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FORMÁLI
Lokaverkefni þetta var unnið í byggingariðnfræði við Háskólann í Reykjavík á vorönn

2022. Að verkefninu unnu fjórir útskriftarnemar, Dagur, Friðgeir, Ívar og Númi. Allir eru

meðlimir þess hóps fyrir iðnaðarmenn, tveir eru múrarar og tveir húsasmiðir. Þrátt fyrir að þessar

iðngreinar eigi margt sameiginlegt þá varð fljótlega ljóst að áhugi hópmeðlima á náminu lá á

mismunandi sviðum. Við gerð verkefnisins var ákveðið að nýta styrkleika og áhuga hvers og eins

við verkaskiptingu. Við vinnslu þessa verkefnis var áberandi hversu mikið námið í

byggingariðnfræði hafði gefið af sér og komu skýringar og leiðbeiningar úr fyrri áföngum og

verkefnum námsins sér ákaflega vel. Mikilvægi þess að halda vel utan um öll gögn ásamt því að

fylgja þeirri áætlun sem sett var fram í upphafi annar átti eftir að koma í ljós við gerð

verkefnisins.

Hópurinn vill nýta tækifærið og fá að þakka leiðbeinendum sínum, þeim Helga G.

Bragasyni, Bjarna Grétari Jónssyni og Aldísi Ingimarsdóttur fyrir góða hjálp, hvatningu og

stuðning. Einnig vilja hópmeðlimir færa fjölskyldum sínum innilegustu þakkir fyrir

margvíslegan stuðning í gegn um námið.
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1. INNGANGUR
Skýrslan Klettaborg 9 er hluti lokaverkefnis í byggingariðnfræði við Háskólann í

Reykjavík. Verkefnið var unnið á vorönn 2022 og fólst í endurhönnun einbýlishús eftir kröfum

verkkaupa. Kröfurnar fólu í sér að einbýlishúsið ætti að vera á tveim hæðum með innbyggðri

bílageymslu. Farið var fram á að neðri hæð skyldi vera steypt en efri hæð byggð úr timbri, þar

sem æskileg stærð hússins átti að vera um 250 fermetrar. Þak átti að vera loftað sperruþak en

frjálst val var um form þess. Auk þess átti húsið að vera viðhaldslítið að öllu leyti til a.m.k. 35

ára. Einnig var lagt upp með að val á kerfi til upphitunar hefði skjóta svörun til hækkunar og

lækkunar hita í rýminu.

Við hönnun var farið eftir lögum um mannvirki nr. 160/2010 sem tóku í gildi 1. janúar

2011, byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem tók í gildi í maí 2016 ásamt síðari tíma breytingum

og leiðbeiningum sem finna má á vefsíðu Mannvirkjastofnunar.

Við upphaf verkefnisins komur fjögur hús til greina m.t.t. kröfur verkkaupa, hópurinn

féllst á að endurhanna hús við Klettaborg 9 á Akureyri og tekur skýrsla þessi mið af því. Hér á

eftir verður farið yfir hönnunarferlið, verklýsingar, tilboðsskrá, kostnaðaráætlun, burðarþols-,

varma- og lagnaútreikninga og loftun þaks.
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2. HÖNNUNARFERLI
Hönnunarferlið fór af stað þegar hver hópmeðlimur valdi íslenskt hús í upphafi annar.

Markmið var að vinna með húsið og breyta í samræmi við óskir verkkaupa. Um tveim vikum

síðar fundaði hópurinn þar sem hópmeðlimir kynntu sínar tillögur að húsi og tilheyrandi

breytingum. Tveir kynntu hús í Kópavogi, einn í Skerjafirði og sá síðasti á Akureyri. Farið var

yfir val hvers og eins, því næst var efnt var til kosninga. Eftir formlega kosningu varð Klettaborg

9 á Akureyri fyrir valinu. Í beinu framhaldi kom hópurinn sér svo saman um þær breytingar frá

upphaflegri teikningu sem þóttu ákjósanlegar. Húsið er byggt í hlíð og er neðri hæð hússins

aðeins undir hluta efri hæðarinnar á upprunalegu teikningunum. Hópurinn var sammála um að

stækka skyldi neðri hæð hússins og nýta þannig lóðina betur með því að grafa inn í hlíðina. Með

þessum breytingum varð mögulegt að stækka bílskúr ásamt því að hafa hann tvöfaldan.

Þvottaherbergi var staðsett við norður útvegg bílskúrs og með breytingum var hægt að færa það

til. Þvottaherbergið væri þá staðsett innar í húsinu, þar sem áður hafði verið geymsla og ný

geymsla höfð enn innar þar sem þar sem áður hafði verið hlíð. Þá er gengið inn í geymslu í

gengum þvottaherbergi. Norður útveggurinn var einnig færður sem gerði það að verkum að

bílskúr stækkaði enn meira og varð einnig til útiaðstaða út frá efri hæð með svalahandriði, ofan á

bílskúrnum. Allir meðlimir hópsins eru á eitt sammála um hve mikilvægt það er að hafa

rúmgóðan bílskúr og að nauðsynlegt sé að hann sé ekki notaður sem geymsla, því þótti þetta afar

góð breyting á húsinu. Við stækkun hússins inn í hlíðina varð til auka pláss við stiga, þar sem

gengið er upp á aðra hæð. Það svæði var ákveðið að nýta fyrir afþreyingarherbergi með litlu,

innangengu baðherbergi. Afþreyingarherbergið var sett með það í huga að íbúar gætu átt sér stað

þar sem hægt væri að komast frá amstri dagsins og eiga þar góða stund með vinum og fjölskyldu

við hvers kyns afþreyingu. Við hönnun neðri hæðar var hugsað fyrir því að hægt væri að breyta

svæðinu við afþreyingarherbergið fyrir uppkomin börn heimilis.

Ákveðið var að halda að mestu leyti sömu uppbyggingu efri hæðar og á upprunalegu

teikningunum. Þær útlitsbreytingar á húsinu voru gerðar að gluggar í stofu voru stækkaðir og

skipt var um stíl klæðningar. Valin var læst álklæðning fyrir efri hæð hússins á meðan neðri hæð

skyldi vera múruð og máluð.
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3. VERKLÝSING

3.1. Hönnun og ráðgjöf

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

fram að byggingu skuli staðsetja og fella að landi innan byggingarreits þannig að góð tenging sé

milli umhverfis, útisvæðis byggingarinnar og byggingarinnar sjálfrar. Þá skal gæta að gæðum

byggingarlistar, öryggi, hollustu, heilsu, umhverfi, aðgengi, notagildi og orkunotkun. Byggingu

skuli staðsetja með tilliti til vindátta, birtuskilyrða og skuggavarps þannig að sólar og skjóls sé

notið á sem heppilegastan hátt á leik- og dvalarsvæðum.

Á útisvæði umhverfis Klettaborg 9 er stór verönd sitt hvorum megin við húsið, norðan

við það og sunnan. Við verönd sunnan við húsið er heitur pottur og utan með verönd er steypt

handrið sem stendur í beinu framhaldi af útveggjum neðrihæðar. Húsinu fylgir garður þar sem er

grasblettur, tré og blómaker. Framan við húsið eru tvö bílastæði við bílskúr sem eru steypt.

Húsið er byggt á steyptum grunni, sem eru sökkulveggir og plata. Inn- og útveggir

jarðhæðar eru einnig steyptir sem og gólfplata þar fyrir ofan. Efri hæð hússins er byggt með

krosslímdum timbureiningum, sem hér á eftir verða kallaðar CLT einingar. Innveggir efrihæðar,

sem ekki eru burðarveggir, eru léttir timburveggir, ekki úr CLT einingum. Veggir efrihæðar eru

klæddir að innan með gipsi en veggir neðrihæðar eru múraðir. Efri hæð hússins er klædd með

steingrárri, læstri álklæðningu á meðan útveggir neðri hæðar eru múraðir og málaðir að utan. Þak

hússins er einhalla sperruþak, klætt með tveim lögum af bræðslupappa.

Aðalinngangur hússins er við neðri hæð til vesturs. Þegar inn er komið er gengið inn í

andyri og þaðan inn á gang þar sem steyptur, snúinn stigi liggur upp á efri hæð. Ef ekki er farið

upp stigann er hægt að ganga inn í afþreyingarherbergi beint af augum eða til vinstri inn í bílskúr.

Úr bílskúr er svo gengið inn í þvottaherbergi með innangengri geymslu. Þegar gengið er upp

stigann upp á efri hæð er komið inn á opinn gang. Þar til vinstri er stórt op inn í alrými sem telur

stofu, borðstofu og eldhús. Þaðan er hægt að ganga suðurverönd. Inn af gangi er gengið inn í þrjú

svefnherbergi og baðherbergi sem snýr í suður og þaðan er einnig hægt að ganga út á

suðurveröndina þar sem heitur pottur er staðsettur. Úr einu svefnherbergjana er gengið út á

norðurverönd. Öll rými hússins eru upphituð með gólfhita, en vegna varmataps verður auka ofn í

bílskúr en einnig handklæðaofn á baðherbergi.
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3.1.1. Efnisval

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

efniseiginleika byggingarvöru og kafla 9.6. um varnir gegn útbreyðslu elds og reyk. Í 4.5.2. gr.

reglugerðarinnar segir að hönnuður skuli í gögnum sínum, þ.e. viðeigandi séruppdráttum eða

fylgiskjölum, setja fram kröfur er varða eiginleika og efnisgæði byggingarvöru og allar aðrar

nauðsynlegar upplýsingar um vöruna til þess að tryggja rétt innkaup og notkun hennar. Þá ber að

tryggja að uppfylltar séu kröfur sem gerðar eru til byggingarvöru hérlendis, s.s. staðla,

reglugerða og laga og ákvæða um CE-merkingu byggingarvöru og eftir atvikum vottun eða

umsögn hennar.

Byggingarefni, innréttingar og húsbúnaður skal vera valið með það í huga að sem

minnstar líkur eru á því að eldur kvikni og eitraður reykur myndist við bruna. Frágangur og

efnisval í mannvirki skal miðast við að eðlileg þrif geti verið í samræmi við notkun þess.

Greining skal fara fram á lífsferil byggingarefna skv. alþjóðlegum stöðlum til að lágmarka

umhverfisáhrif út frá byggingu.

3.1.2. Þarfagreining

Innkeyrsla og aðkoma að húsinu verður steypt. Steypt sorptunnuskýli verða staðsett

framan við húsið, við norður hlið innkeyrslu. Tvennar staðsteyptar verandir liggja út frá efri hæð

hússins. Á annari veröndinni, sem snýr til suðurs, verður staðsettur heitur pottur sem skal hafa

læsanlegt lok. Garður umhverfis húsið verður tyrfður.

Í þvottahúsi, baðherbergjum og bílskúr verða gólfniðurföll. Frárennslislagnir á neðri hæð

verða tengdar beint í jarðlagnir og frárennslislagnir á efri hæð verða lagðar um lagnastokk niður í

jarðlagnir.

Reykskynjurum og slökkvitækjum verður komið fyrir í húsinu í samráði við

eldvarnaeftirlit. Á neðri hæð hússins er ein rýmingarleið um aðalinngang frá anddyri sem liggur

út á bílaplan. Á efri hæð verða rýmingarleiðir úr stofu/eldhúsi út á verönd, úr öllum

svefnherbergjum og baðherbergi. Bílskúr myndar sér brunahólf og skulu innveggir hans því vera

REI 60 og innihurðir EICS 30.
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3.2. Aðstaða og jarðvinna

Vakin er athygli á því að framkvæmdarsvæðið er innan byggðar á Akureyri. Verktaki

tekur við byggingarsvæðinu eins og það lítur út á tilboðsdegi og skal hann kynna sér aðstæður á

byggingarstað áður en að hann gerir tilboð. Samráð verktaka og eftirlitsmanna verkkaupa skal

vera varðandi uppsetningu girðingar til afmörkunar vinnusvæðis áður en jarðvinna hefst. Þurfi að

taka niður girðingu að hluta vegna fyllingar utan um sökkla og niðurgrafna veggja verður ekki

greitt sérstaklega fyrir það. Verktaki skal leita sér upplýsinga um legu lagna í lóð hjá

veitustofnunum áður en að gröftur hefst. Upplýsingar um legu jarðstrengja á lóð fást hjá

Norðurorku hf. og Mílu ehf. Verktaki skal annast allar mælingar sem til þarf til að skila verkinu.

Verktaki skal koma sér upp á aðstöðu á vinnustað og gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir.

3.2.1. Aðstaða og rekstur vinnusvæðis

Verktaki skal koma sér upp aðstöðu á vinnustað í samræmi við kröfur Vinnueftirlits

ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir sbr. 4.11.4. gr. byggingarreglugerðar.

Verktaki skal sjá til þess að umgengni á byggingarsvæðinu sé góð. Vinnuskúrar, vélar og tæki

skal staðsetja innan girðingar í samráði við eftirlitsmann. Verktaki skal sjá eftirlitsmanni

verkkaupa fyrir fullnægjandi aðstöðu, sbr. útboðslýsingu. Fundarherbergi geymir allar teikningar

og skal ræsta fyrir hvern verkfund. Í verklok skal verktaki hreinsa vinnusvæði og fjarlægja alla

efnisafganga, rusl, verkfæri og þess háttar.

Magntaka: Magntaka fyrir aðstöðu er heild. Innifalinn allur kostnaður við ofannefnda þætti, svo

og allur rekstrarkostnaður eins og vinnuljós, hiti og orka.

3.2.2. Öryggisráðstafanir

Verktaki skal annast og kosta nauðsynlegar öryggisráðstafanir vinnustaðar. Við gerð og

framkvæmd öryggisráðstafana skal verktaki hafa samráð við verkkaupa, Lögregluna á

Norðurlandi eystra og öryggiseftirlit frá Akureyrarbæ. Gæta skal sérstaklega að því að vatn

safnist ekki innan girðingar. Verktaka ber þá ábyrgð á að halda svæði þurru með vaktaðri

vatnsdælingu.

Magntaka: Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan verklið.
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3.2.2.1 Öryggisgirðing við lóðarmörk

Byggingarstaður skal afgirtur með traustu grindverki til að verja vinnusvæði umgengni

óviðkomandi, sem hvergi sé nær útveggjum byggingarinnar en 5m. Verktaki skal gera tillögu að

staðsetningu girðingar og uppsettning sé í samráð við eftirlitsmann verkkaupa. Girðing skal vera

viðurkennd öryggisgirðing t.d. einingar festar í forsteypta sökkulfætur. Áður en girðing er sett

upp skal leita samþykkis eftirlitsmanns og eða verkkaupa um frágang og útfærslur. Gæta skal

sérstaklega að því að girðing sé innan lóðamarka og hafi ekki áhrif á þá íbúa sem búa nærri

byggingarsvæði.

Magntaka: Greitt er fyrir hvern lengdarmeter frágenginnar girðingar. Innifalið er allt efni og

vinna við uppsettningu girðingu í verkbyrjun og fjarlægja girðingu að verki loknu.

3.2.3. Gröftur í grunni

Grafa skal fyrir húsi niður á burðarhæfan jarðveg. Uppgrafið efni skal reyna að endurnýta

eftir bestu getu en það efni sem ekki er hægt að nota skal flutt burt. Þegar grafið er fyrir grunni

hússins eru graftarmörk grunnsins 150 cm út fyrir útbrún sökkuls neðri hæðar. Áður en að

undirstöður eru steyptar skal hreinsa allan jarðveg, sand og lausa steina af því yfirborði þar sem

steypa á. Lágmarkshæð undirstaða undir húsgrunni kemur fram á teikningu hönnuðar.

Þegar uppgröftur og annað rusl er flutt af vinnusvæði skal gæta þess að óhreinka ekki

nálægar götur með hjólbarðaförum eða efni sem gæti fallið af bílum.

Verktaki ber að hafa sérstaka aðgát við gröft nálægt leiðslum og er hann ábyrgur fyrir því

tjóni sem hann veldur á þeim eða öðrum skemmdum.

Magntaka: Í magntölum er reiknað með að grafið verði 100 cm niður fyrir endanlegt yfirborð

jarðvegs og 150 cm út fyrir sökkulbrún viðbyggingar. Greitt er fyrir hvern rúmmetra sem fluttur

er burt. Innifalið í einingarverði er öll vinna við ámokstur, losun og akstur á tipp. Gröftur

umfram graftarmörk verður ekki greiddur.
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3.2.3.1. Fyllingar

Fyllt er meðfram húsi með bögglabergi en undir botnplötu með grús. Verktaki skal þjappa

fyllinguna í lögum með vökvun milli umferða. Lagþykktin skal samsvara þjöppunargetu þess

tækis sem notað er. Þjöppunin telst nægileg þegar 95% standard proctor næst í hverju lagi. Þess

skal vandlega gætt að fylling skaðist ekki af íblöndun annars efnis eins og mold. Efni skal

þjappað ófrosið.

3.2.3.2. Fylling inn í sökkla

Fylla skal undir gólfplötu með grús. Skilyrði er að fyllingarefnið sé frostöruggt. Ekki má

meira 6% þyngdarmál efnis hafa minni kornastærð en 0.06mm og ekki meira en 20% efnisins

minni kornastærð en 0,25mm

Mesta steinastærð á efninu má ekki vera yfir 10mm.

Kornadreifitala d60/d10 > 6. d30xd30/d10x60 skal vera milli 1 og 4.

Verktaki skal leggja fram niðurstöður prófanna á efninnu verði þess krafist af eftirlitsmanni

verkkaupa.

