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STEINSTEYPUDAGURINN 2018
Steinsteypudagurinn 2018 verður haldinn föstudaginn 9. mars næstkomandi.
Upplýsingar um dagskrá og skráningu á bls. 7
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SJÓNSTEYPA

Fyrsta flokks sement
fyrir fyrsta flokks byggingar

Safnaðarheimili Kársnessóknar. AALBORG WHITE sement.

Helstu framleiðsluvörur Aalborg Portland eru:
AALBORG WHITE sement, RAPID sement
og MESTER sement.
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Aalborg Portland Íslandi ehf
Bæjarlind 4, 201 Kópavogi
Sími: 545-4800
aalborg@aalborg-portland.is
www.aalborgportland.is
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SIGMÁL - FRÉTTABRÉF
STEINSTEYPUFÉLAGS
ÍSLANDS 2018
Fréttabréf Steinsteypufélags Íslands er
vettvangur félagsmanna og stjórnar til
að miðla upplýsingum og fróðleik til
félagsmanna og annarra velunnara félagsins. Skoðanir einstakra greinarhöfunda
endurspegla ekki endilega opinbera
afstöðu Steinsteypufélagsins til einstakra
málefna.
Leyfilegt er að birta efni úr fréttabréfinu
ef heimildar er getið. Myndefni er eign
viðkomandi höfundar. Steinsteypufélag
Íslands – Árleynir 2-8, 112 Reykjavíksteinsteypufelag@steinsteypufelag.is

FACEBOOK
Steinsteypufélag Íslands er líka á Facebook.
Þar eru sett inn skilaboð og hægt er að
fylgjast með nýjustu fréttum félagsins. Við
hvetjum alla sem eru á Facebook til að líka
við síðuna okkar:
facebook.com/steinsteypufelag
Á Facebook síðu félagsins er einnig
hnappur til að skrá sig á póstlistann.

STJÓRN
STEINSTEYPUFÉLAGS
ÍSLANDS
Árni Jón Sigfússon,
Sólrún Lovísa Sveinsdóttir,
Ingunn Loftsdóttir
Þórunn Vilmarsdóttir

EFNI FRÉTTABRÉFS OG
YFIRLIT GREINA
Nú hefur árlegt fréttabréf
Steinsteypufélagsins borist inn um
bréfalúgur flestra áhugamanna steinsteypu
á landinu og er það von okkar að allir finni
eitthvað við sitt hæfi í blaðinu að þessu
sinni. Þökkum við auglýsendum í blaðinu
fyrir öflugan stuðning og svo einnig þeim
fjölmörgu aðilum sem voru tilbúnir við að
aðstoða okkur við öflun á efni í blaðið. Án
ykkar væri þessi útgáfa ekki möguleg.
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NEMENDAVERÐLAUN 2017
Steinsteypufélag Íslands hefur árlega
veitt verðlaun, ein eða fleiri, til nemenda
sem hafa nýlega unnið að lokaverkefnum
í tækniháskóla eða að meistara- eða
doktorsverkefnum.
Áskilið er að verkefnið fjalli um
grunnrannsóknir á steinsteypu eða
rannsóknir tengdar notkun steinsteypu,
sem a.m.k. að hluta til eru úr íslenskum
efnum eða ætluð til notkunar við
íslenskar aðstæður.
Að þessu sinni voru verðlaun veitt fyrir
eitt verkefni og hér að neðan fylgir
úrdráttur úr því.

STANDARD FA SEMENT Á ÍSLANDI
– SEMENT MEÐ FLUGÖSKU SEM
AÐALÍAUKA, ÁHRIF HENNAR OG
AÐRIR ÞÆTTIR.
Nemandi: Birgir Pétursson
Leiðbeinendur: Björn Marteinsson og
Einar Einarsson.
Við steinsteypuframleiðslu á Íslandi er
aðallega notast við hreint Portlandsement
en það er sement sem inniheldur a.m.k.
95% sementsklinker. Við framleiðslu á einu
tonni af sementsklinker losnar um eitt tonn
af koltvísýringi út í andrúmsloftið. Ein leið til
að minnka umhverfisáhrif steinsteypu sem
byggingarefnis er að drýgja sementsklinkerinn
með íaukum, svonefndum possolönum
(e. Pozzolans), sem eru minna mengandi í
framleiðslu. Standard FA sement inniheldur
78% sementsklinker, 18% flugösku og
4% kalk. Flugaska hefur possolanísk áhrif
og er aukaafurð sem fellur til við bruna á
jarðefnaeldsneyti.
Þegar nota á Standard FA sement, sem og
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öll önnur sement blönduð íaukum, þarf að
hafa allmörg praktísk atriði í huga. Steypur
hrærðar með mismunandi sementsgerðum
hafa mismunandi eiginleika og geta áhrif
íauka bæði verið jákvæð og neikvæð. Munur á
eiginleikum steypanna kemur fyrst fram þegar
þær eru hrærðar og þeirra gætir allan líftímann.
Í þessu verkefni voru steyptar sex prófsteypur
og á þeim gerð samanburðarpróf. Einnig
var stuðst við gögn úr gagnasafni BM Vallár.
Niðurstöður prófana leiddu í ljós að 28
daga þrýstistyrkur og frostþol er lakara hjá
Standard FA en hreinu Portlandsementi. Aftur
á móti bætir Standard FA sig hlutfallslega
mun meira eftir því sem steypan eldist en
það er í takti við það sem fræðin segja. Ein
aðalniðurstaða verkefnisins var sú að rétt er að
nota nýtnistuðul, eða k-gildi, þegar Standard
FA sement er notað. Notkun á honum skilar
sér í því að lækka þarf V/S-tölu steypunnar
um 17% til að ná fram sömu þrýstistyrks- og
frostþolseiginleikum og hreint Portlandsement
gefur.
Heimild: https://skemman.is/
handle/1946/26706
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Milliveggjaplötur
úr íslenskum vikri
Viðurkennd aðferð sem kemur í veg fyrir
rakaskemmdir og bætir hljóðvist.
Hlaðinn og múrhúðaður veggur er sígild lausn sem
hentar sérstaklega vel í votrými þar sem vikurplötur
eru myglufríar. Betri hljóðeinangrun er annar
eiginleiki sem undirstrikar kosti efnanna.
Komdu í veg fyrir rakaskemmdir með sígildri lausn
sem tryggir gæði og endingu.

