
FRÉTTABRÉF nR. 111

2. TBL. 

24. ÁRGAnGUR

SEPTEMBER 2010

Er þetta eina sundlaugin á landinu þar sem sundgestir greiða í kaffisjóð, og njóta þeirra veitinga inni 

á sundlaugarbakkanum?

Í morgunklúbbnum í sundlauginni á Þingeyri ber margt á góma, bæði í gamni og alvöru. Þar eru 

samankomnir á morgnana margir spekingar af báðum kynjum. Þar eru vandamál þjóðarinnar leyst. 

Og græskulausar sögur og sagnir eru hafðar með í bland. Þarna er oft kátt á hjalla.
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Aðalfundur Lagnafélags Íslands 

haldinn Þriðjudaginn 20. apríl 2010 kl. 17:00 
hjá Danfoss hf.

Setning aðalfundar LAFÍ. 
Formaður LAFÍ Þórir Guðmundsson setti fundinn kl. 17:05 og bauð aðalfundargesti velkomna.
Formaður stakk upp á að Valdimar K. Jónsson yrði fundarstjóri. Það var einróma samþykkt og 

hann tók við fundarstjórn. 
Fundarstjóri stakk upp á að Steinar Gíslason yrði fundarritari. Það var einróma samþykkt og hann 

tók við fundarritun. 

Síðan var gengið til dagskrár skv. lögum félagsins.

Ávarp formans LAFÍ. 
Þórir Guðmundsson formaður rakti það helsta sem í gangi var á liðnu starfsári. Að lokum þakkaði 

hann framkvæmdastjóra og stjórnarmönnum góða samvinnu. Sérstakar þakkir færði hann þeim 
sem núna gengu úr stjórn. En Það eru: Frans Árnason, Halldór Halldórsson, Kjartan Mar Eiríksson 
og Helgi Pálsson.

Sjá meðfylgjandi skjal. 

Skýrsla stjórnar. 
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri fór yfir skýrslu stjórnar fyrir starfsárið 2009 - 2010.

Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgáfu, ráðstefnuhaldi, rekstri 

Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, auk þriggja fagráða, fræðslu, uppbyggingu og gagnrýni. 

Aðalfundur 2008:
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn 7. maí 2009 hjá Ísleifi Jónssyni hf. 
Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Þórir Guðmundsson verkfræðingur formaður, Vigfús Halldórsson ritari, Frans Árnason varafor-

maður, Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur gjaldkeri.
Aðrir í stjórn eru: Halldór Halldórsson bæjarstjóri, Heiðar Jónsson tæknifræðingur og Helgi 

Pálsson pípulagningamaður ritari

Stjórnarfundir:
Stjórnarfundir hafa verið haldnir reglulega, en auk þess ræðir framkvæmdastjóri mikið við 
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stjórnarmenn í gegnum síma. Þau mál sem hæst báru á góma, var fræðsla lagnamanna og vinna 
við verkefnið, „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“.

Gæðamatsráð: Viðurkenningarnefnd: Fagráð pípulagna: Fagráð loftræstikerfa: 
Fagráð stjórnkerfa: 

Framsögur stjórnanda fagráðanna verða birtar í næsta Fréttabréfi nr.111.
Fagráð Samskipta var lagt niður á liðnu ári.

Lagnafréttir: 
Ekkert efni í formi Lagnafrétta var gefið út á árinu 2009.
Nema við köllum „Skoðun á hita- og loftræstikerfa á landsvísu“ sem sérútgáfu.

Fréttabréf:
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 4 sinnum út á starfsárinu, blað nr. 107 – 108 – 109 

- 110, og flutt hinar ýmsu fréttir og fróðleik af félags- og lagnamálum.
Ritstjóri og ábyrgðamaður er Kristján Ottósson framkvæmdastjóri félagsins, en hann hefur 
verið ritstjóri og ábyrgðarmaður frá stofnun félagsins.

Ritnefnd:
Í ritnefnd eru: Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur, Birgir Hólm Ólafsson pípulagningameist-

ari, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Þorlákur Jónsson verkfræðingur og Rúnar Bachmann 
rafvirki.

Skrifstofa:
Skrifstofa félagsins er rekin á heimili framkvæmdastjóra og hefur verið það frá stofnun félagsins, 

þar eru málefnin látin ráða hvenær og hvað lengi sólahrings skrifstofan er opin. Mikið er hringt inn 
til félagsins með fyrirspurnir. 

Þá má ekki gleyma öllum hringingunum út af “Gæðamatsráðinu” biluðum lögnum, illa hönnuðum 
lögnum, eða ekki nógu góðu handverki. 

SCANVAC:
Við sóttum ekki aðalfund SCANVAC árið 2009, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, 

véltæknifræðingur.

ASHREA:
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2009 tengiliður okkar er Kristján 

Ottósson framkvæmdastjóri félagsins. 

„Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“. Sjá Lagnafréttir 37 á www.lafi.is 
Síðustu þrjú árin hefur Lagnafélag Íslands unnið að „skoðun á hita- og loftræstikerfum á lands-
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vísu“, og tekin voru út alls 35 lagnakerfi í samvinnu við Umhverfisstofnun og heilbrigðisfulltrúa 
sveitarfélaga. Nú er því verki lokið, og haldin hefur verið stór ráðstefna um skýrsluna, sem fram 
fór þann 8. apríl sl.

Að undirbúningsvinnu við gerð skoðunargagna komu, með Lagnafélagi Íslands auk Kristjáns 
Ottóssonar og Guðmundar Halldórssonar, þeir Sigurður M. Harðarson véltæknifræðingur, dr. 
Björn Karlsson verkfræðingur og brunamálastjóri, Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur hjá 
Verkís hf., Sæbjörn Kristjánsson byggingatæknifræðingur hjá Lagnatækni, Sveinn Áki Sverrisson 
véltæknifræðingur hjá VSB verkfræðistofu, Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur lektor í 
Háskólanum í Reykjavík, Rúnar Steinssen verkfræðingur hjá Eflu hf., Þorlákur Jónsson vélaverk-
fræðingur hjá Almennu verkfræðistofunni, Kjartan Helgason véltæknifræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf, 
Þór Arnar Gunnarsson véltæknifræðingur hjá Ferli ehf., Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur og 
sviðstjóri lagna- og loftræstisviðs Mannvits hf., Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur hjá 
Mannviti hf. og Skarphéðinn Skarphéðinsson pípulagningameistari, framhaldsskólakennari og 
formaður Félags pípulagnameistara. 

Þessi undirbúningsvinna tók ellefu mánuði, en þá voru flest allir orðnir upplýstir um verkefnið og 
þótti þá orðið sjálfsagt að framkvæma skoðunina með þeirri framkvæmdaraðferð, sem þá lá fyrir, 
það er sjálft skoðunarformið. 

Það verður að segjast eins og er að alltaf er eitthvað sem má gagnrýna og til eru þeir menn sem 
hafa gengið svo langt að segja að þeim hafi verið haldið utan við þessa vinnu.

