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Mitsubishi Electric loftræstingin sér til þess að loftið er alltaf ferskt þó allir gluggar séu 
lokaðir. Varmaendurvinnslan lágmarkar varmatap. Einkaleyfi Mitsubishi Electric 
á varmaskiptum gerir VL-100 að loftræstingu sem hentar vel í köldum veðrum.

Lokaðir gluggar - ferskt loft

• Árangursrík loftræsting
• Hljóðlát
• Lækkar hitakostnað
• Einföld í uppsetningu
• Hentar alls staðar
• Minna ryk
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

	 �

Hugleiðingar 
vegna skýrslu um ástand 

hita-og loftræstikerfa í byggingum á Íslandi

Þórir Guðmundsson verkfræðingur formaður 
Lagnafélags Íslands

Nú liggur fyrir skýrsla um ástand hita- og loftræstikerfa í 35 
húsum víðsvegar um landið. 

Um er að ræða skoðun sem snýr aðallega að frágangi og geymslu 
gangna ásamt virkni kerfanna og viðhaldi þeirra. Ekki er verið að 
taka út hluti eins og handverk þeirra iðnaðarmanna sem að verkinu 
komu eða verið að leggja mat á hönnun kerfanna sem slíkra. 

Enda tilgangur skýrslunnar að draga fram ástand kerfanna án þess 
að draga einhverja til ábyrgðar. 

Því er ekki gefið upp um hvaða hús er að ræða enda skiptir það 
ekki máli í þessu sambandi. Aðallega er um opinberar byggingar að 
ræða sem eru byggðar á árunum frá 1970 til 2008. 

Það verður að segjast eins og er að niðurstaðan sýnir að ástandið er ekki ásættanlegt fyrir okkur 
lagnamenn. Við verðum að finna leið til að tryggja að lagnaverkin okkar séu okkur til sóma og 
aðstoða verkkaupa við að halda kerfunum þannig að þau skili því sem upp var lagt með. 

Verkkaupi
En hvaða ferli þarf að eiga sér stað til að skapa gott lagnaverk? 
Verkkaupi þarf að vera með vel skilgreindar þarfir og væntingar til kerfanna.  
Hvaða starfsemi á að fara fram í hverju rými? 
Hvaða tæki eiga að vera í rýminu og hversu mikið af fólki? 

Hönnunarforsendur
Út frá kröfum verkkaupa á hönnuður að vinna hönnunarforsendur þar sem koma fram hlutir 

eins og forsendur verkkaupa, hitastig, loftmagn og annað fyrir hvert rými. Jafnframt kemur fram 
kerfislýsing sem lýsir hvernig hönnuður hyggst ná settu markmiði með kerfisuppbyggingu.

Kerfismynd
Við þetta verður til kerfismynd þar sem hvert tæki fær númer. 
Þá er mikilvægt að lýsa því hvaða hlutverki tækið gegnir og hvernig viðkomandi tæki fellur 

inn í heildarmyndina og hvaða áhrif það hefur á önnur tæki.  

Þórir Guðmundsson
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Að þessu loknu eru unnar aðrar teikningar og útboðsgögn ef það á við. 
Frá hönnuði fara teikningar til byggingarfulltrúa til samþykktar. Það hefur verið mín trú að 

hlutverk byggingarfulltrúa væri að yfirfara teikningar til að tryggja að kerfið uppfyllti kröfur laga 
og reglugerða. Ennfremur ættu þeir með úttektum sínum að tryggja að kerfin væru í samræmi við 
áður nefndar teikningar. 

Byggingarfulltrúar.
En samkvæmt bréfi frá formanni félags byggingarfulltrúa þá eiga þeir engan þátt í því að tryggja 

virkni kerfanna og bera enga ábyrgð á því að verkþættir hafi verið samræmdir. 
Hlutverk þeirra gagnvart húsbyggjanda virðist því fyrst og fremst vera að yfirfara forsendur og 

skjalavarsla, en samkvæmt skýrslunni vantar mikið á að skjalavörslu og úttektum sé sinnt sem 
skildi. 

Maður spyr sig hvaða tilgang yfirferð á teikningum og stimplun þeirra hefur þá. 

Iðnaðarmenn. 
En iðnaðarmönnum ber skylda til að vinna eftir samþykktum teikningum frá byggingarfulltrúa.
Verkþáttur iðnaðarmanna felst í því að smíða og afla þess efnis sem þarf í kerfið til að koma 

kerfinu upp. 
Ef við lítum til hita- og loftræstikerfanna þá koma að þeim verkþætti í það minnsta blikksmiður, 

pípulagnamaður, rafvirki og svo jafnvel forritari og fl. 
Það er ekki lagt á neinn þessara aðila að hafa djúpa þekkingu á verkþætti annarra í þessu ferli. 

Hér verða menn að styðjast við hönnunargögn og vinna samkvæmt þeim.
Þó svo að allir þeir aðilar sem að kerfinu koma hafi skilað góðu verki þá er það því miður ekki 

trygging fyrir því að kerfið virki eins og upphaflega var til ætlast. 

Það er ákveðið óuppfyllt gat í vinnsluferlinu.
Það er ákveðið óuppfyllt gat í vinnsluferlinu. 
Það vantar samhæfingu vinnu allra sem að verkinu komu. 
Þessi samhæfing kemur fram í prófunum á kerfinu sem geta oft verið mjög tímafrekar. 
Slíka verkþætti hentar ákaflega illa að bjóða út og eru því miður oft ekki unnir eins vel og ástæða 

er til. Það þurfa oft allir sem að kerfinu stóðu að koma að þessari vinnu. 

