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1.  Inngangur 

 

Baráttan við loftslagsbreytingar er stærsta áskorun 21. aldarinnar og er meðal þeirra málefna 

sem ber hvað hæst í stjórnmálum heimsins í dag. Orsakir loftslagsbreytinga af mannavöldum er 

ekki bara að finna í bruna jarðefnaeldsneytis og ruðningi skóglendis heldur einnig í þeim 

aðferðum sem við notum til þess að byggja og viðhalda húsunum okkar. Byggingar krefjast 

gífurlegrar orku til þess að viðhalda stofuhita innandyra og tryggja þægilega innivist. Að auki 

skapast risastórt kolefnisfótspor við framleiðslu þeirra byggingarefna sem eru leiðandi í 

mannvirkjagerð í dag, steinsteypu og stáli. Saman ber byggingariðnaðurinn ábyrgð á ca. 36% af 

heildarorkunotkun heimsins og 39% af heildarlosun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum[1]. 

Það er í okkar höndum að leita leiða við að minnka þetta kolefnisfótspor og velja vistvænni 

byggingarefni sem leiða okkur í átt að grænni og sjálfbærri framtíð. 

Nýr og spennandi valkostur við val á vistvænum byggingarefnum eru CLT-einingar en þær hafa 

notið mikilla vinsælda í Evrópu á síðustu árum. CLT-einingar eru krosslímdar timbureiningar 

sem framleiddar eru í verksmiðjum og koma tilbúnar á verkstað. Fljótlegt er að reisa einingarnar 

og festa þær saman með löngum járnskrúfum, gataplötum og vinklum. Fjöldi smárra og 

meðalstórra húsa og jafnvel háhýsa úr CLT-einingum hafa risið í Evrópu á síðustu árum, þ.á.m. 

hæsta timburbygging heims sem staðsett er í Noregi og er heilar 18. hæðir. Þessi nýja 

byggingartækni er að opna á nýja möguleika í hönnun og framleiðslu á timburmannvirkjum í 

öllum stærðum og gerðum. 

Í þessu lokaverkefni verður gerð grein fyrir mikilvægi þess að leita nýrra leiða við val á 

byggingarefnum. Við sjáum hvernig aðgerðir stjórnvalda hafa áhrif á byggingariðnaðinn og lagt 

verður mat á líklegar aðgerðir sem ráðist verður í að hálfu stjórnvalda v. umhverfismála. 

Vistferilsgreiningar verða skoðaðar fyrir steinsteypt hús og timburhús, bæði úr CLT-einingum og 

fyrir timburhús sem smíðuð eru á hefðbundinn hátt úr timburgrind. Í öðrum kafla verður farið yfir 

helstu efniseiginleika CLT-eininga, s.s. burðarþol, varmaeinangrun og hljóðvist. Í þriðja og 

síðasta kaflanum verður CLT-burðarvirki fyrir 500 m2 parhús á steyptri plötu hannað frá grunni 

og gerð gróf kostnaðaráætlun fyrir efniskaupum of uppsetingu burðarvirkisins. 

 

 

Mynd 1: CLT-einingar eru tilbúnar þegar þær koma á verkstað. 
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2.  Loftslagsbreytingar 

2.1.  Loftlagsváin 

 

Loftslagsbreytingar af mannavöldum er hnattrænn vandi sem flestar þjóðir heims hafa 

sameinast um að sé raunverulegur, ógnandi og þarfnist aðgerða. Þessar breytingar á loftslaginu 

verða vegna umfangsmikillar losunar á gróðurhúsalofttegundum, þá aðallega koltvíoxíði og 

metangasi, út í andrúmsloftið. Losunin er af ýmsum ástæðum en helst má nefna iðju manna við 

orkuframleiðslu, landbúnað, samgöngur og efnaframleiðslu, t.d. sements- og stálframleiðslu[2]. 

Samkvæmt skýrslu milliríkjanefndar um loftslagsbreytingar (IPCC) hefur aukinn styrkur 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu valdið því að hitastig á jörðinni hefur hækkað um 1,2°C 

frá miðri 18. öld þegar iðnbyltingin hófst af fullum krafti. Á sama tíma hefur styrkur koltvíoxíðs í 

andrúmsloftinu hækkað um 50% úr 280 ppm í 420 ppm árið 2021 sem er mesti styrkur 

koltvísýrings í andrúmsloftinu frá því fyrir a.m.k. 800.000 árum. Ef vöxtur losunar heldur áfram 

með svipuðum hraða og mannfjöldaspár ganga eftir má búast við að meðalhitastig á jörðinni 

verði orðið 4°C heitara árið 2100[2]. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það er erfitt að spá nákvæmlega fyrir um áhrif loftslagsbreytinga á jörðina en væntanlegar 

afleiðingar eru m.a. að jöklar bráðna, sjávarborð hækkar, vistkerfi jarðarinnar raskast og öfgar í 

veðurfari aukast. Talið er að aukið magn ferskvatns í sjónum vegna bráðnunar jökla geti haft 

veruleg áhrif á sjávarstrauma auk þess sem sýrustig og selta sjávarins breytist með slæmum 

áhrifum á lífríki sjávar[3]. Samkvæmt skýrslu milliríkjanefndar um loftslagsmál (IPCC) var 

sérstaklega skoðað hvort að hlýnun jarðar væri mögulega hægt að rekja til utanaðkomandi 

orsaka, t.d. styrks sólar, eldgosa eða annarra náttúrulegra fyrirbæra. Niðurstaða nefndarinnar 

var að afar ólíklegt er að hlýnun jarðar sé tilkomin vegna utanaðkomandi þátta, þvert á móti 

hefðu þeir þættir að öllum líkindum valdið kólnandi hitastigi á jörðinni[2]. Það var því samróma 

ályktun nefndarinnar að hækkun hitastigs á jörðinni sé vegna aukins styrks 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu og að hún sé af mannavöldum.  

Mynd 2: Nokkrar birtingarmyndir þess hvernig yfirborðshitastig jarðarinnar má 
koma til með að þróast næstu 100 árin skv. loftslagsskýrslu IPCC(2022). 
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Gróðurhúsalofttegundir eru lofttegundir sem gleypa í sig innrauða geislun frá sólinni og geisla 

svo hluta hennar aftur niður til jarðarinnar, án þeirra væri meðalhiti á yfirborði jarðarinnar um      

-18°C og ólíklegt að líf hafi nokkurn tímann kviknað hér á jörðinni[4]. Gróðurhúsalofttegundir eru 

því ekki alslæmar en þær hafa gríðarlega mikil áhrif á hitastig jarðarinnar og þess vegna er mjög 

mikilvægt að raska ekki því jafnvægi sem er til staðar. Þær gróðurhúsalofttegundir sem hafa 

verið undir sérstöku eftirliti og voru bókaðar í Kyoto-samningnum árið 1998 sem Ísland er hluti 

af, eru 6 talsins[5]. Það eru koltvíoxíð [CO2], metangas [CH4], glaðloft [N20] og svokölluð F-gös 

sem eru vetnisflúorkolefni [HFC], flúorkolefni [PFC] og brennisteinshexaflúoríð [SF6]. Þessar 

lofttegundir hafa mismunandi eiginleika og hafa mjög ólík áhrif á loftslagið og hlýnun jarðar eftir 

umfangi. Þegar gróðurhúsalofttegundir eru bornar saman til þess að meta áhrif á hlýnun jarðar 

er þeim gefinn stuðull sem ræðst af hlutfallslegum áhrifum þess á andrúmsloftið m.v. koldíoxíð. 

Áhrif ólíkra gróðurhúsalofttegunda á hlýnun jarðar eru því gefin upp í koltvíoxíð-ígildum[5]. 

 
 

 

 

 

Í nýjustu loftslagsskýrslu IPCC sem kom út í mars 2022 kemur fram að árið 2019 hafi losun 

gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum náð nýjum hæðum þegar samtals 59 milljarðar tonna 

(59 gT) af koltvíoxíð-ígildum voru losuð út í andrúmsloftið[2]. Þessi tala hefur aldrei verið hærri 

og vísindamenn um allan heim hafa vaxandi áhyggjur af stöðunni. Til þess að geta minnkað 

losun gróðurhúsalofttegunda er nauðsynlegt að átta sig á því hvaðan losunin kemur og hvað 

hægt er að gera til þess að minnka hana.  

2.2 Byggingariðnaðurinn 

 

Í loftslagsskýrslu IPCC kemur fram að stærstu áhrifavaldarnir í losun gróðurhúsalofttegunda á 

heimsvísu séu landnotkun og ruðningur skóglendis (AFOLU), mengandi iðnaður og 

orkuframleiðsla með jarðefnaeldsneyti. Orkuframleiðslu með jarðefnaeldsneyti má svo flokka 

enn frekar því orkan er framleidd í ákveðin verkefni sem tilheyra öðrum flokkum[2]. Stór hluti af 

þessari orkuframleiðslu fer í að hita upp eða kæla heimili og önnur mannvirki þar sem fólk dvelst 

innandyra og má flokka undir rekstur bygginga. Losun vegna mengandi iðnaðar er líka að 

stórum hluta tilkominn vegna framleiðslu byggingarefna, s.s. á sementi, stáli og gleri. Í skýrslu 

frá Alþjóða orkumálastofnuninni frá árinu 2019 kemur fram að heildarhlutur byggingariðnaðarins, 

Mynd 3: Þróun losunar á gróðurhúsalofttegundum af mannavöldum frá árinu 1990-2019 



10 
 

m.t.t. reksturs og framleiðslu mannvirkja sé um 39% af heildarlosun á jörðinni árið 2019. Stærsti 

hluti þess fer í að hita og kæla mannvirki heimsins[1]. 

 

Á Íslandi er upphitun húsnæðis þó ekki stærsti þátturinn í losun gróðurhúsalofttegunda vegna 

bygginga heldur má rekja þá losun til byggingaefna skv. nýrri skýrslu um losun 

byggingariðnaðirins sem gefin var út af starfshópnum, Byggjum grænni framtíð. Þar kemur fram 

að um 45% af heildarlosun íslenskra bygginga sé vegna byggingarefna í nýbyggingum, aðallega 

vegna kolefnisspors steinsteyptra bygginga[6].  

 

 

Sementsframleiðsla er gríðarlega orkufrekur og mengandi iðnaður sem einn og sér ber ábyrgð á 

ca. 7% af heildarlosun heimsins[7], stærri hlut en allur einkabílafloti heimsins samanlagður. 

Stærsti mengunarvaldurinn í þessu ferli er að framleiða sementsgjallið úr kalksteini og leir sem 

er gríðarlega orkufrekt og veldur efnahvarfi sem losar CO2 úr kalksteininum. Hita þarf upp stóran 

ofn, kallaður rótarofn upp í 1000-1500°C þar til efnahvörf geta átt sér stað í ofninum þar sem 

kalksteinn of fleiri íblöndunarefni hvarfast m.a. í sementsgjall og koltvíoxíð[8].  

 

(2.1)      𝐶𝑎𝐶𝑂3 + ℎ𝑖𝑡𝑖  →   𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

 

Sementsgjallið er svo mulið niður og blandað með gifsi og sett í pakkningar. Sement virkar sem 

límefni í steinsteypublöndum en sement er aðeins lítill hluti af heildar rúmmáli steinsteypunnar 

(ca. 12%), þrátt fyrir það ber sementið ábyrgð á nær öllu kolefnisspori steinsteypunnar. Notkun 

sements er í dag ódýrasta leiðin til þess að losa hvert tonn af CO2 út í andrúmsloftið, fimmtfalt 

ódýrara en með notkun járns og stáls sem kemur næst á eftir[7]. Í nýjustu skýrslu IPCC er sagt 

um steinsteypu að hún sé ofnotuð í heiminum í dag vegna þess að hún sé of ódýr og að 

kolefnisfótspor byggingarefna hafi ekki nægilega mikil áhrif á ákvarðanir stjórnenda í 

mannvirkjagerð[2]. Samkvæmt skýrslu á vegum starfshópsins, Byggjum grænni framtíð er 

steinsteypa aðalbyggingarefnið í yfir 70% af öllum fasteignum á Íslandi og samkvæmt 

Mynd 4: Árleg losun íslenkra bygginga 
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vistferilsgreiningum ber steinsteypa ábyrgð á yfir 66% af kolefnisfótspori byggingarefna í 

steinsteyptum byggingum[6]. Í lok skýrslunnar stendur m.a.:  

 

Þessar niðurstöður sýna greinilega að byggingarefnin eiga eftir að vega þungt þegar 

draga á úr loftslagsáhrifum byggingariðnaðarins. Mikill ávinningur verður því fólginn í því 

að þróa lausnir og aðgerðir sem stuðla að minni kolefnislosun við framleiðslu og notkun 

byggingarefna. Huga þarf sérstaklega að steypunni í því sambandi; bæði með því að 

gera hana vistvænni og minnka notkun hennar. 

2.3  Í átt að grænni framtíð 

 

Árið 2015 skrifuðu 196 þjóð, þ.á.m. Ísland undir Parísarsáttmálann sem skuldbindur þjóðir til 

þess að setja sér metnaðarfull markmið í loftslagsmálum með það lokamarkmið að halda hlýnun 

jarðar undir +2,0°C miðað við hitastig fyrir iðnbyltingu. Aðilar að samningnum gera sér ný 

markmið á 5 ára fresti til þess að ná markmiðinu sem miðar að því að ná kolefnishlutleysi fyrir 

árið 2050. Árið 2020 kynntu íslensk stjórnvöld nýja aðgerðaráætlun vegna loftslagsmála og 

stefna nú að 55% samdrætti í losun til ársins 2030[9]. Aðgerðaráætlunin byggist upp á 50 

aðgerðum og þar á meðal eru aðgerðir sem snúa að byggingariðnaði. Ein af þeim aðgerðum var 

að stofna til samstarfsverkefnis stjórnvalda og atvinnulífs sem kallast Byggjum grænni framtíð.  

 

Samstarfsverkefnið felst í að útbúa þrjár skýrslur sem fjalla um eftirfarandi atriði: að mæla losun 

byggingariðnaðarins, setja fram skýr markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda vegna 

hans og að skilgreina aðgerðir til þess að ná þeim markmiðum. Hópurinn hefur þegar skilað af 

sér fyrstu skýrslunni sem felst í að útbúa mat á kolefnislosun frá íslenskum byggingariðnaði. 