Nú verðum við að gleyma erjum fortiðarinnar nýta okkur þá reynslu og þekkingu sem skýrslan 
hefur gefið okkur og taka saman höndum allir sem einn og gera kröfur til okkar sjálfra.

Nú liggur fyrir alþingi lög um nýja Byggingarstofnun, og er fastlega reiknað með að þau verði 
samþykkt á því þingi sem nú stendur yfir.

Yfirmaður að þeirri vinnu sem framundan er við gerð nýrrar Byggingarreglugerðar er dr. Björn 
Karlsson brunamálastjóri, fyrrverandi formaður Lagnafélags Íslands.

Björn hefur beðið um mann frá LAFÍ í undirbúninginn og gerð byggingarreglugerðarinnar og hefur 
stjórn félagsins tilnefnt Ragnar Kristinsson véltæknifræðing hjá Mannvit hf. 

Á ráðstefnunni voru gerðar kröfur um þrjú atriði inn í byggingarreglugerð. 
1. Ráðstefnan gerði kröfu til þess að lagnahönnuður geri HANDBÓK yfir öll lagnakerfi og - beri  

 ábyrgð á handbókinni.
2. Þá var einnig gerð krafa um að komið verði á fót óháðum úttektaraðila, líkt og er hjá raf-
 virkjastéttinni.
3. Að komið verði upp Vinnureglnahandbók fyrir óháðanúttektaraðila.

Heimasíða:
Heimasíðu félagsins (LAFÍ) www.lafi.is, hefur verið unnin upp á nýtt og er enn í frekari vinnslu. 

Reynt er að halda heimasíðunni ferskri með nýjum upplýsingum. 
Örn Sigurðsson tæknifræðingur sér um síðuna. 
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Lokaorð: 
Að síðustu vil ég þakka þeim mörgu sem komið hafa að störfum fyrir Lagnafélagið á einn eða 

annan hátt, það starf í þágu Lagnafélags Íslands verður seint full þakkað.
Þá vil ég þakka stjórn félagsins fyrir gott samstarf, og sérstaklega þakka ég formanni okkar fyrir 

gott samstarf.

Umræður um skýrslu stjórnar. 
Ragnar Kristinsson spurði um viðbrögð við skýrslunni „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á 

landsvísu“. Kristján Ottósson svaraði að viðbrögðin væru yfirleitt jákvæð og upplýsti að hann og 
Valdimar K. Jónsson hefðu farið á fund formans Neytendasamtakanna og verið veltekið og verður 
skýrslan væntanlega kynt í blaði Neytendasamtakanna. 

Frans Árnason þakkaði fyrir samstarfið, en eins og að framan er getið fór hann úr stjórn núna.
Kristján Ottósson óskaði eftir verkefnahugmyndum fyrir LAFÍ.

Stjórn LAFÍ  2010 - 2011: 

Sitjandi f.v. .Einar H. Jónsson tæknifræðingur Reykjavíkurborg, Þórir Guðmundsson verkfræðingur Hátækni formaður 

Lagnafélagsins, Birgir Hólm Ólafsson pípulagningameistari, Iðan fræðslusetur, gjaldkeri og Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ 

Standandi f.v. Vigfús Halldórsson byggingarfræðingur forstöðumaður framkvæmda Fasteignum ríkisins, Karl Rosenkjær 

tæknifræðingur Verkís hf, Heiðar Jónsson tæknifræðingur Mannvit hf. varaformaður og Steinar Gíslason Danfoss hf. ritari.



	 �

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp við setningu aðalfundar 2010
Þórir Guðmundssson verkfræðingur, 
formaður Lagnafélags Íslands

Ég vil byrja á að þakka Danfoss á Íslandi fyrir að hýsa þennan aðal-
fund Lagnafélags Íslands. Danfoss hefur frá upphafi verið einn af 
öflugustu bakhjörlum Lagnafélags Íslands. Það er okkur því sérstök 
ánægja að vera hér hjá þeim í dag.

Árið 2009 var 23 starfsár Lagnafélags Íslands. 

Tveir viðburðir stóðu hæst 
í starfinu en það var afhending verðlauna fyrir lofsvert lagnaverk 

í Grunnskóla Ísafjarðar og vinna við úttektir á lagnakerfum í húsum 
víðsvegar um Ísland. Þessari vinnu lauk með útgáfu skýrslunar 
„Skýrsla um skoðun á hita og loftræstikerfum í 35 byggingum 
á landssvísu“ og í framhaldi af skýrslunni var haldin ráðstefna nú í apríl. Framkvæmdastjóri 
Lagnafélagssins Kristján Ottósson hefur leitt þessa vinnu og fengið með sér mikinn fjölda fólks. 
Það er of langt mál að telja upp alla þessa aðila hér og vísa ég því í skýrsluna sem er aðgengileg 
á heima-síðu lagnafélagsins. Lagnafréttir 37 á www.lafi.is

En svo ég víki aðeins að ráðstefnunni þá kristalaðist það í framsögum og umræðum á 
fundinum að nauðsynlegt er að gerð verði krafa um að fyrir öll lagnakerfi verði gerð Handbók 
lagnakerfa sem er í samræmi við þá sem Lagnafélagið hefur haldið frammi í mörg ár. Ennfremur 
eru menn sammála því að teknar verði upp óháðar úttektir á lagnakerfum og virkni þeirra. 

Skilningur opinbera aðila og lagnamanna á þessu er nú orðinn almennur og tel ég að ekki verði 
aftur snúið, enda er hafinn vinna í Umhverfisráðuneytinu á endurskoðun Byggingarreglugerðar þar 
sem við bindum miklar vonir við að fest verði í reglugerð að Handbók, lokaútekt óháðs aðila og 
viðhald kerfanna verði hluti af byggingu og rekstri húsbygginga . Lagnafélagið á fulltrúa í vinnuhóp 
sem mun vinna að þessari endurskoðun. 

Í lögum Lagnafélags Íslands segir í 3 grein að hlutverk félagsins sé að stuðla að þróun 
lagnatækni og gagnkvæmum skilningi milli þeirra stétta sem að lagnamálum koma. Það er mín 
skoðun að hér sé verið að stíga gríðalega stórt skref í þá átt.

Ég vil að lokum þakka framkvæmdastjóra og stjórnarmönnum góða samvinnu á síðastliðnu 
starfsári. 

Sérstakar þakkir færi ég þeim sem nú ganga úr stjórn. 
En þeir eru heiðursmennirnir : Frans Árnason veitustjóri Norðurorku hf og stjórnarformaður 

Samorku,
Halldór Halldórsson Bæjarstjóri Ísafjarðar og formaður Íslenskra sveitarfélaga,
Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur, Verkís hf
Helgi Pálsson þjónustufulltrúi Félags iðn- og tæknigreina.

Þórir Guðmundsson
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Skýrsla Gæðamatsráðs á aðalfundi 2010

Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur
formaður Gæðamatsráðs

Á árinu var engin skrifleg skýrsla gerð um mál hjá Gæðamatsráði. 
Í stað þess að gera grein fyrir málum sem fengist hefur verið við 
verður því aðeins vikið að starfssemi ráðsins undanfarin ár og 
fjall-að aðeins um tilgang og svo hugsanlegan árangur af starfsemi 
Gæðamatsráðs.