Handbók lagnakerfa. 
Nokkuð hefur verið um að það hefur verið lagt á iðnaðarmanninn í útboðsgögnum að útbúa 

rekstrarleiðbeiningar og/eða handbækur. Að öllu jöfnu felst í þessu að iðnaðarmenn hafa hver 
fyrir sig safnað saman tækniblöðum framleiðanda tækja, sett upp skema um viðhald og hvernig 
skal staðið að því. Þetta er að sjálfsögðu mikilvægt fyrir rekstur kerfisins en má samt ekki rugla 
saman við eiginlega handbók lagnakerfa eins og hún er t.d. sýnd í Handbók lagnakerfa nr. 29 
frá Lagnafélagi Íslands. 
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Þar eiga forsendur kerfisins að koma fram. Sú bók sem iðnaðarmenn eru að gera mætti kalla   
þjónustubók til að valda ekki misskilningi. Uppsetning handbókarinnar kemur fram á bls. 21 í 
Skýrslu um skoðun á hita og loftræstikerfa.  Sjá skýrsluna á heimasíðu lafi.is

Þetta er bókin sem farið er í þegar upp koma athugasemdir um að kerfið virki ekki. 
Þar má þá skoða hvort um er að ræða frávik frá upphaflegum forsendum.
 

Lokapunkturinn. 
Var kerfinu nokkurn tíman ætlað að anna uppkomnum aðstæðum. Þetta er líka bókin sem farið 

er í til að skoða hvort  hægt er og þá hvaða breytingar þurfi að gera til að kerfið geti annað breytt-
um aðstæðum. 

Þetta er líka bókin sem farið er í þegar nýr aðili kemur að kerfinu og þarf að vita hvernig kerfið 
á að vera að vinna. 

Þetta er líka bókin sem á að leggja fram þegar kemur að óháðri úttekt á kerfinu. Teikningarnar 
einar og sér duga ekki. 

Þar sem nánast allt það mikilvægasta sem kemur fram í þessari bók kemur frá hönnuði þá er rétta 
leiðin að hönnuður sjái um gerð bókarinnar. 

Handbókin á að vera eðlilegur hluti af hönnunarferlinu. Lokapunkturinn. 
Þjónustuhandbók er önnur bók og á ekki að rugla saman við hina eiginlegu handbók. 
Í lok ferilsins eru iðnaðarmenn og hönnuðir látnir undirrita yfirlýsingu um að búið sé að stilla 

kerfin og prófa samhæfingu tækja. Því miður held ég að hér sé oft pottur brotinn. 
Þegar að þessu er komið þá er oftar en ekki komin pressa á að ljúka lokaúttekt. 
Húsið á að fara í rekstur og það er engin tími til að bíða eftir að menn klári prófanir og stillingar 

tækja. Það verður að gefa úttektum eðlilegan tíma.

Úttekt óháðs aðila. 
Það er mín skoðun að það sem meðal annars megi læra af þessari skýrslu sé það að auka þurfi 

kröfur til lokafrágangs lagnakerfa og koma á árangursríku eftirliti á þessum lokafrágangi.
 Þetta verður best gert með því að gera skilyrðislausa kröfu um skil á handbók hvers lagna-

kerfis. 
Og í framhaldi af því úttekt óháðs aðila á kerfinu og handbókinni. Ég held að það fyrirkomulag 

sem er á eftirliti með rafkerfum henti líka í lagnakerfum. 
Gerðar eru ríkar kröfur um frágang og eftirlit er í formi stikkprufa og fyrirtæki sem hafa sýnt 

góðan frágang lenda sjaldnar í úttektum.  
Við þurfum að klára málið til enda. Það er ekki ásættanlegt fyrir neinn þeirra aðila sem að 

lagnaverki koma að metnaður þeirra til að skila góðu handverki og hugverki sé hafður að litlu eða 
engu með því að málin séu ekki kláruð.   

Sjá skýrsluna á heimasíðu lafi.is
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Dagskrá
Ráðstefna um skýrslu, gerða að lokinni „skoðun á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa“

Lagnafélag Íslands heldur ráðstefnuna, í samvinnu við, Umhverfisstofnun, Umhverfisráðuneytið, 
Brunamálastofnun, Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands, Framkvæmdasýslu ríkisins, 
Fasteignir ríkissjóðs og Félag pípulagningameistara.

Fimmtudaginn 8. apríl 2010  kl. 13.00  að Engjategi 9, 105 Reykjavík.

Hver framsögumaður hefur 15 mín fyrir framsögu + 5 mín til að svara fyrirspurn úr sal.

	 	 	 Ráðstefnustjóri:
	 	 	 	 Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

	 	 	 Fundarstjóri:
	 	 	 	 dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur prófessor.

Tilgangur ráðstefnunar:

Á ráðstefnunni verður leitast við að finna framtíðarstefnu við úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa. 
Tekinn verður fyrir nýútkomin skýrsla um „Skoðun á hita- og loftræstikerfum“ í 35 opinberum bygg-    
ingum á landsvísu. Skoðunarskýrslan er á heimasíðunni, www.lafi.is
Helstu atriði sem rædd verða, er hvort ekki sé þörf  á breytingum á byggingareglugerð og hvort ekki sé 
þörf  á  óháðum úttektaraðila til að taka út lokafrágang hita- og loftræstikerfa.
Handbók er mikilvægur þáttur í hönnun og lokafrágangi lagnakerfa og ekki ætti að vera hægt að gera út-
tekt á lokafrágangi á hita- og loftræstikerfa án handbókar. 
Efla þarf úttektir hönnuða og eftirfylgni þeirra með frágangi á samvirkni stjórntækja, þannig að kerfin 
vinni eins og til er ætlast af hönnuði.

