
         
 
 

 
 

 

KJARNAGATA 16 
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 Kjarnagata 16 
 

Byggingarlýsing 

Landnúmer: 208824 

Staðgreinir: 50640120   

 

Almennt 
Um er að ræða 12 íbúða fjölbýlishús við Kjarnagötu 16  Akureyri.  Lóðin liggur við aðalgötu nýs hverfis í Naustahverfi Akureyri.  

Norðan við hús verður bílakjallari og er rampur niður í hann frá norðurenda lóðarinnar, frá Brekatúni.  Húsið er 3 hæðir auk kjallara.   

Aðkoma að íbúðum er um lokað stigahús, eftir svalgöngum með glerlokun að hluta, og að íbúðum.  Íbúðir eru af tveimur gerðum, 4. 

eða 5 herbergja.  Geymslur eru í 4. herbergja íbúðum en í 5 herbergja íbúðum eru geymslur í kjallara .  Öll hönnun  aðkomu að 

íbúðum á jarðhæð miðast við þarfir fatlaðra. 

Þá eru allar 4.herbergja íbúðir hússins hannaðir þannig að hægt er að breyta þeim að þörfum fatlaðra.Í öllum íbúðum verði 

reykskynjarar, slökkvitæki og læstir lyfjaskápar.  Póstkassar verði í stigahúsi á jarðhæð.  Í stigahúsi verði einnig sameiginleg 

húsgeymsla fyrir hverja hæð. 

 

Skipting íbúða og birtar stærðir þeirra er eftirfarandi : 

(Ath. sjá skráningartöflu  fyrir nánari upplýsingar). 

4. herbergja  105.0m²   6 stk 

5. herbergja  117.0m²   6 stk 

 



         
 
 
 
Uppbygging 
 
Útveggir: 
Burðarveggir hússins og stigahús eru járnbentir, staðsteyptir 18 sm veggir. Utan á þá komi léttar stálklæddar einingar, einangraðar 

með 100mm steinullareinangrun.  Aðrir útveggir eru léttir, byggðir upp af einingum byggðum upp á eftirfarandi hátt: 200 mm 

Stálgrindarkerfi klætt með  13 mm gifsplötum á rakasperru úr stáli að innan, grindarrými verði fyllt 1200 mm steinullareinangrun, þá 

klætt að utan með 4mm sementsbundnum plötum, Minerit eða samb. Þá verði 20 mm loftunarbil og yst málmklæðning með 

innbrenndum lit. 

Útveggir kjallara verði einangraðir að utan með 100mm steinullareinangrun með takkadúk utan á. 

Meginhlutatar húss eru klæddir stálklæðningu, ýmist hvítri (Reinweiss, Ral-9010) eða svartri (Tiefscwartz, Ral 9005) 

Stigaturnar og burðarskífur verði pússaðir og málaðir. Svalagangar eru klæddir svartri stálklæðningu (Tiefscwartz, Ral 9005). 

 

Svalgangar: 
Verða lokaðir með gleri  nema 50cm efst á hverri hæð til að minnka umferðarhávaða frá Kjarnagötu, þá verði allir gluggar íbúða með 

þreföldu gleri, og rimlagluggatjöldum. Einkasvalir verða léttar með svalalokunarkerfi, þar sem verði öryggislger að innan upp í 1m 

hæð og þá komi glerlokun í brautum. 

 

Þak: 
Þak er hefðbundir viðsnúið þak.  Þakplata verði járnbent staðsteypt plata, á þakplötuna komi 200 mm vatnsheld einangrun, þá Pvc 

dúkur af viðurkenndri gerð  og loks farg. Halli verði a.m.k. 1/50 og verður halli tekinn í einangrun. 

 



         
 
 
Innveggir: 
Steyptir útveggir og innveggir að innan verða sandspartlaðir og málaðir.  Léttir innveggir verða hefðbundnir 100 mm gifsveggir á 

blikkgrindarkerfi, spartlaðir og málaðir. 

 

Gólf: 
Gólf 2. til efstu hæðar verða járnbent staðsteypt 16cm þykk, þá 20mm einangrun, 40mm ílögn með hitalögnum og loks viðeigandi 

gólfefni s.s flísar og parket. 

 

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 rimlagardínum, 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. 

 

Einkasvalir: 
Einkasvalir verða léttar svalaeiningar frá fyrirtækinu Ruukki í Finnlandi. Burðarvirki er úr stáli en golf, létt úr timbri. Á öllum svölum 

verður svalalokunarkerfi, sem gerir þær nothæfar í mun lengri tíma á hverju ári. 

 

Stigar og handrið: 
Frágangur stiga og handriða (hæð og lokanir) verði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar. 

Svalahandrið einkasvala eru lárétt stálhandrið með svalalokunarkerfi úr  gleri að innanverðu og uppfylli þau kröfu um lokun í grein 

202.13  byggingareglugerðar . 



         
 
 
Svalagangi verður skýlt með lokun úr hertu gleri sem borið verður uppi af stálvirki með handlista að innanverðu.  10cm op verður milli 

svalagólfs og glers að neðanverðu en 50cm milli glers og svalalofts að ofanverðu. 

 

Bílastæði: 
Undir lóð norðan við íbúðarblokkina er bílakjallari sameiginlegur með húsi 12-14.  5. herbergja íbúðir hússins eiga stæði í þessum 

kjallara.  Innangengt er í bílakjallara um tengigang úr kjallara hússins, um brunaslúsu. 

Bílakjallari er staðsteyptur. Gólf eru steypt.  Þak er staðsteypt með eldsoðnum þakpappa að ofan. Bílakjallari er frostfrír. 

Ofanjarðar er 1 stæði fyrir hverja íbúð austan hússins.  

 

Sorpskýli: 
Sorpskýli eru staðsett við austuhlið hússins og verði gangstétt þar fyrir framan með snjóbræðslukerfi.   Fjöldi tunna/gáma verði í 

samræmi við kröfur byggingareglugerðar og hreinsunardeildar Akureyrarbæjar. 

 

Matshlutar og stærðir: 
Húsið telst matshluti 03 

Matshluti -03, 3. hæða hús: 

        Alls:         

Brúttó flatarmál      1.742,5m² 

Brúttó rúmmál      5.276,9m³  

 

Lóðarstærð :       7.800,0m² 

Nýtingarhlutfall bygginga ofan jarðar:   0.223 



4. HERB. ÍBÚÐ



5. HERB. ÍBÚÐ



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






