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Inngangur 

Höfundar þessa verkefnis tóku að sér að hanna raflögn í nýtt svínahús að Sölvastöðum í 

Eyjafirði og er þetta verkefni lokaverkefni þeirra í Rafiðnfræði við Háskólann í Reykjavík. 

Markmið verkefnisins var að hanna almennar raflagnir í svínahúsið. Húsið er enn á 

hönnunarstigi þannig að ekki liggja allir hlutir fyrir og er þetta ekki endanleg hönnun hússins. 

Það má því búast við einhverjum breytingum á milli teikninga sem fylgja verkefninun og 

endanlegum teikningum. Til dæmis eru ekki allar teikningar tilbúnar hjá hönnuðum þannig að 

skipulag hússins gæti breyst eitthvað ásamt því að ekki liggja fyrir sniðmyndir af húsinu. 

Húsið sjálft er stálgrindarhús með steyptum undristöðum og gólfi. Bæði útveggir og þak er 

klætt með PIR samlokueiningum, en í þaki festast einingarnar í Z léttstálbita. 

Samlokueiningarnar eru klæddar með stálplötum bæði að innan og að utan, en þær eru 

einangraðar með illtendranlegri og sjálfslökkvandi PIR polyisocianurate einangrun. 

Birt flatarmál hússins er 2.839,7m2 en það býður uppá að það sé hægt að stækka það í 

framtíðinni. Það skiptist í gotdeild, fráfærugrísadeild, tilhleypingardeild, geldstöð ásamt minni 

aðstöðurýmum auk starfsmannaaðstöðu á austurhlið byggingar. Á lóðinnini verða líka 

fóðursíló og haugtankur. Húsið er undanskilið algildri hönnun þar sem starfsemin er ekki þess 

eðlis. Mengunarvörnum verður komið fyrir í húsinu í samráði við Heilbrigðiseftirlitið. 

Í raflagnahönnuninni felst að hanna raflögn fyrir lágspennukerfi, fjarskiptakerfi og 

brunaviðvörunarkerfi ásamt lýsingarhönnun.  
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1. Hönnun 

1.1 Raflagnahönnun 

Við hönnun hússins var leitast eftir því að passa vel upp á að raka- og rykmyndun í 

rafmagnsbúnaði yrði haldið í lágmarki í rýmum þar sem svínin eru. Þar af leiðandi var ákveðið 

að öll raflögn í rýmum hússins, að undanskildum starfsmanna- og skrifstofurýmum yrði áfelld. 

Þá mun raflögnin verða að lágmarki IP55 að undanskildum 3ja fasa tenglum sem verða að 

IP44. Ljós rýmanna verða IP65. Reynsla hönnuða við að vinna í svona byggingum hafa sýnt 

fram á að IP44 er allra lægsti varnarstuðull sem ætti að nota í svona húsi. Í rýmum þar sem 

dýrin eru verða einungis ljós og síðan raflögn sem fylgir loftræsti- og fóðurkerfi. Ekki þurfti 

að gera ráð fyrir tenglum inni í rýmunum þar sem stútar verða fyrir háþrýstidælu í hverju rými. 

Einnig verða tenglar við rýmin á göngum hússins. 

Á göngum hússins verða eins og áður segir bæði einfasa og þriggja fasa tenglar og reynt var 

að hafa tengla við hurðar í rýmin og þannig upp sett að aldrei þarf að fara langar vegalengdir 

til komast í rafmagn. Neyðarlýsing er á ganginum til að lýsa upp flóttaleiðir út úr húsinu. 

Greinitafla verður á gangi hússins til að fæða rafmagn í rýmin. Loftræstistýringar verða við 

innganga rýmanna og í flestum tilfellum stýra þær tveimur sölum hver. 

Í starfmanna- og skriftsofurýmum er raflögnin innfelld þar sem ekki er mikil raka- og 

rykmyndun í þeim rýmum og þarf því ekki að huga sérstaklega að því nema í sturtuklefum. Á 

skrifstofunni verður tenglarenna og verður því auðvelt að bæta við bæði tenglum og 

nettenglum. Tæknirými verður inn af fóðurrými en þar verður aðaltafla hússins. Á kaffistofunni 

er lágmarksraflögn að undanskilinni áætlaðri innréttingu en þar verður gert ráð fyrir 

eldhústækjum. 

1.2 Skilyrði 

Ákveðið var strax í upphafi að það yrði að vera einhver stýring á ljósum hússins. Taka þarf 

tillit til þess að ljós þurfa að vera kveikt í 16 klst. á dag og þarf að fylgja 8klst. af myrkri í 

sumum rýmum. Einnig er ekki þörf á því að ljósbirtan sé 150 – 200 lux heldur er nóg að 

ljósbirtan sé einungis 80 – 100 lux í sumum rýmum . Einnig hjálpar góð lýsing til við 

vinnulýsingu, að réttur litur sé á dýrum, við þrif á rýmum, við að sjá veikindi á dýrum og fleira. 
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Í tilhleypingardeildinni er æskilegast að birtan sé um 150 lux og að það sé kveikt á ljósum 

aðeins 8 klst. af 24 í sólarhring. Í rýmum þar sem gyltur eru á meðan meðgöngu stendur getur 

góð lýsing haft áhrif á hversu vel meðgangan gengur. Það er mælt með því að ljósbirtan fari 

ekki undir 150 lux þar sem ekki má verða of dimmt á þunguðum gyltum. Einnig er mælt með 

því að kveikt sé á ljósum í 16 – 18 klst. á dag sem fylgir með 6 – 8 klst. af myrkri. 

Í gotdeildinni er mikilvægt að ýta undir að grísir stækki og þroskist. Það er hægt að gera með 

góðri lýsingu en til að mynda því lengur sem ljós eru kveikt því fleiri tækifæri hafa grísirnir til 

þess að drekka mjólk frá gyltunum. Lýsingin hjálpa einnig til við að minni og veikari grísir lifi 

af. Útfrá þessum upplýsingum má áætla að grísirnir þurfi um 16 klst. af birtu á dag þar sem 8 

klst. af mykri fylgja á eftir. Mælt er með að ljósbirtan sé um 100 – 150 lux. Þar sem ekki er 

mikill munur á grísum í gotdeild og fráfærudeild þá er reiknað með sömu skilyrðum þar [1].  

1.3 Loxone 

1.3.1 Um Loxone 

Hússtjórnunarkerfið sem valið var til að stýra þessu heitir Loxone og er það Austurrískt 

fyrirtæki sem stofnað var árið 2009. Fyrirtækið er leiðandi framleiðandi þegar kemur að 

hússtjórnunarkerfum og snjallhúsum í heiminum en fyrirtækið hefur farið mjög vaxandi á 

markaðnum undanfarin 10 ár og er það af mörgum talið stærsti keppinautur KNX kerfisins í 

dag. Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 350 manns og eru rúmlega 13.000 uppsetningar aðilar í 

heiminum en staðfest verkefni eru rúmlega 175.000 í heiminum og þá aðallega í Evrópu. 

Nokkur Loxone verkefni hafa verið sett upp á Íslandi þá helst á Akureyri og 

höfuðborgarsvæðinu en eins og staðan er í dag eru tvö fyrirtæki á Íslandi sem eru uppsetningar 

aðilar eða „partners“ [2]. 

Kerfið frá Loxone getur tekist á við hvaða verkefni sem er, allt frá einföldum snjallstýringum 

í heimahúsum yfir í 100 herbergja hótel eða bruggsmiðju þar sem öllum kerfum 

bruggsmiðjunar er stýrt með Loxone. Þegar talað er um öll kerfi þá er talað um lýsingu, 

loftræstingu, blöndun á bjórnum, skjámyndakerfi, hitastýringu og fleira. 

1.3.2 Miniserver 

Allt er þetta hægt með svokölluðum „heila“ kerfisins sem heitir Loxone Miniserver, en hann 

er lítil iðntövla sem sér um að stýra öllum skipunum kerfisins. Hann getur tekið að sér að stýra 



 10 

hinum ýmsu kerfum eins og ljósastýringum, hitastýringum, öryggiskerfum, hljóðkerfum, 

HVAC stýringum o.s.frv. 