kl. 13.00 		 Ávarp ráðherra, ráðstefnan sett stundvíslega.
15mín 	 	 	 Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra	 	 	 	 	

kl.13.15 		 Útskýringar á skýrslu um „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“
15+5mín	 		 Kristján Ottósson vélstjóri/blikksmíðameistari, framkvæmdastjóri 
    Lagnafélags Íslands

Efnistök:           

 1. Kynning á skýrslu um „skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu,“ skoðuð 
  voru þrjátíu og fimm hús, opinberar byggingar og eitt hótel. Skoðunin fór fram í    
  samvinnu við Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. 
  Undirbúningur að verkinu hófst í lok árs 2006, og lauk í 28. desember 2009.

kl.13.35  Hver er þín sýn á gæðum með frágangi stjórntækja hita-og loftræstikerfa ?
15+5mín	 	 	 Þórir Guðmundsson verkfræðingur formaður Lagnafélags Íslands.
	 	 Efnistök:

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?
 2. Hver er þín sýn á gæðum með frágangi stjórntækja hita-og loftræstikerfa? 
 3. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
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kl.13.55 Kynning á Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga.
15+5mín		 	 Brynja Jóhannsdóttir fagstjóri á sviði umhverfisgæða hjá 
    Umhverfisstofnun.

Efnistök:          

 1. Hver er aðkoma Umhverfisstofnunar að lagnakerfum?
 2. Hver er aðkoma Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga að lagnakerfum?
 3. Er ekki þörf á frekara samstarfi fagaðila?
 4. Er þörf á breyttri stefnu í eftirliti og úttekktum á hita og loftræstikerfum? 
 5. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

kl.14.15 Hver ber ábyrgð á úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa?
15+5mín		 	 Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Efnistök:          

1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu? 
 2. Fylgja fulltrúar sveitafélaga nægilega vel eftir að lagnakerfi séu fullfrágengin?  

kl.14.35 Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða?
15+5mín	 	 	 Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur hjá Mannvit hf.

Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Er hægt að gera úttekt á lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 2. Verður handbók lagnakerfa ekki til við hönnun og uppbyggingu lagnakerfa?
 3. Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða?
 4. Hvernig vinnur þú handbók lagnakerfa?
 5. Er hægt að þjóna hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
 7. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

   
kl.14.55 Hver er þín sýn á umræddri skýrslu, um skoðun á hita-og loftræstikerfa?
15+5mín   Óskar Valdimarsson forstjóri Framkvæmdasýslu ríkissjóðs.

Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu? 
 2. Fylgja fulltrúar Framkvæmdasýslu nægilega vel eftir að lagnakerfi séu   
   fullfrágengin? 
 3. Hver á að bera ábyrgð á úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa?
 4. Ber verkkaupi ábyrgð á að lagnakerfi vinni rétt?
 5. Er þörf á óháðum úttektaraðila til að taka út lokafrágang hita- og loftræstikerfa?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
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kl.15.15 Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án handbókar?
15+5mín	 	 	 Ragnar Kristinsson framkvæmdastjóri byggingarkjarna Mannvits hf, 
   Tæknifræðingafélag Íslands.

Efnistök:  

 1. Hvaða áhrif hefur ný útkomin skýrsla á framkvæmd nýrra verka hjá 
  hönnuðum?
 2. Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða í dag? 
 3. Í hverju er úttekt hönnuða fólgin á lokafrágangi hita- og loftræstikerfum?
 4. Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án handbókar?
 5. Er hægt að þjóna hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?

kl.15.35		 Í hverju felast úttektir hönnuða?
15+5mín	 	 		 Árni Björn Björnsson verkfræðingur Verkfræðingafélag Íslands

Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Hvaða áhrif hefur nýútkomin skýrsla á framkvæmd nýrra verka?
 2. Í hverju felast úttektir hönnuða? 
 3. Breytir skýrslan afstöðu hönnuða með skil á gögnum til verkkaupa?
 4. Hefur skýrslan valdið hugafarsbreytingu hönnuða um betri frágang og skil á handbók?
 5. Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða í dag?
 6. Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án handbókar?
 7. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

kl.15.55		 Er þörf á óháðri utanaðkomandi úttekt á hita- og loftræstikerfum?
15+5mín	 	 		 Þórður Ólafur Búason yfirverkfræðingur Byggingarfulltrúans í Reykjavík.

Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?
 2. Hver er ábyrgð og hlutverk Byggingafulltrúa?
 3. Hver er framkvæmdin í dag? 
 4.  Hver er ábyrgð lagnahönnuða?
 5. Hvað leggur þú til annað en óháðan utanaðkomandi úttektaraðila á hita og
  loftræstikerfum?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?

kl.16.15		 Samantekt á framsögum á ráðstefnunni.
15+5mín	 	 		 dr. Björn Karlsson verkfræðingur, Brunamálastjóri.

Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Samantekt á framsögum á ráðstefnunni.

kl.16.35		 Ráðstefnuslit.

Aðgangur að ráðstefnunni kr. 2.000 pr. mann
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SKÝRSLA UM „SKOÐUN Á HITA- OG

LOFTRÆSTIKERFUM“ Í ÞRJÁTÍU OG FIMM

BYGGINGUM Á LANDSVÍSU.

Hér í Fréttabréfinu verða birtar níu síður úr Skýrslunni
„skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“.