Gæðamatsráð var skipað í fyrsta sinn 1993 og hefur því verið 
virkt í um 17 ár. Tilgangurinn með stofnun ráðsins var eins og 

sagði í tilkynningu um stofnun þess :
Hlutverk Gæðamatsráðs er að opna möguleika fyrir verkkaupa og 

neytendur, sem telja lagnamálum í eða við sína eign áfátt, hvort 
sem er í hönnun, efnisvali, handverki eða virkni búnaðar, að fá slík álitamál könnuð faglega og á 
fljótvirkan hátt án mikils tilkostnaðar.

Niðurstöður mála verði nýttar til þess að hafa áhrif á regluverðir fyrir byggingarframkvæmdir, 
gera þær skýrari og auka þannig öryggi á gæðum lagnakerfa, þ.e. allt frá hönnun til og með úttekt 
á lokafrágangi.

Í fyrstu gætti nokkurrar tortryggni á störfum ráðsins, sem byggðist á því einkum að menn 
töldu að leit að sökudólgi yrði aðalmál. Reynslan hefur orðið önnur, þannig að samvinna við nánast 
alla sem að málum koma hefur verið góð og í mjög mörgum tilfellum hefur niðurstaðan orðið að 
þegar raunverulega faglega orsökin fyrir kvörtun var fundin þar sem allir er málinu voru tengdir 
komu að með viðtölum, þar sem mál voru faglega útskýrð og rædd, þá tók sá sem mistök hafði 
gert málið til endanlegs frágangs og lagfæringar. Og þar með var takmarki Gæðamatsráðsins 
náð. Í aðeins tveim eða þrem málum náðist ekki samkomulag og mál fór fyrir dómstóla, þar sem 
skýrsla ráðsins var innlegg.

Á þeim 17 árum sem Gæðamatsráð hefur starfað, eru mál sem skýrsla hefur verið gerð um 
orðin um 70. Um þó nokkur mál hefur ekki verið gerð skýrsla og Framkvæmdarstjóri LAFÍ hefur 
leyst að minnsta kosti jafn mörg mál með símtölum eingöngu.

Síðustu 3 árin 2007, 2008 og 2009 komu aðeins 3 mál til Gæðamatsráðs sem skýrslur voru 
gerðar um.

Mér virðist að árangur af starfi Gæðamatsráðs hafi skilað að einhverju marki þeim árangri sem 
eftir var leitað, og að traust fagmanna almennt á störfum ráðsins sé til staðar.

Egill Skúli Ingibergsson
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Skýrsla Viðurkenningarnefndar 
flutt á aðalfundi 2010

Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur
formaður Viðurkenningarnefndar.

Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð 
lagnaverk fyrir 19 árum. Tilgangur viðurkenninganna er að efla 
gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, efla þróun 
í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum og 
lagnaefnum. Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað að 
vera hönnuðum og iðnaðarmönnum hvatning til að afla sér aukinar     
menntunar á sviði lagnamála.

Nefndin leggur áherslu við mat á loftræsti- og hitakerfum, að 
greinargerð lýsing liggi fyrir á samvirkni tækja og tækjalista. Einnig 
að stilliskýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu tækja og almenna úttekt á þeim og að handbók 
lagnakerfa liggi fyrir fullfrágengin eins og lýst er í Handbók lagnakerfa nr 29.

Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum mönnum. Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vélaverk-
fræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari, Páll Bjarnason, 
pípulagningarmeistari og Kristján Nielsen, rafvirki. Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, 
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

Fyrir árið 2008 veitti Lagnafélag Íslands viðurkenningu fyrir heildarverk. Grunnskólinn á Ísafirði 
varð að þessu sinni fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands og hlaut viðurkenn-
ingar fyrir lofsvert lagnaverk fyrir árið 2008.

 Þá voru tveim heiðurmönnum veitt viðurkenning fyrir ævistarf að lagnamálum, þeim Sveini Torfa 
Sveinssyni verkfræðing og Kristjáni Gunnarsyni vélvirkja Þingeyri.

Dr. Valdimar K. Jónsson
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Skýrsla Fagráðs pípulagnakerfa 
flutt á aðalfundi 2010

Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur
formaður fagráðs.

Fagráð pípulagna er skipað eftirfarandi :
Andres Þ Hinriksson, Hilmar Hjartarson, Jóhannes G Pétursson, 

Heiðar Jónsson, Stefán Hjalti Helgason og Ragnar Kristinsson, 
Ragnar var skipaður formaður.

Þetta eru þrir pípulagningameistarar og þrír lagnahönnuðir.
Það sem fagráðið hefur lagt áherslu á er að lagnamenn kynni 

sér vandlega þau nýju efni sem notuð eru í lagnakerfum, okkur 
finnst að þar sé stundum misbrestur á að menn séu ekki nægjanlega 
kunnugir þessum nýju efnum hvað varað kosti þess og þó aðallega 
galla sem þarf að passa vel upp á.

Við hefðum viljað koma á fræðslufundi þar sem farið er yfir þessi nýju efni og stefnt hefur 
verið að koma slíkum fundi á þessu ári. Það þarf að fá fagfélögin og innflutnigsaðila ásamt hönn-
uðum til að skipuleggja fræðslufundi.

Lokafrágangur verka veldur okkur einnig áhyggjum.
Algengt er að hver fagaðili telur sig hafa lokið sínum verkþætti, án þess að heildarsamræming 

á milli fagaðila hafi farið fram. Þetta veldur oft byggjandanum vandræðum og skapar óánægju og 
fram koma kvartanir.

Nauðsynlegt er að fagaðilar og hönnuðir fari saman og geri úttektir og fari yfir virkni kerfanna 
til að tryggja að kerfin vinni skv.forskrift. 

Í smíðum er ný byggingarreglugerð sem á að taka gildi sem allra fyrst.
Ný byggingarreglugerð þarf að taka mjög ákveðna stefnu í þessum málum og þar þarf að koma 

fram krafa að kerfin séu tekinn út af fagaðila og hönnuði og þegar kerfin er að fullu stillt og 
kominn í rétta vinnslu og að handbók liggi fyrir . Eins er spurning hvort ekki sé rétt að setja fram 
kröfu um að fyrir liggi þjónustusamningur milli eiganda og fagaðila.

Umhverfisráðuneytið í samráði við LAFÍ er með í undirbúningi að löggilda úttektarmenn sem 
taki út lokafrágang kerfa og gerir úttektir á fagmenn og hönnuði og þá er hægt að flokka menn 
eftir því hvernig menn hafa staðið sig, þeir slökustu fá á sig oftar úttektir en hinir sjaldnar sem 
eru með sín kerfi í lagi..

Þetta gæti gert það að verkum að gæði kerfanna yrði betri, þegar menn hafa slíkt aðhald á sér 
og er því jákvætt fyrir fagið.

