Mat á kostnaaðaráhrifum
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Unnið fyrir Samtök Iðnaðarins og Búseta hsf. nóvember 2012

Formáli
Meðfylgjandi er mat á kostnaðarauka byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem Samtök iðnaðarins og
Búseti hsf. létu vinna fyrir sig í nóvember. Kostnaðaraukinn er metinn út frá 24 íbúða fjölbýlishúsi við
Litlakrika 1, Mosfellsbæ í eigu Búseta hsf. og tekið í notkun 2010.
Forsaga málsins - Erindi Samtaka iðnaðarins og Búseta í mars 2012
Samtök iðnaðarins og Búseti Húsnæðissamvinnufélag sendu sameiginlegt erindi til
Mannvirkjastofnunar þann 28. mars þar sem þess var krafist að reiknaður yrði kostnaðarauki sem
hlytist af nýrri byggingarreglugerð nr. 112/2012. Vísað var til 6. gr. reglugerðar nr. 812/1999 um
eftirlitsreglur hins opinberra, sbr. lög um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999. Fulltrúum SI og Búseta
hsf. þótti ljóst að kostnaðaráhrif nýrrar reglugerðar yrðu veruleg og ekki væri ásættanlegt að hið
opinbera hygðist einvörðungu fela nefnd að vakta kostnaðaráhrif komandi missera. Til þess að
auðvelda frekari vinnslu erindisins fylgdu hönnunargögn vegna húss við Litlakrika 1, Mosfellsbæ sem
viðmiðunardæmi. Húsið er í eigu Búseta og tekið í notkun 2010. Húsið er dæmigert 3. hæða
fjölbýlishús, steinsteypt, einangrað að innan, steinað og með viðsnúnu þaki. Það var valið vegna þess
að það er gott sýnishorn þeirra húsa sem talist hafa hefðbundin. Þess ber að geta að stærðir og
hönnun hússins fer í mörgum tilvikum vel umfram lágmarksákvæði fyrri reglugerðar. Þar má nefna að
einstök rými eru stærri en lágmarksákvæði eldri reglugerðar kveður á um. Lyfta er í húsinu þótt það
hafi ekki verið krafa í eldri reglugerð og svalagangar draga úr kostnaðaráhrifum á brunahönnun. Ljóst
er að kostnaðarhækkun hefði orðið meiri ef reiknað væri út frá „lágmarkshúsi“ samkvæmt eldri
reglugerð.
Svar barst frá Mannvirkjastofnun þann 19. október. Þar kom fram að kostnaðarauki á hinum ýmsu
liðum væri ýmist enginn eða óverulegur. Að mati fulltrúa SI og Búseta er svarið ekki fullunnið,
spurningum ekki svarað nema að litlu leyti og niðurstöður því ekki marktækar. Í kjölfarið var ákveðið
að SI og Búseti fengju óháðan aðila til að kostnaðarreikna húsið út frá nýrri reglugerð. Í þeim tilvikum
þar sem tölulegar upplýsingar fylgdu svari Mannvirkjastofnunar var miðað við þær í útreikningum.
Þar má nefna álit Björns Marteinssonar fyrir MVS um umfang einangrunar og samanburðartöflu MVS