Skýrslan í heild er á heimasíðu
lafi.is

BLS. 2, EFNISYFIRLIT

BLS. 5, INNGANGUR

BLS. 6, VAL Á HÚSUM OG ALDUR

BLS. 8, SKIL Á VERKUM OG NIÐURSTÖÐUR VIÐ VERKLOK

BLS. 9, UPPLÝSINGAR FRÁ UMSJÓNARMANNI HÚSEIGNA

BLS. 10, HANDBÓK LAGNAKERFA

BLS. 17, NIÐURSTAÐA

BLS. 19, ORSAKIR VANDANS

BLS, 20, TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA

Skoða alla skýrsluna á heimasíðu,
lafi.is
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2. kafli INNGANGUR 
Á haustdögum 2006 hóf Lagnafélag Íslands undirbúning að „Skoðun á hita- og 

loftræstikerfum í þrjátíu og fjórum opinberum byggingum og einu hóteli á landsvísu“ í 

samvinnu við Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og Umhverfisstofnun. 

Undirbúningur að verkinu tók langan tíma, en með samvinnu þeirra sem að lagnakerfum 

koma tókst að ljúka verkinu með þessari lokaskýrslu þann 28. desember 2009. 

Skýrslan er uppbyggð af súluritum , sem skýra sig að mestu sjálf. 

 Lögð er áhersla á að lesinn sé texti sem er vinstra megin við súluritin og vísar til 

súlumyndanna. 

Niðurstaða skýrslunar er á bls.16 í kafla 10. 

Eins og skýrslan sýnir er lokafrágangi hita- og loftræstikerfa mjög ábótavant og sýnir að 

verkfrágangi er ekki lokið, eins og gert er ráð fyrir í (Handbók lagnakerfa í 7. kafla) 

Hér og nú, þarf að eiga sér stað viðhorfsbreyting hjá öllum, sem að hita- og loftræstikerfum 

koma. 

 

SKÝRING Á EINKUNNAGJÖF 

Það skal sérstaklega tekið fram að við einkunnagjöf er eingöngu reiknað hlutfall þeirra húsa 

sem hafa viðkomandi þátt sem spurt er um. Til dæmis þegar verið er að kanna rakatæki, þá er 

eingöngu reiknað hlutfall útfrá þeim húsum sem hafa rakatæki.  

Einkunargjöf er miðuð við % af fjölda skoðaðra húsa , þann fjölda sem verið er að vinna með 

í hvert skipti. 

Alls voru skoðuð hita- og loftræsikerfi í þrjátíu og fimm húseignum víða um land.  Fjölmörg 

atriði voru tekin til skoðunar og gefin einkunn eftir ástandi.  

Einkunn var gefin frá 0 til 5 fyrir hvern skoðaðan lið.  Þar sem 0 þýddi að viðkomandi atriði 

átti að vera til staðar en var ekki og 5 gefið ef atriðið var til fyrirmyndar.  

(Sjá Viðauka 1 á bls.24 til 29). 
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Skólar
23%
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3. kafli VAL Á HÚSUM OG ALDUR 
Skoðuð voru þrjátíu og fimm hús.  

Öll húsin eru opinberar byggingar, nema eitt hótel og voru þau tilnefnd af 

heilbrigðisfulltrúum sveitarfélaganna, (heilbrigðisfulltrúaembættin á landinu eru tíu).  Það er 

ánægjulegt að geta sagt að öll samskipti við heilbrigðisfulltrúana voru afar góð, þeir lögðu sig 

fram og sýndu mikinn áhuga á að ná sem bestum tökum á þeim vandamálum sem birtust við 

skoðunina og féllu undir þeirra verksvið.  

GERÐ HÚSA SEM SKOÐUNIN NÁÐI YFIR 

 8 Skólar 

 8 Íþróttahús 

 7 Sjúkrahús 

 2  Stjórnsýsluhús 

 1 Fangelsi 

 2 Leikskólar 

 5 Sundlaugar 

 1 Heilsugæsla 

 1 Hótel 
Mynd 1:  Kakan sýnir fjölda af húsum miðað við gerð 

BYGGINGARÁR HÚSA SEM SKOÐUNIN NÁÐI TIL. 

 

 

 

 

 

Mynd 2: Kakan sýnir fjölda húsa miðað við aldur þeirra. 
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46%

Jákvæð svörun

Neikvæð svörun

5. kafli SKIL Á VERKUM OG NIÐURSTÖÐUR VIÐ VERKLOK. 
Hjá byggingarfulltrúa voru upplýsingar um úttektir, hvort heldur lokaúttekt lagnakerfa eða 

lokaúttekt hússins, yfirleitt ekki tiltækar. 

Niðurstaðan úr þessari skoðun var að fjögur húsanna höfðu fengið lokaúttekt.  Lokaúttekt á 

lagnakerfum hefur verið framkvæmd í tveimur húsanna.   

Samþykktar teikningar af hita- og loftræstikerfi húsa voru til í 46% tilvika. 

VERKLOK FENGIÐ FRÁ BYGGINGAFULLTRÚA 

 

Mynd 3 

FORSKOÐUN HITA- OG LOFTRÆSTIKERFA 

 

 

 

 

Mynd 4 
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Er til yfirlýsing um verklok 
framkvæmdaaðila?

Er til yfirlýsing byggingastjóra um 
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Hefur úttekt á lokafrágangi 
lagnakerfa farið fram?

Hefur lokaúttekt á húsinu farið fram?

9%

20%

6%

13%

Jákvæð svörun

Neikvæð svörun
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Hefur umsjónarmaður sótt 
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23%

35%

52%

4%

17%

23%

60%

31%

Jákvæð svörun

Neikvæð svörun

6. kafli UPPLÝSINGAR FRÁ UMSJÓNARMANNI HÚSEIGNA 
Eins og sjá má á upplýsingunum úr súluritinu um lagnakerfi húseigna, er umsjónarmenn 

húsanna veittu skoðunarmanni, voru kvartanir vegna hita- og loftræstikerfanna í 60% 

húsanna.  