Ragnar  Kristinsson
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Skýrsla Fagráðs loftræstikerfa 
flutt á aðalfundi 2010

Sigurgeir Þórarinsson véltæknifræðingur
formaður fagráðs.      

Ég vil hér gera grein fyrir starfi Fagráðs Loftræstingar á undan-
gengnu starfsári félagsins. Tilnefnt var í ráðið í haust og hefur í raun 
ekki enn verið gengið endanlega frá skipun fulltrúa í ráðið. 

Samkvæmt heimasíðu LAFÍ eru eftirtaldir aðilar í fagráði loftræst-
ingar: Sigurgeir Þórarinsson Formaður, Kristján Oddur Sæbjörnsson, 
vélaverkfræðingur Karl Hákon Karlsson, tæknifræðingur, Magnús 
Ágústsson, blikksmíðameistari Pétur Kristjánsson, blikksmíðameist-
ari.

Sex fundir hafa verið haldnir í fagráðinu á starfsárinu. Fyrsti 
fundur ráðsins var haldinn í okt. þar sem menn hittust til að kynna sig og kynnast öðrum. Síðan 
hafa verið haldnir fimm fundir sem aðallega hafa farið í að reyna að skilgreina starf ráðsins og 
hlutverk þess.

Á fimmta fundi ráðsins kom Kristján Ottósson á fundinn og kynnti skýrslu LAFÍ um ástand lof-
ræstikerfa í byggingum á landbyggðinni. Gerðar voru tillögur að lagfæringum og nánari skýringum 
í skýrslunni, sem sjálfsagt hefur verið tekið tillit til að einhverju leiti í endanlegri útgáfu.

Í 14. Gr. laga félagsins er fjallað um skipun og hlutverk fagráða félagins og þar segir:Stjórn 
Lagnafélags Íslands skal ár hvert tilnefna í Fagráð, eitt eða fleiri. Formaður Lagnafélags Íslands 
er jafnframt formaður Fagráðs eða tilnefnir annan í sinn stað.  Fagráð skulu starfa á ákveðnum 
sérsviðum og vera stjórn félagsins til fulltingis við stefnumörkun á sérsviði sínu.  Formaður boðar 
Fagráð til fundar þegar þurfa þykir.

Síðan er að finna nánari skilgreiningu á vinnureglum fagráða á heimasíðunni en þar stendur 
m.a. Hlutverk fagráða er að vera bakhjarl til stuðnings framkvæmdastjóra og stjórn Lagnafélags 
Íslands og benda á það sem þeim finnst efst á baugi að bæta þurfi úr, benda á hvað félagið gæti/
ætti að standa fyrir til úrbóta. Fagráð samanstendur af þrem iðnmeisturum og þrem hönnuðum. 
Þeir eru skipaðir af stjórn Lagnafélags Íslands og er einn af þeim stjórnandi ráðsins. 

Samkvæmt ofansögðu höfum við lagt aðaláherslu á að búa til ramma um starfsemi fagráðsins 
og niðurstaða okkar er að leggja áherslu á eftirfarandi atriði:

Fagráðið verði sjálfstætt ráð sem vinnur undir stjórn LAFÍ (þegar talað er um stjórn LAFÍ   •

Sigurgeir Þórarinsson



	 13

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

 hér þá er átt við stjórn þess eða framkvæmdastjóra).
Stjórn LAFÍ skipar ráðið. Ráðið skal skipað sex fulltrúum og skal leitast við að þar veljist  

 fulltrúar sem flestra starfssviða innan loftræstingar s.s. hönnuða, blikksmiða, kennara   
 o.s.fr.

Ráðið skal fara með öll mál í gegnum stjórn LAFÍ en tjáir sig ekki út á við án samþykkis   
 stjórnar LAFÍ. Ráðið getur bæði fjallað um mál sem það tekur upp sjálft eða fær frá   
 öðrum félögum. 

Einnig er ráðinu skylt að fjalla um öll mál sem stjórn LAFÍ beinir til þess. 
Ráðið eða einstakir fulltrúar ráðsins tjái sig ekki um málefni í nafni ráðsins nema   

 að þau hafi verið rædd og niðurstaða komin í málið á fundi ráðsins, þ.e. einstakir meðlimir  
 fagráðsins tjái sig ekki í nafni ráðsins án undangengis umfjöllunar ráðsins.

Fagráðið skal leitast til að búa til umræðuramma innan fagsins þar sem ráðið leitast við  
 að safna saman öllum þáttum og umræðuvinklum innan rammans í stað þess að fjalla   
 aðeins um afmarkaðan þátt innan málefnisins. Þá verði niðurstaða ráðsins heilsteyptari   
 en ella yrði. Málefnarammar gætu m.a. verið menntunarmál, eftirlits og úttektar málefni,  
 fagmennska innan fagsins o. s. fr.

Fundagerð síðasta fundar skal senda til allra ráðsmanna og einnig til formanns og fram  
 kvæmdastjóra LAFÍ.

Fundi skal halda eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði og oftar ef þörf er á. Þó skal gera ráð  
 fyrir fríi yfir sumarmánuðina (júní-ágúst). 

Ætíð skal liggja fyrir dagskrá með minnst viku fyrirvara fyrir næsta fund og sendist út með  
 fundarboði fundarins. Með þessu geta menn undirbúið sig betur undir fundina og verið   
 virkari á fundum.

Að lokum vil ég árétta þá skoðun mína að til þess að fagráðin geti gert gagn innan lagnafélagsins 
þá þarf að tryggja þeim ákveðið sjálfstæði gagnvart stjórn félagsins en þó um leið að tryggja að 
þau vinni innan félagsins og allar niðurstöður fari í gegnum stjórn þess.

Einnig vona ég að ný stjórn skipi ný fagráð sem fyrst eftir aðalfund þannig að þau hafi betri tíma 
til að starfa milli aðalfunda.

•

•

•
•

•

•

•

•
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Skýrsla Fagráðs stjórnkerfa 
flutt á aðalfundi 2010

Rúnar Bachmann rafvirki
formaður fagráðs.

Um árabil hafa rafverktakar tilkynnt verk sín til úttektar, þar sem til 
skoðunar eru aðallega frágangur m.t.t. öryggisatriða og umgengni 
við rafbúnað. 

Þetta fyrirkomulag ásamt öflugri menntun og eftirmenntun hafa 
stuðlað að metnaði fyrir vönduðum verkum. 

Hjá því hefur þó ekki farið að af og til sjást verk sem stéttin hefði 
viljað vera án, en sem betur fer eru þau fá. 

Núverandi fyrirkomulag sem eru tilkynningar verka og 
úrtaksskoðanir hefur fest sig í sessi og nýtur almennrar viðurkenningar.

Nokkur umræða hefur verið um að taka þetta fyrirkomulag upp við verklok annara lagnakerfa 
s.s. pípulagna og loftræstikerfa, eða öllu heldur þar sem þessar faggreinar koma saman í frágangi 
flóknari kerfa ásamt viðamiklum stjórnbúnaði. 