Fyllingu undir grunnplötu skal þjappa með vélþjöppu í ca. 30-50 cm lögum (eftir stærð þjöppu)

og væta hæfilega. Þjöppunin telst því aðeins fullnægjandi, að niðurstöður þjöppuprófa sé

E2>120MPa, E2/E1 < 2.3.

Við fyllingu að sökkulveggjum þar sem fyllt er beggja vegna skal þess gætt, að hæðamunur

fyllingar sitt hvoru megin við sökkul verði ekki meiri en 0,5 m.

3.2.3.3. Bögglabergsfylling að sökklum

Fylla skal með bögglabergi utan við sökkla að graftarmörkum. Sömu kröfur og eru í kafla

3.2.3.1. gilda um fyllingu. Gróffyllt er upp í kóta 35 cm undir efri brún botnplötu. Ekki verður

greitt fyrir fyllingu utan graftar- og fyllingarmarka.
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3.2.3.4. Bögglabergsfylling í bílaplani

Kröfur kafla 3.2.3.1. eiga við um efni og þjöppun bílaplans. Fylla skal í 15 cm hæð undir

endanlegri hæð bílaplans. Koma skal fyrir lögnum eins og tekið er fram í kafla 8.4.2.3. um lagnir

í bílaplani.

Magntaka: Magntekið er skv. greiðslumörkum á grunnmyndum og kennisniðum. Magntölur fyrir

fyllingar eru rúmmetrar af þjappaðri fyllingu. Innifalin er allur kostnaður, svo sem akstur,

þjöppun, þjöppunarpróf og frágangur.

3.2.4. Jarðvinna lagna

Grafa skal skurði í fullþjappaða fyllingu fyrir grunnlögn. Grafa skal 15 cm niður fyrir

botn á rörum. Eftir að sandað hefur verið yfir lögn, líkt og tekið er fram í verklýsingu lagna, skal

fylla í skurðina með uppmokstrinum úr þeim. Gæta þarf að þjöppun þannig að lagnir skemmast

ekki þegar gengið er frá fyllingu. Aðeins er leyfilegt að hylja lagnir þegar úttekt

byggingaryfirvalda hefur farið fram og eftirlitsmaður verkkaupa hefur samþykkt frágang þeirra.

Magntaka: Magntala er lengdarmetrar. Innifalinn gröftur og fylling og söndun með lögnum og

flutningur umframefni út fyrir grunn.

3.3. Burðarvirki

3.3.1. Almenn atriði

Burðarvirki skal smíða eftir teikningum og haga skal framkæmdum almennt samkvæmt

ÍST EN 13670:2009.

3.3.2 Steypumót

Við mótauppslátt velur verktaki að hverju sinni hvort notaðst er við hefðbundin

timburuppslátt með 1” x 6” mótatimbri, plötuuppslátt eða stálmót. Mót skulu vera nógu traust til

að hreyfing eða svignun undan þunga steypunnar milli fastra punkta sé ekki meiri en 0,2% af bili
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milli móta, þ.e. þykkt þess veggjar sem verið er að steypa. Verktaki ber ábyrgð á að steypumót

séu hæfilega stífuð eftir aðstæðum.

Verktaki skal gera ráð fyrir opum, götum og raufum í steyptar plötur, veggi og bita skv.

teikningum og ber hann ábyrgð á að slíkt misfarist ekki. Verktaki ber einnig ábyrgð á skemmdum

og steypuhreiðrum geta myndast í steypu og ber allan þann kostnað sem kann að verða af slíku.

Eftirlitsmaður skal ávallt taka út steypumót, áður en steypt er og getur steypuvinna ekki hafist

fyrr en eftirlitsmaður hefur gefið samþykki á gæðum móta ásamt öðrum undirbúningi. Úttekt

eftirlitsmanns kemur ekki í stað úttektar byggingarfulltrúa og skal verktaki sjá um að boða

byggingarfulltrúa.

Einangrun steypu, skillistar, verkpallar og annað tilheyrandi steypuvinnu skal framkvæma

í samræmi við verklýsingar með góðum og faglegum vinnubrögðum.

Tengi fyrir samtengingar móta skulu vera af viðurkenndri gerð. Mótatengi skal slíta 30

mm inn í steypunni eftir að mót hafa verið fjarlægð og ganga frá sári með sértilgerðri múrblöndu

sem kemur í veg fyrir að tæring verði við tengi. Ef notast er við mótateina sem ganga í gegnum

steypumót í rörum, skal koma fyrir einangrunarefni innan í rörin og loka götum með

sértilgerðum töppum. Að lokum er múrað fyrir göt og upp í holur þannig að veggflötur verði

sléttur og fínn.

Ekki má taka mót frá steypu fyrr en hún hefur náð nægjanlegum styrkleika. Almennt

gildir að ekki skuli fjarlægja mót undan plötum eða bitum fyrr en steypa hafi náð 28 daga styrk

og ekki skal fjarlægja mót veggja fyrr en steypan hefur náð a.m.k. 50% af þeim styrk.

Nákvæmiskröfur:

- Undirstöður, staðsetning og stærð: +/- 20mm

- Kótar: +/- 15 mm

- Aðrir steyptir hlutar: +/- 5mm
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3.3.2.1. Mót sökkla og undirstaðna

Verktaki útvegar og velur, hvað hann telur, viðeigandi efni til uppsláttar sökkulfóta og

-veggja.

- Nákvæmiskröfur við undirstöður: +/- 10 mm

Magntölur/einingaverð

Magn er mælt í fermetrum (m2). Innifalið í einingarverði er efnis og vinnuliður.

3.3.2.2. Mót veggja og undirstaðna

Á innri fleti útveggja, berandi innveggi og aðra sýnilega fleti skal nota slétt borðamót eða

fleka. Mót skulu vera þétt með frauði undir og á samskeytum svo fínefni steypunnar leki ekki út

úr mótum. Uppistöður og eða bönd skulu hafa nægan styrkleika og stífleika til að taka við áraun

frá klæðningu móts og flytja áraun yfir á mótatengi eða aðrar festingar án þess að mótin skekkist

eða gliðni. Samtenging mótabyrða skal vera nægilega traust og miðuð við þá áraun, sem

niðurlagning steypu veldur. Hurðum og gluggum er komið fyrir í steypu eftir á og mót búin

opum þar sem að pláss er fyrir fúgu sem fer ekki undir 10 mm.

Magntölur og einingaverð: magn er mælt í fermetrum (m2) og stykkjatali (stk). Innifalið í

einingaverði er efni og vinna.

3.3.2.3. Mót og milliplata

Undirslátt undir staðsteypta loftaplötu skal hafa í yfirhæð. Sem á miðri plötu skal nema

um L/500 af lengra hafi plötunnar milli fasta punkta. Göt og úrtök skal staðsetja samkvæmt gata

plani hönnuða á teikningu. Koma skal nægjanlegu magni stoða tryggilega fyrir undir plötu og

athuga þarf að stoðir geti borið tilætlaðan þunga.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í fermetrum (m2). Innifalið í einingaverði er efni og

vinna.
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3.3.3. Steypustyrktarstál

3.3.3.1. Almennt

Bending skal framkvæmd í samræmi við teikningar. Járn skal binda saman með bindivír

eða á annan viðurkenndan hátt þar sem þau mætast. Ganga skal frá endum bindivírs á þann veg

að þeir vísi inn í grindina. Járngrindur skal festa við mótatengi í veggjum. Óheimilt er að sjóða

saman bendistál nema með samþykki eftirlitsmanns verkkaupa. Bendistál og bending skal

framkvæma í samræmi við ÍST 16, ÍST EN 13670, verklýsingu og teikningum. Bendistál, stangir

og bendinet skulu samræmast kröfum sem settar eru fram í ÍST NS 3576-3 og Armeringstål, Mål

og eigenskaper -Del 3: Kamstenger B500NC. Verktaki skal leggja fram vottorð um eiginleika

bendistáls sem hann hyggst nota í verkið. Sé grunur um að bendistál standist ekki kröfur og gæði

sem nota á í verkið skal framkvæma prófun á eiginleikum og efnasamsetningu af viðurkenndri

rannsóknarstofu. Verktaki ber kostnað af prófun þessari. Staðsetning járnagrindar skal koma fyrir

sem næst miðju veggjar. Gæta skal að járnavinna sé unnin í samræmi við góðar venjur og að

viðeigandi stöðlum, lögum og reglugerðum sé framfylgt.

3.3.3.2. Bendistál

Við skeytingu bendistáls í plötum ætti ekki skeyta meira en þriðja hverju járni í sama

þversniði. Fjarlægð milli skeytiþversniða má þá ekki vera minni en 40d. Tengijárn í steypu má

stinga í eftir að steypu hefur verið komið fyrir í mótum, áður en hún harðnar. Öllum stökum

járnum, sem eru til dæmis umhverfis op og á hæðarskilum, skal þó koma fyrir þannig að þau séu

tryggilega fest á rétta staði áður en að steypt er. Verktaki þarf að gera ráð fyrir auka járnum sem

kann að þurfa nota í kring um göt þar sem ekki er sérstaklega teiknuð röskun á járnlögn. Þessi

járn skulu vera að stærð K12 og ná 60 cm út fyrir brúnir opsins, þau skal einnig nota við öll horn

nema annað sé tekið fram á teikningu. Nái op upp að plötu skal einnig setja K12 járn í efri brún

plötu og skulu þau ná 100cm út fyrir horn opsins. Við hæðarskil skal setja K12 járn beygja skal

niður í plötu. Við vegghorn þar sem að járnagrindur mætast skal tengja grindur saman með

vinklum. Verktaki skal geyma stál á viðeigandi hátt til að koma í veg fyrir að óhreinka stálið. Allt

bendistál skal vera án ryðflagna, lausar eldhúðar og óhreininda.
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Magntölur miðast við þunga samkvæmt eftirfarandi:

- M2 neðri hæðar

Magntölur og einingarverð: Magntölur eru reiknaðar út frá teikningu og er nettó járnmagn

gefið. Ekki er gert ráð fyrir auka járni fyrir skeytingar eða það sem er umfram teikningar. Í

einingarverði er innifalinn allur kostnaður vegna klippingar, rýrnunar, vinnu og efni við

bendingu, bindivír, flutning, fjarðlægðarklossar o.s.frv. Frágangur járna á steypuskilum í

botnplötu

3.3.4. Steinsteypa

3.3.4.1. Almennt

Um steinsteypu og vinnu við niðurlögn steypu gilda ákvæði ÍST EN 206:2013+A1:2016,

tæknilýsing, eiginleikar, framleiðsla sem og ÍST EN 13670. Einnig skal taka tillit til kafla 8.3 í

byggingarreglugerð. Almennt skulu hlutefni til steypugerðar vera merkt CE.

3.3.4.2. Steinsteypa

Verktaki skal yfirfara staðsetningar á öllum stokkum, úrtökum og ísteyptum hlutum áður

en steypt er í mót eða plötu mannvirkis. Einnig skal gæta sérstaklega að því að niðurföll séu

skorðuð af í plötu þannig að þau hreyfist ekki við niðurlögn steypunnar og að þau séu rétt

staðsett í endanlegri hæð. Gólfhitamottur verða lagðar á plötu og því er ekki gerð krafa um að

plata verði vélslípuð. Í undirstöðum og botnplötu skal nota steypu af gerð C25/30 með

hámarkskornastærð 22mm og sementsmagn 300kg/m3.

Niðurlögn steypu í botnplötu skal víbra og sladda yfirborð hennar þannig að yfirborð verði slétt.

Verktaki sér um að útvega steypu og tæki á byggingarstað.
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3.3.4.3. Sement

Sement skal vera hefðbundið portland sement í samræmi við ÍST EN 197-1,

styrkleikaflokkur 42,5N eða hærri. Gæta skal að sement samrýmist öðrum kröfum til

steypugæða, verklags og aðstæðum á byggingarstað.

3.3.4.4. Íaukar

Íaukar skulu vera í samræmi við þá staðla sem eiga við og samrýmast aðstæðum hverju

sinni á verkstað. Notkun íauka er ávallt háð samþykki eftirlitsmanns verkkaupa.

3.3.4.5. Fylliefni

Fyllingarefni skal vera úr endingargóðum, náttúrulegum bergtegundum og laust við öll

lífræn óhreinindi og leir, hvort sem það er í efninu eða fastlímt við efniskornin. Þau efni sem geta

haft skaðleg áhrif á hörðnun eða styrkleika steypunnar og eru ekki leyfileg. Verktaki skal hafa

niðurstöður rannsókna sem sýna eftirfarandi atriði eftir því sem við á áður en að

steypuframkvæmdir hefjast:

1. Frostþol

2. Veðrunarþol (skv. súlfatsprófi)

3. Leirinnihald (slam)

4. Jarðvegssýrur (húmusgráða)

5. Alkalívirkni

Efnið skal standast allar þær kröfur sem eru gerðar við lið 1, 2, 3 og 4 á hinum almenna

steinsteypumarkaði. Kröfur sem gerðar eru um alkalivirkni skv. ASTM c227-65 eru einnig

skilyrði.

Í steypuefni er ekki leyfilegt að hafa ílanga eða flata steina. Sama á við steina sem eru

með sprungum. Efni, sem klofnar við mölun, má ekki nota. Kornakúrfa fylliefnis skal fylgja

hinum almennu reglum um gerð steypuefnis og er háð samþykki verkkaupa.
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3.3.4.6. Íblöndunarefni

Blanda skal loftblendi í steypuna þegar hún er hrærð þannig að rúmmál lofts verði

samkvæmt settum kröfum. Loftblendið skal vera af viðurkenndri gerð og skal loftmyndun þess

fylgja kröfum ASTM-260, eða öðrum kröfum jafngildum og fjarlægðarstuðull skal ekki vera

hærri en 0,20 mm. Ef eftirlitsmaður óskar þess skal verktaki láta mæla fjarlægðarstuðul á sinn

kostnað hjá viðgeigandi aðila.

3.3.5. Trévirki

3.3.5.1. Almennt

Styrkleiki timburs skal vera í samræmi ÍST INSTA 142, Norrænar reglur, NTR skjal nr 1:

1998 Norrænir gagnvarsflokkar (NTR Dokument nr. 1:1998 Nordiske træbeskyttelseklasser) og

ÍST EN 15228. Nota skal gagnvarið timbur þar sem efnisraki fer iðulega yfir 20%. Festingar

skulu þá vera sérstaklega varðar fyrir tæringu. Haga skal vinnu við trévirki í samræmi við

teikningar, verklýsingar, magntöluskrá og almennt í samræmi við góðar hefðir í trésmíði.

Verktaki skal gæta þess að verk standist gildandi staðla, lög og reglugerðir. Vinna skal öll trévirki

eftir verkteikningum hönnuða, málsettningar má finna á verkteikningum.

3.3.5.2. Límtrésbitar

Límtrésbitar skulu vera í styrkleikaflokki GL30c og uppfylla kröfur og staðal ÍST INSTA

142:2009. Límtrésbitar skulu vera festir við útveggi með sérsmíðuðum límtrés skó úr stáli.

Framleiðsla á límtré skal vera CE vottuð af Norsk Treteknisk Institut. Timburgæði í límtré eru

LS22 og LS15, vélflokkað greni skv. ÍST EN 14081-1:2005. Verktaki ber ábyrgð á því að bitar

verði ekki fyrir hnjaski við hífingu og frágang. Allur tilfallandi kostnaður við uppsetningu skal

vera innifalinn í einingarverði.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m ). Innifalið í einingarverði skal vera

allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn
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3.3.5.3. CLT veggeiningar

Burðarvirki útveggja á annarri hæð skal vera úr krosslímdum timbureiningum eða

svokölluðum CLT einingum (Cross Laminated Timber). Allt efni skal uppfylla reglugerð ÍST EN

1995-1-1:2004/AC:2006. CLT einingar skulu límdar saman þannig að hvert lag skal límt þvert á

aðliggjandi lag undir 0,6N/𝑚𝑚 þrýstingi að lágmarki. Allar samlímdar einingar skulu uppfylla

kröfur um límefni og burð skv. ÍST EN 15425:2017. Einingar skulu reistar lóðréttar og gengið

þannig frá þeim að þær uppfylli málsetningar á teikningum. Verktaki ber ábyrgð á því að

einingarnar verði ekki fyrir nokkru hnjaski við hífingu og frágang. Allur tilfallandi kostnaður við

uppsetningu eininganna svo sem stífur, stög, bráðabirgða festingar, pallar og annað skal vera

innifalið í einingarverði. Veggjaeiningar skulu slitnar frá steypuyfirborði með tjöruborða eða

sambærilegu efni. Þær festingar sem notaðar eru skulu heitgalvanhúðaðar skv. ÍST EN ISO

12944-5:2018. Skrúfur og aðrar festingar sem skrúfaðar eru í CLT einingar mega vera

rafgalvanhúðaðar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum ( ). Innifalið í einingarverði skal𝑚2

vera allt sem til þarf til að fullgera verkþáttinn.

3.3.5.4. Þak

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

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð. Þess

skal gætt að verk standist staðla, lög og reglugerðir. Þak hússins er 5° einhalla sperruþak styrkt

með límtrésbitum. Allar sperrur skulu vera úr 45x245mm C24 burðarvið og standast kröfur ÍST

INSTA 142. Sperrur eru festar á milli límtrésbita með BMF sperruskóm en við útveggi með

tveim BMF vinklum. Millibil sperra er c/c 600mm nema þar sem vindálag er mest þá skal bilið

vera c/c 400mm. Sperrur skulu vera fúgavaðar með viðurkenndu fúavarnarefni, sérstaklega við

sperruenda, fyrir uppsetningu. Á milli sperra skal einangra með 220mm steinull með áföstum

vindpappa. Ofan á sperrurnar er gerð tvöföld lektun fyrir krossloftun, neðri grind skal vera úr

34x45mm með c/c 1000mm millibili og efri grind skal vera úr 34x70mm með c/c 600mm
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millibili. Ofan á efri lekturnar er negldur nótaður krossviður með 75mm heitgalvanhúðuðum

nöglum. Þar ofan á eru brædd tvö lög af tjörupappa. Fyrra lagið er heilbrætt og skrúfað á

samskeytum með skinnuskrúfum. Efra lagið er síðan heil brætt yfir það fyrra.