um stækkun rýma í Litlakrika. Niðurstaðan er að kostnaðaráhrif á sambærilegu mannvirki og Litlakrika
1 yrðu aldrei lægri en 9,6%. Þá er þó eftir að taka inn kostnaðarauka vegna fjölda atriða sem
nákvæmar forsendur liggja ekki fyrir um s.s. brunahönnun, hljóðvist, merkingar, aðgengi mál fatlaðra
o.fl. Því er hér um að ræða tölu sem liggur nokkuð undir því sem reyndin yrði. Samtök iðnaðarins og
Búseti hsf. vona að þeir útreikningar sem hér fylgja geti nýst sem innlegg í nauðsynlega vinnu við
umbætur á nýrri reglugerð. Endurskoðun er ekki síst nauðsynleg með hliðsjón af þjóðhagslegum
áhrifum s.s. áhrifum á neysluverðsvísitölu og húsnæðisverð, horfur og rekstrarumhverfi í íslenskum
byggingariðnaði og tengdri starfsemi. Þá má nefna umhverfislega þætti en umfang byggingarefnis
eykst að óbreyttu verulega og skýtur það nokkuð skökku við í reglugerð sem ætlað er að tryggja
vistvænar áherslur. Nauðsynlegt er að gildistöku verði frestað og hún tekin til frekari umfjöllunar en
erindi þess efnis hafa þegar verið send á vegum Samtaka íslenskra sveitarfélaga, Samtaka iðnaðarins,
Arkitektafélagi Íslands og Verkfræðingafélagi Íslands.
Tengiliðir:
Samtök iðnaðarins Friðrik Ágúst Ólafsson fridrik@si.is
Búseti hsf. Guðrún Ingvarsdóttir gudrun@buseti.is
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INNG
GANGUR
R
Hér er skoðaður sá kostnaðarau
k
ki sem verðu
ur á nokkrum
m þáttum við byggingu fjö lbýlishússins
s að Litlakrikii 1 í
gingarreglug
gerðar nr. 11
12/2012. Hús
sið er af brúúttóstærðinni 3.346 m2, að
Mosfellssbæ með gildistöku bygg
meðtaldri bílageymslu, sem er 79
91 m2.
kostnaði hússsins upp á 262.000 krónur á brúttóferme
eter miðað við
Gengið er út frá byggingark
arreglugerð 441/1998 og
g er sú tala byggð á he
efðbundnu húsi af þessaari gerð og stærð
s
(stöðlu
uðu
bygginga
húsi). R
Reiknaður err síðan sá viðbótarkostn
v
naður sem byggingarreg
b
lugerð 112/22012 hefur í för með sé
ér á
sömu þæ
ætti. Valin eru þau atriði sem vega m
mest í þessum
m samanburði og tekið tilllit til mismun
nandi kostna
aðar
á húsi, bílageymslu
u og svölum
m sem dæm
mi. Vitað er
e að mörg fleiri atriði breytast, se
em auka mu
unu
arkostnaðinn
n við gildistö
öku nýrrar re
eglugerðar, en
e ekki var lögð vinna í það nú að greina þau og
bygginga
kostnaða
arreikna, til þess
þ
hefði þu
urft meiri tíma
a en var tiltæ
ækur fyrir þes
ssa samante kt.
Viðbótarrkostnaður er
e reiknaður sem ca. tala
a í krónum á brúttóflöt húss,
h
og útreeikningurinn látinn standa á
sléttum hundruðum króna.
k