Næstu tvær skýrslur eru væntalegar um mitt árið 2022. Á heimasíðu verkefnisins segir að eftir 

útgáfu allra þriggja hlutanna hefst næsti fasi verkefnisins; að innleiða aðgerðir samkvæmt 

aðgerðaráætluninni[6]. 

 

Í aðgerðaráætlun stjórnvalda vegna byggingariðnaðarins er líklegt að tillögur komi fram um 

aðgerðir sem geti minnkað eða takmarkað kolefnisfótspor byggingarefna, t.d. með því að leita 

leiða til þess að minnka kolefnisfótspor steinsteypu og stuðla að notkun annarra byggingarefna. 

Mynd 5: Parísarsamningurinn miðar að því að aðildarþjóðir nái 
kolefnishlutleysi í kringum árið 2050. 
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Fyrir liggur tillaga um að stefna að 55% samdrætti í innbyggðu kolefni nýrra mannvirkja fyrir árið 

2030. Í skýrslunni er tekið fram að mikilvægt sé að beita lífsferilsgreiningum til þess að skoða 

hvernig hægt sé að draga úr notkun sements í nýjum byggingum, þar sem stór hluti af árlegri 

losun byggingageirans sé vegna notkun sements. Til þess að ná þessu markmiði er til skoðunar 

að setja kröfur um framkvæmd lífsferilsgreininga á nýjum byggingum á frumhönnunarstigi[6].  

 

Að minnka kolefnisfótspor steinsteypu- og stálvirkja er mögulegt með ýmsum leiðum en 

byggingarefnin sjálf geta aldrei orðið kolefnishlutlaus vegna efnahvarfa sem þarf að framkvæma 

til þess að búa þau til. 60% af kolefnisspori steinsteypu verður til við efnahvarfið þegar 

kalksteinn breytist í sementsgjall, restin kemur frá orkugjöfum sem þarf til þess að knýja 

rótarofninn og má lækka með ýmsum leiðum[10]. Annað byggingarefni sem hefur talsvert minna 

kolefnisfótspor heldur en steypa og stál er þekkt og hefur lengi verið notað í byggingar, það er 

timbur. Timbur er létt og sterkt byggingarefni sem getur verið með jákvætt kolefnisfótspor, sé 

það framleitt í nytjaskógum á sjálfbæran hátt[10]. Mikil framþróun hefur átt sér stað síðustu 

áratugi í framleiðslu og hönnun timburbygginga og hefur ný byggingarvara úr timbri vakið mikla 

athygli í Evrópu og víðar, það eru krosslímdar timbureiningar eða svokallaðar CLT-einingar. 

CLT-einingar eru gegnheilar og krosslímdar timbureiningar sem hafa mikinn styrk og lítið 

kolefnisspor. Samkvæmt vistferilsgreiningum sænska timburklasans, Swedish Wood er 

kolefnisfótspor CLT-bygginga aðeins um 60% af kolefnisfótspori steinsteyptra bygginga[11]. 

Þegar vistferill timburbygginga er skoðaður sést að um 25% af kolefnisfótspori þeirra verður til 

við endalok lífsferilsins, þ.e. þegar timbrinu er fargað og það brennt[6]. Timbur geymir gríðarlegt 

magn af kolefni og hægt væri að minnka kolefnisfótspor timburbygginga enn meira ef 

byggingarefnið úr þeim væri endurunnið í meira mæli en nú er gert[6]. Á mynd 5 má sjá 

vistferilsgreiningar á steinsteyptum byggingum, hefðbundnum timburbyggingum með 

timburgrind og timburbyggingum úr CLT-einingum[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 6: Lífsferilsgreining á timburhúsum og steyptum byggingum. 
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1. CLT-einingar  

 

Hönnun burðarvirkja úr CLT-einingum (e. cross laminated timber) er tiltölulega ný 

byggingartækni sem á rætur sínar að rekja til Mið-Evrópu á seinni hluta síðustu aldar[11]. Í 

þessum kafla verður fjallað um uppruna CLT-eininga sem burðarvirki og farið yfir helstu 

efniseiginleika þessarar nýju byggingarafurðar sem samsett er úr vistvænu byggingarefni sem 

allir þekkja.   

3.1 Saga og þróun  

 

Timbur er með elstu byggingarefnum heims og hefur verið notað í byggingar frá örófi alda. 

Rómverjar smíðuðu timburþök yfir steinhlaðnar byggingar og Engilsaxar notuðu timbur til þess að 

smíða og klæða húsin sín í Bretlandi árið 600[12]. Enn í dag er timbur eitt mest notaða 

byggingarefni heims og það er ekki aðeins notað í burðarvirki heldur einnig klæðningar, glugga, 

hurðir, húsgögn og margt fleira. Í seinni tíð hefur orðið talsverð þróun í timburvinnslu þar sem 

sterk og endingargóð trélím eru farin að spila stærri þátt en áður. Í kjölfarið hafa ýmsar viðarafurðir 

komið fram á yfirborðið sem auka notagildi timburs sem byggingarefni enn frekar. Límdar 

viðareiningar á borð við krossvið, spónaplötur og límtrésbita eru viðarafurðir þar sem notast er við 

lím til þess að auka burðargetu timbursins og endurnýta timburafganga sem annars hefðu farið til 

spillis[11]. CLT-einingar eru hluti af þessari þróun en þær voru fyrst kynntar til sögunnar í 

Austurríki í lok tíuanda ártugs síðustu aldar[11]. Frá þeim tíma hefur hönnun og framleiðsla CLT-

eininga stóraukist, sérstaklega í Evrópu og ekki sér fyrir endann á vaxtarskeiðinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Efniseiginleikar og burðarþol 

CLT-einingar eru verksmiðjuframleiddar vegg-, þak- og gólfeiningar sem byggðar eru upp með 

því að líma saman raðir af timburplönkum þar sem hver röð snýr hornrétt á þá fyrri. Með þessari 

aðferð er hægt að byggja upp tilbúnar burðareiningar sem hægt er að flytja beint á verkstað og 

setja upp á skömmum tíma. Einingarnar eru gríðarlega sterkar miðað við þyngd og með því að 

Mynd 7: Þróun á framleiðslu CLT-eininga í Evrópu frá 1990-2016 
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líma efnið saman með skipulögðum hætti hafa gallar í timbrinu ekki jafn afgerandi áhrif á burðarþol 

timbursins þar sem þeir dreifast yfir stærra þversnið[11]. Efsta og neðsta lagið í einingunni snýr 

jafnan í sömu átt og einingin ber því álagið betur í þá átt sem efsta og neðsta lagið snýr. Timbur 

er stefnuháð burðarefni og ber aðeins krafta að einhverju marki í trefjastefnu timbursins en CLT-

einingar bera álag í tvær stefnur þar sem innri lög snúa hornrétt á ystu lögin. Áður en 

timburplankarnir eru límdir saman eru þeir þurrkaðir við bestu aðstæður niður í 8-15% rakastig 

sem eru kjöraðstæður til þess að líma þá saman með sterku polyurethan lími. Reynt er að láta 

mismun á rakastigi viðarplankanna ekki vera meiri en 5% þegar þeir eru límdir saman til þess að 

hámarka afköst límsins og forðast sprungumyndun í timbrinu[11].  

 

Hægt er að fá CLT-einingar allt upp í 500 mm á þykkt og allt að 30 m á lengd en þá er 

timburplönkum skeytt saman á lengdina með fingrasamsetningu[11]. Hægt er að nota 

mismunandi styrkleikaflokk fyrir mismunandi timburlög í CLT-einingum en efstu og neðstu lögin 

eru jafnan í sama styrkleikaflokki. Í verksmiðjunni þar sem einingarnar eru framleiddar er einnig 

fræst fyrir lagnaleiðum í timbrinu, s.s. fyrir rafmagnslagnir, vatnslagnir og loftræsingu[11]. Kostur 

við CLT-einingar er að auðvelt er að bæta við götum eða stytta einingar eftir að þær eru komnar 

á verkstað og það er hægt að gera með hefðbundnum handverkfærum. Í töflu 3.1 er að sjá helstu 

eiginleika CLT-eininga ásamt þeim valkostum sem framleiðendur í Evrópu bjóða upp á en 

Íslendingar hafa ekki enn tekið upp þá iðju að framleiða CLT-einingar hérlendis. 

 
Tafla 1: Helstu eiginleikar og valkostir fyrir CLT-einingar frá framleiðendum í Evrópu 

Aðstæður Notkunarflokkur 1 og 2 

Viðartegundir Greni, fura ofl. eftir óskum kaupanda 

Lagskipting 3, 5, 7 eða fleiri lög 

Þykkt laga 20-60 mm  

Styrkleikaflokkur C14-C30 

Líming Polyurethane 

Rakastig 12% (+/- 2%) við afhendingu 

Mál Lengd: 30 m - Breidd: 4.80 m 

Yfirborðsmeðhöndlun Falið (ekki til sýnis) - Gróft útlit - Fínt útlit (fyrir veggi til sýnis) 

Þyngd 5.5 kN/m3 skv. staðli - 500 kg/m3 til flutninga 

Þenslumörk 0.02%  í trefjastefnu, 0.24% þvert á trefjar (per %) 

Varmaleiðni 1.12 W/(mK) 

Varmarýmd 1600 J/(kgK) 

Brunamerking Euro class D-s2, d0 

Mynd 8: Viðarplankar í CLT-einingum eru límdir saman í 
röðum sem eru hornréttar á hver aðra 
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Þegar CLT-einingar og aðrar burðareiningar verða fyrir jákvæðu beygjuvægi verður til þrýstingur 

í efri brún og togspenna í neðri brún. Í hefðbundnum þversniðum dreifist þessi spenna jafnt yfir 

þversniðið en nær hámarki efst og neðst í þversniðinu. Spennudreifing í þversniði CLT-eininga er 

öðruvísi vegna þess að innri timburlögin sem snúa þvert á efsta og neðsta lagið hafa lítinn sem 

engan styrk í þá stefnu sem verið að skoða[13]. Það veldur því að spennudreifing í þversniði CLT-

eininga er mjög óhefðbundin og má sjá á mynd 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í brotmarkaástandi er styrkur CLT-eininga reiknaður á sama hátt og fyrir hefðbundinn burðarvið 

en það er tekið fram í evrópska þolhönnunarstaðlinum fyrir timbur, EN 1995-1-1 (2004). 

Hönnunarstyrkur burðarviðs og CLT-eininga er skilgreindur í jöfnu 3.1[14]. 

 

(3.1)          𝑓𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙
𝑓𝑘

𝛾𝑚
 

 

Hönnunarstyrkur CLT-eininga er reiknaður með tilliti til notkunarflokks timbursins og varanleika 

álags. Ef timbrið er í röku umhverfi og varanleiki álags er langvarandi lækkar leyfilegur 

hönnunarstyrkur timburs með leiðréttingarstuðlinum 𝑘𝑚𝑜𝑑 (sjá töflu 3.2). 

 
       Tafla 2: Leiðréttingarstuðullinn 𝑘𝑚𝑜𝑑 skv. Swedish Wood 

 

Notkunarflokkur 

Varanleiki álags 

Varanlegt Langtíma Meðalvarandi Skammtíma Skyndilegt 

1 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

3 - - - - - 

 

 

Til viðbótar er notaður efnishlutstuðull 𝛾𝑀 ym sem er mismunandi eftir viðarafurð. Í evrópska 

þolhönnunarstaðlinum er ekki tekið sérstaklega á leiðréttingar- og efnishlutstuðlum fyrir CLT-

einingar en þar er tekið á algengari viðarafurðum s.s. límtré, krossvið og OSB plötum[14]. Í stað 

þess að notast við staðalinn verður hér notast við CLT-fræðibók sem unnin var af þekktum CLT-

framleiðendum og sænska timburklasanum, Swedish Wood[11]. Þar er að finna ítarlegar 

upplýsingar um efniseiginleika CLT-timburs ásamt fræðigreinum um burðarþolshönnun. Tekið 

skal fram að öryggisstuðlarnir í handbók Swedish Wood eru mjög svipaðir þeim sem gefnir eru 

Mynd 9: Spennudreifing í þversniði CLT-eininga að því gefnu að timburlög sem snúa 
90° á álagsstefnu hafi engan styrk en þau hafa örlítinn styrk í raunveruleikanum. 
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upp fyrir aðrar viðarafurðir í evrópska timburstaðlinum. Til að mynda eru gildin fyrir 

leiðréttingarstuðullinn 𝑘𝑚𝑜𝑑 skv. Swedish Wood þau sömu fyrir CLT-einingar eins og 

hefðbundinn burðarvið og límtrésbita. Í timburstaðlinum er mælt með að nota efnishlutstuðulinn 

𝜸𝑴 = 𝟏, 𝟐𝟓  fyrir límtrésbita og sama gildi er notað fyrir CLT-einingar í Svíþjóð og Austurríki[11] 

og verður því notað í þessu verkefni.  