Hann hefur: 

• 8 Digital útganga: Max 250VAC/10A cosΦ=1. Max 30VDC/10A 

• 8 Digital inputs: 6VDC...24VDC 

• 4 Analog inputs 0-10V 

• Loxone link interface (up to 30 Extensions) 

• Loxone tree interface (up to 50 Extensions) 

• Tree intercommunication 

• LAN connection (Ipv4/Ipv6, SSL, 100Mbps) 

• Power supply 19.2VDC...30VDC (PELV) 

• DIN rail mounting (9 TE) 

[3] 

1.3.3 Loxone Config 

Forritun kerfisins fer fram í forriti sem heitir Loxone Config og er það í einföldu „drag and 

drop“ function blocka umhverfi þar sem auðvelt er að gera hinar ýmsu stýringar. Í forritinu fer 

bæði fram forritunin og svo er líka hægt að skipuleggja Loxone verkefni með Loxone planner 

en hann er innbygður í Loxone config forritið. Forritið er open source system sem þýðir að það 

er opið öllum og ekki þarf að borga fyrir það [4].  

1.3.4 Uppsetning kerfis 

Notast verður við Loxone hússtjórnunarkerfið sem mun hafa yfirumsjón með öllu í húsinu þó 

til að byrja með mun það einungis stýra ljósum. Ljósunum verður stýrt með Dali 

samskiptamátanum og þar af leiðandi verða öll ljós í rýmum Dali ljós að undanskildum 

skrifstofu- og starfsmannarýmum en þar verður ljósum ekki stýrt með Loxone til að byrja með. 

Forrita þarf kerfið eftir áður sögðum skilyrðum sem settar eru fyrir varðandi kröfur í hverju 

rými fyrir sig. Rofar verða svo við hvert rými þar sem hægt verður að kveikja ljós í klefa ef 

aðstæður krefjast þess, til dæmis við þrif eða þess háttar. Birtuskynjarar verða settir í hvert 

rými til að fylgjast með því að birtustig sé rétt. Starfsmenn hússins munu síðan geta fylgst með 

kerfinu bæði í tölvu á skrifstofunni og einni með appi í símanum sem Loxone býður upp á. 
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1.4 Loftræsti- og fóðurkerfi 

Loftræsti- og fóðurkerfi eru ekki innifalin í raflagnahönnun hússins en þessi kerfi verða að 

öllum líkindum keypt sér af verkkaupa. Loftræsti kerfi mun til að mynda vera frá danska 

framleiðandanum Skov.
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2. Raflagnir 

2.1 Almennt 

Raflagnir hússins skiptast þannig að Innfeld raflögn verður í skrifstofu og starfsmannarýmum 

en annarsstaðar í húsinu verður áfelld raflögn. Þar sem er áfelld raflögn skal miða við að hún 

sé að minnsta kosti IP44 og helst IP55 þar sem mikil raka og rykmyndun er í húsinu, þá 

sérstaklega í klefum þar sem svínin eru. Lagðir verða kapalstigar sem verða aðal lagnaleið frá 

töflum og í búnað. 

Hússtjórnunarkerfið Loxone verður í húsinu en til að byrja með mun það einungis stýra ljósum, 

þó möguleiki verði á að bæta við það meiri eiginleikum. Betur verður fjallað um það í kaflanum 

um lýsingarhönnun. 

2.1.1 Verklýsing 

Verklýsing þessi nær yfir uppsetningu hússins og allan frágang bæði innan- og utanhúss. 

Verklýsingin fer yfir þær kröfur sem gerðar eru til verktak varðandi uppsetningu, prófanir og 

afhendingu á búnaði. Verkinu tilheyra eftirfarandi verkþættir: 

• Jarðbindingar og sökkulskaut 

• Lagnaleiðir 

• Lágspennukerfi (400/230V) 

• Fjarskiptakerfi 

• Bruna- og hljóðþéttingar 

• Brunaviðvörunarkerfi 

• Lýsingarkerfi 

• Neyðarlýsingarkerfi 

• Hússtjórnunarkerfi 

Verktaki skal leggja til allan þann búnað sem þarf til að ljúka við uppsetnignu á ofangreindum 

kerfum nema annað sé tekið fram í verklýsingu. Verktaki skal vera í stöðugu sambandi við 

umsjónarmann verkkaupa og ekki skal breyta neinu nema með hans samþykki.  
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2.1.2 Kröfur til verktaka 

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

veitustofna vegna vinnu sem tilheyra þessu útboði. Verktaki skal leggja til og kosta allan þann 

búnað sem hann telur þörf á til að ganga frá verkinu að fullu. Verktaki skal skila verkinu 

fullfrágengnu með öllum kerfum frágengnum og prófunum. Einnig skal hann sýna fram á 

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

2.1.3 Eftirlit 

Verkkaupi hefur sérstakan umsjónarmann með verki verktaka. Verktaka er skylt að fá 

samþykki umsjónarmanns verkkaupa fyrir útfærslum og frágangi á búnaði áður en vinna hefst 

ef það kemur ekki skýrt fram á teikningum eða í verklýsingu. Verktaki skal haga vinnu þannig 

að hann tefji ekki aðra verktaka verksins. 

2.1.4 Teikningar 

Teikningar eru táknrænar og sýna ekki alltaf nákvæmlega hvernig allt á að vera, samt skal 

leitast við að fylgja teikningum eftir að mestu. Passa skal að samræma raflagnateikningar við 

teikningar annara hönnuða og leitast við að fara sem hagkvæmustu leiðina.  

2.1.5 Samræming 

Verktaka er bent á að kynna sér eftirfarandi kerfi til að forðast árekstra við þau: 

• Öll gögn annarra hönnuða 

• Hitakerfi, neysluvatn 

• Loftræstilagnir 

• Arkitektateikningar 

Verktaki skal kynna sér allar teikningar og verklýsingar þessara kerfa og annast þannig 

samræmingu á kerfum. Ef verklýsing og teikningar stangast á skal verkkaupi ákveða hverju 

skal fara eftir. Ef eitthvað kemur fram á teikningum en ekki verklýsingu skal fara eftir 

teikningum og það sama skal gera ef eitthvað vantar í teikningar en er tekið fram í verklýsingu. 
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2.1.6 Staðlar og reglugerðir 

Allur rafbúnaður sem er prófunarskyldur þarf að vera að samþykktur af prófunarstofnunum 

samkvæmt íslenskum lögum. Allur frágangur þarf að vera fagmannlegur og vera samkvæmt 

eftirfarandi reglum og stöðlum: 

• ÍST 200 Raflagnir bygginga 

• Reglum Mannvirkjastofnunar 

• Tæknilegum tengiskilmálum raforkudreifingar 

• Byggingarreglugerð 

• Reglum Pósts og fjarskiptastofnunar 

• Vinnueftirlits 

• Aðrar reglugerðir er varða raflagnir í slíkum húsum 

Verktaki skal hafa gilt leyfi til uppsetningar á öllum búnaði og uppfylla kröfur frá Húsnæðis- 

og mannvirkjastofnun. Allt efni skal fullnægja staðli CEE og IEC. 

2.1.7 Efnisval 

Vanda skal efnisvalið þar sem taka þarf tillit til raka og rykmyndunar í húsinu. Þar af leiðandi 

þarf efnið sem notað er í verkið að vera að minnsta kosti IP44 þó best sé að efnið sé IP55 eða 

IP65. Aldrei skal nota svokallaðar túttur sem togfestu heldur skal notast við ýmist plastnippla 

eða messing nippla þar sem túttur geta rifnað. Einnig er bæði togfesta og þétting betri með 

nipplum. 

Efni skal setja upp fagmannlega og vanda skal til verka. 

2.1.8 Magnskrá 

Allt efni er talið og gefið upp ýmist sem stykki eða í metrum. Magntakan er gerð út frá 

teikningum. Magntölur eru gefnar upp án tillits til rýrnunar og annarra smáhluta sem þarf til að 

vinna verkið. Verktaki skal taka mið af rýrnun og smáhlutum svo sem töppum, skrúfum, 

endahulsum og þess háttar.  
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2.1.9 Prófanir, afhending og viðtaka 

Þegar verkþáttum er lokið og rafkerfi er tilbúið til afhendingar, skal verkkaupi skila inn 

teikningum sem sýna allar breytingar sem gerðar hafa verið á rafkerfunum. Teikningarnar 

verða notaðar við gerð reyndarteikninga. 