Magntölur og einingarverð: Magn er mælt í fermetrum (𝑚 ) og lengdarmetrum (m). Innifalið í

einingaverði er efni, vinna, allt timbur, festingar, þakpappi o.fl.

3.4. Lagnir

3.4.1. Almennt

Skv. byggingarreglugerð eiga lagnir bygginga að stuðla að öryggi, aðgengi, hollustu,

umhverfi og orkunýtingu allan líftíma byggingarinnar. Einnig skal gæta að þægindum íbúa og

annara notenda byggingarinnar og þá aðallega með tilliti til hljóðvistar. Almennt skal staðsetja

lagnir þannig að þannig að hægt sé að greina leka áður en hann hefur valdið miklu tjóni. Einnig

er mikilvægt að viðhald og endurnýjun sé auðframkvæmanleg. Vinna við lagnakerfi skal vera

unnin af fagaðilum til að tryggja góð og fagleg vinnubrögð. Verktaki skal vinna verkið í

samræmi við teikningar og íslenska byggingarstaðla. Ekki er heimilt að hylja lagnir fyrr en

útektaraðili hefur samþykkt lagnirnar, lagnasamskeyti og frágang þeirra. Uppfæra skal teikningar

við verklok ef einhver frávik urðu eða breytingar gerðar frá gildandi teikningum hönnuðar.

3.4.1.1.  Stillingar og prófanir

Gera skal lekaprófun á öllum lögnum áður en þær eru huldar svo hægt sé að greina leka

auðveldlega. Frárennslislagnir skal prófa með því að loka neðsta hluta lagnarinnar og kerfið fyllt

með vatni frá neðsla brunni, það er öruggasta leiðin til að lofttæma lagnirnar. Næst eru öll op á

grenipípum vandlega lokuð. Prófa skal lagnirnar með 20-30 vatnsþrýstingi í 15 mínútur.𝑘𝑁/𝑚2

Öll samskeyti eiga að vera sýnileg svo auðvelt sé að greina leka. Þrýstiprófa skal

neysluvatnsleiðslur með 1MPa vatnsþrýstingi og hitaleiðslur prófaðar með 0,6MPa

vatnsþrýstingi í 24 klst án þess að falla. Allar þrýstiprófanir eru á ábyrgð verktaka.
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3.4.1.2. Heimlagnagjöld

Greiða skal heimlagnagjald til viðkomandi sveitarfélags fyrir stofnlagnir. Aðaluppdrættir

sýna staðsetningu fyrir inntöku heimlagna, tengigrind og aðaltöflu. Heimlagnagjald samkvæmt

verðskrá skal greitt fyrir hverja húslögn sem tengir húslagnir við stofnlagnir sveitarfélagsins.

Heimlagnagjöld eru fyrir heimæð vatnsveitu, heimæðargjald hitaveitu og tengigrind hitaveitu.

3.4.2. Frárennslislagnir

3.4.2.1. Almennt

Skv. 14. kafla gr. 6.1. byggingarreglugerðar skulu fráveitulagnir vera þéttar til að

fyrirbyggja leka úr lögn við mögulegan hámarks þrýsting og á þeim sé nægur halli og vídd

þannig að lögnin sé sjálfhreinsandi. Verktaki skal leggja lagnir í samræmi við teikningar, áður

nefnda byggingarreglugerð, ÍST 68 um fráveitulagnir í húsum og ÍST 65 um fráveitulagnir í

jörðu. Mikilvægt er að vinnubrögð séu vönduð og unnin af viðeigandi fagmanni. Verktaki ber

ábyrgð á að leggja lagnir, brunna og niðuföll og að frágangur sé samþykktur af eftirlistmanni.

Einnig hefur verktaki umsjón með tengingu lagna við fráveitustofn í götu.

3.4.2.2. Efni og frágangur

Frárennslislagnir hússins skulu vera úr PVC rörum frá viðurkenndum aðilum og lagðar í

samræmi við lagnateikningar. Verktaki skal passa að þau rör sem notuð eru séu heil og óskemmd.

Halli frárennslislagna skal vera minnst 200‰ og mest 300‰, halli rengnvatnslagna minnst 10‰

og halli jarðvatnslagna minnst 5‰. Nákvæmari upplýsingar um halla og stærðir lagna má finna í

kafla 8 um lagnaaútreikninga hússins. Skylt er að hafa sandlag ofan og neðan við lagnir, í það

minnsta 150mm, þjappa því umhverfis lagnir og passa að þær hvíli ekki á múffu-samskeytum

sínum. Umhverfis drenlagnir og jarðvatnslagnir skal setja 150mm sand undir, 150-200mm lag af

drenmöl yfir og jarðvegsdúk.
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Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur eru gefnar upp í lengdarmetrum (m) hverrar

gerðar mælt af grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður vegna verksins

þ.m.t. samtengi, söndun, vélavinna o.s.frv.

3.4.2.3. Brunnar

Staðsetja skal hreinsibrunna á 30-50m fresti. Þvermál brunna skal vera 600mm og þeir frá

viðurkenndum aðilum. Sandlag undir og í kringum brunna skal vera úr fíngerðri möl og þjappað

vel. Ef hæð bunna nær upp fyrir endanlega hæð skal nota snyrtilegt lok úr stáli en brunnar sem

verða huldir jarðvegi skal loka með viðeigandi hætti, galvinseruðu stálloki eða PVC plastloki.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

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

flutningur o.s.frv.

3.4.2.4. Niðurföll

Niðurföll skulu vera að viðurkenndri gerð og staðsett af fagmanni. Passa þarf að niðurföll

séu viðeigandi fyrir hvert rými. Gólfniðurföll í bílskúr og þvottahúsi skulu vera úr plasti með

vatnslás og rist úr ryðfríu stáli með 100mm frárennsli. Gólfniðurföll í baðherbergjum eru eins

nema með 50mm frárennsli. Niðurföll í sturtur verða Unidrain niðurföll úr ryðfríu stáli, 90cm

breið, með vatnslás og 50mm frárennsli. Niðurföll á bílaplani og verönd norðan megin eru

utanhúss niðurföll, plast rist með vatnslás og 100mm frárennsli. Niðurfall fyrir verönd sunnan

megin er úr áli með tjörupappa ramma sem bræða á við neðra pappalag á bílskúrsþaki.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

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

flutningur o.s.frv.
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3.4.3. Neysluvatnslagnir

3.4.3.1. Almennt

Notast skal við rör í rör kerfi fyrir allar vatnslagnir og skulu þær uppfylla staðalinn ÍST

67 um vatnslagnir húsa. Rör sem nota á skal vera frá viðurkenndum framleiðenda og vottað til að

standast 70°C heitt vatn við 1MPa þrýsting í 50 ár. Hitaveituvatn frá Norðurorku hf. er notað til

að hita upp kalt neysluvatn með varmaskipti í 60-65°C. Neysluvatnslögn liggur úr stofnlögn

götunar, undir einangrun botnplötu, í inntaksgrind sem staðsett er í bílskúrnum. Við alla

töppunarstaði er mikilvægt hafa hitastýrð blöndunartæki sem kemur í veg fyrir að kranavatn

verði ekki heitara en 65°C. Framkvæma skal þrýstiprófun samkvæmt leiðbeiningum

framleiðanda og skal hún uppfylla kröfur og staðla framleiðanda.

3.4.3.2. Efni og frágangur

Í húsinu er PAX lagna rör í rör kerfi. Lagnirnar eru lagðar í plötur og veggi hússins í kápu

svo hægt sé að draga PAX lögnina úr og skipta um í síðar meir. Mikilvægt er að hafa engin

samskeyti á lögnum inn í veggjum svo hægt sé að daraga ný rör í kápuna. Rörin skal leggja

þannig að þau séu aðgengileg til eftirlits, viðhalds og endurnýjunar án þess að mikið rask á

húsinu skapist af því. Verktaki sér til þess að allt efni sem notað er sé frá viðurkenndum aðilum

og lagnirnar lagðar af fagmönnum. Verktaki skal skila neysluvatnskerfi fullfrágengnu og tilbúinu

til notkunnar.

Magntölur og einingarverð: Magntölur fyrir pípur eru gefnar upp í lengdarmetrum (m) hverrar

gerðar mælt af grunnmynd. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður verksins.

3.4.3.3. Lokar

Verktaki skal koma fyrir lokum samkvæmt teikningum. Þeir skulu vera frá viðurkenndum

framleiðanda og samþykktir af eftirlitsmanni og byggingaryfirvöldum. Alla loka þarf að prófa

sérstaklega og stilla með eftirliti pípulagningameistara. Einstreymis- og kúlulokar eiga að þola

1MPa þrýstiþol við 80°C og öryggislokar eiga að þola 1MPa vinnuþrýstinng.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

einingarverðum skal vera innifalinn allur sá kostnaður við að fullklára verkið svo sem efni,

vinna flutningur o.s.frv.

3.4.4. Hitalagnir

3.4.4.1. Almennt

Verktaki skal leggja langir í samræmi við teikningar, kröfur ÍST 67 um vatnslagnir og

samkvæmt 14. kafla byggingarreglugerðar um lagnir og tækjabúnað. Einnig skal gæta að virkni

hitakerfisins sé fullnægjandi og afkastageta þess verði í samræmi við ákvarðandi heildarleiðnitap

byggingarinnar, samkvæmt reglugerð ÍST 66. Nota skal lagnir frá viðurkenndum aðilum og

vinna skal unnin af fagmönnum. Gólfhiti er í öllum rýmum hússins, handklæðaofnar á

baðherbergjum og veggofn í bílskúr. Deilikista gólfhitakerfis neðri hæðar er staðsett í lagnaskáp í

þvottahúsi en deilikista gólfhitakerfis efri hæðar er á baðherbergi. Leggja skal hitakerfið

samkvæmt teikningum og setja loka, mæla og krana á rétta staði. Verktaki er ábyrgur fyrir

úttektum og prófunum og skilar af sér fullbúnu kerfi tilbúnu til notkunnar.

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

talið af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið

svo sem efni, vinna flutningur o.s.frv.

3.4.4.2. Gólfhitakerfi

Allar gólflagnir skulu vera 16mm PEX rör og vera með súrefnisvörn. Þær þurfa að þola

6.0bar þrýsting við 50°C í 50 ár. Við hönnun og frágang gólfhitalagna eru tekin mið af ákvæðum

ÍST EN 1264-2 um gólfhita. Staðsetning slaufa í gólfi er 35-40mm undir yfirborði steypu og bil á

milli lagna er samkvæmt lagnaútreikningum, sjá kafla 8, 150mm. Slaufur gólfhitalagnana eiga að

vera samskeytalausar og bundnar við járnamottu með reglulegu millibili. Verktaki sér um að setja

upp deilikistur, dreifikistur, stofnloka, mælagrind og stilltum stýribúnaði, tilbúnum til notkunar.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) eða stykkjum (stk) mælt eða

talið af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið

svo sem efni, vinna flutningur o.s.frv.

3.4.4.3. Ofnhitakerfi

Ofnar eru einungis á baðherbergjum og í bílskúr. Notast skal við DN10 rör og verktaki

skal leggja lagnirnar eftir teikningum. Stærðir og tegundir ofna og staðsetning stúta og loka má

finna í ofnatöflu í lagnaútreikningum. Notast skal við loka og stúta frá viðurkenndum aðilum og

skal ofnakerfið uppfylla ÍST 69 og ÍST EN 422. Verktaki skilar af sér fullbúnu ofnakerfi tilbúnu

til notkunnar.

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

talið af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið

svo sem efni, vinna flutningur o.s.frv.

3.4.4.4. Snjóbræðsla

Við húsið verður affalssjóbræðslukrefi þ.e. affall frá gólfhita- og ofnakerfum sem nýtt

verður til bræðslu á snjó og klaka án viðbótar vatns frá hitaveitu. Leggja skal 25mm lághita PEM

snjóbræðslulagnir. Bil á milli lagna skal ekki vera meira en 25cm og leggja skal lagnir neðst í

steyptar plötur til að tryggja dreifingu á varma.

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

talið af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið

svo sem efni, vinna flutningur o.s.frv.

3.4.4.5. Lokar

Verktaki skal koma fyrir lokum samkvæmt lagnateikningum. Uppsetning á einstreymis-,

tæminga-, kúlu,- öryggis-, og áfyllingarlokum skal vera unnin af fagmanni og samþykkt af

eftirlitsmanni. Lokar eiga að vera frá viðurkenndum aðilum og gerðir fyrir 1,6MPa vinnuþrýsing.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum talið af teikningum. Í einingarverðum

skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo sem efni vinna og flutningur.

3.4.4.6. Síur

Verktaki skal koma fyrir síum samkvæmt teikningum. Þær skulu vera frá viðurkenndum

aðilum, settar upp af fagmanni og samþykktar af eftirlitsmönnum.

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

flutningur o.s.frv.

3.4.5. Hreinlætisbúnaður

3.4.5.1. Almennt

Verktaki skal ganga frá öllum hreinlætistækjum tilbúnum til notkunar. Nota skal

CE-merkt hreinlætistæki og fara eftir leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu. Á

baðherbergjum eru upphengd salerni með skolkassa felldann inn í vegg. Salerni eru úr hvítu

brenndu postulíni og nota skal hæglokandi klósettsetur. Sturtur eru byggðar á staðnum með

einhalla, 90cm bonti og Unidren niðurföllum úr ryðfríu stáli. Halli að niðurfalli skal ekki vera

minni en 20‰. Blöndunartæki á aðalbaðhergi á efri hæð skulu vera felld inn í vegginn,

handsturtan er felld inn í vegg hjá blöndunartæki og sturtuhausinn kemur niður úr loftinu. Sturta

á neðri hæð er með hefðbundnum utanáliggjandi blöndunartækum og er afmörkuð með 120cm

breiðu gleri, með “walk in” fyrirkomulagi. Handlaugar beggja baðherbergja eru úr keramiki á

upphengdri innréttingu og blöndunartæki úr burstuðu stáli. Á neðri hæð blöndunartækin áföst

handlauginni en á efri hæð eru blöndunartækin innfelld. Blöndunartæki og vaskar eldhúss og

þvottaherbergis eru úr burstuðu stáli. Þvottavél og uppþvottavél eru tengdar vatns og

frárennslsinslögnum nærliggjandi vaska með kúluloka. Blöndunartæki í bílskúr skulu hafa tengi

fyrir vatnsslöngu. Blöndunartæki fyrir heitan og kaldan pott eru staðsett í bílskúr. Öll
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blöndunartæki eru hitastýrð og hiti skal ekki fara yfir 60-65°C en handlaugar og pottur ekki yfir

41°C.

3.4.5.2. Tækjalisti

Eldhússvaskur m/blöndunart. vatnsl. o.þ.h. 1 stk .

Handlaugar m/blöndunart. vatnsl. o.þ.h. 2 stk.

Blöndunartæki f/sturtu 2 stk.

Blöndunartæki f/potta 2stk.

Blöndunartæki í bílskúr. 1 stk.

Þvottavél 1 stk.

Uppþvottavél 1 stk.

Ræstivaskur m/blöndunart. vatnsl. o.þ.h. 1 stk.

Salerni, vegghengt, innb. vatnsk. 2 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,

flutningur o.s.frv.

3.5. Rafvirki

3.5.1. Almennt

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

Plastefni skal vera tregbrennanlegt samkvæmt staðli IEC. Um raflagnir, rafkerfi, rafföng, frágang

þeirra og meðferð gilda ákvæði reglugerðar um raforkuvirki ásamt tæknilegum tengiskilmálum

rafveitna. Rafverktaki skal styðjast við staðalin ÍST 150 Raf- og fjarskiptalagnir fyrir

íbúðarhúsnæði - Gerð, staðsetning og fjöldi tengistaða. Óheimilt er að nota loftræstilagnir sem

lagnaleiðir fyrir raflagnir skv. 14.7.1. gr. í byggingarreglugerð nr. 112/2012.
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Verktaki skal skila verkinu fullunnu og leggja til og kosta alla vinnu, efni og tæki sem til

þess þarf. Að auki skal verktaki sjá um tengingu allra rafmagnstækja í eldhúsi, ljós, rofa og

tengla. Að verki loknu skal verktaki leggja teikningar þar sem sýndar eru allar breytingar og

frávik frá gildandi teikningum hönnuðar.

3.5.2. Raflögn í steypu og grunn

3.5.2.1. Inntak rafmagns

Inntak rafmagns skal vera 3-fasa, 63A og staðsett skv. teikningu á afstöðumynd.

3.5.2.2. Raflagnir og dósir í steypu.

Í steypta veggi og milliplötur skal koma fyrir öllum raflögnum, pípum, dósum og

steypulokum í steypumótum áður en mótunum er lokað fyrir steypun. Verktaki ber ábyrgð á að

koma ofangreindum búnaði í steypumót. Gleymist að koma fyrir lögnum eða dósum í mót skal

verktaki sjá um úrbætur á þeim mistökum.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) og lengdarmetrum (m) talið og

mælt af teikningum. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið

svo sem efni, vinna, vélar og flutningar.