 

CLT-einingar eru berandi í tvær áttir, x-stefnu og y-stefnu og því þarf að skoða álagstilfelli fyrir 

báðar áttir ólíkt hefðbundnum burðarþolsútreikningum í timbri. Einnig þarf að skoða 

þversniðseiginleika CLT-eininga í báðar stefnur en x-stefna er jafnan skilgreind í þá átt sem ystu 

lög einingarinnar snúa í (sjá mynd 10). CLT-einingar eru ekki með einsleitt þversnið og geta 

verið samsett úr mismunandi timbri með mismunandi fjaðurstuðul, því þarf að nota „Parallel axis 

theorem“ til þess að reikna út tregðuvægi eininganna í hvora stefnu fyrir sig. Til þess að reikna 

með mismunandi fjaðurstuðli er hæsti fjaðurstuðull í þversniðinu valinn til viðmiðunar og 

fjaðurstuðull hvers lags er færður inn í reikninga sem hlutfall af honum, þannig hafa timburlögin 

sem snúa í andstæða átt nánast hverfandi áhrif á tregðuvægið. Þegar tog- og þrýstikraftar eru 

skoðaðir er virkt flatarmál þversniðsins aðeins að finna í þeim timburlögum sem eru samsíða 

álaginu. Í jöfnum 3.2-3.5  má sjá hvernig helstu þversniðseiginleikar CLT-eininga eru reiknaðir í 

x-stefnu. (Swedish-Wood) 

 

(3.2)          𝐴𝑥.𝑛𝑒𝑡 = 𝑏𝑥 ∙ ℎ𝑥 

 

(3.3)          𝐼𝑥.𝑛𝑒𝑡 = ∑
𝐸𝑥,𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙

𝑏𝑥 ∙ 𝑡𝑖
3

12
+ ∑

𝐸𝑥

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑥𝑡𝑖𝑎𝑖 

 

(3.4)          𝑊𝑥.𝑛𝑒𝑡 =
2 ∙ 𝐼𝑥.𝑛𝑒𝑡

ℎ𝐶𝐿𝑇
 

 

(3.5)          𝑆𝑥.𝑛𝑒𝑡 = ∑
𝐸𝑥.𝑖

𝐸𝑟𝑒𝑓
∙ 𝑏𝑥𝑡𝑖𝑎𝑖 

 
 

 

Þar sem: 

𝐴𝑥.𝑛𝑒𝑡 = 𝑁𝑒𝑡𝑡ó 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟𝑚á𝑙 þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠 í 𝑥 − 𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢 

𝑏𝑥        = 𝐵𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑 𝑒𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑛𝑎𝑟 

ℎ𝑥        = 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟ℎæð 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔𝑎  í 𝑥 − 𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢  

𝐼𝑥.𝑛𝑒𝑡   = 𝑇𝑟𝑒𝑔ð𝑢𝑣æ𝑔𝑖 þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠 í 𝑥 − 𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢 𝑢𝑚 𝑦 − á𝑠 

𝐸𝑥.𝑖      = 𝐹𝑗𝑎ð𝑢𝑟𝑠𝑡𝑢ð𝑢𝑙𝑙 í 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔𝑖 (𝑖) 

𝑊𝑥.𝑛𝑒𝑡 = 𝑀ó𝑡𝑠𝑡öð𝑢𝑣æ𝑔𝑖 í 𝑥 − 𝑠𝑡𝑒𝑓𝑛𝑢 𝑢𝑚 𝑦 − á𝑠 

ℎ𝐶𝐿𝑇    = 𝐻𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟ℎæð þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠𝑖𝑛𝑠 

𝑡𝑖          = Þ𝑦𝑘𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔𝑠 (𝑖) 

𝑎𝑖        = 𝐹𝑗𝑎𝑟𝑙æ𝑔ð 𝑓𝑟á 𝑚𝑖ð𝑗𝑢 𝑡𝑖𝑚𝑏𝑢𝑟𝑙𝑎𝑔𝑠 (𝑖) í  

                𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟𝑚𝑖ð𝑗𝑢 þ𝑣𝑒𝑟𝑠𝑛𝑖ð𝑠 

 

Mynd 10: Hér má sjá hvernig stefnur CLT-eininga eru 
almennt skilgreindar. 
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3.3 Varmaeinangrun 

 

Byggingar úr CLT-einingum hafa öðlast gott orðspor fyrir þægilega innivist og er þeim stundum 

líkt við bjálkakofa sem byggðir eru úr gegnheilum timburbjálkum[11]. Varmarýmdin í timbrinu 

temprar hitastigsbreytingar í loftinu og lág varmaleiðni veldur því að timburveggir og gólf eru 

gjarnan heit viðkomu. Timbur hefur tiltölulega lága varmaleiðni samanborið við önnur þekkt 

byggingarefni eins og steypu og stál. Varmaleiðni og varmarýmd CLT-eininga er mjög lík 

hefðbundnum grenivið en algengast er að CLT-einingar séu framleiddar úr greni þótt að 

furuviður og fleiri viðartegundir séu einnig fáanlegar. Varmaleiðni greniviðar er háð stefnuhorni 

varmaálagsins en hún er 0,11 W/(mK) þvert á trefjar og 0,24 W/(mK) samsíða trefjum[11]. Til 

samanburðar er varmaleiðni hefðbundnar steinsteypu yfirleitt reiknað sem 1,95 W/(mK) [15] og 

varmaleiðni stáls er um 20 W/(mK). Þessir eiginleikar eru þess valdandi að CLT-einingar 

einangra talsvert betur en steypt burðarvirki og því er aðeins þörf á 5 cm steinullareinangrun á 

120 mm CLT-veggeiningu til þess að standast kröfur byggingarreglugerðar. Hér fyrir neðan má 

sjá hvernig má byggja hefðbundinn útvegg úr CLT-einingum sem stenst kröfur 

byggingarreglugerðar[16]. 

 

 
Tafla 3: Útreiknað U-gildi fyrir útvegg úr CLT-einingu 

Efnislag 
Þykkt, d 

[m] 
Varmaleiðni 

[W/mK] 
Varmamótstaða, 

R [m2K/W] 

Innra yfirborð - - 0,13 

Gipsplata 0,013 0,25 0,05 

Rakavarnarlag - - - 

CLT veggeining 0,12 0,11 1,09 

Einangrun 0,05 0,037 1,35 

Vindpappi - - - 

Loftbil - - - 

Timburklæðning - - - 

Ytra yfirborð - - 0,04 

    R-total: 2,66 

    U-gildi: 0,38 

Krafa byggingarreglugerðar: 0,40 

 

 

 

Timbur hefur einnig mikla varmarýmd í samanburði við önnur þekkt byggingarefni en 

varmarýmd greniviðar og þar með CLT-eininga er í kringum 1600 J/(kgK) [11]. Þessi mikla 

varmarýmd veldur því að lofthiti inni í húsinu jafnast betur út yfir daginn. Þegar húsið hitnar yfir 

daginn heldur timbrið hitanum betur fram á kvöld en á móti er húsið lengur að hitna í byrjun 

dags þegar lofthiti úti hækkar. Niðurstöður sýna að hægt er að lækka kyndingarkostnað 

verulega með því að nýta sér þessa eiginleika timbursins ef viðkomandi íbúi er tilbúinn til þess 

að leyfa innihitastiginu að flökta um nokkrar gráður yfir daginn[11]. 

Mynd 11: Þversnið í útvegg úr CLT 
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Á Íslandi er jafnan mikill munur á hitastigi úti og inni og þar með eru rakaskilyrði í loftinu mjög 

mismunandi[17]. Þegar venjuleg vatnsnotkun er innandyra, s.s. við eldhússtörf og þvott er hætta 

á að rakamagn innandyra sé talsvert hærra en utandyra. Í hefðbundnum grindarhúsum úr timbri 

þar sem einangrað er á milli sperra er alltaf nauðsynlegt að staðsetja rakasperru innan við 

timburgrindina til þess að koma í veg fyrir að heitt og rakt loft komist að köldu burðarvirki[17]. 

Rakasperrur hafa einnig verið notaðar á vegg- og loftaplötur úr CLT-einingum en niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að ef timburlögin í einingunni eru 5 eða fleiri og heildarþykkt veggjarins er 

yfir 80 mm er einingin sjálf farin að virka sem rakasperra og ekki er þörf á sérstöku lagi innan á 

veggnum til þess að koma í veg fyrir döggun. Í slíkum tilfellum er þó frumskilyrði að öll 

samskeyti á milli eininga séu nægilega loftþétt til þess að hindra rakaflutning í gegnum 

samskeyti[11]. 

3.4 Hljóðvist 

 

Hljóðeinangrun mismunandi byggingarefna er yfirleitt háð eðlisþyngd þess[18]. Þess vegna er 

steinsteypa almennt talin vera góður hljóðeinangrari en timbur sem er sérlega létt byggingarefni 

er frekar lélegur hljóðeinangrari. Það er nauðsynlegt að tryggja góða hljóðvist í nýjum 

byggingum, bæði í íbúðarhúsnæði og öðrum byggingum. Byggingarreglugerðin setur fram 

strangar kröfur um hljóðvist í fjölbýlishúsum sem hönnuðir verða að uppfylla[19]. 

Byggingarreglugerðin vísar í ÍST45 staðalinn og þar segir um íbúðarhúsnæði að nýbyggingar 

falli undir flokk C og að hljóðkröfur á milli rýma skulu vera skv. töflu 3.4 [20]. 

 
Tafla 4: Hljóðkröfur fyrir íbúðarhúsnæði skv. ÍST45 

  

Flokkur A 
𝑹𝒘

′ + 𝑪𝟓𝟎−𝟑𝟏𝟓𝟎  
(dB) 

Flokkur B 
𝑹𝒘

′ + 𝑪𝟓𝟎−𝟑𝟏𝟓𝟎  
(dB)  

Flokkur C 
𝑹𝒘

′  
(dB) 

Flokkur D 
𝑹𝒘

′  
(dB) 

Innbyrðis á milli íbúðareininga og á milli 
íbúðareiningar og sameignar (sameiginlegra ganga, 
svalaganga, stigaganga, stiga o.s.frv.) þar sem 
hvorki eru dyr, gluggar né önnur op á milli. 

63 58 55 50 

Á milli íbúðareiningar og sameignar (sameiginlegra 
ganga, svalaganga, stigaganga, stiga o.s.frv.) þar 
sem eru dyr, gluggar eða önnur op á milli og hætta 
er á truflun vegna umgangs. 

63 58 55 50 

Á milli íbúðareiningar og sameignar (sameiginlegra 
ganga, svalaganga, stigaganga, stiga o.s.frv.) þar 
sem eru dyr, gluggar eða önnur op á milli og ekki 
hætta er á truflun vegna umgangs. 

56 51 48 45 

Á milli íbúðareininga og atvinnu- og 
þjónustustarfsemi, bílskúra o.s.frv. 

68 63 60 55 

Innbyrðis á milli herbergja í einni íbúðareiningu (að 
lágmarki til eins herbergis í íbúðareiningunni 

48 43 - - 
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Þar sem hljóðkröfur eru miklar, t.a.m. á milli íbúða er hægt að ná mjög góðri hljóðeinangrun í 

veggjum með því að nota tvöfalda CLT-einingu og einangra með steinull á milli[11]. Á mynd 12 

má sjá hljóðeinangrunargildi 𝑅′𝑤 fyrir tvo aðliggjandi veggi þar sem búið er að einangra með 

steinull á milli eininga. Hefðbundnir útveggir eru í kringum 120 mm á þykkt svo þeir veita enn 

betri gildi en þeir sem koma fram á myndinni. Samkvæmt hljóðhönnunartöflum í CLT-handbook 

uppfylla tveir 105mm aðliggjandi veggir með 100mm steinull á milli, 55 dB hljóðkröfu á milli 

íbúða[11]. 

 

 

Þegar hljóðeinangra á milli hæða í íbúðarhúsnæði þar sem önnur íbúð er fyrir neðan eða ofan 

er hægt að fara ýmsar leiðir með CLT-milliplötur til þess að uppfylla hljóðkröfur. Það er vert að 

taka fram að ennþá er að skapast reynsla hér á landi hvernig sé best að hljóðeinangra CLT-

einingar og ýmsar leiðir hafa verið farnar hérlendis og erlendis. Einfaldasta leiðin til þess að 

bæta hljóðeinangrun á milli hæða er að útbúa kerfisloft á hæðinni fyrir neðan eða setja falskt 

gólf með einangrun á hæðina fyrir ofan. Einnig hefur verið farin sú leið að steypa ásteypulag yfir 

CLT-milliplötur eða jafnvel að þjappa þungum sandi yfir plötuna til þess að mæta 

hljóðkröfum[11]. Þegar slíkt er gert til þess að mæta hljóðkröfum er nauðsynlegt að reikna með 

aukinni þyngd í burðarþolshönnun hússins. Í öllum tilfellum gæti það reynst erfitt að uppfylla 

kröfur á milli íbúða í fjölbýlishúsum úr CLT-einingum án þess að skerða salarhæð íbúða með 

einangrun en það getur haft umtalsverðan kostnað í för með sér. 

 

 

 

 

Mynd 12: Hér má vegið hljóðeinangrunargildi fyrir tvöfaldan 
vegg sem er gjarnan notaður til þess að aðskilja tvær íbúðir. 
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3.5 Brunaþol 

 

Timbur er brennanlegt efni og flokkast CE-vottaðar CLT-einingar undir brunaálagsflokkinn,      

D-s02,d00 skv. flokkunarkerfi byggingarvara (ÍST EN 13501) [21]. Timbur brennur hinsvegar 

hægt og kolalagið sem myndast utan á timbri í bruna einangrar þversniðið gegn frekari 

bruna[11]. Gegnheilar CLT-einingar eru því lengi að missa styrk sem gefur fólki sem staðsett er 

inni í byggingunni, tíma til þess að flýja út. Ef það kviknar í byggingu úr CLT-einingum eru 

skemmdir á burðarvirki varanlegar og erfitt getur reynst að laga timburskemmdir eftir bruna[22]. 

Hefðbundið límtré brennur með tiltölulega jöfnum hraða eða 0,7 mm/mín (ISO 834). Ef bil á milli 

timburplanka í CLT-einingu er meira en 2 mm þarf að gera ráð fyrir að eldurinn brenni 

þversniðið frá fleiri en einni átt og þá þarf að reikna með kolunarhraða, 0.8 mm/mín[11]. Til þess 

að reikna út kolunarhraða í timburþversniði er notuð jafna 3.6 skv. evrópskum 

brunahönnunarstaðli ÍST-EN1995-1-2 (2004) [23]. 

 

 

(3.6)       𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟 = 𝛽 ∙ 𝑡 
Þar sem: 

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟  = þ𝑦𝑘𝑘𝑡 𝑘𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟𝑙𝑎𝑔𝑠 

𝛽         = 𝑘𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟ℎ𝑟𝑎ð𝑖 

𝑡         = 𝑡í𝑚𝑖 

 

Í þessu verkefni verður brunaálag og brunaálagsfléttur ekki skoðaðar nánar. Burðarvirkið sem 

hannað verður í þessu verkefni stenst kröfur um brunaþol m.v. forhönnunartöflur frá 

framleiðendum CLT-eininganna. 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Mynd sem sýnir kolalag í brenndu þversniði, kolalagið einangrar restina 
af þversniðinu gegn hitaálagi. 
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4. Parhús úr CLT-einingum 

 

Í þessum kafla er farið í gegnum hönnun burðarvirkis úr CLT-einingum fyrir hefðbundið, tveggja 

hæða parhús sem staðsett er í Hafnarfirði og var hannað af Róberti Svavarssyni, arkitekt. Húsið 

var hannað sem steinsteypt hús en í verkefninu verður það hannað úr CLT-einingum. Gert er 

ráð fyrir að út- og innveggir ásamt milliplötum verði úr CLT-einingum en burðarbiti í miðju húsi 

sem ber milliplötur og útvegg verði úr hefðbundnu límtré. Gert er ráð fyrir að sökklar, botnplata, 

stoðveggir og hefðbundið, einhalla timburþak verði með sama sniði og í venjulegu steyptu húsi 

og er því ekki hluti af þessu verkefni. Í niðurstöðum verður burðarvirkið magntekið og útbúin 

kostnaðaráætlun. Kostnaður við burðarvirki CLT-eininga mun vera borinn saman við samskonar 

burðarvirki úr steinsteypu sem hefur þegar verið hannað af Teknik verkfræðistofu. 

