í vatnsrás. Skila skal lokum
uppsettum í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda, tilbúnum til tengingar við rafmagn og
til notkunar. Það er á ábyrgð verktaka að staðsetja og ganga þannig frá lokum í pípulögn að
pláss sé til að koma mótorum á loka og auðvelt sé að taka mótora af til að þjónusta þá.
Mótorlokar skulu vera í samræmi við almennar kröfur í verklýsingu, við magnskrá og
skilgreiningar á teikningum. Síur skulu vera úr eir eða járnsteypu með lausu vírsigti, sem
hægt er að taka úr og hreinsa. Vírsigti skal vera með 0,25-0,4 mm stórum möskvum.
Hitamælar skulu vera með vökvafylltri súlu og kvarða frá 0°C til 100°C. Verktaki skal setja
upp stúta með innri gengjum fyrir hita og þrýstimæla og skila mælum uppsettum og
tilbúnum til notkunar. Mælar skulu ekki hindra aðgengi að lokum og stjórnbúnaði. Skífur
skulu vera a.m.k. 60 mm í þvermál. Þrýstimælar í lögnum skulu vera með olíufylltri súlu.
Kvarði skal hæfa vatnsþrýstingi í tilheyrandi pípulögn þ.e. mældur þrýstingur skal vera um
60% af fullu útslagi. Þrýstimælar skulu vera með skífu sem sýnir þrýsting. Þrýstimælar munu
tengjast í stúta í lögnum og skal vera hægt að aftengja án þess að tæma leiðsluna sem hann
er tengdur við, með því t.d. að setja kúluloka við þrýstimæli. Hitanemar skulu vera af
gerðinni PT1000 með vinnusvið 0-100°C nema annað sé tekið fram í magnskrá. Þrýstinemar
skulu gefa frá sér 0-10V stýrimerki. Spennufæðing skal vera 24V DC. Loftsíur og sjálfvirkir
afloftarar skulu vera af viðurkenndri gerð fyrir neysluvatnskerfi. Allt heitt neysluvatn í húsinu
er upphitað kalt vatn. Varmaskiptir í neysluvatnskerfinu er því til upphitunar á köldu
neysluvatni með hitaveituvatni. Framrás á köldu neysluvatni er 6°C og skal varmaskiptir geta
hitað það upp í 65°C. Framrás hitaveituvatns er 75°C. Hámarks þrýstifall er 25 kPa.
Varmaskiptir skal vera lóðaður plötuvarmaskiptir gerður fyrir notkun með hitaveituvatni,
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köldu vatni eða ethylen glycol frostlög eftir því sem við á. Plötur ásamt tengistútum fyrir
upphitað vatn skulu vera úr ryðfríu stáli nr. 1.44001 skv. EN 10088 (AISI 316) eða
sambærilegt. Þéttingar og samsetningar skulu þola efnasamsetningu og hita á vökvanum
sem fer í gegnum varmaskiptinn. Tengistútar sem tengjast svörtum pípum mega vera úr
svörtu stáli, en tengistútar sem tengjast ryðfríum leiðslum skulu vera úr ryðfríu stáli.
Varmaskiptir skal vera með unionum eða flöngsum. Koma skal fyrir öllum þeim tækjum sem
reiknað er með á teikningum s.s. eins og salernum, handlaugum og blöndunartækjum. Nota
skal efni frá vönduðum framleiðanda.
Magntölur og einingarverð: Magntölur eru í lengdarmetrum [lm]. Einingarverð
innifelur allt efni og vinnu við að tengja og ganga frá lögnum að og við töppunarstaði
ásamt tengingu við inn taksgrind og þrýstiprófun. Greitt verður fyrir lagnaefni í
tengigrindur sem heild. Öll verð eru nettó einingarverð.

2.3.3 Hitalagnir
2.3.3.0 Almennt
Hitalögn skal fullgera í samræmi við teikningar hönnuða og verklýsingu þessa. Öll vinna og
frágangur á pípum skal vera í samræmi við íslenska staðla um hitalagnir. Verktaki skal leggja
allar hitalagnir fyrir hitun ofna og gólfhita. Allt efni sem notast er við skal vera vottað frá
framleiðanda. Lagnir skulu prófaðar skv. stöðlum og reglugerðum fyrir notkun. Einangra skal
lagnir þar sem það á við. Verktaki skal setja upp og ganga frá öllum lokum og tækjabúnaði
sem tilheyrir hitalögnum og afhenda tilbúið til notkunar. Ekki má hylja nein lagnasamskeyti,
fyrr en verkkaupi hefur samþykkt frágang þeirra, þrýstiprófun hefur farið fram og úttekt
viðkomandi yfirvalda liggur fyrir. Hitalagnir sem lagðar eru á milli hæða skal setja í notkun
áður en frágangur við göt hefst til að tryggja að viðeigandi þensla á lögnum hafi átt sér stað.
Frágangur á götum skal uppfylla kröfur frá Mannvirkjastofnun.
2.3.3.1 Gólfhitalagnir
Verktaki skal útvega og setja upp gólfhitalagnir. Allur frágangur og vinna við lagnir skal vera í
samræmi við viðeigandi kröfur í verklýsingu.
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Pípur úr pex-a og tengistykki þeirra skulu uppfylla ÍST EN ISO 15875 og vera með
endingartíma í 50 ár miðað við stöðuga notkun þar sem notkunarhiti er 55°C og leyfilegur
notkunarþrýstingur 6 bar. Verktaki skal leggja einangrunarlag undir gólfhitalagnir.
Einangrunarlag má mest vera 20 mm þykkt, einangrunargildi skal vera 0,75 m2K/W eða
hærra og hljóðdempun einangrunarlags skal vera a.m.k. ∆L 20dB. Einangrun skal þola álag
upp á 5 kN/m2. Ofan á einangrun skal leggja ílögn úr trefjasteypu, gólflagnir eru svo lagðar í
áður en klárað er að flota gólfið. Frá yfirborði ílagnar skal vera 30-35 mm að efri brún
gólfhitalagna. Gólfhitalagnir skulu lagðar með 2x16 mm pex-a lögnum í heilum lengjum frá
tengigrind á tilheyrandi hæð, án samskeyta. Gólfhitalagnir skulu vera með súrefniskápu. Öll
pex rör skal leggja með beygjum í samræmi við fyrirmæli framleiðanda.
Til þess að halda réttri fjarlægð milli pípna, c/c 150 mm, skal verktaki nota
fjarlægðarklemmur úr plasti með minnst eins metra millibili og á tveimur stöðum á hverri Ubeygju. Verktaki skal leggja allar gólfhitalagnir í samræmi við teikningar og deili. Öll vinna og
frágangur á pípum skal vera í samræmi við íslenska staðla um hitalagnir.
Magntölur og einingarverð:

Magntölur eru lengdarmetrar [lm] af lögn með

tengistykkjum fullfrágengið með eða án eingangrunar eins og þær mælast á
teikningum. Innifalið í einingarverði skal hafa allan kostnað við efni og vinnu við allt
sem þarf til að fullgera þennan verklið.

2.3.3.2 Ofnalagnir
Fara skal eftir ákvæðum í kafla 14.2 í byggingarreglugerð sem og ákvæða ÍST 67:2013 um
vatnslagnir. Pípur úr pex-a rör-í-rör kerfi og tengistykki þeirra skulu uppfylla ÍST EN ISO
15875 og skulu vera með endingartíma í 50 ár miðað við stöðuga notkun þar sem
notkunarhiti er 70°C og leyfilegan notkunarþrýsting 10 bar. Samsetningar fyrir pex skulu vera
án gúmmíhringja. Upphengjur skulu vera í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda og
skal bil milli upphengja taka mið af hitastigi vatns sem er í lögninni. Hitaleiðslur úr svörtum
stálpípum skal uppfylla ÍST EN 10255 og skulu vera með endingartíma í 50 ár miðað við
stöðuga notkun þar sem notkunarhiti er 70°C og leyfilegan notkunarþrýsting 10 bar. Við
samsetningar skal nota skrúfuð tengistykki sem skulu vera samstæð pípum og samkvæmt
ÍST EN 10242. Þétta skal skrúfuð samskeyti með hampi og maki. Eftir að pípa hefur verið
skorin skal rýma innan úr endanum og snitta hann. Snittun skal ekki vera lengri en það að
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ekki fleiri en þrjár gengjur verði utan við samskeyti. Hreinsa skal svarf og olíu innan úr og af
enda pípu fyrir samsetningu. Pípur úr PPR og tengistykki þeirra skulu uppfylla DIN
8077/8078 og vera með 50 ára endingartíma miðað við stöðuga notkun þar sem
notkunarhiti er 70°C og leyfilegur notkunarþrýstingur 10 bar, einnig þar sem notkunarhiti er
20°C og leyfilegur notkunarþrýstingur þá 16 bar. PPR lagnir skulu vera soðnar saman.
Upphengjur skulu vera í samræmi við leiðbeiningar frá framleiðanda og skal bil milli
upphengja taka mið af hitastigi vatns sem er í lögninni. Setja skal upp mælagrind,
tengigrindur, leggja gólfhitalagnir og ofnalagnir eins og sýnt er á teikningum. Verktaki skal
staðsetja nákvæmlega alla stúta út úr vegg til tengingar við tæki. Stútarnir skulu festast
tryggilega og ná mátulega langt út fyrir endanlegan vegg. Stútar út úr veggjum skal losa frá
múrhúð eða plötum með ca 5 mm breiðri rauf, sem fyllt skal með teygjanlegu þanefni við
endanlegan veggfrágang. Hitalagnir skal leggja, merkja, hreinsa, prófa og stilla eins og lýst er
í verklýsingu þessari (2.3.3.0). Setja skal lostengi við allar tengigrindur og við öll stærri tæki
og loka sem þarf að aftengja til eftirlits og viðhalds. Mótorlokar tengist hitanemum í
viðeigandi rýmum. Setja skal stilliloka, strengloka og stopploka á leiðslugreinar að
tengigrindum eða að einstökum hlutum hitalagna eins og sýnt er á teikningum og
kerfismyndum. Setja skal loftskrúfu eða sjálfvirka lofttæmingu á efsta punkt hitalagna og
tæmingu á neðsta punkt hitalagna.
Áfylling frostlagar á hitakerfi er með í verki. Með í verkinu er þrýstiprófun, útskolun,
stillingar og merkingar á öllum hitakerfum sem tilheyra verki. Ofnar og gólfhitakerfi eru á
lokuðu hringrásarkerfi, tengt í tengigrindur sem tengjast svo við inntak hitaveitu með
varmaskipti.
Hitalagnir hússins skulu þannig frágengnar að þéttleiki þeirra sé tryggður á fullnægjandi hátt.
Almennt skal leitast við að staðsetja hitalagnir þannig að hægt sé að greina leka sem kemur
fram áður en hann veldur skemmdum og komast að lögn til viðgerða. Eftirfarandi gildir
almennt fyrir val á lagnaefni fyrir hitaveitukerfi hússins nema annað sé tekið sérstaklega
fram í verklýsingum eða á teikningum. Stofn- og dreifilagnir skulu vera úr svörtu stáli.
Ofnalagnir skulu vera rör-í-rör kerfi og úr pex, en þær koma frá inntaksgrind. Gólfhitalagnir
skulu vera úr pex, en þær skiptast niður á tengigrind hvorrar hæðar fyrir sig. Allt efni í
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sérhverju lagnakerfi fyrir sig skal vera af sömu gerð og skulu allar tengingar og beygjur
gerðar með tilheyrandi tengistykkjum frá framleiðanda.
Hvergi mega lagnir liggja utan í öðrum byggingarhlutum. Þar sem lagnir liggja í eða ganga í
gegnum byggingarhluta skal setja ádragseinangrun. Allar stofn- og dreifilagnir skal einangra
með hólkum úr glerull með ekki minni rúmþyngd en 80 kg/m3, eða sambærilegri
óbrennanlegri einangrun. Einangrunarskálar skulu vera með áföstu rakavarnarlagi úr
þráðstyrktri sterkri álþynnu með yfirlöppun langsum eftir einangruninni. Yfirlöppuninni og
öllum samskeytum á rakavarnarlagi skal loka vandlega með sterku lími eða állímbandi, sem
ekki er mjórra en 50 mm.
Beygjur

og

tengistykki

skal

einangra

með

tilsniðnum

einingum,

helst

verksmiðjuframleiddum, sem löguð eru eins og tilheyrandi beygja eða tengistykki.
Hitaveitulagnir skal einangra með 20 mm einangrun. Greinar í milliveggjum og að
töppunarstöðum næst hreinlætistækjum skal einangra með ádragi. Sýnilegar greinaleiðslur á
veggjum að ofnum skulu lagðar óeinangraðar. Verktaki skal setja rósettur í viðeigandi lit á
sýnilegar pípur í gegnumtök. Endastútum á leiðslum skal loka með töppum eða plasti svo
ekki fari óhreinindi í leiðslur. Setja skal tappa í endastút á leiðslum, sem tæki verða síðar
tengd við. Fylgja skal frágangi samskeyta og tenginga lagna í neysluvatnskafla (2.3.2.1).
Magntölur og einingarverð:

Magntölur eru lengdarmetrar [lm] af lögn með

tengistykkjum fullfrágengið með eða án einangrunar eins og þær mælast á
teikningum. Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við allt sem þarf
til að fullgera þennan verklið.

2.3.3.3 Ofnar
Verktaki skal útvega, setja upp, tengja og ganga frá ofnum eins og tilgreint er í tilboðsskrá.
Verkið miðast við að ofnum sé skilað fullbúnum, tengdum, innstilltum og tilbúnum til
notkunar.
Gæði ofna og varmagjöf skal vera í samræmi við ÍST 69:2016 og ÍST EN 442-1:2014. Allir
ofnar skulu koma fullmálaðir og innpakkaðir frá verksmiðju. Endanlegt val ofna skal
samþykkjast af verkkaupa og liggja fyrir áður en ofnar verða pantaðir. Ofnar eru ekki settir
upp fyrr en búið er að mála og flísa.
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Ofnar eru tilgreindir í ofnatöflu í teiknisetti. Athygli er vakin á því að gefnar eru upp
viðmiðunarstærðir á ofnum, miðað við Brugman ofna. Frávik á hæðum og lengdum skulu
vera í lágmarki.
Á hvern ofn komi lofttæmingarskrúfa og snúi tæmingarop frá vegg. Á öllum ofnum skulu
vera ofnlokar, stillité og loftskrúfur. Ofnlokarnir skulu vera með mögulega rennslisstillingu og
sjálfvirkir með innbyggðum hitastilli í haus á loka af viðurkenndri gerð. Ofnlokar eru
samkvæmt ofnatöflu. Velja skal hentuga tegund loka á hvern stað þannig að hann sé ekki til
hindrunar. Á hvern ofn skal setja sjálfvirkan ofnloka og skulu þeir settir á framrás og skulu
stýrast af umhverfishita. Verktaki skal læsa öllum ofnlokum, bæði á efri og neðri mörkum
stillisviðs, sem verkkaupi mun gefa upp á verktíma og skal það vera innifalið í verki. Ef
ofnlokahausar eru ekki skrúfaðir á ventilhús, þarf að gera ráð fyrir festu á lokahaus, svo
engin hætta sé á að óviðkomandi eigi auðvelt með að losa hann af. Á hvern ofn skal setja
smáloka, sem er allt í senn, magnstilling og áfylling/tæming á ofni.
Verktaki skal útvega allt efni, festingar, tengistykki og annað sem þarf til að tengja og ganga
frá öllum ofnum. Handklæðaofnar skulu allir afhentir með vatnshitastýrðum retúrlokum.
Verktaki skal sjá um alla vinnu vegna aftenginga og endurtenginga ofna vegna hreinsunar.
Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir uppsetningu ofna er stykki [stk].
Einingarverð innifelur allt efni og vinnu við að tengja og setja upp ofna.

2.3.3.4 Búnaður í tengigrind
Um skilgreiningar, virkni og afköst hinna ýmsu tækja sem tilgreind eru í þessum kafla vísast
til kerfismynda og teikninga. Allt efni skal vera fyrir hitakerfi, af viðurkenndri gerð og vera
samþykkt af verkkaupa. Tengigrindur með tækjum og búnaði fylgir þessum verkhluta. Setja
skal upp alla loka, mæla og tæki eins og sýnt er á teikningum og tengja deilikistur og
tengigrindur á hvorri hæð sem tengjast svo við mælagrindur í inntaki. Staðsetningar búnaðar
og tengigrinda skal vera í samræmi við teikningar. Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda hvað
varðar boltun og niðursetningu tækja. Tengigrind og dreifikista á hvorri hæð skulu vera
þannig búnar að hægt sé að einangra hverja slaufu sem tengd er við þær vegna bilana.
Samsettar dreifikistur fyrir gólfhita og ofna skulu innihalda allan búnað eins og sýnt er á
kerfismynd, þar með talið:
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•

Dælu

•

Festingar, ró og tengistykki

•

Flæðigreinar með innbyggðum mótorlokum/stopplokum og stillilokum með
flæðiglösum

•

Einstreymisloka

•

Brunn fyrir hitanema

•

Tæmingarloka

•

Loftskrúfu

•

Stopploka að og frá kistum

•

Uppblöndunarloka

Verktaki skal útvega allt lagnaefni og annað sem þarf til uppsetningar frágangs dreifikista í
samræmi við kerfismyndir og skal kostnaður vegna þess vera innifalinn í einingarverði
dreifikista. Verktaki skal setja upp brunna í vatnsrás þar sem við á, stærð brunna skal
ákveðinn í samráði við verkkaupa. Verktaki skal skila brunnum með tappa á enda og
tilbúnum til tengingar fyrir nema. Verktaki skal útvega og setja upp nema í vatnsrás. Nemar
skulu vera skrúfaðir í brunna í vatnsrás. Skila skal nemum fulluppsettum í samræmi við
leiðbeiningar framleiðanda, tilbúnum til tengingar við rafmagns og notkunar. Verktaki skal
útvega og setja upp mótorloka í vatnsrás. Skila skal lokum uppsettum í samræmi við
leiðbeiningar framleiðanda, tilbúnum til tengingar við rafmagn og til notkunar. Það er á
ábyrgð verktaka að staðsetja og ganga þannig frá lokum í pípulögn að pláss sé til að koma
mótorum á loka og auðvelt sé að taka mótora af til að þjónusta þá. Mótorlokar skulu vera í
samræmi við almennar kröfur í verklýsingu, við magnskrá og skilgreiningar á teikningum.
Varmaskiptir skal vera lóðaður plötuvarmaskiptir úr ryðfríu stáli, hann skal þola 0,4 MPa
vinnuþrýsting. Varmaskiptir skal tengdur með lostengjum. Þensluker skal vera með þind og
loftfylltu þrýstihólfi, forþrýst með 0,05 kPa.
Allir

lokar

(slaufulokar,

þrýstiminnkarar,

öryggislokar,

tæmingarlokar,

afloftanir,

einstefnulokar og kúlulokar) skulu vera af vandaðri og viðurkenndri gerð. Lokar skulu þola
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minnst 1 MPa samfelldan vinnuþrýsting við minnst 85°C. Lokar skulu samþykkjast af
eftirlitsmanni verkkaupa.
Dæla skal vera miðflóttaaflsdæla, dælan skal vera með þrjár stillingar fyrir hlutfallslegan
þrýsting, þrjár stillingar fyrir stöðugan þrýsting og 3 stillingar fyrir stöðugt rennsli. Dæla skal
þola minnst 100°C við minnst 0,6 MPa samfelldan vinnuþrýsting. Dæla skal tengd með
lostengjum.
Hitastýrður loki skal þola 90°C við 0,6 MPa samfelldan vinnuþrýsting. Stillisvið skal vera 30100°C. Vatnshitaskynjari skal hafa mælisvið 20-90°C. Skynjari skal vera í vasa til uppsetningar
í vatnsleiðslur.
Magntölur og einingarverð: Mælieining er stykki [stk.]. Einingarverð skal innifela
allan kostnað við efni og vinnu við búnað, uppsetningu og tengingu, og allt annað sem
þarf til að fullgera þennan verklið. Mælieining lagna í tengigrind er heild. Einingarverð
skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við la gnir, uppsetningu og tengingu, og
allt annað sem þarf til að fullgera þennan verklið.