Verkhlutanum telst ekki vera lokið fyrr en umsjónarmanni verkkaupa hefur verið afhent öll 

gögn og hann hefur skrifað uppá að verktaki hafi skilað öllu inn ásamt því að yfirfara gögnin. 

Fyrir afhendingu verksins skal verktaki skila verkkaupa vottorði frá faggiltri skoðunarstofu um 

að verkinu sé lokið án athugasemda. Einnig skal verktaki skila inn mæliniðurstöðum sem 

krafist er samkvæmt Reglugerð um raforkuvirki og Tæknilegum tengiskilmálum rafveitna. 

Verkið telst ekki vera lokið fyrr en vottorð og mæliniðurstöður hafa verið afhentar verkkaupa. 

Á meðan verki stendur skal verktaki gera áfangaúttektir og tilkynna umsjónarmanni verkkaupa 

um áfangaúttekt með minnst tveggja daga fyrirvara. Dæmi um áfangaúttektir verkþátta má 

nefna spennujöfnun og snertispennuvarnir, heimtaug, aðaldreifiskáp, rafdreifiskáp, 

lágspennukerfi, fjarskiptakerfi og brunaviðvörunarkerfi. 

Prófanir, afhending og viðtaka skulu reiknuð inn í einingaverð viðkomandi verkþáttar. 

2.2 Lagnaleiðir  

2.2.1 Strengstigar 

Leggja skal strengstiga eftir teikningum og hafa skal lampaplan og teikngingar af loftstokkum 

og lögnum til hliðsjónar við uppsetningu. Strengstigar skulu vera heitgalv. Nota skal skilrúm, 

beygjur, upphengi, samtengi, jarðklemmur og tækjaplötur frá sama framleiðanda og 

strengstigarnir. Ekki skal leggja strengstiga heila í gegnum veggi. Jarðbinda skal alla 

strengstiga með því að leggja 16mm2 einangrað skott frá fyrsta bút og í töflu svo á milli allra 

ótengdra strengstigabúta. 

Hæð strengstiga skal vera upp undir loft nema annað sé tekið fram. 

Magntölur eru tilgreindar í metrum og stykkjum eftir því sem við á. Innifalið í verði á 

strengstigum ásamt strengstigunum skal vera skilrúm þar sem þau eiga við, loftfesti, veggfesti, 
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festiboltar, samtengi, gegnumtök o.þ.h., uppsetning. Jarðbinding ásamt klemmum og vír. 

Samræming við aðrar lagnir. 

Innifalið í verði tækjaplötu skal vera tækjaplata og allt efni og vinna sem henni fylgir. 

2.2.2 Tenglarennur 

Rofa og tenglarennur eru settar upp eftir teikningum. Samræma skal staðsetnignu rennanna við 

aðrar teikningar af byggingunni. Tenglarennur skulu vera úr áli með tveimur aðskildum hólfum 

milli lágspennu- og smáspennulagna. Rennur skulu ekki fara heilar í gegnum veggi. Setja skal 

rennurnar fagmannlega upp og skal frágangur vera til fyrirmyndar. 

Magntölur eru í metrum. Innifalið í verði skal vera rennan sjálf ásamt uppsetnignu með lokum, 

skilrúmum, hornum, endastykkjum, loftrásarlistum (ef þess þarf) og jarðbindingu á rennu. 

Samræma skal staðsetningu rennu við innréttingar og annan búnað. Ryksugun og þrif skulu 

einnig vera innifalin í verði. 

2.2.3 Pípur 

Allar áfelldar lagnir skulu vera úr gráum iðnaðarplaströrum. Passa skal að endar og samskeyti 

skemmi ekki einangrun tauga sem lagðar eru í rörin. Vanda skal uppsetningu röralagnanna og 

festa skal lagnirnar með reglulegu millibili og æskilegt er að bil milli festinga sé jafnt. 

Pípur sem lagðar eru í jörðu skulu vera svartar af PE gerð. Pípur í jörðu skulu vera lagðar á 

700mm dýpi miðað við endanlegt yfirborð jarðvegs eða götu. 

Draga skal spotta í allar ónotaðar pípur og ganga skal þannig frá þeim að þau fyllist ekki af 

sandi, jarðveg eða öðru slíku. 

Magntölur eru tilgreindar í metrum og flokkaðar eftir mismunandi gerðum. Innifalið í verði 

skal vera pípurnar sjálfar, hólkar, beygjur, stútar, spennur, rörstólar og allt annað efni og 

vinna sem þarf við uppsetningu á rörunum. 

Magntölur PE röra eru tilgreindar í metrum. Verð er fast verð miðað við verð per meter af 

útlögðum pípum í skurði eftir fjölda pípna í sama þversniði. Innifalið í verðinu er pípan, söndun 

undir og yfir, leggja aðvörunarborða ásamt skurðgreftri og lokun skurða. 
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2.2.4 Brunaþéttingar 

Milli allra einstakra brunahólfa þar sem farið er með raflagnir í gegnum brunahólf skal 

brunaþétta. Brunaþéttingin skal uppfylla öll skilyrði og reglur sem Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun kveða á um. Verktaki skal hafa gilt leyfi frá Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun fyrir uppsetningu á brunaþéttingum sem og starfsmaður verktaka sem mun 

sjá um brunaþéttingar. 

Brunahólfun hússins mun koma fram á arkitektarteikningum þegar þær verða tilbúnar. 

Magntala fyrir brunaþéttingar skal skilgreind sem ein heild. Innifalið í verði skal vera allt efni 

ásamt allri vinnu sem þarf til að ganga fagmannlega og snyrtilega frá brunaþéttingum. 

2.2.5 Tengidósir 

Tengidósir skulu vera raka- og rykvarðar að lágmarki IP65. Dósirnar skulu vera ferhyrntar og 

vera með nipplum. Allar dósir skulu vera utanáliggjandi, þar sem dósir eru á stigum eiga þær 

að vera festar á þar til gerðar tækjaplötur. Merkja skal allar dósir með töflunúmeri og 

greinanúmeri.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum og ekki er gerður greinarmunur á tegund dósar. Innifalið 

skal vera allt efni og vinna sem kemur að uppsetningu dósanna ásamt því að þær séu hreinar 

og tilbúnar til ídráttar. 

2.3 Lágspennukerfi 

2.3.1 Sökkulskaut og spennujöfnun 

Spennujafna skal vatnsinntök, netbakka og alla málmhluta lágspennukerfis. Notast skal við 

16mm2  einangraðan koparvír við jarðbindingu á vatnsinntökum og netbökkum. Ganga skal frá 

öllum jarðbindingum í samræmi við ákvæði í tæknilegum tengiskilmálum og reglugerð um 

raforkuvirki. 

Tengja skal sökkuljárn saman í sökklveggjum. Sjóða skal saman neðstu tvö járnin með rafsuðu, 

passa skal að rafsuðan sé að lágmarki fimm sentímetra löng. Skila skal vönduðum og 

fagmannlegum frágangi á suðum, en suðan má ekki geta hrokkið í sundur við högg. Tengja 

skal saman sökkuljárnin tvö hið minnsta á tveimur stöðum í sökklinum á gagnstæðum punktum 
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sökkulsins. Leggja skal 25mm2  beran koparvír frá jarðklossa í töflu og að sökkuljárni. Hreinsa 

skal járnin með vírbursta þannig að ekkert ryð sé á þeim. Vírinn skal vera Cadweld soðinn við 

sökkuljárnið. 

Leggja skal 50mm2  beran koparvír í sökkli og tengja hann við neðstu sökkuljárn á fimm metra 

fresti. Taka skal 35mm2  einangraðan koparvír upp úr sökkli og binda hann við allar stálsúlur 

hússins. 35mm2  koparvír sem er notaður til að jarðbinda stálsúlur verður nýttur til að jarðbinda 

innréttingar í sölum sem eru úr leiðandi efnum. Gæta skal sérstaklega að því að allir leiðandi 

hlutar innréttinga séu samtengdir og bundnir til jarðar. 

