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1. INNGANGUR 

Lokaverkefni í Byggingaiðnfræði. Við fengum úthlutuðu verkefni sem var einbýlishús á einni 

hæð. 

Verkefnið unnum við saman bæði í skólanum og í gegnum Skype og Msn samskiptaforritin 

Leiðbeinendur voru þeir Róbert Páll Pétursson og Jón Guðmundsson og stóðu þeir sig með 

prýði. 

Hópvinna þessi gékk í heildina vel og menn almennt sáttir með útkomuna. 

Hér á eftir förum við yfir verkþætti verksins með útskýringum. 

 

 

 

 

 

1.1  Verkefnið unnu 

 

Almar Gunnar Sverrisson: 

Húsasmiður, útskrifaðist frá Verkmenntaskólanum á Akureyri  

Hafsteinn Már Steinarsson: 

Pípari, útskrifaðist frá Iðnskólanum í Hafnafirði 

Valur Kristjánsson 

Húsasmiður, útskrifaðist frá Tækniskólanum í Reykjavík. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Byggingarlýsing 

Almenn byggingarlýsing 
Staðbyggt 91 m2 timbureinbýlishús á einni hæð sem stendur á steyptum sökkli og steyptri 
plötu með staðbygðum 43,2 m2  sólpalli sem stendur á steyptum súlum. Veggir að utan eru 
klæddir lárétt alveg upp að mæni. Útveggjagrindur og burðargrind eru úr 48*148 mm T18 
styrkleikaflokkaðri furu. Stífing og vindvörn eru úr 9 mm vatnsþolnum krossvið sem þéttur er 
á samskeytum. Í einangrun veggja er 150 mm þéttull og í þaki er 200 mm þéttull með 
vindpappa. Sperrur eru verksmiðjuframleiddar kraftsperrur. Þak er klætt með Rómarskífum. 
Gluggar og hurðir eru úr timbri. Regnvatn og skólplagnir eru leiddar í fráveitu 
Sandgerðisbæjar. 

 

 

 

 

 

2.1 Staðsetning húss 

Húsið er staðsett að Lækjamótum 4  Í Sandgerðisbæ sem er  fagur strandbær við 

suðvesturströnd Íslands. Íbúafjöldi um 1,800 manns. 
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3.  JARÐVEGSVINNA 

3.0 Grundun 

Húsið er grundað á þjappaða fyllingu sem nær niður á fast. Við grundun skal grafa niður á 

fast og byggja upp púða með grúsfyllingu. Miðað er við að efri brún fyllingar sé við neðri brún 

undirstaða. Sjá nánar teikningu. 

3.1 Fylling og þjöppun 

Grunnur fylltur með frostfríri þjappaðri malarfyllingu. Inn í sökklum skal fyllt upp að neðri 

brún einangrunar.  

Að utan þar sem er sólpallur er fyllingin 250 mm neðar og þar sem hellur eru skal fylling vera 

100 mm neðar en neðri brún á hellum. Fylling skal ekki innihalda minni kornastærð en 0,02 

mm. Mölin skal heldur ekki innihalda meira en 20% af kornastærð 0,25 mm. Steinastærð 

malarinnar skal ekki ná yfir 150 mm. Í efsta laginu skal vera fín möl að stærðinni 50-100 mm.  

Þegar kemur að þjöppun skal fyllingarefnið vætt svo hentugt rakastig náist, sem þar af 

leiðandi skilar strax betri þjöppun. Kornadreifitalan Cu= d60/d10 á að vera stærri en 6,0. 

Þegar búið er að fullþjappa fyllingu skal grafa fyrir lögnum. Grafa skal 150 mm rásir í fyllingu, 

150 mm niður fyrir rennslikóta röra og 200 mm út fyrir rörin til hliðanna. 20 – 30 mm sandur 

er lagður í rásir og lagnir lagðar ofan á sandinn. Fylling skal innihalda þá möl sem grafin var 

upp í upphafi. Ekki skal þjappa um of svo lagnir skemmist ekki. 