Ótvíræðir kostir
Myglar ekki
Hljóðvist frá 38–48 dB
Gott bruna- og rakaþol
Laus við samskeyti
Sléttar og nákvæmar plötur
Gott skrúfu- og naglhald
5, 7, 8 og 10 cm þykkt

Pipar\TBWA \ SÍA

Fáanlegar úr vikri eða gjalli

Farsæl íslensk framleiðsla í yfir 50 ár - bmvalla.is
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BYLTING Í RAFRÆNNI

STJÓRNSÝSLU BYGGINGARMÁLA
Miklar breytingar á stjórnsýslu
byggingarmála í landinu munu eiga sér
stað þegar tekin verður í notkun rafræn
byggingargátt. Unnið hefur verið að gerð
gáttarinnar mörg undanfarin ár og standa
vonir til þess að hún verði að fullu komin
í notkun innan fárra mánaða. Markmið
byggingargáttarinnar er að gera stjórnsýslu
byggingarmála gagnsærri og skilvirkari og
tryggja að gæða- og eftirlitskerfið virki.
NÝIR GAGNAGRUNNAR
Gerð gagnagrunna og innleiðing rafrænnar
stjórnsýslu er eitt mikilvægasta verkefni
Mannvirkjastofnunar þessi misserin og
hafa nokkrir mikilvægir áfangasigrar
unnist í þeim efnum. Reynsla af notkun
rafmagnsöryggisgáttar er góð. Sömu sögu
er að segja af Brunaverði, rafrænni gátt fyrir
eldvarnaeftirlit. Brunavörður auðveldar
mjög störf eldvarnaeftirlitsmanna en í
hann eru vistaðar úttektir slökkviliða og
þjónustuaðila og gögn sem tengjast þeim.
Enn má nefna rafrænar gáttir sem halda utan
um vatnsúðakerfi og viðvörunarkerfi. Allar
auðvelda þessar gáttir störf eftirlitsaðila og
hagsmunaaðila í senn.
RAFRÆN BYGGINGARGÁTT
Í rafrænu byggingargáttinni verða vistuð öll
gögn vegna mannvirkjagerðar, allt frá umsókn
um byggingarleyfi til lokaúttektar. Þar verða
vistaðar umsóknir og útgefin byggingarleyfi,
öll gögn sem leyfin byggjast á, hönnunargögn,
teikningar og skoðunarskýrslur. Þar verður
að finna lista yfir hönnuði, iðnmeistara og
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byggingarstjóra með starfsleyfi ásamt reglum
um gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra,
hönnuða og iðnmeistara. Þar verða ennfremur
skoðunarhandbækur og verklagsreglur
faggiltra skoðunarstofa. Lokið hefur verið
við gerð smáforrits fyrir snjallsíma sem nýtist
skoðunarmönnum þannig að þeir skrá
niðurstöður skoðunar með stöðluðum hætti
samkvæmt skoðunarhandbókum.
Meðfylgjandi skýringarmynd sýnir helstu
þætti rafrænu byggingargáttarinnar. Efst er
sýnt hvernig upplýsingakerfi sveitarfélaganna
eru tengd inn í mannvirkjaskrá,
byggingarleyfaskrá og aðilaskrá. Til vinstri er
sýnt hvernig upplýsingakerfi tryggingafélaga
tengjast inn í kerfið svo að hægt sé að
fylgjast með því að starfsábyrgðartryggingar
aðila séu virkar. Neðst má sjá hvernig
skoðunarstofur eru tengdar inn í umsýslukerfi
Mannvirkjastofnunar sem tryggir að
skoðunarskýrslur vistist á réttan hátt
inn í kerfið, en þarna er líka tenging við
úttektarappið. Til hægri eru svo Mínar síður
á vef stofnunarinnar, en allir aðilar geta
tengt sig inn í hina rafrænu gátt, ýmist til að
skoða stöðu verkefna sem þeir hafa aðild
að eða til að sækja ýmsa rafræna þjónustu
stofnunarinnar, svo sem að sækja um
löggildingu eða starfsleyfi.
SKOÐUNARHANDBÆKUR
Eitt af meginverkefnum byggingarsviðs
Mannvirkjastofnunar á síðasta ári var að
ljúka við gerð skoðunarhandbóka, en áskilið
er í lögum um mannvirki að eftirliti með
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mannvirkjum skuli hagað í samræmi við ákvæði
skoðunarhandbóka. Notkun skoðunarhandbóka
mun breyta öllu opinberu eftirliti með
mannvirkjagerð í landinu og er meginforsenda
þess að samræming þess takist.
Einn meginkostur slíkra handbóka er að eftirlitið
verður fyrirsjáanlegt og einsleitt. Opinbert
eftirlit með mannvirkjagerð felst bæði í yfirferð
hönnunargagna og úttektum á framkvæmdatíma.
Skoðunarhandbækur lýsa því hvernig tiltekin
atriði sem varða hönnun mannvirkja eru
skoðuð og metin og hvernig áfangaúttektir á
byggingarstað fara fram. Skoðunarhandbækur
stórauka einnig möguleika hönnuða og
framkvæmdaaðila til að stunda eigið eftirlit.

byggingargáttina. Innleiðing gæðastjórnunarkerfa
hefur tekist vel að mati Mannvirkjastofnunar.
Smíði byggingargáttarinnar og tengdra
gagnagrunna hefur verið mjög umfangsmikið
verkefni. Hið sama má segja um gerð
skoðunarhandbóka og innleiðingu
gæðastjórnunarkerfa. Prófun gáttarinnar
í raunumhverfi er hafin hjá nokkrum
sveitarfélögum og búast má við að hún verði
tekin í almenna notkun á næstu mánuðum. Það
er sannarlega tilhlökkunarefni fyrir okkur sem
störfum að mannvirkjamálum.
Höf. Björn Karlsson forstjóri Mannvirkjastofnunar.

GÆÐASTJÓRNUNARKERFI
Áskilið er í lögum um mannvirki að allir
hönnuðir, hönnunarstjórar, byggingarstjórar,
iðnmeistarar og byggingarfulltrúar skuli
hafa gæðastjórnunarkerfi sem samþykkt
er af Mannvirkjastofnun og skráð í rafrænu
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ÍSTAK - TRAUSTUR VERKTAKI
ÍSTAK er leiðandi verktakafyrirtæki sem leggur áherslu á
samfélagslegaábyrgð og sanngjarna samkeppni á markaði.
Fyrirtækið hefur verið kraftmikill þátttakandi á íslenskum
verktakamarkaði frá 1970 og býr við góða verkefnastöðu.
Stefna ÍSTAKS er að mæta þörfum markaðarins og veita
bestu þjónustu sem völ er á.
ÍSTAK hefur sett sér það markmið að vera leiðandi verktaki
þegar kemur að hagnýtingu upplýsingatækni við framkvæmdir.
Ístak leggur áherslu á BIM og VDC til að stuðla að skilvirkara
framkvæmdaferli og aukinni samverkun milli hagaðila, sem
aftur skilar sér í hagkvæmari framkvæmdum.