FORS
SENDUR
Líta verð
ður á saman
ntekt þessa sem
s
eitt skreff af fleirum í átt til þess að
a greina au kinn bygging
garkostnað með
m
gildistökku byggingarreglugerðarr nr. 112/20
012, eins og
o áður er nefnt. Vald ir voru þeirr nýju þætttir í
bygginga
arreglugerðin
nni sem taldir eru hafa m
mest áhrif til aukins kostnaðar, en eiinnig er bentt á nokkur attriði
önnur se
em eftir er að
ð reikna, sem
m vitað er að auki kostnað
ðinn.
Ganga má út frá því að fjjölmörg önn
nur atriði eigi
e
heima í yfirliti yffir aukinn kostnað
k
veg
gna
bygginga
arreglugerða
arinnar, sem
m hefur ekki enn unnist tími til að greina.
g
Til marks um það má sjá að
Brunatæ
æknifélag Ísla
ands gerði um
u 65 athug
gasemdir við
ð einn kafla reglugerðariinnar, en þe
eir eru alls 16
1 í
bygginga
arreglugerð 112/2012, mismunandi
m
u
umfangsmikllir.

NIÐU
URSTAÐ
ÐA
Aukinn byggingarko
ostnaður hússins að Litla
akrika 1 í Mosfellsbæ er eftirfarandii með gildisttöku bygging
garreglugerrðar nr. 112/2
2012, samkv
væmt meðfyl gjandi útreik
kningi:
Á brúttófflöt húss:
Áætlaður ko
ostnaður miða
að við reglug
gerð 441/199
98
Skilgreindur viðbótarkosttnaður vegna
a nýrrar bygg
gingarreglugerðar
Óskilgreindu
ur viðbótarko
ostnaður vegn
na nýrrar byg
ggingarreglugerðar
Samtals án óskilgreinds
ó
viðbótarkosttnaðar

262.000 kr/m
m2
25.100 kr/m
m2
? kr/m
m2
287.100 kr/m
m2

Hlutfallsleg viðbót:
v

9,6%

Fyrir hússið allt:
Áætlaður ko
ostnaður miða
að við reglug
gerð 441/199
98
Skilgreindur viðbótarkosttnaður vegna
a nýrrar bygg
gingarreglugerðar
Samtals án óskilgreinds
ó
viðbótarkosttnaðar

8876.652.000
0 kr
83.985.000
0 kr
9960.637.000
0 kr

Fullyrða má að viðbó
ótarkostnaðu
urinn aukist ttöluvert frá þessu
þ
þegar búið er að bbæta óskilgre
eindum kostn
naði
við, en e
ekki er gerð tilraun
t
til að áætla
á
þá tölu
u hér.
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ÖNNUR ÁHR
RIF – SE
EM EFT
TIR ER AÐ
A FJALLA UM
M
Þessi ko
ostnaðaraukki hefur einn
nig áhrif á a
aðra veigam
mikla þætti í þjóðfélagin u, sem höfu
undur þessa
arar
samante
ektar hefur ekki
e
séð fjalla
að um. Ástæ
æða sé því til að spyrja höfunda
h
nýjuu byggingarre
eglugerðarin
nnar
og þá ssem nú legg
gja til gildistö
öku hennar, hvort þeir hafi
h
gert sér grein fyrir þþeim víðtæk
ku áhrifum sem
s
breytingarnar muni hafa,
h
taki þæ
ær gildi eins o
og þær birtast nú í regluge
erðinni.
Hafa þeir t.d. gert sé
ér grein fyrir því að þessii aukni byggingarkostnað
ður muni hæ
ækka neysluvísitöluna og þar
með öll lán skuldara
að þeirra ? Hafa þeir ge
a landsins og
g vaxtakostna
ert sér grein fyrir því að þetta
þ
mun au
uka
eignir fjjármálafyrirtæ
ækja á kostnað almen nings. Ge
etur t.d. verrið að vísvittandi sé ve
erið að hækka
eiginfjárhlutfall sjóða
a og auka te
ekjur þeirra, svo sem íbú
úðalánasjóðs
s og lífeyrisssjóðanna sem
m eingöngu eru
með verrðtryggð útlán
n?
Greinarh
höfundur telu
ur brýnt að slíkum spurn
ningum sé svarað
s
áður en byggingaarreglugerð 112/2012 te
ekur
gildi, þannig að öll áhrif
á
breytinganna liggi fyyrir og að ljós
st sé að þeir sem standaa að þessum
m breytingum viti
um öll áhrif þeirra og
g standi þann
nig vísvitandii að þeim.
Höfundu
ur greinargerrðar þessarar leggur því ttil að skoðuð
ð verði, auk þeirra
þ
áhrifa sem ný bygg
gingarreglug
gerð
mun haffa á beinan byggingarkos
b
stnað, hver á
áhrifin verði á fjölda margt annað í ísleensku þjóðfé
élagi svo sem
m:
Kostnað
ðarauka: Árle
egur bygginga
arkostnaðara
auki við nýby
yggingar
Árle
egur kostnaða
arauki húseig
genda eftir að
a byggt hefu
ur verið
Árle
egur kostnaða
arauki leigjen
nda
Árle
egur kostnaða
arauki vegna
a minni framk
kvæmda (atv
vinnuleysi)
Árle
egur kostnaða
arauki þeirra
a landsmanna
a sem eru nú
ú með verðtrryggðar skuld
dir
Tekjuauka:

Árle
egur tekjuauk
ki hins opinbe
era.
Árle
egur tekjuauk
ki fjármálasto
ofnana (verðb
bætur)

Eignatilffærslu: Eign
natilfærsla frá
á einstakling um og fyrirtæ
ækjum landsins, til hins oopinbera (Íbúðalánasjóðs),
til ba
anka (hið opinbera, t.d. L
Landsbankinn
n), til lífeyriss
sjóða og til úútlendra aðila
a (t.d.
vogu
unarsjóða) og
o annarra fjá
ármálastofna
ana.