3.2 Frágangur í kring um hús  

Lóðin skal vera 25 cm neðar en botnplata (sjá teikningar).  
Lóðin er tyrft en bílastæði og stéttar eru hellulagðar. Undir bílastæði og stéttar skal fylla með 
grús og þjappa með jarðvegsþjöppu   
Einnig skal fylla með grús undir sólpall. 

 

4. UNDIRSTAÐA 

Sökklar og plata er úr járnbentri steinsteypu. Sökkulveggir eru úr 200 mm járnbentri steypu 

og plata 120 mm járnbentri steypu. Niðurlögn steypu skal framkvæma samkvæmt ÍST 10. (Sjá 

teikn nánar.) 

Einnig eru staðsteyptir ofan í 300 mm pappahólka undirstöðurnar fyrir pallinn og svo eru líka 

sérstakar staðsteyptar undirstöður fyrir skyggnið sem er yfir innganginum (sjá teikningar). 

 

 



4.1 Steypuvinna 

Steypuvinna skal vera í samræmi við ÍST 10 (greinar 7.4 – 7.10)                                        

Niðurlögn steypu skal vera í samráði við ÍST 10 (grein 7.6). og Rb – blað Eq.008. Alla steypu 

skal víbra. Steypuskilum skal gengið frá samkvæmt ÍST 10 grein 7.7. Við aðhlynningu skal 

steypuyfirborði haldið röku þar til steypa hefur náð 50 % af fyrirskrifuðum styrkleika. 

 

5. GLUGGAR OG ÚTIHURÐIR 

Gluggar og hurðir eru smíðaðar af Staftré ehf. Gluggar eru smíðaðir úr b – gagnfúavörðu 

timbri og  eru tvöfaldir með argonfylltu einangrunargleri 6 x 12 x 4 mm RW db 31. Hurðar 

með 3ja punkta læsingum og tvöföldu argonfylltu einangrunargleri. Allar læsingar og járn frá 

Assa. Gler er með gæðavottun frá íslenskum vottunarstofnunum. Umhverfis glugga kemur 

faldur. 

 

5.1 Einangrun 

Undir plötu er 100 mm promenstemp plasteinangrun með rúmþyngd 24 kg/m3 og á sökklum 

er 75 mm promenstemp plasteinangrun með 24 kg/m3.  

Í útveggi er sett 150 mm þéttull, í innveggi er sett 75 mm þéttull og í þaki er sett 200 mm 

þéttull með vindpappa. Gæta skal að því að ull falli vel að nálægum byggingarefnum og falli 

vel inn í öll bil, rifi ekkert og ekki of þétt svo einangrunargildi hennar minnki ekki. 

6. VEGGIR 

6.1 Innveggir 

Innveggir eru gipsplötuklæddir veggir, 34 x 70 mm timburgrind, einangrað með 75 mm 

steinullareinangrun og gipsklæðningu beggja vegna.  

Innra lag er skrúfað með T29 skrúfum og ytra lag er skrúfað með T41 skrúfum. 

Gætt er að því að innra lagið sé sett upp með 5 mm rifu allan hringinn í gólf veggi og loft til 

að hægt sé að fylla hana með akrýlkýtti. Þetta er gert til að hljóðeinangra sem best. 

6.1 Útveggir 

Útveggir eru með liggjandi panill klæðningu 21 x 120 mm festist með 2 stk 2 1/2 tommu 

ryðfríum saum, standandi loftunargrind úr 25 x 35 mm niðursöguðum borðum c/c 600 eða 

þar sem stoð er á bakvið fyrir festingu. Neglt með 3“ heitgalvaniseruðum saum.  



Að utan er 9 mm vatnsvarinn grenikrossviður þéttur á samskeytum með souadaflex kítti, 

vindpappi er settur utan á krossvið fyrir ofan vatnsbretti á göflum og hann látin skarast utan 

á vatnsbrettin. Grind er úr 48 x 148 mm T18 styrkleikaflokkaðri furu sem festast við reimar 

að ofan og neðan með 105/105 BMF vinklum. Neglt með 4,0/40 kambsaum og einangrað 

með 150 mm þéttull.  