2.3.4 Hreinlætistæki
2.3.4.0 Almennt
Verktaki skal setja upp og útvega hreinlætistæki í húsinu eins og skilgreint er í verklýsingu og
tilboðsskrá og sýnt er á teikningum. Verktaki skal fara eftir vali verkkaupa á
hreinlætistækjum, sem verktaki útvegar og skal því verktaki setja sig í samband við fulltrúa
verkkaupa þegar kemur að innkaupum og uppsetningu á hreinlætistækjum. Öll
hreinlætistæki skulu vera CE-merkt. Verktaki skal setja upp öll hreinlætistæki, bæði þau sem
verkkaupi útvegar og hann sjálfur, með stopplokum, flotlokum, blöndunartækjum og
vatnslásum eftir því sem við á fyrir hvert tæki. Tenging tækja við vatnslagnir og
frárennslislagnir fylgir verkinu. Verktaki skal leggja til stopploka, flotloka, vatnslása og annað
sem þarf til uppsetningar tækja óháð því hvort hann útvegi tækin eða ekki. Verktaki skal
skila öllum hreinlætistækjum uppsettum, fullfrágengnum, tengdum og tilbúnum til
notkunar.
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2.3.4.1 Búnaður, efni og frágangur
Verktaki skal setja upp öll hreinlætistæki og ganga frá í samræmi við leiðbeiningar frá
framleiðanda tækjanna. Allur frágangur og vinna við lagnir skal vera í samræmi við
verklýsingu. Við öll hreinlætistæki skal setja tengikrana og skal kostnaður þess innifalinn í
einingarverði tækja eða einingarverði uppsetningar eins og við á. Við alla töppunarstaði sem
aðrir en viðeigandi fagaðilar hafa aðgang að skal tryggt að vatnshiti úr krana fari ekki yfir
43°C. Þetta má m.a. gera með blöndunartækjum sem hægt er að fastsetja hámarkshita í eða
með blöndunarloka. Kostnaður til að uppfylla þessa kröfu skal vera innifalinn í einingarverði
tækis. Allt efni og tæki skulu bera merki og vottorð í samræmi við byggingarreglugerð gr.
4.5.2, en krafa er um að byggingarvörur á markaði uppfylli ákvæði reglugerðar um viðskipti
með byggingarvörur nr. 431/1994 og beri merki og vottorð í samræmi við kröfur hennar.
Allar byggingavörur skulu vera CE merktar.
Tafla nr. 5
Tækjalisti
Blöndunartæki fyrir handlaug á baði

2 stk

Blöndunartæki fyrir eldhús

1 stk

Blöndunartæki fyrir ræstivask

2 stk

Blöndunartæki fyrir sturtu

1 stk

Vegghengt salerni

2 stk

Sturtuhaus með handsturtu

1 stk

Baðkar

1 stk

Handlaugar skulu vera að stærð ca. 500x400 mm, með tilheyrandi festingum og botnstykki.
Samráð skal haft við verkkaupa við endanlegt val á handlaugum. Handlaugar skulu vera úr
brenndu postulíni, fyrsta flokki. Blöndunartæki skulu vera eins handfangs, með keramik
þéttingum og læsingu fyrir hámark 43° heitt vatn. Samráð skal haft við verkkaupa við val á
handlaugum. Vatnslás skal vera 32mm.
Salerni eru upphengd og með skolkassa. Salerni skal komið fyrir á upphengifestingum sem
byggjast inn í létta veggi og er sérstaklega áréttað að vanda til festinga, þannig að góður
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stuðningur sé við salerni. Salerni skal vera með vönduðum sturtuhnapp. Á öllum salernum
skal hæglokandi seta vera hvít, gegnheil (massíf) og auðveld í þrifum, með tvískiptu
sturtuspjaldi. Hæð upp á setu frá endanlegu gólfi á að vera samkvæmt teikningu frá arkitekt.
Samráð skal haft við verkkaupa við val á vatnssalernum.
Eldhúsvaskur skal vera úr AISI 316 ryðfríu stáli og skulu vera að stærð ca. 800x500 mm með
einni skál að stærð c.a. 400x390 mm og dýpt 170 mm, með tilheyrandi festingum og
botnstykki. Eins handfanga blöndunartæki skulu vera með læsingu fyrir hámark 60°C.
Innifalið skal vera tenging á frárennsli með plastvatnslás. Samráð skal haft við verkkaupa við
val á eldhúsvöskum. Vatnslás skal vera 50mm.
Vaskar í þvottahúsi og bílskúr skulu vera úr ryðfríu stáli, stærð skálar 450x400 mm, dýpt 160
mm og tenging fyrir yfirfall. Blöndunartæki skulu vera einnar handar með sveiflu, hitastýrð
fyrir mest 60°C vatnshitastig, með hæfilega langri sveiflu. Samráð skal haft við verkkaupa við
val á skolvöskum. Vatnslás skal vera 50mm.
Baðkar skal vera stálbaðkar. Blöndunartæki fyrir baðkar skal hafa handbrúsa. Samráð skal
haft við verkkaupa við val á eldhúsvöskum
Sturtur skulu vera með hitastýrðum blöndunartækjum með innbyggðum einstreymislokum
og með læsingu við 43°C. Stopploki skal vera í hjámiðjutengingu fyrir blöndunartæki. Sturtur
skulu koma með úðara og handbrúsa. Samráð skal haft við verkkaupa við val á
blöndunartækjum.
Verktaki skal leggja fram tillögu lista yfir tæki og annað efni sem þessum kafla tilheyrir fyrir
verkkaupa til samþykktar. Verkkaupi gerir kröfu um að kerfið sé tæknilega tryggt og fullnægi
nútímagæðum.
Verktaki skal setja upp, tengja og skila öllum hreinlætisbúnaði tilbúnum til notkunar. Allur
búnaður, festingar, millistykki og annað sem þarf til að skila tækjum uppsettum og tilbúnum
til notkunar skal vera innifalið í einingarverði.
Tenging fyrir búnað, þar sem tengja þarf þvottavélar og önnur sambærileg tæki við vatn og
frárennsli skal verktaki ganga frá tengikrönum á enda lagna og vatnslás á enda fráveitulagna.
Vatnslás skal vera 40 mm.
Miðað er við að búnaði sé skilað fulltengdum við vatn og frárennsli og tilbúnum til notkunar.
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Magntölur og einingarverð: Greitt verður fyrir fjölda og er magn gefið í [heild]
tengdra tækja af hverri gerð. Innifalið í einingarverði skal vera tækin sjálf, öll vinna
við uppsetningu og tengingu tækis, allt efni sem þarf til að fullgera verkið svo sem,
vatnslásar, tengikranar, wc hólkar, festingar o.þ.h.
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2.4 Raforkuvirki
2.4.1 Raforkulögn í steypu og grunn
2.4.1.0 Almennt
Um raflagnatákn á séruppdráttum gilda ákvæði staðals CENELEC og IEC 60617. Sérstaklega
skal tekið fram að plastefni skulu vera tregbrennanleg samkvæmt staðli IEC. Um raflagnir,
rafkerfi, rafföng, frágang þeirra og meðferð gilda ákvæði reglugerðar um raforkuvirki ásamt
tæknilegum tengiskilmálum rafveitna. Við hönnun raflagna í íbúðarhúsum skal stuðst við
staðalinn ÍST 150 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir íbúðarhúsnæði – Gerð, staðsetning og fjöldi
tengistaða. Óheimilt er að nota loftræsilagnir sem lagnaleiðir fyrir raflagnir sbr. 14.7.1 gr. í
byggingarreglugerð nr. 112/2012.
Verktaki skal skila verkinu fullunnu og leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem þarf til
þess. Á þetta alltaf við nema annað sé tekið fram í verklýsingu þessari eða á teikningum.
Verktaki skal tengja öll rafmagnstæki í eldhús, s.s. bakaraofn, helluborð, háf, uppþvottavél
og önnur tæki sem eiga að vera í eldhúsi. Verktaki skal ganga frá og setja upp öll ljós og rofa,
auk allra tengla.
Þegar verki er lokið skal verktaki leggja fram eitt sett af öllum teikningum þar sem sýndar
eru allar breytingar og frávik, frá gildandi teikningum hönnuðar.
2.4.1.1 Inntak rafmagns
Inntak rafmagns skal fer 3-fasa, 63A
2.4.1.2 Pípur og dósir í steypu
Neðri hæð hússins er steypt og þarf að koma fyrir raflögnum, pípum, dósum og
steypudósum fyrir í steypumótum áður mótum er lokað fyrir steypu, bæði í veggi og loft.
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] og lengdarmetrum [m]
talið og mælt af teikningum. Í einingarv erðum skal vera innifalinn allur kostnaður við
að fullgera verkið svo sem efni, vinna, vélar og flutningar.
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2.4.1.3 Spennujöfnun á vatnsinntaki og jarðbinding á baði
Verktaki skal leggja jarðvír (spennujöfnun) frá töfluskáp að sökkulskauti og vatnsinntökum
og ganga frá spennujöfnun í töfluskápnum. Tengja skal vatnsrör (fyrir heitt (fram-og bakrás)
og kalt vatn) með 25q gulgrænum jarðvír og með klemmum í samræmi við teikningar,
magnskrá og reglur. Tengja skal spennujöfnun á sturtubotnum með 6q gulgrænum jarðvír
með skó í samræmi við teikningar, magnskrá og reglur.
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum [m] og mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera
verkið svo sem efni, vinna, vélar og flu tningar.

2.4.2 Pípur, dósir og kassar
2.4.2.0 Pípur og samskeyti
Pípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Samskeyti pípna skulu sett
saman með plasthólkum með málmfjöður. Pípur og búnaður þeirra skulu vera þannig gerðar
að einangrun víra geti ekki skaddast innan í pípum eða af skörpum brúnum í pípuendum.
Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja plastkraga, t.d. Fibo. Við
pípulagnir í CLT vegg skal fræsa fyrir pípum. Einnig skal fræsa snyrtilega úr veggjum fyrir
dósum.
Pípur sem lagðar verða í létta veggi skulu vera vel festar.
Þar sem pípur lágspennu (220V) og smáspennulagna (sími, dyrasími), koma hlið við hlið
skulu þær merktar þannig, að auðvelt sé að sjá, hvaða kerfi hver pípa tilheyrir.
Magntölur og einingarv erð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

2. 4.2.1 Dósir
Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir hafi skrúfufestingu fyrir lok eða lampa.
Rofa- og tengladósir hafi skrúfufestingu fyrir viðkomandi tæki. Allar dósir skulu vera sléttar
við endanlegan flöt. Dósir utanhúss skulu vera vatnsheldar trefjaplastdósir, a.m.k. IP44.
Öllum dósum ber að skila með loki, tæki eða búnaði eins og við á hverju sinni.
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Magntölur og einin garverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar

2.4.2.2 Töflukassar
Verktaki skal útvega og setja upp töflukassa/töfluskápa í samræmi við teikningar. Þeir skulu
vera málmskápar af vandaðri gerð. Verktaki gætir þess að í þeim rúmist allur sá búnaður
sem þar er gert ráð fyrir og hafi að auki um 20% auka pláss fyrir síðari búnað. Töflur skulu
vera lausar við ryk og önnur óhreinindi áður en búnaður er settur í þær.
Allar töflur skulu vera módul-uppbyggðar töflur með þéttleika a.m.k. IP31. Öll tilgreind atriði
gilda um töflubúnað nema annað sé tekið fram.
Allir hlutir í töflu skulu greinilega merktir, svo sem vör, liðar, raðklemmur, greinar og kvíslar
og skal nota til þess varanleg merki. Verktaki skal setja einlínumynd og skrá yfir töflugreinar í
plastvasa á innanverða töfluhurð hvers töfluskáps.
Töflur skulu vera innfelldar samkvæmt teikningum. Fibo-stútar eða tilsvarandi notist fyrir
pípur í töflukassa/töfluskáp. Allar hurðir skulu spennujafnaðar með 6q fjölþættum jarðvír.
Allir málmhlutir sem ekki eru spennuhafandi skulu tryggilega tengdir PE-skinnu.
Verktaki skal sjá um að spennusetja töflur og gera allar nauðsynlegar prófanir á virkni töflu.
Verktaki skal skila teikningum af útliti og uppröðun búnaðar í töflunum áður en verk hefst og
reyndarteikningum í lok verksins.
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera in nifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar.

2.4.2.3 Sjálfvör
Liður þessi felur í sér að leggja til og setja upp sjálfvör, vartappa og/eða bræðivör í samræmi
við teikningar og magnskrá. Efni þetta skal vera af vandaðri gerð og skal vera viðurkennt af
opinberum aðilum og samþykkt af verkkaupa. Í töflukössum skal koma fyrir sjálfvörum eins
og sýnt er á uppdráttum. Vör, skulu þannig merkt, t.d. með tölu og bókstöfum, að auðvelt sé
að sjá við hvaða taug það á við og fyrir hvað viðkomandi taug er.
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Sjálfvör til og með 50A eiga að vera fyrir skammhlaupsstraum 10kA Icu. Fleirpólagreinar eiga
að setja sjálfvarið út ef einn póll verður yfirlestaður. Sjálfvirk vör skulu vera með yfirálags og
skammhlaupsvörn og með C-kennilínu nema annað komi fram. Öll sjálfvör skulu gerð fyrir
50°C umhverfishita.
2.4.2.4 Lekaliðar
Í töflukössum skal koma fyrir lekaliðum eins og sýnt er á uppdráttum. Lekaliðarnir skulu allir
vera gerðir fyrir 63A málsstraum og 0,03A lekastraum, nema annars sé getið á
einlínumyndum. Lekaliðar skulu gerðir fyrir 50°C umhverfishita. Lekastraumsliðar skulu þola
spennu- og straumtoppa ásamt því að vera ónæmir fyrir jafnspennupúlsum á netinu, AC/DC
liðar. Sama á við um lekaliðasjálfvör.
Festingar skulu vera þannig að þær haggist ekki og frágangur allur uppfylla reglugerðir um
raforkuvirki.

2.4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
2.4.3.0 Almennt
Ídráttur, tenglar, rofar o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum,
í magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.
Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn
krefur. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli
fara. Fá skal samþykki verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða.
Raflagnaefni og búnaður þess, skulu samþykktir af raflagnaprófunum sem Löggildingarstofa
viðurkennir. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC.
Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og
tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt reglum þar um.
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Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
2.4.3.1 Vinnuraflögn
Verktaki leggur til og kemur fyrir bráðabirgðaraflögn til nota á meðan á framkvæmdum
stendur og fjarlægir síðan þegar það er tímabært. Vinnuraflögn er til lýsingar á vinnustað og
til að þjóna þeim rafmagnstækjum sem nota þarf á meðan á framkvæmdum stendur.
Veituna skal vera hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleiri aðalrofum. Sem
aðalrofa má nota jarðstraumsliða. Vinnuraflögn skal útbúa þannig að hún standist
öryggiskröfur á hverjum tíma.
2.4.3.2 Tenglar
Allir tenglar skulu vera af vandaðri gerð og gerðir fyrir a.m.k. 16A málmstraum miðað við
220 volta spennu, 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Tenglarnir skulu vera innfelldir.
Tenglar skulu skrúfaðir í dósir. Klær skulu fylgja tenglum sem eru stærri en 16A. Tenglar og
rofar skulu vera frá sama framleiðanda og af sömu gerð.
Tenglar skulu vera innfelldir og af sömu gerð og rofar, nema annars sé getið. Litur skal valin í
samráði við eftirlit. Lok og rammar skulu alltaf vera í sama lit.
Þar sem rofi og tengill eða fleiri en einn tengill koma saman í vegg, lárétt í sömu hæð, skulu
þeir staðsettir undir sama ramma (raðefni).
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar.

2.4.3.3 Rofar
Liður þessi felur í sér að leggja til, koma fyrir og tengja rofa af þeirri gerð og stærð sem
magntöluskrá og teikningar segja til um. Allir rofar skulu vera vandaðir, með samsvarandi lit
og tenglar og frá sama framleiðanda. Rofar skulu vera gerðir fyrir a.m.k. 16A straum miðað
við 230 volta spennu og 50 rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Rofar skulu vera
innfelldir, nema annars sé getið.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar.

2.4.3.4 Ídráttarvír
Ídráttarvír skal vera plasteinangraður eirvír, brunatregur samkvæmt brunaþolsflokki IEC 3321. Einangrun skal uppfylla kröfur Löggildingarstofu um raforkuvirki.
Ídráttarvír skal vera a.m.k. 1.5 mm2 , mismunandi eftir notkun, og skal þola þann málstraum
sem getið er á einlínumyndum, sem sýna gerð og stærð strengja.
Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en þó þannig að sami litur haldist fyrir sama fasa
alls staðar í raflögninni.
Allar leiðslur skulu litamerktar samkvæmt forskrift Löggildingarstofu.
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum [m], mælt af
teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

2.4.3.5 Girni
Girni skal draga í pípur í samræmi við teikningar og magnskrá og skilja þar eftir til síðari nota.
Dragbönd skal nota þar sem teikningar og/eða skýringar gera ráð fyrir. Verktaki skal leggja til
og kosta allt sem þarf í þessa vinnu.

2.4.4 Lampar, tæki og fleira
2.4.4.0 Almennt
Lampar, tæki o.þ.h. skal vera af þeirri stærð og gerð sem fram kemur á teikningum, í
magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg
vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.
Allt efni og vinna skal vera 1. flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og búnaður
þess, skulu samþykktir af Löggildingarstofu. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE
og IEC. Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC.
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Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og
tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt reglum.
Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
Tafla nr. 6
Tækjalisti
Bökunarofn stakur

1 stk

Eldhúsvifta

1 stk

Ljós undir eldhsk. LED 230V, 3000K

2 stk

Ljós í eldhúsloft

3 stk

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

4 stk

Útiljós á vegg, LED 230V, 3000K, IP44

2 stk

Eldavél

1 stk

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar.
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2.4.5 Smáspenna
2.4.5.0 Almennt
Smáspennu skal vinna samkvæmt teikningum og vera af þeirri stærð og gerð sem þar kemur
fram, svo og í magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við
góð og fagleg vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Verktaki skal kynna sér vel alla
uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef nauðsyn krefur. Beri verklýsingu og
teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða eftir hverju skuli fara. Fá skal samþykki
verkkaupa fyrir öllum frávikum frá teikningum.
Allt efni og vinna skal vera fyrsta flokks og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni og
búnaður þess, skulu samþykktir af raffangaprófunum sem Löggildingarstofa viðurkennir. Allt
efni og rafbúnaður skal fullnægja staðli CEE og IEC. Sérstaklega skal tekið fram að plastefni
skulu vera brunatreg samkvæmt staðli IEC. Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart
verkkaupa og gagnvart viðkomandi orkuveitu og tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt
reglum þar um.
Verktaki skal einnig uppfylla kröfur Brunamálastofnunar ríkisins, Landssíma Íslands og
Vinnueftirlits ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
2.4.5.1 Tölvutenglar og dyrabjalla
Liður þessi felur í sér að koma fyrir og tengja síma- og tölvutengla samkvæmt magntöluskrá
og teikningum. Tenglarnir skulu að fullu tilbúnir til notkunar við afhendingu verksins.
Tengja skal bjölluhnapp/spenni samkvæmt magntöluskrá og teikningum. Búnaður þessi skal
að fullu tilbúinn til notkunar við afhendingu verksins.
Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk] talið af teikningum. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni,
vinna, vélar og flutningar.
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2.5 Frágangur innanhúss
2.5.1 Múrverk
2.5.1.0 Almennt
Öll múrvinna skal unnin af reyndum og faglærðum aðilum og skal ávallt fylgja leiðbeiningum
framleiðanda, þar með talið við undirbúning, framkvæmd og blöndun efnis. Öll vinna og efni
við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST EN 206:2013+A1:2016 nema annað sé tekið fram.
Verktaki ber ábyrgð á að verkið sé unnið eftir kröfum og fylgi verklýsingu alfarið. Honum ber
skylda að fylgja fyrirmælum framleiðanda um meðferð efna, frágang og uppsetningu, nema
að annað komi fram. Verktaki skal sjá um undir- og yfirborðsfrágang steyptra yfirborða,
flotun og ílögn gólfa í viðeigandi rýmum.
Fyrir vinnureglur og múrgæði skal fylgja Rb. Pq 4.001 Vinnureglur, gæðakröfur og prófanir í
múrblöndum og múr. Nota skal múrhúðunarsand úr sterkum bergtegundum sem bæði eru
hreinar og óveðraðar skv. ÍST-10. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka
og nota skal loftblendi í blönduna svo loftmagn mælist 4-6%. Verktaki ber ábyrgð á meðferð
og geymslu efnis svo það sé varið þannig að óhreinindi komist ekki að efninu. Gólf í
votrýmum, þar sem niðurföll eru, skulu vera vatnsheld og skal halli að niðurfalli vera minnst
1:100 frá vegg að niðurfalli en 1:50 frá sturtugleri að niðurfalli.
Lóðlínukrafa við gluggaop, hurðaop og á hornum: 2 mm. Frávik á hornum og brúnum, við
glugga og hurðaop er miðað við lengd réttskeiðar þannig: réttskeið / frávik – 250 mm / 0
mm, 1000 mm / 2 mm, 3000 mm / 5 mm.
Vegghorn sem fastar innréttingar koma að skulu vera sem næst hornrétt, hornskekkja má
mest vera 5mm á 600mm armi vinkils. Horn og brúnir skulu vera svo rétt að lóðfrávik fyrir
veggi og kröfur um mestu ójöfnu séu uppfylltar. Úthorn, þar með talin hurðaop þarf að
vanda sérstaklega, skulu horn og brúnir vera skörp, heil og óskemmd. Ábyrgðartími á efnum
og vinnu er eitt ár eftir að bygging er fullbúin.
2.5.1.1 Slípun steyptra veggja
Alla steypta veggi skal yfirfara vandlega og lagfæra svo engar skemmdir, misfellur, hröngl
eða annað álíka sé á yfirborði sem gæti hindrað að hægt sé að sandsparsla. Slípa skal
60

Erluás 58 - BI LOK1006

yfirborð, höggva eða múra eftir þörf hvers tilfellis svo yfirborðsáferð sé slétt og ómunstruð.
Fylla skal yfir ofnalagnir þar sem þær liggja í þar tilgerðum þynningum. Kröfur um efnisgæði
og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um múrverk gilda lýsingar sem fram koma í kafla 2.5.1.0.
Magntölur og einingarverð : Magntölur eru gefnar í fermetrum [m²] og miðast við að
flöturinn sé tilbúinn til spörslunar.

2.5.1.3 Slípun millilofts
Milliloft skal yfirfara vandlega og lagfæra svo engar skemmdir, misfellur, hröngl eða annað
álíka sé á yfirborði sem gæti hindrað að hægt sé að sandsparsla. Slípa skal yfirborð, höggva
eða múra eftir þörf hvers tilfellis svo yfirborðsáferð er slétt og ómunstruð. Kröfur um
efnisgæði og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um múrverk gilda lýsingar sem fram koma í
kafla 2.5.1.0.
Magntölur og einingarverð : Magntölur eru gefnar í fermetrum [m²] og miðast v ið að
flöturinn sé tilbúinn til spörslunar.

2.5.1.4 Frágangur við glugga
Kröfur um efnisgæði og aðrar nauðsynlegar upplýsingar um múrverk gilda lýsingar sem fram
koma í kafla 2.5.1.0.
Magntölur og einingarverð: Magntölur frágangs eru gefnar í lengdarmetrum [lm] eins
og hægt er að mæla þá að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar.
Einingaverð skulu innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að
fullgera verklið, samkvæmt verklýsingu og teikningum.

2.5.1.5 Flotun gólfa
Gólf skal flotað á báðum hæðum. Áður en flotun hefst skal fylgja verklýsingum fyrir kafla
2.3.3.1 um gólfhitalagnir. Gæta skal að platan sé hreinsuð og allt laust efni fjarlægt með
viðeigandi hætti. Verktaka ber að kynna sér gerð og þykkt bæði ílagnar og gólfefna fyrirfram,
svo samræmi verði við teikningar.
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda alfarið um blöndunarhlutföll og aðferð blöndunar.
Mæla skal flotið áður en dælt er með tilteknum áhöldum úr leiðbeiningum framleiðanda.
Leggja skal efnið í þunnu lagi fram og til baka eftir gólfi. Nota skal tenntan spaða yfir flotun
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til að losa um loft og koma í veg fyrir loftbólur. Einingaverð felur í sér allan kostnað við
verkið, bæði efni, vinnu og annað sem þarf til að full klára
Magntölur og einingarverð: Magntölur eru gefnar í fermetrum [m²] eins og hægt er
að mæla þá að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar.
Einingaverð skulu innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að
fullgera verklið, samkvæmt verklýsingu og teiknin gum.