4.1 Stærð og útlit byggingar 

 

Húsið inniheldur tvær íbúðir sem eru speglaðar, hvor íbúð er 250 fermetrar á tveimur hæðum 

með fjórum svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum og bílskúr. Húsið var hannað sem 

steinsteypt hús með 150 mm steinullareinangrun og skal það vera klætt að utan með álplötum. 

Steyptur stoðveggur liggur aftan við húsið til þess að styðja við jarðveg en húsið liggur í mikilli 

brekku. Þakið er hefðbundið einhalla timburþak úr sperrum og tommuborðum með 6° halla. 

Teikningar af húsinu, þ.á.m. grunnmyndir, ásýndir og snið er að finna í viðauka 1.0. 

 

Mynd 14: Teiknaðar þrívíddarmyndir af húsinu sem verður hannað í verkefninu. 
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4.2 Forhönnunarstærðir 

 

Til þess að velja forhönnunarstærðir verður notast við 

forhönnunartöflur frá KLH Massivholz GmbH sem er einn stærsti 

framleiðandi CLT-eininga í Evrópu en fyrirtækið er staðsett í 

Austurríki. Element ehf. sem er leiðandi í innflutningi á CLT-eingum á 

Íslandi kaupir CLT-einingar frá KLH Massivholz. Forhönnunartöflur frá 

KLH styðjast við Eurocode þolhönnunarstaðla en taka ekki á 

formbreytingarkröfum byggingarreglugerðar sem eru oft leiðandi í 

hönnun. Á mynd 15 má sjá hvaða CLT-eining spannar lengsta hafið 

og mun hönnun milliplötunnar ráðast af henni. 

4.2.1 Milliplata 

 

Milliplata spannar tvær haflengdir í versta tilfelli og stærsta hafið er 4.8 metrar. Húsið tilheyrir 

álagsflokki A og notálag er 2,0 kN/m2. Við veljum því “5s 150 TL” skv. forhönnunartöflu sem er 

5-laga CLT-eining sem er 150 mm á þykkt. 

 

 

 

 

Mynd 15: CLT-plötueining sem verður fyrir mestri beygjuáraun. 
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            Tafla 5: Forhönnunartafla fyrir CLT-plötueiningar, útgefin af KLH Massivholz GmbH  

 

4.2.2 Útveggur 

 

Framanverður útveggur á 2.hæð tekur á sig mesta vindálagið og hefur einnig mestu 

kiknunarlengdina (hæðina), samtals 3,6 metra. Það má búast við að formbreytingar útveggjarins 

vegna vindálags sé ráðandi í hönnun, fremur en þrýstikraftur. Forhönnunartaflan gerir ráð fyrir 

að vindálag sé 0,8 kN/m2 sem er heldur minna en við megum búast við hér á Íslandi. Í 

forhönnunartöflunni er einnig gert ráð fyrir að kiknunarlengd veggjarins sé 2,95 m en veggurinn í 

verkefninu er 3,6 m. Varanlegur þrýstikraftur er 4,9 kN/m og snjóálag veldur aukalega 3,32 

kN/m. Þrýstikraftur er því langt undir viðmiði en vindálag og kiknunarlengd er meiri en í töflunni. 

Við veljum því “3s 120 TT” sem er þriggja laga CLT eining sem er samtals 120 mm á þykkt. 
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   Tafla 6: Forhönnunartafla fyrir CLT-veggeiningar (útveggi), útgefin af KLH Massivholz GmbH 

 

 

4.2.3 GL30c límtrésbiti 

 

Límtrésbitinn er ekki úr CLT-einingum heldur úr 

hefðbundnu límtré sem ber sig aðeins í eina átt 

og hefur verið notað mikið á Íslandi í áraraðir, 

sérstaklega við byggingu atvinnuhúsnæðis og 

íþróttamannvirkja. Límtré Vírnet framleiðir bitana 

og þá er hægt að fá í stöðluðum stærðum. Til 

þess að velja forhönnunarstærð er gert ráð fyrir 

að breidd bitans verði svipuð og þykkt 

útveggjarins, staðlaðar stærðir bjóða upp á 140 

mm á breidd og hæðin er valin í svipaðri stærð 

og kemur fram á deiliteikningum arkitekts, svo 

hægt sé að  einangra undir svalagólf, sjá mynd 

4.3. Forhönnunarstærð er því valin 140x450 mm. 

 

Mynd 16: Snið í GL30c límtrésbita sem ber m.a. uppi 
milliplötur og svalagólf. 
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4.2.4 Innveggir 

 

Innveggir verða ekki reiknaðir sérstaklega í þessu verkefni en efnisþykktir verða ákvarðaðar út 

frá forhönnunartöflum framleiðanda til þess að hægt sé að magntaka timburnotkun og útbúa 

kostnaðaráætlun fyrir burðarvirkið. Mesta álagið lendir á innveggjum sem afmarka bílskúrsrými 

en það er einnig sér brunahólf. Samkvæmt töflum framleiðanda uppfyllir 3-laga, 80 mm 

innveggur skilyrði um 60 mínútna brunaskil ef veggurinn er klæddur með 15mm gipsplötum 

báðum megin. Því er gert er ráð fyrir 80 mm CLT-veggjum í öllu húsinu þar sem annars hefðu 

verið steyptir veggir. Milliveggirnir úr CLT-einingum munu halda uppi öðru burðarvirki, s.s. 

milliplötum og þaki.  

4.3 Álagsforsendur 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því álagi sem mun verka á bygginguna með sérstöku tilliti 

til þeirra byggingarhluta sem á að hanna í verkefninu: útveggi, límtrésbita undir svölum og 

milliplötur.   

 

4.3.1 Eiginþyngd 

 

Í töflum 7-10 má sjá sundurliðun á eiginþyngd þakvirkis, útveggja og milliplötu. 

 
Tafla 7: Uppbygging á þakvirki 

 

Þakvirki Varanleiki álags Þykkt [mm] Rúmþyngd [kN/m3] Flatarálag [kN/m2] 

Bárujárn Breytilegt 2   0,05 

Tjörupappi Breytilegt - - 0,01 

Borðaklæðing Breytilegt 20 4,2 0,065 

Sperrur Varanlegt 245 4,2 0,075 

Einangrun Breytilegt 200 0,3 0,06 

Innri klæðing Breytilegt 26 - 0,12 

Lagnir og búnaður Breytilegt - - 0,2 

Alls (breytilegt):       0,505 

Alls (varanlegt):       0,075 

Alls:       0,58 
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Tafla 8: Uppbygging á CLT-útvegg í parhúsi 

   

CLT-útveggir Varanleiki álags Þykkt [mm] Rúmþyngd [kN/m3] Flatarálag [kN/m2] 

Álklæðing Breytilegt 2 2700 0,052 

Undirkerfi - ál Breytilegt 150 - 0,06 

Einangrun Breytilegt 200 0,3 0,06 

CLT-útveggur Varanlegt 120 4,2 0,50 

Tvöfalt gips Breytilegt 26 6,8 0,12 

Lagnir og búnaður Breytilegt - - 0,01 

Alls (breytilegt):       0,30 

Alls (varanlegt):       0,50 

Alls:       0,80 

    
 
Tafla 9: Uppbygging eiginþyngdar fyrir glugga 

 

Gluggar Varanleiki álags Þykkt [mm] Rúmþyngd [kN/m3] Flatarálag [kN/m2] 

Gler Varanlegt 16 25 0,40 

Póstar Varanlegt - - 0,35 

Alls (varanlegt):       0,75 

Alls:       0,75 

 

 

 

Tafla 10: Uppbygging á CLT-milliplötu í parhúsi 

 

CLT-milliplata Varanleiki álags Þykkt [mm] Rúmþyngd [kN/m3] Flatarálag [kN/m2] 

Léttir innveggir Breytilegt - - 0,50 

Gólfefni Breytilegt 11 7,3 0,08 

Hljóðdúkur Breytilegt 5 0,3 0,0015 

CLT-milliplata Varanlegt 160 5,5 0,88 

Lagnir og búnaður Breytilegt - - 0,2 

Alls (breytilegt):       0,78 

Alls (varanlegt):       0,88 

Alls:       1,66 

 

4.2.2 Notálag 

 

Samkvæmt þolhönnunarstaðli, ÍST-EN1991-1-1 (2002) fellur íbúðarhúsnæði undir flokk A: 

Areas for domestic and residential activities [24]. Skilgreint álag á milliplötu má sjá í töflu 11. 
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Tafla 11: Notálag á milliplötu skv. ÍST-EN1991-1-1 (2002) 

 

CLT-milliplata Flatarálag [kN/m2] Valið flatarálag [kN/m2] Punktálag [kN] Valið punktálag [kN/m2] 

Gólfflötur 1,5 til 2,0 2,0 2,0 til 3,0 2,0 

Stigar 2,0 til 4,0 2,0 2,0 til 4,0 2,0 

Svalir 2,5 til 4,0 2,5 2,0 til 3,0 2,0 

 

4.2.3 Snjóálag 

 

Snjóálag á þak og svalir byggingarinnar er ákvarðað út frá evrópskum þolhönnunarstaðli um 

snjóálag, ÍST-EN-1991-1-3 (2003) ásamt íslenskum þjóðarviðauka, ÍST-EN-NA (2010). 

Skv. töflu 4.1B í íslenskum þjóðarviðauka er Hafnarfjörður á snjóálagssvæði 1 [25]. 

 
Tafla 12: Snjóálag á þak og svalir skv. ÍST-EN-1991-1-3 (2003) og íslenskum þjóðarviðauka  

 

  Tákn Gildi Eining 

Grunngildi snjóálags (Hafnarfjörður) Sk 2,1 kN/m2 

Affoksstuðull (Opið svæði) Ce 0,6 - 

Hitaáhrifsstuðull (Einangrað þak) Ct 1,0 - 

Þakhallastuðull (6° þakhalli) 𝜇1 0,8 - 

 

 

Skv. jöfnu 5.1 í þolhönnunarstaðli er áætlað snjóálag á þak og svalir byggingarinnar: 

 

𝑆 = 𝜇1 ∗ 𝐶𝑒 ∗  𝐶𝑡 ∗ 𝑆𝑘 = 0,8 ∗ 0,6 ∗ 1,0 ∗ 2,1 = 𝟏, 𝟎𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐  

 

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑗 = 1,01 ∗ 𝑐𝑜𝑠(6) = 1,00 𝑘𝑁/𝑚2 

Mynd 17: Snjóálagssvæði á Íslandi skv. Þjóðarviðauka (National annex) 



28 
 

4.2.4 Vindálag 

 

Vindálag á þak og svalir byggingarinnar er ákvarðað út frá evrópskum þolhönnunarstaðli 

um vindálag, ÍST-EN-1991-1-4 (2005) ásamt íslenskum þjóðarviðauka, ÍST-EN-NA (2010). 

 
Tafla 13: Vindálagsstuðlar skv. ÍST-EN-1991-1-4 og íslenskum þjóðarviðauka  

 

  Tákn Gildi Eining 

Viðmiðunar grunnvindhraði Vb_0 36 m/s 

Hámarkshæð byggingar z 7,2 m 

Árstíðarstuðull (skv. NA) C_season 1,0 - 

Stefnuáhrifsstuðull (skv. NA) C_dir 1,0 - 

Hrýfisstuðull Cr(z) 0,94 - 

Iðustreymisstuðull Iv(z) 0,20 - 

 

 

Skv. töflu 4.1 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005) tilheyrir umrædd lóð í Hafnarfirði vindálagsflokki 2 (II).  

 

𝑧0 = 0,05 ; 𝑧𝑚𝑖𝑛 = 2 

 

C_season og C_dir er jafnt og 1 skv. þjóðarviðauka 

 

𝑉𝑏 = 𝑉𝑏,0 ∗ 𝐶𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝐶𝑑𝑖𝑟 = 36 ∗ 1 ∗ 1 = 36,0 𝑚/𝑠 

 

Hrýfisstuðull er fundinn með jöfnum 4.4 og 4.5 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005) 

 

𝑘𝑟 = 0.19(𝑧0/𝑧0,𝐼𝐼)0.07 = 0,19(0,05/0,05)0.07 = 0,19 

 

𝐶𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ∗ 𝑙𝑛(𝑧/𝑧0)  𝑓𝑜𝑟  𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤  𝑧𝑚𝑎𝑥 

 

𝐶𝑟(𝑧) = 0,19 ∗ 𝑙𝑛(7,2/0,05) = 0,94 

 

Iðustreymisstuðull er fundinn með jöfnu 4.7 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005) 

 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝑙

𝑐0(𝑧) ∗ 𝑙𝑛(𝑧/𝑧0)
=

1,0

1,0 ∗ 𝑙𝑛(7,2/0,05)
= 0,20 

 

Þá er hægt að reikna út meðal vindhraða í 7,2 metra hæð á svæðinu en þar liggur þak hússins 

þar sem vindálag er jafnan mest. Notum jöfnu 4.3 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005) 

  

 

𝑉𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) ∗ 𝐶𝑜(𝑧) ∗ 𝑣𝑏 = 0,94 ∗ 1,0 ∗ 36 = 33,84 𝑚/𝑠 
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Að lokum er hægt að reikna út hágildi vindþrýstings m.t.t. hviðuáhrifa með jöfnu 4.8 í ÍST-EN-

1991-1-4 (2005)  

 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∗ 𝐼𝑣(𝑧)] ∗ 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣2
𝑚(𝑧)  

 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∗ 0,20] ∗ 0,5 ∗ 1,25 ∗ 33,842 = 1717 𝑁/𝑚2 = 1,72 𝑘𝑁/𝑚2  

 

Til að reikna út vindálag á þakvirki og á útveggi byggingarinnar þarf að reikna út tilheyrandi 

formstuðla og setja upp skematíska mynd. Til þess að finna út mesta vindálag á veggi og þak 

þarf að taka tillit til þess að vindur komist inn í bygginguna og skapi yfirþrýsting inni í 

byggingunni á sama tíma og sog myndast utan á byggingunni. Skv. grein 7.2.9 í ÍST-EN-1991-

1-4 (2005) má gera ráð fyrir að formstuðlar fyrir innra vindálag sé annað hvort +0,2 eða -0,3, 

eftir því hvort tilfellið er óhagstæðara. Til þess að finna heildarvindálag fyrir hvert álagssvæði 

notum við jöfnu 5.1 í ÍST-EN-1991-1-4 (2005) [26]. 