Að innan kemur rakasperruplast 0.2 mm þykkt límt með 3M þéttiborða á öll samskeyti frá 

souda. Rafmagnsgrind er úr furu 34 x 45 mm sem er fest lárétt innan á vegg og tvöföld 13 

mm gipsklæðning utan á hana. (Gott er að merkja alstaðar þar sem er rafmagnsrör er svo 

ekki sé skrúfað í þau.) 

7. ÞAK 

7.1 Þakklæðning 

Þak er byggt upp með kraftsperrum með skástífum.  

Þær ýmist hvíla á veggjum og eru festar beggja megin með BMF 105/105 vinklum, sem eru 

festir með 4,0/40 BMF kambsaum og 12 x 70 mm heitgalv gegnum boltum.  

Nokkrar standa frjálsar og sitja ekki á veggsyllu en þær koma í svokallaða bjálkaskó 96 sem 

negldir eru á bita frá Kerto í Noregi (sýnt á teikningum). Klætt er með 25 mm 

borðaklæðningu og einföldu lagi af tjörupappa sem skarast minnst um 150 mm á 

samskeytum.  

Vegna þess það eru þakskífur í þakklæðningu þá er grindin fyrir hana niðursöguð 

borðaklæðning í 25 x 50 mm negld þvert ofan á borðaklæðninguna þar sem sperrur eru á 

bakvið fyrir festingu með 4 tommu HG saum. Þvert á hana koma 34 x 45 mm furu lektur sem 

eru grind fyrir þakskífurnar. Þær eru rauðar Rómarskífur frá BM Vallá og festast samkvæmt 

upplýsingum frá framleiðanda. Setja skal 200 mm (27 kg/m3 leiðnitala 0,037) 

steinullareinangrun þakull með áföstum vindpappa á milli togbanda og skera niður 50 mm 

ræmur ofan á togbönd. Neðan á togbönd kemur rakasperruplast 0,2 mm, rafmagnsgrind 34 x 

45 mm c/c 400 mm og svo tvöföld 13 mm gipsklæðning. Þakkantur er úr timbri og rennur frá 

ACO plastmo og eru úr plasti  100 mm þvermál. Frágangur sýndur á teikningum. 

 

7.2 Loftun 

Loftun í þaki er í gegnum öndunarrör 32 mm tvö í hverju sperrubili með flugnaneti.  

Þetta er fullnægjandi loftun því einangrunin er meðfram togböndunum í burðarvirki þaksins 

og því nær loftið að leika frjálst um timburvirkið. 

Inn á baðherbergi er rafknúin útblástur 35 l/s. Loft eru niðurtekin í öllum rýmum. 



8. PÍPULÖGN 

Allt lagnaefni skal vera vottað skv. ákvæði byggingarreglugerðar.  Framfylgja skal öllum 
reglum, reglugerðum og lögum um lagnakerfi og brunamál og heilbrigðis- og hollustuhætti. 
Öll helstu tæki, þ.m.t. sjálfvirka loka, þreifara og stjórnbúnað sem tilheyra lagnakerfum skal 
merkja með merkiplötu með ástimpluðum upplýsingum um tækið. Tákn skulu vera í 
samræmi við tákn og númer á kerfislýsingum og teikningum. 
 

 

8.1 Gólfhiti 

Uppblöndunarkerfi á gólfhita unnið af Lagnir og þjónusta ehf. Gólfhitakerfi komið i 70 mm 
ílögn með einangrun (Takkamottur). Bil milli slanga er 150 / 75 mm. Setja skal hlífðarhólka/ 
rör fyrir 16 mm slöngur til varnar pípum skv. fyrirmælum framleiðanda. Hlífðarhólka skal 
setja allstaðar þar sem pípur fara í gegnum veggi, gólf og þensluskil í plötum, lagnakistum og 
á framrásarlagnir að mottum. Setja skal þensluborða meðfram öllum veggjum. Notuð skal 
flotílögn sem inniheldur anhýdrít t.d. Elgo-flotílögn fí50 eða sambærilegt.  