Leggja skal 70mm2  beran koparvír frá töflu og út fyrir malarpúða og reka hann niður á að 

minnsta kosti tveggja metra dýpi í góða jörð. 

Magntölur fyrir sökkulskaut eru tilgreindar sem heild eftir þáttum. Innifalið skal vera allt efni 

og vinna sem þarf til að ljúka verkinu. 

2.3.2 Heimtaug 

Verktaki skal annast umsókn um heimtaug og öll samskipti við Rarik. Verktaki skal sjá um að 

tengja bæði bráðarbirgða og endanlega heimtaug, þó að verkkaupi sjái um kostnað á heimtaug. 

Heimtaug verður 315A en ráðstafa skal stærð kapals í samstarfi við Rarik. Ganga skal 

snyrtilega og fagmannlega frá tengingum á heimtaug í aðaldreifiskáp í tæknirými hússins. 

Rafstöð verður einnig tengd við aðaldreifiskáp hússins en verktaki skal sjá til þess að hún sé 

nægilega stór til að anna starfsemi hússins. Verkkaupi ber kostnað rafstöðvar en verktaki skal 

sjá um allar tengingar. 

Netskiptirofi skal vera í töflu til að skipta á milli heimtaugar frá Rarik og rafstöðvar. 

Magntala í magnskrá er tilgreind sem ein heild. Innifalið í verði heimtaugar er vinna vegna 

umsókna um bæði bráðabirgðar og endanlega heimtaug, allt efni og vinna sem þarf til við að 

ganga endanlega frá tengingum á heimtaug, spennusetja, hersla, prófanir og samskipti við 

Rarik vegna heimtaugar. 
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2.3.3 Dreifiskápar 

Aðaldreifiskápur skal vera gólfskápur úr málmi. Greinitafla skal vera veggskápur úr málmi. Í 

skápunum skal vera festiskinnukerfi (DIN-skinnur) sem hentar búnaðnum sem fer í töflurnar. 

Töfluhlífar skulu vera úr plasti sem fullnægja snertispennuvarnir. Þéttleiki skápanna skal vera 

að minnsta kosti IP55 en þéttleiki í samræmi við CENELEC staðal ÍST EN 60529, nema annað 

sé tekið fram. Litur á skápnum skal vera ljósgrár. Verktaki skal framkvæma allar tengingar 

innan skápa í samræmi við staðla og reglugerðir. 

Tengibúnaður skal henta þeirri notkun sem hann er ætlaður fyrir s.s. inn á skinnur, aflrofa, 

sjálfvör o.þ.h. Aldrei skal setja fleiri en tvo taugaenda undir hverja tengiklemmu. Allar herslur 

skal gera með átaksstilltum verkfærum með átaki í samræmi við fyrirmæli frá framleiðanda 

búnaðar eða eftir viðurkenndum töflum um herslu bolta og skrúfa. 

Allir strengir skulu vera merktir og númeraðir eftir einlínumyndum hönnuða, einnig skal 

merkja allan búnað eftir einlínumyndum. Innan á hurð tafla skal setja töflumerkingar blað þar 

sem fram koma upplýsingar um hvaða búnaður er hvað í samræmi við merkingar ásamt 

raðtengjalista og stærðum á hverjum búnaði fyrir sig. Einnig skal vera einlínumynd í hurð 

skápa.  

Í allri víringu innan skápa skal notast við fínþættan vír en ganga skal snyrtilega frá allri víringu 

og þrífa skal töflu eftir víringu. Ekki skal notast við dragbönd innan töflu, notast skal við 

plastrennur eða þar til gerða skipuleggjara sem festast aftan á DIN skinnur. 

Verktaki skal skila fullbúnum dreifiskápum í samræmi við þessa lýsingu. Eftirfarandi lágmarks 

kröfur gilda fyrir allan búnað sem komið verður fyrir í skápunum: 

• Leyfileg resktrarspenna  500V 

• Rekstrarspenna Ue   400/230V 

• Einangrunarspenna Ui   60 sek 2.500V 

• Tíðni     50Hz 

Allur búnaður í dreifiskápum, til dæmis skinnur, skinnufestinga, rofabúnaður o.s.frv. skal þola 

eftirfarandi lágmarks skammhlaups straumgildi og þéttleika: 

• Skammhlaupsþol   IK í 1 sek ≥ 40kA 

• Rofgeta sjálfrofa   Ieff ≥ 40kA 
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• Þéttleiki    IP ≥ 23 

Dreifing spennu í skápnum skal vera ýmist með skinnukerfum eða raðtengingum eftir því sem 

við á. Núll- og jarðskinnur skulu settar í hólf fyrir undirdreifingu í dreifiskápum, miðað við 

þann búnað sem tengja þarf og skal gildleiki núlltauga að skinnum ekki vera minni en 

fasatauga. 

Alla strengi skal leggja frá dreifiskápum í gegnum nippla sem festir hafa verið í flangsa ofan á 

töflum. 

Verktaki skal leggja til alla dreifiskápa. Einnig skal verktaki sjá um að deilihanna í þá og er 

honum þá skylt að tryggja að það sé að minnsta kosti 25% aukapláss fyrir viðbætur í hverjum 

skáp. 

Magntölur í magnskrá eru tilgreindar í heild. Innifalið í verði skal vera allt efni og vinna sem 

þarf til að ganga frá dreifiskápum að fullu. Þar með talið vinna vegna skinnuísetningar, 

merkingar á búnaði, deilihönnun o.s.frv. 

2.3.4 Rafbúnaður í töflum 

Allur rafbúnaður skal vera nýr og sérhæfður til þeirra nota sem hann er ætlaður í. Búnaðurinn 

skal vera framleiddur í samræmi við viðurkennda alþjóðlega staðla og skal hann hafa CE 

merkingu. Verktaki skal koma fyrir öllum þeim búnaði sem kemur fram á teikningum, 

magnskrá og verklýsingu og tengja að fullu, verktaki leggur til allt það efni og vinnu sem þarf 

til. 

2.3.4.1 Aflrofar 

Aflrofar skulu vera sjálfvirkir með sambyggðum varnarbúnaði, framleiddir og prófaðir í 

samræmi við EN 60947. Aflrofarnir skulu vera með innbyggðum stillanlegum 

yfirstraumsvörnum, hlutfallslegum skammhlaupsvörnum og tímatöf.  Yfirstraumsvörn skal 

vera hægt að stilla niður í allt að 0,4 miðað við málstraum. Skammhlaupsrofgeta þeirra skal 

vera að lágmarki eins og tilgreint er fyrir lágspennuskápinn hér að framan. Aflrofar fyrir 

undirdreifngu skulu vera af straumtakmarkaðri gerð, gerðir til að takmarka 

skammhlaupsstrauma fyrir búnað sem er tengdur við þá. Aflrofarnir skulu vera ýmist festir á 

þar til gerðar botnplötur eða beint á tengiskinnur. Tengibúnaður rofanna ásamt tengiboltum 
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sem þeim fylgja skal vera gerður fyrir móttöku þeirra strengja sem fram koma á 

einlínumyndum. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera búnaður ásamt öllu smáefni 

og vinnu sem þarf til að ganga frá búnaðinum að fullu, þar með talið að búa hann undir 

tengingar, tengja inná hann og stilla. 

2.3.4.2 Netskiptir 

Netskiptir skal þannig búinn að aldrei getur rafmagn frá neti verið tengt á sama tíma og rafstöð. 

Netskiptir skal útbúinn I – 0 – II rofa sem aðgreinir rafstöð frá neti. Einnig þarf rofinn að vera 

útbúinn svokallaðri núllstöðu þar sem hvorki rafmagn frá neti eða rafstöð er inni heldur er húsið 

rafmagnslaust.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera búnaður ásamt öllu smáefni 

og vinnu sem þarf til að ganga frá búnaðinum að fullu, þar með talið að búa hann undir 

tengingar, tengja inná hann og stilla. 