Reykjavvík 19-11-201
12

_______
___________
__________
___________
________
Sigurðurr Ingólfsson
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Áh
hrif aukkinna krafna
k
í byggingarre
egluge
erð 112
2/2012
2
á kostnað fjöllbýlishúss
sins að Litlakrika
L
1
1.

Aukin eina
angrun úttveggja, þaaks og neð
ðsta gólfs
Samkvæmt útreikningum
m Mannvirkja
astofnunar þarf
þ
58 mm viðbótareinaangrun í veg
ggjum, 200 mm
m
angrun í þaki (viðsnúið þa
að) og 50 mm
m viðbótareinangrun í neeðsta gólfi. Sé
S gengið útt frá
viðbótareina
þessum forssendum og eftirfarandi stæ
ærðum er ko
ostnaðaraukinn ca:
Útve
eggir (+58 mm):
1.81
18 m2 á
kr
1.500 kr =
2.727.0000
Þak (+200 mm):
87
70 m2 á 12.800 kr =
11.136.0000
kr
ðsta gólfpl. (5
50 mm): 95
56 m2 á
1.500 kr =
1.434.0000
Neð
kr
Alls::
kr =
15.297.0000
kr

Viðbótarrkostnaður vegna aukinnar einangrun
nar, reiknaðu
ur á m2 húss, ca.

2.

4.60
00 kr/m2

Aukin stæ
ærð húss veegna aukiinnar eina
angrunar
Til að halda sömu nettós
stærð rýma e
eftir aukna einangrun þá þarf að stækkka húsið um
m 1,49% eða um
m kosta um 272.000
2
kr/m
m2 = 13.573.0
000
49,9 m2 sem

unar húss, re
eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður vegna stækku

3.

4.10
00 kr/m2

Aukin stæ
ærð vegna aukins rým
mis í íbúðum samkvvæmt nýrrri byggingarreglugeerð
Mannvirkjastofnun hefur reiknað þ að viðbótarrrými sem fy
ylgir nýrri byyggingarregu
ugerð í hússinu
æ. Þær tölurr sýna að sttækka þarf íb
búðir um 3,448% eða um
m 88,9 m2 til að
Litlakrika 1 í Mosfellsbæ
gmarkskröfurr nýju regluge
erðarinnar, sem
s
hefðu ko
ostað um 244.180.000. Hefði húsið ve
erið
standast lág
byggt að öðrru leyti í sam
mræmi við lág
gmarksstærð
ðir eldri reglugerðar þá væ
æri stækkunin 4,06%.

Viðbótarrkostnaður vegna stækku
unar húss, re
eiknaður á m2
m húss, ca.

4.

7.20
00 kr/m2

Aukin stæ
ærð vegna aukins rým
mis í bílag
geymslu sa
amkvæmtt nýrri
byggingarrreglugerð
ð
Búseti hefur reiknað það
þ
viðbótarrrými sem fylgir
f
nýrri byggingarreg
b
glugerð í bíílageymslunn
ni í
æ. Þær tölur sýna að stæ
ækka þarf bílageymsluna um 33,8 m2
2 til að stand
dast
Litlakrika 1 í Mosfellsbæ
lágmarkskrö
öfur nýju reglugerðarinnarr, sem hefðu
u kostað um 5.983.000.
5

unar húss, re
eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður vegna stækku

5.

1.80
00 kr/m2

Viðbót veegna aukin
nnar lostræ
æstingar
Mannvirkjastofnun telurr að loftræsstikerfi þurfi að hanna í nýbygginngar við gild
distöku nýrrrar
glugerðar. Loftræsting
L
h
hefur verið hö
önnuð í hús samkvæmt
s
eeldri reglugerrð en bent err á
byggingarreg
auknar kröfu
ur svo sem útsog
ú
frá eldh
húsviftu. Ef loftræsting skrifstofuhús
s
snæðis og íbúðarhúsnæð
ðis
er borið sam
man þá er mu
unurinn á ko
ostnaði nú um
m 1 – 1,5% hvað loftræssting skrifstoffuhúsnæðis er
dýrari á m2
2 húss. Hér er sett inn 0,5% kostn
naðaraukning
g með hliðsjjón af þessu
u, en kostna
að
þennan verð
ður að skoða
a nánar.