 

𝑊𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∗ (𝑐𝑝𝑒 − 𝑐𝑝𝑖) 

 

 

 

Þakvirki 

 

Í töflu 4.6 má sjá formstuðla fyrir mismunandi álagssvæði á þakinu. Þar sem við munum ekki 

reikna út festingar fyrir klæðningu á þaki munum við aðeins skoða formstuðla fyrir fleti stærri en 

10 𝑚2 til þess að reikna út álag á þakið fyrir heildarhönnun hússins.  
 

Mynd 18: Hámarks vindálag getur myndast þegar yfirþrýstingur er inni í byggingunni og sog utan við 
hana. 

Mynd 19: Stefna vindálags veldur mismunandi álagi á þak hússins. 
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Tafla 14:  Formstuðlar fyrir vindálagssvæði á þaki skv. ÍST-EN-1991-1-4 

 

Stefna 
vindálags 

θ Álagssvæði 
 𝑪𝒑𝒆,𝟏𝟎 𝑾𝒆(𝒌𝑵 𝒎𝟐)⁄  𝑪𝒑𝒆,𝟏 𝑾𝒆(𝒌𝑵 𝒎𝟐)⁄  

Á hærri langhlið 180° 

F -2,3 -3,93 -2,5 -4,28 

G -1,3 -2,22 -2,0 -3,42 

H -0,8 -1,37 -1,2 -2,05 

Á lægri langhlið 0° 

F -1,7/+0 -2,91 -2,5/+0 -4,28 

G -1,2/+0 -2,05 -2,0/+0 -3,42 

H -0,6/+0 -1,03 -1,2/+0 -2,05 

Á hliðar 
byggingar 

90° 

F_efri -2,1 -3,59 -2,6 -4,45 

F_lægri -2,1 -3,59 -2,4 -4,10 

G -1,8 -3,08 -2,0 -3,42 

H -0,6 -1,03 -1,2 -2,05 

I -0,5 -0,86 -0,5 -0,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20: Vindálagssvæði á þaki hússins, mesta vindálagið myndast á F-svæðunum. 
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Veggir 

 

Í töflu 4.7 má sjá formstuðla fyrir mismunandi álagssvæði á útveggjum hússins. Útveggirnir eru 

breiðari en hæð hússins og því er hægt að reikna með að álagið sé jafnt yfir alla hæð hússins, 

s.s. h < b [26]. 

 
Tafla 15: Formstuðlar fyrir vindálagssvæði á útveggjum skv. ÍST-EN-1991-1-4 

 

Stefna vindálags h/d Álagssvæði 
𝑪𝒑𝒆,𝟏𝟎  𝑾𝒆(𝒌𝑵 𝒎𝟐)⁄    𝑪𝒑𝒆,𝟏 𝑾𝒆(𝒌𝑵 𝒎𝟐⁄  )  

Á langhliðar 0,72 

A -1,2 -2,05 -1,4 -2,39 

B -0,8 -1,37 -1,1 -1,88 

D +0,76 +1,30 +1,0 1,71 

E -0,43 -0,74 -0,43 -0.74 

Á skammhliðar 0,66 

A -1,2 -2,05 -1,4 -2,39 

B -0,8 -1,37 -1,1 -1,88 

D +0,76 +1,30 +1,0 1,71 

E -0,41 -0,70 -0,41 -0,70 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 21: Þegar mannvirki er hærra en breidd þess þarf að gera ráð fyrir auknu vindálagi á efri hæðum. 

Mynd 22: Vindálagssvæði á útveggjum hússins, mesta vindálagið myndast á A-svæðunum. 
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4.3 Álagsfléttur 

 

Byggingar eru hannaðar með tilliti til allra krafta sem á þær geta verkað. Gerðar eru kröfur til 

byggingarinnar í brotmarka- og notmarkaástandi og mismunandi öryggisstuðlar eiga við hverju 

sinni. Í brotmarkaástandi eru notaðir öryggisstuðlar sem auka hönnunarálagið á bygginguna, 

öryggisstuðlar eru notaðir á alla álagsþætti en samverkunarstuðlar eru notaðir til viðbótar fyrir 

notálag sem er ekki ráðandi í fléttunni. Í notmarkaástandi eru engir öryggisstuðlar notaðir en 

samverkunarstuðlar eru notaðir fyrir notálag sem er ekki ráðandi í fléttunni. Hér fyrir neðan má 

sjá þær álagsfléttur sem notaðar eru til þess að reikna út álag á bygginguna skv. ÍST-EN-1991-

1-1 (2003) [24]. ATH. í þessu verkefni verður bruna- og jarðskjálftaálag ekki skoðað sérstaklega 

og því verður slysa- og brunaálagsfléttum sleppt í þessu verkefni. 

 

Brotmarkaástand (Ultimate limit state): 

 

𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗𝛾𝐺,𝑗 + 𝑄𝑘,1𝛾𝑄,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝑄𝑘,𝑖𝜓0,𝑖𝛾𝑄,𝑖

𝑖>1

 

 

 

Notmarkaástand (Serviceability limit state): 

 

𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝑄𝑘,𝑖𝜓0,𝑖

𝑖>1

 

 

Í töflu 4.7 má sjá öryggisstuðla fyrir varanlegt og breytilegt álag sem verkar á bygginguna.  
 

Tafla 16: Öryggisstuðlar fyrir varanlegt og breytilegt álag skv. ÍST-EN-1991-1-1 (2003). 

 

Tilfelli Varanlegt álag (𝜸𝑮,𝒋) Breytilegt álag (𝜸𝑸,𝒊) 

Hagstætt 1,00 0 

Óhagstætt 1,35 1,50 

 

 

Í töflu 4.8 má sjá samverkunarstuðla sem eru notaðir til minnkunar á álagi sem er ekki ráðandi í 

álagsfléttu. 
 

Tafla 17: Samverkunarstuðlar fyrir notálag á bygginguna skv. ÍST-EN-1991-1-1 (2003). 

 

Álagsþáttur 
𝛙𝟎  𝛙𝟏   𝛙𝟐 

Flokkur A: Íbúðarhúsnæði 0,7 0,5 0,3 

Snjóálag 0,7 0,5 0,2 

Vindálag 0,6 0,2 0,0 
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4.4 Styrkleikakröfur 

4.4.1 Kröfur í brotmarkaástandi 

 

Byggingarreglugerð setur fram kröfur um bygginguna í notmarkaástandi og skal svignun 

burðarvirkisins vera minni en kemur fram í töflum 4.7, 4.8 og 4.9. Skv. grein 8.2.4 í 

byggingarreglugerð tilheyrir íbúðarhúsnæði flokki A þar sem strangar kröfur eru gerðar til útlits 

og notagildis m.t.t. stífleika [19]. ATH. í þessu verkefni eru um að ræða lága byggingu þar sem 

veggskífur eru úr stífum CLT-einingum og stífir innveggir liggja á báða ása. Því eru hliðarfærslur 

í byggingunni taldar vera hverfandi og þ.a.l. ekki þörf á að skoða hliðarfærslur sérstaklega. 

 
Tafla 18: Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta fyrir hús í flokki A skv. byggingarreglugerð. 

 

Álag Gólfplötur 
Veggir (inn- og 

útveggir) 
Bitar og gólfplötur sem bera lóðrétt 

burðarvirki 

Heildarálag L/250 og (20 mm) L/200 L/400 og (20 mm) 

Hreyfanlegt álag L/500 og (20 mm) L/400 L/500 og (15 mm) 

L= haflengd burðareiningar 

 

 
Tafla 19: Kröfur um hámarksformbreytingar byggingarhluta vegna punktálags fyrir hús í flokki A skv. 

byggingarreglugerð. 

 

Flokkur Hámarkssvignun 

Flokkur A 1,0 mm 

 

 
Tafla 20: Kröfur um hámarkshliðarfærslur fyrir hús í flokki A skv. byggingarreglugerð. 

 

Einnar hæðar byggingar og einstakar hæðir 

Ekki sérstök greinargerð um formbreytingar Sérstök greinargerð um formbreytingar* 

H/400 H/250 

H= Hæð einstakra hæða í byggingu 

*Í greinargerð skal sýna að burðarvirkið og byggingin í heild þoli formbreytinguna með hliðsjón af 8.2.3. gr. 
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4.4.2 Kröfur í brotmarkaástandi 

 

CLT-einingar í brotmarkaástandi þurfa að standast þær kröfur sem eru útlistaðar hér að 

neðan[11]. Listinn er ekki tæmandi en þessar jöfnur mun höfundur styðjast við í útreikningum á 

burðarvirki. Sjá má svipaðar jöfnur fyrir hefðbundin timburþversnið í 6. kafla í þolhönnunarstaðli 

fyrir timbur ÍST-1995-1-1 (2004). 
 

 

Styrkleikakröfur fyrir togkrafta (í trefjastefnu og þvert á trefjar efsta planka) 

 

 

(4.1)       𝜎𝑡,𝑥,𝑑 =
𝐹𝑡,𝑥,𝑑

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.2)       𝜎𝑡,𝑦,𝑑 =
𝐹𝑡,𝑦,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

 

𝐹𝑡,𝑥,𝑑 er hönnunargildi fyrir togálag í x-stefnu 

𝐹𝑡,𝑦,𝑑 er hönnunargildi fyrir togálag í y-stefnu 

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡 er virkt flatarmál þversniðsins í x-stefnu 

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 er virkt flatarmál þversniðsins í y-stefnu 

𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunarstyrkur timbursins fyrir togálag í x-stefnu 

𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunarstyrkur timbursins fyrir togálag í y-stefnu 

𝑓𝑡,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘 er styrkur timbursins fyrir togálagi í x-stefnu án öryggisstuðla 

𝑓𝑡,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘 er styrkur timbursins fyrir togálagi í y-stefnu án öryggisstuðla 

 

 

 

Styrkleikakröfur fyrir þrýstikrafta (í trefjastefnu, þvert á trefjar og 90°)  

 

(4.3)          𝜎𝑐,𝑥,𝑑 =
𝐹𝑐,𝑥,𝑑

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.4)          𝜎𝑐,𝑦,𝑑 =
𝐹𝑐,𝑦,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.5)          𝜎𝑐,𝑧,𝑑 =
𝐹𝑐,𝑧,𝑑

𝐴𝑒𝑓

≤ 𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑐,90 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑐,90,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 
 

𝐹𝑐,𝑥,𝑑 er hönnunargildi fyrir þrýsting í x-stefnu 

𝐹𝑐,𝑦,𝑑 er hönnunargildi fyrir þrýsting í y-stefnu 

𝐹𝑐,𝑧,𝑑 er hönnunargildi fyrir þrýsting í z-stefnu (90°) 

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡 er virkt flatarmál þversniðsins í x-stefnu 

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡 er virkt flatarmál þversniðsins í y-stefnu 

𝐴𝑒𝑓 er virkur snertiflötur gagnvart álagi í z-stefnu (90°) 

𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunarstyrkur timbursins fyrir þrýsting í x-stefnu 

𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunarstyrkur timbursins fyrir þrýsting í y-stefnu 

𝑓𝑐,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘 er styrkur timbursins fyrir þrýsting í x-stefnu án öryggisstuðla 

𝑓𝑐,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘 er styrkur timbursins fyrir þrýsting í y-stefnu án öryggisstuðla 
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Styrkleikakröfur fyrir beygjuvægi (um x-ás, y-ás, z-ás og við þrýstiáraun)  

 

(4.6)          𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑀𝑦,𝑑

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.7)          𝜎𝑚,𝑥,𝑑 =
𝑀𝑥,𝑑

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑚,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑚,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.8)          𝜎𝑚,𝑧,𝑑 =
𝑀𝑧,𝑑

𝑊𝑧,𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑚,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.9)          
𝜎𝑐,𝑥,𝑑

𝑘𝑐,𝑦⋅𝑓𝑐,0,𝑑
+

𝜎𝑚,𝑦,𝑑

𝑓𝑚,𝑥,𝑑
≤ 1 (kiknunarkrafa fyrir veggeiningar) 

 
 

𝑀𝑦,𝑑 er hönnunargildi fyrir beygjuvægi um y-ás 

𝑀𝑥,𝑑 er hönnunargildi fyrir beygjuvægi um x-ás 

𝑀𝑧,𝑑 er hönnunargildi fyrir beygjuvægi um z-ás 

𝑊𝑥,𝑛𝑒𝑡 er mótstöðuvægi þversniðsins um y-ás 

𝑊𝑦,𝑛𝑒𝑡 er mótstöðuvægi þversniðsins um x-ás 

𝑊𝑧,𝑥,𝑛𝑒𝑡 er mótstöðuvægi þversniðsins um z-ás 

𝑓𝑚,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunar-beygjustyrkur timbursins um y-ás 

𝑓𝑚,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘 er beygjustyrkur timbursins um y-ás án öryggisstuðla 

𝑓𝑚,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunar-beygjustyrkur timbursins um x-ás 

𝑓𝑚,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘 er beygjustyrkur timbursins um x-ás án öryggisstuðla 

 

 

Styrkleikakröfur fyrir skerkrafta (í x-, y- og z- stefnu)  
 

 

(4.10)          𝜏𝑣,𝑥𝑧,𝑑 =
𝑆𝑥,𝑛𝑒𝑡 ⋅  𝑉𝑥𝑧,𝑑

𝐼𝑥,𝑛𝑒𝑡 ⋅  𝑏𝑥

≤ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.11)          𝜏𝑅𝑣,𝑦𝑧,𝑑 =
𝑆𝑅,𝑦,𝑛𝑒𝑡 ⋅  𝑉𝑦𝑧,𝑑

𝐼𝑦,𝑛𝑒𝑡 ⋅  𝑏𝑦

≤ 𝑓𝑣,9090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑣,9090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.12)          𝜏𝑣,𝑥𝑦,𝑑 =
𝑉𝑥𝑦,𝑑

𝐴𝑥,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑣,090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑣,090,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

(4.13)          𝜏𝑣,𝑦𝑥,𝑑 =
𝑉𝑦𝑥,𝑑

𝐴𝑦,𝑛𝑒𝑡

≤ 𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝑓𝑣,090,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘

𝛾𝑀

 

 

 

 

𝑉𝑥𝑧,𝑑 er hönnunargildi fyrir skerkraft í xz-stefnu 

𝑉𝑦𝑧,𝑑 er hönnunargildi fyrir skerkraft í yz-stefnu 

𝑉𝑦𝑥,𝑑 er hönnunargildi fyrir skerkraft í yx-stefnu 

𝑉𝑥𝑦,𝑑 er hönnunargildi fyrir skerkraft í xy-stefnu 

𝑓𝑚,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunar-beygjustyrkur timbursins um y-ás 

𝑓𝑚,0,𝑥𝑙𝑎𝑦,𝑘 er beygjustyrkur timbursins um y-ás án öryggisstuðla 

𝑓𝑚,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑑 er hönnunar-beygjustyrkur timbursins um x-ás 

𝑓𝑚,0,𝑦𝑙𝑎𝑦,𝑘 er beygjustyrkur timbursins um x-ás án öryggisstuðla 
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5. Niðurstöður 

5.1. Hönnun byggingarhluta 

5.1.1. CLT-milliplata 

 

Til þess að reikna út álag og haflengdir fyrir milliplötur er byrjað á því að raða einingunum niður 

á grunnmynd hússins eins og var búið að ákveða í forhönnun. CLT-plötueiningar er hægt að fá í 

allt að 3,5 metra breidd en 2,5 metra einingar passa vel á undirstöður hússins og eru skv. 

stöðluðum stærðum framleiðanda. Við útvegg kemur svo þynnri milliplata sem er aðeins 66 cm 

á breidd. Á mynd 5.1 má sjá hvernig CLT-plötueiningar raðast niður í húsinu. 