Gerðar voru endurbætur á kerfunum í 31% tilvika. 

 Kerfin þjónustuð reglulega í 52% tilvika. 

 Handbók fyrir lagnakerfin er tiltæk að nafninu til í 23% tilfella. 

 Dagbók er til staðar í 17% tilvika. 

UPPLÝSINGAR FRÁ HÚSEIGANDA/UMSJÓNARMANNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rauð súla þýðir kvartanir 

Mynd 5 
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7. kafli FRÁGANGUR HÖNNUNARGAGNA. 
Kerfismyndir, og skýrslur fyrir loftmagnsstillingar, eru aðeins til í fimm af þessum þrjátíu 

og fimm húsum sem skoðuð voru.  

 Rafstýriteikningar í tíu húsum. 

 Upplýsingar um hvernig tæki í hita- og loftræstikerfum vinna saman aðeins í tveimur 

húsum. 

 

HANDBÓK LAGNAKERFA 
Samkvæmt Handbók lagnakerfa 29 gefin út af Lagnafélagi Íslands árið 2002 

Mynd 6: Súlurit sýnir mat á frágangi hönnunargagna 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eru til hönnunarforsendur?
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Er til stilliskýrsla fyrir heitt vatn á hita-
og loftræstikerfið?

7%

14%

12%

5%

31%

15%

0%

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
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Í könnuninni voru skoðuð hita- og loftræstikerfi í þrjátíu og fimm húsum.  Ástand hita- og 

loftræstikerfa sýnir sig að vera mjög mismunandi eins og einkunnagjöfin gefur til kynna.   

Ef öllum spurningum í úttektinni er gefið sama vægi reynist niðurstaðan sú að meðaleinkun 

er ekki nema 5.  

Tekið skal tillit til þess að 87% húsanna eru byggð eftir 1980. En þrátt fyrir það er ástandið 

ekki betra, eins og þessi skýrsla sínir. 

Niðurstaðan á skoðun í þessum þrjátíu og fimm húsum, hringinn í kringum landið, kom 

sumum mjög á óvart.   

Það vantaði upplýsingar frá hönnuðum um, hönnunarforsendur, kerfismyndir, kerfislýsingu, 

samvirknitækja- og tækjalista, rafstýriteikningar og stilliskýrslur frá iðnaðarmönnum. 

Það er algjör krafa að þessi gögn liggi fyrir til þess að hægt sé að ljúka við úttekt á 

lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum. 

Við hjá Lagnafélagi Íslands höfum verið að berjast í tuttugu og fjögur ár fyrir bættum 

faglegum frágangi „lagnakerfa“ og gert kröfur til löggjafa og byggingaryfirvalda um 

endurbætur á kerfinu fyrir eigendur og notendur mannvirkja sem eru bæði einstaklingar og 

lögaðilar.   

Það hefur ekki fengið nægan hljómgrunn eins og þessi skoðun sýnir. 

Við hjá Lagnafélagi Íslands höfðum grun um að ástand lagnakerfa hefði farið batnandi á s.l. 

tuttugu til þrjátíu árum, en samkvæmt niðurstöðum þessarar skoðunar er ljóst að á mörgum 

sviðum þarf að gera betur, og þar reynir mest á byggingareftirlit og úttektir. 

 

 

 

 

 

NIÐURSTAÐA
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12. kafli ORSAKIR VANDANS 

12.1 UNDIRRÓT VANDANS ER BYGGINGARREGLUGERÐIN. 
 
Úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa hefur ekkert breyst í fimmtíu ár. 
  
Byggingarreglugerð tók fyrst gildi fyrir pípulagnakerfi árið 1969.  
Byggingarreglugerð tók fyrst gildi fyrir hita- og loftræstikerfi árið 1979.  
 
Breytt verkframkvæmd við úttektir á hita- og loftræstikerfum sér ekki dagsins ljós, þrátt fyrir 
hina gífurlegu tæknibreytinga sem orðið hefur á uppbyggingu og tækniþróun á stjórntækja og 
stýribúnaði fyrir hita- og loftræstikerfi.  
 
Að hönnun, smíði, uppsetningu og lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum koma sex aðilar.  
Þeir eru; lagnahönnuður, rafstýrihönnuður, blikksmíðameistari, pípulagningameistari, 
rafvirkjameistari og forritari stjórntölvu.  
 
Enginn stjórnandi þessara sex verkþátta ber ábyrgð á að samræma virkni stjórnkerfa.  
Hver ber ábyrgð á samræmingu á samvirkni stjórntækja og að stillingar hafi verið 
framkvæmdar svo fullnaðarfrágangi sé náð við hita- og loftræstikerfið og verkinu þar með 
lokið ?   
 
Höfuðábyrgðina ber byggingarstjórinn.    
 
Byggingarstjórinn gerir ekkert til að tryggja að þessum verkþætti sé lokið. 

 
Byggingarfulltrúi kynnir sér ekki/eða kallar ekki eftir staðfestingu á virkniástandi kerfisins 
áður en hann gefur út vottorð um að verkinu sé lokið,  (sjá byggingarreglugerð 9.gr. 9.12) 
(sjá Handbók í 7. kafla) og (tillögur til úrbóta í 13. kafla).  

	 1�
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13. kafli TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA 
 

Samkvæmt byggingarreglugerð eiga byggingarfulltrúar að fullvissa sig um að lagnakerfin séu 

rétt frágengin og rétt stillt, (sjá handbók í 7. Kafla). 