Ístak hf - Bugðufljóti 19 - 270 Mosfellsbær - Sími 530 2700 - istak@istak.is - www.istak.is
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STEINSTEYPUDAGURINN 2017
Hinn árlegi Steinsteypudagur var haldinn
föstudaginn 17. febrúar 2017 í stórglæsilegum
sal á Grand Hótel í Reykjavík. Ráðstefnan
setti Almar Guðmundsson þáverandi
framkvæmdastjóri Samtaka Iðnaðarins.
Rúmlega hundrað manns sóttu ráðstefnuna og
var að þessu sinni setið á hringborðum í stórum
ráðstefnusal. Fyrirlestrarnir voru fjölbreyttir og
fóru yfir breytt svið. Einnig vakti það talsverða
athygli að hlutfall kynjanna var jafnt, en
steypuheimurinn hefur lengi hallað í aðra áttina.
Af tólf fyrirlesurum voru sex konur og sex karlar.
Dagskráin var fjölbreytt, farið var í efnisfræði
steinsteypu, nýjungar í bendingum og þá
möguleika sem steypan býður upp á. Árleg
nemendaverðlaun voru veitt, en handhafi
þeirra Birgir Pétursson lést af slysförum í
janúar 2017 og það voru því foreldrar hans og
systkini sem tóku við þeim fyrir hans hönd.
Steinsteypuverðlaunin voru að þessu sinni veitt
vegna framlag hönnuðar til efnisins, en það

var arkitektinn Högna Sigurðardóttir sem hlaut
þau fyrir fjölmörg verkefni sín í gegnum tíðina.
Hún var sannkallaður frumkvöðull í notkun á
steinsteypu í húsum sínum og hugsaði út fyrir
boxið. Það var forseti Íslands, Herra Guðni Th.
Jóhannesson sem veitti verðlaunin fyrir hönd
Steinsteypufélagsins og kunnum við honum
miklar þakkir fyrir að sýna okkur þá virðingu. Það
var síðan sannur heiður fyrir Steinsteypufélagið að
veita dagskrárgerðarmanninum Agli Helgasyni og
arkitektnum Pétri H. Ármannssyni viðurkenningu
fyrir þættina Steinsteypuöldin sem sýnd var
á RÚV. Það voru einstaklega vel heppnaðir
þættir sem fóru ítarlega og skemmtilega yfir
sögu steinsteypunnar sem aðalefni í íslenskri
byggingarlist.
Það er því ljóst að steinsteypudagurinn 2017
var einstaklega vel heppnaður og mikil gróska
og gleði sem ríkir í umhverfi steinsteypunnar á
Íslandi.
Steinsteypufélag Íslands
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STEINSTEYPUVERÐLAUNIN
Haustið 2009 lagði Steinsteypufélagið upp með nýtt verkefni, Steinsteypuverðlaunin.
Síðan þá hafa verðlaunin fest sig í sessi og þykja eftirsóknarverð í dag. Verðlaunin eru
veitt mannvirki og aðilum þess, nefnilega verkkaupa, hönnuðum og framkvæmdaaðila.
Umgjörðin um verðlaunaafhendinguna hefur alla tíð verið glæsileg og hafa verið afhent
af forseta Íslands.
Verðlaunin eru veitt nýlegu mannvirki á Íslandi þar sem saman fer áhugaverð og vönduð notkun
á steinsteypu í manngerðu umhverfi. Frá upphafi hefur leiðarstefið verið að steinsteypa sé
áberandi í mannvirkinu og að handverk og annað handbragð sem leiðir af hönnun og notkun
sé framúrskarandi. Einnig er lögð áhersla á að mannvirkið auðgi umhverfi sitt og sýni augljósan
metnað þeirra sem að verkinu koma.
Það er starfshópur félagsins sem hefur haldið utan um Steinsteypuverðlaunin:
Steinsteypufélag Íslands
Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, formaður (frá 2010)
Nýsköpunarmiðstöð Íslands Ólafur H. Wallevik (frá 2010)
Listaháskóli Íslands		
Jóhannes Þórðarson (2010-2011)
				
Steinþór Kári Kárason (frá 2013)
Verkfræðingafélag Íslands
Björn Marteinsson (frá 2010)
Arkitektafélag Íslands		
Þórhallur Sigurðsson (2010)
				Jóhann Einarsson (frá 2011)
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Hópurinn hefur unnið vel saman og sinnt þessu verkefni af mikilli fagmennsku. Samkomulag hefur alltaf
náðst um hvaða mannvirki sé þess verðugt að hljóta verðlaunin án þess að slakað sé á kröfum um vandað
handbragð og frumlega notkun steypu.
Mikil breidd hefur einkennt val starfshópsins en um er að ræða bæði ný mannvirki, endurgerð eldra húss
og forsteyptar einingar. Finna má mannvirkin um allt land.

Eftirtalin mannvirki hafa hlotið verðlaunin:
2010 Göngubrýr yfir Njarðargötu og Hringbraut
2011 Sundlaugin Hofsósi
2013 Nýja bíó
2015 M-laga sjónsteypa í tengibyggingu íþróttamannvirkja í Grindavík
2016 Snæfellsstofa
2017 Heiðursverðlaun: Högna Sigurðardóttir
Höf.: Þorbjörg Hólmgeirsdóttir, fagstjóri rannsóknarstofu Mannvits

Rannsóknarstofa
Steinsteypa, múr og fylliefni
Eftirlit, prófanir og vottun efnisgæða
Umhverfis- og efnamælingar
Jarðefnarannsóknir
Greining á myglu og sýnataka

EFLA VERKFRÆÐISTOFA
+354 412 6000

efla@efla.is

www.efla.is
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BRÁÐABIRGÐABRÚ Á