2.3.4.3 Lekastraumsrofar 

Lekastraumsrofar skulu vera gerðir fyrir þann málstraum sem fram kemur á einlínumyndum 

og einnig útleysingun við 30 mA lekastraum. Lekastraumsrofar þar sem tölvudreifing eða 

lampar með rafeindastraumfestum eru skulu vera gerðir fyrir ólínulegt álag. Prófunarhnappur 

skal vera á öllum lekastraumsrofum. Lekastraumsrofar skulu vera með að lágmarki það 

skammhlaupsþol eins og tilgreint er fyrir hvern lágspennuskáp hér að framan. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera búnaður ásamt öllu smáefni 

og vinnu sem þarf til að ganga frá búnaðinum að fullu, þar með talið að búa hann undir 

tengingar, tengja inná hann og stilla. 

2.3.4.4 Lekastraumssjálfrofar 

Lekastraumsjálfrofar skulu vera með yfrálags og skammhlaupsvörn ásamt útleysingu við 30 

mA lekastraum. Lekastraumssjálfrofar skulu ýmist vera gerðir fyrir útleysikennilínu B eða C 

eftir því hvaða búnaður er á bakvið þá en upplýsingar um það kemur fram á einlínumynd. 

Lekastraumssjálfrofar skulu vera útbúnir prófunarhnapp. Lekastraumssjálfrofar skulu vera með 

skammhlaupsþol að lágmarki eins og er tilgreint er fyrir hvern lágspennuskáp hér að framan. 
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Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera búnaður ásamt öllu smáefni 

og vinnu sem þarf til að ganga frá búnaðinum að fullu, þar með talið að búa hann undir 

tengingar, tengja inná hann og stilla. 

2.3.4.5 Sjálfrofar 

Allir sjálfrofar skulu vera með yfirálags og skammhlaupsvörn. Málstærðir þeirra koma fram á 

einlínumynd. Allir sjálfrofar skulu vera gerðir við útleysikennilínu B nema annað sé tekið fram 

á teikningum. Rofarnir skulu vera gerðir fyrir festingu á DIN skinnu. Sjálfrofar skulu vera með 

skammhlaupsþol að lágmarki eins og er tilgreint er fyrir hvern lágspennuskáp hér að framan. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera búnaður ásamt öllu smáefni 

og vinnu sem þarf til að ganga frá búnaðinum að fullu, þar með talið að búa hann undir 

tengingar, tengja inná hann og stilla. 

2.3.4.6 Raðtengi 

Raðtengi skal festa á DIN skinnur og þau skulu hafa áfestar endaplötum á endum einnig skal 

notast við sérstök endastopp við báða enda á raðtengjum og merkingar í samræmi við 

teikningar. Raðtengi fyrir núll- og jarðtengingar skulu vera litamerkt í samræmi við reglur. 

Raðtengi skulu vera stungin en ekki skrúfuð að undanskildum raðtengjum fyrir 6mm2 víra og 

upp. Raðtengi skulu vera í samræmi við taugar sem tengjast inná þau. 

Magntölur eru tilgreindar sem heild. Innifalið í verði raðtengja er lagning strengs inn í skáp, 

festing afeinangrun og tengingar inná raðtengi, ásamt endanlegri merkingum á raðtengingum 

og strengjum. 

2.3.4.7 Merkingar 

Vör, rofar, raðtengi og taugar skulu öll vera merkt eftir teikningum og skal vera samræmi með 

öllum merkingum, þannig sé auðvelt að sjá hvar hver taug á að tengjast. Innan á hurðum 

lágspennudreifiskápa skulu vera töflumerkingarblöð sem sýna greinilega númer viðkomandi 

greina, kvíslar, og rofa ásamt stærðum þeirra. Einnig skal koma fram raðtengjalisti. Skilgreina 

skal á töflumerkingarblöðum fyrir hvaða rými hver grein er fyrir. Einlínumynd skal komið fyrir 

innan á hurðum lágspennudreifiskápa. Á framhlið skápsins skal koma fyrir skilti sem sýnir 
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töflunúmer lágspennudreifiskápsins. Allur frágangur, uppröðun og merking búnaðar skal 

samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa áður en smíði hefst. 

Allar merkingar skulu innifaldar í viðkomandi rafbúnaði. 

2.3.4.8 Hitamælingar og endurhersla 

Verktaki skal annast hitamælingar allra tenginga og endurherslu þeirra ef þörf er á. Endurhersla 

skal fara fram bæði áður en verki er skilað af sér og einnig ári eftir afhendingu verks, það sama 

skal gera við hitamælingar. Áður en endurhersla fera fram skal verktaki hitamæla allan búnað 

töflunnar með þar til gerðri hitamyndavél. Mælingar skulu vera gerðar í samráði við 

umsjónarmann verkkaupa og skal verkaupi hafa fulltrúa á staðnum þegar mælingar og 

endurhersla fer fram. Vinna þessi skal vera innifalin í tilboðinu. 

Magntölur í magnskrá eru tilgreindar sem heild. Innifalið í verði rafbúnaðar skal vera efni og 

vinna sem þarf til að hitamæla og endurherða búnað, búa hann undir tengingar og tengja 

hann. 

Innifalið í verði hitamælinga og endurherslu skal vera hitamæling, allt efni og vinna sem þarf 

til ásamt akstri og skýrslugerð. 

2.3.6 Strengir 

Strengir skulu vera plastkaplar að 2.5mm2  leiðurum, allir strengir sem hafa sverari leiðara 

skulu vera svokallaðir powerflex kaplar. Allir leiðarar strengja skulu vera úr kopar nema annað 

sé tekið fram. Kápa strengja skal ekki vera eldnærandi og þurfa að vera prófaðir í samræmi við 

IEC 332-1. 

Magn í magnskrá er í metrum mælt af teikningum. Innifalið í verði er að leggja alla strengi 

ásamt allri vinnu og efni sem þarf til að ganga frá verkinu að fullu, þar með talið strengjum, 

dragböndum, merkingum o.s.frv. 
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2.3.7 Rofar 

 

Mynd 1 Samrofi áfelldur [5] 

Rofar skulu vera gerðir fyrir að minnsta kosti 10A málstraum miðað við 230V spennu og 50Hz. 

Allir rofar skulu vera í hæð 1100mm nema annars sé getið á teikningum. Þar sem eru innfelldir 

rofar skulu þeir vera hvítir glans, til viðmiðunar skal notast við S.1 línuna frá Berker. 

Þar sem rofar eru utanáliggjandi skulu rofar vera úr höggheldu plasti. Rofar skulu ekki hafa 

minni varnarstuðul en IP55. Rofarnir skulu hafa nippil sem bæði togfestu og hjálpa til við 

þéttingu, ekki skal nota rofa með túttum sem togfestu. Miða skal við W1 línuna frá Berker. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Inniflaið í verðinu skal vera allt efni, vinna og tengingar 

sem til þarf við uppsetningu og frágang á búnaðinum. 

2.3.8 Tenglar 

 

Mynd 2 Innfelldur tengill [6] 

Tenglar skulu vera gerðir fyrir að minnsta kosti 16A málstraum miðað við 230V spennu og 

50Hz nema annað sé tekið fram. Allir tenglar skulu vera í hæð 200mm nema annað sé tekið 

fram. Allir tenglar skulu vera að gerð „schuko“. Innfelldir tenglar skulu vera hvítir glans, til 

viðmiðunar skal notast við S.1 línuna frá Berker.  
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Mynd 3 Áfelldur tengill [7] 

Þar sem tenglar eru utanáliggjandi skulu þeir vera úr höggheldu plasti. Tenglar skulu ekki hafa 

minni varnarstuðul en IP55. Tenglarnir skulu hafa nippil sem bæði togfestu og hjálpa til við 

þéttingu, ekki skal nota tengla með túttum sem togfestu. Miða skal við W1 línuna frá Berker. 

Tenglar í tenglarennur skal smella í rennurnar, ekki á að þurfa að opna tenglana til að opna 

rennuna. Tenglarnir skulu vera þrefaldir.  

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Inniflaið í verðinu skal vera allt efni, vinna og tengingar 

sem til þarf við uppsetningu og frágang á búnaðinum. 

 

Mynd 4 CEE Veggtengill [8] 

3ja fasa iðnaðartenglar skulu vera úr höggheldu plasti, tenglarnir skulu hafa að minnsta kosti 

varnarstuðul uppá IP44. Ekki skal hafa schucko tenlga framan á tenglunum. Tenglarnir skulu 

vera útbúnir með nipplum sem togfestu. Miða skal við ABB CEE tengla. 