Ástæða er til að hvetja til þess. Nútíma lagnakerfi eru flókin og samspil margra faggreina við 
uppsetningu þeirra getur leitt til að ekki næst sá árangur sem að var stefnt um virkni þeirra.

Lagnakerfi snerta einnig mikilvæga þætti sem varða heilbrigði og vellíðan notenda margskonar 
mannvirkja, sem þjóna mismunandi tilgangi. 

Því er augljóst að almannahagsmunir styðja að úttektir óháðra aðila fari fram á lagnakerf-
um, virkni þeirra og stýringum við mismunandi aðstæður. Þetta gæti einnig átt við um rekstur 
þeirra eftir að þau hafa verið tekin í notkun.

Telja verður víst að ef fagstéttir lagnakerfa tækju i samráði við stjórnvöld upp kerfi úttekta, verði 
það til að auka faglegan metnað og efla fræðslustarf. 

Sérstaklega er þörf á að hin mismunandi fagsvið sem koma að uppsetningu og rekstri lagna-
kerfa öðlist í gegn um markvissa fræðslu, skilning á þeirri samvirkni mismunandi búnaðar sem 
nauðsynlegur er vel heppnuðu og rekstrarvænu lagnakerfi.

Undirritaður hvetur til áframhaldandi umræðu um þessi mál, sem innan skamms gæti leitt til 
að tilkynningum og úttektum lagnakerfa verði settar í fastar skorður í stjórnkerfinu.

Rúnar Bachmann
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Ávarp ráðherra 
Flutt á ráðstefnu Lagnafélags Íslands og fl. þann 8. apríl 2010

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra.

Ágætu ráðstefnugestir
Það er mér ánægja að fá að setja ráðstefnu Lagnafélags Íslands 

um lokafrágang hita- og loftræstikerfa. Sá staður sem þessari 
ráðstefnu hefur verið valinn hér í Lauganesi minnir okkur á þann 
tíma sem var þegar konur gengu oft langar leiðir eftir Laugaveginum 
inn í Þvottalaugar, með þungan þvott á bakinu í misjöfnum veðrum 
og unnu oft vinnu sína við mikla vosbúð. Við þekkjum flest sögurnar 
um aðbúnað þessara kvenna og hrikaleg örlög margrar þeirra við 
þvottalaugarnar.

Það hefur mikið vatn runnið til sjávar
Það hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því reykvískar konur báru þvott að Þvottalaugunum. Í 

dag er litið á rennandi vatn, heitt eða kalt, sem sjálfsagðan hlut í okkar daglega lífi. Við treystum 
því að þau mannvirki sem við búum í eða störfum í séu byggð á grundvelli faglegrar þekkingar þan-
nig að líf okkar, heilsa og umhverfi sé verndað. Það traust byggjum við m.a. á þeim sérfræðing-um 
sem koma að byggingu mannvirkja og þeim reglum sem löggjafinn setur sem varða hýbýli okkar 
og önnur mannvirki.

Í byrjun síðasta mánaðar
Í byrjun síðasta mánaðar lagði ég fram á Alþingi lagafrumvarp sem mun hafa mikil áhrif á 

byggingarstarfsemina í landinu og lagalegt starfsumhverfi þeirra sem starfa innan byggingar-
iðnaðarins, en þar á ég við frumvarp til laga um mannvirki.

Í frumvarpinu er lagt til að sett verði á fót Byggingarstofnun, sem hafi yfirumsjón með stjórnsýslu 
mannvirkjamála, þar með talið þeim verkefnum sem Brunamálastofnun sinnir nú. Áfram er gert 
ráð fyrir að stjórnsýsluleg ábyrgð á beinu eftirliti með byggingu mannvirkja verði í höndum byg-
gingarfulltrúa sveitarfélaganna en að eitt af meginverkefnum Byggingarstofnunar verði að tryggja 
samræmt byggingareftirlit um allt land. Svipuðu hlutverki hefur Brunamálastofnun einmitt sinnt 
hvað brunamál snertir.

Ef og þegar þetta frumvarp verður að lögum
Ef og þegar þetta frumvarp verður að lögum, en ég tel að miklar líkur séu á að svo verði, mun 

Brunamálastofnun verða lögð niður eða réttara sagt verkefni hennar færð undir Byggingarstofnun 

Svandís Svavarsdóttir
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og ábyrgð á framkvæmd byggingarmála færð frá Skipulagsstofnun til Byggingarstofnunar. 
Byggingarstofnun mun m.a. annast gerð skoðunarhandbóka, verklagsreglna og leiðbeininga fyrir 
byggingarfulltrúa auk þess getur stofnunin gefið út bindandi álit um einstök mál.

Í frumvarpinu er lögð áhersla á
Í frumvarpinu er lögð áhersla á að efla gæðavitund og gæðaeftirlit. Ákvæði varðandi byg-

gingarstjóra eru mun ítarlegri en áður. Gerð er krafa um að þeir hafi sérstakt starfsleyfi frá 
Byggingarstofnun auk ákvæða um að þeir hafi gæðastjórnunarkerfi. Jafnframt eru kröfur í frum-
varpinu um að hönnuðir og iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi. Þá eru ákvæði í frumvarpinu 
um öryggisúttekt sem skal fara fram áður en mannvirki er tekið í notkun og ítarlegri ákvæði um 
lokaúttekt en í núverandi löggjöf.

Af framansögðu tel ég ljóst að gildistaka frumvarps til laga um mannvirki mun stuðla að því að 
gæði og virkni hita- og loftræstikerfa verði í samræmi við væntingar hönnuða, efnissala, meistara 
og rekstraraðila.

Þá vil ég geta þess hér
Þá vil ég geta þess hér að frá því snemma á þessu ári hefur starfað nefnd undir formennsku 

Björns Karlssonar, brunamálastjóra sem hefur það hlutverk að semja byggingarreglugerð með 
hliðsjón af nýju frumvarpi um mannvirkjalög. Markmiðið með þeirri vinnu er framsæknasta byg-
gingarreglugerð á Norðurlöndum hvað varðar sjálfbæra þróun þar sem opin stjórnsýsla, gagnsæi 
og lýðræðisumbætur eru höfð að leiðarljósi.

Lögð er áhersla á að nefndin hafi víðtækt samráð við ýmsa hagsmunaaðila við endurskoðun 
reglugerðarinnar hvort heldur er með einstaka fundum eða með skipan bakhópa um ákveðin 
verkefni. Hagsmunaaðilar verði skýrt skilgreindir og þeim kynnt ferli samráðsins. Það verður því 
óskað eftir samvinnu við Lagnafélag Íslands um gerð reglugerðarinnar og vænti ég góðs af þeirri 
samvinnu.

Góðir gestir ég vona að ráðstefnan muni reynast ykkur lærdómsrík og óska ykkur farsældar í 
ykkar störfum innan byggingariðnaðarins.
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Handbók lagnakerfa
Flutt á ráðstefnu Lagnafélags Íslands og fl. 

þann 8. apríl 2010

Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur hjá Mannvit hf.