3.5.2.3. Spennujöfnun

Jarðvír, sem þjónar spennujöfnun, skal vera lagður af verktaka frá töfluskáp að

sökkulskauti og vatnsinntökum. Verktaki skal einnig sjá um frágang á spennujöfnun í töfluskáp.

Tengja skal vatnsrör fyrir fram og bakrás heita og kalda vatns með 25q gulgrænum jarðvír með

klemmum samkvæmt teikningum, magnskrá og reglum. Tengja skal spennujöfnun við

sturtubotna með 6q gulgrænum jarðvír í samræmi við teikningar, magnskrá og reglur.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m) og mælt af teikningum. Í

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

vélar og flutningar.

3.5.2.4. Lagnir, dósir og samskeyti

Rafpípur skulu vera plastpípur af viðurkenndri og vandaðri gerð. Samskeyti pípa skulu

vera skeytt saman með plasthólkum með málmfjöður. Pípur og búnaður þeirra skulu vera þannig

gerðar að einangrun víra skaddist ekki innan í pípum eða af skörpum pípuendum.

Í alla töflukassa, tengikassa og gegnumdráttarkassa skal setja plastkraga, líkt og til dæmis

Fibo. Fræsa skal fyrir raflögnum og dósum í CLT einingum. Vanda skal frágang þegar fræst er

fyrir lögnum.

Raflagnir í léttum veggjum skulu vera vel skorðaðar og festar. Séu lagnir staðsettar í

einangrun skal gæta þess að einangrunin rýrni sem minnst við lagningu þeirra. Einnig skal gæta

þess að lega lagna skaddi ekki hljóðeinangrun milliveggja. Þar sem lagnir koma hlið við hlið skal

merkja lagnir með þeim hætti að auðvelt er að sjá hvaða kerfi hver pípa tilheyrir.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af teikningum. Í

einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

3.5.2.5. Dósir

Dósir skulu vera af vandaðri gerð úr plasti. Loftdósir skulu hafa skrúfufestingu fyrir lok

eða lampa. Rofa- og tengladósir skulu einnig hafa skrúfufestingu fyrir viðkomandi tæki.

Frágangur dósa skal vera þannig að þær séu sléttar við endanlegan flöt. Vatnsheldar

trefjaplastdósir a.m.k. IP44 skulu vera notaðar utanhúss. Öllum dósum ber að skila með loki,

tæki eða búnaði eins og við á hverju sinni.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

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

vélar og flutningar.
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3.5.2.6. Rafmagnstöflur

Rafmagnstöflur eða töfluskápa ber að setja upp í samræmi við teikningar. Verktaki skal

útvega rafmagnstöflur og töfluskápa. Töfluskápar skulu vera málmskápar af vandaðri gerð.

Verktaki gætir þess að í þeim rúmist allur sá búnaður sem þar er gert ráð fyrir og hafa að auki

20% auka pláss fyrir frekari búnað sem gæti verið settur upp síðar. Töflur skulu vera lausar við

ryk og önnur óhreinindi áður en búnaður er settur í þær.

Töflur skulu vera módul-uppbyggðar með þéttleika a.m.k. IP31. Öll tilgreind atriði gilda

um töflubúnað nema annað sé tekið fram. Allir hlutir í töflu skal merkja greinilega, svo sem vör,

liðar, raðklemmur, greinar og kvíslar. Merki skulu vera varanleg. Verktaki skal setja einlínumynd

og skrá yfir töflugreinar í plastvasa á innanverða töfluhurð hvers töfluskáps.

Samkvæmt teikningu skal tafla vera innfelld þannig að enginn hluti hennar standi út.

Fibo-stútar eða tilsvarandi notist fyrir lagnir í töfluskáp og 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 verks.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

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

vélar og flutningar.

3.5.2.7. Sjálfvör

Sjálfvör, vartappa og/eða bræðivör skal verktaki setja upp í samræmi við teikningar og

magnskrá. Gerð efnis skal vera vandað og viðurkennt af opinberum aðilum og samþykkt af

verkkaupa. Í töfluskápum skal koma fyrir sjálfvörum eins og sýnt er í uppdráttum. Vör skal vera

merkt með skýrum hætti, t.d. með tölu- eða bókstöfum svo auðvelt sé að sjá hvaða taug hún á við

og hvað tilheyrir viðkomandi taug.
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Sjálfvör til og með 50A eiga að vera fyrir skammhlaupsstraum 10kA Icu.

Fleirpólagreinar eiga að setja sjálfvarið út af einn póll verði yfirlestaður. Sjálfvirk vör skulu vera

með yfirálags og skammhlaupsvörn og með C-kennilínu nema annað sé tekið fram. Öll sjálfvör

skulu gerð fyrir 50°C umhverfishita.

3.5.2.8 Lekaliðar

Lekaliðum skal komið fyrir í töfluskáp eins og sýnt er á uppdráttum. Lekaliðarnir skulu

allir gerðir fyrir 63A málstraum og 0,03A lekastraum nema annars sé getið á einlínumyndum.

Lekaliðar skulu gerðir fyrir 50°C umhverfishita. Lekastraumsliðar skulu þola spennu- og

straumstoppa ásamt því að vera ónæmir fyrir jafnspennupúlsum á netinu, AC/DC liðar. Sama á

við um lekaliðasjálfvör. Festingar skulu vera stöðugar og frágangur allur uppfylla reglugerðir um

raforkuvirki.

3.5.3. Ídráttur, tenglar og rofar

3.5.3.1. Almennt

Ídráttur, tenglar, rofar o.þ.h. skal vera af þeirri gerð sem fram kemur á teikningum, í

magnskrá og samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg

vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir.

Verktaki skal kynna sér vel alla uppdrætti og verklýsingar og annast samræmingu ef

nauðsyn krefst. Beri verklýsingu og teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða hverju skal

fylgja hverju sinni. Öll frávik frá teikningum skulu vera samþykkt af verkkaupa. Efni og vinna

skal vera í hæsta gæðaflokki 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 rafvirki og tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt gildandi

reglum þess efnis. Verktaki skal uppfylla þær kröfur sem settar eru af Brunamálasstofnun

ríkisins, Landssíma Íslands og Vinnueftirliti ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
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3.5.3.2. Vinnuraflögn

Verktaki leggur til og kemur fyrir bráðabirgðarraflögn til að nota á meðan framkvæmdum

stendur og fjarlægir síðan þegar tímabært er. Vinnuraflögn er notuð til lýsingar á vinnustað og til

að tengja þau rafmagnstæki sem nota þarf á meðan framkvæmdum stendur. Raflögnina skal vera

hægt að rjúfa hvenær sem er með einum eða fleirum aðalrofum. Sem aðalrofa má nota

jarðstraumsliða. Vinnuraflögn skal útbúa þannig að hún standist öryggiskröfur.

3.5.3.3. Tenglar

Tenglar skulu allir vera af vandaðri gerð og gerð fyrir a.m.k. 16A málmstraum miðað við

220V spennu, 50rið, sé annars ekki getið á uppdráttum. Tenglar skulu vera innfelldir og skrúfaðir

í dósir. Klær skulu þá fylgja tenglum sem stærri eru en 16A. Tenglar og rofar skulu vera frá sama

framleiðanda og af sömu gerð nema annars sé getið. Litur skal vera valinn í samráði við

eftirlitsmann verkkaupa. Lok og rammar skulu alltaf í sama lit nema annars sé óskað. Þar sem

rofi og tengill, eða fleiri en einn tengill eru á sama stað skulu  þeir staðsettir í sama ramma.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk) talið af teikningum. Í

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

vélar og flutningar.

3.5.3.4. Rofar

Rofar skulu vera af þeirri gerð og stærð sem magntöluskrá og teikningar segja til um.

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 230V spennu og 50rið, sé annars ekki getið

á uppdráttum. Rofar skulu vera innfelldir, nema annars sé óskað.

3.5.3.5. Ídráttarvír

Ídráttarvír skal vera plasteinangraður eirvír, brunatregur samkvæmt brunaþolsflokki IEC

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

a.m.k. 1,5 , mismunandi eftir notkun ásamt því að þola þann málstraum sem getið er á𝑚𝑚2
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einlínumyndum, sem sýna stærð og gerð strengja. Nota skal mismunandi liti fyrir fasataugar, en

þó þannig að sami litur haldist fyrir sama fasa alls staðar í raflögninni. Leiðslur skulu vera

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.

3.5.3.6. Girni

Draga skal girni 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 allt sem þarf í þessa vinnu.

3.5.4. Lampar tæki og fl.

3.5.4.1. 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.

Efni og vinna skal vera í hæsta gæðaflokki og uppfylla ákvæði reglugerða. Raflagnaefni

og búnaður þess skulu samþykktir af Löggildingarstofu. Allt efni og rafbúnaður skal fullnægja

staðli CEE og IEC. Sérstaklega skal tekið fram að plastefni skulu vera brunatreg samkvæmt

staðli IEC. Verktaki ber fulla ábyrgð á verkinu gagnvart verkkaupa og viðkomandi orkuveitu og

tilkynnir verkið til orkuveitu samkvæmt reglum.

Verktaka ber einnig skylda að uppfylla allar þær kröfur sem Brunamálastofnun ríkisins,

Landssími Íslands og Vinnueftirlit ríkisins um frágang lagna og búnaðar.
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3.5.4.2. Tækjalisti

Lampar 8 stk .

Rofar 18 stk.

Tenglar 43 stk.

Ísskápur 1 stk.

Bakaraofn 1 stk.

Örbylgjuofn 1 stk.

Helluborð 1 stk.

Eldunarháfur 1 stk.

Loftljós 25 stk.

Veggljós 6 stk.

Sjónvarp 2 stk.

Dyrasími/hurðaopnun 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.

3.5.5. Smáspenna

3.5.5.1. 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
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teikningum ekki saman, skal verkkaupi ákveða hverju skal fylgja hverju sinni. Fá skal samþykki

verkkaupa og fyrir öllum frávikum frá teikningum.

Vinna og efni skal vera í hæsta gæðaflokki 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. Sérstaklega skal tekið fram að plastefni

skuli 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

Vinnueftirliti ríkisins um frágang lagna og búnaðar.

3.5.5.2. Tölvutenglar og dyrabjalla

Síma- og tölvutengla skal tengja samkvæmt magntöluskrá og teikningum. Tenglarnir

skulu að fullu tilbúnir til notkunar við afhendingu verksins. Tengja skal bjölluhnapp 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

3.6. Frágangur innanhúss

3.6.1. Almennt

Verktaki ber ábyrgð á öllum frágangi innanhúss, til að mynda múrverki, smíðavinnu,

einangrun, frágangi á votrýmum, gólfefnum og innréttingum, ásamt uppsetningu og efnisvali í

léttum veggjum. Vinna skal eftir viðeigandi verklýsingum, magnskrá og teikningum. Teiknisett

sem hafa fengið samþykki skulu vera notuð til kaupa á efni og áætla verðtilboð frá verktökum.

Verktaki ber einnig ábyrgð á réttri meðhöndlun efna og að fara eftir lýsingum frá efnissala.

Verktakar skulu ætíð vera faglærðir.
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3.6.2. Múrverk

Húsið er einangrað að utan en í bílskúr er loftið einangrað að innan með 100mm

einangrunarplasti. Einangrun er fest í loftið með steiningarlími og dýflum, utan á hana er sett

nælonnet og rappmúr. Endanleg múrkápa skal vera 25mm skv. kröfum í byggingarreglugerð.

Steyptir veggir skulu vera múraðir að innan eftir að pípulagna- og rafmagnsvinnu hefur

verið lokið í þeim veggjum. Verktaki skal nota handvíbrara til þess að koma í veg fyrir

steypuhreyður í lagnastokkum og gæta þess að múrblandan sé rétt blönduð. Í lagnastokkum á

milli hæða þarf að huga vel að brunakröfum og nota viðeigandi múrblöndur. Gera þarf við

steypta veggi ef eitthvað hefur brotnað upp úr steypunni með sérstakri viðgerðarblöndu. Öll

múrvinna skal unnin af fagmönnumi.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.2.1. Grófpússning veggja og lofta

Steyptir veggir og loft skulu múraðir með þeim múr sem magntöluskrá og teikningar

segja til um samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg

vinnubrögð, staðla, lög og reglugerðir. Mikilvægt er að verja lagnir, niðurföll, rafmagnsdósir,

glugga, hurðir og annað sem gæti orðið fyrir hnjaski við múrun. Áður en múrað er er mikilvægt

að tryggja að allir fletir séu lausir við óhreinindi og skal verktaki slípa eða þvo þá fleti sem múra

á. Til að auka viðloðun múrblöndunnar við steypu enn frekar er notaður akrýl-grunnur.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.
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3.6.2.2. Flot

Steyptir gólf skulu flotuð með því floti sem magntöluskrá og teikningar segja til um

samkvæmt meðfylgjandi verklýsingum og unnið í samræmi við góð og fagleg vinnubrögð,

staðla, lög og reglugerðir. Allir gólffletir skulu hreinsaðir vel og slípaðir ef til þess þarf áður en

flotað er en einnig er settur akrýl-grunnur til að auka viðloðun við steypu. Hæðarpunktar eru

ákvarðaðir og vandlega merktir fyrir flotun. Þar sem niðurföll eru í gólfi skulu gólf halla í átt að

niðurfalli skv. Teikningum og meðfylgjandi verklýsingu.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.2.3. Flísalagnir og frágangur í votrýmum

Flísalögn skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu með góðum og faglegum

vinnubrögðum í samræmi við staðla, lög og reglugerðir, nauðsynlegt er að yfirfara undirlag m.t.t.

hugsanlegrar skekkju. Gæði flísa skal miðast við staðalinn DIN 18155 og 18166. Endanlegt val á

flísum gert í samráði við verkkaupa og/eða hönnuð.

Samkvæmt ISO 10545.2 skulu frávik ekki vera meiri en:

● Lengd og breidd 土0,6% að hámarki

● Þykkt 土5% að hámarki

● Frávik frá beinni línu á flísahliðum: að hámarki 土0,5% af lengd flísahliðar

● Frávik frá réttu horni 土0,6% að hámarki

● Öldur og vindingur í yfirborði 土0,5% að hámarki

Undir flísar í votrýmum skal bera á veggi og gólf kvoðu og kverkborða frá

viðurkenndum framleiðenda. Mikilvægt er að grunna og rykhreynsa fleti undir kvoðu. Mikilvægt

er að athuga að mismunandi tegundir grunna eru notaðir á gips, timbur og steypu og þarf að gæta

þess vel að viðeigandi grunnur sé notaður. Verktaki sem tekur að sér flísalögn þarf að reikna út
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deilinguna á hvert herbergi fyrir sig, bæði svo að flísalögnin líti vel út og nýtingin á flísum sé

góð. Kvoðu í kringum sturtu og baðkar þarf að vanda vel, þannig að kvoðan myndi góða húð

sem hleypir engu vatni í gegnum sig. Litur fúgu og sílikons er valin í samráði við verkkaupa og

hönnuð, gott er að fúga og sílikon sé frá sama framleiðanda og standast kröfur varðandi sýruþol

við sturtu eða baðkar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.2.4. Múrblöndur og önnur efni

Sérefni og múrblöndur:

● Viðgerðarblanda sé notuð í viðgerðir á steypu uppslætti

● Samsteypa í alla lagnastokka, eiginleikar: þenst út í alla kanta eftir blöndun og vinnu og

lokar milli hæða betur en aðrar blöndur.

● Rappmúr og innimúr (sprautumúr)

● Steiningarlím til að líma upp einangrunarplast.

● Grunnur sem er notaður á steypta fleti skal vera notaður í tveimur umferðum, (⅓ í fyrstu

umferð, ½ í annarri umferð)

● Grunnur á timbur og gips er ekki sá sami, sedninn grunnur og ætlaður á fleti sem drekka

minna í sig

● Flot, fer allt eftir þykktum, en fer þykktin yfir 5 cm skuli nota trefjastyrkt flot.

● Mótunarmúr í sturtubotn ef við á.

● Flísalím þarf að vera viðurkennt lím á gólfhita, þarf að þola 20-35 gráður.

3.6.3. Léttir veggir og klæðningar innanhúss

3.6.3.1. Almennt

Allt tréverk skal unnið úr valdri furu eða beyki, samþykktum af verkkaupa. Efni í

innanhússmíði skal vera þurrt, rakastig 6%, gipsplötur skulu vera af viðurkenndri gerð. Festingar,
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skrúfur og saumur skulu vera heitgalvanhúðað nema annað sé tekið fram í lýsingu eða á

uppdráttum. Verktaki skal leggja til og kosta allar nauðsynlegar festingar o.þ.h. þó þeirra sé ekki

getið sérstaklega í lýsingum og uppdráttum. Um fjölda þeirra og styrkleika skal hafa samráð við

verkkaupa. Lím skulu vera fyrsta flokks og vatnsþétt. Rakastig skal vera komið niður fyrir 20%

miðað við hitastig 20०C umhverfis, áður er tréverk er sett í húsið. Rakastig steinsteypu skal ekki

vera hærra en 1,7% (þungaprósenta).

3.6.3.2. Innveggir og niðurtekin loft

Innveggir efri hæðar skulu vera spartlaðir og grunnaðir með hvítri grunnmálingu og allar

kverkar bæði lóðrettar í hornum og meðfram lofti skulu vera kíttaðar með akrýl-kítti sem

málning loðir vel við. Léttir milliveggir skulu byggðir upp úr lóðréttum stoðum þar sem bil á

milli stoða er eins og sýnt er í magnskrá og skulu vera af þeirri gerð sem kveðið er á um.