2.5.2.1 Léttir innveggir
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á og skal verktaki kynna sér þær
áður en verk hefst og skilja að fullu. Verði verktaki var við misræmi milli teikninga og
verklýsinga, misræmi í teikningum innbyrðis eða að taka þurfi sérstaklega tillit til aðstæðna
umfram það sem teikningar segja til um, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það
þegar í stað til nánari ákvörðunar. Verktaki má engar breytingar gera á verkinu nema með
samþykki eftirlitsmanns. Vinna við létta innveggi skal vinna samkvæmt meðfylgjandi
verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og uppfylla staðla, lög og reglugerðir.
Veggina skal hlaða úr vélþurrkuðum, gegnumþurrum milliveggjaplötum úr frauðsteypu, af
þeirri stærð sem gefin er upp í magnskrá.
Plötunum skal hlaðið þannig upp að lóðrétt samskeyti misvíxlist um sem næst hálfa
plötubreidd. Tryggja skal sérstaklega hæðir hurðagata og vera í samráði við eftirlitsmann
verkkaupa við þá athugun.
Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við festingar og val á múrefni. (Steypustöðin. 2017).

2.5.2 Trésmíði
2.5.2.2 Klæðning CLT veggjaeininga
Útveggir og innveggir á annarri hæð skulu vera úr CLT einingum, uppsetning innveggja skal
alfarið vera gerð eftir leiðbeiningum á teikningum 3.03-01 – 3.03-06. Kverkum skal loka með
kítti. Uppsetning og frágangur skal framkvæmt af faglærðum aðila sem skal hafa hæfni til að
dæma vinnu og taka viðeigandi ákvarðanir eftir einstökum tilvikum. Útvegg skal klæða með
lagnagrind og gifsi samkvæmt teikningum, innveggi skal klæða með 13 mm gifsplötum frá
viðurkenndum framleiðanda og skal ávallt leiðbeiningum framleiðanda fylgt nema annað sé
tekið fram. Plötur skulu vera hornréttar með skörpum köntum og sléttu yfirborði. Nota skal
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plötur í heilum lengdum eins og hægt er. Gifsplötur skulu festar á CLT einingar með
sjálfskerandi gifsskrúfum með grófum gengjum sem ganga inn í timbrið. Verktaki skal ganga
frá samskeytum svo þau séu ekki sjáanleg og áferð verði alfarið slétt og jöfn. Burðarvirki efri
hæðar er lágmark REI60.
Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í fermetrum [m²] eins og hægt er að
mæla þá að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. Einingaverð
skulu innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið,
samkvæmt verklýsingu og teikningum.

2.5.2.3 Einangrun og klæðning þaks
Í einhalla sperruþaki skal vera 220 mm þakull með vindpappa, undir sperrur skal koma fyrir
rakavarnarlagi sem festa þarf tryggilega. Líma skal yfir allar festingar og eða göt/rifur sem
myndast með límbandi af gerðinni SIGA Sicrall. Þétta skal milli rakavarnarplasts og veggja
með rakavarnakítti af gerðinni SIGA Primur. Rafmagnsgrind úr 34x45 mm lektum, c/c 400
mm sem skrúfast með 5 x 80 mm gulgalvskrúfu í hverja sperru þvert á. Þakflötur er svo hulin
með hljóðeinangrandi loftadúk. Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu
loftadúks. Loftadúkur skal uppfylla brunaflokk B-s1, d0. Dúkurinn skal vera þeim eiginleika
gæddur að vera með myglu og bakteríudrepandi húðun.
Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í fermetrum [m²] eins og hægt er að
mæla þá að verki loknu. Engu er aukið við vegna rýrnunar eða skörunar. Einingaverð
skulu innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið,
samkvæmt verklýsingu og teikningum.

2.5.3 Málun og sandspörtlun
2.5.3.0 Almennt
Verkið felur í sér alla málun innanhúss. Öll málningarvinna skal unnin af fagmönnum. Áður
en málun hefst skal hreinsa allt sem mála skal af öllum þeim efnum sem skaðleg eru svo sem
ryði, feiti eða öðrum óhreinindum. Einungis skal nota viðurkenndar málningartegundir sem
verkkaupi samþykkir. Fjöldi umferða miðast við að málning þeki fullkomlega og að hvergi
sjáist í undirlit. Ef málning þekur illa að mati verkkaupa, getur hann krafist aukayfirferðar af
málningu á allan flötinn, verkkaupa að kostnaðarlausu. Áður en verktaki skilar verkinu skulu
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málarar fara yfir alla málningu og gera við, ef skemmdir hafa orðið á henni við önnur verk.
Hreinsa skal vandlega alla málningu af gleri og öðrum byggingarhlutum þegar málningu er
lokið. Alla málningarvinnu skal framkvæma þannig að jafn og ógallaður flötur fáist. Við alla
framkvæmd og efnismeðferð skal fara að notkunarleiðbeiningum framleiðanda.
Framkvæmd má einungis hefja að fengnu samþykki eftirlits verkkaupa.
2.5.3.1 Málun steyptra veggja
Verktaki leggur til efni og fullsparslar og málar nýja steypta veggi á eftirfarandi hátt:
Hreinsun og viðgerð, fullspörslun og grunna með olíugrunni.
Verktaki skal holufylla steypta veggfleti með einu lagi af sandsparsli. Um er að ræða alla
sýnilega steypta veggi innanhúss. Framkvæma skal verkið þannig: Hreinsun og síðan
sandsparsla með einni umferð þannig að holur fyllist alveg. Áferð skal bera undir
umsjónarmann verkkaupa. Sandspörslun sé síðan gerð þannig að slétt lokayfirborð náist.
Áferð skal bera undir umsjónarmann verkkaupa. Fullmála skal með plastmálningu, gljástig
10%, heildar þurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 100 µm. Málningin skal vera þvottaþolin. Frávik
frá 3 m réttskeið má ekki vera meira en 3 mm. Á öllum úthornum, köntum og meðfram
hurðum skal leggja blikkskinnur og sparsla að þeim. Einingarverð í blikkskinnur skal vera
innifalin í sandspörslun og málun á steyptum veggjum og loftum. Ef spörslun er
ófullnægjandi að mati umsjónarmanns verkkaupa, getur hann krafist auka yfirferðar,
verkkaupa að kostnaðarlausu. Áður en verktaki skilar verkinu skulu málarar fara yfir alla
spörslun og gera við ef skemmdir hafa orðið á henni við önnur verk. Einingarverð í spörslun
kanta skal vera innifalin í sandspörslun og málun á steyptum veggjum og loftum.
Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í fermetrum [m²]. Einingaverð skulu
innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.3.2 Málun hlaðna innveggja
Verktaki leggur til efni og sparslar og málar alla hlaðna veggfleti á eftirfarandi hátt:
rykhreinsar, sparslar veggfleti til að slétta úr veggfleti. Nota skal það sparsl sem framleiðandi
mælir með. Á öllum úthornum, köntum og hurðum skal sparsla að blikkskinnum. Þá skal
slípað og veggirnir fullsparslaðir svo hægt sé að grunna. Fullmála skal með plastmálningu,
gljástig 10%, heildarþurrfilmuþykkt skal vera a.m.k. 100 µm. Málningin skal vera þvottaþolin.
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Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í fermetrum [m²]. Einingaverð skulu
innifela allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.4 Innréttingar
2.5.4.0 Almennt
Verkið felur í sér smíði og uppsetningu innréttinga innanhúss. Öll vinna skal unnin af
fagmönnum. Framleiðandi er ábyrgur fyrir smíðateikningum og skal kostnaður við þær
innifalinn í einingaverði. Málsetningar takist á staðnum fyrir smíði.
Verktaki ber ábyrgð á meðferð efna og skemmdum sem meðferð þeirra kann að valda á
eigum verkkaupa. Miðað er við að innréttingar í húsnæðið séu úr staðlaðri
innréttingaframleiðslu. Allar samsetningar skulu vera áferðarfallegar. Gæta skal að setja
innréttingar saman með skrúfum sem felast örugglega og sjáist ekki á yfirborði innréttinga.
Allt efni skal ætlað til innréttingasmíða. Verktaki skal athuga efnisval á teikningum en ef vafi
liggur á um efnisval skal hann leita álits verkkaupa. Verktaka er óheimilt að hefja smíði
innréttinga fyrr en hann hefur fengið samþykki verkkaupa af efnisvali.
Verktaki lætur fullhanna og framleiða tilbúnar einingar. Hurðir á skápum, kappar, sýnilegar
hliðar og hillur ásamt áfellum við innréttingar skulu vera úr 19 mm hvítum
melamínhúðuðum spónaplötum og ofurmöttu yfirborði, kantlímdar með hvítum PVC-kanti.
Borðplötur skal smíða úr 30mm spónaplötum lagðar hvítu harðplasti, kantlímdar með
hvítum PVC-kanti. Endanlegt efnisval í samráði við bæði arkitekt og verkkaupa.
Allt hillu og skápa efni sem ekki er sýnilegt utan á innréttingu skal vera 18mm og plastlagt.
Skápabök skulu vera úr 3 mm plasthúðuðum masonitplötum.
2.5.4.1 Eldhúsinnréttingar
Verktaki lætur fullhanna, framleiða tilbúnar einingar og kemur fyrir mismunandi
innréttingum eins og sýndar eru á leiðbeinandi teikningum arkitekta. Um þær gildir efnisval
samkvæmt lýsingu í kafla 2.5.4.0. Úr borðplötu skal taka úr fyrir vaski, blöndunartækjum og
helluborði samkvæmt teikningum.
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Magntölur og einingaverð: Magntala er gefin í [heild]. Einingaverð skulu innifela
allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.4.2 Baðherbergisinnréttingar
Verktaki lætur fullhanna, framleiða og kemur fyrir mismunandi innréttingum eins og sýndar
eru á leiðbeinandi teikningum arkitekta. Um þær gildir efnisval samkvæmt lýsingu í kafla
2.5.4.0. Úr borðplötu skal taka úr fyrir vaski, blöndunartækjum eftir teikningum.
Magntölur og einingaverð: Magntala er gefin í [heild]. Einingaverð skulu innifela
allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.4.3 Þvottahúsinnréttingar
Verktaki lætur fullhanna, framleiða og kemur fyrir mismunandi innréttingum eins og sýndar
eru á leiðbeinandi teikningum hönnuða/arkitekta. Um þær gildir efnisval samkvæmt lýsingu í
kafla 2.5.4.0. Úr borðplötu skal taka úr fyrir vaski, blöndunartækjum eftir teikningum.
Magntölur og einingaverð: Magntala er gefin í [heild]. Einingaverð skulu innifela
allan kostnað við efni og vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.4.4 Svefnherbergisinnréttingar
Verktaki lætur fullhanna, framleiða og kemur fyrir mismunandi innréttingum eins og sýndar
eru á leiðbeinandi teikningum arkitekta. Um þær gildir efnisval samkvæmt lýsingu í kafla
2.5.4.0 og teikningar arkitekta.
Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í [heild]. Einingaverð skulu innifela
allan kostnað við efni, vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.4.5 Heimilistæki
Verktaki skal panta heimilistæki og koma fyrir í innréttingum: Gufugleypir, spanhelluborð,
bökunarofn, ísskápur og uppþvottavél. Alfarið skal fylgja leiðbeiningum framleiðanda hvers
tækis við uppsetningu í innréttingu og skulu hafðar til hliðsjónar teikningar við staðsetningu
tækjanna. Verktaka ber að sækja álits og samþykkis verkkaupa um val á tækjum og er
óheimilt að panta tæki án samþykkis verkkaupa. Gufugleypir kemur upp úr borði í eyju í stað
háfs í lofti. Panta þarf mótor fyrir kerfið sér.
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Magntölur og einingarverð: Magntala er gefin í [heild]. Einingaverð skulu innifela
allan kostnað við tækin, vinnu og annað sem þarf til að fullgera verklið.

2.5.5 Innihurðir
Allar innihurðir skulu vera af þeirri gerð og stærð sem segir í magnskrá. Verktaki ber fulla
ábyrgð á því að öll mál á staðnum verði tekin áður en smíði hefst. Skrúfur og lamir fyrir
hurðir skulu vera í sama lit. Setja skal þar til gerða stoppara í gólf eða á vegg við allar
innihurðir sem opnast að veggjum eða innréttingum. Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem
gerðar eru í viðurkenndum stöðlum.
Innihurðir verða spónlagðar hvítar í RAL litnum 9016. Hurðir og karmlistar skulu vera
kantlímd og spónlögð. Allur spónn skal vera valinn og af sömu gerð. Lakk á hurðum og
körmum skal vera glært, þola vatn, feiti. Setja skal tvær lamir með kúlulegum á allar léttar
innihurðir.
Eldvarnarhurðar skulu vera af þeirri stærð og gerð sem segir í magnskrá, skulu þær vera af
viðurkenndri gerð og standast þær kröfur sem þeim er ætlað. Leiðbeiningum framleiðanda
skal fylgja við uppsetningu hurða. Gæta skal þess að hurðir verði ekki fyrir skemmdum áður
eða við uppsetningu. Festa skal eldvarnarhurðir með Adjufix skrúfum í vegg. Þétta skal með
hurð með steinull og lokað yfir með eldvarnarkítti. (RAL Color Chart, 2019).
Magntölur og einingaverð: Magn er gefið upp í stykkjum [stk]. Innifalið í einingaverði
er allt efni, verkfær i, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

2.5.6 Gólfefni
2.5.6.0 Almennt
Gólfefni skulu öll lögð af fagmönnum og gólfefni skulu valin eftir teikningum hönnuða. Gera
þarf við allar sprungur eða ójöfnur sem verða við niðurlögn ef þau hafa áhrif á endanlega
yfirborðsáferð. Ef mishæð verður í gólfi við hurðagöt skal sparsla eða flota út í jafna hæð þar
sem við á. Leitast skal við að jafna út mismunandi gólfhæðir þar sem ólík gólfefni mætast
þannig að ekki finnist munur á misþykkum gólfefnum. Gæta skal þess að öll gólf séu hrein og
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laus við ryk áður en grunnun hefst. Gólffletir skulu fá að þorna skv. fyrirmælum
framleiðanda. Kostnaður skal innifalinn í lagningu gólfefna.
Magntölur og einingarverð: Mælieining er flatarmál [m²], mælt af teikningum.
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað
sem þarf til að fullklára þennan verklið.

2.5.6.1 Parket og gólflistar
Inn í öll rými húss, sem ekki teljast votrými, skal leggja parket af gerðinni Oak Golden Rustik
frá Parka. Undir parket skal leggja viðurkenndan undirlagsdúk. Fylgja skal leiðbeiningum
framleiðanda gólfefnis við undirbúning og niðurlögn. Allir gólflistar skuli vera hvítir af
stærðinni 14 x 40 mm. Alla lista skal festa tryggilega með Francken listalími. (Parki Interiors.
2022).
Magntölur og einingarverð: Mælieining er flatarmál [m²], mælt af teikningum.
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað
sem þarf til að fullklára þennan verklið.

2.5.6.2 Flísalögn og flotun
Í öll baðherbergi og þvottahús skal leggja flísar úr vörulínunni Boost frá Vídd ehf. Allar flísar
skulu vera samkvæmt lýsingum hönnuða bæði á gólf og upp á veggi. Allar flísar notaðar í
verkið skulu vera gallalausar, þ.m.t. rispur, sprungur og göt. Sjá þarf til þess að allar flísar séu
lagðar jafnt og að línur lagnar séu réttar og jafnar bæði langsöm og þversum. Miðað er við
að frávik verði ekki meiri en eftirfarandi:


Stærðarmálsfrávik +/-0,5 mm



Yfirborðsfrávik +/-1 mm



Þykktarfrávik +/-1 mm

Nota skal viðurkennt flísalím við niðurlagningu. Við undirbúning og niðurlögn skal fylgt eftir
leiðbeiningum framleiðanda. Gætt skal að því að veggir séu hreinsaðir vel af óhreinindum
þeirra rýma sem á að leggja flísar hverju sinni áður en niðurlögn hefst. Flísum skal miðla
þannig að hvergi komi minni flís en hálfflís og jafnbreiðar flísar komi við gagnstæða veggi.
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Fúga milli flísa skal í sambærilegum lit og flísarnar. Flísar skulu alls staðar vera vel fastar
annað hvort lagðar í múr eða límdar með vatnsþolnu flísalími. (Vídd, 2022)
Magntölur og einingarverð: Mælieining er flatarmál [m²], mælt af teikningum.
Einingarverð skal innifela allan kostnað við efni og vinnu við frágang og allt annað
sem þarf til að fullklára þennan verklið.

2.5.7 Járn- og blikksmíði
2.5.7.1 Járnsmíði
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2 og skal stál vera í
gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. Hyggist verktaki nota annað efni en fram kemur í
verklýsingu skulu þau vera sambærileg og þarf verkkaupi að samþykkja efnisvalið. Vanti
einhverjar upplýsingar í verklýsingu skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi
samþykkir.
2.5.7.2 Blikksmíði
Byggingarhluta sem eru úr blikki skal smíða og setja upp samkvæmt teikningum. Efni og
frágangur skal uppfylla gæðakröfur, staðla og reglugerðir. Sú blikksmíðavinna sem unnin er á
verkstæði skal eftirlitsmaður verkkaupa hafa fullan aðgang að til eftirlits.
2.5.7.3 Útsogsventill
Verktaki skal leggja til, koma fyrir og tengja útsogsventla og útsogsristar í samræmi við
teikningar og magnskrá. Búnaður þessi skal vera af vandaðri gerð og samþykktar af
verkkaupa. Soghólf búnaðarins skal vera með stillanlegu loftmagni og skal loftmagnsmæling
gerð með þrýstimælingu að viðstöddum eftirlitsmanni verkkaupa. Tengja skal útsogsrist og
útsogstúður með álbarka (hljóðdeyfibarki) með klemmum.
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2.6 Frágangur utanhúss
2.6.0 Trésmíði utanhúss
2.6.0.1 Almennt
Í þessum kafla er fjallað um alla vinnu, efni og lokafrágang utanhúss. Helst er fjallað um
trésmíði utanhúss, ásamt ísetningu glugga, hurða og uppsetningu utanhússklæðningar. Öll
verk skal vinna samkvæmt teikningum hönnuða og verkfræðinga. Í framkvæmdinni og
einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í samræmi
við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar, verkfæri og
verkstæðisvinna. Ávallt skal setja tjöru/asfalt-pappa á milli timburs og steypu, timburs og
málms og málms og steypu, eins á milli tveggja ólíkra málma. Vinnu skal framkvæma
samkvæmt teikningum og fyrirmælum umboðsmanns verkkaupa.
Nota má önnur efni en fram koma í verklýsingum séu þau sambærileg og verkkaupi
samþykkir þau. Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og vinnuaðferðir, sem
verkkaupi samþykkir.
2.6.0.3 Frágangur að utan til að tryggja loftun þaks
Öll vinna felur í sér efni og vinnu við að tryggja næga loftun þaks. Gæta skal að leggja
borðaklæðningu ofan á sperrur gisjaða til að loft flæði milli sperrubila. Á milli þaksperra hjá
CLT útvegg er settur 9 mm krossviður sem lagður er í límkítti og festur með galvanhúðuðum
nöglum í lista og CLT veggeiningu. Tryggja skal að 25mm loftbil sé á milli efri brúnar
krossviðsplötunar og borðaklæðningar. Setja skal skordýranet yfir loftrásina og festa hana
tryggilega með t.d. heftum eða álíka. Vanda skal sérstaklega þennan frágang og fylgja
sérsteikningum hönnuða og arkitekta.
2.6.0.2 Klæðning undir þakkant
Öll vinna felur í sér efni og vinnu við að klæða framan á og undir þakkant bandsagaða
vatnsklæðningu samkvæmt teikningum hönnuða og arkitekta. Áður en klæðning framan á
þakkant er sett upp skal setja upp timburlista í stærðinni 45 x 95 mm sem festur er lóðrétt
upp fremst á sperruna og festur í hana með 5,0 x 70mm ryðfríum skrúfum. Bandsöguð
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vatnsklæðning í stærðinni 15 x 120 mm sem máluð er með olíumálningu er fest upp 4,5 x 60
mm ryðfríum skrúfum sem skrúfast í timburlistann.
Undir sperrur er fest upp bandsöguð vatnsklæðning í stærðinni 15 x 95 mm sem máluð er
með olíumálningu. Klæðningin er fest upp með 2 stk 4,5 x 60 mm ryðfríum skrúfum í hverja
sperru. Gæta skal þess að 5 mm bil séu höfð milli borða eða þannig að bil séu jöfn yfir allan
flötin.
2.6.0.3 Klæðning undir skyggni við anddyri
Setja skal upp burðargrind samkvæmt sérteikningu. (Deili 24) Grind skal vera úr timbri af
stærðinni 45 x 145 mm. Reim er fest á CLT útveggi með ryðfríum 6 x 100 mm skrúfum. Bil
milli grindarbita skal vera c/c 600 mm. Grindarbita skal festa í bjálkaskó af stærðinni 45 x 97
mm. Bjálkaskórinn skal festur með 5 stk 4 x 30 mm BMF skrúfum á hvorri hlið. Klæða skal
grindina með sama hætti og nefnt er í lið 2.6.0.2.