STEINAVÖTN Í SUÐURSVEIT
Það var síðustu vikuna í september
síðastliðinn sem það gerði úrhellisrigningu
á suðaustur- og austurlandi. Mikið hafði
rignt á undan og var því allur jarðvegur
gegnsósa og tók ekki við lengur. Mikil flóð
urðu, aurðskriður og urðu margir innlyksa í
vatnavöxtunum. Á miðvikudagskvöldinu 27.
september 2017 hringdi vegfarandi í lögreglu
og tilkynnti að sig væri búið að myndast í
brúnni á Steinavötnum í Suðursveit. Um var
að ræða 100 m steinsteypta einbreiða brú í
sex höfum frá árinu 1962. Strax var tekin sú
ákvörðun að banna umferð þungra bíla og
á fimmtudagsmorgni héldu sérfræðingar á
vegum Vegagerðarinnar af stað í að skoða
aðstæður á landssvæðinu. Ljóst var að
skemmdir voru umfangsmiklar víða og við
nánari skoðun á sigi að ástandið var verra en
talið var í upphafi. Bráðabirgðaútreikningar
sýndu að burðarþol brúarinnar var það mikið
skemmt að hún var talin ónothæf, þ.e. að togið
á járnunum í efri brún bita yfir milliásetum
væri það mikið að burðakerfið væri á floti.
Því var lokað fyrir alla umferð yfir brúna og
hringvegi 1 því lokað á tveimur stöðum vegna
vatnavaxtanna.
Hjá Vegagerðinni starfar sérhæfður
mannskapur í brúarsmíð og er eitt af
meginhlutverkum þeirra að vera til taks þegar
byggja þarf bráðabirgðabrýr á skömmum
tíma. Þar innaborðs er mikil þekking og
reynsla af hinum ýmsu verkefnum tengdum
brúarsmíði og viðhaldi á brúm. Undirrituð
starfar sem verkefnastjóri þessar vinnuflokka
og var hafist strax handa við að undirbúa
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framkvæmdina. Vegagerðin heldur úti lager
af notuðum stálbitum frá aflögðum brúm sem
nýta má í bráðabirgðabrýr sem þessa og hægt
að útfæra hönnun fljótt af reynsluboltum
hönnunardeildar. Notuðum við föstudaginn
29. september til að undirbúa framkvæmdina,
safna saman því efni og búnaði sem til
þurfti, skipuleggja flutninga á aðföngum,
fá gistingu og fæði fyrir mannskapinn og
skipta verkþáttum á milli. Vinnuflokkur
Vík hóf þegar í stað smíði timburfleka á
Selfossi sem notaðir voru í brúargólfi, en
timburlager Vegagerðarinnar er geymdur
þar. Verkefnastjórinn ásamt Vinnuflokki
Hvammstanga brunaði austur í Suðursveitina
föstudagskvöldið og var komið á náttstað eftir
miðnætti. Mikið mæddi á ferðaþjónstuaðilum
vestan megin við brúna, en þjónustan var til
fyrirmyndar. Gist var á Reynivöllum og fæði var
fengið á Gerði.
Snemma laugardagsmorgun var
mannskapurinn mættur á verkstað og byrjað
var að setja upp búnaðinn. Framkvæmdin
felst í því að reka niður 10 m langa
timburstaura sem fengnir eru hjá RARIK
með stórum slaghamri sem Vegagerðin á,
koma fyrir stálskúffum ofan á, því næst eru
settir stálbitar og að lokum timburgólf og
vegrið. Undirstöðurnar voru alls átta og eru
fjórir timburstaurar í hverri. Mesta óvissan
í verkinu var háð niðurrekstrinum, en hann
er hin svokallaða bundna leið í verkinu.
Fyrsti staurinn var rekinn niður seinni part
laugardags og sá síðasti á mánudegi. Verkið
gekk hratt og voru fyrstu dagarnir langir. Alla
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helgina var verið að flytja brúarefni, aðföng og
mannskap á staðinn. Mikið vatn var fyrstu dagana
og voru það einu vandræðin sem urðu í verkinu.
Allt gekk þó fullkomlega upp, ekkert óvænt kom
upp á og allir gengu hratt og örugglega til verks.
Brúin var opnuð fyrir umferð á miðvikudegi kl.
12, þ.e. 5 dögum eftir að byrjað var að reka niður
undirstöður.

Á Íslandi er allra veðra von, náttúruhamfarir
reglulegar og mannvirkin okkar mörg hver komin
til ára sinna. Það er því ljóst að sambærilegir
atburðir eru líklegir í náinni framtíð, en það
er stefna okkar að viðhalda verðmætum
samfélagsins eins og best er á kosið og vinna
Vinnuflokkar Vegagerðarinnar að því verkefni
allan ársins hring um land allt.

Mikil jarðvinna var vegna vatnaveitinga og
vegagerðar að nýju brúnni. Þar stýrði verki
reynsluboltinn Reynis Gunnarsson, rekstrarstjóri
á Höfn og fékk hann til sín alla þá sem tæki áttu í
nágrenninu. Þetta var því mikið samvinnuverkefni
og mikil gleði og jákvæðni ríkti á verkstað þrátt
fyrir álag og erfiðar aðstæður.

1

A

2

3

Höf. Ingunn Loftsdóttir, verkfræðingur hjá
Vegagerðinni

4

5

6

7

Árangur í verki

A

B

B

C

C

D

D

E

Mannvit er þekkingarfyrirtæki á alþjóðamarkaði á sviðum orku, iðnaðar og mannvirkja. Mannvit rekur stærstu einkareknu rannsóknarstofu landsins fyrir
mannvirkjagerð, ásamt því að eiga færanlega rannsóknarstofu sem hægt er að setja upp tímabundið á verkstað. Sérfræðingar okkar framkvæma allar
helstu prófanir, rannsóknir og greiningar ásamt aðstoð við framleiðslu- og framkvæmdaeftirlit.

1

2

3

4

5

E

6

7
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REIKNILEGUR

AÐSKILNAÐUR Í STEINSTEYPU
Á síðustu árum hefur Rannsóknastofa
byggingariðnaðarins (Rb) við
Nýsköpunarmiðstöð Íslands í auknum mæli
stundað flóknar straumfræðilegar rannsóknir
með hjálp reiknilegrar straumfræði (e.
computational fluid dynamics – CFD). Hér
er átt við reikninga á flæði steinsteypu,
múr og sementsefju í fersku ástandi (þ.e. í
vökvakenndu ástandi). Reynslan hefur sýnt
að slíkir reikningar geta verið mikilvægt
hjálpartæki við ýmsar rannsóknir sem deildin
vinnur að.
Eitt nýjasta verkefni Rb á þessu sviði er að þróa
leysi (e. solver) sem getur reiknað út hegðun
ferskrar steinsteypu í steypumótum og tekið
tillit til mögulegs aðskilnaðar í henni. Verkefnið
er styrkt af Rannsóknasjóði Rannís. Uppsetning
tölulegra reikninga fyrir ferska steinsteypu
(e. viscoplastic material) er almennt séð
afar flókið eðlisfræðilegt viðfangsefni og er
vísindasamfélagið enn að vinna að þróun og
endurbótum á þeirri flotfræði- og reiknilegu
aðferð sem á að líkja eftir slíku. Þetta á
sérstaklega við þegar hreyfing grófra fylliefna
eru tekin með í reikninginn, þar sem þau
geta haft möguleika á að mynda misleitt
ástand (andstætt einsleitu ástandi) fyrir sakir
aðskilnaðar.
Góð steinsteypa hefur marga kosti sem
byggingarefni, en þrátt fyrir það geta
steypuskemmdir komið fram. Ein aðalorsök
steypuskemmda er aðskilnaður í henni við
niðurlögn. Slíkt ferli er oft augljóst þegar
mótin eru rifin af, en þá er stundum hægt
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að sjá að grófkorna fylliefni hafa safnast fyrir
á botninum í steypumóti. Í versta falli getur
myndast steypuhreiður. Slæm áhrif aðskilnaðar
eru margvísleg, en í grundvallaratriðum leiðir
slíkt til skerðingar á burðargetu steypuvirkisins,
aukins gegndræpis, misleitrar rýrnunar,
sprungumyndunar o.s.frv. Markmiðið með
ofangreindum leysi er að geta séð fyrir
aðskilnað áður en eiginleg niðurlögn á sér
stað og þannig átt möguleika á úrbótum á
vinnuferli.
Í ofangreindu verkefni er notast við líkanið
OpenFOAM (openfoam.org) og hefur Rb
sett upp allmargar útgáfur á nokkrum 64
bita Linux vélum sem eru til umráða (vélar
sem eru flestar í eigu Steyputækni ehf.).
Einnig hefur deildin sett upp OpenFOAM
á ofurtölvunni Garpi í Háskóla Íslandi (sjá
ihpc.is) og eru umfangsmestu reikningar
verkefnisins gerðir þar. Fyrir utan að vera mjög
öflugt reikniforrit, þá er OpenFOAM að auki
ókeypis undir leyfinu GNU GPL (www.gnu.org/
licenses/licenses.html), nokkuð sem er mjög
mikilvægt þegar reikningar eru framkvæmdar
á Garpi. Hinsvegar er OpenFOAM óþjált
í notkun þar sem notendaviðmótið er í
aðalatriðum C++. Aftur á móti hefur notandi
aðgang að öllum forritskóðum, nokkuð sem
stuðlar að mikilvægu gegnsæi við forritun
eðlisfræðilögmála svo og jaðarskilyrða.
Sem dæmi um niðurstöður tilrauna tengdum
ofangreindu verkefni, þá hafa verði gerðir
reikningar á flæði ferskrar steypu í T-burðarbita,
sem er sýndur á mynd 1. Lengd bitans er
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3 m, hæðin er 0.63 m og breidd kragans (e.
flange) er 0.60 m efst en 0.20 m neðst. Þvermál
bendistálsins við botn bitans er 26 mm. Athuga
ber að ofangreindar víddir eru valdar af handahófi
og er þessi T-biti aðeins möskvaður til að athuga
eiginleika leysisins með tilliti til flæði steypu
í mótum með aðskilnaði. Steypunni er dælt
inn í mótið og er vídd slöngunnar 8 cm. Fjöldi
reiknisella í þessu tilviki eru tæplega 300,000.
Til greiningar á reikniniðurstöðunni er notað
þversnið sem er staðsett í miðju T-bitans og er
þetta snið sýnt á mynd 2. Þetta tiltekna þversnið
er í aðalatriðum með bláum lit (sem táknar