 

8.2 Ofnalögn  

Lokað ofnakerfi er í húsinu. Sjá nánar á teikningu hitagrindar. 

 

8.3 Neysluvatn 

Neysluvatnslagnir eru PEX ídráttarrör (rör í rör) lagt undir plötu í sand undir einangrun sjá 
RB-Blað (53)001 í sambandi við lagningu og frágang. Heimæðapípa fyrir kalt vatn er úr PEH 
plasti. Nota skal hitaþolin plaströr fyrir kalt og heitt neysluvatn, hitaþolin plaströr skulu vera í 
flokki 2 eða ofar skv. Iso evrópu stöðlum. Þau skulu þola samtals notkun við 70°c í 49 ár og 
vera í þrýstiflokki 10 bör, tengi skulu vera afsinkunarþolin. Nánar sjá teikningu. 
Lagnir skal þrýstiprófa áður en steypt er samkvæmt leiðbeiningum RB. Loka skal endum 
Tryggilega svo steypa og óhreinindi komist ekki í lagnir. 

 

8.4 Frárennsli 

Frárennslislagnir eru steinrör, steypujárns rör, Peh rör eða rör úr stífu PVC plasti, samskeyti 
skal þétta með þar til gerðum gúmmíhringjum eða samsetningum. Minnsti halli 20 prómill 
nema annars sé getið á teikningum. Lagnir skal leggja í minnst 10 cm þjappað sandlag þannig 
að þær hvíli á belgjum en ekki múffum og skal lögnin vera bein milli brotpunkta. Sjá nánar á 
teikningum. Þar sem 90 ˚hné eru skal nota tvö 45˚ hné. 

 

 



9.         BRUNAVARNIR 

Björgunarop er í öllum svefnherbergjum. Í húsinu er gert ráð fyrir reykskynjurum með 
rafhlöðum í öllum svefnherbergjum, í stofu og við forstofu. Tvö slökkvitæki skulu vera 
Í húsinu 6kg hvor annað dufttæki en hitt vatn. 

 

 

10. HEIMILDARSKRÁ 

Húsasmiðjan – http://www.husa.is/ 

Byko - http://www.byko.is/ 

Bm-Vallá - http://www.bmvalla.is/ 

BMF festingar - http://www.strongtie.dk/ 

http://www.ofnar.is/ 

Ýmis Námsgögn – 

http://www.or.is/Heimili/Sumarhus/ -  

http://www.or.is/media/PDF/Samraemdar_utbodslysingar_verkkaup_LAF_030.pdf -  

http://www.bmvalla.is/vorur/steinsteypa/frodleikur/hagnytar-upplysingar/12572/ -  

 

 

 

11. ÚTREIKNINGAR 

Vatnsrennsli þ.e útreiknaður tími sem tekur vatnið að fara frá inntaki að aftöppunarstöðum 

π/4 x di² x L / 0,2 x 10³ = Hámark 10 sek 

Hámarkslengd á 15x2,5 röri er 25 

Og erum við innan þeirra marka  

 

 

 

http://www.or.is/Heimili/Sumarhus/
http://www.or.is/media/PDF/Samraemdar_utbodslysingar_verkkaup_LAF_030.pdf
http://www.bmvalla.is/vorur/steinsteypa/frodleikur/hagnytar-upplysingar/12572/


11.1 Burðarþol 

Vindálag á stoð í grind: 

Þversnið = B x L = 48 x 148 =7104 mm2                                                                          A=7104mm2  

Grunngildi vinds =                                                                                                         1,58 KN/mm2  

Undirþrýstingur = 0,3 + cpi 0,8 = 1,1 

 qk= 1,58 x 1,1 = 1,74KN/m2                                                                                      qk = 1,74 KN/m2 

qk  = 1,58 x 1,1 x 0,6 = 1,043  KN/m                                                                    qk =   1,043  KN/m 

 qd = 1,043 x 1,5 =1,64                                                                                                  qd = 1,64 KN/m 

