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Inngangur 

Megin tilgangur thessa verkefnis er ad teikna og útfæra tvøfaldan bílskúr. Reynt verdur eftir fremsta megni 

ad skýra thá verkthætti sem koma fram sem og efnisval.  

 

Byggingarlýsing 

Bílskúrinn er 66m2 smídadur úr timbri med steypta søkkla og steypta gólfpløtu. Útveggir eru úr timbri, 

klæddir ad utan med loftadri klædningu, standandi og liggjandi og ad innan med spónapløtum og 

gifspløtum utan á thær. Milliveggir eru úr timbri klæddir med spón og gifsi. Thaksperrur eru klæddar med 

gifsi nedan á sperrur og thakskífur ad utanverdu. 

 

Grundun 

Hreinsad nidur á leirlag, settur nýr jardvegur, t.d. vikur, og hann thjappadur. Ekki er thørf á nánari grundun 

thar sem undirstødurnar eru grunnar og steyptar beint ofan á jardveginn. 

 

Undirstødur 

Bílskúrinn stendur á 30sm háum og 30sm breidum søkklum sem eru stadsteyptir á thjappadan jardveg. 

Undir midjum skúrnum eru einnig steyptar undirstødur til ad bera gólfpløtuna, thví ekki er fyllt undir 

skúrinn thar sem mikill jardhiti er á svædinu og naudsynlegt er ad lofta grunninn undir húsinu. Steypa er af 

gerdinni C-30. 

 

Gólfplata 

Gólfplatan er bundin vid søkkulinn, undir gólfpløtuna er lagt bárujárn sem hvílir á søkklunum, thetta er gert 

vegna thess ad naudsynlegt er ad hafa holrúm undir gólfpløtunni vegna jardhitans og svo hægt sé med gódu 

móti ad lofta undan henni. Steypt er svo ofan á bárujárnid. Járnbending í pløtunni er tvøføld járnagrind K-10 

c/c 200. Steypa er af gerdinni C-25 og vegna mikils áreitis hita og gufu er lágmarks steypuhula ad 

innanverdu 50mm. 

 

 

 

 



 

Útveggir 

Grindin er smídud úr grindarefni í flokki T1. Milli grindar og gólfpløtu er settur tjørupapparenningur til ad 

vernda timbrid geng raka. Grindin er svo klædd med 9mm krossvidi og samskeyti kíttud. Lektur eru settar á 

milli krossvidar og vatnsklædningar til loftræstingar. Skúrinn er klæddur med vatnsklædingu 19 x 110mm.     

Í grindina er sett einangrun og ad innan er klætt med 15mm spónapløtum og utan á thær 12mm gifs.  Engin 

lagnagrind er í húsinu og því eru allar lagnir utanáliggjandi. 

 

Thak 

Thakid er byggt upp med hefdbundnum sperrum 48 x 223 sem sitja á útveggjagrind og 160 x 600mm 

límtrésbita. Thakid er klætt med skífum sem settar eru upp eftir uppsetningarkerfi frá BM-Vallá. Ofan á 

sperrur kemur 25 x 150mm bordaklædning med tjørupappa ofan á. Thakid er einangrad med 200mm 

théttull og setja á 25mm thykkan lista milli einangrunar og bordaklædningar sem heldur loftunarbilinu 

opnu. Tvø loftunarrør 32mm eru á sperrubili milli sperra.  160 x 600 mm límtrésbiti ber uppi þakið.  Hann 

hvílir síðan á límtréssúlu sem er 300 x 160 mm. 

 

Hurðir 

Stóru bílskúrsurðirnar eru rafdrifnar og fengnar fullbúnar til uppsetningar.  Þær ganga á braut upp í loft.  

Krossviður  er settur innan á hurðargatið og  yfir hann er sett blikkáfella. Þétting er með gúmmí kanti sem er 

skrúfaður í  karm fyrir framan hurðina.  Gúmmí er neðan á hurðinni sem klemmist þegar að hurðin er lokuð.  

Vatnsbretti er yfir hurðinni undir klæðningunni og sést því ekki.  Faldur rammar síðan hurðargötin inn. 