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

1.30
00 kr/m2

5

6.

Viðbót veegna stærrri innihurðða
Í grein 6.4.3 í byggingarrreglugerð se gir m. a.:
Almennt ska
al hindrunarla
aus umferðarrbreidd dyra í byggingum
m minnst veraa 0,87 m og
samsvarand
di hæð minns
st 2,07 m. Þ
Þetta þýðir að hurðir stæ
ækka frá því ssem nú er og
o ef reiknað
ð er
með að verð
ðið hækki í sa
ama hlutfalli verður þetta
a kostnaðarauki upp á ca . 3.235.000
1.0
000 kr/m2

Viðbótarrkostnaður re
eiknaður á m2
m húss, ca.

7.

Viðbót veegna sjálfvvirkrar opnnunar aða
alhurða
Aðalhurðir 5 stk. Kostna
aðarauki ca. 3.000.000 krr

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

8.

90
00 kr/m2

Viðbót veegna stækkkunar svallaganga
Í grein 6.4.3 í byggingarrreglugerð se gir m. a.:
Huga skal sérstaklega
s
að
a nægjanleg
gu rými til hliðar við svala- og garðddyr bygginga
a til athafna fyrir
f
hreyfihamlað
ða. Að mati Búseta þýð
ðir þetta aukn
ningu um 20 m2 á svalaggögnum Litla
akrika 1. Ef við
reiknum me
eð að slík rý
ými kosti um
m 150.000 krr/m2 þá er um
u að ræðaa kostnaðara
auka upp á ca.
3.000.000

Viðbótarrkostnaður re
eiknaður á m2
m húss, ca.

9.

90
00 kr/m2

Viðbót veegna nýrra
a handbókka og kenn
nslu
Kostnaðurinn er áætlaðu
ur um 2.000.0
000 kr. en ko
ostnað þenna
an verður aðð skoða nána
ar.

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

10.

50
00 kr/m2

Viðbót veegna hækkkunar á bíllakjallara vegna bíla
a fatlaðraa
Hækka þarf bílakjallara til að tryggja
a aðgang fatllaðara að stæ
æðum í kjalllara og í Litla
akrika 1 þarff að
n bílakjallaran
nn til að ekki verði stallarr í plötum hús
ssins að matti greinarhöfu
undar. Reikn
nað
hækka allan
er með 30 cm
c hækkun. Aukið flatarm
mál veggja myndi
m
verða og hækkun á gatnagerða
agjöldum myyndi
kosta um 4.7
700.000 kr

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

11.

1.4
400 kr/m2

Viðbót veegna stækkkunar á bíílastæðum
m fatlaðra úti
Búseti hefur reiknað þa
að viðbótarrý
rými sem fyllgir nýrri byg
ggingarregluugerð á lóð í Litlakrika 1 í
s
að stækkka þarf bílas
stæði þessi um
u 24 m2 til að standastt lágmarkskrö
öfur
Mosfellsbæ. Þær tölur sýna
erðarinnar, se
em hefðu kosstað um 600
0.000.
nýju regluge

Viðbótarrkostnaður re
eiknaður á m2
m húss, ca.

12.

200
2 kr/m2

Viðbót veegna aukin
ns fjármaggnskostnaðar
Sé viðbótin við bygging
garkostnaðin
nn 27.300 krr/m2 og byg
ggingartíminnn 24 mánuð
ðir, 4,45% (a
auk
gar) og að vaxtakostna ðurinn verði til jafnt á byggingartím
manum þá er niðurstað
ðan
verðtrygging
eftirfarandi án
á verðtryggingar. (Trúle
ega greiða margir
m
hærri vexti
v
en hér eer reiknað me
eð)

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

1.20
00 kr/m2
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_______
___________
__________
___________
___________
___________
_____________________
__________
Samtalss:

25.1
100 kr/m2

Heildarkkostnaður húss

287..100 kr/m2

Hækkun
n

9,6%

Önnurr atriði se
em enn hafa ekki vverið reik
knuð og metin:
m
13.