andrúmsloftið), en rauður og gulur litur er einnig
til staðar á neðri hluta sniðsins (sem er þversnið
steypunnar). Gula yfirborðið sýnir yfirborð
steypunnar en græni liturinn sýnir bendistálið.
Til greiningar á reikniniðurstöðunni er notað
þversnið sem er staðsett í miðju T-bitans og er
þetta snið sýnt á mynd 2. Þetta tiltekna þversnið
er í aðalatriðum með bláum lit (sem táknar
andrúmsloftið), en rauður og gulur litur er einnig
til staðar á neðri hluta sniðsins (sem er þversnið
steypunnar). Gula yfirborðið sýnir yfirborð
steypunnar en græni liturinn sýnir bendistálið.

Mynd 1. Möskvanetið og mál (í metrum) T-bitans [1].

Mynd 2: Þversnið í miðju T-bitans (sýnt með bláleitum lit). Sama snið er notað í mynd 3 [2].
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Mynd 3 sýnir niðurstöður tilraunareikninga
fyrir 3 mismunandi tilfelli, og gilda þau öll á
augnablikinu t = 15 s eftir að byrjað er að dæla
steypunni í mótið. Litrófsskali í þessari mynd
(efst) sýnir dreifingu grófu fylliefnanna, hér
skilgreind sem efniskorn sem ekki smjúga 11
mm möskvsikti. Hér er ennfremur gert ráð
fyrir að einungis grófu fylliefnin geti aðskilist.
Dökkrauði liturinn (gildið 0.4) sýnir hámarks
samsöfnun af grófum fylliefnum, þ.e. svæði
með hámark af grófu fylliefni. Hinsvegar sýnir
dökkblái liturinn (gildið 0) svæði þar sem
grófu fylliefnin vantar alveg. Á síðastnefnda
svæðinu er þá aðeins efjurík steypa með Dmax
< 11 mm. Á litrófinu frá blátt til ljósrautt (gildi í
kringum 0.2) er steypan í æskilegum hlutföllum
(þ.e. eins og hún kemur úr slöngunni). Að
lokum, blái liturinn ofan steypunnar táknar
andrúmsloftið.
Fyrir tilfellið á mynd 3 er flotskerspennan
(e. yield stress) sett á 10 Pa og plastíski
seigjustuðullinn (e. plastic viscosity) settur á
50 Pa.s, þar sem steypan er í þeim hlutföllum
óröskuðum af aðskilnaði (0.2). Við breytingu á
hlutföllum steypunnar (við aðskilnað) breytast
þessi flotfræðilegu gildi að sama skapi.
Þrjú mismunandi tilfelli eru sýndar á mynd 3,
merkt (a), (b) og (c). Fyrir tilfelli (a) er enginn
aðskilnaður í gangi í leysinum. Það er, til
prófunar þá er slökkt á þessum þætti. Mjög
smávægileg óregla í dreifingu á grófu fylliefni
á sér stað vegna dreifingar sem er til staðar í
slöngunni (sem steypunni er dælt í gegnum).
Þegar steypa með þessari dreifingu lendir á
steypuyfirborðinu í mótinu, þá smyrst hún um
allt mótið í samræmi við lögmál aðstreymis og
samfellu.
Fyrir tilfelli (b) er tekið tillit til áhrifa
þyngdarhröðunar á aðskilnað sem verður
vegna þyngdar grófu fylliefnana. Afleiðingin
sést greinilega á myndinni þar sem hlutfall
grófs steinefnis er hærra við botn T-bitans
en annarstaðar í mótinu. Í tilfelli (c), verður
aðskilnaður bæði vegna þyngdarhröðunar
og einnig vegna breytileika í skerhraða. Á
ensku eru þessi áhrif nefnd shear rate induced
particle migration.
Þar sem leysirinn er ennþá á hönnunarstigi
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ber að hafa í huga að niðurstaðan sýnd á
mynd 3 er aðeins til bráðabrigða. Þessi leysir
er byggður á töluvert flóknum fræðum, bæði
eðlisfræðilegum/verkfræðilegum og einnig
reiknilegum og því er of langt mál að fara í
saumana á þeim hér.
Eins og nefnt var að ofan, þá er verkefnið styrkt
af Rannsóknasjóði Rannís (styrknúmer 163382052) og er lokaskýrsla væntanleg síðari hluta
árs 2019. Einnig verður leysirinn (e. solver)
gerður aðgengilegur öllum sem vilja.
Jón Elvar Wallevik,
Rannsóknastofa byggingariðnaðarins,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Árleynir 2, 112
Reykjavík