Inngangur
Núverandi handbók loftræsti- og lagnakerfa (Handbók 29) var 

gefin út í desember 2002, þá voru liðin 12 ár frá útgáfu fyrstu dr-
ögum af handbók sem Lagnafélag Íslands gaf út (Lagnafréttir 8). 

Handbók 28 var gefin út September 1999. Talin var þörf á nýrri 
bók þar sem ýmislegt hafði breyst á svið loftræstingar t.d þróun 
stjórnkerfa og ekki síst vegna tilkomu nýrrar byggingarreglugerðar, 
þar sem m.a eru gerðar meiri kröfur til hönnuða og verktaka um 
frágang og úttekt á lokafrágangi loftræsti- og hitakerfa. 

Handbók 29 er sú fyrirmynd sem flestar stærstu verkfræði-
stofurnar ásamt Byggingafulltrúanum í Reykjavík hafa mælt með að 
stuðst væri við í gerð handbókar fyrir loftræsti- og lagnakerfi. 

Handbók lagnakerfa
Hlutverk handbókar er að halda til haga öllum nauðsynlegum upplýsingum á einum stað 

um lagnakerfin sem geta komið að notum þegar kerfi eru stillt, einnig þegar þarf að endurnýja 
eða breyta einstaka hluta kerfanna t.d stjórnloka eða hitafleti í loftræstingu. Handbókin þarf 
að vera það skýr og skilmerkileg og innihalda nægar upplýsingar þannig að hver sá þjónustu 
eða rekstraraðili sem kemur að kerfum eftir afhendingu, eigi að geta sett sig inn í kerfin án 
vandræða. Handbókin er því mikilvægt gagn fyrir rekstraraðila til að viðhalda lagnakerfum. 
Ekki má rugla saman þjónustubók og handbók. Þjónustubók er unnin upp úr handbók. Hlutverk 
þjónustuhandbókar er að hjálpa rekstrar aðila að halda utan um reglubundna þjónustu við 
lagnakerfi, um tíðni og umfang eftirlitsins og hvernig að viðhaldi skal staðið, t.d loftsíuskipti, 
hreinsun á ristum og stokkum, reimaskipti og þess háttar hluti.

Til að hönnun sé hnitmiðuð 
Til að hönnun sé hnitmiðuð og takist vel þarf m.a skipulagningu, handbók gagnast vel til að 

ná því markmiði. Efni í handbók verður raunar til jafnóðum og hönnun fer fram, þannig að segja 
má að gerð handbókar sé eðlilegur hluti hönnunarferils og stuðlar að agaðri vinnubrögðum. 
Handbókin er því samantekt á gögnum sem verða til við hönnun og smíði lagnakerfa, lýsir 

Heiðar Jónsson
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hönnunarforsendum lagnakerfa hlutverki þeirra og virkni. Handbókin gefur heildarsýn yfir 
umfang lagnakerfa, fram kemur hverjir standa að framkvæmd og hverjir eru söluaðilar tækja. 
Mikilvægustu kaflarnir eru þó um samvirkni og stillingu tækja og lýsing á því hvernig hönnuður 
ætlast til að kerfin vinni. 

Handbókinni lýkur með yfirlýsingu
Handbókinni lýkur með yfirlýsingu og undirskrift allra sem að hönnun og uppsetningu 

kerfanna komu, um að kerfin séu stillt, hreinsuð, samvirkni tækja prófuð og afköst samkvæmt 
hönnunarforskrift og kerfin fullbúið til notkunar. Þegar verkkaupi fær afhenda handbókina með 
þessari undirritaðri yfirlýsingu þá á það að vera ákveðin trygging fyrir því að hafa fengið það 
sem hann borgaði fyrir. Þegar fram líða stundir er handbókin miklivægt gagn fyrir rekstraraðila 
lagnakefa þegar kemur að viðhaldi. Ef engin handbók er til um kerfin er ekki víst að það sé 
mögulegt að halda þeim við þannig að þau skili hlutverki sínu eins og til var ætlast í upphafi.

 Handbók unnin samhliða hönnun 
Þó að handbók sé unnin samhliða hönnun þá hlíst alltaf kostnaður við gerð hennar. Eins og 

allan annan kostnað við húsbyggingu þá ber verkaupinn þann kostnað. Þegar hönnun er boðin út 
í harðri samkeppni þá er handbókin oft ekki meðal þeirra gagna sem eru inn í tilboðum hönnuða 
þar sem ekki er skilda að leggja fram handbók eins og t.d gildir um teikningar að lagnakerfum. 
Sú verklagsregla hefur oft tíðkast að gerð handbókar er komið í hendur verktaka. Oftar en ekki 
eru þær handbækur sem eru þannig til komnar ófullnægjandi og mjög oft í formi samansafns af 
bæklingum sem innihalda tækniupplýsingar um þann búnað sem er í kerfinu. Ekki við verktakan 
að sakast, þar sem verktakinn býr ekki yfir þeim upplýsingum sem í góðri handbók þarf að vera 
t.d hönnunarforsendur og samvirkni tækja, þessar upplýsingar liggja hjá hönnuði. 

Breyta þarf verklagi
Breyta þarf þessu verklagi og koma gerð handbókarinnar alfarið á hönnuði og að þeir 

séu ábyrgðarmenn hennar, en þó með þeirri aðkomu verktaka að leggja fram stilliskýrslur, 
tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar frá framleiðendum um þann búnað sem notaður er í 
kerfin. Við úttekt á lagna og loftræstikerfum er handbókin mikilvægt gagn, vegna þess að í henni 
eiga að vera allar nauðsynlegar upplýsingar um búnað og virkni kerfanna. Það er því vanséð 
hvernig hægt er að gera fullnægjandi lokaúttekt án handbókar. Ekki er gerð krafa af opinberum 
aðilum en sem komið er, t.d af byggingarfulltrúaembættum að handbókin sé gagn sem ber að 
leggja fram, þó svo að byggingarfulltrúinn í Reykjavík mæli með notkun hennar. Verkkaupi getur 
hins vegar gert að skilyrði að bókin sé eitt af þeim gögnum sem skila skal. Gera má ráð fyrir því 
að opinberir aðilar sem standa að framkvæmdum fari að gera kröfu um að handbók liggi frami við 
lokaúttekt. Handbók lagnakerfa er ekki síður mikilvægt gagn á sama hátt og teikningar. Því væri 
heppilegt að það væri krafa samkvæmt byggingarreglugerð að það bæri að leggja handbók fram 
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við lokaúttekt. Handbókin byrjar með upptalningu á þeim sem að verki koma. Það er mikilvægt að 
það komi fram. Því að hugsanlega þarf að leita til hönnuða og framkvæmdaaðila þegar fram líða 
stundir ef t.d þarf að gera breytingar á kerfum. 