Álag á stoð cc 600 mm q = 1,64 kN/m  

Undirstöðukraftar / skeráraun við enda → VA = VB =  q*l/2 → 1,043 * 4.350/2               2,3 kN  

Skerspenna          τ = F/A x 1,5                → 

 τ = 2,3 x 103 / 7104 = 0,32 N/mm2 x 1,5                   τmax =  0,48N/mm2  < 2,01  þetta er í lagi 

Mesta vægi Mmax = 1/8 x q x L2   →  Mmax = 1/8 x 1,63 x 4,352 =                   3,9 KNm 

Mótstöðuvægi W= 1/6 x b x h2  →   W = 1/6 x 48mm x 148mm2 =             175 x 103 mm3 

Tregðuvægi L= 1/12 x b x h3  →  L = 1/12 x 48mm x 148mm3 =                  13 x 106mm4 

Beygjuspenna σb = M/W   →   σb = 3,9 x 106/ 175 x 103 =    21,14 Nmm2 >12,1Mpa ekki í lagi 

Mesta beygja  Umax = (5 x p x l4) / (384 x E x l)            →                                                                  

UMAX = ( 5 x 1,043x 43504) / (384 x 9000 x 13x106)   =                                      41,56 mm 

Leifð beygja Umax = 4350/400 =                                                                           10,87 mm 

Sleppur ekki þyrfti að gera ráðstafanir, einnig festist grind í kraftsperrur í 2,6 m hæð 

Fengið úr töflum úr Teknisk stabi um styrktarflokkað timbur notkunarflokkur 1 – 2 bls 70 – 

72 og bls 141 – 143 

 

 

 

 



 

 

Álag-Spenna við sökkul-Jarðveg: 

 

Hús:  

 

Gildi fengin úr Bókinni Húsasmíði-Timburhús 

Snjóálag = 1 kn/m²  x 1,5 x 4,94  = 7,41 kn/m    

Veggur = 0,6 kn/m²  x 1 x 2,6 = 1,56 kn/m  

Þak = 1 kn/m²  x 1 x 4,94 = 4,94 kn/m   

Sökull = 25 kn/m³   x 1 x 0,2 x 0,8 = 4 kn/m   

Samtals álag = 7,41 + 1,56 + 4,94 + 4 = 17,91 kn/m   

Samtals álag á hvern fermeter = 17,91 / 0,2 x 1 =  89,55kn/m²     

 

Jarðvegur: 

Bólstraberg 17-20 kn/m²                 ф = 45˚-48˚            F= 1,5        

Tan48 / 1,5 = 0,74    =>  Ny = 65       Nq = 43 

Qa = 0,5 x 65 x 20 x 0,2(1 - 0,3(0,2 / 0,8 ) ) + 8 x 43  = 464,25 kN/m²   

Samtals álag = 203,25 x 0,2 = 92,85 kN/m   

Samtals álag á hvern fermeter = 464,25 kN/m²  

 

 

 

 

 



 

11.2 Efnistaka – Þakvirki og klæðning 

Vinklar 70       202           305                   507             35.490      

Bitaskór 6       455           402                   857               5.142      

Gataplötur 266       322           304                   626           166.516      

Borðaboltar 70         58           158                   216             15.120      

Sperrur 265       444           961                 1.405           372.325      

Togbönd 215       374           851                 1.225           263.375      

Kraftsperrur 170       296           711                 1.007           171.190      

Kertobiti 1   28.846        5.956               34.802             34.802      

Borðaklæðning 1175       230           110                   340           399.500      

Þakpappi 160       188           200                   388             62.080      

Loftunarrör 101       337           345                   682             68.882      

Þakskífugrind 250       143           200                   343             85.750      

Þakskífur 150     3.333        2.220                 5.553           832.950      

            

Samtals Kr.       
 

 2.513.122 kr.  