Alla tengla skal merkja með greinar- og töflunúmeri, t.d. +T1-F105. Vanda skal frágang og 

uppsetningu á tenglum. 
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Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Inniflaið í verðinu skal vera allt efni, vinna og tengingar 

sem til þarf við uppsetningu og frágang á búnaðinum. 

2.3.9 Tengi 

Tengi skal miðað við fjölda víra en notast skal við bæði stungin og smellt tengi eftir því sem 

við á. Miða skal við að tengin séu fyrir að minnsta kosti 2,5mm2 og vera að vandaðri gerð. 

Magntölur eru tilgreindar í stykkjum. Innifalið í verði skal vera öll vinna og efni sem þarf til 

að tengja og ganga frá búnaðinum. 

2.4 Fjarskiptakerfi 

2.4.1 Strengir 

Notast skal við parsnúinn, 4ja para, 100 ohma (U-UTP), CAT6 streng í fjarskiptakerfum þessa 

verkefnis. Skilt er að merkja strengi í báða enda með varanlegri merkingu. 

Magntölur eru í metrum. Innifalið í verði skal vera allt efni og vinna sem þarf til að gera 

strenginn tilbúinn til tengingar, þar með talið eftir því sem við á strengur, festiefni, og festing, 

uppsetning, frágangur, merkingar o.s.frv. 

2.4.2 Tengiskápur 

Tengiskápur fjarskiptakerfa skal vera staðsettur í aðaldreifskáp hússins. Skápurinn er 

gólfskápur en hafa skal sérstök smáspennuhólf í skápnum fyrir fjarskiptakerfi og þau aðgreind 

frá lágspennukerfi með skilrúmum. Vanda skal frágang á strengjum og búnaði í fjarskiptaskáp. 

Merkingar skulu vera á öllum búnaði og strengjum, vanda skal merkingar og skulu þær vera 

sýnilegar. Það skulu vera að minnsta kosti fjórir 230 VAC tenglar í skápnum fyrir búnað 

fjarskiptakerfa. 

Magn í magnskrá eru stykki skápa. Innifalið í einingaverði skal vera allt efni og öll vinna sem 

þarf til að gera skápinn tilbúinn undir búnaðinn sem í hann kemur. Skápur, festiefni, 

botnplötur, skilrúm, snúruhöldur, bindlok, jarðbindingar, samsetningar, uppsetning, merking 

o.s.frv. 
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2.4.3 Tenglar í tengiskáp 

Notast skal við RJ-45 krosstengibretti. Tenglarnir skulu vera gerðir fyrir CAT6 streng á öllum 

pinnum samkvæmt staðli EN50173-1, einnig skulu tengingar í skápnum vera eftir sama staðli. 

Tengibretti fyrir ljósleiðara stofnlögn skal vera ljósbreytubox staðsett í fjarskiptahólfi 

aðaldreifiskáp. 

Merkja skal alla tengla og tengibretti með númerum sem gefin eru upp á teikningum. Notast 

skal við varanlegar merkingar. Vanda skal frágang og uppsetningu á búnaði og merkingum. 

Magn í magnskrá eru stykki af hverri gerð tengibrettis. Innifalið í verði skal vera allt efni og 

vinna sem þarf til við að ljúka uppsetningu, þar með talið tengla, krostengibretti, festingar 

fylgihlutir, merkingar o.s.frv. 

2.4.4 Tenglar 

Tenglar fjarskiptakerfis skulu vera RJ-45, 8 pinna, CAT6 tenglar. Tenglarnir eru ýmist einfaldir 

eða tvöfaldir. Vanda skal frágang á tengingum víra í tengla. Merkja skal alla tengla í húsinu 

með viðeigandi merkingum, en þær koma fram á teikningum. 

Magntölur eru stykki einfaldra eða tvöfaldra tengla af hverri gerð. Innifalið í verði skal vera 

allt efni og vinna sem þarf til að gera tengilinn tilbúinn til tengingar, þar með talið tengill, 

festiefni, uppsetning, tengingar tengils, frágangur og merkingar o.s.frv. 

2.4.5 Tengingar strengenda 

Verktaki skal tengja alla strengi fjarskiptakerfis í báða enda, hvort sem það er í tengla, 

krostengibretti, eða tengihausa (RJ-45 mola). Allur frágangur á tengiendum skal vera vandaður 

og af viðurkenndri aðferð, ekki skal notast við önnur verkfæri en þau sem eru ætluð í þetta. 

Passa skal að hvergi verður tap í strengjum vegna lélgra tenginga. Nægur slaki skal vera á þegar 

tengingum er lokið bæði í töflu og í tenglum. Allar tengingar skulu vera í samræmi við 

EN50173-1 staðalinn. 

Mæling skal fara fram á öllum strengjum fjarskiptakerfis að uppsetningu lokinni. Mæla skal í 

báða enda strengja og skila skal til verktaka prófunarskýrslum með sundurgreindum 

upplýsingum. Mæla skal kerfið út í samræmi við staðla og hönnun þess (bæði U-UTP Class E 
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og ljósleiðarar). Einungis skal nota prófunarforrit í samræmi við EN50173-1 staðalinn en ekki 

sértæka prófunarstaðla frá framleiðendum. 

Magn í magnskrá eru stykki tenginga og aftenginga talið af teikningum. Innifalið í verði skal 

vera allt efni og vinna sem þarf til að ganga frá öllum tengingum fullbúnum. Þar með talið allt 

efni, endabúnaður, skræling, tengivinna, merkingar, prófanir, mælingar o.s.frv. 

2.5 Brunaviðvörunarkerfi 

2.5.1 Stjórnstöð 

Stöðin skal vera fyrir númerað kerfi. Stjórnstöðin skal hafa stöðugt eftirlit með öllum einingum 

kerfisins og skal hún senda frá sér hljóðmerki ef bilun eða eldboð koma upp. Einnig skal hún 

láta vita ef að skynjari er tekinn úr sambandi eða ef slit er í rásinni og svo framvegis. Á stöðinni 

skal vera skjár þar sem hægt er að skoða allar helstu upplýsingar um kerfið, svo sem númer og 

staðsetnig skynjara, sýna númer rása, heiti rýmis og svo framvegis. Stöðin skal vera útbúin 

svokallaðri atburðarskrá svo hægt sé að flétta upp að minnsta kosti síðustu 100 atvikum sem 

kunna að hafa komið upp. Endurstillingar hnappur skal vera á stöðinni ásamt hnapp sem 

stöðvar hljóðgjafa. Það verður að vera hægt að einangra skynjara, svæði og rásir. Stjórnstöðin 

skal vera útbúin að minnsta kosti tveimur rásum fyrir skynjara og hafa að minnsta kosti eina 

rás fyrir hljóðgjafa. Hún skal hafa spennufrían útgang fyrir bilunarboð. Einnig skal vera 

útgangur fyrir tenginu við vaktstöð. Stjórnstöðin skal vera spennufædd með 230V en skal að 

auki vera útbúin varaaflgjafa sem endast skal að lágmarki í 72 klukkustundir. 

Magntölur eru tilgreindar í heild. Innifalið í magntölum er stjórnstöð ásamt fylgibúnaði, 

uppsetningu, tengingum, merkingum, forritun og öðru sem þarf til að gera stjórnstöð tilbúna 

til notkunar. 

2.5.2 Yfirlitsmynd 

Yfirlitsmynd skal vera við stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis ásamt hand- og þjónustubók fyrir 

kerfið. Á yfirlitsmyndinni skal koma skýrt og greinilega fram hvar hver og ein eining í kerfinu 

er ásamt númeri einingar. Stjórnstöð skal vera sýnd á yfirlitsmynd ásamt staðsetningu 

yfirlitsmyndarinnar. Hljóðgjafar skulu vera á yfirlitsmynd. 
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Magntala er tilgreind í stykkjum yfirlitsmynda. Innifalið í magntölu er yfirlitsmynd ásamt 

hönnun myndar, útprentun, innrömmun, uppsetningu, merkingar ásamt öðru efni sem þarf til 

að gera yfirlitsmynd tilbúna til notkunar. 