Hönnunarforsendur
Mikilvægt er fyrir hönnuði og kaupendur lagnakerfa að hönnunarforsendur séu settar fram 

áður en eiginleg hönnunarvinna hefst. Mikil ábyrgð hvílir á hönnuði að gera verkaupa grein 
fyrir forsendum og mismunandi leiðum að því markmiði að verkkaupinn fái það sem hann er að 
óska eftir. Hafa ber í huga að verkaupi í flestum tilvikum hefur ekki þekkingu á að greina á milli 
mismunandi lausna, kosti og galla, því þarf að tryggja það að sá skilningur sé fyrir hendi þegar 
forsendur eru ákveðnar og lagðar fyrir. Það er ekki óeðlilegt að verkkaupi leiti eftir áliti annars 
lagnahönnuðar eða hönnunarstjóra þegar hönnunarforsendur eru komnar á blað, sérstaklega 
í stærri kerfum. Það er ekki síður hagsmunamál fyrir hönnuðinn að forsendur séu yfirfarnar og 
samþykktar með undirskrift verkkaupa.

 Hönnuður er ráðgjafi verkaupa hvernig best er staðið að lagnakerfum miðað við aðstæður 
hverju sinni. Það er auðvitað óskastaða hvers hönnuðar að fá allt það fé og pláss í húsbyggingu 
sem til þarf til að hanna t.d gott loftræstikerfi, en því miður er það þannig að oft er takmarkað 
fé ætlað til verksins, takmarkað rými eða að verkkaupi óskar eftir afkastaminni loftræstingu en 
t.d staðlar kveða á um. Því þarf að vega og meta hvað hægt er að gera miðað við þær aðstæður 
sem til staðar eru og leggja fram lausnir miðað við það . Það er m.a af þessu sökum sem 
hönnunarforsendur þurfa að liggja fyrir, til að koma í veg fyrir misskilning, þannig að verkaupi 
búist ekki við Cadilac, þó að hann hafi beðið um Trabant. Þetta er sagt með fullri virðingu fyrir 
Trabant, því stundum er verkaupinn ekki að biðja um annað. En eins og fyrr segir er nauðsynlegt 
að ekki sé vafi á því sem óskað er eftir. Til þess eru hönnunarforsendur m.a settar fram.

Kerfismyndir af öllum lagnakerfum
Kerfismyndir af öllum lagnakerfum eru í sérstökum kafla í handbókinni hvert með sýnu númeri. 

Kerfismyndir eru nauðsynlegar fyrir alla aðila sem koma að uppbyggingu kerfisins og fyrir þá 
sem að sinna viðhaldi síðar, á þeim er hægt á fljótvirkan hátt að sjá hvernig tækjabúnaðinum er 
stillt upp í kerfinu hver á sínum stað. Á kerfismyndum koma fram öll þau tæki sem eru í hverju 
kerfi fyrir sig. Hvert tæki er númerað. Þessi númer eru síðan kennimerki hvers tækis og eru notuð 
þegar kemur að kerfislýsingum og lýsingum á samvirkni tækja. Kerfismyndir eru fyrstu skref í 
hönnun lagnakerfa eftir að hönnunarforsendur liggja fyrir. 

Í handbókinni eiga að vera kerfislýsingar
Í handbókinni eiga að vera kerfislýsingar af kerfum, hvert með sínu númeri sem er í samræmi 

við númer á kerfismynd, þar kemur fram í texta hvernig hönnuður ætlast til að kerfin virki og 
hvernig þau tengjast jafnvel öðrum kerfum. Kerfislýsingin er mikilvæg fyrir stýringahönnuðinn. 
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Eftir þessari lýsingu og töflu sem lýsir samvirkni tækja forritar hann hvernig stýrivélarnar 
stjórna kerfinu. Heppilegast er að huga að kerfislýsingum og samvirkni tækja fljótlega á 
hönnunarferlinum, m.a til þess að stýringahönnuður fái gögn sem fyrst til að vinna eftir. Þegar 
stýringahönnuður hefur lokið sinni hönnun þá leggur hann fram sitt framlag í handbókina, sem er 
rafstýriteikningar og virkni tölvustýringar.

Samvirkni tækja, afköst og stilling
Mikilvægur kafli í handbókinni er lýsing á samvirkni tækja, virkni þeirra, afköst og stilling. Eins 

og fram er komið styðjast stýringahönnuðir við þessa töflu og kerfislýsingu þegar rafstýringar og 
forritun er hönnuð. Eftirfarandi upplýsingar eiga að koma fram í töflu um samvirkni tækja.

(Kerfis – og tækjanúmer, ( Heiti tækis), (Sett upp af), (Lagt til að), (Kennistærðir-lýsing), (Gerð), 
(Hlutverk) (Óskgildi / stilligildi / öryggisstaða), (Stýrir), (Stýrist af), (Kerfi í gangi), (Slökkt á kerfi / 
reykboð), (Inn og útgangar).

Þegar framkvæmd er lokið og búið er að afkastamæla og stilla öll kerfi samkvæmt forskrift 
hönnuða og sannreyna að kerfin vinni eins og til er ætlast og stilliskýrslur liggja fyrir samþykktar 
af hönnuði og komnar í handbók, Þá staðfesta allir þeir sem að hönnun og framkvæmd komu 
með undirskrift sinni í handbókinna að svo sé. Byggingarfulltrúi fer fram á samskonar undirritaða 
yfirlýsingu við lokaúttekt.

Niðurlag
Í nýútkominni skýrslu Lagnafélags Íslands eru tekin út 35 loftræstikerfi víðsvegar á landinu 

af væntanlega nokkur hundruð kerfum sem eru í notkun. Samkvæmt þessari úttekt er ýmislegt 
sem betur má fara, þó sérstaklega í sambandi við lokafrágang kerfa. Það ber að árétta það að 
skýrslan er einungis um þessi 35 kerfi. Það er því ekki hægt að segja að þetta sé stóridómur um 
hvernig málum er háttað í loftræsti og -lagnamálum í dag. Það má vissulega færa rök fyrir því að 
þessi úttekt sé vísbending um að betur má gera þó að margt hafi áunnist á undanförnum árum. 

Má því segja að við lagnamenn höfum fengið gula spjaldið með þessari úttekt, en ég tel að í 
heildina hafi orðið verulegar framfarir í hönnun og uppsetningu loftræsti og lagnakerfa á síðustu 
15-20 árum. Í því sambandi er helst að nefna að stjórnkerfi eru orðin mjög fullkomin. Möguleiki er 
á hússtjórnarkerfum með skjámyndum sem sýna hvernig kerfin eru upp byggð og halda utan um 
óskgildi og raungildi, sem gefur möguleika á betra eftirliti með kerfunum. Loftræstisamstæður 
eru búnar öflugum varmaendurvinnslukerfum, miklar framfarir hafa orðið í gerð dreifara bæði til 
hitunar og kælingar o.s.fr. En því er ekki að neita að við allir sem að lagna og loftræstimálum 
koma höfum svigrúm til að bæta okkur. 
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Ávarp
Skýrsla um skoðun á lokafrágangi 

hita- og loftræstikerfa

Flutt á ráðstefnu Lagnafélags Íslands og fl. 
þann 8. apríl 2010.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og 
formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Í upphafi vil ég þakka
Í upphafi vil ég þakka fyrir að vera boðið að segja nokkur orð á 

ráðstefnunni sem hér er boðað til í þeim tilgangi að eiga samræður 
um mjög mikilvægt mál sem búið er að leggja faglegt mat á í sér-
stakri skýrslu.