            

 

Milliplöturnar sem valdar voru í forhönnun eru 150 mm á hæð með 5 lögum af C24 

styrkleikaflokkuðu timbri. Lengstu höf milliplötunnar eru yfir bílskúrsrými og sjónvarpsholi, mest 

4,8 metrar með milliásetu á innvegg í bílskúr. CLT-plöturnar tilheyra notkunarflokki 1 (ÍST-EN-

1995-1-1, 2004) þar sem þær eru staðsettar innandyra og húsið er klætt að utanverðu. Ráðandi 

álagstilfelli er notálag og því telst varanleiki álags vera meðalvarandi (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). 

 

Í brotmarkaástandi voru eftirfarandi styrkleikakröfur kannaðar: beygjuvægi, skerspennur, rúllandi 

skerspennur og þrýstikraftur þvert á trefjar frá veggeiningum. Beygjuvægi var ráðandi í 

brotmarkaástandi þar sem stærsti beygjukraftur var 14,59 kNm yfir sjónvarpsholi. 

 

Mynd 23: CLT-plötueiningar raðast á innveggi hússins með þessum hætti. 
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 (𝟓. 𝟏)         
𝑴𝒎𝒂𝒙⋅𝟏𝟎𝟔

𝑾𝒙.𝒏𝒆𝒕
= 𝟒, 𝟐𝟗 𝑴𝑷𝒂 ≤ 𝒌𝒔𝒚𝒔 ⋅ 𝒌𝒎𝒐𝒅

𝒇𝒎.𝒙.𝒌

𝜸𝒎
= 𝟏𝟕, 𝟔𝟔 𝑴𝑷𝒂     24% OK! 

 

Í notmarkaástandi voru niðurbeygjur kannaðar og þær bornar saman við hámarksgildi skv. 

byggingarreglugerð. Í reglugerðinni eru gerðar kröfur um hámarksformbreytingar vegna 

eiginþyngdar og einnig vegna notálags. Skammtímaformbreytingar vegna eiginþyngdar og 

notálags voru mest 3,9 mm en hámarkskrafan er 19,2 mm. Einnig þarf að skoða 

langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs og þá var hámarksformbreytingin 5,95 mm. 

 

(5.2)          𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑙

250
= 19,2 𝑚𝑚 ≥ 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 5,95 𝑚𝑚      31% OK! 

 

Bitinn var settur upp í SAP2000, burðarþolsforriti þar sem beygjuvægi, sker- og 

undirstöðukraftar voru skoðaðir nánar og niðurbeygjur yfir hafi voru reiknaðar út. Einnig er hægt 

að nota formúlur 5.3 og 5.4 til þess að reikna beygjuvægi og skerkrafta fyrir bita sem spannar 

tvö misstór höf (a og b) með jafndreifðu álagi[27]. 

 

(5.3)          𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑤⋅𝒃𝟑+𝒘⋅𝒂𝟑

8⋅(𝒂+𝒃)
      

 

(5.4)          𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑤 ⋅ 𝑏 − 𝑅3   

  

Á mynd 5.2 má sjá undirstöðukrafta ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir bitann. Nánari 

útreikninga fyrir milliplötu má finna í Viðauka 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mynd 24: Undirstöðukraftar ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir CLT-plötueiningu. 
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5.1.2 GL30c burðarbiti undir svölum 

 

Undir útvegg í stofu er burðarbiti sem ber uppi hluta af þaki, útvegg í stofu, svalagólf og 

milliplötur (sjá mynd 5.2). Ákveðið var að þessi burðarbiti yrði úr hefðbundnu límtré (GL30c) því 

bitinn þarf aðeins að bera álag í eina stefnu. GL30c límtrésbitar hafa 30 MPa beygjustyrk og “c-

ið” í nafninu stendur fyrir “combined” sem merkir að hann er samsettur úr tveimur mismunandi 

tegundum af styrkleikaflokkuðu timbri. Í efstu og neðstu brún er sterkara timbur, T22 og í 

miðjunni er veikara timbur eða T15 [28]. Bitinn er staðsettur innandyra og er því í notkunarflokki 

1 (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Í forhönnun var valinn GL30c biti sem er 140x450mm á stærð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í brotmarkaástandi kemur mesta álagið frá notálagi á milliplötum innandyra, þar á eftir er 

snjóálag frá þaki og að lokum notálag á svölum. Ráðandi álagstilfelli er notálag og því telst 

varanleiki álags vera meðalvarandi (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Samverkunarstuðlar voru nýttir til 

þess að reikna út versta tilfelli í brotmarkaástandi. 

 

(5.5)          𝑈𝐿𝑆1 = 1,35 ∗ 𝐷𝐿 + 1,50 ∗ (𝐿𝐿𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 + 𝜓0 ∗ 𝐿𝐿𝑟𝑜𝑜𝑓 + 𝜓1 ∗ 𝐿𝐿𝑏𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑦) = 27,63  𝑘𝑁/𝑚  

 

Í brotmarkaástandi voru styrkleikakröfur fyrir beygjuvægi og skerstyrk skoðaðar sérstaklega. 

Ekki var talin þörf á að kanna hættu á hliðarkiknun bitans þar sem milliplötur innanhúss og 

svalagólf stífa bitann af m.t.t. hliðarkiknunar.  

 

Burðarbitinn spannar mörg höf sem gerir handútreikninga fyrir beygjuvægi og skerkrafta flóknari 

og var bitinn settur upp í SAP2000 til þess að reikna út helstu krafta og niðurbeygjur. Skerkraftar 

voru ráðandi í brotmarkaástandi og var stærsti skerkraftur yfir undirstöðu á milli bílskúrs og 

gangrýmis, samtals 84,28 kN. Þar sem skerstyrkur var ráðandi var hönnunarskerkraftur 

Mynd 25: Snið í húsið þar sem má sjá GL30c límtrésbitann og álagssvæði sem tilheyra honum. 
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lækkaður með því að fara hæð bitans inn á skerkraftsferilinn eins og bent er á í grein 6.1.7 í 

þolhönnunarstaðli fyrir timbur (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). 

 

(5.6)          𝑉𝑑 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝐸𝑑 ⋅ ℎ = 84,28 𝑘𝑁 − 27,56 𝑘𝑁 ⋅ 245𝑚𝑚 = 71,88 𝑘𝑁 

 

Þegar búið var að lækka skerkraft skv. grein 6.1.7 var hönnunarskerkraftur 71,88 kN. 

Hönnunarskerkraftur var of stór fyrir 140x450 mm bita á meðan beygjuvægikraftar og 

niðurbeygja var innan marka, nægilegt var að stækka bitann í 185 mm á breidd til þess að 

standast styrkleikakröfur um skerkraft.  

 

(5.7)          𝜏𝑑 =
3⋅𝑉𝑒𝑑

2⋅𝐴𝑒𝑓
= 1,94  𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑣.𝑑 = 𝑘𝑚𝑜𝑑 ⋅

𝑓𝑣.𝑘

𝛾𝑚
= 2,24  𝑀𝑃𝑎      87% OK 

 

Í notmarkaástandi voru niðurbeygjur kannaðar og þær bornar saman við hámarksgildi skv. 

byggingarreglugerð. Skammtímaformbreytingar vegna eiginþyngdar og notálags voru mest 5,4 

mm en hámarkskrafan er 12,9 mm. Einnig voru skoðaðar langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs 

og þá var hámarksniðurbeygja 8,5 mm. 

 

(5.8)          𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑙

400
= 12,9 𝑚𝑚 ≥ 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 8,49 𝑚𝑚      66% OK! 

 

Á mynd 5.3 má sjá undirstöðukrafta ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir bitann. Nánari 

útreikninga fyrir límtrésbitann má finna í viðauka 2.2. 

 
Mynd 26: Undirstöðukraftar ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir GL30c burðarbita. 
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5.1.3 CLT-útveggur 

 

Þegar útveggir voru forhannaðir var gert ráð fyrir að 3.6 metra hár veggur á efri hæð sem snýr 

út frá stofu, yrði ráðandi í hönnun á útveggjum m.t.t. vindálags. Búast má við að í tveggja hæða 

húsi sé sog vegna vindálags samsíða veggnum ráðandi umfram þrýstikrafta sem verka frá efri 

hæðum. Kiknunarlengdin í verkefninu er talsvert hærri en sú sem gert var ráð fyrir í forhönnun 

og auk þess er vindálag mun hærra hér á Íslandi en gert er ráð fyrir í forhönnunartöflum KLH. 

Einingarnar sem valdar voru í forhönnun eru 120 mm á breidd með 3 lögum af C24 

styrkleikaflokkuðu timbri. Útveggurinn er klæddur að utan og getur því fallið undir notkunarflokk 

1 skv. staðli. (ÍST-EN-1995-1-1, 2004). Ráðandi álagstilfelli er vindálag og því telst ráðandi álag 

vera skammtímaálag, þannig fæst hagkvæmari öryggisstuðull fyrir styrk timburs: 

 

(5.9)          𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,9 
 

Við útreikning á álagi var notast við niðurstöður vindálagsútreikninga í kafla 4.2.4 þar sem 

hágildi vindþrýstings er 1,72 kN/m2 og formstuðlar fyrir álagssvæði B eru -0,8 fyrir sog utandyra 

og +0,2 fyrir þrýsting innandyra. Þessi tilfelli geta verkað samtímis og verður hönnunarálag á 

álagssvæði útveggsins skv. Jöfnu 5.4. 

 

 

 

(5.10)         𝑊𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ⋅ (𝑐𝑝𝑒 + 𝑐𝑝𝑖) = 1,72
𝑘𝑁

𝑚2
⋅ (0,8 + 0,2) =  1,72 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Útveggurinn er þakinn stórum gluggum og því er aðeins hluti af veggnum sem ber álagið sem á 

hann verkar. Hækkunarstuðullinn 𝑓𝑏 fyrir hönnunarálag er fundinn með því að deila 

Mynd 27: Snið í húsið þar sem má sjá jafndreift álag á veggskifu, vegna innra- og ytra vindálags. 
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heildarbreidd veggskífunnar með virkri breidd hennar eða þeim hluta sem getur borið álagið eins 

og sýnt er í jöfnu 5.11. Gert er ráð fyrir að þrýstikraftar og vindálag dreifist jafnt yfir virka breidd 

veggskífunnar.  

 

 

(5.11)          𝑓𝑏 =
𝑏0

𝑏𝑒𝑓
=

11000 𝑚𝑚

3801 𝑚𝑚
= 2,89 

 

Í brotmarkaástandi voru skerkraftar, beygjuvægi og þrýstikraftar skoðaðir sérstaklega en auk 

þess var skoðað hvort samverkun þrýstiálags og beygjuvægis myndi standast mörk. 

Beygjuvægi getur haft áhrif á þrýstiþol og öfugt og því má samanlagt nýtingarhlutfall vegna 

beygjuvægis og þrýstikrafts ekki fara yfir 100%. Við útreikninga á þrýstikrafti þarf einnig að 

notast við lækkunarstuðulinn 𝑘𝑐 sem er háður renglutölu veggsins og tilhneigingu hans til þess 

að kikna undan álagi [11]. Styrkleikakrafa fyrir veggeiningu sem verður fyrir þrýstiálagi og 

beygjuáraun samtímis er skilgreind í jöfnu 5.12. Bent er á frekari styrkleikakröfur fyrir CLT-

einingar í brotmarkaástandi í kafla 4.4.2. 

 

 (5.12)          
𝜎𝑐.𝑥.𝑑

𝑘𝑐.𝑦⋅𝑓𝑐.𝑑
+

𝜎𝑚.𝑦.𝑑

𝑓𝑚.𝑑
≤ 1 

 

 

Beygjuvægi var ráðandi þáttur í brotmarkaástandi og beygjukraftar voru mest 12,24 kNm yfir 

miðju hafi. Mestu þrýstikraftar á 1m veggstrimil í brotmarkaástandi, að teknu tilliti til 

hækkunarstuðuls 𝑓𝑏 voru 33,58 kN. Styrkleikakrafan sem skilgreind var í jöfnu 5.12 stóðst með 

38% samanlagt nýtingarhlutfall. 

 

 

 (5.13)          
𝜎𝑐.𝑥.𝑑

𝑘𝑐.𝑦⋅𝑓𝑐.𝑑
+

𝜎𝑚.𝑦.𝑑

𝑓𝑚.𝑑
= 0,31 + 0,07 = 0,38      38% OK! 