2.6.1 Útveggjaklæðningar
2.6.1.0 Almennt
Öll verk skal vinna samkvæmt teikningum hönnuða og verkfræðinga. Í framkvæmdinni og
einingaverðum felst allt sem nauðsynlegt er til þess að gera verkinu að fullu skil í samræmi
við góða fagvinnu, þ.m.t. öll nauðsynleg efni, vinnupallar, vélar, verkfæri og
verkstæðisvinna. Ávallt skal setja tjöru/asfalt-pappa á milli timburs og steypu, timburs og
málms og málms og steypu. Eins milli tveggja ólíkra málma. Vinnu skal framkvæma
samkvæmt teikningum og fyrirmælum umboðsmanns verkkaupa.
2.6.2.2 Álklæðning
Á steyptri neðri hæð hússins skal setja upp triple-s álundirkerfi frá Áltak ehf. Fylgja skal
leiðbeiningum söluaðila við frágang undirkerfis. Einangra skal steypta útveggi með 125 mm
veggjaull og hún fest tryggilega með 125 mm skotdýflum. Álleiðarar skulu festir í vinkla
samkvæmt leiðbeiningum söluaðila og veggflöturinn afréttur með viðurkenndum
verkfærum. Neðri hæðin er klædd með 2 mm sléttri álklæðningu í litlum RAL7004, með
hnoðum í sama lit og fest í álleiðara.
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CLT veggi á efri hæð hússins skal einangra með 125 mm veggjaull og hún fest tryggilega með
6 x 140 mm ryðfríum skrúfum með skinnu. Álleiðarar skulu festir með sama hætti og nefnt
er hér að ofan og veggflötur afréttur með viðurkenndum verkfærum. Efri hæðin er klædd
með 0,7 mm báruáli í litnum RAL7005, með hnoðum í sama lit og fest í álleiðara.
Allar festingar utanhúss skulu þannig útfærðar að engin hætta sé á tæringu málma vegna
mismunandi spennu þeirra (tvímálmvirkni).
Tafla nr. 7
Nákvæmniskröfur útveggjaklæðningar
Frávik frá réttu horni má mest vera

1:50

Frávik frá réttri línu

0,40%

Frávik ása

0,1 mm

Breidd +/- 3 mm fyrir breiddir

< 75 mm

Hæð: +/- 3 mm fyrir breiddir

< 225 mm

Nákvæmniskröfur uppsetningar
Staðsetning í plani

± 10 mm

Staðsetning í hæð

± 10 mm

Leggja skal til og setja upp glugga- og hurðaáfellur ásamt öllum flasningum úr sama efni og
lit og klæðningar og í þeirri útfærslu sem kemur fram á teikningu. Við uppsetningu skal fylgja
leiðbeiningum framleiðanda. Einangrun undir vatnsbrettum skal skorin í gráðu með mikilli
nákvæmni svo vatnsbrettið geti legið á einangrunni. Flötur undir vatnsbretti skal
fituhreinsaður og á hann límdur hljóðeinangrandi borði. Gæta skal þess, að efni undir
áfellum skemmist ekki við uppsetningu svo og yfirborðshúð áfellana. Nota skal viðurkennd
verkfæri til verksins. (RAL Color Chart, 2019). (Áltak, 2022)
2

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum [m ] á klæddan flöt. Innifalið er
2 álrúllur, T-listar, vinklar, allar festingar ásamt öðru sem nauðsynlegt er til að
fullklára verkið, flasningar, undirgrind, vinna og efni eftir teikningum og ver klýsingum.
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2.6.2 Handrið
2.6.2.1 Almennt
Verkið skal unnið samkvæmt teikningum eftir því sem við á. Járn- og blikksmíði utanhúss skal
vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og góðum og faglegum vinnubrögðum og
uppfylla staðla, lög og reglugerðir. Almenna reglan er að allt járn utanhúss skal
heitgalvanhúða og skal þá styðjast við tæringarflokk 1 þar sem aðstæður eru t.d. óupphitað
þurrt rými. Þetta er lágmarks tæringarhraði. Rafsinkhúðun skal notast við tæringarvörn.
Stál og stálfestingar skulu vera samkvæmt íslenskum staðli ÍST EN 10025-2. Stál skal vera í
gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. Efni og festingar sem á að mála/galvanhúða, skal
slípa áður en málun/galvanhúðun hefst, svo að engar skarpar brúnir séu, og engin
suðusamskeyti sjáist.
Vanti upp á verklýsingar skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir og skila
góðri og faglegri vinnu og ætíð skal þess gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir.
2.6.2.2 Svalahandrið
Handrið skulu vera á öllum svölum. Handrið svala skulu vera úr galvaniseruðu stáli húðað í
sama lit og álklæðning að ofan (RAL7005.) Öll uppsetning og smíði skal gerð samkvæmt
teikningum og í samráði við verkkaupa eða umboðsmann þeirra. (RAL Color Chart, 2019).
Magntölur og einingaverð:

Magn er mælt

í lengdarmetrum

[m]. Innifalið

í

einingarverði er allt efni og öll vinna. Hreinsun á yfirborði, efniskostnaður, uppsetning
á handriði, ílögn, verkfæri, vinna og allur frágangur.

2.6.3 Málun þakbrúnakants
2.6.3.0 Almennt
Áður en uppsetning fer fram skal allt timbur fúavarið sbr. verklýsingu fyrir viðkomandi
byggingarhluta. Þakkantar málist síðan, eftir uppsetningu, með terpentínuþynnanlegri
alkíðolíuviðarvörn. Varðandi málun skal fara eftir fyrirmælum málningarframleiðanda. Litur
veljist af verkkaupa. Ekki má bera á blautan við og ekki má mála við lægra hitastig en 5°c.
Verkið skal unnið á eftirfarandi hátt: Metta viðinn með terpentínuþynnanlegri alkíðolíu
grunnviðarvörn með 5-15% þurrefnisinnihaldi. Til að metta viðinn getur þurft að bera á fleiri
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en eina umferð. Umframolíu sem ekki gengur inn í viðinn skal þurrka af með klút. Áður en
málun hefst skal rakinn í viðnum vera minni en 18%.
Mála skal tvær umferðir með þekjandi terpentínuþynntri alkíðolíu viðarvörn. Efnisnotkun
um 0,12 l/m2 per umferð. Þurrfilmuþykkt einnar umferðar sé 30-35 mikron. Endanleg
þurrfilma skal vera a.m.k. 60 míkron.
Magntölur: Magn er gefið upp í nettó metrum [m], eins og mæla má að verki loknu. Í
einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið þ.e. efni,
vinna, vélar og flutningar og 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

2.6.4 Múrverk utanhúss
2.6.4.0 Almennt
Öll múrvinna skal unnin af reyndum og faglærðum aðilum og skal ávallt fylgja leiðbeiningum
framleiðanda, þar með talið við undirbúning, framkvæmd og blöndun efnis. Öll vinna og efni
við múrhúðun skal uppfylla kröfur ÍST EN 206:2013+A1:2016 nema annað sé tekið fram.
Verktaki ber ábyrgð á að verkið sé unnið eftir kröfum og fylgi verklýsingu alfarið. Honum ber
skylda að fylgja fyrirmælum framleiðanda um meðferð efna, frágang og uppsetningu, nema
að annað komi fram. Verktaki skal sjá um undir- og yfirborðsfrágang steyptra yfirborða.
Fyrir vinnureglur og múrgæði skal fylgja Rb. Pq 4.001 Vinnureglur, gæðakröfur og prófanir í
múrblöndum og múr. Nota skal múrhúðunarsand úr sterkum bergtegundum sem bæði eru
hreinar og óveðraðar skv. ÍST-10. Stærðardreifing korna skal vera innan viðurkenndra marka
og nota skal loftblendi í blönduna svo loftmagn mælist 4-6%. Verktaki ber ábyrgð á meðferð
og geymslu efnis svo það sé varið þannig að óhreinindi komist ekki að efninu.

2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir
2.6.5.0 Almennt
Við val á útihurðum og gluggum skal mæta öllum íslenskum kröfum, evrópskum stöðlum um
þol og byggingarreglugerð m.a. með tilliti til vindálags og dempara. Gluggar og útihurðir
skulu vera í samræmi við meðfylgjandi verklýsingu og góð og fagleg vinnubrögð.
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Verktaki skal samræma teikningar frá hönnuði og mæla stærð á glugga- og hurðagötum á
verkstað. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum, hurðum og gleri.
Allir gluggar og hurðir skulu þola 2,0 kN/m vindálag og standast slagregn að lágmarki
1100Pa. 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 glugga og karma skal vera 15mm
nema annað sé tekið fram.
2.6.5.1 Gluggar, gler og hurðir
Fylgja skal sérteikningum glugga og hurða frá hönnuðum við uppsetningu. Verktaki skal sýna
fram á að gluggar og hurðir mæti kröfum um þéttleika, stífleika o.fl. sem getið er í
byggingarreglugerð og stöðlum. Litur á ál-tré gluggum og hurðum er með litanúmerið RAL
7004 fyrir neðri hæð og RAL 7005 fyrir efri hæð.
Ráðstafanir skulu gerðar á verkstað á meðan byggingaframkvæmd á sér stað til að koma í
veg fyrir skemmdir og óhreinindi á gluggum. Ryðfrítt stál skal notað í festingar. Gluggar og
hurðir skulu koma tilbúin með gleri frá verksmiðju. Framkvæma skal ísetningu glugga í þurru
veðri. Óhreinindi skulu hreinsuð af fúgum áður en hafist er handa við lokaáfangann á
ísetningu. Festa skal glugga og ganga frá festingum í gluggagat með tilliti til leiðbeininga frá
framleiðanda. Gluggar skulu vera þéttir að innan og utan með viðurkenndum efnum.
Verktaka ber skylda að fylgja fyrirmælum framleiðanda um meðferð efna, frágang og
uppsetningu, nema að annað komi fram.
Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í metrum (ummál glugga [m]). Innifalið í
einingaverði er efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur
til að klára verkið að fullu.

2.6.5.1 Aksturshurð
Aksturshurð skal vera af viðurkenndri gerð og henta til notkunar. Verktaki sér um pöntun og
uppsetningu. Koma skal fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði fyrir hurð með fjarstýringu og rofa.
Velja skal hurð úr einangruðum samlokueiningum, með stálplötum klædd áli í sama lit og
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efri hæð hússins. Opnunarbrautir skulu vera viðurkenndar fyrir bílskúrshurðar. Hurðirnar
skal stilla af þannig að þær opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast.
Magntölur og einingaverð: Magn er mælt stykkjum [stk]. Innifalið í einingaverði er
efni og vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára
verkið að fullu.

2.7 Frágangur lóðar
2.7.1 Jarðvinna
2.7.1.0 Almennt
Kafla 7.2 í byggingarreglugerð skal hafa til hliðsjónar þegar unnið er að frágangi lóðar. Í því
felst að verktaki skuldbindur sig til þess að vinna samkvæmt verklagi sem er jafngott eða
betra en best þekkist.
Ef upp kemur ósamræmi í teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir
eftirlitsmann. Verktaka er stranglega bannað að raska svæðum utan framkvæmdasvæða.
Eftir fremsta megni skal nýta það efni sem tekið er upp vegna jarðvegsskiptingar til
landmótunar á svæðinu. Grófara blönduðu efni skal ýtt til við landmótun og fínna
moldarefni skal notað til nákvæmari yfirborðsmótunar. Lágmarksdýpt lífræns jarðvegs fyrir
grassáningarsvæði og grasþökur skal vera 50 mm. Verktaki skal útvega og koma fyrir
lífrænum jarðvegi sem hefur verið bættur sérstaklega til ræktunar.
2.7.1.1 Jarðvegur
Fagmenn skulu fengnir í öll verk er viðkoma vinnu við jarðveg og allt efni sem notað er til
verksins skal vera fyrsta flokks. Í samráði við verkkaupa skal viðeigandi meðferð beitt á
jarðvegi fyrir grassvæði ef þörf er á. Eftirfarandi lýsing er dæmigerð og er notuð hér sem
viðmið. Jarðvegur skal blandaður með 50 kg af dólómítkalki og 5 kg af þrífosfati í moldina
miðað við hverja hundrað fermetra. Þá skal auk þess bætt við húsdýraáburði, 0,3 m³ á hverja
10 m². Húsdýaraáburðurinn skal vera laus við hálm og önnur óhreinindi.

76

Erluás 58 - BI LOK1006

2.7.1.2 Yfirborðsfrágangur
Verktaki skal flytja til jarðveg innan lóðar þannig að hæð jarðvegslaga og halli á yfirborði
verði í samræmi við teikningar og verklýsingar. Þetta á t.d. við um burðarhæfan jarðveg sem
nýtast kann á öðrum stað innan lóðarinnar, eða mold sem nýta má innan lóðar.
Magntölur og einingaverð : Magntala eru fermetrar [m²] landmótunar. Einingarverð
skal innifela allt efni, alla jöfnun, grjóthreinsun, þjöppun og tilrökun jarðvegs í
endanlega hæð eins og teikningar segja til um.

2.7.1.3 Jarðvegsskipti undir steypt bílaplan
Verktaki skal útvega og ganga frá efra burðarlagi/jöfnunarlagi undir steypu á bílastæði. Fylla
skal með þjöppunarhæfri og frostfrírri grús um 15 cm undir neðra borð steypu og þjappa.
Síðan skal setja 15 cm grófan sand með kornastærð 1-11 mm rakastig uþb. 7% ofan á grús
og fullþjappað fyrir niðurlögn steypu
Magntölur og einingaverð: Magntala er rúmmetrar [m³] jarðvegsskipta. Einingarverð
skal innifela allt efni, alla söndun og þj öppun.

2.7.2 Bílaplan og sorpgeymsla
2.7.2.0 Almennt
Mikilvægt er að tryggja greiða aðkomu sorphreinsunar að sorpgeymslu. Sorpskýli skal vera í
samræmi við 6.12.8 gr. í byggingarreglugerð. Einnig skal tryggja að gangstétt bæjarfélags
sem liggur að bílaplani verði aflíðandi.
2.7.2.1 Niðurlögn steypu í bílaplan og gönguleiðir
Steypa sem notuð er skal vera frostþolin og tilheyra styrkleikaflokk C30. Gera skal viðeigandi
ráðstafanir meðan á þornun stendur og faglærður aðili skal hafa umsjón með verki. Yfirborð
steypu skal vera slétt, með fallega áferð og laust við sprungur.
2

Magntölur og einingaverð: Magntala er fermetrar [m ] við niðurlögn steypu í
bílaplan. Einingarverð skal innifela allt efni.

2.7.2.2 Sorpgeymsla
Sorpgeymsla skal vera úr forsteyptum einingum sem rúmar þrjár hefðbundnar sorptunnur.
Með hurðum og lokum ásamt pumpum og seglum. Sorpgeymslunni skal komið fyrir við hús
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eins og teikningar hönnuða og arkitekta sýna. Verktaki skal sjá um pöntun og alla vinnu við
að koma sorpgeymslunni í það ástand sem lýst er í verklýsingu.
Magntölur og einingaverð: Magntala er í stykkjum [stk] fyrir verkið, innifalið er allt
efni, sú vinna sem einingarframleiðandi getur þurft að vinna vegna sinnar framleiðslu
og flutningur á verkstað.

2.7.3 Gras og gróður
2.7.2.0 Almennt
Blanda skal u.þ.b. 2 kg af áburðarkalki í hverja 10 m² og 0,5 kg af þrífosfati í hverja 10 m²
moldarjarðvegs. Áburðinn skal blanda vel saman við moldina niður á a.m.k 10 cm dýpi.
Gróðurmoldarblanda við bestu aðstæður skal vera loftrík og létt og með pH-gildi (sýrustig) á
bilinu 5 – 7.
2.7.2.1 Jafna lóð, gróðursetja og þökuleggja
Undir þökur skal nota jafnþykkt 10 cm moldarlag eða gróðursand. Gerðar eru
nákvæmiskröfur til undirlags +- 1 cm. Gæta skal vel að vatnshalla. Móta skal endanlegt
yfirborð grassvæða. Um er að ræða fínjöfnun og tilrökun yfirborðs fyrir tyrfingu. Mikilvægt
er að kafsetja stóra eða oddhvassa steina, að öðrum kosti fjarlægja þá (þ.e. steina stærri en
200 mm). Ef jarðföst klöpp verður sýnileg í yfirborðinu skal losa um allt lauslegt grjót og
kafsetja og hvassar nibbur og brúnir sem mögulega geta valdið skaða á fólki fleygaðar af.
Einungis er þörf á að efstu 10 cm séu lífrænn jarðvegur.
Magntölur og einingaverð: Magntala er [heild]. Einingarverð skal m.a innihalda
fullfrágengna grasflöt með fínjafnaðri gróðurmold/sandi, áburðargjöf, blöndun, tré,
túnþökur og þökulögn.
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2.8 Tímavinna
2.8.0 Almennt
Verktaki getur þurft að vinna minniháttar verkþætti í tímavinnu sem teljast þá til aukavinnu.
Verktaka er óheimilt að vinna slíkt verk án skriflegrar beiðni verkkaupa ásamt fyrirfram
gerðu samkomulagi um hvaða fjöldi manna eigi að vinna verkið. Skila skal ítarlegri
tímaskýrslu til verkkaupa vegna allra viðbótarverka. Verkkaupi áskilur sér rétt til að fella
þennan lið út úr verkinu eða stórminnka án þess að það hafi áhrif á önnur einingarverð
tilboðsins.

2.8.1 Útseld vinna
Greiðsla fyrir viðbótar og aukaverk er heildargreiðsla fyrir hverja klukkustund sem verktaki
innir af hendi í tímavinnu fyrir verkkaupa. Greitt er samkvæmt einingaverði tilboðsskrár að
viðbættum 24% virðisaukaskatti. Innifalinn í einingarverðum er allur sá kostnaður sem fylgir
starfmanni, þ.m.t. fæði, akstur á verkstað, yfirstjórn o.s.frv.
Tímagjald er jafnaðargjald, óháð því á hvaða tíma sólarhrings og hvaða dag er unnið.
Verktaki fær greiddan þann tímafjölda sem starfsmenn hans vinna beint við verk, þ.e.
raunverulega unninn tíma, óháð því hvernig tímaskrift þeirra sjálfra er háttað.
Magntölur og einingaverð: Magntölur eru klukkustundir [klst.].

(Hannarr ehf. 2010), (Byggingarreglugerð nr. 112, 2012), (Lög um mannvirki nr. 160, 2010),
(Bryndís Elva Kjartansdóttir, Indíana Ingólfsdóttir, Elín Gísladóttir og Jóhanna Sólveig
Tryggvadóttir. 2021), (Bergrós Hjálmarsdóttir, Guðjón Hrafn Sigurðarson, Kristinn Elfar
Ásgeirsson og Marías Þór Skúlason. 2021) og (Dagmar Rós Skúladóttir, Margrét
Guttormsdóttir, Þóra Karen Ágústsdóttir og Ægir Jónas Jensson. 2021).
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3 Tilboðsskrá
Tilboðsskrá er sett fram til að sannreyna gildi tilboða og hæfi bjóðenda og meta hvaða tilboð
er hagkvæmast. Það einfaldar auk þess samanburð tilboða, samningsgerð og samninga eftir
að framkvæmdir hefjast. Þættir tilboðsskráarinnar eru átta talsins og hafa flestir þættir
minni efnisliði, s.s. festingar, skrúfur o.þ.h. Kostnaður verkþátta inniheldur vinnu og
efniskaup með VSK. (Kristinn Alexandersson, Jóhann Björn Jóhannsson og Ólafur
Hermannson, 2021).
Tafla nr. 8

Tilboð

Erluás 58
Verk:
Dagsetning:

BI LOK V22 1
10.05.2022

Fært af: Háskólinn í Reykjavík

Undirritaður gerir hér mé tilboð í að vinna:
Erluás 58, BI LOK V22 1

Liður
AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
BURÐARVIRKI
LAGNIR
RAFORKUVIRKI
FRÁGANGUR INNANHÚSS
FRÁGANGUR UTANHÚSS
FRÁGANGUR LÓÐAR
Samtals:

Vinna
12.961.853
12.980.460
2.191.295
4.193.035
10.410.180
4.598.236
318.845
53.715.004

Efni
22.567.804
19.086.813
4.156.216
1.953.172
15.977.019
11.292.354
418.928
75.452.307

Annað
Alls
1.530.685 37.060.342
473.890 32.541.164
14.627
6.362.138
0
6.146.207
0 26.387.200
35.915 15.926.505
1.117.643
1.855.416
3.172.760 132.340.071
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4 Kostnaðaráætlun
Í kostnaðaráætlun eru allir verkþættir sundurliðaðir og verð ákvarðað fyrir hvern þátt. Hún
er reiknuð út frá magntölum verksins og eru verð reiknuð fyrir vinnu og efniskostnað. Þessi
áætlun er gerð með BYGG-kerfinu frá ráðgjafafyrirtækinu Hannarri sem fæst við ráðgjöf á
sviðum rekstrar og bygginga. (Hannarr, 2010)
Tafla nr. 9
Liður nr. Lýsing

Magn

Eining

Ein. Verð
Vinna

Ein. Verð
efni

Ein. Verð
annað

Alls

2.0 HÖNNUN OG RÁÐGJÖF
2.0.1 Hönnun og teikningar
2.0.1.1

hönnun einbýlishúss, venjuleg heild

921,7 m3

6.576

0

0

6.061.099

Samtals HÖNNUN OG TEIKNINGAR:

6.061.099

2.1 AÐSTAÐA OG JARÐVINNA
2.1.1 Aðstaða
2.1.1.1

aðstaða og rekstur vinnusvæðis

720,5 m2

5.265

2.432

0

5.545.689

2.1.1.2

byggingarstjórnun, meðalverk(1.50%)

281,2 m2

7.266

0

0

2.043.199

2.1.1.4

verkpallar og fallvarnir

12.065

7.475

0

1.152.860

2.1.1.5

lóð og ljóðagj. Einbýlishúss, fast verð

0 11.946.902

0

11.946.902

2.1.1.6

ófyrirséð, meðal verk (10%)

0

12.439.444

Samtals aðstaða

33.128.094

59 m
1 hús
281,2 m2

19.102

25.135

2.1.2 Jarðvinna
2.1.2.1

gröftur og brottflutningur, meðalverk

2.1.2.2

fyllingar m/efnisflutn. Grús, meðalverk

298,92 m3

320

0

1.549

558.681

84,6 m3

475

1.631

1.512

306.083

2.1.2.2

fyllingar m/efnisfl. Og þj. Meðalverk

242,52 m3

989

1.631

2.317

1.197.321

2.1.2.3

grafa f/ lögn, sanda fylla og þjappa

98,7 m

3.632

1.681

3.828

902.217

2.1.3

einangrun u/botn. 100mm pl. 24kg/m3

238 m2

1.293

2.774

0

967.946

Samtals jarðvinna

3.932.248

Samtals AÐSTAÐA OG JARÐVINNA:

37.060.342

2.2 BURÐARVIRKI
2.2.1 Steypumót
2.2.1.1

mót, sökklar, slétt mót(einf. Byrgði)

120 m2

9.108

3.280

0

1.486.560

2.2.1.2

mót, u/plötu venjuleg lofthæð

206 m2

8.509

2.532

0

2.274.446

2.2.1.3

göt í mót

13 stk

2.570

757

0

43.251

2.2.1.3

stokkar í mót

34 m

2.725

813

0

120.292

2.2.1.4

mót, veggir, slét/hefl kl(einf,byrgði)

394,8 m2

9.108

3.279

0

4.890.388

2.2.1.5

stigi í steypta pl. viðbótv/ heildarfl.

2 stk

128.196

21.119

0

298.630

Samtals steypumót

9.113.567

265

9

1.887.300

Samtals bendistál

1.887.300

2.2.2 Bendistál
2.2.2.1

bendistál k10 til k25mm, meðaltal

4050 kg

192
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2.2.3 Steinsteypa
2.2.3.1

steinsteypa s-200 meðalverk ( C20/C25)

75 m3

5.684

33.491

3.030

3.165.375

2.2.3.1

steinsteypa s-250 meðalverk(C25/C30)

44 m3

5.684

35.950

3.030

1.965.216

Samtals steinsteypa

5.130.591

2.2.4 Trévirki
2.2.5.1

veggeiningar út límré 100mm

200 m2

2.345

14.655

0

3.400.000

2.2.5.2

blikkantur/flasning á þaki

50 m

3.374

2.991

0

318.250

2.2.5.2

þaktúða 100 mm

2.2.5.2

bárujárn0.6mm galc./aluzink skrúf.