2.5.3 Skynjarar 

Reykskynjarar skulu vera hliðrænir sem gefa stjórnstöð stöðugar upplýsingar um ástand/næmni 

skynjara og skal skynjari vera af sömu gerð og sökkull. Skynjarar skulu vera ljósnæmir 

(optískir). Allar gerðir skynjara skulu vera með vistföng og hafa rauða ljósdíóðu sem lýsir 

þegar þeir senda frá sér brunaboð. Númera skal skynjara eftir teikningum hönnuða. Skynjarar 

skulu vera samþykktir af Brunamálastofnun. 

Tenging á skynjurum, handboðum og öðrum búnaði skynjararása skal vera með 

slaufufyrirkomulagi, það er leggja skal lögn aftur heim í stjórnstöð frá síðasta skynjara og 

tengja í stjórnstöð. 

Magn í magnskrá eru stykki skynjara. Innifalið í verði eru skynjarar, botnar, uppsetning, 

innsetning vistfanga, prófanir og annað efni og vinna sem þarf til að gera skynjara tilbúna til 

notkunar. 

2.5.4 Handboðar 

Allir handboðar skulu vera rauðir að lit og greinilega vera á íslensku samkvæmt reglugerð. 

Handboðar skulu hafa vistföng. Boðhnappur skal vera varinn með plasthlíf sem verður að 

brjóta þegar að brunaboð eru send, brunahnappur skal haldast inni þangað til að búið er að 

endursetja hann. Númera skal handboða eftir teikningum hönnuða.  

Tenging á skynjurum, handboðum og öðrum búnaði skynjararása skal vera með 

slaufufyrirkomulagi, það er leggja skal lögn aftur heim í stjórnstöð frá síðasta skynjara og 

tengja í stjórnstöð. 

Magn í magnskrá eru stykki handboða. Innifalið í verði eru uppsetning, innsetning vistfanga, 

prófanir og annað efni og vinna sem þarf til að gera skynjara tilbúna til notkunar. 
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2.5.5 Hljóðgjafar 

Hljóðgjafar skulu vera sírenur. Þeir skulu gefa frá sér hljóð að lágmarki 90 dB og að hámarki 

110 dB í eins meters fjarlægð. Hljóðgjafar skulu vera rauðir að lit og vera greinilega merktir 

brunakerfi. Þegar uppsetningu er lokið skal fara fram prófun og hljóðstyrksmæling til að kanna 

hvort það heyrist í sírenum í öllum hlutum byggingar. 

Magn í magnskrá eru stykki hljóðgjafa. Innifalið í verði eru uppsetning, prófanir og annað efni 

og vinna sem þarf til að gera skynjara tilbúna til notkunar. 

2.5.6 Brunastrengir 

Strengir fyrir skynjara og bjöllurásir skulu vera 2x2x0.8 mm2 , rauðir að lit. Merkja skal alla 

enda með varanlegum merkingum. Tenging brunaviðvörunakerfisins skal vera með svokölluðu 

slaufufyrirkomulagi. 

Magntölur í magnskrá er í metrum af lögðum streng. Innifalið í verði eru strengir, útdráttur, 

festingar, merkingar og annað sem þarf til að gera strengi tilbúna til tengingar. 

2.6 Hússtjórnunarkerfi 

2.6.1 Almennt 

Hússtjórnunarkerfið Loxone verður í húsinu en til að byrja með mun það einungis stýra Ljósum 

í húsinu. Loxone miniserver verður staðsettur í töflu +T1 

2.6.3 Miniserver 

Miniserverinn skal staðsetja í töflu +T1. Tengja skal inná Miniserverinn eftir tengireglum frá 

Loxone. Passa skal að tengja þarf 120 ohm viðnám í enda Loxone linksins. Tengja skal 

Miniserverinn við internetið á svæðinu. 

Hann skal hafa: 

• 8 Digital útganga: Max 250VAC/10A cosΦ=1. Max 30VDC/10A 

• 8 Digital inputs: 6VDC...24VDC 

• 4 Analog inputs 0-10V 

• Loxone link interface (up to 30 Extensions) 
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• Loxone tree interface (up to 50 Extensions) 

• Tree intercommunication 

• LAN connection (Ipv4/Ipv6, SSL, 100Mbps) 

• Power supply 19.2VDC...30VDC (PELV) 

• DIN rail mounting (9 TE) 

Tengja skal Miniserverinn við 24 VDC ásamt því að tengja skal allar Loxone einingar við hann 

með Loxone linknum. Merkja skal Miniserverinn og vanda skal frágang og uppsetningu á 

honum. 

Magn í magnskrá er í stykkjum. Innifalið í verði er öll vinna og allt efni sem til þarf til að ganga 

frá Miniserver að fullu, þar með talið uppsetning, frágangur, smáefni o.s.frv. 

2.6.4 Dali extension 

Setja skal 4 Dali einingar í töflu +T1 og skulu þær vera staðsettar við Miniserverinn. Tengja 

skal einingarnar við 24 VDC og tengja þær saman ásamt Miniserver og öðrum einingum með 

Loxone linknum. Merkja skal einingarnar og vanda skal frágang og uppsetningu á þeim. 

Magn í magnskrá er í stykkjum. Innifalið í verði er öll vinna og allt efni sem til þarf til að ganga 

frá Dali einingu að fullu, þar með talið uppsetning, frágangur, smáefni o.s.frv. 

2.7 Lýsingarhönnun  

2.7.1 Almennt 

Verktaki skal setja upp lýsingarkerfi í samræmi við teikningar en þessum verkhluta tilheyra 

eftirfarandi verkþættir: 

• Innilýsingarkerfi 

• Útilýsingarkerfi 

• Neyðarlýsingarkerfi 

Verktaki skal sjá um uppsetningu, tengingar og prófanir á lömpum. Staðsetning og 

fyrirkomulag lampa kemur fram á teikningum. Lampar eru fyrirfram valdir og er verktaka skylt 

að nota lampa sem hönnuðir hafa þegar valið. 



 32 

2.7.1.1 Almenn lýsing kerfa 

• Innilýsingarkerfið veitir birtu í öllum rýmum innan byggingar 

• Útilýsingarkerfið veitir birtu umhverfis byggingu 

• Neyðarlýsingarkerfið lýsir flóttaleið og veitir lágmarksbirtingu á flóttleiðum byggingar 

miðað við að byggingin sé rafmagnslaus 

2.7.2 Innilýsingarkerfi 

Staðsetning lampa kemur fram á teikningum. Lampar skulu vera smíðaðir úr fyrsta flokks stáli, 

áli eða fíberstyrktu plasti. Lampar ættu að vera tvöfalt einangraðir, ef lampi er ekki tvöfalt 

einangraður skal jarðbinda hann samkævmt stöðlum. Ljósmagn í gripahúsi verður mælt eftir 

uppsettningu lampa og ljósmagn þeirra stillt eftir því sem kemur fram í kafla 1.2. 

Notast skal lampa sem uppgefnir eru í lampaskrá. 

Magn í magnskrá er í stykkjum. Innifalið í verði skal vera öll vinna og smáefni sem þarf til að 

ljúka verkinu að fullu, þar með talið múrtappar, skrúfur, tengi, endahulsur o.s.frv. 

2.7.3 Útilýsingarkerfi 

Staðsetning lampa kemur fram á teikningum. Lampar skulu vera smíðaðir úr fyrsta flokks stáli, 

áli eða fíberstyrktu plasti. Lampar ættu að vera tvöfalt einangraðir, ef lampi er ekki tvöfalt 

einangraður skal jarðbinda hann samkævmt stöðlum. 

Nota skal lampa sem uppgefnir eru í lampaskrá.  

Magn í magnskrá er í stykkjum. Innifalið í verði skal vera öll vinna og smáefni sem þarf til að 

ljúka verkinu að fullu, þar með talið múrtappar, skrúfur, tengi, endahulsur o.s.frv. 

2.7.4 Neyðarlýsingarkerfi 

Staðsetning lampa kemur fram á teikningum. Lampar skulu vera smíðaðir úr fyrsta flokks stáli, 

áli eða fíberstyrktu plasti. Lampar ættu að vera tvöfalt einangraðir, ef lampi er ekki tvöfalt 

einangraður skal jarðbinda hann samkævmt stöðlum. 