 

Lagnir 

Allt vatn í skúrinn kemur frá íbúdarhúsinu, lagnir eru pex rør 18x2,5mm rør í rør kerfi. Lagnirnar koma inn í 

skúrinn undir undirstødur og í gegnum pløtu. Snjóbrædsla í plani er 25x2mm pem plastrør.   Ofnalagnir eru 

svort stálrör 10 ø.  Dren og skólplagnir eru bædi 100mm PVC. Undir skólpløgnum er vel thjappadur sandur 

og einnig 150mm yfir rørunum.  Rør frá 2 nidurføllum inni í bílskúrnum og 2 fyrir utan hann fara í gegnum 

olíuskilju, sem er adgengileg til hreinsunar,  ádur en thau sameinast regnvatnsløgn.  Drenrør eru á 

thjøppudum sandi og eru gøtud ad ofan. Til hlidar og yfir drenrørunum 150mm einskornar drenmøl og yfir 

mølinni er lagdur drendúkur.  Allt efni  og frágangur kerfisins sé í samræmi  við gildandi staðla og 

reglugerðir.  Allt efni skal hafa lagnaefnisvottun. 

 



Varmatap 

 Útveggur 

 

EFNISLAG                      EINANGRUNARBIL  STOÐABIL 

    R (m2°K/W)  R (m2°K/W) 

Varmamótstaða inni Ri =    0,13   0,13

  

Spónaplata 15 mm (600 kg/m3).R1 = 0,015/0,14 0,086   0,107 

Rakasperra klemd milli efna klæðningar og stoðar.    

R3 =  0,040 fasti    0,040 

Steinullar einangrun þéttull 150 mm 

R4 = 0,150/0,04 3,75 

Stoðirr 48x148 mm c/c 600 R’4 = 0,148/0,14    1,057 

Krossviður 9 mm. R5 = 0,009/0,12 0,075   0,075 

Loftbil 34 mm   R6 = 0,085 staðalgildi 0,085 

Lektur 34 x 45 mm c/c 600 R’6 = 0,034/0,14    0,24 

Klæðning 21 mm. R7 = 0,021/0,14 0,15   0,15 

Varmamótstaða Rú =  0,04   0,04 

Summa varmamótstöðu   Σ R =    4.316 m2°K/W               1.839 m2°K/W 

Einangrunar bil: Uein = 1/ Σ Rein = 1/4,316 = 0,232 W/m2°K. 

Stoðabil: Ust = 1/ Σ Rst = 1/1.839 =  0,543 W/m2°K. 

Einangrunarbilið er 0,55/0,6 = 0,92 eða 92 % af bilinu c/c 600 mm. Stoðabilið er 0,05/0,6 = 0,08 eða 8 % af 

heildar bilinu. 

Σ U = P1 x Uein + P2 x Ust  = 0,92 x 0,232 + 0,08 x 0,543 = 0,213+ 0,043 = 0,256 W/m2°K.  

 

 

  



 

Varmaþörf  

 

Í útreikningunum við að meta varmaþörfina var ákveðið að byggingahlutar skildu uppfylltu ákvæði 

byggingareglugerðar um varmamótstöðu fyrir stöðugt hitastig 18°C +.  Ekki var sérstaklega tekið tillit til 

kuldabrúar við útreikningana enda mun húsið standa ofaná hver.  En þar sem huðirnar eru risastórar var 

stuðullinn fyrir loftskipti hafður 2 eins og er notað fyrir anddyri.  Auðvitað má spyrja sig hvort að það þurfi 

yfir höfuð ofna í hús sem stendur ofan á hver. 

 

                      
HERBERGI   BYGGINGAHLUTAR  HITATAP         

                      

Nr. Skýrin
g:    

 hiti og loftskipti   Breidd/            

 Skúr    Skýring
ar 

K - 
tala 

Leng
d 

Hæ
ð 

Flatarm
. 

Hitamis
m. 

Leiðn
i 

Loftun
ar 

Át
t 

Auknin
g 

Heildar Heild
ar 

Skýringar 

 Lengd Brei
dd 

Hæð Flatar
m 

Rúmmál W/m
2 °C 

m m m2 ∆t tap tap  á tap loftunart
ap 

hitatap   

 m m m m2 (V) m3    frádregi
n 

°C kxAx
dt 

0.36xnxVxdt      

          gluggaop W W  % W W     

1 Heiti Bílskúr/stóra rýmið Gólf 0,3 7,5 6 45,00 0 0          

      Loft 0,2 3 8 24,00 35 168 3686 S 0 3686  n 2   

 7,5 6 3,25 45,0 146,3 Útveggu
r 

0,4 21 3 50,04 35 701          

      Gluggi 2,0 5,4 2,4 12,96 35 907          

       2,0   0,00 35 0          

       W/m 
°C 

lengd             

      Kuldabr
ú 

0,9    35 0          

          Samtals 1776     5461     

                      