1 stk

11.397

43.565

0

54.962

213 m2

3.758

4.854

0

1.834.356

2.2.5.2

rennur úr plsti o110mm m/rennub.

2.2.5.2

þaknfrör plast 80mm m/fest. c/c 100mm

15 m

3.583

7.785

0

170.520

9 m

3.223

4.509

0

69.588

2.2.5.2

borðaklðning 2.5cm

213 m2

1.587

3.998

0

1.189.605

2.2.5.2

þakdúkur 0.7mm

213 m2

1.168

17.175

0

3.907.059

2.2.5.2

sperrur 45x245 mm c/c 600mm

213 m2

3.801

3.556

0

1.567.041

2.2.5.2

lektur 45x95mm c/c 600mm

213 m2

3.130

3.548

0

1.422.414

2.2.5.2

Kverklistar bakvið einangrun

213 m2

1.382

801

0

464.979

2.2.5.2

Þakull með áföstum vindpappa, 220 mm

213 m2

3.621

4.263

0

1.679.292

2.2.5.3

límtrésbitar 14.0x30.0cm uppk/m fest.

10 m

4.130

21.347

7.687

331.640

Samtals trévirki

16.409.706

Samtals BURÐARVIRKI:

32.541.164

2.3 LAGNIR
2.3.1 Frárennslislagnir
2.3.1.1

frárennslislögn o100mm pvc

12 m

4.177

1.893

0

72.840

2.3.1.1

frárennslislögno110mm pvc

64 m

4.582

3.064

0

489.344

2.3.1.1

jarðvatnslögn o100mm pvc

54 m

3.020

1.893

0

265.302

2.3.1.1

PEH o32 lögn með söndun

11 m

686

416

0

12.122

2.3.1.2

hreinsibrunnur pl. o600mm hæð 2.2m

2 stk

50.341

79.744

3.974

268.118

2.3.1.2

hreinibr. Pl o1000mm hæð 2.2m

1 stk

68.662

147.370

4.609

220.641

2.3.1.2

lok á hreinsibrunn plast o600mm

2 stk

1.830

16.562

1.035

38.854

2.3.1.3

gólfniðurfall o50mm

6 stk

9.556

11.930

0

128.916

2.3.1.5

svalaniðurföll o50mm

3 stk

7.809

3.118

0

32.781

2.3.1.6

heimæðagjald einbhús (breytilegt)

1 stk

0

485.471

0

485.471

2.3.1.7

lekaprófun

1 stk

34.731

1.342

0

36.073

Samtals frárennslislagnir

2.050.462

2.3.2 Neysluvatnslagnir
2.3.2.1

PEH o32 lögn með söndun

60 m

702

426

0

67.680

2.3.2.1

pex-lögn, o18mm rör í rör

89 m

556

1.295

0

164.739

2.3.2.1

pex-lögn, o20mm rör í rör

53 m

599

1.397

0

105.788

2.3.2.1

álpex lögn o16mm

5 m

3.158

3.522

0

33.400

2.3.2.2

heimæðagjald o32mm

1 stk

0

438.328

0

438.328

2.3.2.3

byggingarvatn sérstaklega án jarðvinnu

1 stk

0

91.202

0

91.202

2.3.2.4

einsteymisloki o20mm

2 stk

2.173

3.893

0

12.132

2.3.2.4

öryggisloki o 20mm

2 stk

2.055

4.842

0

13.794

2.3.2.4

kúluloki o20mm

2 stk

1.884

2.228

0

8.224

2.3.2.4

tæmingarloki

2 stk

1.244

2.611

0

7.710

2.3.2.4

þrýstiloki

1 stk

1.248

3.288

0

4.536
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2.3.2.4

loftppúðar o20mm

2 stk

1.395

3.870

0

10.530

2.3.2.5

prófanir á lögn, skol+stil eitt kerfi

1 stk

32.589

0

0

32.589

Samtals neysluvatnslagnir

990.652

2.3.3 Hitalagnir
2.3.3.1

Gólfgeislalögn o16 mm, pex

370

390

0

1.141.520

2.3.3.1

dreifikista gólfgl. m/ stýr. o16 slaufu

1502 m
1 stk

30.952

20.113

0

51.065

2.3.3.3

handklæðaofnar flatir 500w

2 stk

5.666

23.937

0

59.206

2.3.3.4

einsteymisloki o20mm

1 stk

2.173

3.893

0

6.066

2.3.3.4

sía o25mm

1 stk

3.614

9.007

0

12.621

2.3.3.4

tæmingarloki o 10/o15mm

2 stk

1.244

2.611

0

7.710

2.3.3.4

kúluloki o20mm

4 stk

1.884

2.228

0

16.448

2.3.3.4

öryggis/áfyllingarloki samb. O20mm

1 stk

2.054

6.765

0

8.819

2.3.3.4

vatnshita- og þrýstimælir

1 stk

3.211

7.065

0

10.276

2.3.3.4

slaufuloki o20mm (danf)

1 stk

49.965

79.905

0

129.870

2.3.3.4

þrýstijafnari AVP (danf) o20m

1 stk

68.271

115.288

0

183.559

2.3.3.5

inntak hitaveitu o20mm (0-1500 m3)

1 stk

0

464.430

0

464.430

2.3.3.6

prófanir á hitakerfi ( eitt kerfi)

1 stk

29.195

731

0

29.926

2.3.3.6

stillingar á hitakerfi ( eitt kerfi)

1 stk

51.646

1.485

0

53.131

Samtals hitalagnir

2.174.647

2.3.4 Hreinlætistæki
2.3.4.1

sturtubotn

1 stk

66.223

109.117

0

175.340

2.3.4.1

blöndurnartæki fyrir sturtu

1 stk

17.435

16.311

0

33.746

2.3.4.1

handlaug í borði m/ blöndunartæki

2 stk

31.018

68.950

0

199.936

2.3.4.1

vatnssalernif upphent

2 stk

62.035

104.342

0

332.754

2.3.4.1

eldhúsvaskur /m blöndurtæki

1 stk

30.811

84.043

0

114.854

2.3.4.1

baðkar / blöndurnartæki

1 stk

79.567

210.180

0

289.747

Samtals hreinlætistæki

1.146.377

Samtals LAGNIR:

6.362.138

2.4 RAFORKUVIRKI
2.4.1 Raforkulögn í steypur og grunn
2.4.1.1

inntak rafmagns 3 fas (3-7 ib) 63 A

1 stk

0

224.578

0

224.578

2.4.1.1

inntaks ídráttarpípa o32 án jarðvinnu PEH

85 m

1.670

312

0

168.470

2.4.1.1

inntaks/ ídráttarpípa o40 án jarðv. PEH

2.4.1.2

pípur í steypu o16mm

28 m

1.838

387

0

62.300

217 m

926

106

0

223.944

2.4.1.2

pípur í steypu o20mm

28 m

2.4.1.3

jarðbinding á baði

2.3.4.3

vírlásar f/10mm steypusteina

1.156

153

0

36.652

1 stk

10.662

1.178

0

11.840

49 stk

835

267

0

53.998

Samtals raforkulögn í steypu og grunn

781.782

2.4.2 Pípur, dósir og kassar
2.4.2.0

pípur o16mm

685 m

944

106

0

719.250

2.4.2.0

pípur o20mm

149 m

1.122

153

0

189.975

2.4.2.0

pípur i25mm

85 m

1.374

209

0

134.555

2.4.2.1

loftdósir með loki

51 stk

2.146

457

0

132.753

2.4.2.1

veggjadósir með loki

34 stk

2.146

310

0

83.504

2.4.2.1

tengla - og rofadósir með loki

2.4.2.2

töflukassi 500x700x140mm

254 stk

2.146

318

0

625.856

1 stk

31.233

45.247

0

76.480
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2.4.2.2

tengikassi 200x300x70 mm

2.4.2.3

sjálfvör 1x10-16 A

2.4.2.4

lekaliði 2x16A 30mA

1 stk

7.497

5.445

0

12.942

23 stk

2.396

992

0

77.924

3 stk

4.994

3.922

0

26.748

Samtals pípur, dósir og kassar

2.079.987

2.4.3 Ídráttur, tenglar og rofar
2.4.3.1

vinnuraflögn

282 m

77

25

0

28.764

2.4.3.2

tenglar 16 A

152 stk

1.975

1.061

0

461.472

2.4.3.2

tenglar 20 A

2.4.3.3

einfaldur rofi m/ loki

2.4.3.3

samrofi með loki, tvöfaldur

2.4.3.4

ídráttarvír 1.5mm

2580 m

2.4.3.4

ídráttarvír 2.5 mm

2.4.3.4
2.4.3.4

2 stk

2.168

1.952

0

8.240

56 stk

1.452

744

0

122.976

4 stk

2.176

1.943

0

16.476

175

59

0

603.720

169 m

202

106

0

52.052

ídráttarvír 4.0 mm

141 m

234

177

0

57.951

ídráttarvír 6.0mm

85 m

289

306

0

50.575

2.4.3.4

ídráttarvír 10.0mm

14 m

382

403

0

10.990

2.4.3.4

ídráttarvír 16.0 mm

21 m

757

607

0

28.644

2.4.3.5

girni

113 m

57

10

0

7.571

2.4.3.6

tengi 2.5 mm2

437 stk

2.4.3.7

tengingar í töflu sérstaklega

1 heild

2.4.3.8

dimmer f/LED ljós

2.4.3.9

grunnskaup á vatnsinntaki

577

33

0

266.570

39.846

1.405

0

41.251

2 stk

3.741

7.023

0

21.528

1 stk

935

1.178

0

2.113

Samtals ídráttur, tenglar og rofar

1.780.893

2.4.4 Lampar og tæki
2.4.4.0

bökunarofn stakur

1 stk

13.401

293.718

0

307.119

2.4.4.0

eldavél

2.4.4.0

eldhúsvifta

1 stk

8.994

146.859

0

155.853

1 stk

14.045

43.470

0

57.515

2.4.4.0

ljós undir eldhsk. 1x36W

2 stk

3.828

8.522

0

24.700

2.4.4.0

ljós í eldh.loft 2x18W

3 stk

5.643

11.690

0

51.999

2.4.4.0

ljós á baði / snyrtingu, LED

4 stk

7.846

17.695

0

102.164

2.4.4.0

útiljós 58W

2 stk

5.866

16.379

0

44.490

2.4.4.1

skýrslugerð, handbækur og kennsla

282 m2

105

7

0

31.584

2.4.4.1

prófanir og skoðunargjald

282 m2

21

5

0

7.332

Samtals lampar og tæki

782.756

2.4.5 Smáspenna
2.4.5.1

loftnetstenglar f/ sjónvarp og útvarp

2.4.5.1

loftnetsstrengur coax 75 ohm

2.4.5.1

krossbretti 24 porta, 8 pinna UTB

2.4.5.1

símastrengur skermaður 4x2x0.6 mm

2.4.5.1

dyrasímastrengur

2.4.5.1

símatengill með loki 1x

2.4.5.1

bjalla (ding - dong )

2.4.5.1
2.4.5.1

5 stk

1.966

1.647

0

18.065

819

107

0

51.856

71.425

9.960

0

81.385

282 m

775

96

0

245.622

56 m

654

74

0

40.768

14 stk

6.820

3.021

0

137.774

1 stk

2.424

3.500

0

5.924

dyrasímamiðstöð 1 hn. m/tilh.búnaði

1 stk

16.633

44.540

0

61.173

dyrasímatól Með opnun + bjöllu

3 stk

7.916

18.158

56 m
1 stk

0

78.222

Samtals smáspenna

720.789

Samtals RAFORKUVIRKI:

6.146.207
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2.5 FRÁGANGUR INNANHÚSS
2.5.1 Múrverk
2.5.1.5

gólfílögn 60mm

233 m2

2.814

2.899

0

1.331.129

2.5.1.5

gólfílögn í tröppur viðbót

7,5 m2

5.156

934

0

45.675

2.5.1.6

innveggir hlaðnir úr hleðslusteinum

44 m2

10.029

11.425

0

943.976

Samtals múrverk:

2.320.780

2.5.2 Trésmíði
2.5.2.2

lagnagrind 45x70 c/c600

2.5.2.2

grenikrossviður 12mm

138,5 m2

2.048

1.446

0

483.919

55 m2

2.345

1.744

0

224.895

2.5.2.2

klæðning gipsplötur 13mm

199 m2

2.009

1.655

0

729.136

2.5.2.3

loftagrind u/sperrur 45x45 c/c600

145 m2

2.659

1.287

0

572.170

2.5.2.3

þolplast í loft 0.2mm

145 m2

906

295

0

174.145

2.5.2.3

loftakl. CLIPSO-klæðning ( hljóðdúkur)

145 m2

5.483

7.128

0

1.828.595

2.5.2.4

sólbekkir grásteinn 200x30mm

24 m

8.131

26.262

0

825.432

Samtals trésmíði:

4.838.292

2.5.3 Málun og sandspörstlun
2.5.3.1

málun á slétt ssp. Gr. 2 umfer. Acrylm.

241 m2

2.446

524

0

715.770

2.5.3.2
2.5.3.3

málun innv. Gifs sp. Gr. +2umf. Acrylm

439 m2

3.505

830

0

1.903.065

mál. Á slétt ssp gr. 2umf.acryl loft

86,3 m2

1.931

509

0

210.572

2.5.3.4

málun gólfa rykbinding

241 m2

615

146

0

183.401

2.5.3.4

málun góla, epoxy gr.+ 3 umf

42 m2

3.971

1.422

0

226.506

Samtals málun og sandspörstlun:

3.239.314

2.5.4 Innréttingar
2.5.4.1

eldhúsinnrétting undirskápar

7 m

22.163

152.153

0

1.220.212

2.5.4.1

eldhúsinnrétting yfirskápur

3,5 m

10.918

72.304

0

291.277

2.5.4.2

baðinnrétting yfir og undirsk.

4,4 m

35.046

198.268

0

1.026.582

2.5.4.3

þvottahúsinnréttingar

3,5 m

35.046

198.268

0

816.599

2.5.4.3

spegill 1500x1020mm

2 stk

9.478

28.997

0

76.950

2.5.4.4

fataskápur

8 m

30.786

209.392

0

1.921.424

2.5.4.5

slökkvutæki kolsýra 5gm

3 stk

4.460

31.298

0

107.274

2.5.4.5

sjúkrakassi með innihaldi

2 stk

2.209

26.492
Samtals innréttingar:

5.517.720

57.402

2.5.5 Innihurðir
2.5.5.1

innihurðar ljós. Spónn með ísetningu

10 stk

39.951

124.251

0

1.642.020

2.5.5.1

innihurð EI CS30 spónl. m/ ísetningu

1 stk

53.862

183.808

0

237.670

2.5.5.1

hurðarhúnar

11 stk

2.944

10.169

0

144.243

Samtals Innihurðir

2.023.933

2.5.6 Gólfefni
2.5.6.1

viðarparkett ljóst 14mm með undirlagi

2.5.6.1

parkett á stiga per. Þrep

2.5.6.1

gólflistar úr harðvið 22x38 mm

2.5.6.2

flísar á gólf

2.5.6.2

flísar á vegg

150 m2

5.008

18.508

0

3.527.400

16 stk

7.776

5.854

0

218.080

112 m

1.057

2.412

0

388.528

43 m2

13.894

13.527

0

1.179.103

69,5 m2

13.663

13.445

0

1.884.006

Samtals gólfefni

7.197.117
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2.5.7 bjárn og blikksmíði
2.5.7.1

handrið úr járni

5 m

16.787

88.317

0

525.520

2.5.7.2
2.5.7.2

loftrör úr blikki o100

42 m

10.454

5.098

0

653.184

loftarör úr blikki o160

2 m

16.335

7.952

0

48.574

2.5.7.3

útsogstúða

2 stk

4.761

6.622

0

22.766

Samtals járn og blikksmíði

1.250.044

Samtals FRÁGANGUR INNANHÚSS:

26.387.200

2.6 FRÁGANGUR UTANHÚSS
2.6.0 Trésmíði utanhúss
2.6.0.2

þakkantur 45x95 grind+ klæðning

50 m

8.293

4.857

0

657.500

2.6.0.3

klæðning undir skyggni við anddyrir

3,2 m2

3.759

4.623

0

26.822

Samtals trésmíði utanhúss:

684.322

2.6.1 Útveggjaklæðning
2.6.1.2

álklæðning slétt 0.2mm

2.6.1.2

bárujárnsklæðning 0.6mm litað

0
60 m2

7.181

138,1 m2

5.394

14.173

0

1.281.240

5.633

0

1.522.829

Samtals útveggjaklæðningar

2.804.069

2.6.2 Handrið
2.6.2.2

handrið úr járni galvh.

32 m

17.263

129.428

0

4.694.112

Samtals handrið

4.694.112

2.6.3 Málun þakbrúnakannts
2.6.3.0

málun þakbr. 2 umf

50 m

2.026

801

0

141.350

Samtals málun þakbrúnalannts

141.350

2.6.4 Múrverk utanhúss
2.6.4.0

vírhögg holuf. Sementsj (sökklar

72 m2

1.112

2.6.4.0

vírhögg holuf. Og pokahúðun

2.6.4.0

múrhúðun utanhúss

2.6.4.0

takkadúkur

130 m2

411

0

28 m2
36,5 m2

109.656

2.529

765

0

92.232

5.290

1.184

0

236.301

825

2.382

0

416.910

Samtals múrverk utanhúss

855.099

2.6.5 Gluggar, gler og útihurðir
2.6.5.1

hurð í aðalinngang

1 stk

80.486

422.763

6.351

509.600

2.6.5.1

hurð inn í bílskúr

1 stk

68.564

289.553

5.961

364.078

2.6.5.1

svalahurð ál/tré

2 stk

36.625

233.305

4.103

548.066

2.6.5.1

bíl.hurð álfellih. 3x3.5m / opnb.

1 stk

165.928

895.292

15.397

1.076.617

2.6.5.1

fjarstýring fyrir bílskúrshurð

2 stk

0

7.867

0

15.734

2.6.5.1

ál/tré gluggar fastir/opnl. Ísetn. Eftirá

122 m

6.594

12.866

0

2.374.120

2.6.5.1

vatnsbretti ál 1,97mm

33 m

3.571

5.855

0

311.058

2.6.5.1

gluggaáfellur litað ál

120 m

3.629

5.339

0

1.076.160

2.6.5.1

horn litað ál 1,97mm

40 m

3.621

8.182

0

472.120

Samtals gluggar, gler og útihurðir

6.747.553

Samtals FRÁGANGUR UTANHÚSS:

15.926.505
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2.7 FRÁGANGUR LÓÐAR
2.7.1 Jarðvinna
2.7.1.1

gröftur og brottflutningur

141 m3

328

0

2.266

365.754

2.7.1.1

fylling og þjöppun 70 cm

170 m2

893

1.425

3.312

957.100

2.7.1.1

grófþjöppun lóðar

580 m2

108

0

388

287.680

Samtals jarðvinna

1.610.534

2.7.2 bílaplan og sorpgeymsla
2.7.2.2

sorpgeymsla þrefalt

1 stk

58.147

10.057

244.882

samtals bílaplan og sorpgeymsla

176.678

244.882

samtals FRÁGANGUR LÓÐAR

1.855.416

SAMTALS ALLS

132.340.071
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5 Burðarþolsútreikningar
Burðarvirki mannvirkja skulu vera þannig hönnuð að þau standist það álag, stöðufræðilegt
og hreyfifræðilegt, sem búist er við að það verði fyrir. Í útreikningum á grundun og
burðarvirki mannvirkisins skal notast við íslenska þolhönnunarstaðla (Eurocodes) ásamt
íslenskan þjóðarviðauka.
Í eftirfarandi útreikningum skulu þær forsendur gilda sem taflan hér á eftir segir til um.
Greindir byggingarhlutar skulu standast formbreytingarkröfur byggingarreglugerðar sem
koma fram i töflu 8.01 í grein 8.2.4 um mannvirki í flokki A en þar kemur fram að leyfileg
formbreyting þaka og veggja eru fyrir heildarálag L/200 og fyrir hreyfanlegt álag L/400.
Tafla nr. 10
Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta
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5.1 Forsendur og formúlur fyrir útreikningum
Formúla til að reikna hönnunarálag vegna snjóálags
Sk = µi * Ce * Ct * S
Sk = Hönnunarálag án hlutstuðla
µi = Formstuðull vegan þakhalla
Ce = Affoksstuðull
Ct = Bráðnunarstuðull
S = Snjóálagssvæði

Formúla til að reikna út mótstöðuvægi:
𝑊=

𝑏×ℎ2
6

=

b = breidd efnis
h = hæð efnis
W = mótstöðuvægi

Formúla til að teikna út tregðuvægi:
I=

𝑏 ∗ ℎ3
=
12

b = breidd efnis
h = hæð efnis
I = tregðuvægi
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Formúla til að reikna hönnunarvægi:
𝑀𝑒𝑑

𝑞𝑑 × 𝐿2
=
8

Med = Beygjuvægi í brotmarki
qd = Álag í brotmarki
L = lengd

Formúla til að reikna beygjuspennur:
𝜎𝑚,𝑑 =

𝑀𝑒𝑑
𝑊

𝜎𝑚,𝑑 = Beygjuspennur

Med = Beygjuvægi í brotmarki

Formúla til að reikna skerstyrk:
𝑉𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿
2

Ved = Skerstyrkur efnis
qd = Álag í brotmarki

Formúla til að reikna virka breidd þversniðs:
𝑏𝑒𝑓 =

2
×𝑏
3

𝑏𝑒𝑓 = 𝑉𝑖𝑟𝑘 𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑 þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠
b = breidd þversniðs

90

Erluás 58 - BI LOK1006

Formúla til að reikna hámarks niðurbeygju miðað við jafndreift álag:
5 × 𝑞𝑘 × 𝐿4
𝛿=
=
384 × 𝐸 × 𝐼
qk = Álag í notmarki
L = lengd
E = Fjaðurstuðull efnis
I = tregðuvægi

Öryggis- og hlutstuðlar:
Öryggisstuðlar fyrir timburafurðir:
Timbur: 𝛾𝑀 = 1,3

Límtré: 𝛾𝑀 1,25

Leiðréttingarstuðull fyrir varanleika álags: 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,6
Fyrir íbúðarhúsnæði: Ψ2 = 0,3

Quasi – permanent verkunarstuðull fyrir snjóálag: 0,2
Skriðstuðull fyrir timbur: 𝑘𝑑𝑒𝑓 = 0,6

Óhagstæður hlutstuðull fyrir varanlegs álags: 𝛾𝑠𝑢𝑏 = 1,35
Óhagstæður hlutstuðull fyrir hreyfanlegs álags: 𝛾𝑄 = 1,5

(Jóhann Albert Harðarson, 2019), (Jóhann Albert Harðarson, 2020), (Byggingarreglugerð nr.
112, 2012).
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5.2 Eigin þyngd þaks
Útreikningar á þyngd þaksins: Athugið að til þess að breyta úr kg/m2 í kN/m2 er margfaldað
með 0,00981.