Byggingarfulltrúar eiga að fullvissa sig um að samvirkni tækja hafi verið sannreynd og séu í 

samræmi við hönnunarforsendur og handbók lagnakerfa, (sjá handbók í 7. Kafla). 

Verkið sé uppáskrifað af öllum viðkomandi lagnaverktökum ásamt hönnuði um að verkinu sé 

lokið, (sjá handbók í 7. Kafla). 

Byggingarfulltrúar eiga að fullvissa sig um að hönnuður hafi tekið út og samræmt handbók 

við lagnakerfið, (sjá Leiðbeiningar um verklag í 14 og 15. Kafla) og (handbók í 7. Kafla). 

Byggingarfulltrúi sannreynir ekki ofangreind atriði, með úttekt á staðnum, heldur byggir á 

skriflegum yfirlýsingum frá byggingarastjóra þannig að engin virkni úttekt á staðnum fer 

fram. 

Eftirfarandi er lagt til : 

 Að gerð sé krafa um óháðan úttektaraðila. 

Lagnaverkið ásamt handbók skal tekið út í heild sinni af fagmanni, óháðum 

viðkomandi verki, og með sérstaka fagþekkingu.  

Þessi úttekt verður að liggja fyrir, þegar lokaúttekt byggingarmannvirkis fer fram. 

 Að gerð sé krafa um framsetning á gögnum. 

Að fylgt verði leiðbeiningum Lagnafélags Íslands um framsetningu á gögnum vegna 

lagnakerfa, eins og lagt er til í Handbók lagnakerfa (sjá kafla 14.) 

 Að gerð sé krafa um að verklagi sé fylgt. 

Að fylgt verði samþykktu verklagi við gerð og uppbyggingu lagnakerfa eins og 

samþykkt hefur verið af Lagnafélagi Íslands. (sjá kafla 15.) 



	 20

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands

Kallar eftir tilnefningum um lagnaverk
til skoðunar sem lofsvert lagnaverk.

Allir geta tilnefnt verk til skoðunar, gefið auga góðu verki
og tilkynnið í síma 892 4428 eða á netfang: lafi@simnet.is

Stöndum saman, eflum gott hugvit og handverk.
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hjá Danfoss Skútuvogi 6 104 Reykjavík.
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Samkvæmt lögum félagsins.
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Rétt hugsandi byggingarfulltrúar?
Bakþanki við aðalfundarþanka

Janúar 2010
Magnús Sædal Svavarsson, formaður Félags byggingarfulltrúa, 
Byggingarfulltrúi í Reykjavík

Í Fréttabréfi Lagnafélagsins nr. 108, frá í september 2009 er stutt 
grein eftir framkvæmdastjóra Lagnafélagsins.

Er greinin rituð í framhaldi af aðalfundi L.A.F.Í. 2009.

Í greininni kemur m.a. fram að vaxandi kröfur séu gerðar af hálfu 
samfélagsins um meiri og öruggari aðgerðir hins opinbera við skil á 
lagnakerfum til hins almenna borgara.

Þá eru þar upp taldir sex opinberir aðilar sem hafa með lagnakerfi 
í byggingum að gera að mati greinarhöfundar. 

Einn þessa aðila eru byggingarfulltrúar, en umfjöllun um hlutverk 
þeirra í greininni er kveikja þessara skrifa.

Vegna samhengis er hér tekið upp orðrétt því sem fram er haldið um hlutverk byggingarfulltrúa 
við skil lagnakerfa.

[...] Byggingarfulltrúar eru starfsmenn sveitarfélaganna, þeir eiga að sjá um að lagnakerfin séu 
rétt frágengin, rétt stillt, samvirkni tækja hafi verið sannreynd og séu í samræmi við handbók    
lagnakerfa og uppáskrifað af öllum viðkomandi lagnaverktökum ásamt hönnuði að verkinu sé 
lokið.

Að því loknu skal lagnaverkið ásamt handbók í heild sinni tekið út af manni óháðum viðkomandi 
verki og með sérstaka fagþekkingu. Að þeirri úttekt lokinni, getur byggingarfulltrúi fyrst gefið út 
vottorð.

Hvernig standa þessir aðilar sig í eftirlitsstarfinu, sumir illa, aðrir betur, en hvar getum við séð 
verklagsreglur þessara eftirlitsaðila?

Í lið 6 er tekið dæmi um góðan, rétt hugsandi byggingarfulltrúa.
Því miður er raunin önnur. Byggingarfulltrúar fara einungis fram á það að viðkomandi lagnaverk-

takar og hönnuður skrifi upp á það að þeir hafi lokið við sinn verkþátt hver fyrir sig, án þess að 
byggingarfulltrúi geri nokkuð til þess að sannreyna sannleikann um það hvort verkinu sé lokið.

Nú er svo komið að ábyrgðarmeiri byggingarfulltrúar eru farnir að kalla eftir „Handbók lagna-
kerfa“ áður en þeir skrifa úttektarvottorð, þetta verður að kallast til fyrirmyndar. [...]

Í ofangreindum texta kemur fram alvarlegur misskilningur um það hvert sé hlutverk byggingar-
fulltrúa við skil lagnakerfa.

Magnús Sædal Svavarsson
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Sé þessi misskilningur útbreiddur er ekki að undra þótt vanhöld séu á frágangi lagnakerfa við 
verkskil.

Hvergi í byggingarreglugerð kemur fram að það sé hlutverk byggingarfulltrúa að sjá um að 
lagnakerfi séu rétt stillt, samvirkni stýritækja hafi verið sannreynd og sé í samræmi við handbók 
lagnakerfa. En handbók lagnakerfa er ekki nefnd á nafn í byggingarreglugerðinni. (Því miður).