Sérstaklega þarf að gæta að styrk og efnisvali veggja á baðherbergjum. Þeir skulu vera byggðir

með lóðréttum stoðum og krossviðarplötum undir rakavörðu og myglufríu gipsi. Styrkja þarf

einnig veggi sértstaklega með krossvið sem eiga bera innréttingar.

Niðurtekin loft eru á efri hæð hússins, í svefnherbergjum, baðherbergi og á gangi. Loftið

skal byggt upp með timburgrind, klæddri með gipsplötum, nota þarf rakavarið og myglufrítt gips

í votrými.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.3.3. Gipsplötur

Gipsplötur skulu vera frá fyrsta flokks framleiðanda, 13mm þykkar. Innveggir skulu

reistir eftir leiðbeiningum framleiðanda og þurfa þeir að uppfylla kröfur hönnuða, reglugerða

mannvirkjastofnunar og DS/SBI staðla. Í votrými skal nota rakaþolnar og myglufríar plötur.

Samskeyti skulu ekki vera sjáanleg þegar veggirnir eru fullfrágengnir. Gipsplötur skal ekki setja

upp við lægra hitastig en 15० C.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.3.4. Krossviðarplötur

Krossviðarplötur sem notaðar eru til styrkingar milliveggja skulu vera af þeirri gerð sem

kveðið er á um í magnskrá, plöturnar eru skrúfaðar fastar með 3,5 x 35mm skrúfum í stoðir með

ekki meira en 300mm millibili.

3.6.3.5. Klæðning CLT eininga að innan

Klætt er innan á CLT einingar með 13 mm gipsplötum, ekki er þörf fyrir rakasperru í

útveggi þar sem húsið er einangrað að utan. Í votrýmum skal vera klætt með rakavörðu og

myglufríu gipsi. Milli hæða í stigagangi skal gips vera klætt utan á timburgrind í þeirri þykkt sem

sýnd er á verkteikningum til að stemma við steypta útveggi neðri hæðar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.4. Gólfefni

Parket skal leggja á ganga, alrými, svefnherbergi og afþreyingarherbergi. Parket skal vera

12mm að þykkt og undirlagsdúkur 1,6mm, hann skal vera viðurkenndur hljóðdúkur. Val á parketi

skal gert í samráði við verkaupa og/eða hönnuð. Mikilvægt er að fylgja leiðbeiningum

framleiðanda gólfefnis varðandi undirbúning og framkvæmd. Allt gólfefni skal lagt af

fagmönnum. Gæta skal að rifur meðfram veggjum mæti lágmarkskröfum framleiðanda og fylla

skal meðfram veggjum með fúgumassa í sambærilegum lit eða fela rifu með gólflistum, val skal

vera gert í samráði við verkkaupa.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í metrum (m) annars vegar fermetrum (m²) talið

af teikningum. Í einingaverðum skal vera innifalinn allur kostnaður við að fullgera verkið svo

sem efni, vinna, flutningur o.s.frv.

3.6.5. Handrið

Handrið stiga skal vinna samkvæmt sérteikningum. Það er á ábyrgð verktaka að

samræma teikningar við mál á verkstað áður en handriðið er smíðað. Handrið liggur upp með

stiga milli hæða og þjónar þar einnig sem handrið fyrir stiga opin á efri hæð. Handriðið er úr

svartmáluðum stálrimlaeiningum sem festar eru utan á hlið stigans með múrboltum. Handlisti er

úr dökkri eik í stærðum 25 x 55mm. Handrið skulu vera barnheld svo mesta bil milli lóðrétta

fleka skal ekki vera meira en 89mm og hæð handriðs sé 1,2m.

3.6.6. Járn og blikksmíði

3.6.6.1. Járnsmíði

Stál og stálfestingar skulu fylgja magntöluskrá, teikningum og meðfylgjandi

verklýsingum og unnin í samræmi við fagleg vinnubrögð, staðal ÍST EN 10025-2 og önnur lög

og reglugerðir. Stál skal vera í gæðaflokki 8,8 nema annað sé tekið fram. Nota má önnur efni en

fram kemur í verklýsingum séu þau sambærileg og samþykki verkkaupa liggur fyrir.

3.6.6.2. 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. Öll vinna skal vinna

samkvæmt teikningum, meðfylgjandi skjölum og unnin faglegum vinnubrögðum og að öllum

lögum og reglugerðum sé fylgt.

3.6.6.3. Útsogsventill og útsogsristar

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

teikningar og magnskrá. Búnaður skal vera af vandaðri gerð og samþykktar af verkkaupa.

Soghólf búnaðarins skal vera með stillanlegu loftmagni og skal loftmagnsmæling gerð með
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þrýstimælingu að viðstoddum eftirlitsmanni verkkaupa. Tengja skal útsogsrist og útsogstúður

með álbarka með klemmum.

3.6.7. Málun Innanhús

3.6.7.1. Almennt

Verktaki skal vinna verkið samkvæmt teikningum og verklýsingu þessari eftir því sem við

á. Verktaka ber að fara eftir teikningum án breytinga nema með samþykki verkkaupa. Verktaki

skal vinna verk með góðum og faglegum vinnubrögðum í samræmi við staðla og

notkunarupplýsingum viðkomandi efnis. Loftraki húss skal vera minni en 60% í a.m.k. 10 daga

áður en að málningarvinna hefst. Verktaki skal framkvæma athugun á raka í steypu áður en vinna

hefst. Rakastig í steypu skal eigi vera hærra en 1,7% og rakastig í múr skal ekki vera hærri en

2%. Í og við glugga og á öðrum stöðum þar sem raki getur komist að skal nota lakksparl ef

spartla þarf. Veggir að innan skulu vera málaðir hvítir. Hreinsa þarf öll óhreinindi á þeim flötum

sem á að mála og gæta þess að engin efni séu til staðar sem hafa skaðleg áhrif á málningu, s.s.

ryk, feiti og önnur óhreinindi.

Vanti upp á verklýsingar, skal nota viðurkennd efni og tæki sem verkkaupi samþykkir.

Gæta skal þess að málning, fylliefnum eða upplausnum sé eytt á eyðingarstöð. Ekki má undir

neinum kringumstæðum hella því í frárennslislagnir hússins.

3.6.7.2. Málun gipsplötuveggja og lofta

Verktaki skal sjá til þess að verk sé unnið af fagaðila. Ganga skal frá öllum samskeytum

og kverkum með viðurkenndu trefjaneti áður en spörtlun hefst. Við samskeyti skal tvíspartla svo

samskeyti platna séu ekki sjáanleg. Þar sem mismunandi byggingarefni mætast t.d. horn veggja

eða lofta skal kítta með akrýl-kítti. Ganga skal frá úthornum innveggja með viðeigandi

hornalistum. Áður en málun hefst skulu fletir vera hreinir og laus við öll óhreinindi. Gæta skal

sérstaklega að því að veggir séu þurrir áður en málun hefst.

Verkferli við málun veggja og loft klædd gipslötum skal vera eftirfarandi:

- Gæta skal sérstaklega að veggfletir séu hreinir og þurrir. Hreinsa skal rými sem að málun fer
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fram í svo ryk þyrlist ekki upp við framkvæmd.

- Grunna með einni yfirferð af vatnsþynnalegri grunnmálningu.

- Gera skal við holur eftir skrúfur í plötum ásamt öðrum misfellum á yfirborði flatar með spartli,

pússa yfir með sandpappír með viðeigandi grófleika og bletta yfir.

- Í síðustu umferð skal mála með málningu með 10% herði nema um sé að ræða eldhús,

baðherbergi, þvottahús eða geymslu. Þá skal nota votrýmismálningu með 20% herði.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum (𝑚 ). Glugga- og tvö dyragöt og

önnur göt eru dregin frá við útreikning á 𝑚. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur

kostnaður við efni og vinnu.

3.6.7.3. Málun steyptra innveggja og lofta

Fletir skulu vera hreinir og þurrir áður en málun hefst,

Slétt sandsparl skal mála á eftirfarandi hátt:

-Slípa lauslega.

-Ein umferð af blöndu sem samanstendur af einum hluta vatnsþynnanlegri plastmálningu, einum

hluta herðir og einum hluta vatns.

-Blettspörtlun, slípun og blettamálun milli umferða eftir þörfum.

-Í síðustu umferð skal mála með málningu með 10% herði nema um sé að ræða eldhús,

baðherbergi, þvottahús eða geymslu. Þá skal nota votrýmismálningu með 20% herði.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í fermetrum (𝑚 ). Glugga- og tvö dyragöt og

önnur göt eru dregin frá við útreikning á 𝑚. Í einingarverðum skal vera innifalinn allur

kostnaður við efni og vinnu.

3.6.8. Innréttingar

3.6.8.1. Almennt

Verktaki skal kynna sér viðeigandi teikningar og vinna verkið samkvæmt þeim eins og

við á. Engar breytingar má gera nema með samþykki verkkaupa. Smíði og uppsetning innréttinga

skal eins og fyrr segir fara fram samkvæmt teikningum og verklýsingu. Uppfylla skal allar helstu
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kröfur um gæði og frágang, staðla, lög og reglugerðir. Verkkaupi skal velja allt innréttingar efni.

Lakk skal vera glært nema annað komi fram á teikningum eða í magnskrá. Verktaki skal alltaf

fylgja leiðbeiningum framleiðanda við uppsetningu innréttinga og hurða. Mæla skal fyrir öllum

innréttingum og hurðum áður en smíði hefst.

3.6.8.2. Eldhúsinnréttingar

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

eldhúsinnréttingar skal vera fyrsta flokks, þurrkað og með rakastig 8-11%. Eldhússkápar og

hillur skulu vera smíðaðar úr hvítum plastlögðum spónaplötum. Framhliðar skulu vera með

hvítum melaminhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði. Nema annars sé sérstaklega óskað.

Borðplötur skulu vera úr náttúrusteini. Gæta skal að öllum frágangi innréttinga. Eldhús skal

útbúið vask, eldavél, bakaraofni, kæliskáp, plássi fyrir uppþvottavél ásamt vinnurými.

Eldhúsvaskur skal vera a.m.k. 10-12cm djúpur með innbyggðum tappa. Hæð á eldhúsborðplötu

skal vera a.m.k. 90cm. Kantar skulu vera kantlímdir með sama efni og viðkomandi plata og

skúffur og skúffubotnar skulu vera úr plasthúðuðu efni. Forstykki þeirra skulu vera spónlögð og

kantlímd á öllum köntum. Lamir skápa skulu ekki vera sjáanlegar og gæta skal sérstaklega að því

að innréttingar, hurðir o.þ.h. verði ekki fyrir skemmdum við uppsetningu. Innrétting skal falla vel

að veggjum og festa þarf þær tryggilega.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í einingaverði er

allt efni, verkfæri, vinna og frágangur eldhús tilbúið til notkunar.

3.6.8.3. Baðinnréttingar og þvottahús

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

teikningum. Tréverk innréttinganna skal vera fyrsta flokks, þurrkað og með rakastig 8-11%.

Baðskápar og hillur skulu vera smíðaðir úr hvítum plasthúðuðum spónaplötum. Framhliðar skulu

vera með hvítum melamínhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði, nema annars sé sérstaklega

óskað. Borðplötur skulu vera vatnsfráhrindandi, plastlagðar spónaplötur. Gæta skal að öllum

frágangi innréttinga.
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Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í einingaverði er

allt efni, verkfæri, vinna og frágangur.

3.6.8.4. Fataskápar og aðrir veggfastir skápar

Sérsmíðaðir skápar eru í öllum svefnherbergjum, auk anddyris, bílskúrs, baðherbergjum

og geymslu. Skápar eru settir upp eftir teikningum hönnuðar. Framhliðar skápa skulu vera með

hvítum melamínhúðuðum spónaplötum og möttu yfirborði, nema sérstaklega sé óskað eftir öðru.

Lamir og brautir skulu vera frá vönduðum framleiðanda. Kantar skulu vera kantlímdir með sama

efni og viðkomandi plata. Skúffur og skúffubotnar skulu vera úr plastlögðu efni. Forstykki þeirra

skulu spónlögð og kantlímd á öllum köntum. Lamir skulu ekki vera sjáanlegar.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m). Innifalið í einingaverði er

allt efni, verkfæri, vinna og frágangur.

3.6.8.5. Borðplötur

Borðplötur skulu vera sérmíðaðar í bílskúr, baðherbergjum, þvottahúsi og eldhúsi.

Endanlegt efnisval skal vera í samráði við verkkaupa og hönnuð.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í lengdarmetrum (m), mælt af teikningum. Í

einingarverðum skal vera innifalið öll efni og vinna.

3.6.9. 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 veggi við allar innihurðir

sem opnast að veggjum eða innréttingum. Hurðir skulu uppfylla þær kröfur sem gerðar eru í

viðurkenndum stöðlum.

Innihurðir verða spónlagðar. Hurðir og karmlistar skulu vera kantlímdir og spónlagðir

með spæni. Allur spónn skal vera valinn og af sömu gerð. Lakk á hurðum og körmum skal vera

glært, þola vatn og feiti. Setja skal tvær lamir með kúlulegum á allar léttar innihurðir.
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Eldvarnahurðir skulu vera af þeirri stærð og gerð sem segir í magnskrá, skulu þær vera af

viðurkenndri gerð og standast þær kröfur sem þeim er ætlað. Karmar eldvarnahurða skulu vera úr

stáli. Koma skal fyrir þrem lömum á eldvarnarhurðir. Verktaki skal fylgja leiðbeiningum

framleiðanda við uppsetningu hurða.

Magntölur og einingarverð: Magn er gefið upp í stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði er allt

efni, verkfæri, vinna og frágangur.

3.7. Frágangur utanhúss

3.7.1. Almennt

Frágangur utanhúss skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu með góðum og

faglegum vinnubrögðum í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Frágangi utanhúss tilheyrir

klæðning útveggja, sökkla, veranda, glugga, útihurða og þak. Öll vinna skal vera unnin af

fagaðilum í tilteknu verki. Eftirlitsmaður verkkaupa skal alltaf veita samþykki á efnisvali. Neðri

hæð húsnæðis er staðsteypt og að hluta til niðurgrafinn. Sökkull útveggir, botnplata og milliplata

ásamt innveggja eru steyptir. Efri hæð húss er byggð upp með CLT einingum, framleiddar af

viðurkenndum framleiðanda. Einingar koma tilsniðnar á byggingarstað.

3.7.2. Trésmíði utanhúss og klæðningar

3.7.2.1. Almennt

Öll vinna sé unnin af fagmönnum með réttindi í viðkomamdi iðngrein. Sú upptalning á

efni er á eftir kemur er aðeins til gæða viðmiðunar og er verktaka heimilt að leggja fram önnur

efni en krefst það samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa. Ávalt skal setja tjöru eða asfaltpappa

milli ólíkra efna eins og t.d. timburs og steypu, stáls og áls. Einnig milli ólíkra málma þar sem

hætta er á spennumun og tæringu. Verkin á að vinna samkvæmt uppdráttum, útboði, verklýsingu

þessari og magntölu í tilboðsskrá. Öll efni og uppsetning skulu unnin samkvæmt fyrirmælum

framleiðanda þeirra og eftirlitsmanni verkkaupa.
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3.7.2.2. Þakkantur

Vinna við grind og klæðningu þakkants að fullu skal fylgja meðfylgjandi verklýsingu

með góðum og faglegum vinnubrögðum í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Tréverk sem

nota á til verksins skal vera gagnfúguvarið og festingar heitgalvanhúðaðar ef annað kemur ekki

fram á teikningum eða í magnskrá. Timbursperra skal halda áfram sem grind þakkants auk undir

og yfirlekta, borðaklæðningar undir þakkant og álflasningar á hliðar. Þakkantur er klæddur með

krossviðsplötum á hliðum en svartmálaðri furu undir þakkant. Gæta þarf að viðeigandi loftun í

þakkanti. Nánari lýsingu er að finna í verkteikningum varðandi frágang á þakkanti, frágang við

þakrennur, loftun og lagningu pappa á þaki.

3.7.2.3. Álklæðning og t-álundirkerfi

Útveggir hússins eru klæddir með læstri álklæðningu, við uppsetningu skal fylgja

leiðbeiningum frá framleiðanda. Klæðningin skal vera 0,4mm þykk, seltuþolin, læst álklæðning.

Klæðningin þarf einnig að standast allar kröfur byggingareglugerðar og staðalsins ÍST DS

419:1984. Allt efni og uppsetning skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og skv.

fyrirmælum framleiðanda og verkkaupa.

Álið skal setja upp á T ál-undirkerfi, fest með stillanlegum vinkilfestingum á alla útveggi

á efri hæð hússins. Öndunardúk skal koma fyrir undir einangrun CLT veggja, einangrað er með

100mm steinullarplötum sem festar eru á með dýflum. T-lista álundirkerfi skal festa með

sjálfborandi skrúfu á vinkill álundirkerfis.

3.7.2.4. Einangrun sökkla og útveggja

Útveggir efri hæðar skulu vera einangraðir með 100mm steinull. Útveggir neðri hæðar og

sökkull eru einangraðir með 100mm harðri frauðplasteinangrun, sökkull bæði að innan og utan

en veggir einungis að utan. Þeir veggir sem eru niðurgrafnir eru einangraðir með 100mm steinull.

3.7.2.5. Múrverk útveggja

Múraðir veggir utanhúss skal vinna samkvæmt meðfylgjandi verklýsingu með góðum og

faglegum vinnubrögðum í samræmi við staðla, lög og reglugerðir. Málað skal vera yfir múrkerfi
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nema sérstaklega sé óskað eftir öðru, þá skal fara yfir múrhúð með sílani til að verja múrhúð og

koma í veg fyrir háræðasprungur og frostþýðuáhrif.