Heimildir
[1] Jon Elvar Wallevik, Computing the
Rheological Behavior of Cement Paste,
Understanding the Fundamental Properties
of Concrete - Celebrating Professor Erik J.
Sellevold on his 75th birthday (Workshop
Proceedings), 25th - 26th April 2013,
Trondheim, Norway, (Eds: Sidney Mindess
and Karla Hornbostel), ISBN 82-7482-101-7.
[2] Jon E. Wallevik, Wassim Mansour, Olafur
H. Wallevik, OpenFOAM Casting Solver with
Segregation, International RILEM Conference
on Materials, Systems and Structures in Civil
Engineering, Conference segment on Fresh
Concrete, 22-24 August 2016, Technical
University of Denmark, Lyngby, Denmark,
Published by RILEM Publications S.A.R.L.
ISBN: 978-2-35158-184-1.
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Mynd 3:

Niðurstöður reikninga fyrir flæði í T-bita á augnablikinu
t = 15 s eftir að byrjað er að að dæla steypu í mótið.
Tilfelli (a): Enginn aðskilnaður í gangi í leysinum; Tilfelli
(b): Aðskilnaður vegna þyngdar grófu fylliefana (þ.e.
vegna þyngdarhröðunar); Tilfelli (c): Aðskilnaður vegna
þyngdarhröðunar og svo einnig vegna breytileika í
skerhraða (e. shear rate induced particle migration) [2].
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THERMO TEC
MILLIVEGGIR ÚR LÉTTSTEYPU
FRAMLEIDDIR Á ÍSLANDI
Thermo Tec Þróaði i-Tec 300 milliveggjakerfið
sem framleitt er úr Politerm Blu léttsteypu.
Sú léttsteypa var þróuð hjá ítalska félaginu
Edilteco group og er blanda af EPS plastkúlum,
grunnuðum með EIA-grunni frá Edilteco og
Portland sementi.
Thermo Tec hóf að þróa Politerm Blu blönduna
áfram árið 2015 með það að markmiði að hún
nýttist sem hráefni í innveggjakerfi félagsins og
framleiðslan yrði einsleit. Innveggjakerfið og
framleiðslutækin sem eru notuð voru hönnuð og
smíðuð hér á landi af Thermo Tec.

EN AF HVERJU?
Thermo Tec vildi vinna bug á þeim erfiðleikum
sem hafa verið að koma fram síðustu
ár í hefðbundnum veggjum þ.e. myglu,
rakaskemmdum og bágri hljóðvist.
Eftirfarandi atriði voru þau markmið sem Thermo
Tec ætlaði sér að ná.
Eftirfarandi upptalning voru þau markmið sem
Thermo Tec ætlaði sér að ná.
Þróa innveggjakerfi sem hefði:
• Lágt gufugegndræpi (litla rakadrægni)
• Veggi sem henta í öll rými þannig að ekki
þurfi margar tegundir veggja í eitt og
sama húsnæðið.
• Veggi með góða hljóðvist.
• Veggi með góða hljóðeinangrun.

• Veggi með góða hitaeinangrunn þannig að 		
auðvelt yrði að stjórna hitastigi í mismunandi
rýmum húsnæðis.
• Veggi sem einfalt er að setja upp til að 		
lágmarka mistök.
• Veggi sem hægt væri að setja upp við
mismunandi rakastig, til að útiloka þann
áhættuþátt að milliveggir séu settir upp 		
meðan rakastig nýbygginga er of hátt.
• Veggi sem hægt væri að klára uppsetningu
á þrátt fyrir að aðrir iðnaðarmenn t.d. rafvirkjar
og pípulagningarmenn ættu eftir að vinna við
veggina, þannig yrði öll skipulagning 		
auðveldari og tafir minni.
• Veggi þar sem uppsetningin krefðist ekki
mikils mannskaps, vinnusparandi og
þá hagkvæm.
• Veggirnir þyrftu að vera umhverfisvænir og 		
allur afskurður yrði að fullu endurvinnanlegur.

Markmiðin voru háleit í upphafi en í lok árs 2016
komst Thermo Tec á leiðarenda með verkefnið
og höfðu þeir þá skapað vöru sem stóðst
fullkomnlega ofangreind markmið.
Thermo Tec er einnig með CE vottun á framleiðslu
og gæðakerfum frá British Standard Institution
(BSI).
Höf. Hrafnkell Elísson
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VARMAÞRÓUN
SEMENTS
Nauðsynlegt er að þekkja til varmaþróunar sements í steypu til þess að geta framkvæmt
hitastigslíkingu og metið þróun þrýstiþols, hættu á sprungum vegna hitastigsspennu, frostþol o.fl.
fyrir tiltekna byggingarhluta.
Innræn varmaþróun (adiabatisk hitamyndun) er mæld með reglubundnum hætti í sementi frá
Aalborg Portland. Mælingarnar eru framkvæmdar samkvæmt staðlaðri blöndu, sbr. töflu 1.
kg/m3
Sement

310

Vatn

143

V/S-hlutfall

0,46

Kvarssandur 0/4 mm

812

Sjávarmöl 4/8 mm

445

Sjávarmöl 8/16 mm

677

Tafla 1:
Blöndunarhlutfall
fyrir steypu notað
til mælingar
á adiabatiskri
hitamyndun

Hitaþróunin er sýnd með eftirfarandi jöfnu:
Q(M) = Q ͦ ͦ * exp(-(ῑₑ / M)ᵅ )
þar sem M stendur fyrir tí malengdina og fastarnir Q ͦ ͦ ῑₑ og ᵅ, fyrir sement frá Aalborg Portland koma
fram í töflu 2.

VARMAÞRÓUNARBREYTUR

Q ͦ ͦ kj/kg
ῑₑ m.-tímar

ᵅ

RAPID
SEMENT

BASIS
SEMENT

LÁGALKALÍ
SÚLFATÞOLIÐ
SEMENT

AALBORG
WHITE

373

346

316

364

11,8

10,9

14,0

11,3

1,08

1,14

0,78

1,05

Tafla 2: Meðalgildi (2015/2016) f. mælingar á adiabatiskri hitamyndun
Mynd 1. Varmaþróun í sementi
frá Aalborg Portland – meðaltal
fyrir 2015/2016.