Viðbót veegna upphitunar bílaastæða og
g gönguleiiða
Þarf að skilg
greina betur

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

14.

? kr/m2

Viðbót veegna merkkinga vegnna algildra
ar hönnuna
ar
Þarf að skilg
greina betur

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

15.

? kr/m2

Viðbót veegna algild
drar hönnuunar að öð
ðru leyti en
e hér er ááður nefntt
Þarf að skilg
greina betur

eiknaður á m2
m húss, ca.
Viðbótarrkostnaður re

16.

? kr/m2

Nokkur attriði úr greeinargerð Brunatækknifélags Íslands
Í
um
m hertar kröfur um
brunavarn
nir í nýrri byggingar
b
rreglugerð
ð

Nokkra
ar athugase
emdir við ákvæði
á
um
m brunavarn
nir í nýrri re
eglugerð (vvísað í núm
mer greina
aí
byggingarregluge
erð). Hér eru
e taldar u
upp 8 athugasemdir, en þær erru alls um 65
6 í
greinarrgerðinni. Þessi atrið
ði öll þarf a
að skilgrein
na betur áð
ður en aukaakostnaður vegna
þeirra vverður reikknaður.

9.3.7. B runahólffun
Lágmarrks brunamó
ótstaða er EII60 sé ekki a
annað tekið fram. Áður máttu hurðirr almennt ve
era einum
flokki lakari þ.e. EI3
30 hurðir og E30 glugga
ar í EI60 vegg og er það almennur ppraxís

9.4.3. S
Stakir reykkskynjararr
Krafa um
m reykskynjara nánast alls
a staðar þ
þar sem ekki eru sjálfvirk
k viðvörunarrkerfi. Var áður
á
aðeins í
íbúðum og frístunda
ahúsum. Þó að þetta sé
é nú „óhanna
anlegt“ (þ.e. ekki í viðauuka 2) er þó
ó reyndar ge
efið
færi á að beita mati þar sem kra
afan er að re
eykskynjara
ar séu settir í byggingar „þar sem slííkt er talið
nauðsyn
nlegt“ – og þar
þ með að sleppa
s
þeim
m þar sem þe
eirra er ekki þörf.
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Krafa um
m aukinn fjö
ölda skynjara
a í íbúðum. Á
Áður einn pr. íbúð en nú
ú að auki einnn hver hæð
ð og pr. 80 m2
m
max.
Alveg nýý krafa er um
m að reyksk
kynjarar í íbú
úðarhúsum skuli
s
vera ha
arðvíraðir í rrafkerfi húss
sins, auk
rafhlöðu
u.

9.4.11 Almenn lýýsing á flóttaleiðum
Ný krafa
a um að teng
gja ljós í stig
gahúsum í vvíxl á sitt hvo
ora grein, og
g að auki verrja raflagnir að þeim fyriir
30 mínú
útna bruna(!). Þetta er til viðbótar krröfum um ne
eyðarlýsingu
u.

9.5.11. Öruggt svæði fyrir hreyfiham
mlaða
Þetta err ný krafa um
m aukapláss
s í stigahúsu
um, rafknúinn opnunarbú
únað og sérrstakt samsk
kiptakerfi.

9.6.12. Brunahólfun
Stórherttar kröfur um
m brunahólfu
un:
Nú skulu hurðir vera
a í sama flokki og veggu
urinn (sem reyndar
r
stan
ngast á við ýýmis önnur ákvæði
á
anna
ars
staðar í reglugerðin
nni).
Áður va
ar almenna krafan
k
EI60 brunahólf og
g EI90 bruna
asamstæður og hurðir aalmennt einu
um flokki læg
gri.
Nú er krrafan bæði á veggi og hurðir
h
frá EI6
60 og allt upp í EI 180

9.6.13 Loftræsikkerfi
Hér eru ýmis fyrri fo
orskriftarákvæði, leiðbei ningar og sttaðlaviðmið orðin að ófrá
rávíkjanlegum kröfum.
Forskrifttarákvæði um frágang lo
oftrása frá e
eldhúsum (187.17 í eldri rg.) er hert úr E30 B-s1
1,d0 í EI60 A2A
s1,d0 og
g má ekki rö
ökstyðja fráv
vik frá því