3.7.3. Gluggar, gler og útihurðir

3.7.3.1.  Almennt

Við val á útihurðum og gluggum skal taka mið af kröfum íslenskra þjóðskjala, evrópskum

stöðlum um þol og byggingarreglugerð m.a með tilliti til vindálags og dempara. Gluggar eru

ál-timburgluggar. Hurðir eru ál-timburhurðir. Gluggar og útihurðir koma fram á verkteikningum arkitekta,

að auki eru þeir merktir inn á ásýndum. Við uppsetningu glugga og hurða skal verktaki tryggja

fagleg og góð vinnubrögð sem og gera ráðstafanir á verkstað til að koma í veg fyrir skemmdir og

óhreinindi á meðan framkvæmdinni stendur. Áður en gluggar eru settir í skal verktaki samræma

teikningar frá hönnuði og mæla stærð glugga- og hurðagötum á verkstað. Stálfestingar á gluggum

og hurðum skal vera ryðfrítt nema annað sé óskað af verkkaupa. Gert er ráð fyrir að gluggar og hurðir

komi glerjuð frá verksmiðju.

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

1100Pa. Göt fyrir glugga og hurðir eiga að vera í mesta lagi 20mm stærri en glugginn sjálfur

þannig að fúgan sé ekki stærri en 10mm. Fúguna skal einangra og þétta. Vanda skal sérstaklega

þéttingu glugga og að aðferð þéttingar standist gæðakröfur. Allar skrúfur skulu vera ryðfríar og

aðrar festingar ryðfríar eða úr plasti.

3.7.3.2.  Gluggar

Gluggar hússins eru úr ál-timbri og eru í sama lit og klæðningin, RAL7015. Verktaki skal

sýna fram á að gluggar mæti kröfum um þéttleika, stífleika o.fl. sem getið er í

byggingarreglugerð og stöðlum. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á gluggum og gleri.

Gluggar skulu koma tilbúinir með gleri frá verksmiðju. Gluggarnir eru festir með með ál

vinklum eða ryðfríum vinklum. Framkvæma skal ísetningu glugga í þurru veðri. Óhreinindi

skulu hreinsuð af fúgum áður en hafist er handa við að einangra og þétta fúgur. Glerfals að neðan

53



Háskólinn í Reykjavík

Iðn- og tæknifræðideild

Vorönn 2022

skal vera í halla, 1:8 út á við. Verktaki og gluggaframleiðandi bera fulla ábyrgð á verkinu varðandi

lekahættu og fullnaðar frágang.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í m2 . Innifalið í einingaverði er efni og vinna við

ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.

3.7.3.3. Útihurðir

Útihurð í aðalinngangi hússins er úr ál-timbri. Flekinn í útihurð er úr timbri en karmurinn,

eins og gluggar, er úr ál-tré. Útihurðir eru með sama litanúmer, RAL 7015. Þétting skal vera sett

að innan og utan milli útveggs og karms en mikilvægt er að tryggja góða einangrun til að forðast

mikið varmatap. Lamir á hverri hurð skulu vera a.m.k þrjár, frá viðurkenndum aðila og uppfylla

notkunarþörf. Læsingar eiga að vera þriggja punkta nema annað sé tekið fram. Við ísetningu skal

notast við ráðleggingar og fyrirmæli framleiðanda. Á hurðina skal setja bréfalúgu sem er lokuð

bæði að utan og innan. Verktaki og hurðaframleiðandi bera fulla ábyrgð á verkinu varðandi lekahættu

og fullnaðarfrágang.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði er efni og

vinna við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.

3.7.3.4. Svalahurðir

Svalahurðir eru úr ál-timbri, með stórri rúðu. Litur á ál-tré hurðum hefur einnig sama

litanúmerið, RAL7015. Lamir þurfa að vera a.m.k. þrjár og skal vera hurðapumpa. Verktaki ber

fulla ábyrgð á uppsetningu og þéttingu hurðar. Ábyrgð framleiðanda skal a.m.k vera 10 ár á

hurðum og gleri. Verktaki og hurðaframleiðandi bera fulla ábyrgð á verkinu varðandi lekahættu og

fullnaðar frágang.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt stykkjum (stk). Innifalið í einingaverði er efni og vinna

við ísetningu, festingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að fullu.
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3.7.3.5. Vatnsbretti og flasnignar

Vatnsbretti glugga og hurða skulu vera úr 2mm beygðu áli í sama lit og klæðningin, RAL

7015. Flasningar skulu vera úr 1mm þykku áli einnig í sama lit. Flasningar skulu vera beygðar

með hliðum og meðfram glugga en látnar ganga undir klæðningu.

Magntölur og einingaverð: Magn er mælt í lengdarmetrum (m). Innifalið í einingaverði er efni

og vinna, festingar, samsettar einingar og allur kostnaður sem til fellur til að klára verkið að

fullu.

3.7.3.6. Bílskúrshurðir

Bílskúrshurðir skulu vera af viðurkenndri gerð úr einangruðum samlokueiningum

klæddar áli í sama lit og klæðning hússins, RAL 7015. Verktaki sér um uppsetningu og að koma

fyrir sjálfvirkum opnunarbúnaði með fjarstýringu og rofa. Hurðirnar skal stilla af þannig að þær

opnist og lokist nákvæmlega eins og til er ætlast. Verktaki og hurðaframleiðandi bera fulla ábyrgð á

verkinu varðandi lekahættu og fullnaðar frágang.

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.

3.8. Frágangur lóðar

3.8.1 Jarðvinna

3.8.1.1. Almennt

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

lóðir og opin svæði í byggingarreglugerðs skal höfð í huga við vinnu þeirra verkþátta sem snúa

að frágangi lóðar. Verktaki skal sjá um fullnaðarfrágang lóðar og skal ganga frá lóð snyrtilega og

í samræmi við uppdrætti. Áður en frágangur lóðar hefst skal verktaki hafa kynnt sér

staðsetningar lagna í jörðu til að geta tekið tillit til þeirra við gröft.
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3.8.1.2. Gröftur og flutningur innan lóðar

Allur laus, lífrænn og ófrostþolinn jarðvegur skal fjarlægður af öllum hellulögðum eða

steyptum stéttum á fastan og burðarhæfan botn eða niður á 80cm dýpi undir endanlegu

jarvegsyfirborði. Grafa skal niður á fastan og burðarhæfan botn í samræmi við teikningar,

magnskrá og magntölur í verklýsingu.

3.8.1.3. Jöfnun lóðar

Verktaki skal ganga frá öllu landi í hönnuðarhæðir og/eða eins og fram kemur á

lóðauppdrætti. Allt fylliefni skal vera frostöruggt. Móta skal svæði svo að það sé fullbúið til

grasþakningar og gróðursetningar. Aðkomusvæði og bílaplan skal vera tilbúið undir steypuvinnu.

3.8.2. Steyptur skjólveggur

Skjólveggur þarf að uppfylla kröfur sem gefnar eru út um hæð á handriðum, minnst

1200mm, skjólveggur þessi er framhald af steyptum veggjum neðri hæðar og einangraður að

utan til að halda sömu þykkt upp úr. Skjólvegg er lokað að ofan með flasningu til að loka sári og

koma í veg fyrir skemmdir á bak við einangrun og múrkerfi.

3.8.3. Steypt verönd

Steypt verönd er bæði sunnan og norðan megin við húsið á efri hæð. Við verönd á

norðurhlið er steyptur stigi sem nær niður á bílaplan hússins. Snjóbræðsla er í veröndinni sunnan

við hús þar sem einnig er gert ráð fyrir niðurfelldum, heitum og köldum pottum.

3.8.4. Gróður

Grasþekja skal alla lóðina nema innkeyrslu og verandir. Val á gróðri og trjám skal vera

ákveðið í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.
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3.8.5. Búnaður

Forsteypt sorptunnuskýli með timburhurðum er komið fyrir við bílaplan. Skýlið skal

rúma þrjár stórar sorptunnur. Sorpskýli skal vera í samræmi við 6.12.8. gr. í byggingarreglugerð.

Vinna skal verkið samkvæmt teikningum.

4. TILBOÐSSKRÁ

4.1 tilboðsblað

Tilboðsskrá er sett fram til að sannreyna gildi tilboðs og hæfi bjóðanda og meta hvaða

tilboð er hagkvæmast. Tilboðsblað hefur 8 verkþætti sem eru eftir verkáætlun. Tilboðsblað er

gert út frá tilboðsskrá þar sem að kostnaður er sundurliðaður frekar.

Klettaborg 9

Tilboðsblað sundurliðast þannig:

Nr. Verkþáttur Samtals

0 Almennt 27.801.058

1 Jarðvinna 6.529.978

2 Burðarvirki 25.552.391

3 Lagnir 25.701.147

4 Raforkuvirki 3.519.627

5 Frágangur innanhúss 25.701.147

6 Frágangur utanhúss 13.569.627

7 Frágangur lóðar 7.980.531

Samtals 136.355.504
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5. KOSTNAÐARÁÆTLUN

5.1 Kostnaðaráætlun

Kostnaðaráætlun er unnin skv BYGG- kerfinu þar sem að kostnaðaráætlun er byggð upp

þannig að hún sýnir einstaka verkþætti byggingar með áætluðu magni og verði hvers þeirra.

Reikningur er með efni og vinnu:

Klettaborg 9 - Bygging mannvirkis Tilboðsskrá

Nr. Verkþáttur Samtals

1. Almennt

1.1 Lóð og lóðagj einb fast verð hús 1 11.946.902 11.946.902

1.2 hönnun, ráðgjöf og vélaleiga hús 1 8.330.206 8.330.206

1.3 rekstur vinnusvæðis m2 hús m2 259 29.050 7.523.950

Samtals liður 1. færist á tilboðsblað 27.801.058
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5.1.2 Tímaáætlun
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6. BURÐARÞOLSÚTREIKNINGAR

6.1. Almennt

Samkvæmt 8.2.1. í byggingarreglugerðar gilda íslenskir þolhönnunarstaðlar um hönnun

og útreikninga á grundun og burðarvirkjum ásamt íslenskum þjóðarviðaukum. 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.
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Leyfileg formbreyting þaka samkvæmt flokki A:

Legend sperru: 3,3m

𝑈
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

≤ 𝐿
200 = 3300𝑚𝑚

200 = 16, 5 𝑚𝑚 

𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=≤ 𝐿
400 = 3300𝑚𝑚

400 = 8, 25 𝑚𝑚

6.2. Snjóálag

Almennt gildir fyrir ákvörðun snjóálags á þök formúla þessi formúla sem er á bls. 18 í

staðlinum ÍST EN 1991-1-3:2003

𝑠 = μ𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘

Þar sem að:

s: er hönnunarálag án hlutstuðla

μi: er formstuðull

Ce: er affoksstuðull

Ct: er bráðnunarstuðull

sk: er kennigildi snjóálags á jörðu niðri fyrir viðkomandi álagssvæði

Í ÍST EN 1991-1-3:2003 grein 5.2. er þess getið að við ákvörðun á affoksstuðli Ce þá eigi

að taka tillit til framtíðarskipulags kringum bygginguna. Í þjóðarviðauka kemur fram að flest
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svæði á Íslandi flokkist undir „Very windswept“ Ce =0,6. Einnig kemur fram að

bráðnunarstuðullinn Ct eigi að vera 1,0 nema að kólnunartalan sé meiri en 1,0 W/(m2K). Í

þjóðarviðauka kemur fram að Akureyri og nágreni tilheyri álagssvæði 3 og notað er gildi 5,0

kN/m2. Formstuðullinn fer eftir halla þakvirkis en þök sem hafa minni en 30° halla reiknist með

formstuðul μ1 = 0,8

Útreikningur á snjóálagi:

Snjóálagssvæði 3 S=5,0 kN/m2

Formstuðull Ui= 0,8

Affoksstuðull Ce= 0,6

Bráðnunarstuðull Ct = 1,0

Sk = 0,8 * 0,6 * 1 * 5,0 kN = 2,4 kN/m2

Næst þarf að finna álagsdreifingu á hallandi þakflöt með sperrur c/c 600:

𝑆 = 2, 4 𝑘𝑁/𝑚2 · 0, 6 𝑚   𝑐𝑜𝑠2 5° =  1, 429 𝑘𝑁/𝑚 
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6.3. Vindálag

Grunngildi vindálags er á þessu svæði er hins vegar dreifist álagið𝑞
𝑝

=− 1, 77  𝑘𝑁/𝑚2

á þakið. Skipta má þakinu í þrjú álagssvæði eins og sjá má á mynd hér að neðan.

e=8

F svæði: − 4, 34 𝑘𝑁/𝑚2

G svæði: − 2, 91 𝑘𝑁/𝑚2

H svæði: − 1, 41 𝑘𝑁/𝑚2

Álagið er í mínus sem þýðir að það verkar sog á þakið. Þar sem sogið er hvað mest á

svæði F þarf að þétta fyrstu fjögur bilin milli sperra í c/c 400.

𝑣
𝐹

=  − 4, 34 𝑘𝑁/𝑚2 · 0, 4 𝑚 =  − 1, 736  𝑘𝑁/𝑚

𝑣
𝐺

=  − 2, 91 𝑘𝑁/𝑚2 · 0, 6 𝑚 =  − 1, 746  𝑘𝑁/𝑚

𝑣
𝐻

=  − 1, 41 𝑘𝑁/𝑚2 · 0, 6 𝑚 =  − 0, 846  𝑘𝑁/𝑚
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6.4. Eiginþyngd þaks

Efnislög:

● Tvöfaldur bræðslupappi

● Þakkrossviður 22mm

● Yfirirlekta 34*70 c/c 600 C1

● Yfirlekta 34*45 c/c 1000

● Þaksperra 245

● 220 mm steinull

● Rafmagnsgrind 34*70 c/c 400

● 13 mm gips

Þyngdir:

● Bræðslupappi = 2 x 4,6 kg/ = 9,6 kg/𝑚2 𝑚2

● Þakkrossviður = 10,7 kg/𝑚2

● Yfirkekta 34x70 c/c 600

Fermenter / millibil  = 1/0,6 = 1,667

Rúmþyngd C18 timburs er 350 kg/𝑚3

0,034x0,070*1*350kg/ *1,667m/ = 1,39 kg/𝑚2 𝑚2 𝑚2

● Undirlekta 34*45 c/c 1000

Millibil / Fermenter = 1/1 = 1

Rúmþyngd C18 timburs er 350 kg/𝑚3

0,034x0,045*1*350kg/ = 0,54 kg/𝑚2 𝑚2
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● Þaksperra 70x220mm c/c 600

Fermeter / millibil = 1/0,6 = 1,667

Rúmþyngd C24 timburs er 350 kg/𝑚3

0,045*0,245*1*350kg/ *1,667 = 67,72 kg/𝑚2 𝑚2

● Einangrun 6,6 kg/𝑚2

● Rafmagnsgrind 34*70 c/c 400

Fermenter / Millibil  1/0,4 = 2,5

Rúmþyngd C14 timburs er 350 kg/𝑚3

0,034x0,070*1*320kg/ *2,5 = 2,1 kg/𝑚2 𝑚2

● 13mm gips 8 kg/𝑚2

Eiginþyngd þakvirkis án límtrésbita:

9,6 kg/ + 10,7 kg/ + 1,39 kg/ + 0,54 kg/ + 6,43 kg/ + 6,6 kg/ + 2,1 kg/ + 8𝑚2 𝑚2 𝑚2 𝑚2 𝑚2 𝑚2 𝑚2

kg/ = 46,6 kg/ => 0,466 kN/𝑚2 𝑚2 𝑚2

Álag eiginþyngdar þarf á dreifa á sperrur:

𝑔𝑘 = 0, 466 𝑘𝑁/𝑚2 · 0, 6 𝑚 · 𝑐𝑜𝑠 5° = 0, 279 𝑘𝑁/𝑚  
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6.5. Útreikningar

6.5.1. Þaksperrur

6.5.1.1. Skammtíma formbreyting

Legend sperru: 3,3m

𝑈
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

≤ 𝐿
200 = 3300𝑚𝑚

200 = 16, 5 𝑚𝑚 

𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=≤ 𝐿
400 = 3300𝑚𝑚

400 = 8, 25 𝑚𝑚

Reiknum tregðuvægi:

𝐼 = 𝑏·ℎ3

12 = 45𝑚𝑚 ·(245𝑚𝑚)3

12 = 55, 15 · 106𝑚𝑚4

Reiknum þverskurðarflatarmál:

𝐴 = 𝑏 · ℎ = 45𝑚𝑚 · 245𝑚𝑚 = 11, 03 · 103 𝑚𝑚4

Fjaðurstuðull C24 timburs í trefjastefnu:

𝐸
0

=  11. 000 𝑀𝑃𝑎 

Skúfstuðull:

𝐺 = 690 𝑀𝑃𝑎
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Skammtíma frombreyting vegna eiginþyngdar:

𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 5
384 ·

𝑔
𝑘
·𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑔

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · 0,279 𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)4

11000 𝑀𝑃𝑎 · 55,15 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · 0,279 𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)2

690 𝑀𝑃𝑎 · 11,03 · 103𝑚𝑚4 = 0, 77 𝑚𝑚 

=  0, 77 𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=  8, 25 𝑚𝑚 → 𝑂𝐾!

Skammtíma formbreyting vegna snjóálags:

𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆

= 5
384 ·

𝑠
𝑘
·𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑠

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · 1,429 𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)4

11000  𝑀𝑃𝑎 · 55,15 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · 1,429 𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)2

690 𝑀𝑃𝑎 · 11,03 · 103𝑚𝑚4 =   

= 3, 94 𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=  8, 25 𝑚𝑚 → 𝑂𝐾!