1TempSim er forrit frá Aalborg Portland,
sem er þróað til að nota við hitastigslíkingu fyrir einföld steypuþversnið.
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Áhrif frá öðrum
efnum og breytum
Sement er ekki eina efnið sem hefur áhrif á
varmaþróunina. Hún er m.a. háð íblöndunarefnum
og v/s-hlutfallinu.
Best er auðvitað að mæla varmaþróun tiltekinnar
steypu, en sé þess ekki kostur geta þær
leiðréttingar sem hér er lýst reynst góð nálgun.
Possólanefni s.s. svifaska og kísilryk, losa einnig
varma.
Varmaþróun í svifösku er ekki „föst stærð“ heldur
fer hún eftir sviföskunni, sementinu sem henni er
blandað við, sem og magninu sem fer í steypuna.
Samanlögð áhrif á varmaþróunina (þ.m.t.
hugsanleg víxlverkun við sementið) eru talin vera
á milli 150 og 180 kJ/kg, sem svarar til 40-50%
af varmaþróun sementsins, en varmaþróunin er
hægari.
Munurinn á hraða varmaþróunarinnar jafnast
að hluta út þar sem það er hin uppsafnaða
varmaþróun sem þróun hitastigsins í steypunni
byggist á.
Hvað kísilryk varðar hafa svipaðar athuganir skilað
sér í því að notað er gildi upp á 1,0 í TempSim fyrir
kísilryk, sem reynst hefur skila nokkurn veginn
sama varma og sement.
Íblöndunarefni geta haft mismunandi áhrif á
efnahvörfin, en eru allajafna annað hvort hlutlaus
(loftíblöndunarefni), tefjandi (flest þjálniefni) og
flotefni.
Þegar notaður er venjulegur skammtur af flotefni
hefur það miðlungi tefjandi áhrif, allt að 3-4 tíma,
en með stærri skammti má auka áhrifin verulega.
Töfin felur oftast í sér seinkun á því að hefðbundið
efnahvörf hefjist, sem oft hefur aðeins í för með
sér seinkun á hækkun hitastigs, en óbreyttan
hámarkshita.
Þegar verið er að steypa mjógerð mannvirki við
vetraraðstæður, þar sem hitinn í steypunni er
umtalsvert hærri en lofthitinn, getur steypan
kólnað áður en efnahvörfin hefjast af alvöru, en
slíkt getur lækkað hámarkshitann nokkuð.
Í TempSim forritinu er hægt að færa inn ætlaða
töf í fjölda klukkustunda.
Ekki hefur verið fjallað mikið um áhrif
hersluflýtandi efna á varmaþróunarferlið en

almennt verður svolítið hærri varmaþróun
(þó áfram frekar takmörkuð) á fyrstu
klukkustundunum, en svo fara efnahvörfin að
líkjast hefðbundnum efnahvörfum, oft af svolítið
minni krafti.
Varmaþróunin, sem áfram er takmörkuð, sem á
sér stað á fyrstu klukkustundunum getur stuðlað
að því að viðhalda hitastigi steypunnar við
vetraraðstæður (þar sem hersluflýtandi efni eru
hvað mest notuð) en á hinn bóginn er sjaldgæft
að hámarks-hitastigið hækki samhliða aukinni
notkun hersluflýtandi efna.

Vatns/sements-hlutfallið hefur áhrif á
varmaþróunina.
Þegar hægjast fer á varmaþróuninni eftir tvo
sólarhringa er það að hluta til vegna þess að
minna magn er eftir af sementi sem ekki hefur
hvarfast, og að hluta til (einkum ef v/s-hlutfall er
lágt) vegna þess að aðgengi að vatni minnkar
stöðugt og að „staðbundinn vatnsskortur“ í
kringum óhvarfað sement heftir efnahvörfin.
Því lægra sem v/s-hlutfallið er, því meira hægist
því á varmaþróuninni, eins og sést á mynd 2

.

Mynd 2. Varmaþróun fyrir RAPID-sement miðað
við mismunandi v/s-hlutfall.
Eins og fram kemur fer m.a. endanlegt hitastig Q ͦ ͦ
eftir v/s-hlutfallinu og er því í raun ekki sérstakur
eiginleiki sementsins heldur breyta með tiltekna
eðlisfræðilega þýðingu.
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Hinar breyturnar tvær breytast sömuleiðis kerfisbundið, eins og sést á mynd 3.
Á grundvelli þessa eru settar fram formúlur til leiðréttingar á v/s-hlutfalli, sbr. eftirfarandi, sem einnig
eru innbyggðar í TempSim.

Mynd 3. Tengsl breytanna við v/s-hlutfallið.
HITASTIGSLÍKINGAR
Með þeim leiðréttingum sem hér er lýst miðað við bindiefnissamsetningu (sement, svifösku og
kísilryk), íblöndunarefni og v/s-hlutfall ætti að nást góður árangur við áætlun hitastig með TempSim
forritinu.
Hitastigslíkingar eru þó almennt nákvæmastar þegar um er að ræða stærri byggingarhluti með stórt
þversnið yfir 30 – 40 cm, þar sem óvissa í tengslum við einangrun og mótaefna, hefur mun meiri
þýðingu þegar um smærri byggingarhluti er að ræða með þversnið undir 20-30 cm. //
Höf. Jacob Thrysøe, Tæknilegur ráðgjafi, M.Sc.
Aalborg Portland A/S, Industri
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Rb-blöð
Rb-blöð eru upplýsingaveita á byggingasviði um viðhald, hönnun og byggingu
mannvirkja. Blöðin spanna flest svið byggingariðnaðarins.

Upplýsingar og áskrift að Rb-blöðum er
á www.verslun.nmi.is

Nýleg Rb-blöð
Álgluggar

Gólf í votrýmum

PVC-gluggar

Gipsplötur

Timburgluggar

Krossviður

Einangrunarefni

Spónaplötur

www.nmi.is

Akureyri | Djúpavogi | Ísafirði | Reykjavík | Sauðárk rók i | Vestmannaeyjum
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MARSHALL HÚSIÐ
Marshall húsið var byggt árið 1949 sem
síldarbræðsla og var í því starfsemi tengd
fiskvinnslu í nærri 60 ár. Hönnuðir hússins
voru þeir Sigurður Guðmundsson og Eiríkur
Einarsson. Nú hefur húsið fengið nýtt hlutverk
og verið, síðan í mars sl., heimili Nýlistasafnsins,
Kling og Bang, Stúdíó Ólafur Elíasson og
Marshall Restaurant+Bar, eftir gagngerar
breytingar.
Hugmyndin að þessari umbeytingu á sér sögu
aftur til ársins 2012, þegar það fór að verða
sýnilegra í borgarmyndinni, vegna breytinga
á athafnasvæði HB Granda. Það var okkur
strax ljóst að þarna væri um mjög mikilvæga
byggingu að ræða sem nauðsynlegt væri að
virkja, þannig að það fengja sess í við hæfi
borginni, þar sem sem flestir gætu notið.
Í fyrsta lagi er Marshall húsið mjög gott dæmi
um iðnaðarbyggingu frá miðri 20. öld. Því
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miður þá sjást ekki mörg dæmi um þannan
afgerandi tíma í atvinnusögu borgarinnar og
því mikilvægt að varðveita það og endurvekja
á ný. Í öðru lagi stendur húsið á lykilstað
í borginni, úti á Granda. Svæði sem hefur
verið í stöðugri þróun á undanförnum árum
og er í dag eitt mikilvægasta þróunarsvæði
borgarinnar, sérstaklega með tilliti til vaxtar
miðborgarinnar. Marshall húsið er á enda
Grandans og getur verið mikilvægur segull
í áframhaldandi þróun hans. Í þriðja lagi
horfðum við til þess að þarna væri einstakt
tækifæri til að tengja borgina við lifandi
fiskihöfn, sem í gegnum aldirnar hefur
verið lífæð borgarinnar, en verið tengd á
takmarkaðan hátt á undanförnum áratugum.
Síðast, en ekki síst, gafst þarna tækifæri til
að skapa umgjörð utan um nútímamyndlist í
borginni, stað sem væri síkvikur sýningargluggi
á það sem er að gerast, allt frá grasrótinni