Bárujárn
Bárujárn er 0,6 mm þykkt. Eðlisþyngd er 3750 kg/m3.
Þyngd per fermetra: 0,0006𝑚 × 3750 𝑘𝑔/𝑚3 = 2,250𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Lekta
Lektur eru 45x95mm. Eðlisþyngd er 320kg/m3 samkvæmt ÍST EN 338:2016.
Þyngd á lektu per meter: 0,045𝑚 × 0,095𝑚 × 1,0𝑚 × 320𝑘𝑔/𝑚3 = 1,368𝑘𝑔
1,0𝑚

Fjöldi lekta á fermeter: 0,6𝑚 = 1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2

Þyngd á lektum per m2: 1,67𝑠𝑡𝑘/𝑚2 × 1,368𝑘𝑔 = 2,28456𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟒𝒌𝑵/𝒎𝟐

Undirlekta
Undirlektur eru úr 21x45 mm. Eðlisþyngd er 320kg/m3 samkvæmt ÍST EN 338:2016.
Þyngd per metra = 0,021𝑚 × 0,045 𝑚 × 1,0 𝑚 × 320 𝑘𝑔/𝑚3 = 0,3024 𝑘𝑔
1,0𝑚

Fjöldi undirlekta á fermeter = 0,6𝑚 = 1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2
Þyngd á undirlektum á m2:

1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 × 0,3024 𝑘𝑔 = 0,5050 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟓𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐
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Þakdúkur
Þykktin á þakdúknum er 2,0mm.
Þyngd á þakdúk er 0,380kg/m2
Eða 0,0037kN/m2

Borðaklæðning
Þakið er heilklætt með 25x150 mm borðaklæðningu. Eðlisþyngd er 320kg/m 3 samkvæmt
ÍST EN 338:2016.
Þyngd á borðaklæðningu per m2: 320 𝑘𝑔/𝑚3 × 0,025 𝑚 = 8 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Loftunarlistar
Loftunarlistar eru úr 25x25 mm. Það eru 3stk af loftunarlistum í hverju sperrubili.
Loftunarlistar per fermeter:
3 × 1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 = 5,01𝑠𝑡𝑘/𝑚2

Þyngd per meter: 0,025𝑚 × 0,025𝑚 × 1,0𝑚 × 320𝑘𝑔/𝑚3 = 0,2𝑘𝑔

Þyngd á loftunarlistum per m2:

5,01𝑠𝑡𝑘/𝑚2 × 0,2𝑘𝑔 = 1,002𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟖𝒌𝑵/𝒎𝟐
Þaksperrur
Þaksperrur eru úr 45x245 mm C24 burðarviði. Eðlisþyngd C24 er 350 kg/m3 samkvæmt
ÍST EN 338:2016.
Þyngd á sperru per meter: 0,045𝑚 × 0,245𝑚 × 1,0𝑚 × 350𝑘𝑔/𝑚3 = 3,859 𝑘𝑔
1,0𝑚

Fjöldi sperra á fermeter: 0,6𝑚 = 1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 .

Þyngd á sperrum per m2: 1,67 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 × 3,859 𝑘𝑔 = 6,445 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟑𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐
93

Erluás 58 - BI LOK1006

Þakull
Þakullin er 220mm þykk og er eðlisþyngd hennar 30kg/m3 samkvæmt framleiðanda
Þyngd per fermeter:
0,220𝑚 × 30𝑘𝑔/𝑚3 = 6,6𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟒𝟕𝒌𝑵/𝒎𝟐
Rakavarnarlag
Þykkt er 0,2mm.
Þyngdin per hvern fermetra er: 0,150𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓𝒌𝑵/𝒎𝟐
Innri frágangur
Grind undir hljóðdúk er úr 45x45 mm grindarefni í styrkleikaflokki C18 og er það á
samskeytum dúks og útbrún veggja.
Áætlað er að grindin sé c/c 2,4 m kafla. Eðlisþyngd er 320 kg/m3 samkvæmt ÍST EN
338:2016.
Þyngd per metra: 0,045𝑚 × 0,045𝑚 × 1,0𝑚 × 320 𝑘𝑔/𝑚3 = 0,648 𝑘𝑔
1,0𝑚

Fjöldi lista á fermeter: 2,4𝑚 = 0,4167 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 .

Þyngd lista per m2: 0,4167 𝑠𝑡𝑘/𝑚2 × 0,648 𝑘𝑔 = 0,2700 𝑘𝑔/𝑚2 ⇒ 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Áætluð þyngd í raflögnun: 0,015 𝑘𝑁/𝑚2
Hljóðdúkur
Þykkt dúksins er 0,2mm.
Þyngdin per hvern fermetra er:
0,150𝑘𝑔/𝑚2 ⇒ 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟓𝒌𝑵/𝒎𝟐
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Eiginþyngd þaksins er:
𝑔𝑘,þ = 𝟎, 𝟐𝟖𝟗𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Sjá töflu:

Tafla nr. 11
Eiginþyngd þaks

Þyngd [kN/m2]

Bárujárn

0.0221

Lekta

0.0224

Undirlekta

0.005

Þakdúkur

0.0037

Borðaklæðning

0.078

Loftunarlistar

0.0098

Þaksperrur

0.0632

Þakull

0.0647

Rakavarnarlag

0.0015

Innri frágangur

0.0176

Hljóðdúkur

0.0015

Samtals

0.2895

(Stjörnublikk, 2022), (Arcelor Mittal, 2008). (Siga, 2022). (Steinull, 2022). (Bjarni Grétar
Jónsson og Helgi Guðjón Bragason, 2022) og (BYKO, 2022).
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5.3 Eiginþyngd á milliplötu
Parket
Parketið er úr eik og er 13 mm á þykkt. Eðlisþyngd þess er 750 kg/m 3 samkvæmt
Þyngd per fermetra:
0,013𝑚 × 1000 𝑘𝑔/𝑚3 = 13 𝑘𝑔/𝑚2 ⇒ 𝟎, 𝟏𝟐𝟕𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Ílögn (anhydrit)
Ílögnin er anhydrit flotefni og er 60 mm þykkt. Eðlisþyngd er 2960 kg/m 3
Þyngd per fermetra:
0,060𝑚 × 2960 𝑘𝑔/𝑚3 = 177,6 𝑘𝑔/𝑚2 ⇒ 𝟏, 𝟕𝟒𝟎𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Gólfhitakerfi
Gólfhitarörin (16x2.0mm) eru 0,217kg/m full af vatni samkvæmt heimasíðu framleiðanda.
Í milliplötunni eru 881m af gólfhitarörum. Heildarflatarmál milliplötunnar er 141 m2 með
svölunum.
Þyngd per fermetra:
(0,217𝑘𝑔/𝑚 × 881 𝑚)
= 1,3559 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟑𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐
141 𝑚2
Steypa og járn
Járnbent steinsteypa er um 2.500 kg/m3
Þyngd per fermetra:
(2500𝑘𝑔/𝑚3 × 28,2𝑚3 )
= 500 𝑘𝑔/𝑚2 = 𝟒, 𝟗𝒌𝑵/𝒎𝟐
141𝑚2
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Eiginþyngd milliplötu er:
𝑔𝑘,𝑚 = 𝟔, 𝟕𝟖𝟏𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Sjá töflu:

Tafla nr. 12
Eiginþyngd milliplötu

Þyngd [kN/m2]

Parket

0,1274

Ílögn

1,7405

Gólfhitakerfi

0,0133

Steypa og járn
Samtals

4,9
6,7812

(Matmatch, 2022), (SaltWiki, 2022), (Maincor, 2017). (CivilSir, 2022), (Bjarni Grétar Jónsson
og Helgi Guðjón Bragason, 2022)
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5.4 Þaksperrur
Sperran sem við reiknum út er staðsett yfir stofunni (sjá mynd hér fyrir neðan). Það er vegna
þess að þar er lengsta hafið á milli burðarveggja og því er þörf á meiri burð þar en annars
staðar. Útkoman fyrir þessa útreikninga verður svo notuð fyrir allar sperrurnar í húsinu.
Sperran er C24 - 45x245mm.
Bent er á að hafa teikningu nr. 3.02-01 til hliðsjónar við lestur þessa kafla.

Við útreikninga á svignun og hliðarfærslum burðarvirkisins studdumst við við flokk A sem er
krafa fyrir íbúðahúsnæði.
Húsið nær ekki yfir 100m hæð yfir sjávarmáli og er staðsett í Hafnarfirði og er því á
snjóálagssvæði 1.
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Ef litið er á töflu þá sést að fyrir snjóálagssvæði 1 er notuð talan 2,1kN/m 2.
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5.4.1 Útreikningar á sperrum með tilliti til snjóálags
Tafla nr. 13
Forsendur vegna útreikninga á snjóálagi
Styrkleikaflokkur sperra
Snjóálagssvæði 1

C24
S = 2,1 kN/m2

Formstuðull

µi = 0,8

Affoksstuðull

Ce = 0,6

Bráðnunarstuðull

Ct = 1,0

Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkið

Yg,sup = 1,35

Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkið

YQ = 1,5

Eiginþyngd þaks

gk = 0,2895 kN/m2

Hálft sperrubil í báðar áttir

Álagsbreidd = 0,6m

Lengd á sperru

L = 4536mm

Kennigildi snjóálags (Sk):
Sk = Hönnunarálag án hlutstuðla
S𝑘 = µi × Ce × Ct × S

S𝑘 = 0,8 × 0,6 × 1,0 × 2,1kN = 𝟏, 𝟎𝟎𝟖𝐤𝐍/𝐦𝟐
Kennigildi flatarálags (Gk):
Gk = kennigildi flatarálags vegna eiginþyngdar
𝐺𝑘 = 𝑔𝑘,þ

𝐺𝑘 = 0,2895 𝑘𝑁/𝑚2
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Álag í brotmarki:
𝑞𝑑 = (𝑌𝑔,𝑠𝑢𝑝 × 𝐺𝑘,þ ,× Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑) + (𝑌𝑄 × S𝑘 × Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑)

𝑞𝑑 = (1,35 × 0,2895𝑘𝑁/𝑚2 × 0,6𝑚) + (1,5 × 1,008𝑘𝑁/𝑚2 × 0,6𝑚) = 𝟏, 𝟏𝟒𝟏𝟕 𝒌𝑵/𝒎
Álag í notmarki:
𝑆𝑘 + 𝑔𝑘

1,008𝑘𝑁/𝑚2 + 0,2895𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟏, 𝟐𝟗𝟕𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐
Tregðuvægi:
I=

𝑏 × ℎ3 45𝑚𝑚 × 245𝑚𝑚3
=
= 𝟓𝟓, 𝟏𝟒𝟖 × 𝟏𝟎𝟔 𝐦𝐦𝟒
12
12

Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta fyrir flokk A:
Hreyfanlegt álag:
4536
𝐿
=
= 11,340𝑚𝑚
400
400

Heildarálag:

4536
𝐿
=
= 22,680𝑚𝑚
200
200
Formbreyting vegna hreyfanlegs álags(snjóálags):
𝐸 = 11𝐺𝑃𝑎

𝑞𝑘 = 1,008𝑘𝑁/𝑚2 × 0,6𝑚 = 0,6048 𝑘𝑁/𝑚 = 0,6048 𝑁/𝑚𝑚

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

5 × 𝑞𝑘 × 𝐿4
5 × 0,6048 𝑁⁄𝑚𝑚 × (4536 𝑚𝑚)4
=
=
= 5,496 𝑚𝑚
2
384 × 𝐸 × 𝐼
384 × 11 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚 × 55,147 × 106 𝑚𝑚4

𝟓, 𝟒𝟗𝟔𝒎𝒎 < 𝟏𝟏, 𝟑𝟒𝟎 𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!
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Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálag:
𝑞𝑘 = −2,0𝑘𝑁/𝑚2 × 0,6𝑚 = −1,2𝑘𝑁/𝑚 = −1,2 𝑁/𝑚𝑚

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 =

5 × 𝑞𝑘 × 𝐿4
5 × (−1,2 𝑁⁄𝑚𝑚 × (4536 𝑚𝑚)4
=
= −10,904 𝑚𝑚
2
384 × 𝐸 × 𝐼
384 × 11 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚 × 55,147 × 106

| − 𝟏𝟎, 𝟗𝟎𝟒𝟏𝒎𝒎 | < 𝟏𝟏, 𝟑𝟒𝟎𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!

Formbreytingar vegna eiginþyngdar þaks:
Byrjum á að reikna út formbreytingar vegna eigin þyngd á þakinu:
gk, þ = 0,2895kN/m2 × 0,6m = 0,1737 kN/m = 0,1737 N/mm

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 =

5 × 𝑞𝑘 × 𝐿4
5 × 0,1737 𝑁⁄𝑚𝑚 × (4536 𝑚𝑚)4
=
= 1,578 mm
2
384 × 𝐸 × 𝐼
𝑁
3
6
4
⁄
384 × 11 × 10
𝑚𝑚 × 55,147 × 10 𝑚𝑚

Loka svignun vegna heildarálags:
Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags: 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 5,496𝑚𝑚
Formbreytingar vegna eiginþyngdar: 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 1,578 𝑚𝑚

Formbreytingarstuðull fyrir skrið: 𝐾𝑑𝑒𝑓 = 0,60

Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag fyrir snjóálag á íslandi (sjá töflu quasi): 𝜓2 = 0,2
𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 × (1 + 𝐾𝑑𝑒𝑓 ) = 1,578 𝑚𝑚 × (1 + 0,60) = 2,525𝑚𝑚

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑄 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 × (1 + 𝜓2 × 𝐾𝑑𝑒𝑓 = (5,496𝑚𝑚) × (1 + 0,2 × 0,6) = 6,156𝑚𝑚
𝛿𝑓𝑖𝑛 = 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑄 = 2,525𝑚𝑚 + 6,156𝑚𝑚 = 𝟖, 𝟔𝟖𝟏 𝒎𝒎
𝟖, 𝟔𝟖𝟏 𝒎𝒎 < 𝟐𝟐, 𝟔𝟖𝟎𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!
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Styrkathugun á sperru 45x245mm gagnvart beygjuþoli:
Hönnunarvægi í brotmarki:
𝑞𝑑 = 1,1417𝑘𝑁/𝑚 (Sjá útreikninga að ofan)
Lengd á sperru:
𝐿 = 4536𝑚𝑚
𝑀𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿2
1,1417 𝑘𝑁⁄𝑚 × 4,536 𝑚
=
= 𝟐, 𝟗𝟑𝟔 𝒌𝑵𝒎
8
8

Mótstöðuvægi:
𝑊=

𝑏 × ℎ2 45𝑚𝑚 × (245𝑚𝑚)2
=
= 𝟒𝟓𝟎, 𝟏𝟖𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝒎𝟑
6
6

Styrkathugun:
Leiðréttingarstuðull, notkunarflokkur 1, varanlegt álag: 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,6
Öryggisstuðull efnis, timbur: 𝛾𝑀 = 1,30
Beygjustyrkur: 𝑓𝑚,𝑘 = 24𝑀𝑃𝑎
Beygjuspennur: 𝜎𝑚,𝑑
𝜎𝑚,𝑑

24 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑚, 𝑘
2,936 × 106 𝑁𝑚𝑚
=
≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ×
=
≤ 0,6 ×
𝑊
𝛾𝑀
450,188 × 103 𝑚𝑚3
1,30

𝟔, 𝟓𝟐𝟑 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟕 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!
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Styrkathugun á sperru 45 x 245mm gagnvart skerþoli:
Fyrst byrjum við að finna út hversu mikla breidd þversniðsins við megum nýta. Fyrir
2

burðarvið og límtré megum við nota af þversniðinu í útreikningana.
3
𝑏𝑒𝑓 =

2
× 45 𝑚𝑚 = 𝟑𝟎 𝒎𝒎
3

Mesti skerkraftur:
𝑞𝑑 = 1,1417𝑘𝑁/𝑚 (Sjá útreikninga að ofan)
𝑉𝑒𝑑 =

1,1417 𝑘𝑁⁄𝑚 × 4,536 𝑚
𝑞𝑑 × 𝐿
=
= 𝟐, 𝟓𝟖𝟗 𝒌𝑵 = 𝟐, 𝟓𝟖𝟗 × 𝟏𝟎𝟑 𝑵
2
2

Skerspennur í flatarmiðju:
3
𝑉𝑒𝑑
3
2,589 × 103 𝑁
𝜏𝑑 = ×
= ×
= 𝟎, 𝟓𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂
2 𝑏𝑒𝑓 × ℎ
2 30𝑚𝑚 × 245 𝑚𝑚
Skerþolið:
Skerstyrkur, timbur: 𝑓𝑣,𝑘 = 4,0𝑀𝑃𝑎
𝑓𝑣,𝑑 =

0,6
𝑘𝑚𝑜𝑑
× 𝑓𝑣,𝑘 =
× 4,0 𝑀𝑃𝑎 = 𝟏, 𝟖𝟒𝟔 𝑴𝑷𝒂
1,3
𝛾𝑀

Styrkathugun:
𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

𝟎, 𝟓𝟐𝟖 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟖𝟒𝟔 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!

(Jóhann Albert Harðarson, 2019), (Jóhann Albert Harðarson, 2020), (BYKO, 2022).
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5.4.2 Útreikningur á sperrum með tilliti til vindálags
Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag - Meira en 10 ár
Styrkleikaflokkur timburs: C24
Vindálag skv. leiðbeinanda: 𝑞𝑘 = −2,0𝑘𝑁/𝑚2

Eiginþyngd þaks: 𝑔𝑘,þ = 0,2895 𝑘𝑁/𝑚2
Álag í brotmarki:

𝑞𝑑 = (𝑌𝑔,𝑠𝑢𝑝 × 𝐺𝑘,þ × Á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑) + (𝑌𝑄 × 𝑞𝑘 × á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑)

𝑞𝑑 = (1,35 × 0,2895 𝑘𝑁⁄ 2 × 0,6𝑚) + (1,5 × (−2,0 𝑘𝑁⁄ 2 × 0,6 𝑚) = −𝟏, 𝟓𝟔𝟔 𝒌𝑵⁄𝒎
𝑚
𝑚

Álag í notmarki:
𝑞𝑘 + 𝑔𝑘,þ

−2,0𝑘𝑁/𝑚2 + 0,2895𝑘𝑁/𝑚2 = −𝟏, 𝟕𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Styrkathugun á sperru 45x245mm gagnvart beygjuþoli:
Hönnunarvægi í brotmarki: 𝑞𝑑 = −1,566 𝑘𝑁/𝑚 (Sjá útreikninga ofar)

Lengd á sperru: 𝐿 = 4536 𝑚𝑚
𝑀𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 ×𝐿2
8

=

2
((−1,566𝑘𝑁⁄𝑚)×(4,536 𝑚))

8

= −𝟒, 𝟎𝟐𝟖 𝒌𝑵𝒎 = −𝟒, 𝟎𝟐𝟖 × 𝟏𝟎𝟔 𝑵𝒎𝒎

𝑊 = 450,188 × 103 𝑚𝑚3 (Sjá útreikninga ofar)
𝜎𝑚,𝑑

24 𝑁⁄𝑚𝑚2
(−4,028 × 106 𝑁𝑚𝑚)
𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑚,𝑘
=
≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ×
=
≤ 0,6 ×
𝑊
𝛾𝑀
450,188 × 103 𝑚𝑚3
1,3

| − 𝟖, 𝟗𝟒𝟕 𝑴𝑷𝒂 | ≤ 𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟕 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!
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Styrkathugun á sperru 45 x 245mm gagnvart skerþoli:
Mesti skerkraftur: 𝑞𝑑 = −1,566 𝑘𝑁/𝑚 (Sjá útreikninga ofar)

Lengd á sperru: 𝐿 = 4536 𝑚𝑚
𝑉𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿
(−1,566 𝑘𝑁⁄𝑚) × 4,536 𝑚
=
= 𝟑, 𝟓𝟓𝟐 𝒌𝑵 = 𝟑, 𝟓𝟓𝟐 × 𝟏𝟎𝟑 𝑵
2
2

Skerspennur í flatarmiðju:
3
𝑉𝑒𝑑
3
3,552 × 103 𝑁
𝜏𝑑 = ×
= ×
= 𝟎, 𝟕𝟐𝟓 𝑴𝑷𝒂
2 𝑏𝑒𝑓 × ℎ
2 30𝑚𝑚 × 245 𝑚𝑚
Skerþolið:
Skerstyrkur timburs (sjá töflu): 𝑓𝑣,𝑘 = 4,0𝑀𝑃𝑎

Skerþol (sjá útreikning í fyrri kafla): 𝑓𝑣,𝑑 = 1,846𝑀𝑃𝑎
Styrkathugun:
𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑

𝟎, 𝟕𝟐𝟓 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟖𝟒𝟔 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!
Eftirfarandi útreikningar sýna að C24 45x245mm sperra gengur upp.
(Jóhann Albert Harðarson, 2019), (Jóhann Albert Harðarson, 2020), (BYKO, 2022).
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5.5 Límtrésbiti
Við reiknum út burðarþol fyrir lengri límtrésbitann í húsinu sem staðsettur er í bílskúrnum
(sjá mynd hér fyrir neðan) vegna þess að hann þarf að vera sterkari en hinn bitinn og það
situr meira á honum. Við notum svo útkomuna fyrir báða límtrésbitana í húsinu. Byrjað er á
að reikna út límtrésbita í stærðinni 140 x 315 mm.
Bent er á að hafa teikningu nr. 3.02-01 til hliðsjónar við lestur þessa kafla.