9.6.14. Brunamó
ótstaða hurða og hle
era
Þessa g
grein verður að lesa sam
man við 9.6. 12. Heimilt er
e með úðak
kerfi eða ef bbrunaálag er mjög lítið að
a
nota hurðir með 30 mín minni brunamótstö
b
öðu en veggurinn, þó ekki í NF 2,5 oog 6. Þetta þýðir
þ
t.d. að við
fáum a.m.k. 60-90 mínútna
m
hurrðir í íbúðum
m fyrir aldrað
ða, sjúkrahús
sum, skólum
m, verslunum
m,
samkom
musölum o.fll. , jafnvel þó
ótt þar sé úð
ðakerfi. Þetta
a eru verule
ega auknar kkröfur frá því sem áður
hefur tíð
ðkast.
Hert kra
afa um lyftuh
hurðir sem áður
á
var EI-C
C30 (gr. 201.10) en nú EI30-CSa.
E
A
Alþekkt er að
ð ekki er hæ
ægt
að fá reykþéttar ren
nnihurðir á ly
yftur þannig að nú má í raun ekki by
yggja lyftu m
með rennihurrðum

9.6.26. Lyftur
Aukin krrafa á bruna
ahólfun lyftuh
húss og rým
mis fyrir vélarr. Hurðir sku
ulu nú vera E
EI60, áður EI-C30.
E
Sjá einn
nig grein 9.6
6.14 með krö
öfum á lyftuh
hurðir sem banna
b
í reynd lyftur meðð rennihurðu
um.
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Undiirritun nýrrar byggin
ngarregllugerða
ar
Umhverffis- og auðlindaráðuneytti – Ný bygg
gingaregluge
erð undirrituð
ð – Tekið aff heimasíðu Umhverfisrá
áðuneytisinss, nokkur atriði frá 24.1.2012

Svandíss Svavarsdótttir umhverrfisráðherraa undirritaði í dag nýja byggingarreeglugerð.

Algild hönnun
Hugtakið algild höönnun lýsir nýrri hugm
myndafræði við hönnun mannvirkkja sem gerrir ráð fyrir að
þau séuu þannig úr garði
g
gerð að
a þau hentii öllum. Þettta rímar við
ð áherslur í lögum um mannvirki
m
e í
en
þeim err gerð sú krrafa að fólk
k sem eigi við fötlun eða veikind
di að stríða geti með öruggum
ö
hæ
ætti
komist inn og út úr
ú húsum, jaafnvel við óóvenjulegar aðstæður, svo
s sem í bbruna. Þá á við
v hönnunn að
hafa í hhuga mismuunandi þarffir og getu fólks með tilliti til sjónar og hey
eyrnar. Þann
nig sé gætt að
efnisvalli og útfærslum sem og
g hljóðvist oog birtuskily
yrðum innan
n- og utanhú
húss
Ný bygggingarreglugerð tekur gildi við birrtingu í Stjó
órnartíðindu
um. Bygginggafulltrúum
m er þó heim
milt
til 1. jaanúar 2013
3 að gefa út bygginggarleyfi að hluta til á grundvelli krafna eld
dri bygginggar‐
reglugeerðar ef eftir því err sóst, aðð uppfylltum ákveðnum skilyrððum sem og skilyrðum
mannvirkjalaga.