            Aukaálag 
v/kaldra flata 

6  5789 3 
útveggi
r 

128,6 

                      

2 Heiti Vinnuherbergi Gólf 0,3 3,7 1,7 6,29 0 0          

      Loft 0,2 2,7 3,5 9,45 35 66 206 S 0 206  n 0,8   

 3,7 1,7 3,25 6,3 20,4 Útveggu
r 

0,4 3,7 3,2
5 

12,03 35 168          

      Gluggi 2,0 0 0 0,00 35 0          

          0,00 35 0          

      Loftskipti   0,00 35 0          

       W/m 
°C 

lengd             

      Kuldabr
ú 

0,9 0   35 0          

          Samtals 235     441     

                      

            Aukaálag 
v/kaldra flata 

1  445 2 
útvegg
ur 

70,7 

                      

3 Heiti Vinnuherbergi m/útihurð Gólf 0,3 3,7 1,7 6,29 0 0          

      Loft 0,2 3,3 3,5 11,55 35 81 515 S 0 515  n 2   



 3,7 1,7 3,25 6,3 20,4 Útveggu
r 

0,4 3,3 3 7,90 35 111          

      Gluggi 2,0 2 1 2,00 35 140          

      Loftskipti   0,00 35 0          

       W/m 
°C 

lengd             

      Kuldabr
ú 

0,9 0   15 0          

          Samtals 331     847     

                      

            Aukaálag 
v/kaldra flata 

6  897 2 
útvegg
ur 

142,7 

                      

  Samtals 58 187            7131     

             meðaltal 
W á m2 

124       

                      

             meðaltal 
W á m3 

38       

 

 

 

 

Burdarthol 

Eigin thyngd: 0,7 kN/m2 

Skífur: 0,5 kN/m2 

Snjór: 1 kN/m2 

Eigin thyngd ásamt skífum: (0,7 x 4) + (0,5 x 4) = 4,8 kN/m2 

Snjór: (1 x 4) = 4 kN/m2 

Øryggisstudull: 1,5   

Notálag: 4 kN/m2 x 1,5 = 6 kN/m2 

Heildarálag (not + eigin) : 4,8 + 6 = 10,8 kN/m 

Maxmóment: M = 1/8 x qdi x l2  =>  M = 1/8 x 10,8 x 82  => 86,4 kN/m 

Takid úr Teknisk Ståbi: M = qdi x l2 / 8  ,  W = 1/6 x (b)h2  ,  Reiknad fyrir bita 160 x 600mm 

Umax=5/384 x qt4/EI => 5/384 x (10,8 x 103 x l4) / (13000 x 2880 x 106) => 15,4mm 

Max nidurbeygja er 15,4mm. 

 

 



Pøntunarlisti 

 
Veggur 4: 
 lengd       

       

 48x148 fjöldi úr lengd  48x148  

stoðir yfir hurð 1550 2 4200  

heildarlengd án 
affalla 84628 

stoðir yfir hurð 1295 2 4200    
stoðir yfir hurð 1040 2 4200  heildarlengd pantað 91200 

stoðir yfir hurð 786 2 4200    
stoðir yfir hurð 531 2 4200    
stoðir við hlið hurðar 2887 2 4200    
stoðir við hlið hurðar 2867 2 4200    
stoðir við hlið hurðar 2691 2 4200    
stoðir við hlið hurðar 2605 2 4200    
stoðir við hlið hurðar 2558 2 4200    
undirstikki 813 2 3600    
undirstikki 666 1 3600    
yfirstikki hurðar 2782 2 3600    
yfirstikki hurðar 2878 2 3600    
yfirstikki grindar 4291 2 4500    
stoðir milli hurða 4088 2 4200    
stoðir milli hurða 4109 2 4200    
stoðir milli hurða 4210 2 4500    

 42647      

       
Nýting í % 93%      

       
krossviður 9mm       

plata heiti 
lengd 
1 Breidd Lengd 2 Fjöldi  

A 2429 813  - 2  3,95 

B 2429 698  - 2  3,39 

C 243 928 637 2  0,45 

D 637 1200 1130 2  1,53 

E 1130 1200 1656 2  2,71 
F ath lengd 2 er 
spísslengd 1656 1200 1911 1  2,14 

       
Nýting í % 64%     14,17 

       

 



Kostnaðar áætlun 

    alls    

 stærð lengd fjöldi m/m2 verð á einingu verð 

Burðarviður 48x223 5100 4 20            1.155,0 kr.           23.562,0 kr.  