5.5.1 Útreikningur á límtrésbita með tilliti til snjóálags
Styrkleikaflokkur límtrésbita: GL32h
Hönnunarálag snjóálags ( sjá útreikninga í fyrri kafla): 𝑆𝑘 = 1,008 𝑘𝑁/𝑚2
Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkið: 𝑌𝑔,𝑠𝑢𝑝 = 1,35
Hlutstuðull óhagstæður fyrir mannvirkis: 𝑌𝑄 = 1,5
Eiginþyngd þaks 𝑔𝑘 = 0,2895 𝑘𝑁/𝑚2 .
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Kennigildi flatarálags (Gk):
Eðlismassi: 440kg/m3
Lengd á límtrésbita bílskúr: 5,0m
Rúmmetrar límtrésbita: 0,140𝑚 × 0,315𝑚 × 5,0𝑚 = 0,221𝑚3

Fermetrar þaks í bílskúr: 42m2
𝑔𝑘,𝑙

0,21𝑚3 × 440 𝑘𝑔⁄𝑚3
=
= 2,3 𝑘𝑔⁄𝑚2 = 0,023 𝑘𝑁⁄𝑚2
2
42𝑚

Gk = kennigildi flatarálags vegna eiginþyngdar
𝐺𝑘 = 𝑔𝑘,𝑙 + 𝑔𝑘,þ

𝐺𝑘 = 0,023 𝑘𝑁/𝑚2 + 0,2892 𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟎, 𝟑𝟏𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Álag í brotmarki:
𝑞𝑑 = (𝑌𝑔,𝑠𝑢𝑝 × 𝐺𝑘 ) + (𝑌𝑄 × 𝑆𝑘 )

𝑞𝑑 = (1,35 × 0,311𝑘𝑁/𝑚2 ) + (1,5 × 1,008𝑘𝑁/𝑚2 ) = 𝟏, 𝟗𝟑𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Álag í notmarki:
𝑆𝑘 + 𝐺𝑘

1,008𝑘𝑁/𝑚2 + 0,312𝑘𝑁/𝑚2 = 𝟏, 𝟑𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Tregðuvægi:
𝐼=

140𝑚𝑚 × (315𝑚𝑚)3
𝑏 × ℎ3
=
= 𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟔 𝒎𝒎𝟒
12
12
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Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta fyrir flokk A:
Hreyfanlegt álag: L/500 eða 15mm
L
5000
=
= 𝟏𝟎𝒎𝒎 ⟹ 𝑅áð𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑎
500
500

Heildarálag = L/400 eða 20mm

L
5000
=
= 𝟏𝟐, 𝟓𝒎𝒎 ⟹ 𝑅áð𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑎
400
400
Formbreyting vegna hreyfanlegs álags(snjóálags):
Hálf lengd sperru í báðar áttir:

𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑎 1+𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑎 2
2

=

4,1𝑚+4,3𝑚
2

= 4,2𝑚

𝑞𝑘 = 1,008 𝑘𝑁 ⁄𝑚2 × 4,2𝑚 = 4,234 𝑘𝑁⁄𝑚 = 4,234 𝑁⁄𝑚𝑚

𝐸 = 14,2 𝐺𝑃𝑎
𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 =

5 × 4,234 𝑁⁄𝑚𝑚 × (5000𝑚𝑚)4
= 𝟔, 𝟔𝟒𝟖𝒎𝒎
384 × (14,2 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚2 ) × (365 × 106 𝑚𝑚4 )
𝟔, 𝟔𝟒𝟖𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟎 𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!

Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags, vindálag:
𝑞𝑘 × 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟:

𝑞𝑘 = −2,0𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2 = −8,4𝑘𝑁/𝑚 = −8,4 𝑁/𝑚𝑚

𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄

5 × |−8,4 𝑁⁄𝑚𝑚| × (5000𝑚𝑚)4
= 𝟏𝟑, 𝟏𝟖𝟗𝒎𝒎
=
384 × (14,2 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚2 ) × (365 × 106 𝑚𝑚4 )

𝟏𝟑, 𝟏𝟖𝟗𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟎 𝒎𝒎 ⟹ 𝑬𝑲𝑲𝑰 𝑶𝑲!
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Þar sem bitinn stenst ekki prófun þá þurfum við að hækka hann. Næsta stærð fyrir ofan er
GL32h 140x360mm þar sem bætt er einu lagi við.
Ekki er þörf á endurútreikningum á öðrum undankomandi þáttum vegna þess að þeir
stóðust prófun.

Finnum nýtt tregðuvægi:
𝑏 × ℎ3
140𝑚𝑚 × (360𝑚𝑚)3
𝐼=
=
= 𝟓𝟒𝟒, 𝟑𝟐𝟎 × 𝟏𝟎𝟔 𝒎𝒎𝟒
12
12
𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 =

5 × |−8,4 𝑁⁄𝑚𝑚| × (5000𝑚𝑚)4
= 𝟖, 𝟖𝟒𝟒𝒎𝒎
384 × (14,2 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚2 ) × (544,320 × 106 𝑚𝑚4 )

𝟖, 𝟖𝟒𝟒𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟎 𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!

Formbreytingar vegna eiginþyngdar þaks:
Byrjum á að reikna út formbreytingar vegna eigin þyngd á þakinu:
𝑔𝑘 = 𝐺𝑘 × ℎá𝑙𝑓 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑟𝑢 í 𝑏áð𝑎𝑟 á𝑡𝑡𝑖𝑟

𝑔𝑘 = 0,312 𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2𝑚 = 1,3104𝑘𝑁/𝑚
𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 =

5 × 1,3104 𝑁⁄𝑚𝑚 × (5000𝑚𝑚)4
= 𝟏, 𝟑𝟖𝟎𝒎𝒎
384 × (14,2 × 103 𝑁⁄𝑚𝑚2 ) × (544,320 × 106 𝑚𝑚4 )

Loka svignun vegna heildarálags (snjóálag):
Formbreytingar vegna hreyfanlegs álags: 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 = 8,844 𝑚𝑚
Formbreytingar vegna eiginþyngdar: 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 = 1,380𝑚𝑚
Formbreytingarstuðull fyrir skrið: 𝐾𝑑𝑒𝑓 = 0,60

Verkunarstuðull fyrir hreyfanlegt álag fyrir snjóálag á íslandi: 𝜓2 = 0,2
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𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 × (1 + 𝐾𝑑𝑒𝑓 ) = 1,380𝑚𝑚 × (1 + 0,60) = 2,208 𝑚𝑚

𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑄 = 𝛿𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄 × (1 + 𝜓2 × 𝐾𝑑𝑒𝑓 ) = (8,844𝑚𝑚) × (1 + 0,2 × 0,6) = 9,905𝑚𝑚
𝛿𝑓𝑖𝑛 = 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝛿𝑓𝑖𝑛,𝑄 = 2,208𝑚𝑚 + 9,905𝑚𝑚 = 𝟏𝟐, 𝟏𝟏𝟑𝒎𝒎
𝟏𝟐, 𝟏𝟏𝟑𝒎𝒎 ≤ 𝟏𝟐, 𝟓𝒎𝒎 ⟹ 𝑶𝑲!

Styrkathugun á límtrésbita 140 mm x 360 mm gagnvart beygjuþoli:
Hönnunarvægi í brotmarki:
Brotmarksálag hér að ofan margfaldað með hálfri lengd sperru í báðar áttir
𝑞𝑑 = 1,933 𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2𝑚 = 8,119 𝑘𝑁/𝑚

𝐿 = 5000𝑚𝑚 = 5,0𝑚
𝑀𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿2 8,119 𝑘𝑁⁄𝑚 × (5,0𝑚)2
=
= 25,372 𝑘𝑁 ⁄𝑚 = 𝟐𝟓, 𝟑𝟕𝟐 𝑵⁄𝒎𝒎
8
8

Mótstöðuvægi:
𝑏 = 140𝑚𝑚 ℎ = 360𝑚𝑚
𝑊=

𝑏 × ℎ2 140𝑚𝑚 × (360𝑚𝑚)2
=
= 3024000𝑚𝑚3 ⇒ 𝟑𝟎𝟐𝟒 × 𝟏𝟎𝟑 𝒎𝒎𝟑
6
6

Styrkathugun:
Leiðréttingarstuðull, notkunarflokkur 1, varanlegt álag: 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,6
Öryggisstuðull efnis, límtré: 𝛾𝑀 = 1,25
Beygjustyrkur: 𝑓𝑚,𝑘 = 32𝑀𝑃𝑎
Beygjuspennur: 𝜎𝑚,𝑑
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𝜎𝑚,𝑑 =

𝑀𝐸𝑑
𝑓𝑚,𝑘
≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ×
𝑊
𝛾𝑀

32𝑀𝑃𝑎
25,372 𝑁⁄𝑚𝑚
≤ 0,6 ×
3
3
1,25
3024 × 10 𝑚𝑚

𝟖, 𝟑𝟗𝟎 × 𝟏𝟎−𝟔 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟓, 𝟑𝟔𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!
Styrkathugun á límtrésbita gagnvart skerþoli:
Stærð bitans er 140 x 360 mm
Fyrst byrjum við að finna út hversu mikla breidd þversniðsins við megum nýta:
𝑏𝑒𝑓 =

2
2
× 𝑏 = × 140𝑚𝑚 = 𝟗𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝒎𝒎
3
3

Mesti skerkraftur:
𝑞𝑑 = 1,933 𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2 = 8,119 𝑘𝑁/𝑚

𝐿 = 5,0𝑚
𝑉𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿 8,119 𝑘𝑁⁄𝑚 × 5,0𝑚
=
= 20,298𝑘𝑁 = 𝟐𝟎, 𝟐𝟗𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 𝑵
2
2

Skerspennur í flatarmiðju:
3
𝑉𝑒𝑑
3
20,298 × 103 𝑁
𝜏𝑑 = ×
= ×
= 𝟎, 𝟔𝟎𝟒 𝑴𝑷𝒂
2 𝑏𝑒𝑓 × ℎ
2 93,333𝑚𝑚 × 360 𝑚𝑚
Skerþolið:
Skerstyrkur Límtrés: 𝑓𝑣,𝑘 = 3,5𝑀𝑃𝑎
𝑓𝑣,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑
0,6
× 𝑓𝑣,𝑘 =
× 3,5𝑀𝑃𝑎 = 𝟏, 𝟔𝟖𝑴𝑷𝒂
𝛾𝑀
1,25
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Styrkathugun:
𝜏𝑑 ≥ 𝑓𝑣,𝑑

𝟎, 𝟔𝟎𝟒 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟔𝟖 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!

5.4.2. Útreikningur á límtrésbita með tilliti til vindálags:
Stærð límtrésbita 140 x 360 mm
Notkunarflokkur 1 – Varanlegt álag - Meira en 10 ár
Styrkleikaflokkur límtrés: GL32h
Vindálag skv. leiðbeinanda: 𝑞𝑘 = −2,0𝑘𝑁/𝑚2

Eiginþyngd þaks + eiginþyngd Límtrésbita: Gk = 0,311 𝑘𝑁/𝑚2
Hálf sperrulengd í báðar áttir: Álagsbreidd = 4,2m

Álag í brotmarki:
𝑞𝑑 = (𝑌𝑔,𝑠𝑢𝑝 × 𝐺𝑘 × á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑) + (𝑌𝑄 × 𝑞𝑘 × á𝑙𝑎𝑔𝑠𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑)

𝑞𝑑 = (1,35 × 0,311𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2𝑚) + (1,5 × −2,0𝑘𝑁/𝑚2 × 4,2𝑚) = −𝟏𝟒, 𝟑𝟔𝟑𝒌𝑵/𝒎
Álag í notmarki:
𝑞𝑘 + 𝐺𝑘

−2,0𝑘𝑁/𝑚2 + 0,311 𝑘𝑁/𝑚2 = −𝟏, 𝟔𝟖𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐
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Styrkathugun á límtrésbita gagnvart beygjuþoli:
Hönnunarvægi í brotmarki:
𝑞𝑑 = −14,363𝑘𝑁/𝑚
𝐿 = 5,0𝑚

𝑊 = 3024 × 103 𝑚𝑚3
𝑀𝑒𝑑 =

𝜎𝑚,𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿2 |−14,363 𝑘𝑁⁄𝑚| × (5,0𝑚)2
=
= 44,884 𝑘𝑁𝑚 = 𝟒𝟒, 𝟖𝟖𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 𝑵𝒎
8
8
𝑓𝑚,𝑘
𝑀𝐸𝑑
≤ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ×
𝛾𝑀
𝑊

44,884 × 106 𝑁𝑚𝑚
32𝑀𝑃𝑎
≤ 0,6 ×
3
3
3024 × 10 𝑚𝑚
1,25

𝟏𝟒, 𝟖𝟒𝟑𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏𝟓, 𝟑𝟔𝟎𝑴𝑷𝒂 → 𝑶𝑲!
Styrkathugun á límtrésbita gagnvart skerþoli:
Mesti skerkraftur:
𝑞𝑑 = −14,363𝑘𝑁/𝑚
𝐿 = 5,0𝑚
𝑉𝑒𝑑 =

𝑞𝑑 × 𝐿 |−14,363 𝑘𝑁⁄𝑚| × 5,0𝑚
=
= 35,908𝑘𝑁 = 𝟑𝟓, 𝟗𝟎𝟖 × 𝟏𝟎𝟑 𝑵
2
2

Skerspennur í flatarmiðju:
𝐵𝑒𝑓 = 93,333𝑚𝑚

3
𝑉𝑒𝑑
3
35,908 × 103 𝑁
𝜏𝑑 = ×
= ×
= 𝟏, 𝟔𝟎𝟑 𝑴𝑷𝒂
2 𝑏𝑒𝑓 × ℎ
2 93,333𝑚𝑚 × 360 𝑚𝑚
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Skerþolið:
Skerþol: 𝑓𝑣,𝑑 = 1,68𝑀𝑃𝑎 (sjá undankomandi útreikninga)
Styrkathugun:
𝜏𝑑 ≥ 𝑓𝑣,𝑑

𝟏, 𝟔𝟎𝟑 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟏, 𝟔𝟖 𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!

Eftirfarandi útreikningar sýna að GL32h 140x360mm límtrésbiti gengur upp! Því verður
sú stærð notuð í báða bita hússins í staðinn fyrir GL32h 140x315mm sem lagt var upp
með í byrjun.
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5.6 Undirstöðuútreikningar, sökkull

Eiginþyngd milliplötu: 𝑔𝑘,𝑚 = 6,7812 𝑘𝑁/𝑚2

Eiginþyngd þaks: 𝑔𝑘,þ = 0,2895 𝑘𝑁/𝑚2

Flatarmál af völdu svæði: 𝐴 = 2,1𝑚 × 1,0𝑚 = 2,1𝑚2
Eðlisþyngd á CLT útvegg = 450kg/m3

Eðlisþyngd á steyptum vegg = 2500kg/m3

Kraftur sem verkar á undirstöður(CLT):
450𝑘𝑔/𝑚3 × 4,18𝑚 × 1,0𝑚 × 0,12𝑚 = 225,72𝑘𝑔 ⇒ 𝟐, 𝟐𝟏𝒌𝑵
Kraftur sem verkar á undirstöður (Steyptur veggur):
2500𝑘𝑔/𝑚3 × 2,65𝑚 × 1,0𝑚 × 0,18𝑚 = 1192,5𝑘𝑔 ⇒ 𝟏𝟏, 𝟔𝟗𝟖𝒌𝑵
Kraftur sem verkar á undirstöður (milliplata):
6,7812𝑘𝑁/𝑚2 × 2,1𝑚2 = 14,241𝑘𝑁
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Kraftur sem verkar á undirstöður(þak):
0,2895 𝑘𝑁/𝑚2 × 2,1𝑚2 = 𝟎, 𝟔𝟎𝟖𝒌𝑵
Heildarkrafur sem verkar á undirstöður:
2,21𝑘𝑁 + 11,698𝑘𝑁 + 14,241𝑘𝑁 + 0,608𝑘𝑁 = 𝟐𝟖, 𝟕𝟓𝟕𝒌𝑵
Fermeter af undirstöðu:
𝑡 = þykkt á sökkulvegg (undirstöðu)

𝐿 = lengd á undirstöðu ( Við erum að horfa á meters bút)
𝐿 × 𝑡 = 1,0𝑚 × 0,2𝑚 = 0,2𝑚2

Heildar kPa á undirstöður:
28,757𝑘𝑁
= 143,785𝑘𝑃𝑎 = 𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝑴𝑷𝒂
0,2𝑚2
Þrýstingur sem jarðvegurinn þolir:
Gert er ráð fyrir vel þjappaðri grús og jarðvegsskipt alveg niður á klöpp
0,6MPa (Uppgefið frá leiðbeinanda)

𝟎, 𝟏𝟒𝟒𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝟎, 𝟔𝑴𝑷𝒂 ⟹ 𝑶𝑲!
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6 Varmatapsútreikningar
Útreikningar á varmatapi eru grundvallaratriði hönnunar hitakerfis í híbýli. Útreikningar eru
gerðir til þess að ákvarða nauðsynleg afköst hitakerfa. Fundið er út heildarleiðnitap, sem er
mismunandi eftir því hvert byggingarefnið er og er það borið saman við kröfur
byggingarreglugerðar. Aðferðafræðin byggist á því að fyrst er reiknað svokallað U-gildi eða
kólnunartölu einstakra byggingarhluta. Því næst er fundið varmatap fyrir hvert rými hússins
og út frá því er fundið heildarvarmatap. Þá er hægt að finna hæfilega stærð hitakerfis sem
verður gert í lagnaútreikningum. Eftirfarandi undirkaflar varpa ljósi á þessa útreikninga.
Tafla nr. 14
Leyfilegt hámark U-gilda einstakra byggingarhluta
Byggingarhluti

Leyft hámark U-gildis (W/m2K)
Ti > 18°C

18°C > Ti > 10°C

Þak

0,20

0,30

Útveggr

0,40

0,40

Léttur veggur

0,30

0,40

Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler)

2,0

3,0

Hurðir

3,0

engin krafa

Ofanljós

2,0

3,0

Gólf á fyllingu

0,30

0,40

Gólf að óupphituðu rými

0,30

0,40

Gólf að útilofti

0,20

0,40

engin krafa

engin krafa

Útveggir, vegið meðaltal

(Byggingarreglugerð nr. 112. 2012).
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6.1 Uppbygging byggingarhluta og u-gildi
6.1.0 Steyptur útveggur
Einangraður steyptur útveggur með loftræstri klæðningu á álundirkerfi.
Mikið loftræst. Efnislög utan loftbils eru ekki reiknuð með en yfirborðsmótstaða er sama og
innri yfirborðsmótsstaða. Byggingarreglugerðarlágmark er 0,40. (Byggingarreglugerð nr. 112,
2012).
Tafla nr. 15
Steyptur útveggur
Byggingarhlutar

d
[m]

λ
R
[W/mK] [m²K/W]

Ytra yfirborð

0,13

Klæðning

0,002

Loftræst bil

0,043

Einangrun

0,125

0,035

3,57

Steyptur veggur

0,180

1,95

0,09

0,16

-

Innra yfirborð

0,13

Alls (ΣR)

3,92
[W/m²K]

U'

0,25

ΔU (einangrað í einu lagi)

0,01

ΔU-vinklar

0,10

ΔU-dýflur

0,01

Kólnunartala U

0,37

Byggingargl.lágmark

0,40
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6.1.1 CLT útveggur
Einangraður CLT útveggur með loftræstri klæðningu á álundirkerfi.
Mikið loftræst. Efnislög utan loftbils eru ekki reiknuð með en yfirborðsmótstaða er sama og
innri yfirborðsmótsstaða. Byggingarreglugerðarlágmark er 0,30. (Byggingarreglugerð nr. 112,
2012).
Tafla nr. 16
CLT útveggur
Byggingarhlutar

d
[m]

λ
R
[W/mK] [m²K/W]

Ytra yfirborð

0,13

Klæðning

0,002

Loftræst bil

0,043

Einangrun

0,125

0,035

3,57

CLT- Eining

0,120

0,13

0,92

Lagnagrind

0,045

Gifs, tvöfalt lag

0,026

0,20

0,13

0,16

-

Innra yfirborð

0,13

Alls (ΣR)

4,88
[W/m²K]

U'

0,20

ΔU (einangrað í einu lagi)

0,01

ΔU-vinklar

0,01

ΔU-dýflur

0,01

Kólnunartala U

0,23

Byggingargl.lágmark

0,30

120

Erluás 58 - BI LOK1006

6.1.2 Botnplata með gólfhita
Einangruð botnplata að ofan og neðan með gólfhita.
Ef að gólfhiti er steyptur í plötu er einungis tekin þykktin á plötunni frá neðribrún
gólfhitalagna að einangrun. Byggingarreglugerðarlágmark er 0,30. (Byggingarreglugerð nr.
112, 2012).
Tafla nr. 17
Botnplata
Byggingarhlutar

d
[m]

λ
R
[W/mK] [m²K/W]

Einangrun undir gólfh.

0,020

0,039

0,51

Steypt gólfplata

0,120

1,95

0,06

Einangrun

0,100

0,039

2,56

Jarðvegur

1,5

Alls (ΣR)

4,64
[W/m²K]

U'

0,22

ΔU (einangrað í einu lagi)

0,01

Kólnunartala U

0,23

Byggingarrgl.lágmark

0,30
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6.1.4 Létt timburþak
Einangrað létt timburþak með lektum á öndunardúk. Byggingarreglugerðarlágmark er 0,2.
(Byggingarreglugerð nr. 112, 2012).
Tafla nr. 18
Létt timburþak - einangrað og lektað
Byggingarhlutar

d
[m]

λ
R
[W/mK] [m²K/W]

Klæðning

0,15

Loftbil

0,025

Sperrur + Einangrun

0,220

0,047

4,68

Lagnagrind + Einangrun

0,045

0,047

0,96

Loftaklæðning

0,013

0,140

0,09

0,08

Innra yfirborð

0,10

Alls (ΣR)

6,06
[W/m²K]

U'
ΔU (einangrað í tveimur lögum)

0,17
-

Kólnunartala U

0,17

Byggingarrgl.lágmark

0,20

6.1.3 Hurðir, gluggar og gler
Kólnunartölur fyrir hurðir og glugga voru fengnar í gegnum gluggaframleiðandann Börk ehf.
og heimasíðu Hörmann sem er þýskur hurðaframleiðandi. (Börkur ehf. 2022).
Gluggar: 1,1 W/m2K - Með TOP N+ einangrunargleri 16mm gasfyllt bil.
Hurðar: 1,1 W/m2K
Bílskúrshurð: 1,4 W/m2K
(Björn Marteinsson, 2013).
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6.2 Varmatap rýma
Á eftirfarandi töflum má sjá varmatapsútreikninga einstakra rýma hússins. Útreiknað U-gildi
byggingarhluta kemur fram í kafla 6.1. (Aldís Ingimarsdóttir og Heiðar Jónsson, 2020).
Tafla nr. 19

Tafla nr. 20
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Tafla nr. 21

Tafla nr. 22
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Tafla nr. 23

Tafla nr. 24
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Tafla nr. 25

Tafla nr.26
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Tafla nr.27

Tafla nr. 28
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Tafla nr.29

Tafla nr. 30
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Tafla nr.31

Tafla nr. 32
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Tafla nr. 33
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6.3 Heildarvarmatap
Eftirfarandi töflur sýna samantekt á varmatapi allra rýma.
Tafla nr. 34
Varmatap fyrstu hæðar
Nr.