Mikilvægt er að þeir sem um lagnir í byggingum véla, eigandi, hönnuðir, byggingarstjórar, iðn-
meistarar og byggingarfulltrúar hafi hlutverk sín á hreinu og að ekki séu gefnar rangar upplýsingar 
til almennings, þ.e. neytenda um ábyrgðarhlutverk og hver framkvæmi hvað.

Þar má hvorki framtíðarsýn né óskhyggja brengla sjónarhorn.
Lagnakerfi bygginga eru hönnuð af löggiltum hönnuðum sem bera ábyrgð á verki sínu.
Kerfin eru lögð af löggiltum iðnmeisturum eftir faggreinum sem bera ábyrgð á sínum verkum.
Í sameiningu bera þessir aðilar ábyrgð á því að viðkomandi lagnakerfi skili því sem til var ætlast 

og sé hagkvæmt í rekstri. 
Því til sönnunar ber byggingarstjóra að leggja fram við lokaúttekt sbr. gr. 53 í byggingarreglugerð 

nr. 441/1998 yfirlýsingar ábyrgðaraðila sem upp eru taldir í greininni um fullbúið lagnakerfi sem 
uppfylli að öllu leyti hönnunarforskriftir.

Byggingarfulltrúar bera ábyrgð á að svo sé gert og jafnframt með áfangaúttektum sbr. ákv. 48. 
gr. byggingarreglugerðar, að lagnakerfi, efni og íhlutir þeirra séu samræmt hönnunargögnum, 
stöðlum og reglugerðum.

Byggingarfulltrúar eru starfsmenn sveitarfélaga en ekki verktaka eða byggjenda.
Þegar múrari leggur ílögn í afrennslisgólf ber hann ábyrgð á að gólfið halli að niðurfalli. 

Byggingarfulltrúi er ekki boðaður á byggingarstað til þess að úrskurða um hvort leggja megi í 
gólfið.

Sú ákvörðun er tekin af múrarameistara í samvinnu við pípulagningameistara, undir eftirliti 
byggingarstjóra.

Nákvæmlega það sama á við um stillingu lagnakerfa. Þeir sem tekið hafa að sér hönnun og 
lagningu kerfanna bera fulla ábyrgð á því að skila fullfrágengnu verki án vinnuframlags opinberra 
aðila sem kostað er að meira og minna leyti af opinberu skattfé.

Þegar keypt er ný bifreið af bifreiðarumboði fer ekki fram á henni opinber úttekt um að öll kerfi 
hennar virki og séu samstillt í samræmi við þá handbók sem bifreiðinni fylgir.

Hver ber ábyrgð á því að allt sé í lagi? Það gerir framleiðandinn. Sé svo ekki leitar kaupandinn 
til söluumboðsins með vandamál, ekki til skoðunarstofu.

Sama lögmál gildir um húsbyggingu og er það löngu tímabært að byggjendur átti sig á þeirri 
staðreynd og breyti eftir henni.

Byggjandi ber ábyrgð á þeirri vöru, byggingu, sem hann framleiðir og að hún uppfylli lágmark-
sákvæði laga- og reglugerða.

Átti þeir sig ekki á þessari staðreynd verður með öllum tiltækum ráðum að leiða þá á rétta braut.
Það verður ekki gert með því að byggingarfulltrúar gangi í verk þeirra á kostnað skattgreiðenda.

Sá tími er löngu liðinn og kemur ekki til baka.
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Fjörutíu og fimm ára starfsafmæli hjá sama fyrirtækinu

Myndin er tekin af þeim pípulagnameisturum sem voru staddir í versluninni hjá Ísleifi Jónssyni 
hf. þegar ritstjóri Fréttabréfsins átti leið um.

Vinnufélagar Gísla segja að það hafi verið sérréttindi og  sönn ánægja að vinna með honum, og 
hann hafi verið þeim ómetanlegur viskubrunnur.

Þann 1. mars 2010 bauð Ísleifur Jónsson hf. gestum og gangandi upp á afmæliskaffi í tilefni af 
45 ára starfsafmæli Gísla.

Félag pípulagningameistara færði Gísla blómvönd í þakklætisskyni fyrir afar góða þjónustu við 
félagsmenn á afgreiðslu þeirra vörutegunda sem fyrirtækið Ísleifur Jónsson hf. bíður upp á.

 Nítján ára gamall, þann 1. mars 1965 réði Gísli sig til starfa  hjá Ísleifi Jónssyni hf. við     
afgreiðslustörf  í versluninni. 

Gísli er þeim hæfileikum búinn að þegar nýtt lagnaefni kemur 
á markaðinn er hann fyrstur manna að kynna sér hið nýja lagna-
efni, efnisinnihand þess og kosti.Þess njóta viðskiptavinirnir í 
ríkum mæli, sem fá trausta og hnökralausa afgreiðslu hjá Gísla.

Gísli er alinn upp í Grasi, næst insta íbúðarhúsinu á Þingeyri 
við Dýrafjörð

Standandi frá v:   Þorlákur Ingjaldsson, Sigþór Sigurðsson, Gísli Steingrímsson, Heimir Guðmundsson, Daníel 

Gunnarsson, Magnús Ingi Magnússon. 

Sitjandi frá v:   Gunnar Bjarnason, og afmælisbarnið Gísli Jón Helgason.

Gras á Þingeyri
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Lagnamaður á sýningunni Viðhald 2010
Það var margt um manninn í Vetrargarði Smáralindar laugard. 6. mars sl. en þar var haldin sýn-

ingin Viðhald 2010. Kjölfestan í sýningunni var Múrbúðin sem býður gott verð en enga afslætti. 
Þarna meðal annara voru fyrirtækin sem bjóða fóðrun skólpröra og annað sem býður fóðrun neys-
luvatnslagna. Það er ekki vanþörf á því, gömlu steinrörin undir eldri byggingum eru orðin léleg og 
skemmdir á galvaniseruðum neysluvatnsrörum er víða mikið vandamál.