Nefn
nd um kostnaða
k
aráhriff nýrrarr byggin
ngarregglugerða
ar nr.
112/22012.
Skipuð 6. mars 20112
Nefndinn hefur það hlutverk að
ð meta kosttnaðaráhrif af framkvæ
æmd nýrrar byggingarrreglugerðar nr.
112/20112 fyrir sveeitarfélög og
g gera árlegga skýrslu til ráðherra um hver þeessi áhrif erru. Nefndinn er
skipuð ttil fjögurra ára og er þeess vænst aðð þá liggi fy
yrir skýrt maat á umrædddum kostnaaðaráhrifum
m.
Án tilnefningar
Hafsteinnn Pálsson, formaður
Þorsteinnn Sæmunddsson
Samkvæmt tilnefn
ningu Man
nnvirkjasto fnunar
Ingibjörrg Halldórsdóttir
Samkvæmt tilnefn
ningu Sambands íslen
nskra sveita
arfélaga
Gísli Noorðdahl
Tryggvi Þórhallssoon
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INNG
GANGUR
R
Mannvirrkjastofnun hefur
h
nú endurskoðað ein
nn lið í drögum sínum að mati á breeytingu á byg
ggingarkostn
naði
sem byg
ggingarreglu
ugerð 112/20
012 muni ha
afa í för me
eð sér. Þe
etta er liðurinnn einangru
un steinsteyp
ptra
útveggja
a, þar sem áður var einangrað með 100 mm
m
plastein
nangrun á iinnanverða útveggi. Mat
M
stofnuna
arinnar nú err að þessi aðferð standi st ekki nýja byggingarre
eglugerð og ddugi þá ekki að auka þyykkt
einangru
unarinnar. Í staðinn verð
ði að einangra
a.
a veggi að utan og klæða
uki sem verð
ður á þessum
m þætti við byggingu
b
fjölbbýlishússins að Litlakriki 1 í
Hér er sskoðaður sá kostnaðarau
Mosfellssbæ með gildistöku bygg
gingarreglug
gerðar nr. 11
12/2012. Hús
sið er af brúúttóstærðinni 3.346 m2, að
meðtaldri bílageymslu, sem er 79
91 m2.
e reiknaður sem ca. tala
a í krónum á brúttóflöt húss,
h
og útreeikningurinn látinn standa á
Viðbótarrkostnaður er
sléttum hundruðum króna.
k

FORS
SENDUR OG ÚTREIKN
Ú
NINGAR
R
Áhrif a
aukinna krrafna í by
yggingarreg
glugerð 112
2/2012 á kostnað vvið einang
grun útveg
ggja
fjölbýlisshússins að Litlakrika 1
æmt útreiknin
ngum Mannvirkjastofnun
nar þarf 200
0 mm einangrun utan á steinsteyptta útveggi. Sé
Samkvæ
gengið ú
út frá því og að veggir sé
éu klæddir að
ð utan með báru/profil álklæðningu oog klæðninga
arkerfi með 600
6
mm milliibili þá er kosstnaður þeirrra liða u.þ.b. 20.000 kr/m
m2
og sýnd er á teikningum Litlakrika 1, er að einang
gra útveggi með
m
Sú aðferrð sem hefurr verið notuð undanfarið o
100 mm
m plasti að in
nnan og múrra yfir. Kosttnaður við þa
að er u.þ.b. 8.600 kr/m22. Með því að einangra og
klæða að utan á þan
nn hátt sem áður
á
er lýst þ
þá eykst kosttnaður þessa
ara liða um rúúmlega helm
ming.
ef lesið rétt út úr magntölu
uskrá Litlakriika þá er reik
knað með ein
nangrun uppp á 1878 m2 þegar tillit he
efur
Ef ég he
verið tekkið til hækku
unar á kjalla
ara. Eitthvað
ð af þessu verður
v
í jörð
ð og þá meðð öðrum frág
gangi en hérr er
reiknað með, en þar er einnig au
ukin einangru
un.
e reiknaður þá er aukakkostnaðurinn
n 21.400.000
0 eða 6.400 kr/m2 húss. Hægt væri að
Ef allur þessi flötur er
að 80% af þe
essari tölu væ
æri réttari af framangrein
ndum ástæðu
um, en það m
má reikna ná
ákvæmar. Þe
etta
giska á a
er hins vvegar ódýrassta leiðin við að klæða h
hús að utan með
m álklæðn
ningu. Ef farrið væri í læs
sta álklæðnin
ngu
t.d. myndi kostnaðurr þessa þrigg
gja liða verða
a rúmar 40.00
00 kr/m2
r
hæ
ækkun byggin
ngarkostnaðar þá er hæ
ækkunin orðin 12,4% og
g er
Með þessari viðbót við þegar reiknaða
gin hver þesssi hækkun ve
erður þegar ö
öll áhrif breyttinganna heffur verið reiknnuð.
spurning

Reykjavvík 20-11-201
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_______
___________
__________
___________
________
Sigurðurr Ingólfsson
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