Mynd 28: Ásýnd framan á húsið, þar sem veggurinn nær heill niður myndast stærstu kraftarnir. 
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Notmarkaástand var ráðandi fyrir hönnun á veggskífunni en byggingarreglugerð gerir strangar 

kröfur til formbreytinga á útveggjum [19]. Í notmarkaástandi voru niðurbeygjur reiknaðar og þær 

bornar saman við hámarksgildi skv. byggingarreglugerð. Skammtímaformbreytingar vegna 

notálags voru mest 8,1 mm en hámarkskrafan er 9,1 mm. Einnig voru skoðaðar 

langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs og þá var mesta niðurbeygja 10,2 mm en hámarkskrafan er 

18,1 mm. 

 

(5.14)          𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑙

200
= 18,1 𝑚𝑚 ≥ 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑔 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑞 = 10,2 𝑚𝑚      56% OK! 

 

 

Á mynd 5.3 má sjá undirstöðukrafta ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir bitann. Nánari 

útreikninga fyrir útvegg má finna í Viðauka 2.3. 

 

 

 

      Mynd 29: Undirstöðukraftar ásamt sker- og beygjuvægisferlum fyrir CLT-veggeiningu 

 

 

 

 

 



43 
 

5.2 Magntaka og kostnaðaráætlun 

 

Í þessum kafla er burðarvirkið sem hannað var úr CLT-einingum, magntekið og gerð gróf 

kostnaðaráætlun fyrir efni og uppsetningu burðarvirkisins. Þegar burðarvirki úr CLT-einingum er 

borið saman við anað burðarvirki úr steinsteypu þarf að passa að frágangsstig sé það sama í 

báðum tilfellum til þess að fá sanngjarna niðurstöðu. Í CLT-byggingu þarf að klæða veggi að 

innan til þess að standast brunakröfur og er það innifalið í einingaverðum. Í þessari magnskrá er 

ekki gerð grein fyrir kostnaði við sökkla, steypta botnplötu, stoðveggi og timburþak. Þessir hlutar 

eru væntanlega eins í CLT-byggingu og steinsteyptri byggingu og var því sleppt í þessu 

verkefni. Jóhann Friðriksson, verkfræðingur hjá Teknik verkfræðistofu og Sverrir Steinn 

Ingimundarson hjá Element ehf. hjálpuðu til við að áætla einingaverð fyrir byggingarhlutana.  

5.2.1 CLT-einingar 

 

Niðurstöður hönnunar koma fram í 5. kafla og mun kostnaðaráætlun taka mið af efnisvali 

höfundar. Þar sem festingar voru ekki hannaðar í þessu verkefni er magn og kostnaður þeirra 

miðaður við stærð og umfang byggingarinnar með reynslutölum frá Element ehf. Eftirfarandi 

forsendur lágu fyrir: 

• Allar einingar verða klæddar af og í flokki NVQ. 

• Hífingarlykkjur eru reiknaðar fyrir allar einingar. 

• Í verðunum er gert ráð fyrir ca. 8% aukamagni vegna afsags. 

• Verðin, fyrir utan verð í uppsetningu, miða við gengi evru dagsins í dag þ.e. 1 € = 137,2 ISK 

• Festingar, s.s. skrúfur, vinklar og boltar til samsetninga á einingum eru innifaldar í verðum. 

• Teikningarnar eru burðarvirkjateikningar og nýtast sem uppsetningarteikningar. 

• Fræsingar vegna lagna (rafmagns, loftræsinga og/eða pípulagna) eru innifaldar í einingaverðum 

• Verðið í uppsetninguna er vinnuliður uppsetningar með krana í ca. 3 daga. 
 

 

Tafla 21: Magnskrá ásamt kostnaðaráætlun fyrir burðarvirki úr CLT-einingum. 

 

# CLT - burðarvirki Magn Eining Einingaverð (ISK) Verð (ISK) 

1.1 
Milliplötur CLT                 
5s 150 TL 188,4  23.260 kr 4.382.184 kr 

1.2 
Útveggur CLT                   
3s 120 TT 362,2  24.449 kr 8.855.428 kr 

1.3 
Innveggir CLT                   
3s 80 TT 213,2 

 

16.211 kr 3.456.185 kr 

1.4 
GL30c burðarbiti 
(450x185) 20,8 lm 55.400 kr 1.152.320 kr 

1.5 
Festingar f. CLT 
stálfestingar 1,0 Heild 2.404.180 kr 2.404.180 kr 

1.6 

 
Framleiðsluteikningar 1,0 Heild 862.342 kr 862.342 kr 

1.7 
Uppsetning eininga          
á verkstað 1,0 Heild 8.391.694 kr 8.391.694 kr 

        Samtals m.vsk: 29.504.333 kr 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 
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5.2.2 Steinsteypt burðarvirki 

 

Steinsteypt burðarvirki hafði þegar verið hannað af Teknik verkfræðistofu og voru teikningar 

aðgengilegar á vef Hafnarfjarðarbæjar. Í magnskrá fyrir steypt burðarvirki lágu fyrir eftirfarandi 

forsendur: 

• Útveggir og innveggir eru staðsteyptir. 

• Milliplötur eru úr Filigran einingum með ásteypulagi. 

• Járnabinding er innifalin í verðinu. 

• Vinna við steypumót og uppslátt er innifalin í verðinu. 
 

Tafla 22: Magnskrá ásamt kostnaðaráætlun fyrir burðarvirki úr staðsteyptri steypu og filigran plötum. 

 

# Steypt burðarvirki Magn Eining Einingaverð (ISK) Verð (ISK) 

1.1 
Milliplötur Filigran        
220mm K10-200 188,4 

 

52,000 kr 9.796.800 kr 

1.2 
Steyptur útveggur 150mm 
K257 bendinet  362,2 

 

37,000 kr 13.401.400 kr 

1.3 
Steyptir innveggir          
150mm K10-200 213,2 37,000 kr 7.888.400 kr 

1.4 
Steyptur biti                
150x580mm 2K20*2 20,8 

 

  
 

80,000 kr 1.664.000 kr 

            

        Samtals m.vsk: 32.750.600 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑚2 

𝑚2 

𝑚2 

𝑙𝑚  
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6. Umræður og samantekt 

 

Breyttir tímar eru framundan hjá byggingariðnaðinum þar sem umhverfismál og kolefnisfótspor 

munu hafa meiri áhrif á ákvarðanir verkkaupa og hönnuða í mannvirkjagerð. Aðgerðir 

stjórnvalda og breyttur tíðarandi munu færa okkur í átt að grænni og vistvænni 

byggingaraðferðum og CLT-einingar munu vera vænlegur góður kostur til þess að koma til móts 

við steinsteyptar byggingar og hjálpa til við að minnka kolefnisfótspor byggingariðnaðirins.  

 

Samkvæmt grófri kostnaðaráætlun í 5. kafla er ljóst að CLT-einingar eru bæði hagkvæmur og 

umhverfisvænn valkostur í hönnun burðarvirkja. Í ljós kom að kostnaður við út- og innveggi 

hússins ásamt burðarbitum innandyra eru ódýrari úr límtré en úr hefðbundinni steypu. 

Vistferilsgreiningar á vegum Swedish-Wood gefa til kynna að kolefnisfótspor CLT-bygginga er 

aðeins um 60% af kolefnisspori sambærilegra steinsteyptra bygginga[11]. Ef þak verður sett á 

kolefnisfótspor bygginga í framtíðinni og hönnuðum gert skylt að vistferilsgreina öll mannvirki í 

frumhönnun er líklegt að timburmannvirki eigi framtíðina fyrir sér. Búið er að byggja talsvert 

magn af CLT-byggingum á Íslandi, þ.á.m. fyrsta svansvottaða húsið sem var reist árið 2017 og 

höfuðstöðvar Hafrannsóknarstofnunar í Hafnarfirði. Í sögulegu samhengi hefur þó ekki skapast 

mikil reynsla á CLT-byggingum hér á landi hvað varðar endingu og viðhaldskostnað. 

Hefðbundin timburhús hafa þó staðið sig ágætlega í tímans rás og margar íslenskar 

timburbyggingar eru eldri en 100 ára.  

 

Þegar CLT-einingar eru innfluttar er nauðsynlegt að athuga hvort 

framleiðandi þeirra sé með FSC eða PEFC vottun en það tryggir að 

timbrið sem notað er í einingarnar sé framleitt í sjálfbærum 

nytjaskógum[29]. Það verður einnig forvitnilegt að fylgjast með þróun 

timburvinnslu á Íslandi en þegar hafa Límtré Vírnet og fleiri fyrirtæki 

unnið með Skógrækt ríkisins við að þróa timburafurðir úr íslensku 

timbri. Límtrésbitar voru m.a. smíðaðir úr íslensku sitkagreni, stafafuru, 

rússalerki og alaskaösp[30]. Skógrækt eykur ekki aðeins aðgengi að 

íslensku byggingartimbri heldur er skógrækt hluti af aðgerðaráætlun 

stjórnvalda í loftslagsmálum. Í aðgerðaráætluninni segir að umfang 

skógræktar hafi verið aukið verulega á síðustu árum og að árið 2022 

verði 2.300 hektarar gróðursettir miðað við 1.100 ha árið 2018 [9]. 

Skógræktin hefur einnig fengið fjárframlög frá einkaaðilum þar sem 

innlendir og erlendir aðilar fjárfesta í skógrækt til þess að vinna sér inn 

kolefniseiningar, t.d. fyrir grænt bókhald[31]. Mælingar sem hafa verið 

framkvæmdar af skógræktinni hafa sýnt að hraðvaxta alaskaösp bindur 

hvað mest af kolefni eða vel yfir 20 tonn af 𝐶𝑂2 á hvern hektara á ári [30].  

 

Ef byggingartimbur í CLT-einingar og burðarvið er ræktað á Íslandi minnkar kolefnisfótspor 

timburbygginga enn frekar. Það verður því skemmtilegt að fylgjast með framtíð CLT-eininga á 

Íslandi sem mun klárlega vera liður í átakinu að færa íslenskan byggingariðnað í átt að grænni 

framtíð. 

 

Mynd 30: Vottun sem 
tryggir að timbur komi úr 
sjálfbærum nytjaskógum. 



46 
 

Heimildarskrá 

 

[1] Global Alliance for Buildings and Construction, International Energy Agency, International 
Energy Agency, og United Nations Environment Programme, „2019 Global Status Report for 
Buildings and Construction“, 2019. Sótt: 6. maí 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://iea.blob.core.windows.net/assets/3da9daf9-ef75-4a37-b3da-
a09224e299dc/2019_Global_Status_Report_for_Buildings_and_Construction.pdf 

[2] P. R. Shukla, Ritstj., Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of 
Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Cambridge, Bretland: Cambridge University Press, 2022. Sótt: 6. maí 
2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf 

[3] H. M. Heshmati, „Impact of Climate Change on Life“, í Environmental Issues and 
Sustainable Development, S. Sarvajayakesavalu og P. Charoensudjai, Ritstj. IntechOpen, 
2021. doi: 10.5772/intechopen.94538. 

[4] Holli Riebeek, „Global Warming“, NASA Earth Observatory, Text.Article, jún. 2010. Sótt: 8. 
maí 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming 

[5] D. Gielen, T. Kram, og E.-P. Studies, „The Role of Non-CO2 Greenhouse Gases in Meeting 
Kyoto Targets“, bls. 13. 

[6] Sigríður Ósk Bjarnadóttir og Björn Marteinsson, „Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð 
2030. I. hluti: Mat á kolefnislosun frá íslenskum byggingariðnaði“, Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, fyrir Byggjum grænni framtíð, 2022. Sótt: 3. febrúar 2022. [Rafrænt]. 
Aðgengilegt á: https://byggjumgraenniframtid.is/wp-content/uploads/2022/02/Vegvisir-ad-
vistvaenni-mannvirkjagerd.-I.-hluti.pdf 

[7] T. Czigler, S. Reiter, P. Schulze, og K. Somers, „Laying the foundation for a zero-carbon 
cement industry“, McKinsey, 14. maí 2020. Sótt: 6. maí 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/laying-the-foundation-for-zero-
carbon-cement 

[8] Guðni Jónsson, „Sementsframleiðsla/Notkun“, Háskólinn í Reykjavík, Fyrirlestur í 
steinsteyputækni. 

[9] Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, „Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum - Aðgerðir íslenskra 
stjórnvalda til að stuðla að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda til 2030“, 2020. 

[10] G. Churkina o.fl., „Buildings as a global carbon sink“, Nat. Sustain., b. 3, tbl. 4, apr. 2020, 
doi: 10.1038/s41893-019-0462-4. 

[11] A. Gustafsson, The CLT Handbook; CLT structures - facts and planning. Swedish Wood, 
2019. Sótt: 6. febrúar 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://www.swedishwood.com/siteassets/5-publikationer/pdfer/clt-handbook-2019-eng-m-
svensk-standard-2019.pdf 

[12] M. D. J. Bintley og M. G. Shapland, Ritstj., Trees and Timber in the Anglo-Saxon World. 
Oxford University Press, 2013. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199680795.001.0001. 

[13] A. Thiel og G. Schickhofer, „CLTdesigner - A software tool for designing cross laminated 
timber elements“, 2010. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://www.researchgate.net/figure/Stress-distribution-over-cross-section-of-a-CLTplate-
due-to-bending-moment-and-shear_fig5_268404550 

[14] ÍST EN 1995-1-1:2004, Eurocode 5: Design of timber structures-Part 1-1: General rules and 
Rules for buildings.  

[15] B. Marteinsson, „Einangrun, kuldabrýr og yfirborðshiti flata“, Icel. J. Eng., b. 19, tbl. 1, 2013, 
doi: 10.33112/ije.19.2. 



47 
 

[16] Guðni I. Pálsson, „Yfirborðsvarmamótöður og U-gildi“, Háskólinn í Reykjavík, Fyrirlestur í 
byggingareðlisfræði. 

[17] Guðni I. Pálsson, „Rakastreymi“, Háskólinn í Reykjavík, Fyrirlestur í byggingareðlisfræði. 
[18] X. Zhu, B.-J. Kim, Q. Wang, og Q. Wu, „Recent Advances in the Sound Insulation 

Properties of Bio-based Materials“, BioResources, b. 9, tbl. 1, bls. 1764–1786, des. 2013, 
doi: 10.15376/biores.9.1.1764-1786. 