STEINSTEYPUFÉLAG ÍSLANDS

til þekktari listamanna. Við vinnslu verkefnisins
var horft til allra þessara þátta, þannig að til yrði
heildsteypt verk sem hefði mikilvægt hlutverk
sem almenningsrými í borginni.
Húsið ber öll einkenni iðnaðarbygginga þess
tíma sem það er byggt á. Steyptir útveggir, með
málaðri borðaáferð, og áberandi stórum gluggum
gefa húsinu einstakan svip, sem er bæði látlaus og
skýr. Húsið er tvískipt, á þremur hæðum í syðsta
fjórðungi þess en á fjórum hæðum til norðurs. Að
auki var til staðar inndregin hæð. Að innan eru
sterklegar steyptar súlur og bitar í reglulegum
hrynjanda einkennandi en þetta einfalda og opna

burðarkerfi tryggði nauðsynlegan sveigjanleika
í innra skipulagi og fyrirkomulagi búnaðar. Mjög
vel hefur verið vandað til hússins í upphafi og
er steypa þess í góðu lagi. Allur uppsláttur er
vandaður og réttur, en burðarvirkið þynnist
með reglulegum hætt upp hæðirnar, þannig að
súlurnar mjókka um 5 sentimetra milli hæða og
það sama á við um bitana. Eina byggingarefni
hússins er steinsteypa og þegar við komum að
verkinu var þar ekkert annað að sjá; hvorki lagnir,
einangrun eða innréttingar, bara falleg steypa. Það
var því strax ljóst að eitt meginviðfangsefnið væri
að móta arkitektóníska nálgun við að uppfæra
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húsið, þannig að það stæðist nútímakröfur.
Nálgun sem byggðist á því að styrkja einkenni
þess og gæði þannig að það fengi að njóta sín
sem best í nýju hlutverki.
Nauðsynlegt var að einangra og múra alla útveggi
en steypuáferð á súlum, bitum og í lofti var haldið
þannig að sterklegt burðarkerfi hússins fengi að
njóta sín. Viðgerðum á steypu var haldið í algeru
lágmarki þannig þau ör sögunnar sem húsið
hefur safnað á líftíma sínum væru sýnileg. Þannig
má segja að sterklegt, afgerandi og vandað
burðarvirki hússins sé dregið fram og gert sýnilegt
innan í verndandi hjúp útveggjanna. Nauðsynlegt
var að koma fyrir nýjum aðalstiga í húsinu og

vísar hönnun hans til upphaflegrar efniskenndar
hússins; ómáluð steinteypa með borðaáferð.
Þannig er stiginn í sterku sambandi við húsið
án þess að reyna að sýnast upphaflegur. Þessu
er náð fram í hnitmiðuðum útfærslum, þar sem
hann er steyptur upp með lítið eitt frábrugðinni
borðaklæðningu og er slitinn frá veggjum
hússins. Þannig er hann hugsaður sem sjálfstæður
hlutur, með sín eigin einkenni, í sterku sambandi
við umhverfi sitt. Á efri hæðum hússins eru
sýningarsalir, sem eru hvítmálaðir með sýnilegum
lögnum og búnaði, sem endurspeglar stöðu þess
sem hluta sem bætt var við upprunalega húsið,
sem verður þannig sýnilegt. Á jarðhæðinni er
að finna veitingastað, sem einkennist af sterkri
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og einfaldri efniskennd; steynsteypa, viður,
leður og stál. Steypa í súlum og veggjum var
háþrýstiþvegin undir mjög miklum þrýstingi,
þannig að öll málning og fínefni steypunnar
voru þvegin burt þannig að eftir stendur
gróf dökk áferð fylliefnanna. Eldra gólf var
brotið upp og yfir það steypt ný gólfplata,
með innsteyptum hitalögnum, sem var
terrassóslípuð og lökkuð. Þannig má segja
að tryggð hafi verið haldið við steinsteypuna
sem megin efni hússins og það undirstrikað
með margvíslegri notkun og útfærslum sem
beitt er til að styrkja arkitektónískar áherslur

endurgerðarinnar og gera þær sýnilegar.
Í þessu verkefni hefur hlutverk arkitektsins
verið víkkað mjög frá hinu hefðbundna.
Hugmyndin að breyttu hlutverki hússins
kviknaði og á löngum mótunartíma tengdum
við eigendur, leigutaka og aðra sem að verkinu
komu. Þannig var verkefnið frá uppha til enda
í okkar höndum og ákvarðanir á öllum stigum
voru teknar á grundvelli arkitektúrs, með það
að markmiði að gefa byggingunni nýtt líf, í
sterku sambandi við umhverfi sitt þannig til
yrði nýr staður fyrir almenning í borginni.

ARKITEKTAR: Kurtogpi
Ásmundur Hrafn Sturluson Steinþór Kári Kárason í samstarfi við ASK Arkitekta
VERKFRÆÐIRÁÐGJÖF: Víðsjá Burðarþols- lagna- og loftræstihönnun
Efla Bruna- og rafmagnshönnun
GRAFÍSK HÖNNUN: E&Co. Einar Geir Ingvarsson
VERKKAUPI: HB Grandi
HEILDARSTÆRÐ: 1840 m2
VERKLOK: Mars 2017
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STEINSTEYPUDAGURINN
2018
9. MARS Á GRAND HÓTEL

Dagskrá
12:30 Skráning - Básar til sýnis
13:00 Setning
13:10 Staða byggingarrannsókna á Íslandi / Norrænt samstarf - Ólafur Wallevik, NMÍ
13:30 i-Tec milliveggjakerfi úr léttsteypu - Stefán Vignisson og Barði Kárason,
Thermo Tec
13:50 Truck mix simulations - Jón Elvar Wallevik, NMÍ
14:10 Viðhald vita - Ingvar Hreinsson, Vegagerðin
14:30 Hús eða ekki hús - Anna Sigríður Jóhannsdóttir, VA arkitektar og Halldór Daðason, Verkís

14:50 Kaffihlé
15:10 Cityringen – stækkun á neðanjarðarlestarkerfi Kaupmannahafnar: Yfirlit og kröfur til steinsteypu
- Jón Axel Jónsson
15:30 Að brúa bilið - Guðrún Þóra Garðarsdóttir, Vegagerðin
15:50 Marshallhúsið - Steinþór Kárason, Kurt og Pí
16:10 Ráðstefnulok - Pétur Jóhann
16:30 Léttar veitingar
Skráningargjald: 15.000 kr.
Nemagjald: Frítt, hámark 40 nemendur*
Básar: 50.000 kr.

Skráning í gegnum Facebook síðu Steinsteypufélagsins eða
á www.steinsteypufelag.is

*Nemagjald 2018 er í boði:
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