Rými

Varmatap [W]

1.1

Skrifstofa

718,6

1.2

Herbergi - 12.5 m2

600,4

1.3

Herbergi - 15.8 m2

895,8

1.4

Þvottahús

788,4

1.5

Baðherbergi

405,5

1.6

Geymsla

353,5

1.7

Gangur

1021,9

Heildarvarmatap

4784,0

Nr.

Rými

Varmatap [W]

2.1

Eldhús

1203,9

2.2

Stofa

2519,1

2.3

Geymsla

528,5

2.4

Bílskúr

2006,4

2.5

Anddyri

499,4

2.6

Herbergi - 20.4 m2

1408,9

2.7

Baðherbergi

354,6

2.8

Gangur

890,6

Heildarvarmatap

8520,9

Tafla nr. 35
Varmatap annarar hæðar

Samanlagt varmatap allra rýma hússins verður því 13.304,9 W.
Útreikningar varmataps eru svo í framhaldi notaðir til lagnaútreikninga vegna gólfhita og
ofna.
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7 Lagnaútreikningar
7.1 Hitakerfi
7.1.1 Gólfhitakerfi
Teiknaður er gólfhiti í öll rými hússins. Byrjað var á því að reikna varmatap allra rýma út í
excel og fundið hvar mesta varmatapið var per fermeter [W/m2]. Sú tala var síðan notuð til
þess að reikna út bil á milli gólfhitaröra fyrir öll rýmin í húsinu ásamt því að áætla
logarytmískt meðalhitastig. Sjá nánar á teikningu nr. 4.01-01
Tafla nr. 36
Varmatap pr. m2 í hverju rými á neðri hæð
Nr.

Rými

Varmatap [W]

Fermetrar [m2]

Varmatap pr. m2 [W/m2]

1.1

Skrifstofa

718,6

9.7

73.9

1.2

Herbergi - 12.5 m2

600,4

12.5

47.9

1.3

Herbergi - 15.8 m2

895,8

15.8

56.7

1.4

Þvottahús

788,4

14.4

54.7

1.5

Baðherbergi

405,5

8.3

48.8

1.6

Geymsla

353,5

5.9

59.8

1.7

Gangur

1021,9

27.7

36.8

Heildarvarmatap

4784.03
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Tafla nr. 37
Varmatap pr. m2 í hverju rými á efri hæð
Nr.

Rými

Varmatap [W]

Fermetrar [m2]

Varmatap pr. m2 [W/m2]

2.1

Eldhús

1203,9

15.1

79.9

2.2

Stofa

2519,1

36.8

68.4

2.3

Geymsla

528,5

10.9

48.4

2.4

Bílskúr

2006,4

30.3

66.3

2.5

Anddyri

499,4

6.9

72.0

2.6

Herbergi - 20.4 m2

1408,9

20.7

68.2

2.7

Baðherbergi

354,6

6.4

55.2

2.8

Gangur

890,6

19.6

45.4

Heildarvarmatap

8520,9

Hér á meðfylgjandi töflum má sjá niðurstöður fyrir útreikningana sem gerðir voru í excel. Þar
sést að eldhúsið á annarri hæðinni er með mesta varmatapið per fermeter eða 79,9 W/m 2
og er sú tala því notuð sem nauðsynleg flatarafköst gólfhita. Þessar upplýsingar eru svo
notaðar til þess að lesa úr eftirfarandi línuriti. Notast var við línurit sem hægt er að nota fyrir
bæði parket og óþekkt gólfefni með yfirborðsmótstöðunna 0,10.
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Ákveðið var að logarytmískur meðalhitinn yrði 24°C. Þá má sjá eins og merkt er á línuritið að
með eftirfarandi upplýsingum má lesa úr þessu línuritinu að bil á milli gólfhitaröra skuli vera
c/c 150mm.
Framrásarhitinn á gólfhitakerfinu er svo reiknaður með eftirfarandi formúlu:
𝑡𝑓 = 𝑡𝑖 + ∆𝜃𝐻 +

Þar sem:

𝜕
2

tf = framrásarhitastig
ti = innihiti, 20°C
H = logarytmískt meðalhitastig
j = Hitastigsmunur á vatninu að og frá gólfhitakerfinu.
𝑡𝑓 = 20°𝐶 + 24°𝐶 +

10°𝐶
= 49°𝐶
2
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Þá má sjá að framrásarhitastigið er 49°C og er það innan marka þar sem hámarkshitastig á
framrás er 55°C samkvæmt staðli. Algengt er að bakrásarhitastig sé um 10°C minni en það.
Því má áætla að bakrásarhitastig sé 39°C.
Einnig þarf að athuga hvort yfirborðshitastig sé innan marka. Við finnum það út með
eftirfarandi línuriti sem gefur okkur hitastigsmun á milli herbergishita og yfirborðshita gólfs.

Þá sjáum við að hitastigsmunurinn er t = 7,5°C. Því næst er yfirborðshitastig reiknað út með
eftirfarandi formúlu, þar sem t er hitastigsmunur og ti er innihitastig.
𝑌𝑓𝑖𝑟𝑏𝑜𝑟ð𝑠ℎ𝑖𝑡𝑖 = ∆𝑡 + 𝑡𝑖 = 7,5°𝐶 + 20°𝐶 = 27,5°𝐶

Yfirborðsgólfhiti er því 27,5°C sem innan marka samkvæmt byggingarreglugerð. Í
reglugerðinni segir að íverurými eigi ekki að hafa yfirborðshita yfir 29°C.
Notaðar eru 16mm pex lagnir í gólfhitann. Lengdir á slaufunum voru fundnar með hjálp
AutoCAD.
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Reikna má afköst hverrar slaufu fyrir sig með eftirfarandi formúlu:
𝑃1 =

79,9 𝑊⁄𝑚2 × 𝐴𝑟ý𝑚𝑖

Þar sem:

𝑙𝑎𝑙𝑙𝑠

× 𝑙1

P1 = afköst slaufu í wöttum [W].
A = flatarmál rýmissins sem slaufurnar liggja í [m2].
lalls = samtals lengd á öllum gólfhitarörum í rýminu. Þ.e samtals lengdir á öllum slaufum
innan rýmissins.
l1 = lengd þeirra slaufu sem verið er að reikna.
79,9 W/m2 er flatarafköst gólfhita á hvern fermetra.
(Aldís Ingimarsdóttir og Heiðar Jónsson, 2020).

7.1.2 Ofnalagnir
Það er um tvo handklæðaofna að ræða. Einn á 1. hæð og annar á 2. hæð.
Handklæðaofnarnir eru ekki hugsaðir til þess að uppfylla varmaþörf þar sem gólfhitinn sér
um það. Þeir eru einungis hugsaðir til þess að þurrka handklæði, sundföt og þess háttar. Sjá
frekari útfærslu ofnalagna á teikningu nr. 4.01-02 í teiknisetti.
Báðir ofnarnir sem við völdum eru jafn stórir og eru Korado Koralux Linear Comfort frá
Vatnsvirkjanum. Þeir eru í stærðinni 900x500 mm og eru 274W samkvæmt ofnatölfu og
reiknivél frá heimasíðu Korado. Notast var við t = 40°C sem fundið var út með eftirfarandi
formúlu:
∆𝑡 =

Þar sem:

(80°𝐶 − 40°𝐶)
𝑡𝑓 + 𝑡𝑏
− 𝑡𝑖 =
− 20°𝐶 = 40°𝐶
2
2

tf = Framrásarhiti
tb = Bakrásarhiti
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ti = Æskilegt innihitastig
Ofnalagnir eru lagðar rör-í-rör í steypta plötu í PEX-a rörum. Við notum vatnshitastýrða
bakrásarloka (retúrloka) á báða ofnana. Það er gert svo hægt sé að halda góðum hita á
ofnunum þó svo að hitinn í rýminu sé nægilegur og þá þurrka ofnarnir betur.
Næst er reiknað rennsli í gegnum ofnana svo hægt sé að vita hversu sver rör þurfi að leggja
að þeim.
𝑚=

𝑘𝑊
274𝑘𝑊
=
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟔𝟑 𝒍/𝒔
𝐽
𝑐𝑝 × 𝑑𝑡 4187
× 40
𝑘𝑔 × 𝐾

Þessi tala er síðan notuð til þess að lesa úr töflunni hér að neðan sem segir okkur hversu
sverar lagnirnar þurfa að vera að og frá ofnunum. Passa þarf að þrýstifallið verði ekki meira
en 0,1kPA eða 1mbar eins og er notast við í eftirfarandi töflu. Eins og sést þá þurfa lagnirnar
að vera DN12 eða 16x2.2mm PEX.
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(Vatnsvirkinn, 2018), (Korado, 2022).

138

Erluás 58 - BI LOK1006

7.2 Neysluvatnslagnir
Til þess að ákveða hvaða lagnastærð þarf að deilikistum neysluvatns á bæði 1. og 2. hæð þá
þarf fyrst að vita málrennsli allra tækja og síðan að reikna út stærðarákvarðandi rennsli m.v.
heildarsummu málrennslis á hverri hæð. Sjá frekari útfærslu neysluvatnslagna á teikningu
nr. 4.01-02 í teiknisetti.
Tafla nr. 38
Málrennslu algengra töppunarstaða (qf)
Töppunarstaður

Kalt vatn (l/s)

Heitt vatn (l/s)

BK - Baðkar

0,30

0,3

SB - Sturta

0,15

0,15

ÞV - Þvottavél

0,2

UÞ - Uppþvottavél

0,2

HL- Handlaug

0,1

0,1

EV - Eldhúsvaskur

0,2

0,2

SV - Skolvaskur

0,2

0,2

RV - Ræstivaskur

0,2

0,2

VS - Klósett

0,1
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Tafla nr. 39
Hámarkssamtímarennsli lagna
1. hæð

Kalt vatn (l/s)

Heitt vatn (l/s)

ÞV

0,2

HL

0,1

VS

0,1

SB

0,15

0,15

SV

0,2

0,2

Samtals

0,75

0,45

EV/UÞ

0,2

0,2

SV

0,2

0,2

HL

0,1

0,1

BK

0,3

0,3

VS

0,1

Samtals

0,9

0,1

2. hæð

0,8

Stærðarákvarðandi rennsli er fundið með eftirfarandi formúlu:
𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 (∑ 𝑞𝑓 − 0,2) + 0,12√∑ 𝑞𝑓 − 0,2

Þar sem qf = Summa málrennslis.

Stærðarákvarðandi rennsli fyrir 1. Hæð:
𝐾𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛: 𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 (∑ 0,75 − 0,2) + 0,12√∑ 0,75 − 0,2 ≈ 𝟎, 𝟑𝟎 𝒍/𝒔
𝐻𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛: 𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 (∑ 0,45 − 0,2) + 0,12√∑ 0,45 − 0,2 ≈ 𝟎, 𝟐𝟔 𝒍/𝒔
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Stærðarákvarðandi rennsli fyrir 2. hæð:
𝐾𝑎𝑙𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛: 𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 (∑ 0,9 − 0,2) + 0,12√∑ 0,9 − 0,2 ≈ 𝟎, 𝟑𝟏 𝒍/𝒔
𝐻𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑛: 𝑞𝑑 = 0,2 + 0,015 (∑ 0,8 − 0,2) + 0,12√∑ 0,8 − 0,2 ≈ 𝟎, 𝟑𝟎 𝒍/𝒔
Næst er notuð eftirfarandi tafla fyrir PEX lagnir frá röraframleiðandanum Jentro. En í Erluás
58 eru notaðar rör-í-rör PEX lagnir. Miðað er við að þrýstifall fari ekki mikið yfir 3 kPa pr.m
og hraði ekki yfir 1,5 m/s.

Samkvæmt töflunni hér að ofan verður því sverleiki lagna að deilikistum eftirfarandi:
1.hæð
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Kalt neysluvatn: 0,30 l/s = 25mm lögn
Heitt neysluvatn: 0,26 l/s = 25mm lögn
2.hæð
Kalt neysluvatn: 0,31 l/s = 25mm lögn
Heitt neysluvatn: 0,30 l/s = 25mm lögn
Athugið að sverleiki frá deilikistu og að töppunarstað er ávallt 16mm. Nema fyrir baðkar og
sturtu eru notaðar 20mm lagnir fyrir meira vatnsmagn.
(Aldís Ingimarsdóttir og Heiðar Jónsson, 2020), (Vatnsvirkinn, 2018).
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7.3 Frárennsli
Málrennsli einstakra tækja er uppgefið á eftirfarandi töflu nr. 40 sem sést hérna neðar. Út
frá þeim upplýsingum er hægt að finna út samtímarennslið og það segir okkur hversu sver
skólplögnin þarf að vera frá húsinu. Sjá frekari útfærslu frárennslislagna á teikningu nr. 4.0103 í teiknisetti.
Tafla nr. 40

143

Erluás 58 - BI LOK1006

Tafla nr. 41
Heildarmálrennsli tækja
Tæki

Málrennsli (l/s)

Fjöldi (stk)

Samtals (l/s)

Klósett

1,8

2

3,6

Handlaug

0,3

2

0,6

Sturta

0,4

1

0,4

Baðkar

0,9

1

0,9

Eldhúsvaskur

0,6

1

0,6

Þvottavél, þurrkari og
uppþvottavél

0,6

3

1,8

Skolvaskur

0,6

2

1,2

Niðurföll

0,9

4

3,6

Samtals

12,7

Hér fyrir ofan er búið að taka saman alla þætti í húsinu sem snúa að skólpkerfinu og skrá
niður fjölda þeirra og málrennsli m.v. töflu 40. Síðan er reiknað út heildarmálrennslið (q s,f)
allra tækjana samtals. Þá tölu þarf svo að nota í línuritinu hér að neðan þar sem fundið er út
samtímarennsli (qs,d). Athugið að þar sem þetta er einbýlishús þá farið er eftir línu B í
línuritinu.
Samkvæmt

línu-

ritinu hér til hliðar
þá

er

samtíma-

rennslið í kringum
1,8 l/s. Það sést á
grænu línunum sem
búið er að teikna
inn á línuritið.
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Þá næst er hægt að finna rétta lagnastærð. Það er gert með töflunni hér á neðan. Þá notum
við töluna fyrir samtímarennslið sem við fundum (1,8 l/s) og lesum upp fyrir rauðu línuna á
töflunni. Rauða línan er fyrir sjálfhreinsandi frárennsli. Þar sést að lögnin fyrir húsið okkar
þarf að vera ᴓ80. En samkvæmt staðli má ekki leggja grennra en ᴓ110 fráveitulagnir í
húsagrunn og munum við standa við það. Athugið að fráveitulagnir sem flytja skólp mega
ekki fara undir 10‰ halla og ekki yfir 300‰. Ef hallinn þarf að vera meiri en 300‰ þá er
betra að gera fallstamma.

(Aldís Ingimarsdóttir og Heiðar Jónsson, 2020).
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8 Þakrennur og niðurföll
Samkvæmt 14.6.9 gr. byggingarreglugerðar um stærðarákvörðun fráveitulagna segir að við
ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna skuli miða við tíu mínútna hámarksúrkomu
viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands. Samkvæmt töflu nr 42 frá Veðurstofu
Íslands er mesta aftakaúrkoma við Vífilsstaði, 74 ltr. á sekúndu á hvern 10.000 m2 = 74 l/s/ha
(ha = hektari = 10.000 m2). Sjá nánari útfærslu þakniðurfalla á teikningu nr. 1.01-02
Tafla nr. 42
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Notast verður við ofangreindar forsendur við útreikninga á breidd þakrenna og sverleika á
niðurfallsrennu. Þakflötur þaksins er 213.38 m2 og er gert ráð fyrir þremur niðurföllum á
austurenda þaksins. Stærsti þakflötur sem niðurfall þarf að anna er því 71.13 m 2.
Notast er við töflur frá „Afledning af regnvand“ frá 1971 til að sannreyna að þær stærðir sem
valdar eru anni mestu aftakaúrkomu sem næst Erluási 58. En samkvæmt leiðbeiningum frá
„Afledning af regnvand“ skal notast við rigningastyrk i=130 l/s/ha.
Við byrjum á að skoða þakrennurnar (tafla nr. 43). Ákveðið er að notast við þakrennu sem er
110 mm á breidd og er því lína dregin upp þar og upp að næsta gildi fyrir rigningastyrk i=130
l/s/ha. Næst er dregin lína þaðan til vinstri eftir y-ásnum og má þá lesa úr því að 110 mm
breið þakrenna annar um 81 m2. (K. O. Juel Rasmussen, 1971).
Tafla nr. 43
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Næst skoðum við niðurfallsrennu (tafla nr. 44). Ákveðið er að notast við niðurfallsrennu að
sverleika 80 mm og er því dregin lína upp frá því gildi og upp að rigningastyrk i=130 l/s/ha
samkvæmt leiðbeiningum í „Afledning af regnvand“. Næst er dregin lína þaðan til vinstri
eftir y-ásnum og má þá lesa úr því að 80 mm sver niðurfallsrenna annar um 195 m2. (K. O.
Juel Rasmussen, 1971).
Tafla nr.44

(Bryndís Elva Kjartansdóttir, Indíana Ingólfsdóttir, Elín Gísladóttir og Jóhanna Sólveig
Tryggvadóttir. 2021), (Bergrós Hjálmarsdóttir, Guðjón Hrafn Sigurðarson, Kristinn Elfar
Ásgeirsson og Marías Þór Skúlason. 2021) og (Dagmar Rós Skúladóttir, Margrét
Guttormsdóttir, Þóra Karen Ágústsdóttir og Ægir Jónas Jensson. 2021
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9 Loftun þaks
Þakið í Erluás 58 er einhalla sperruþak með sex gráðu halla. Einangrað er á milli sperrubila
með 220 mm þakull. Ofan á sperrur er gisklædd borðaklæðning til að tryggja þverloftun inn
á sperrubil. Ofan á borðaklæðningu er lagður dúkur af gerðinni SIGA Majcoat 350 og
þakflötur síðan lektaður með undir og yfirlektum þar sem þakjárn er svo lagt ofan á.
Í gr. 10.5.5 í byggingarreglugerð segir að „byggingarhlutar skulu þannig hannaðir og
frágengnir að þeir geti ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakaþéttingar“. Þar
kemur einnig fram að fyrir einföld minni þök á íbúðarhúsum skuli loftbil aldrei vera minna en
25 mm yfir allri einangrun og að loftbil inn og út úr hverju loftbili eigi að vera að minnsta
kosti 1000 mm2 fyrir hvern fermeter þakflatar nema sýnt sé fram á annan jafngóðan
frágang.
Hér mun vera farið í gegnum hvernig loftun fyrir þakið er reiknuð út. Fyrst er reiknuð út
loftun með loftunarrörum með skordýraneti.
Finnum heildar loftunarþörf hvers sperrubils:
Þakflötur sem þarf að lofta: 168.93 𝑚2

Heildarloftunarþörf þakflatarins: 168.93 𝑚2 × 1000𝑚𝑚2 = 𝟏𝟔𝟖. 𝟗𝟑𝟎𝒎𝒎𝟐

Fjöldi sperrubila: 24 𝑠𝑡𝑘.

Heildar loftunarþörf hvers sperrubils:

168.930 𝑚𝑚2
24 𝑠𝑡𝑘

= 𝟕. 𝟎𝟑𝟗 𝒎𝒎𝟐

Finnum hversu mörg loftunarrör þarf í hvert sperrubil.
Þvermál loftunarröra með skordýraneti: 40 mm
30% affall vegna skordýranets

Heildar afköst loftunar í gegnum 40mm loftunarrör er því:
𝑟 2 × 𝜋 202 𝑚𝑚 × 𝜋
=
= 966.6 𝑚𝑚2
30%
1.3

Lágmarksfjöldi röra í hverju sperrubili er því:

7.039 𝑚𝑚2
966.6 𝑚𝑚2

= 7.28 ≈ 𝟕 𝒔𝒕𝒌
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Miðað við ofangreinda útreikninga þarf 7 stykki af loftunarrörum í hvert sperrubil. Þar af
leiðandi þarf rúmlega 300 stk. af loftunarrörum í allt þakið. Vegna kostnaðar og mikillar
vinnu var ákveðið að hafa heila loftrás í hverju sperrubili. Stærð loftrásarinnar er því 25 mm
á hæð og breiddin sem nemur hverju sperrubili. Endureiknuð er því loftunarþörf þaksins
miðað við ofangreint.
Loftun í hverju sperrubili
30% affall vegna skordýranets
Algengasta sperrubil: 0.555 𝑚𝑚

25 𝑚𝑚 × 0,555 𝑚𝑚
= 𝟏𝟎. 𝟔𝟕𝟑𝒎𝒎𝟐
1.3

Heildarloftun inn á þak í sperrubilum:

10.673𝑚𝑚2 × 24 𝑠𝑡𝑘 = 256.152𝑚𝑚2 > 𝟏𝟔𝟖. 𝟗𝟑𝒎𝒎𝟐

Með þessum útreikningum er staðfest að loftun er talsvert yfir þeim kröfum sem
byggingarreglugerð kveður á um. Þar sem notast verður við SIGA Majcoat 350 gufuhleypin
öndunardúk með lágt SD gildi og borðaklæðning lögð gisin, má reikna með að eiginleg
öndun í þakinu sé þeim mun meiri. Sjá útfærslu á deili 25 og 26 á teikningu nr. 2.06-06 í
teiknisetti.
(SIGA, 2020), (Bygginarreglugerð, 2012), (Bryndís Elva Kjartansdóttir, Indíana Ingólfsdóttir,
Elín Gísladóttir og Jóhanna Sólveig Tryggvadóttir. 2021), (Bergrós Hjálmarsdóttir, Guðjón
Hrafn Sigurðarson, Kristinn Elfar Ásgeirsson og Marías Þór Skúlason. 2021), (Dagmar Rós
Skúladóttir, Margrét Guttormsdóttir, Þóra Karen Ágústsdóttir og Ægir Jónas Jensson. 2021),
(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2020).
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10 Skjöl og önnur fylgigögn
10.1 Umsókn um byggingarleyfi

(Hafnarfjarðarbær, 2022b)
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10.2 Gátlisti

(Hafnarfjarðarbær, 2022a)
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(Hafnarfjarðarbær, 2022a)
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10.3 Framkvæmdaráætlun

(Kristinn Alexandersson, Jóhann Björn Jóhannsson og Ólafur Hermannson, 2021).
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10.4 Hönnunaráætlun

(Kristinn Alexandersson, Jóhann Björn Jóhannsson og Ólafur Hermannson, 2021).
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10.5 Mæliblað
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10.6 Hæðablað
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