Neyðarlýsingarkerfi skal auðkenna rýmingarleiðir byggingar ásamt því að veita lágmarksbirtu 

ef rafmagn fer af byggingunni. Kerfið er hannað í samræmi við ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172 
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og skal öll vinna verktaka fara eftir þeim. Lampar skulu uppfylla EN 60598-2-22 staðalinn. 

Merkja skal alla lampa greinilega, ÚT/EXIT ljós skulu hafa merkingu á sér sem sýna greinilega 

hvar neyðarútgönguleið er. 

Neyðarlampar skulu útbúnir rafeindabúnaði sem skal annaðhvort kveikja á ljósi eða halda ljósi 

inni ef rafmagn fer af þeim. Lampar skulu geta logað í að minnsta kosti klukkutíma ef til 

rafmagnsleysis kemur.  

Nota skal lampa sem uppgefnir eru í lampaskrá. 

Magn í magnskrá er í stykkjum. Innifalið í verði skal vera öll vinna og smáefni sem þarf til að 

ljúka verkinu að fullu, þar með talið múrtappar, skrúfur, tengi, endahulsur o.s.frv.  

2.7.4 Lampaskrá 

Lampi L1: 

 

Mynd 5 Iðnaðarlampi Prima led 1500mm [9] 

Lampinn er utanáliggjandi LED iðnaðarlampi frá Trevos. Lampinn er af týpu Prima LED. 

Hann er 1500mm að lengd og er 95 mm á breidd. Þéttleiki lampans er IP 66. Litarhitastig hans 

er 4000K. Litarendurgjöf er CRI > 80. Lampinn er 7090 lúmen og lúmen á wött eru 131. 

Lampinn er útbúinn Dali búnaði [9]. 
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Lampi L2 

 

Mynd 6 Iðnaðarlampi Prima led 660mm [9] 

Lampinn er utanáliggjandi LED iðnaðarlampi frá Trevos. Lampinn er af týpu Prima LED. 

Hann er 660mm að lengd og er 95mm á breidd. Þéttleiki lampans er IP 66. Litarhitastig hans 

er 4000K. Litarendurgjöf er CRI > 80. Lampinn er 1950 lúmen og lúmen á wött eru 130. 

Lampinn er útbúinn Dali búnaði [9]. 

Lampi L3 

 

Mynd 7 Gamma mini [10] 

Lampinn er utanáliggjandi LED kúpull frá Ansell lighting. Lampinn er af týpu Gamma mini. 

Hann er 250mm í þvermál og er 50mm á hæð. Þéttleiki lampans er IP 54. Litarhitastig hans er 

stillanlegt en hægt er að velja um 3000K og 4000K. Litarendurgjöf er CRI 80. Lampinn er 

1053 lúmen og lúmen á wött eru 94 [10]. 
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Lampi L4 

 

Mynd 8 Gamma mini með neyðarlýsingarbúnaði [11] 

Lampinn er utanáliggjandi LED kúpull frá Ansell lighting. Lampinn er af týpu Gamma mini. 

Hann er 250mm í þvermál og er 50mm á hæð. Þéttleiki lampans er IP 54. Litarhitastig hans er 

stillanlegt en hægt er að velja um 3000K og 4000K. Litarendurgjöf er CRI 80. Lampinn er 

1053 lúmen og lúmen á wött eru 94. Lampinn er með innbyggðum neyðarlýsingarbúnað [11]. 

Lampi L5 

 

Mynd 9 Guell 1 [12] 

Lampinn er utanáliggjandi LED kastari frá Guell. Lampinn er af týpu Guell 1. Hann er 319mm 

að lengd, 265mm á breidd og 85mm á hæð. Þéttleiki lampans er IP 66. Litarhitastig hans er 

4000K. Litarendurgjöf er CRI 80. Lampinn er 6505 lúmen og lúmen á wött eru 128 [12]. 
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Lampi L6 

 

Mynd 10 Vegglampi [13] 

Lampinn er utanáliggjandi LED vegglampi frá Performance in lighting. Hann er 248mm í 

þvermál og er 121mm á hæð. Þéttleiki lampans er IP 55. Litarhitastig hans er 3000K. 

Litarendurgjöf er CRI 80. Lampinn er 486 lúmen og lúmen á wött eru 42 [13].  

Lampi NL1 

 

Mynd 11 Prodigy neyðarlampi [14] 

Lampinn er utanáliggjandi neyðarlampi frá Linergy og af týpu Prodigy. Lampinn er útbúinn 

Dali búnaði. Batterý í honum eru 3,2 V og 3Ah.  
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Lampi NL2 

                          

Mynd 12 Prodigy sílogandi neyðarlampi [14]   Mynd 13 Límmiði á Prodigy neyðarlampa [15] 

 

Lampinn er utanáliggjandi neyðarlampi frá Linergy og af týpu Prodigy. Lampinn er útbúinn 

Dali búnaði. Batterý í honum eru 3,2 V og 3Ah. Setja skal ÚT/EXIT límmiða sem er grænn að 

lita og skal sýna greinileg flóttaleið. 

2.8 Loftræstikerfi 

Hönnun á loftræstikerfi er ekki innifalin í þessari hönnun en verkkaupi kaupir hana sjálfur og 

mun hún fylgja húsinu. Loftræstikerfi og stýringar þess munu koma frá danska 

framleiðandanum Skov. Verkaupi getur ákveðið að semja við verktaka um uppsetningu á þessu 

kerfi eða ákveðið að fá aðila frá framleiðanda til að setja upp. 

Öryggi verða til staðar í töflu fyrir loftræsti stýringar og skal verktaki leggja 3x2,5mm2  frá 

töflum og að stýringum, er verktaka skylt að ganga vel frá kapal og hafa slaka á honum þannig 

að auðvelt sé að tengja inná stýringar. 

Magn í magnskrá strengja fyrir loftræstingu er í metrum. Innifalið í verði eru strengir og öll 

vinna ásamt efni sem þarf til að ganga frá strengjum.   

2.9 Fóðurkerfi 

Hönnun á fóðurkerfi er ekki innifalin í þessari hönnun en verkkaupi hefur ekki ákveðið hvernig 

fóðurkerfi skal hagað, það er að segja hvort að hann kaupi tilbúið kerfi eða hvort hönnuðir 

verði fengnir til að hanna það.  

Öryggi verða til staðar í töflu fyrir fóðurkerfi. 
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Lokaorð 

Markmið þessa verkefnis var að hanna bæði raflögn og lýsingu í nýtt svínahús sem er að fara í 

byggingu. Verkefnið var nokkuð viðamikið og er enn þó nokkur vinna eftir þegar 

lokateikningar frá arkitektum koma inn og þegar betri mynd verður komin á loftræsti- og 

fóðurkerfi. Hönnuðir telja þó að vel hafa tekist til með úrlausn verkefnis miðað við 

fyrirliggjandi gögn. 

Hönnuðir þurftu að nýta alla sýna reynslu við úrvinnslu verkefnisins. Höfundar hafa góða 

reynslu við vinnu í þessum aðstæðum og hjálpaði það mikið til við raflagnahönnunina 

sérstaklega þegar kom að ákvarðanatökum. 

Hönnuðir fengur frekar frjálslegar hendur við hönnunina þar sem húsið er ekki komið í 

byggingu. Fundir voru teknir með verkkaupa og kom hann með ákveðin skilyrði sem unnið var 

eftir við hönnunina. Eins og áður segir þá hafa höfundar góða reynslu af vinnuaðstæðum í 

svona húsum og treysti því verkkaupi á það að höfundar myndu vinna verkefnið fagmannlega. 

Framkvæmd verkefnisins gekk vel og hönnuðum tókst vel að vinna saman og verkefnaskipta 

þegar það átti við. Þó höfundar hafi góða þekkingu á þessu sviði, bæði vinnuaðstæðum í svona 

húsum sem og raflagnahönnum, þá lærðu þeir nýja hluti við vinnu þessa verkefnis. Hönnuðir 

munu nýta sér þá þekkingu sem þeir öfluðu með vinnu þessa verkefnis sem og þeirri þekkingu 

sem þeir hafa aflað sér með náminu í framtíðarverkefnum. 
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