Burðarviður 48x148 3600 4 14                689,0 kr.             9.921,6 kr.  

Burðarviður 48x148 4200 14 59                689,0 kr.           40.513,2 kr.  

Burðarviður 48x148 4500 4 18                689,0 kr.           12.402,0 kr.  

Burðarviður 48x48 3000 1 3                305,0 kr.                 915,0 kr.  

krossviður 9mm vindvörn 1200 2745 7 23            6.945,0 kr.           48.615,0 kr.  

15mm spónaplata 1200 2550 7 21            2.590,0 kr.           18.130,0 kr.  

13mm gips 1200 2530 7 21            1.735,0 kr.           12.145,0 kr.  

skrúfur  6x120  196                   43,6 kr.             8.551,5 kr.  

skrúfur  6x90  85                   33,9 kr.             2.881,5 kr.  

skrúfur 4,5x55  210                      3,2 kr.                 675,2 kr.  

gipsskrúfur  3,5x40  210                      1,9 kr.                 388,5 kr.  

naglar  2,8x50  720                      3,3 kr.             2.340,0 kr.  

byggingarvinklar 90x90  34                 156,0 kr.             5.304,0 kr.  

kambsaumur  4x40  272                      4,4 kr.             1.191,4 kr.  

múrboltar  
 
100x200  16                 326,0 kr.             5.216,0 kr.  

Boltar með ró og skinnu  10x80  14                 136,0 kr.             1.904,0 kr.  

Boltar með ró og skinnu  10x120  23                 222,0 kr.             5.106,0 kr.  

Vatshelt trélím    1  líter           5.820,0 kr.             5.820,0 kr.  

þakpappi   1  rúlla           6.390,0 kr.             6.390,0 kr.  

Þéttull 150mm 570 1200 5 14 Pakkar           5.576,0 kr.           27.880,0 kr.  

þolplast 4x10  1 40            9.433,0 kr.             9.433,0 kr.  

utanhússklæðning fura    145                629,0 kr.           91.205,0 kr.  

lektur 34x45   67                220,0 kr.           14.740,0 kr.  

        

      alls        355.229,8 kr.  

Bílskúrshurðir   2         250.000,0 kr.         500.000,0 kr.  

Vinna við gafl   85             4.800,0 kr.         408.000,0 kr.  

Vinna við hurðir   32             4.800,0 kr.         153.600,0 kr.  

        

     Samtals m vsk    1.416.829,8 kr.  

 

Öll verð eru listaverð úr BYKO með virðisaukaskatti.  Vinnuliðurinn er hugsaður þannig að gaflinn sé vinna 

fyrir 2 í um það bil eina viku.  Vinnuliðurinn fyrir hurðirnar er hugsaður á sama hátt.  Vinna fyrir 2 í 2 daga.  

Einingarverð fyrir vinnuna var fengið með ófornlegri könnun á útseldri vinnu og er 

viðisaukaskatturinnifalinn. 

 



 

Verkáætlun 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundargerðir 
 

 

Fundur haldinn í HR 26.10.2010 frá 10:30 til12:30 

 

Umræður: 

1. Niðurröðun/skipting verkþátta í verkefninu 

2. Tímarammi ræddur á teikningum og verkhlutum 

3. Næsti fundur ákveðinn. 

 

Skipting á verkefnum er eftirfarandi: 

Sturla 

Sökklar og gólf klára 9.11 

Sperrur og sperrustaðsetning klára 9.11 

Anna 

Veggrindur og krossviðarklæðning 1.11 

Grunnmynd af vegggrindum 1.11 

 

Næsti fundur ákveðinn 1.11.2010 

 

 

 

 

Fundur haldinn í HR 1.11.2010 frá 10:00 til12:30 

 

Umræður: 

1.Grindarútfærsla rædd og sett upp sameiginlegt svæði á netinu.   

2.Ræddar mögulegar tæknilegar lausnir s.s. á olíuskilju og fleira.   

3.Rætt um hvernig best væri að haga heimildaröflun.   

4.Útfærsla á þaki og sperrum rædd ásamt sökklum.   

5.Ákveðið að nota tilbúna lausn af bílskúrshurðum. 

