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}  Ósamræmi milli staðla sem eru í gildi og 
verklýsinga 

 
}  Framkvæmdarstaðall er litið þekktur 

}  Endurmenntun iðnaðamanna og hönnuða er 
stundum ábótavant  

 
}  Afhending og meðhöndlun steypunnar á 

byggingarstað fer ekki alltaf eftir reglugerðum 
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}  Byggingarreglugerð nr.112/2012 
 
}  ÍST EN 206-1:2000  Steinsteypa 
 
}  ÍST EN 13670:2009 Execution of concrete 

     structures  

}  ÍST EN 1992-1:2004 Hönnun steinsteypuvirkja 

}  4.6. KAFLI.  
   Gæðastjórnunarkerfi hönnuða og                

 hönnunarstjóra 
 
}  Hönnuðir og hönnunarstjórar skulu hafa 

gæðastjórnunarkerfi… sem skal a.m.k. fela í 
sér:  

 a….  
 b. skráningu á endurmenntun hönnuðar 
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}  Byggingarreglugerð nr.112/2012 er í gildi 
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}  ÍST EN 206-1:2000, kafli 6 
}  Tæknilýsing steypu 
 Hönnuður skal hafa í huga: 
 
◦  - notkun steypunnar 
◦  - aðstæður við aðhlynningu 
◦  - mál byggingarhluta (hitamyndun) 
◦  - umhverfisálag 
◦  - kröfur til yfirborðs 
◦  - steypuhula, þykkt byggingarhluta, kornastærð 
◦  - takmarkanir á notkun hlutefna 



21/02/14 

6 

}  Grunnkröfur 
 

 a) samræmi við ÍST EN 206-1 
 

 b) þrýstistyrksflokkur 
 

 c) áreitisflokkar 
 

 d) mestu nafnstærð fylliefnis 
 

 e) klórinnihaldsflokk  

}  Viðbótarkröfur, til dæmis: 
 
-  Sérstakar tegundir eða flokka sements 
-  Serstakar tegundir eða flokka fylliefna 
-  Kröfur um hitastig ferskrar steypu 
-  Styrkþróun 
-  Varmamyndun  
-  Seinkaða hörnun 
-  Vatnsþéttleika 
-  Slitþol 
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}  Grunnkröfur 
 
 a) samræmi við ÍST EN 206-1 
 b) sementsinnihald 
 c) tegund og styrkleikaflokk sements 
 d) annaðhvort v/s-tölu eða þjálni 
 e) tegund og gerð fylliefna ásamt hámarks- 
     klórinnihaldi 
 f)  mestu stærð fylliefnis og sáldurmörk 
 g) tegund og magn íblendis eða íauka 
 

}  Viðbótarkröfur 
 
-  Uppruna hlutefna 

-  Viðbótarkröfur  
   fyrir fylliefni 

-  Kröfur um hitastig ferskrar  
  steypu 

-  Aðrar tæknilegar kröfur 
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}  Tæknilýsing við skilgreinda eiginleika 
  

=>  Framleiðandi ber ábyrgð fyrir eiginleika og      
 samsetning 
  

}  Tæknilýsing við skilgreinda samsetningu 
 
=>  Hönnuður ber ábyrgð fyrir eiginleika 
       Framleiðandi ber ábyrgð fyrir samsetning 

  

}  Framleiðslustýringarkerfi 
}  Hráefni 
}  Starfsfólk 
}  Tæki og búnaður 
}  Lágmarkstíðni sýnatöku 
}  Samræmismat 
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}  Framleiðandi skal veita upplýsinga á 
afhendingarseðil um: 

Árætisflokkar Þrýstistyrksflokkur Þjálniflokkur Dmax 

Sementstegund 

Hvenær hefst blöndun? 

Klórinnihaldsflokkur 

Samsetning 

Skilgreining 

Styrkleikaþróun 
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}  Gæðakerfi 
}  Mótavinna 
}  Járnabending 
}  Spennt steypa 
}  Niðurlögn 
}  Aðhlúun 
}  Framkvæmd með forsteyptum einingum 
}  Nákvæmi og leyfileg málfrávik 

8.3 Flutning og móttaka steypu á byggingarstað 
 

}  Skoðun afhendingarseðils fyrir aflestun 
}  Sjónmat steypu þegar aflestun hefst 
}  Skaðleg áhrif sem valda aðskilnað, blæðing eða 

sementsefjutap eiga að vera haldið í lágmarki 
}  Þegar krafist er sýnatöku á staðnum 
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8.4 Niðurlögn og samþjöppun 
 

}  Steypan skal vera lögð niður þannig að 
steypustyrkjajárn verður vel hulið 

}  Steypan á að vera lögð niður nógu hratt til að 
forðast köld steypuskil 

}  Aðskilnað skal forðast þegar steypa er víbruð  

}  Steypan á að vera lögð niður eins nálegt 
endanlegum stað og mögulegt er 

}  Notkun víbrators er ekki hugsuð til að færa 
steypuna 
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Verja skal steypan þegar hún er ung til að: 
}  minnka ryrnun 
}  tryggja styrkleikaþróun yfirborðs 
}  tryggja ending yfirborðs 
 
Forðast skal: 
}  skaðleg veðuráhrif 
}  frost 
}  titringur 
 
 