Skammtíma formbreyting vegna vindálags:

Reiknum vindálagssvæði G sem er 𝑣
𝐺

=  − 1, 746  𝑘𝑁/𝑚

𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣

= 5
384 ·

𝑣
𝑘
 · 𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑣

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · −1,746  𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)4

11000  𝑀𝑃𝑎 · 55,15 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · −1,746 𝑁/𝑚𝑚 · (3300𝑚𝑚)2

690 𝑀𝑃𝑎 · 11,03 · 103𝑚𝑚4 =  − 4, 82 𝑚𝑚 

− 4, 82𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=  8, 25 𝑚𝑚 →  𝑂𝐾!
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6.5.1.2. Langtíma formbreyting

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) = 0, 77 𝑚𝑚 · (1 + 0, 8) = 1. 39 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝑠 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) =  3, 94 𝑚𝑚 · (1 + 0, 2 · 0, 8) = 4, 57 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝑣 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣 

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) =  − 4, 82 𝑚𝑚 · (1 + 0, 0 · 0, 8) =  − 4, 82 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺+𝑠 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺  

+  𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠 

= 1, 39 𝑚𝑚 + 4, 57 𝑚𝑚 = 5, 96 𝑚𝑚

5, 96 𝑚𝑚 <  𝑢
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

= 16, 5 𝑚𝑚 →  𝑂𝐾!

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺+𝑣 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺  

+  𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣 

= 1, 39 𝑚𝑚 − 4, 42 𝑚𝑚 =  − 3. 43 𝑚𝑚

− 3, 43 𝑚𝑚 <  𝑢
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

= 16, 5 𝑚𝑚 →  𝑂𝐾!

6.5.1.3. Spennur

Brotmarskálag m.t.t Snjóálags:

𝑞
𝑑

= γ
𝐺,𝑠𝑢𝑝

· 𝑔
𝑘

+ γ
𝑄 

· 𝑠
𝑘

=  1, 35 · 0, 279 𝑘𝑁/𝑚 +  1, 5 · 1, 429 𝑘𝑁/𝑚 =  2, 52 𝑘𝑁/𝑚

Brotmarskálag m.t.t Vindálags:

𝑞
𝑑

= γ
𝐺,𝑠𝑢𝑝

· 𝑔
𝑘

+ γ
𝑄 

· 𝑠
𝑘

=  1, 35 · 0, 279 𝑘𝑁/𝑚 +  1 ·  − 1, 746 𝑘𝑁/𝑚 =  − 1, 37 𝑘𝑁/𝑚

Hér að ofan má sjá að snjóálagið er ráðandi í reikningi á spennum.
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Beygjuvægi:

𝑀
𝐸𝑑

=
𝑞

𝑑
·𝐿2

8  2,52 𝑘𝑁/𝑚  · (3,3𝑚)2

8 =  3, 43 𝑘𝑁𝑚

Mótstöðuvægi:

𝑊 = 𝑏·ℎ2

6 = 45𝑚𝑚 ·(245𝑚𝑚)2

6 = 450, 2 · 103 𝑚𝑚3 

Beygjuspennur:

σ
𝑚,𝑑. 

=  
𝑀

𝐸𝑑

𝑊 = 3,43  · 106 𝑁𝑚𝑚

450,2 · 103𝑚𝑚3 = 7, 62 𝑀𝑃𝑎 

Beygjuþol þversniðs:

𝑓
𝑚,𝑑

=  𝑘
𝑚𝑜𝑑

·
𝑓

𝑚,𝑘

γ
𝑀

=  0, 8 24 𝑀𝑃𝑎
1,3 =  14, 8 𝑀𝑃𝑠

14, 8 𝑀𝑃𝑠 >  7, 6 𝑀𝑃𝑠 →  𝑂𝐾!

Skérkraftur:

Virk breidd þversniðs:

𝑏
𝑒𝑓

= 2
3 · 𝑏 =  2

3 · 45 𝑚𝑚 =  30 𝑚𝑚

Skerkraftur við undirstöður:

𝑉
𝐸𝑑

=
𝑞

𝑑
·𝐿

2 =  2,52 𝑘𝑁/𝑚 · 3,3𝑚
2 =  4, 16 𝑘𝑁 

78



Háskólinn í Reykjavík

Iðn- og tæknifræðideild

Vorönn 2022

Hæsta skerspenna í miðju þversniði:

τ
𝑑

= 3
2 ·

𝑉
𝐸𝑑

𝑏
𝑒𝑓

· ℎ = 3
2 · 4,16 ·103 𝑁

30𝑚𝑚  · 245𝑚𝑚 =  0, 85 𝑀𝑃𝑎 

Skerþol þversniðsins:

𝑓
𝑣,𝑑

=  𝑘
𝑚𝑜𝑑

·
𝑓

𝑣,𝑘

γ
𝑀

=  0, 8 · 4,0
1,3 =  2, 46 𝑀𝑃𝑎 

2, 46 𝑀𝑃𝑎 >  0, 85 𝑀𝑃𝑎 →  𝑂𝐾!  

6.5.2 Límtrésbitar

6.5.2.1. Skammtíma formbreyting

Tvær gerðir af límtrésbitum eru í Klettaborgum 9, báðir bitar eru í styrkleikaflokki GL30c

Límtrésbiti 1: 140x550 mm - Mesta haflengd 7840 mm

Límtrésbiti 2: 140x350 mm - Mesta haflengd 4807 mm

Hér verða sýndir reikningar á límtrésbita 1:

Biti 1:

𝑈
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

≤ 𝐿
200 = 7840𝑚𝑚

200 = 39, 2 𝑚𝑚 

𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=≤ 𝐿
400 = 7840𝑚𝑚

400 = 19, 6 𝑚𝑚

Reiknum tregðuvægi límtrésbita:

Biti 1: 𝐼 = 𝑏·ℎ3

12 = 140𝑚𝑚 ·(450𝑚𝑚)3

12 =  1941, 04 · 106𝑚𝑚4
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Reiknum þverskurðarflatarmál:

Biti 1: 𝐴 = 𝑏 · ℎ = 140𝑚𝑚 · 550𝑚𝑚 = 77 · 103 𝑚𝑚4

Fjaðurstuðull GL30c  timburs í trefjastefnu:

𝐸
0

= 13. 000  𝑀𝑃𝑎 

Skúfstuðull:

𝐺 = 650 𝑀𝑃𝑎

Eginþyngd límtrésbita:

Biti 1: 𝑒 =  0, 140𝑚 · 0, 550𝑚 · 10𝑚/𝑠2 ·  480 𝑘𝑔 =  369 𝑁/𝑚 =  0, 37 𝑘𝑁/𝑚

Eginþyngd þakvirkis:

𝑔𝑘 = 0, 466 𝑘𝑁/𝑚2  

Álagsbreidd:

𝑏 = 3300 𝑚𝑚 / 2 =  1650 𝑚𝑚 ·  2 =  3300𝑚𝑚 

Heildar álag á límtrésbita:

Biti 1: 𝑔
𝑘,ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

=  𝑔
𝑘

· 𝑏 + 𝑒 = 0, 466 𝑘𝑁/𝑚2 · 3, 69 𝑚 + 0, 37 𝑘𝑁/𝑚 = 1, 91 𝑘𝑁/𝑚

80



Háskólinn í Reykjavík

Iðn- og tæknifræðideild

Vorönn 2022

Skammtíma formbreytingu vegna eiginþyngdar:

Biti 1: 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

= 5
384 ·

𝑔
𝑘
·𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑔

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · 1,91 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)4

13000 𝑀𝑃𝑎 · 1941,04 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · 1,91 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)2

650 𝑀𝑃𝑎 · 77 · 103𝑚𝑚4 = 4, 08 𝑚𝑚 

= 4, 08 𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

= 19, 6 𝑚𝑚  → 𝑂𝐾!

Skammtíma formbreyting vegna snjóálags:

Heildar álag:

𝑆 = 2, 4 𝑘𝑁/𝑚2  · 3, 3𝑚 =  7, 92 𝑘𝑁/𝑚  

Biti 1: 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑆

= 5
384 ·

𝑠
𝑘
·𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑠

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · 7,92 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)4

13000 𝑀𝑃𝑎 · 1941,04 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · 7,92 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)2

650 𝑀𝑃𝑎 · 77 · 103𝑚𝑚4 = 16, 9 𝑚𝑚 

= 16, 9  𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

= 19, 6 𝑚𝑚  → 𝑂𝐾!
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Skammtíma formbreyting vegna vindálags:

e=8m

Álag inn á þakið:

8/10 =  0, 8𝑚 

Eins og sjá má á mynd verka álagssvæði F og G stutt inn á þakið og hafa lítil áhrif á límtrésbita

hússins. Reikna skal því með grunngildi vindálags á þakið sem er:

𝑞
𝑝

=− 1, 77  𝑘𝑁/𝑚2

Heildar vindálag á límtrésbita:

𝑞
𝑝

=− 1, 77  𝑘𝑁/𝑚2 · 3, 3𝑚 =  − 5, 84 𝑘𝑁/𝑚
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Biti 1: 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣

= 5
384 ·

𝑣
𝑘
·𝐿4

𝐸
0
·𝐼 + 3

20 ·
𝑣

𝑘
·𝐿2

𝐺·𝐴 =>

= 5
384 · −5,84 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)4

13000 𝑀𝑃𝑎 · 1941,04 ·106𝑚𝑚4 + 3
20 · −5,84 𝑁/𝑚𝑚 · (7840𝑚𝑚)2

650 𝑀𝑃𝑎 · 77 · 103𝑚𝑚4 =  − 12, 5 𝑚𝑚 

=  − 12, 5 𝑚𝑚 <  𝑈
ℎ𝑟𝑒𝑖𝑓

=  19, 6 𝑚𝑚  → 𝑂𝐾!

6.5.2.2. Langtíma formbreyting

Biti 1:

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) = 4, 08 𝑚𝑚 · (1 + 0, 8) = 7, 3 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝑠 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) =  16, 9 𝑚𝑚 · (1 + 0, 2 · 0, 8) = 19, 6 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝑣 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣 

· (1 + 𝑘
𝑑𝑒𝑓

) =  − 12, 5 𝑚𝑚 · (1 + 0, 0 · 0, 8) =  − 12, 5 𝑚𝑚

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺+𝑠 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺  

+  𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑠 

= 7, 3 𝑚𝑚 + 19, 6 𝑚𝑚 = 26, 9 𝑚𝑚 

26, 9 𝑚𝑚 <  𝑢
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

= 39, 2 𝑚𝑚 →  𝑂𝐾!

𝑈
𝑓𝑖𝑛,𝐺+𝑣 

= 𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺  

+  𝑈
𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑣 

= 7, 3 𝑚𝑚 − 12, 5 𝑚𝑚 =− 5, 2 𝑚𝑚

− 5, 2 𝑚𝑚 <  𝑢
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑

= 39, 2 𝑚𝑚 →  𝑂𝐾!
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6.5.2.3. Spennur

Brotmarskálag m.t.t Snjóálags:

𝑞
𝑑

= γ
𝐺,𝑠𝑢𝑝

· 𝑔
𝑘

+ γ
𝑄 

· 𝑠
𝑘

=  1, 35 · 1, 91 𝑘𝑁/𝑚 +  1, 5 · 7, 92 𝑘𝑁/𝑚 =  15, 46 𝑘𝑁/𝑚

Brotmarskálag m.t.t Vindálags:

𝑞
𝑑

= γ
𝐺,𝑠𝑢𝑝

· 𝑔
𝑘

+ γ
𝑄 

· 𝑠
𝑘

=  1, 35 · 1, 91 𝑘𝑁/𝑚 +  1 ·  − 5, 84 𝑘𝑁/𝑚 =  − 3, 26 𝑘𝑁/𝑚

Hér að ofan má sjá að snjóálagið er ráðandi í reikningi á spennum.

Beygjuvægi:

𝑀
𝐸𝑑

=
𝑞

𝑑
·𝐿2

8  15,46 𝑘𝑁/𝑚  · (7,84𝑚)2

8 =  118, 8 𝑘𝑁𝑚

Mótstöðuvægi:

𝑊 = 𝑏·ℎ2

6 = 140𝑚𝑚 ·(550𝑚𝑚)2

6 = 7058, 3 · 103 𝑚𝑚3 

Beygjuspennur:

σ
𝑚,𝑑. 

=  
𝑀

𝐸𝑑

𝑊 = 118,8  · 106 𝑁𝑚𝑚

7058,3 · 103𝑚𝑚3 = 16, 8 𝑀𝑃𝑎 

Beygjuþol þversniðs:

𝑓
𝑚,𝑑

=  𝑘
𝑚𝑜𝑑

·
𝑓

𝑚,𝑘

γ
𝑀

=  0, 8 30 𝑀𝑃𝑎
1,25 =  19, 2 𝑀𝑃𝑠

19, 2 𝑀𝑃𝑠 >  16, 8 𝑀𝑃𝑠 →  𝑂𝐾!
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Skerkraftur:

Virk breidd þversniðs:

𝑏
𝑒𝑓

= 2
3 · 𝑏 =  2

3 · 140 𝑚𝑚 =  93, 3 𝑚𝑚

Skerkraftur við undirstöður:

𝑉
𝐸𝑑

=
𝑞

𝑑
·𝐿

2 =  15,46 𝑘𝑁/𝑚 · 7,84𝑚
2 =  60, 4 𝑘𝑁 

Hæsta skerspenna í miðju þversniði:

τ
𝑑

= 3
2 ·

𝑉
𝐸𝑑

𝑏
𝑒𝑓

· ℎ = 3
2 · 60,4 ·103 𝑁

140𝑚𝑚  · 550𝑚𝑚 =  0, 78 𝑀𝑃𝑎 

Skerþol þversniðsins:

𝑓
𝑣,𝑑

=  𝑘
𝑚𝑜𝑑

·
𝑓

𝑣,𝑘

γ
𝑀

=  0, 8 · 3,5
1,25 =  2, 24 𝑀𝑃𝑎 

2, 24 𝑀𝑃𝑎 >  0, 78 𝑀𝑃𝑎 →  𝑂𝐾!  

6.5.3. Undirstöður

Óþarfi er að reikna undirstöður sérstaklega þar sem byggingin stendur beint á klöpp.

Einnig er reiknað með að steypa 200mm sökkla sem eru nógu öflugir og rúmlega það til þess að

ráða við álag byggingarinnar.
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7. VARMATAPSÚTREIKNINGAR

7.1. Uppbygging  byggingarhluta og Kólnunartala U

Til þess að komast að því hvað mikið af varma streymi í gegnum vegg veltur allt á

varmaviðnámi (R) efnislaga hans. Varmaviðnám (R) er fundið með því að reikna þykkt efnisins

(d) deilt með varmaleiðnitölu (ƛ). Þegar útreikningar allra varmaviðnámana eru til staðar eru þeir

teknir saman til þess að finna heildarvarmaviðnám (∑R). Í útreikningum U-gildis er 1m2 deilt

með heildarviðnámi. Að lokum er leiðréttingarstuðlum (∆U) bætt við U gildi sem gefur

kólnunartölu U.

Við útreikninga varmaleiðnitaps er notast við ÍST 66.

Steypt botnplata með gólfhita:
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Steyptur útveggur neðri hæðar:

CLT veggeining efri hæðar:

Útkrögun við stofu:
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Létt timburþak

U-gildi fyrir glugga fengnar frá Idex. Gluggar: 1,4 U-gildi fyrir hurðar er fengið úr áfanga

hitunarfræði og lagnir og er U-gildi hurða 1,64.

7.2. Varmatap rýmis

Þegar að kólnunartala U fyrir hvern byggingarhluta liggur fyrir er reiknað varmatap í

hverju rými fyrir sig í excel töflu:

Útreikningar í Excel töflu:

Varmatap 1. hæð
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Varmatap 2. hæð
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Varmatap 2. hæð
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7.3. Heildar leiðnitap húss

Niðurstöður varmataps eru notaðar við útreikninga ofna og gólfhitakerfis.
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8. LAGNAÚTREIKNINGAR

8.1. Gólfhiti

Við hönnun á gólfhitakerfi er notast við varmatapsútreikninga til að finna út hver

varmagjöf gólfhita þarf að vera. Byrjað er á því að reikna þann gólfflöt sem er með mesta

varmatapið pr, m2 þar sem það rými er ráðandi hvað varðar bil á milli gólfhita pípna.

Niðurstöður sýna að mesta varmatapið er í Andyri - 85,3 W p. , en þar sem andyri er ekki𝑚2

íverurými sem fólk eyðir miklum tíma í þá er notast við rými inn í húsinu sjálfu sem er með

mesta varmatapið og er það í herbergi á efri hæð – 72,07 W p.m2 og er notast við þá tölu í

áframhaldandi útreikningum. Heildarvarmþörf í alrými efri hæð er: Q = A * q

Q = 10,9 * 72,07 = 786,4W
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Nauðsynleg flatarafköst gólfhita eru:

● q=Q/A

● q= 786,4/10,9 = 72,07 = 72 W/m2

Næst fara þessar upplýsingar í eftirfarandi línurit. Það línurit reiknar með yfirborðs mótstöðu u

Rλ= 0,10 sem er fyrir teppi eða óþekkt gólfefni. Sjá línurit:

Ákveðið var að logaritmiskur meðalhiti sé 22°C. Miðað við þær upplýsingar finnst að 150mm bil

sé á milli gólfhitalagna. Merkt með rauðu á línuriti.