Einn lagnamaður var á sínum bási á sýningunni, Sigurður Grétar Guðmundsson, hann titlaði sig 
orkuráðgjafa enda þurftu margir að eiga við hann orð. 

„Það sem ég hef aðallega verið að fást við síðari árin eftir að aldur fór að færast yfir er ráðgjöf 
um endurbætur á eldri lagnakerfum. Reyndar þurfa kerfin ekki að vera svo ýkja gömul til að 
ýmislegt sé að. Eftirlit og viðhald lagnakerfa, hvort sem það eru hitakerfi, neysluvatnskerfi eða 
skólpkerfi, hefur verið mjög ábótavant alla tíð á landi hér. Það virðast allir hafa verið nokkuð sam-
taka í að láta allt drabbast niður hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki eða opinberið aðilar 
hjá ríki og sveitarfélögum. Ég hef einkum tekið að mér úttektir á gömlum hitakerfum, sérstaklega 
geislahitunarkerfum sem byrjað var að leggja í hús upp úr 1950 og ég lagði mörg slík kerfi allt 
fram til 1970. Ég get nefnt að ég er að grandskoða geislahitunarkerfi í húsi þar sem fyrstu íbúarnir 
fluttu inn 1953. Þar hafa verið gerðar nokkrar úrbætur í tækjaklefa en engar í íbúðunum, þar eru 
enn sömu stillikranar í vistarverum og voru settir á kerfið í upphafi, engin sjálfstýring.

Eins og þú sérð er ég með ýmsar myndir hér á veggjum; myndir sem ég tel að sýni það sem 
er til fyrirmyndar en ég hika ekki við að sýna einnig lagnnalausnir sem mér finnst engan veginn 
góðar“.

En það þurftu margir að taka Sigurð Grétar tali og fá ráð og fræðast svo rétt þótti að trufla hann 
ekki frekar. 

Kristján Ottósson.

Sigurður Grétar sýnir Katrínu 
Júlíusdóttur iðnaðarráðherra 
hitamyndavél, en með henni er 
hægt að finna heitar leiðslur 
í veggjum og gólfum og 
hugsanlegan leka á þeim.
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Nor Con ehf.
Gæðamál,  umhverfismál, úttektir og vottanir.

Er fyrirtæki þitt undirbúið fyrir breytingar á mannvirkjalögum?

Í frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi segir að Iðnmeistarar skulu hafa    
gæðastjórnunarkerfi ... 

Veist þú hvers verður krafist af þér?
Mátt þú taka að þér verk eftir breytingu?

Er ekki best að skoða þetta og kanna hvað þarf að gera?

Hringdu bara og við finnum okkur tíma í spjall...

Sigurður M Harðarson
Norðurás 4

110 Reykjavík
S: 6151913

smh@norcon.is

HREINSIBÍLAR

Hafið samband við Hreinsibíla 
og fáið nánari upplýsingar

Hestháls 6-8 – 110 Reykjavík
Sími: 551 5151 – www.hreinsibilar.is

Hreinsibílar bjóða Heildarlausnir 
fyrir sveitarfélög og einstaklinga



Hreinar lagnir, hreint vatn!

Endurnýjun
neysluvatnslagna

Er vandamál með neysluvatnið?
Ryðlitað vatn, tæring, stífla eða leki!

www.hgl.is

Þetta þarf ekki að

vera svona á verktíma!

Fullkomin endurnýjun 

án uppbrots og 

óþæginda

  Hafðu samband 

og bókaðu tíma í 

ástandsskoðun

HGL ehf - Cuxhafengötu 1
Sími 588 2626 - 220 Hafnarfjörður

www.hgl.is - hgl@hgl.is



Minitec gólfhitakerfið  hentar einkar vel við endurbætur á eldra húsnæði. Einn af 

mörgum kostum Minitec er stuttur upphitunartími þar sem ílögnin er aðeins 1,5 cm. 

Leggja má beint á gólfið, hvort sem er á stein eða timbur. 

Opið virka daga frá   8 -18   

Heimeier hitastýrilokar

 Heimeier ofnlokarnir hafa ekki tilhneigingu       
   til að festast.

   lekavandamál.
Notendavænn hitanemi sem þú stillir að   

   þínum þörfum.

Minitec 
gólfhitakerfi frá Uponor
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Reykjavík
Fasteignaskrá Íslands, Borgartúni 21

Kópavogur
Rörmenn Íslands ehf, Ársölum 1

Hafnarfjör›ur
Byggingafræðingafélag Íslands, Suðurvangi 17
J.K. lagnir ehf, Bæjarbrekku 10

Húsavík
Vermir sf, Fossvöllum 21
 

Höfn Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Styrktarlínur



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Danfoss lausnir fyrir hitakerfið
Þægindi, öryggi og áreiðanleiki

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hita-
kerfi og séð notendum um allan
heim fyrir búnaði og lausnum, sem
gerir líf þeirra þægilegra.

Við erum eini framleiðandinn á
markaðinum sem sérhæfir sig í
framleiðslu stjórnbúnaðar ásamt
varmaskiptum og tengigrindum
fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna
réttu lausnirnar fyrir viðskiptavini

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringa

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðva

Varmaskipta soðna og boltaða

Við bjóðum fjölþætt úrval

okkar - hverjar sem stærðirnar, þarf-
irnar eða kröfurnar kunna að vera.