[19] Húsnæðis og mannvirkjastofnun, Byggingarreglugerð nr. 112/2012. 2021. Sótt: 4. febrúar 
2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: https://hms.is/media/11405/uppfaerd-byggingarreglugerd-
eftir-11-breytingu.pdf 

[20] Staðlaráð Íslands, ÍST 45:2016, Hljóðvist-Flokkun íbúðar-og Atvinnuhúsnæðis.  
[21] ÍST EN 13501, Fire classification of construction products.  
[22] Guðmundur Gunnarsson, „Burðargrindur í eldsvoða“, Háskólinn í Reykjavík, Fyrirlestur í 

brunahönnun. 
[23] ÍST EN 1995-1-2:2004, Eurocode 5: Design of timber structures-Part 1-2: General-Structural 

fire design.  
[24] ÍST EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures-Part 1-1: General actions-

Densities, Self-Weight, Imposed loads for buildings.  
[25] ÍST EN 1991-1-3:2003, Eurocode 1: Actions on structures-Part 1-3: General actions-Snow 

loads.  
[26] ÍST EN 1991-1-4:2005, Eurocode 1: Actions on structures-Part 1-4: General actions-Wind 

actions.  
[27] Thomas Rump, Teknisk Stabi. NYTTEKNISK_F, 2019. 
[28] R. Crocetti, Glulam Handbook - Volume 1. Skogsindustrierna – The Swedish Forest 

Industries Federation, 2013. Sótt: 9. maí 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: 
https://www.woodcampus.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/GLU_HAND_VOLUME-1.pdf 

[29] „Sustainable Forest Management – Requirements“, PEFC General Assembly, nóv. 2018. 
Sótt: 9. maí 2022. [Rafrænt]. Aðgengilegt á: https://cdn.pefc.org/pefc.no/media/2021-
01/d7d08661-4e67-4562-a205-78d8e2a99fa5/49ace138-27c3-5aaf-90b9-f87ebd137df0.pdf 

[30] Eiríkur Þorsteinsson, Jón Sigurjónsson, og Trrausti Jóhannsson, „Límtrésbitar úr íslensku 
timbri“, 2019. 

[31] Gunnlaugur Guðjónsson, „Af hverju þarf að votta kolefnisbindingu?“, Skógræktin. 
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/fraedsluefni/skogarkolefni/af-hverju-tharf-ad-votta-
kolefnisbindingu (sótt 7. maí 2022). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Viðaukar 

 

Viðauki 1.1 

 

Teikningar sóttar á vef hafnarfjarðarbæjar fyrir Malarskarð 12-14, Hafnarfirði.  

 
Tafla 23: Teikningaskrá fyrir teikningar í viðauka. 

Teikninganúmer Heiti teikningar Útgáfudagur Kvarði 

301-1 Grunnmyndir og snið 14.09.2021 1:100 

302-1 Útlit 14.09.2021 1:100 

 

 

 

Viðauki 2.1 

 

Burðarþolsútreikningar fyrir CLT-milliplötu. 

 

Viðauki 2.2 

 

Burðarþolsútreikningar fyrir GL30c burðarbita. 

 

Viðauki 2.3 

 

Burðarþolsútreikningar fyrir CLT-einingu í útvegg. 







Viðauki 2.1) CLT-milliplata C24 (5s 150 TL)

Uppbygging:

1000bx mm 40t1 mm 55a1 mm

4.635haf1 m 20t2 mm 25a2 mm

4.800haf2 m 30t3 mm 0a3 mm

9.435l m 20t4 mm 25a4 mm

150hCLT mm 40t5 mm 55a5 mm

1 / 12



Efniseiginleikar og forsendur útreikninga:

24fm.x.k MPa 11000Ex MPa 690G090 MPa

4fv.090 MPa 370Ey MPa 50G9090 MPa

2.5fc.90.k MPa 7400Ex.0.05 MPa 0.203κx

1.1fv.9090 MPa

0.9809

G9090
2

1000l

t2t1Ex
2

3.1415
1

1γi

5
101.5bx30bx120Aef

2
mm

8
102.549167

12

3
3010002

55401000
12

3
401000

2Ix.net
4

mm

8
102.502851206003

12

3
t3bx2

a1t1bxγi12

3
t1bx

2Ix.ef
4

mm

6
103.4

hCLT

Ix.net2
Wx.net

3
mm

6
102.31

2

2
0.5t3

bxa1t1bxSx.net
3

mm

6
102.2a1t1bxSR.x.net

3
mm

Öryggisstuðlar: Álagsforsendur:

1.25γm 0.85kdef 0.88DL kN/m

1.15ksys 1.5kc.90 0.78ODL kN/m

0.8kmod 0.3ψ2 2.0LL kN/m

2.0Qk kN

Álagsfléttur:

5.24LL1.5ODLDL1.35ULS1 kN/m

1.66ODLDL1ULS2 kN/m

3.66LL1ODLDL1SLS1 kN/m

2LL1SLS2 kN/m
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Niðurstöður

- Brotmarkaástand (ULS)

Kraftar:

14.59
haf2haf18

3
haf1ULS1

3
haf2ULS1

M1 kNm

9
2
haf1ULS1

haf1
M1

R1 kN

9.54
2
haf2ULS1

haf2
M1

R3 kN

30.91R3R1haf2ULS1haf1ULS1R2 kN

15.62R3haf2ULS1V3 kN

11.6Fc.z.d kN

Mestu spennur: Þol þversniðs:

4.29
6

10
Wx.net

M1
σm.y.d 17.66

γm

fm.x.k
kmodksysfm.x.d

MPa
MPa

0.09
bxIx.net

Sx.net
3

10R3
τv.zx.d 2.56

γm

fv.090
kmodfv.dMPa MPa

0.08
bxIx.net

SR.x.net
3

10R3
τRv.d

0.7
γm

fv.9090
kmodfRv.d

MPa
MPa

0.0773
3

10
Aef

Fc.z.d
σc.z.d 2.4

γm

fc.90.k
kmodkc.90fc.90.x.dMPa MPa

Styrkleikakröfur:

0.24
fm.x.d

σm.y.d
0.12

fRv.d

τRv.dOK!
OK!

0.0322
fc.90.x.d

σc.z.d
0.03

fv.d

τv.zx.d OK!
OK!
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Niðurstöður

- Notmarkaástand (SLS)

Niðurbeygjukröfur skv. byggingarreglugerð:

19.2
250

1000haf2
Δlim.tot 9.6

500
1000haf2

Δlim.LLmm mm

Skammtímaformbreytingar:

1.73
Ix.efEx185

4
1000haf2ULS2

ΔDL 2.08
Ix.efEx185

4
1000haf2SLS2

ΔLLmm mm

*nálgun með jöfnum þar sem höf eru jafn stór.

1.77ΔDL mm (fengið úr SAP2000)

0.22
Δlim.LL

ΔLL
2.13ΔLL mm (fengið úr SAP2000) OK!

3.9ΔLLΔDLΔtot mm
0.2

Δlim.tot

Δtot
OK!

Langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs:

3.27kdef1ΔDLΔfin.DL mm

2.67kdefψ21ΔLLΔfin.LL mm

5.95Δfin.LLΔfin.DLΔfin.tot mm
0.31

Δlim.tot

Δfin.tot
OK!
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Viðauki 2.2) GL30c límtrésbiti

Uppbygging:

3
m

kN
10.51l m 5.150haf1 m 4.22ρGL30c

185b mm 1.923haf2 m

450h mm 3.438haf3 m

83250hbA
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Efniseiginleikar og forsendur útreikninga:

30fm.k MPa 13000E0.u MPa
3
2Kcr

19.5ft.k MPa 370Ey MPa
690G090 MPa

24.5fc.k MPa 7400Ex.0.05 MPa
50G9090 MPa

3.5fv.k MPa 123.33bKcrbef

2
mm55500hbefAef

9
101.40484375

12

3
hb

I 4
mm

6
106.24

6

2
hb

W 3
mm

Öryggis- og samverkunarstuðlar:

1.25γm 0.85kdef 1.1ksys 0.5ψ1

1.5kc.90 0.8kmod 0.7ψ0

Álagsforsendur:

2.01
l

36.5
0.58DLroof 3.47

l
36.51.0LLroofkN/m kN/m

2.18
l
28.70.80DLwall 4.64

l
24.42.0LLfloorkN/m kN/m

0.94
l
13.160.75DLglass 2.47

l
10.42.5LLbalckN/m kN/m

3.71
l
24.41.6DLfloor kN/m 10.59LLbalcLLfloorLLroofLLtot kN/m

1.98
l
10.42DLbalc kN/m

0.35
6

10

hb
ρGL30cDLbeam kN/m

11.18DLbeamDLbalcDLfloorDLglassDLwallDLroofDLtot kN/m

Álagsfléttur:

27.56LLbalcψ11.5LLroofψ01.5LLfloor1.5DLtot1.35ULS1 kN/m

11.18DLtot1ULS2 kN/m

21.77LLtot1DLtot1SLS1 kN/m
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10.59LLtot1SLS2 kN/m

Niðurstöður

- Brotmarkaástand (ULS)

Kraftar:

67.64Mmax kNm

84.28Vmax kN

71.88
1000
h

ULS1VmaxVed kN

Mestu spennur: Þol þversniðs:

10.83
6

10
W

Mmax
σm.d 19.2

γm

fm.k
kmodfm.d

MPa
MPa

1.94
Aef2

3
10Ved3

τd.max 2.24
γm

fv.k
kmodfv.d

MPa
MPa

Styrkleikakröfur:

0.56
fm.d

σm.d
0.87

fv.d

τd.maxOK!
OK!

Niðurstöður

- Notmarkaástand (SLS)

Niðurbeygjukröfur skv. byggingarreglugerð:

12.88
400

1000haf1
Δlim.tot 10.3

500
1000haf1

Δlim.LLmm mm

Skammtímaformbreytingar:

7 / 12



2.77ΔDL mm (fengið úr SAP2000)

2.61ΔLL mm (fengið úr SAP2000)
0.25

Δlim.LL

ΔLL
OK!

5.38ΔLLΔDLΔtot mm
0.42

Δlim.tot

Δtot
OK!

Langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs:

5.12kdef1ΔDLΔfin.DL mm

3.28kdefψ21ΔLLΔfin.LL mm

8.4Δfin.LLΔfin.DLΔfin.tot mm
0.65

Δlim.tot

Δfin.tot
OK!
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Viðauki 2.3) CLT-útveggur C24 (3s 120 TT)

Uppbygging:

1000bx mm 40t1 mm 40a1 mm

40t2 mm 0a2 mm
3.622l m

40t3 mm 40a3 mm
120hCLT mm

2
mm80000t3t1bxAx.net

11b0 m

3.8010.3211.510.91.07bef m

2.89
bef

b0
fb
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Efniseiginleikar og forsendur útreikninga:

24fm.x.k MPa 21fc.0.x MPa 0.203κx

4fv.090 MPa 11000Ex MPa 690G090 MPa

2.5fc.90.k MPa 370Ey MPa 50G9090 MPa

1.1fv.9090 MPa 7400Ex.0.05 MPa

0.7906

G9090
2

1000l

t2t1Ex
2

3.1415
1

1γi

5
101.5bx30bx120Aef

2
mm

6
101.6a1t1bxSx.net

3
mm

8
101.39

2
a1t1bx12

3
t1bx

2Ix.net

6
101.6a1t1bxSR.x.net

3
mm4

mm

8
101.25

2
a1t1γi1

12

3
t12

bxIx.ef

6
102.31

hCLT

Ix.net2
Wx.net

3
mm4

mm

39.57
Ax.net

Ix.ef
ix.ef

91.53
ix.ef

1000l
λymm

1.55
Ex.0.05

fc.0.x
π

λy
λrel.y

1.77
2

λrel.y0.3λrel.y0.110.5ky

0.38
2

λrel.y
2

kyky

1kc.y

Öryggisstuðlar:

1.25γm 0.85kdef 0.9kmod

1.1ksys 1.5kc.90 0.3ψ2

Álagsforsendur:

1.92
11
36.5

0.58DLroof kN/m 1.380.81.72We kN/m2

2.09
11
28.70.80DLwall

0.340.21.72Wi kN/m2
kN/m

0.9
11
13.160.75DLglass

1.72WiWe kN/m2
kN/m

3.32
11
36.51.0LLroof kN/m
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Álagsfléttur:

2.58WiWe1.5ULS1 kN/m

1.72WiWeSLS1 kN/m

11.6LLroof1.5DLglassDLwallDLroof1.35Fc.uls kN/m

8.23LLroofDLglassDLwallDLroofFc.sls kN/m

Niðurstöður

- Brotmarkaástand (ULS)

Kraftar:

7.4665fbULS1ulsd kN/m

4.9776fbSLS1slsd kN/m

12.24
8

2
lulsd

Mmax kNm

13.52
2

lulsd
Vmax kN

33.58Fc.ulsfb1000

bx
Nd kN

Mestu spennur: Þol þversniðs:

5.3
6

10
Wx.net

Mmax
σm.y.d 17.28

γm

fm.x.k
kmodfm.x.d

MPa
MPa

0.16
bxIx.net

Sx.net
3

10Vmax
τv.zx.d 2.88

γm

fv.090
kmodfv.dMPa MPa

0.16
bxIx.net

SR.x.net
3

10Vmax
τRv.d

0.79
γm

fv.9090
kmodfRv.d

MPa
MPa

0.42
Ax.net

3
10Nd

σc.x.d
15.12

γm

fc.0.x
kmodfc.0.x.d MPa

MPa
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Styrkleikakröfur:

0.31
fm.x.d

σm.y.d
0.2

fRv.d

τRv.dOK!
OK!

0.05
fv.d

τv.zx.d OK!
0.07

fc.0.x.dkc.y

σc.x.d
OK!

0.38
fm.x.d

σm.y.d
fc.0.x.dkc.y

σc.x.d
OK!

Niðurstöður

- Notmarkaástand (SLS)

Niðurbeygjukröfur skv. byggingarreglugerð:

18.11
200
1000l

Δlim.tot 9.06
400
1000l

Δlim.LLmm mm

Skammtímaformbreytingar:

0
Ix.efEx384

4
1000l05

ΔDL mm

8.1
Ix.efEx384

4
1000lslsd5

ΔLL
0.89

Δlim.LL

ΔLL
mm OK!

8.1ΔLLΔDLΔtot mm
0.45

Δlim.tot

Δtot
OK!

Langtímaformbreytingar m.t.t. skriðs:

0kdef1ΔDLΔfin.DL mm

10.16kdefψ21ΔLLΔfin.LL mm

10.16Δfin.LLΔfin.DLΔfin.tot mm

0.56
Δlim.tot

Δfin.tot
OK!
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