Framrásarhiti á gólfhitakerfinu er reiknaður út með eftirfarandi formúlum, hámark samkvæmt

staðli er 55°C. Gert er ráð fyrir að innihiti sé 20°C: 𝑡𝑓 = 𝑡𝑖 + ∆Θ𝐻 + ∂
2

- tf = Framrásarhitastig

- ti = Innihiti, 20°C
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- = Logaritmiskt meðalhitastig, 22°C∆Θ𝐻

- ∂ = Hitastig á vatninu að og frá gólfhitakerfinu, Á Íslandi: ∂ = 10°C

- 𝑡𝑓 = 20°𝐶 + 22°𝐶 + 10°𝐶
2 = 47°𝐶

Bakrásarhitinn er 10°C lægri en framrásarhitinn og því er hann 47°C - 10°C = 37°C. Hámarks

bakrásarhiti er 50°C og því er hitastig í lagi.

Kanna þarf hvort að yfirborðshiti gólfs sé í lagi. Í línuriti hér að neðan er gefinn hitastigsmunur á

yfirborðshita gólfs og herbergishita.

Þar sem að = 72 gefur aflestur á línuriti að sem er í lagi (29°C𝑊/𝑚2 ∆𝑡 = 7 + 20 = 27°𝐶.

max). Yfirborðshiti á gólfi, ÍST EN 1264 - 2 1997:

96



Háskólinn í Reykjavík

Iðn- og tæknifræðideild

Vorönn 2022

Til að finna afköst hverrar slaufu í wöttum er notast við eftirfarandi formúlu:

((70𝑊/𝑚2) / (𝑚
𝑟ý𝑚𝑖 𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓𝑢
2 )) *  (𝐿𝑒𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓𝑢 í 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢𝑚) ) =  𝑊 (𝑤ö𝑡𝑡 𝑠𝑙𝑎𝑢𝑓𝑢)

Notast er við 16mm gólfhitalagnir og er staðsetning þeirra í botnplötu 110mm frá einangrun

plötu í neðri brún lagna. Í milliplötu eru gólfhitalagnir staðsettar 35- 40 mm frá efri brún steypu

að neðri brún lagna.

8.2 Ofnalagnir

Í húsinu er aðeins gert ráð fyrir tveimur ofnum. Gert er ráð fyrir að ofn í bílskúr sé 100mm frá

gólfi fyrir neðan glugga.

Í húsinu er framrásarhiti 80°C og reiknað með að bakrás sé 40°C

dt=(framrás + bakrás/2)-20°C

dt= (80°C + 40°C)/2 - 20°C = 40°C

Ofnatafla fyrir dt=40°C,

Út frá stærð ofna er fundinn viðeigandi ofn fyrir bílskúr.
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Á baðherbergi efri hæðar er handklæðaofn sem er 430W

Meðalþykk stálrör með skrúfuðum samsetningum eru notaðar.

Við útreikning á stærð stofnpípu frá tengiskáp að fyrstu beygju eru tekin saman wött fyrir bílskúr

og baðherbergi sem er = 1817W og sett inn í eftirfarandi jöfnu:

m= kW/(cp*dt) = l/s

m= 1817kW/(4180 J/kgK *40 = 0,0109 l/s
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Út frá því er gefið að pípa er DN10 og hraði í pípu er 0,15 m/s

Þar sem aðeins eru tveir ofnar í húsinu er ákveðið að nota sömu stærð af pípu að ofnum. Frá

framleiðanda er fengið að stilli tala er 5 þar sem að kv gildi er 0,19.

8.3. Neysluvatn

Til þess að ákvarða stærðir á neysluvatnslögnum þarf að finna heildar málrennsli fyrir

bæði heitt og kalt vatn á hverjum töppunarstað. Finna þarf stærð á stofnæð og dreifilögnum.

Upplýsingar um málrennsli töppunarstaða eru fengnar úr glærum kennara. Summa málrennslis

er sett í eftirfarndi jöfnu:

𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(∑𝑞
𝑓

− 0, 2) + 0, 12 ∑𝑞
𝑓

− 0, 2

Málrennsli töppunarstaða:

Töppunarstaður Kalt vatn (l/s) Heitt vatn (l/s)

1.hæð

Handlaug 0,1 0,1

Sturta 0,15 0,15

Ræstivaskur 0,2 0,2

B.tæki. bílskúr. 0.2 0.2

Klósett 0,1 x

Þvottavél 0,2 x

Samtals: 0,75 0,65

2.hæð

Handlaug 0,1 0,1

Sturta 0,15 0,15

Eldhússvaskur 0,2 0,2

Uppþvottavél 0,2 x

Klósett 0,1 x
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Heitur pottur 0,3 0,3

Kaldur pottur 0,3 0,3

Samtals: 1.35 1,05

Heilmarmálrennsli: 2.1 1,7

Jafna fyrir stærðarákvarðandi rennsli:

𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(∑𝑞
𝑓

− 0, 2) + 0, 12 ∑𝑞
𝑓

− 0, 2

= Summa málrennslis∑𝑞
𝑓

Stærðarákvaðandi rennsli  stofnæðar:

Kalt: 𝑄
𝑑

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

Heit: 𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(1. 7 − 0, 2) + 0, 12 1, 7 − 0, 2 = 0. 36  𝑙/𝑠

Stærðarákvarðandi rennsli dreifilagna:

1. hæð:

Kalt: 𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(0, 75 − 0, 2) + 0, 12 0, 75 − 0, 2 = 0, 29 𝑙/𝑠 

Heitt: 𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(0, 65 − 0, 2) + 0, 12 0, 65 − 0, 2 = 0, 28 𝑙/𝑠 

2. hæð:

Kalt: 𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(1, 35 − 0, 2) + 0, 12 1, 35 − 0, 2 = 0, 34 𝑙/𝑠

Heitt: 𝑄
𝑑

= 0, 2 + 0, 015(1, 05 − 0, 2) + 0, 12 1, 05 − 0, 2 = 0, 32 𝑙/𝑠 

Í húsinu er notast við PEX rör í rör kerfi og þá er gott að miða við að þrýstifall fari ekki mikið

yfir 3 kPa og hraði vatns ekki yfir 1,5 m/s. Reiknað er stærð lagna eftir mesta flæði á hvern stað.
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Lögn l/s Stærð kPa Litur í töflu

Stofnæð 3,8 25x3.5 1,9

Dreifilögn - 1.hæð 2,9 25x3.5 1,0

Dreifilögn - 2.hæð 3,5 25x3.5 1,3
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8.4. Frárennsli

8.4.1.  Affallslagnir

Til þess að reikna stærðir á affalslögnum þarf að finna samtímarennsli hússins. Byrja þarf

að finna málrennsli (heildarrennsli) og taka saman heildar notkun tækja hússins. Upplýsingar um

málrennsli tækja voru fengnar úr glærum kennara. Þá er hægt að nota töflu til þess að finna

samtímarennslið. Með samtímarennslinu er hægt að finna út stærð lagna með töflu fyrir

stærðarákvörðun lagna.

Tæki Málrennsli (l/s) Fjöldi (stk) Samtals (l/s):

Handlaug 0,3 2 0,6

Sturta 0,4 2 0,8

Eldhússvaskur 0,6 1 0,6

B.tæki. bílskúr 0,6 1 0,6

Ræstivaskur 0,6 1 0,6

Uppþvottavél 0,6 1 0,6

Þvottavél 0,6 1 0,6

Heitur pottur 0,9 1 0,9

Kaldur pottur 0,9 1 0,9

Niðurföll 0,9 4 3,6

Klósett 1,8 2 3,6

Samtals: 13,4

Málrennsli (heildarrennsli): Qs,f = 13,4 l/s
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Hér má sjá að 13,4 l/s

málrennsli gefur 1,8 l/s samtímarennsli og það má færa inn í næstu töflu og finna stærð lagna.
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Hér má sjá að ef samtímarennsli er 1,8 l/s nægir að lögnin sé 85mm í þvermál og halli um 12‰

(rauð lína) en skv. íslenskum byggingarstaðli skal lögn í jörð ekki vera minni en 110mm og halli

hennar ekki minni er 20‰. Sú lögn ræður við 5,2 l/s samtímarennsli (græn lína).
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8.4.2 Frárennsli regnvatns

8.4.2.1 Þakrennur og niðurföll

Útreikningur á stærðum regnvatnslagna, þakrenna og niðurfalla tekur mið af þremur

atriðum, stærð þakflatarins, fjölda niðurfalla og úrkomu á viðkomandi svæði. Skv. 14.6. kafla 9.

gr. byggingarreglugerðar skal ákvörðun á hönnunarforsendum regnvatnslagna vera miðuð við tíu

mínútna hámarksúrkomu viðkomandi svæðis skv. gögnum Veðurstofu Íslands. Skv. Veðurstofu

Íslands er mesta aftakaúrkoma . Þak hússins er einhalla47 𝑙/𝑠𝑒𝑘 á 10. 000𝑚2 =  47 𝑙/𝑠𝑒𝑘/ℎ𝑎

og er með tveimur niðurfallsrörum á sitthvoru horni að neðanverðu, staðsett 50cm frá enda.

Eftirfarandi útreikningar eru til að ákvarða breidd þakrenna og sverleika niðurfalla.

Reikna skal stærðir lagna út frá mesta álagi á niðurfalll.

Þak: 154 𝑚2 / 2 = 77𝑚2

𝐴
𝑀𝐴𝑋 

=  77𝑚2

Einnig þarf að skoða algengar stærðir þakrenna og niðurfallsröra. Algengar stærðir af

þakrennum eru 100mm til 125mm og mjög algengt er að nota 75mm niðurfallsrör. Í töflunum hér

að neðan verður skoðað hvað 100mm renna og 75mm niðurfall ræður við margra lítra á sekúndu

á hvern hektara. (l/sek/ha).

Staðsetning niðurfallsröra hefur áhrif á rennsli vatns í lögnum og fyrir það er reiknaður

hlutfallsstuðull: þar sem L1 og L2 standa fyrir breidd þakflatar stitthvorum megin við𝐿1
𝐿1 +  𝐿2

niðurfallsrörið. Heildar breidd þaksins er 9.93m sem deilist á tvö niðurföll og einnig þarf að

draga frá lengdina frá enda að niðurfallsröri, sem er 0,5m.
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𝐿1 =  9. 93𝑚 / 2 −  0, 5𝑚 =  4, 465𝑚

𝐿2 = 0, 5𝑚 

4,465𝑚
4,465𝑚 + 0,5𝑚  =  0, 899 = 0, 9

Á grafinu til vinstri má sjá að 100mm þakrenna ræður við 100 l/sek/ha á þaki og á grafinu90𝑚2

til hægri má sjá að 75mm niðurfallsrör ræður við 100 l/sek/ha á þaki. Frárennsliskerfi230𝑚2

þaksins stenst því kröfur og rúmlega það því lagnirnar þurfa aðeins að anna 47 l/sek/ha á .77𝑚2
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8.4.2.2 Afrennsli af lóð

Afrennsli lóðar er fundið út með því að áætla gróflega hve mikill jarðvegur gæti skilað

vatni að húsinu. Drenlögn liggur í kringum húsið og sér um að veita því vatni sem það kemur

burtu frá húsinu. Takkadúkur sér um að vatnið komist ekki að húsinu heldur renni niður með

veggnum og skilar vatninu í drenlögnina. Gera má ráð fyrir að jarðvegur, allt að þrjá metra út frá

veggjum, geti veitt vatni að húsinu, að undanskilinni framhlið hússins þar sem er steypt bílaplan.

Flatarmál jarðvegs sem gæti veitt vatni að húsinu er um 120 . Til þess að reikna stærðir og𝑚2

halla lagna er notuð þessi jafna: 𝑄𝑟, 𝑑 = α 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴/10. 000𝑚2 

α = Afrennslisstuðull => Afrennslisstuðull jarðvegs 0,3

i = Regnþéttleiki => Regnþéttleiki á Akureyri er 47 l/sek/ha

A = flatarmál => Flatarmál jarðvegs  er 120 𝑚2

𝑄𝑟, 𝑑 =  0, 3 𝑥 47 𝑙/𝑠𝑒𝑘/ℎ𝑎 𝑥 120𝑚2 / 10. 000𝑚2 = 0, 1692𝑙/𝑠

Í húsinu verða drenlagnir og affallslagnir af þaki eina og sama lögnin og því þarf að taka

afrennsli af þaki einnig inn í reikninginn.

α = Afrennslisstuðull => Afrennslisstuðull jarðvegs 1,0

i = Regnþéttleiki => Regnþéttleiki á Akureyri er 47 l/sek/ha

A = flatarmál => Flatarmál þaks er 154 𝑚2

𝑄𝑟, 𝑑 =  1 𝑥 47 𝑙/𝑠𝑒𝑘/ℎ𝑎 𝑥 154𝑚2 / 10. 000𝑚2 = 0, 7238𝑙/𝑠
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Heildar afrennsli er þá:

𝑄𝑟, 𝑑 = 0, 1692𝑙/𝑠 + 0, 7238𝑙/𝑠 = 0, 893𝑙/𝑠 

Eins og sjá má er heildar afrennslið ekki mikið og því þarf ekki stórar lagnir til að ráða við

regnvatn í aftakaúrkomu. Skv. ÍST 65 skal regnvatnslögn ekki vera minni en 100mm og halli

hennar ekki minni en 10‰. Í grafinu hér að neðan sést að 100mm lögn með 10‰ halla ræður við

6.8 l/s sem stenst kröfur og gott betur.
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8.4.2.3 Bílaplan

Til þess að reikna lagnastærðir og halla lagna fyrir bílaplanið þarf að reikna út afrennsli

bílaplansins. Það er gert með sömu jöfnu og hér að ofan: 𝑄𝑟, 𝑑 = α 𝑥 𝑖 𝑥 𝐴/10. 000𝑚2 

α = Afrennslisstuðull => Afrennslisstuðull steypu er 1.0

i = Regnþéttleiki => Regnþéttleiki á Akureyri er 47 l/sek/ha

A = flatarmál bílaplans => Flatarmál bílaplans er 70,7 m2

𝑄𝑟, 𝑑 =  1 𝑥 47 𝑙/𝑠𝑒𝑘/ℎ𝑎 𝑥 70, 7𝑚2 / 10. 000𝑚2 = 0, 3322𝑙/𝑠

Eins og sjá má er ekki mikið afrennsli af bílaplaninu og því þarf ekki stórar lagnir til að ráða við

regnvatn í aftakaúrkomu. Skv. ÍST 65 skal regnvatnslögn ekki vera minni en 100mm og halli

hennar ekki minni en 10‰. Í grafinu hér að neðan sést að 100mm lögn með 10‰ halla ræður við

6.8 l/s sem stenst kröfur og gott betur.
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8.5 Snjóbræðsla

Reikna skal með að snjóbræðslan þurfi 200W/ til þess að anna snjóbræðslu verandar sunnan𝑚2

megin við hús og bílaplani. Heildar fermetrar sem þurfa snjóbræðslu eru 135 .𝑚2

Húsið notar 75kW til upphitunar og bakrás á gólfhitakerfi hússins er 37°C heit.

Finnum l/s af 37°C heitu vatni:

𝑚 =  𝑘𝑊
𝑐𝑝 𝑥 𝑑𝑡 =  𝑙/𝑠

75𝑘𝑊
4,187 𝑥 37 =  0, 48 𝑙/𝑠 

Til ráðstöfunar er 0,48 l/s af 37°C heitu vatni. Reiknað er með að það sé hægt að kæla vatnið um

25°C í snjóbræðslunni.

kW sem hægt er að nýta í snjóbræðslu:

0, 48 𝑙/𝑠 · 4, 187 · 25°𝐶 = 50 𝑘𝑊 

Fermetrar sem hægt er að bræða:

50.000 𝑊
200𝑊 =  250𝑚2

250𝑚2 >  135𝑚2 → 𝑂𝐾!  
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9. LOFTUN ÞAKS

9.1 Almennt

Samkvæmt gr. 10.5.5. í byggingarreglugerð skal hanna alla byggingarhluta þannig að þeir geta

ekki orðið fyrir skemmdum vegna uppsafnaðar rakaþéttingar. Loftræsta skal öll minni þök

íbúðarhúsa úr timbri eða trjákenndum efnum nema sé sýnt fram á aðra jafngóða lausn. Í slíkum

þökum má loftun ekki vera minni en 25mm yfir allri einangrun og skal loftunarop inn og út úr

hverju loftbili vera minnst 1.000 hvern þakflatar. Reikna skal með loftmótstöðu𝑚𝑚2 á 𝑚2

skordýranets. Einnig skal tryggja að raki sem kemst inn vegna leka eða slagveðurs geti þornað.

9.2 Útreikningar

Þakflötur sem þarf  loftræsa er: 154 𝑚2 · 1000 𝑚𝑚2 =  154. 000 𝑚𝑚2

Fjöldi og flatarmál sperrubila: Innanmál á sperrubili er 0,510m

Lengd (m) Flatarmál ( )𝑚2 Fjöldi (stk)

Sperrubil 1 16,245 8,28 2

Sperrubil 2 9,080 4,63 13

Samtals: 15

Í þakinu er 15mm loftunarrauf í hverju sperrubili með skordýraneti sem heftað er þvert yfir

sperrubilið.

Reiknum flatarmál loftunarraufa:

15𝑚𝑚 · 510𝑚𝑚 =  7. 650 
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Áætlað er að skordýranet veiti 30% loftmótstöðu:

7. 650 𝑚𝑚2 · 0, 7 =  5. 355 𝑚𝑚2

Heildarloftun er því:

15 𝑠𝑡𝑘 · 2 ·  5. 355  𝑚𝑚2 =  160. 650 𝑚𝑚2 

Loftun stenst kröfur byggingarreglugerðar:

154. 000 𝑚𝑚2 <  160. 650 𝑚𝑚2  →  𝑂𝐾!
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10. VIÐAUKI

10.1. Umsókn um byggingarleyfi
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