 

Verkefni 

Halda áfram þar sem frá var horfið s.b.r ms project 

 

Næsti fundur 8.11.2010 

 

 

 

Fundur haldinn í HR 8.11.2010 frá 10:00 til12:00 

 

Umrædur: 

1.Sökkull + plata + mænir + þakkantur=lausnir komnar 

2.Sperrur og sperrustaðsetning, ræddar=lausnir komnar 

3.Grindarútfærsla=lausnir komnar. 

4.Áframhaldandi starf og upplýsingaöflun. 

 

Áframhaldandi vinna og fundur með Róberti í lok viku. 



Fundur haldinn í HR 17.11.2010 frá 10:00 - 12:00 

 

Umrædur: 

1.Hønnun og frágangur á deilum. 

2.Snjóbrædsla og ofnakerfi. 

3.Burdarthol. 

4.Óvæntur fundur med Jóni, ýmis áhersluatridi rædd. 

 

Verkefni: 

Verkaskipting klárud. 

Fundur med Jóni skipulagdur. 

Fundur med Róberti skipulagdur. 

 

Áframhaldandi vinna og fundur 23.11.2010 

 

 

 

Fundur haldinn í HR 23.11.2010 frá 10:00 - 12:00 

 

Umrædur: 

 Allar teikningar, bædi frá Ønnu og Sturlu. 

Smáatridi og spurningar, lausnir og svør. 

Umræda á verkefninu. 

Áframhaldandi vinna á verkefni. 

 

Verkefni: 

 Áframhaldandi vinna. 

 Lokafrágangur á lausnum og hønnun. 

 

Lokafundur ræddur án fastrar dagsetningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          



 

 

Olíuskiljur 

Olíuskilja er mengunarvarnabúnaður fyrir fráveitur sem skilur að olíuefni og vatn til þess að frárennslið valdi 

ekki skaða í náttúrunni. Tryggja þarf að hvergi sé hætta að olía eða olíumengað vatn berist út í umhverfið. 

Gerð er krafa um olíuskiljur eða annan fyrirbyggjandi búnað við alla starfsemi þar sem meðhöndluð eru 

olíuefni eða kolvetnissambönd. 

Virkni olíuskilju byggist á því að olíur eða önnur kolvetni hafa tilhneigingu til þess að skiljast frá vatninu og 

vegna minni eðlismassa olíuefna fljóta olíuefnin upp á yfirborð vatnslausnar. 

Sandur og önnur föst efni skulu ekki berast í olíuskilju þar sem olíudropar geta loðað við föstu efnin og 

borist þannig í gegnum olíuskiljuna. Nota skal sandfang sem tekur við sandi, leðju og öðrum föstum efnum 

úr frárennsli áður en það berst í olíuskilju. 

Hafa þarf reglulegt eftirlit með olíuskiljum þannig að tryggt sé að virknin sé eins og til er ætlast. 

Viðvörunarbúnaður sem varar við þegar olíuskiljan er að verða full þarf ætíð að vera í lagi. 

Umhverfisstofnun gefur út leiðbeiningar um olíuskiljur, en hönnun og virkni olíuskilja skulu einnig fylgja 

staðlinum: ÍST EN 858-1: 2002 og ÍST EN 858-2:2003 ásamt aðlögunum sem hér fara á eftir. Fjallar sá fyrri 

um hönnunarforsendur og prófanir á skiljum (gerðarprófun) en sá síðari um val á skiljum og 

stærðarútreikninga m.t.t. aðstæðna og vökva sem er til meðhöndlunar. Leiðbeiningar um olíuskiljur duga 

flestum sem þurfa að kaupa eða vinna með olíuskiljur. Staðlarnir nýtast fyrst og fremst þeim sem þurfa að 

hanna olíuskiljur eða ráðleggja um hönnun og virkni. Staðlana má fá hjá Staðlaráði Íslands. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ust.is/media/skyrslur2005/Leidbeiningar_um_oliuskiljur_2005.pdf
http://www.ust.is/media/skyrslur2005/Leidbeiningar_um_oliuskiljur_2005.pdf


Heimildaskrá 

 www.byko.is 

 www.husa.is 

 www.google.is  

 www.ust.is  

 Byggingareglugerð. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti : Byggingarreglugerð. 

 Teknisk Ståbi 

 

 

 

 

  

 

http://www.byko.is/
http://www.husa.is/
http://www.google.is/
http://www.ust.is/
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/441-1998

