
         
 
 

 
 

BREKATÚN 5-11, 13-19 
ARKÍTEKT:  Teiknistofan Kollgáta ehf.  Kaupvangsstræti 29, 600 Akureyri.  

BURÐARÞOL-OG LAGNIR:  Verkfræðiþjónustan ehf. Skeifunni 19, 108 Reykjavík. 
LANDSLAGSHÖNNUN:  Landslag ehf. Skólavörðustíg 11, 101 Reykjavík. 

RAFLAGNIR:  Raftákn ehf, Glerárgötu 34, 600 Akureyri. 
 
 



         
 
 
Byggingarlýsing Brekatún 5-11, 13-19 
 

Byggingarlýsing 

Almennt 
Um er að ræða 2 fjögurra íbúða raðhús við Brekatún á  Akureyri.  Húsin eru með tveimur tegundum af íbúðum, annars vegar er um 

að ræða 5 herbergja endaíbúðir og 3. herbergja íbúðir á milli.   Endaíbúðir er með bílgeymslum en miðíbúðir ekki. 

 

Skipting íbúða og birtar stærðir þeirra er eftirfarandi : 

(Ath. sjá skráningartöflu  fyrir nánari upplýsingar). 

3. herbergja  153.9²   4 stk 

5. herbergja  108.0m²   4 stk 

 
Uppbygging 
 

Útveggir: 
Útveggir verða hefðbundnir staðsteyptir 18cm veggir, einangraðir að utan, múraðir og málaðir að innan og utan.  

 

Þak:  
Þakplata verði 200mm járnbent staðsteypt plata.  Frágangur þess verður s.k. viðsnúið þak.  Það er, á steypta þakplötuna komi 

Protan rakavörn, 200 mm plasteinangrun,glerfilt,  þá Pvc dúkur af viðurkenndri gerð  og loks farg úr núinni sjávarmöl. Halli verði 

a.m.k. 1/50 og verður halli tekinn í einangrun.  

Að neðan verða loft með 50mm rafmagnsgrind og klædd með klæðningu í flokki 1. 



         
 
 
 

Gólf: 
Gólfplata verður staðsteypt með innsteyptum gólfhitalögnum. Hefðbundið gólfhitakerfi verða í íbúðum.  Einangrun undir botnplötu 

verði 100mm steinullareinangrun, 125kg/m3. Sökklar verði einangraðir með 75mm sökkuleinangrun, rúmþyngd 24kg/m3.  

 

Annað: 
Gluggar verðið ál/timburgluggar af viðurkenndri gerð.   

Innveggir verði léttir gipsveggir á blikkstoðum, klæddir gipsplötum, spartlaðir og málaðir. 

Geymsla, þvottahús og baðherbergi verði vélrænt loftræst með túðum upp úr þaki.  

Inntök Norðurorku verða staðsett í lagnaskáp í miðjum íbúðum samkv. samkomulagi við Norðurorku. 

 

Bunavarnir:  
Veggur milli íbúða og bílgeymslu skal ná upp að ystu þakklæðningu. 

Klæðning lofta og veggja í bílgeymslu skal vera í flokki 1. 

Veggir á milli bílskúrs og íbúðar verði A-EI60. Ýmist steyptir eða léttir.  Uppbygging léttra veggja; 35x70mm blikkstoðir, c/c 60mm 

klæddir með 2x 13mm gipsplötum hvoru megin. Hurð milli þvottahúss og bílsskúrs verði  EI₂30-CS   .   Gönguhurð í bílskúr uppfylli 

brunakröfur vegna sambrunahættu.  

Úr íbúðarherbergjum verði lögleg björgunarop.   

Reykskynjari verði staðsettur miðsvæðis í hverri íbúð. 

Þá verði einnig sjúkrakassi og læstur lyfjaskápur í hverri íbúð. 

 

 



         
 
 
Innréttingar og tæki: 
Skrokkar verða byggðir upp úr plastlögðum spónaplötum, en allar sýnilegar hliðar úr spónlagðri eik.  Tæki verða öll fyrsta flokks og 

fylgigja eftirfarandi tæki hverri íbúð:  Bakarofn, helluborð, gufugleypir, uppþvottavél, örbylgjupfn, ísskápur, þvottavél og þurrkari. 

Þá eru íbúðirnar einnig útbúnar með rimlagluggatjöldum og rúllugardínum, stöngum og/eða brautum fyrir hangandi gluggatjöld.  

Baðherbergi geta verið með sturtu eða baðkari og mögulegt er að velja frágang.  Þá verða baðherbegi flísalögð, bæði gólf og veggir. 

 

Bílastæði: 
Tvö bílastæði á lóð fylgja hverri íbúð 

 

Sorpskýli: 
Sorpskýli fyrir tvær sorptunnur  eru staðsett við vesturhlið hússins og verður gangstétt þar fyrir framan með snjóbræðslukerfi.   Fjöldi 

tunna/gáma verði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar og hreinsunardeildar Akureyrarbæjar og samkvæmt stefnu Búseta og 

samninga þeirra um hreinsun og flokkun. 

 



3. HERB. ÍBÚÐIR, BREKATÚNI  7, 9, 13, 15



5. HERB. ÍBÚÐ, BREKATÚNI  5, 11, 13, 19



EFNIS- OG LITASKRÁ

FRÁGANGUR INNANHÚSS

VERKÞÁTTUR EFNI TEGUND/V.NR. LITUR SELJANDI

Málning

Loft Gips Hvítt, NCS-0802-Y

Veggir almennt Gips/steypa Hvítt, NCS-0802-Y
Veggir bað/þvottahús Hvítt, NCS-0802-Y

Gólfefni

Forstofa Flísar

Baðherbergi Flísar

Þvottahús Flísar

Stofa-eldhús-herb Parket Eik
Fúgur almennt.

Veggflísar

Baðherbergi

Eldhús
Fúgur almennt.

Innréttingar eldhúsi

Sýnilegir fletir Eik

Bekkplötur

Höldur
Lamir



Innréttingar baðh.

Sýnilegir fletir

Bekkplötur

Höldur
Lamir

Fataskápar

Sýnilegir fletir Eik

Höldur
Lamir

Innrétt. þv.hús/geymslum

Hillur

Hilluberar
Bekkplötur

Hreinlætistæki

Handlaug á baði

Baðkar/sturta

Vatnssalerni

Eldhúsvaskur
Skolvaskur í þvottahúsi

Blöndunartæki

Handlaug á baði

Baðkar/sturta

Sturtubúnaður á vegg

Eldhúsvaskur
Skolvaskur í þvottahúsi



Eldhústæki

Helluborð AEG 66030 K-MN Burstað stál

Bakaraofn AEG B 3051-4-M Burstað stál

Háfur

Uppþvottavél AEG 50862U-M Burstað stál

Þvottavél AEG Lavamat W52820 Hvítt

Þurrkari AEG Lavatherm  54810 Hvítt
Ísskápur

Lýsing

Ljós í eldhúsi
Ljós í baðherbergi

FRÁGANGUR UTANHÚSS

VERKÞÁTTUR EFNI TEGUND/V.NR. LITUR SELJANDI

Klæðning á göflum

Húsnúmer

Útihurðir á stigaganga

Handföng og læsing á útih.

Svalgangs glereiningar

Lýsing við anddyri

Lýsing á svalgöngum
Lýsing á einkasvölum




