Byggingarlýsing.
Skógarbraut 918 Reykjanesbæ
Landnúmer: L228555
Staðgreinir: 2000-4-85430090

Skógarbraut
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919

DRE-717
97,2 m²

Byggingarlýsing:
Húsnæðið er íbúðarhúsnæði, fjölbýlishús á 3 hæðum og með 42
Íbúðum. 24 íbúðir hafa geymslur eða geymsluskápa innan íbúðar og 18 íbúðir eru með geymslu á jarðhæð.
Stigahús eru þrjú, gengið inní að framanverðu og hægt að ganga inn að aftanverður.
Húsið er byggt árið 1978, steinsteypt gólfplata og steyptir burðaveggir
Þakið er tvíhalla timburþak klætt með bárujárni.
Húsnæðið er skráð sem fjölbýli. Stærð lóðar er 7685 m2, Stærð húsnæðis er 3.102,5 m2.
Ekki verðar gerðar breytingar á stærð lóðar né byggingar.
Bílastæði á lóð verða framan við bygginguna og norðan megin við húsnæðið
Hjóla- og vagnageymsla verður staðsett við húsnæðið.
Inntaksrými fyrir vatn, hitaveitu og rafmagn er í tæknirými á jarðhæð fyrir hvern stigagang.

A

31.03.2021

Fjölga íbúðum í húsnæðinu - fjölga bílastæðum

ÓÞM

Nr.

Dags.

Breyting

Hannað

Helstu breytingar 2021
Fjölgað er um íbúðir í 42 úr 24. Fjölgað bílastæðum. Helstu breytingar sem fylgja þessu er breytingar verða á veggjaskipulagi á léttum veggjum innandyra. Ekki verður neitt
átt við burðavirki húsnæðisins. Einnig verður komið fyrir nýjum svalahurðum og nýjar svalir sem uppfylla reglugerð. Nýjar eldhúsinnréttingar, baðinnréttingar verður komið
fyrir í öllum íbúðum og endnýjuð salernis og hreinlætistæki. Skipt verður um öll gólfefni í húsnæðinu. Ekki verður skipt um glugga né þak.
Kólnunartölur W/(m²K):
Byggingin uppfylli kröfur um eftirfarandi gildi, skv. byggingarreglugerð:
Þak:

0.30 W/m²K

Útveggur:

0.30 W/m²K

Gluggar:

2.00 W/m²K

Gólf á fyllingu:

0.25 W/m²K

Útveggir, vegið meðaltal:

0.85 W/m²K

27

Lóðamörk

Lóðamörk
Burðarvirki og klæðningar:

Aðkoma slökkviliðs

Útveggir eru steyptir og einangraðir að innan með 125mm einangrun. Þakið er tvíhalla timburþak klætt með bárujárni. Innveggir eru ýmist staðsteyptir eða byggðir upp með
blikkstoðum eða timburstoðum, einangraðir, klæddir með gifsplötum. Steypt plata er á milli allra hæða. Gólf í íbúðum eru með harðparket utan votrými eru með dúk, epoxy
eða flísum.

Lóðamörk

m bílstæðum

917

Byggingin er hituð upp með hitaveitu og notast við ofnakerfi afköst eru miðuð við að innihitastig sé 20-24 °c.

Loftræsing:

1113

Loftræsing er ýmist náttúruleg eða vélræn. Öll salerni og þvottahús eru með vélræni loftræstingu.

Inntök og lagnaleiðir:
Allar lagnir og lagnaleiðir skulu hannaðar og lagðar í samræmi við íslenskar reglugerðir og staðla er um þær gilda.

Bílastæðisbókhald:
Skógarbraut 918 og 917 hafa sama eiganda sem er Ásbrú íbúðir ehf. og munu húsin hafa sameiginleg bílastæði.

A

Bogabraut 918 er með 42 íbúðir og eru 58 bílastæði fyrir fram og norðan við húsnæði, þar af eru 3 sérmerkt fyrir hreyfihamlaða.
Bogabraut 917 með með 8 íbúðir og eru 32 bílastæði fyrir fram og austan við húsnæði, þar af eru 1 sérmerkt fyrir hreyfihamlaða.
Samtals vera 90 bílastæði á sameiginlegu bílastæði fyrir Skógarbraut 918 og 917, þar af eru 4 sérmerkt fyrir hreyfihamlaða.
Íbúðir Skógarbraut 918 og 917 eru með 50 íbúðir og hlutfall bílastæða 1,8 bílastæði á íbúð.