            

Heildarfjöldi fermetra þaks          145.4 

Verð á fermeter Kr.         17.284 

Efni         1.253.885 

Vinna         1.253.883 

 

Sjá einnig tilboðsblöð fyrir útboðsgögn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.3 Samanburðaskýrsla Gólhiti – Ofnalögn 

 
 
Gólfhiti    

    

Efni:       

        

Pex 16 x 2mm 704                   195                   137.280     

Takkamottur 90               1.870                   168.300     

Þensluborðar 120                   190                     22.800     

Gólfhitakista 9 stúta 1             42.855                     42.855     

Rær 16 x 2mm 18                   900                     16.200     

Uppblöndunarkerfi 1             50.965                     50.965     

Hitaveitugrind(Heild) 1          161.576                   161.576     

Mótorlokar 9               4.950                     44.550     

Tölvubretti 10rása 1             70.050                     70.050     

Hitstýring þráðlaus 8             17.500                   140.000     

Anhýdrit 1          475.000                   475.000     

        

Samtals          1.329.576     

        

Vinnuliður:       

        

Tímar 45               4.200                   189.000     

Akstur 3               2.800                       8.400     

        

Samtals             197.400     

        

Alls:          1.526.976     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
Ofnalögn 

    

Efni:       

        

Ofn 600x800 21 4             13.595                     54.380     

Ofn 600x800 11 2               8.929                     17.858     

Ofn 600x600 21 1             10.195                     10.195     

Ofn 600x500 21 1             10.095                     10.095     

Ofn 500x800 21 2             12.795                     25.590     

Ofn 400x500 11 1               4.799                       4.799     

Ofnafesting (Par) 11                   879                       9.669     

Ofnlokar 3/8" uk 11               3.325                     36.575     

Stillité 3/8 vinkil 11               1.598                     17.578     

Ofnhausar TA 11               4.150                     45.650     

Hitaveitugrind (Heild) 1          161.576                   161.576     

Rör sv 1/2" 72                   642                     46.224     

Rör sv 3/8" 20                   520                     10.400     

Hné 1/2" 12                   131                       1.572     

Hné 3/8" 34                   121                       4.114     

Té 1/2-3/8-1/2" 7                   299                       2.093     

Té 1/2-3/8-3/8" 2                   327                           654     

Einangrun hólkar 1/2" 72                   379                     27.288     

Einangrun hólkar 3/8" 20                   299                       5.980     

Röravafningur 4               2.649                     10.596     

Festingar 1/2" 48                   199                       9.552     

Festingar 3/8" 10                   189                       1.890     

        

Samtals             514.328     

        

Vinnuliður:       

        

Tímar 65               4.200                   273.000     

Akstur 5               2.800                     14.000     

        

Samtals             287.000     

        

Alls:             801.328     

 

 

 



 

11.4 Verkáætlanir 

Hægt er að sjá Project skjal þar sem upprunaleg verkáætlun var gerð í byrjun verkefnisins. 

 

11.5 Hitatapsútreikningar 

Reiknað var út hitatap hússins þ.e bæði U-gildi veggja lofta og gólfs og hitatapið. Þá var hægt 

að reikna út stærðir og uppsetningu hitakerfa. 

 

Útveggur: 

48 / 552 + 48 x 0,14 + 552 / 552 + 48 x 0,04  = 0,048  

148/148+9/0,048 + 9/148+9/0,14 = 20,048 => 0,0498 

0,0498/0,157  = 0,317 

Sem nær ekki lágmarksgildi sem er 0,3 en ef við reiknum gipsið með þá náum við 0,305 

Þak: 

145/200/0,14 + 200/200/0,040 =  30,178  => 0,0331 

0,0331/0,2 = 0,165 

Sem sleppur lágmarksgildi er 0,2 

Gólf: 

120/290/0,040 + 120/290/1,7 + 50/290/0,8 = 10,803  => 0,09256 

0,9256/0,29 = 0,319 

Sem nær ekki lágmarksgildi sem er 0,3 þyrfti að reikna Jarðveg með líklega. 

Gluggar og gler: 

Þarf ekki að reikna samkvæmt samtali við Jón 

En miðum við 0,2 

 

 



 


