Landnúmer er L205794 og kennitala F232-8772
Greinitala er 0000-01 5054503
Heitinúmer 1119863
Lóðarstærð er 530 m2
Birt flatarmál er 313,5 m2
Nýtingarhlutfall er 313,5 / 530,0 = 0,59
Húsið er einbýlishús, á tveimur hæðum með innbyggðri bílageymslu á aðkomuhæð.
Nettóflötur húss er 269,4, neðri hæð 119,4 m2 og efri hæð 174,7m2 með bískúr.
Íbúðarrými er á neðri hæð hússins og er opið á milli hæða með stiga.
Sorpgeymsla er við húsið og gert er ráð fyrir þremur bílastæðum á lóð.
Nágrannalóðir hafa þegar gert frágang að lóðarmörkum og verða þeir hafðir til hliðsjónar
við lóðarfrágang. Lóðin verður að mestu grasflötur með hæðaraðlögunum að
nágrannalóðum, þó verður einn stoðveggur suður við hús til að taka hæðarmun frá húsi
fyrir byrtu, aðgengi og flóttaleið.

N

Bruðarvirki
Sökklar og botnplata eru úr járnbentri steinsteypu.
Útveggir, berandi innveggir, milligólf og þakplötur eru úr steinsteypu og eru slvokallað viðsnúið þak.
Svalir eru staðsteyptar.
URÐARBRUNNUR
G=82,09

G=81,68

Einangrun
Einangra skal undir botnplötu og sökkulútveggi með 100 mm. frauðplasti.
Útveggir einangrast að utan með 145 mm. harðpressaðri steinull.
Þakplatan er einangruð með 200 mm Plasteinangrun "Roofmate" eða sambærilegt, fergt með möl /steinst. hellum.-athuga skal vatnshalla
Þak frágengið ofan á plötumeð tvöföldum pappa eða þakdúk

L=81,80

Gluggar eru verksmiðjuframleiddir ál/timbur gluggar með tvöföldu k-gleri U-gildi = <1,3W/m2K.
Gólfsíðir gluggar eru með hert- eða öryggisgler samkvæmt byggingarreglugerð, 8.5.2. ,12.2.3. og 12.4.2.grein.
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Klæðningar
Útveggir eru annarsvegar pússaðir í ljósum lit, hinnsvegar klæddir með málm og viðarklæðningu.
Léttir innveggir eru annarsvegar hlaðnir, pússaðir og málaðir og hinnsvegar klæddir með spónarplötum og einu lagi af gifsi. Spartlað og málað.
Gólfefni eru flísar og parket, þá flísar í votrýmum.
Útveggir gráir, gluggar og hurðir í ljósgráum lit í samráði við aðalhönnuð.
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Sorp

G=84,84

G=84,50

URÐARBRUNNUR
Lóð =530 m²
GK 01 = 81,90
GK 02 = 84,70

AFSTAÐA 1/500

Kólnunartölur
Þak
Útveggir
Útveggja meðaltal
Gluggar
Hurðir

URÐARBRUNNUR

0,2 W/m2K
0,3 W/m2K
0,85 W/m2K
1,3 W/m2K
1,5 W/m2K

HÆÐARBLAÐ 1/500
Brunahólfun milli bílskúrs og íbúðar eru EI90 brunavörn og 52dB hljóðvörn.
Þakklæðning skal vera í flokki T.
Í hverju íveruherbergi skal vera björgunarop.
Innvegjaklæðning í íbúðarrými skal vera í a.m.k. í flokki 2.
Innveggjaklæðning í bílageymslu skal vera í flokki 1.
Koma skal fyrir reykskynjurum í þeim rýmum sem þeir eru merktir á teikningum.
Efni og vinna skal vera í samræmi við byggingarreglugerð og viðkomandi ÍSTstaðla og reglugerð um brunavarnir.
Brunavarnir í byggingunni skulu að öðru leyti vera í samræmi við byggingarreglugerð. Á uppdráttum kemur fram brunamóttstaða
byggingarhluta, þ.e. í aðalatriðum.
Handrið skulu uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar.
Sorpgeymsla er við götu.
Svalagólf er eldtefjandi upp að 90 mínútum og verður hert öryggisgler í handriði minnst 1200 mm hátt.
Stigi er samkvæmt reglugerð og er hert öryggisgler í handriðum.
Húsið er hitað upp með gólfhita á báðum hæðum ásamt einstaka ofni. Affall hitaveitu er notað í snjóbræðslukerfi til upphitunar á
hluta stéttar.
Lagnagrind og inntök eru í bílskúr.
Á töppunarstöðum skal hámarkshitastig hitaveituvatns ekki vera hærra en 60°C.
Gangstétt og bílastæði eru með snjóbræðslukerfi.
Frárennslislagnir eru leiddar í lagnastokkum innveggja og einangrun, niður í grunnlagnakerfi hússins.
Í votrýmum skal komið fyrir gólfniðurföllum.

Skýringar;
BO

Táknar björgunarop samkvæmt
reglugerð um brunavarnir og brunamál.

R

Reykskynjari

SL

Slökkvitæki,
staðsetjist í samráði við slökkvilið.

VLR Vélræn loftræsing.

hagtækni

GN Gólfniðurfall

tækniþjónusta

ÞN Þakniðurfall

Refsholti 7, Skorradal

VERK

sími 861 7252
VERK NR.
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Urðarbrunnur 62, 113 Reykjavík
TEIKN. NR.

TEIKNING

Afstöðumynd, hæðarblað 1/500, byggingarlýsing og skráningartafla.
Aðaluppdráttur

SKRÁNINGARTAFLA

DAGS.
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