Brunavarnir:

F=5090 m2

Brunavarnir eru samkvæmt greinargerð Örugg verkfræðistofu nr. 3059-003-GRG-001-V01.

916

F=8867 m2
N=0,5

C

Kvöð um aðgengi á lóð 915

N=0,5

66236

B

F=1892 m

Útveggir eru steyptir og einangraðir að innan með 100mm einangrun og 20mm múrhúð. Innveggir eru byggðir upp með timburstoðum, klæddir með gifsplötum. Steypt plata er
á milli allra hæða. Þakið er tvíhalla timburþak klætt með bárujárni

2

Upphitun:

918

Ídráttarör fyrir rafbílahleðslu meðfra

922

Lóðamörk

921

922

921

Kvöð um aðgengi á lóð 916-918

F=7685 m

2

Notkunarflokkar
Í byggingunni verða íbúðir sem tilheyra notkunarflokki 3 skv. byggingarreglugerð.

Brunahólfun
Brunahólfun skv. teikningum.
Brunahólfun milli íbúða og að sameign verður EI 90 en EI 60 að stigahúsi og göngum.
Byggingin skiptist í þrjá hluta með steinsteyptum REI120-M vegg þannig að botnflatarmál hvers hluta er um 350 m2, veggirnir skipta einnig þakrými í sundur.
Hæðarskil eru steinsteypt REI 90, loft yfir efstu hæð skal vera REI60.
Sorp er geymt utanhúss í sorpgerðum í öruggri fjarlægð frá húsi.

1114

Burðarvirki
Útveggir og plötur eru steinsteypt og uppfylla R90.
Stigar eru steyptir og uppfylla A-R30. Þak er kraftsperruþak klætt frá íbúðum REI60. Hæðaskil eru steinsteypt og uppfylla REI90 kröfu.
Svalir verða léttbyggðar og útfærðar skv. gr. 9.9.4 í byggingarreglugerð.

Klæðningar og einangrun.
Flokkun klæðninga er skv. ÍST EN 13501-1. Klæðningar í lofti og veggjum innanhúss eru í flokki 1 (K210 B-s1, d0). Gólfefni almennt í flokki Dfl-s1, gólfefni í stigahúsi skal
vera í flokki Cfl-s1.

11782

m

Útveggir eru steyptir, einangraðir að innan með plasteinangrun og múrhúð yfir. Þak er einangrað með óbrennanlegri einangrun í þakrými. Útveggjaklæðning veggja er
steypt/múr og þak klætt með bárustáli.

Lóðamör

k

2

Flóttaleiðir
Flóttaleiðir skv. teikningum. Tvær óháðar flóttaleiðir eru frá hverri íbúð, út á svalir/pall og um stigahús. Í þeim íbúðum sem hafa svalir og inngang í sama enda verða
samtengdir reykskynjarar innan íbúðar.

F=1362 m2

Svalir verða yfir 4 m2 og 1,6 metra djúpar, frágengnar og eldvarðar skv. gr. 9.9.4 í byggingarreglugerð.

N=0,5

Brunaviðvörun
Í íbúðum og í sameign verða stakir reykskynjarar með hljóðgjafa, staðsettir skv. aðaluppdráttum. Í hluta íbúða verða samtengdir (vírtengdir) reykskynjarar innan viðkomandi
íbúðar, auðkenndir “Rs“ á aðaluppdráttum.

915

Handslökkvibúnaður
Handslökkvitæki skv. ÍST EN 3. Í hverri íbúð og í hjólageymslu skal vera 6 L léttvatnsslökkvitæki.

1104

Reyklosun
Reyklosun stigahúsa er um opnanleg fög á hverjum stigapalli, lágmark 0,25 m2 hvert.

Afstöðumynd
Mkv: 1:500

Loftræsing
Gluggalaus rými eru loftræst með vélrænni loftræsingu. Vélrænt loftræsikerfi skal þannig frá gengið að það stuðli ekki að útbreiðslu elds milli brunahólfa. Brunavarnir skulu
vera skv. byggingarreglugerð og DS 428.
Reyklosun stigahúsa er um opnanleg fög á hverjum stigapalli, lágmark 0,25 m2 hvert.

Loftræsing
Gluggalaus rými eru loftræst með vélrænni loftræsingu. Vélrænt loftræsikerfi skal þannig frá gengið að það stuðli ekki að útbreiðslu elds milli brunahólfa. Brunavarnir skulu
vera skv. byggingarreglugerð og DS 428.
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