Þar er gerð grein fyrir úttekt á 34 opinberum byggingum og einu 
hóteli. Þessar byggingar eru að því er sýnist víðsvegar á landinu. 
Þetta er athyglisverð skýrsla og vel fram sett þannig að auðvelt er að átta sig á boðskap hennar 
þrátt fyrir að hafa litla innsýn í faglega þáttinn.

Mikilvægt er að fjölmargir fagaðilar hafa komið að vinnu við skýrsluna en þess vegna er líklegra 
en ekki að nauðsynlegar úrbætur náist fram í góðu samstarfi þeirra sem að því þurfa að koma.

Einnig er mjög mikilvægt að á þessari ráðstefnu tala margir með mikla þekkingu á þessum 
málum og geta lagt mikið til þess að takast á við þá vankanta sem sníða þarf af skv. skoðun á 
lokafrágangi hita- og loftræstikerfa. 

Það er ljóst að á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingum á lagnakerfum bygginga, hvort 
sem það eru hita- og neysluvatnskerfi eða loftræstikerfi. 

Spurningin sem þá hlýtur að vakna er þessi: 
Hafa tæknimenn fylgt eftir þessari þróun til enda? Í skýrslunni kemur fram að í umræddum 35 

byggingum er mikill misbrestur á að þessum fullkomnu lagnakerfum hafi verið skilað í samræmi 
við kröfur og þau virðast ekki fá það eftirlit og þjónustu sem þörf er á. Og það vantar ansi oft 
handbók.

Það kemur glöggt í ljós að margir fagmenn, koma að uppsetningu og frágangi lagnakerfa. 

Halldór Halldórsson
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Það virðist liggja í augum uppi
Það virðist liggja í augum uppi að hverju lagnakerfi verður að fylgja handbók eða greinargóðar 

upplýsingar. Maður kaupir ekki tæki, sama hvaða nafni það nefndist, sími, úr, örbylgjuofn, bíll eða 
hvað annað öðruvísi en það fylgi handbók. Tækið á að virka í samræmi við það sem handbókin 
segir til um.

Handbók með lagnakerfum hlýtur að eiga vera það greinargóð að þó allt aðrir fagmenn, en settu 
upp kerfin og gangsettu þau, komi að þeim ef eitthvað á bjátar, geti fyrirhafnarlítið sett sig inn í 
hvaða tækni þeir eru fást við. 

Það er einn úr hópi þeirra fjölmörgu fagmanna sem að byggingunni koma sem er ábyrgur 
fyrir samræmingu og frágangi og það er byggingarstjórinn. Í skýrslunni er áberandi sú gagnrýni að 
þetta embætti sé ekki að virka og byggingarreglugerðin ekki heldur.

Ég held að þeir sem sveitarfélögum stjórna
Ég held að þeir sem sveitarfélögum stjórna, hvort sem það eru kjörnir fulltrúar eða embættis-

menn, hafi ekki gert sér nægilega vel grein fyrir þeirri staðreynd sem skýrslan sýnir; að lagnakerfi 
í byggingum þurfa eftirlit og þjónustu frá þeim degi sem þau eru sett í gang. Það er búið að byggja, 
skila af sér, fá lokaúttekt og húsið er tilbúið. Eilífðarvélin er tekin til starfa.

En rétt eins og bíllinn minn á að virka í samræmi við það sem handbókin framleiðanda hans 
segir hlýtur lagnakerfi húss að eiga að virka í samræmi við handbók ef við erum svo heppin að 
hún sé til staðar. Við hljótum að gera ráð fyrir því að fagfólkið takist á við þetta mál og færi það 
til betri vegar. Hitt er annað mál að kjörnir fulltrúar og embættismenn þurfa að vita af þessu og 
fara fram á aukið eftirlit og faglegri úttektir. Það segir skýrslan okkur að verði að gerast.

Grein byggingafulltrúans í Reykjavík
Grein byggingafulltrúans í Reykjavík birtist í fréttabréfi Lagnafélagsins og á heimasíðu þess. 

Hann segir m.a. að byggjandi beri ábyrgð á þeirri vöru, þ.e. byggingu, sem hann framleiðir og að 
hún uppfylli lágmarksákvæði laga- og reglugerða. Og hann segir að hvergi í byggingarreglugerð 
komi 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 sem sé ekki nefnd á nafn 
í byggingarreglugerðinni. 

Og svo ég vitni að lokum beint í bréf byggingarfulltrúans í Reykjavík: 
,,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 sam-
einingu 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 
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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.“

Þarna skrifar maður með mikla reynslu og þekkingu um hvað er hlutverk hvers og eins. Þess 
vegna ætti grein hans að nýtast til að ræða málið í heild og einnig um hlutverk byggingarfulltrúa 
sveitarfélaganna.

En þá komum við aftur að þeim mikilvæga
En þá komum við aftur að þeim mikilvæga þætti í skýrslunni að hvert lagnakerfi er orðið það 

fjölbreytt eða flókið að þeir fjölmörgu sem að þeim koma eiga fullt í fangi með að hafi yfirsýn 
yfir kerfin.

Þá má spyrja; hvernig er hægt að ætlast til þess að lítið embætti, sem jafnvel er eins manns 
embætti, hafi þá fjölþættu þekkingu að geta tekið út kerfin á gagnrýninn hátt og sagt fyrir um 
hvað á bjátar? Í bréfi byggingarfulltrúans í Reykjavík kemur líka fram að þetta sé ekki hlutverk byg-
gingarfulltrúa heldur á hann að fá staðfestingu á að allt virki skv. hönnunarforsendum, og kannski 
handbók síðar meir, frá byggingarstjóra.

Engu að síður er nauðsynlegt fyrir byggingarfulltrúa að hafa góða þekkingu og yfirsýn. Það er 
langt síðan hita- og neysluvatnskerfi ásamt loftræstikerfum urðu úttektarskyld.

Endurskoða byggingareglugerðina frá 1998 
Það þarf auðsjáanlega sé mið tekið af skýrslunni að endurskoða byggingareglugerðina frá 1998 

og það verk er hafið. Þá liggur fyrir frumvarp að nýjum lögum um byggingar þar sem skipulags- 
og byggingarlög eru skilin í sundur. Vonandi verða lögin og ný reglugerð þannig úr garði gerð 
að þar tekið á þeim þáttum sem ekki hafa reynst sem skyldi og þar hefur verið nefnt embætti 
byggingarstjórans. 

Það má skoða hvort rétt sé að koma á fót sérhæfðum úttektar- og vottunarstofum, það getur 
þurft að leita til fleiri en einnar þegar um stórar byggingar og flókin lagnakerfi er að ræða. Rétt er 
að hafa þetta í huga þegar umsagnir um lagafrumvarpið eru sendar til Alþingis.

Ég átta mig ekki á því hvort þetta hefur einhver stórkostleg áhrif á embætti byggingarfulltrúa. 
Erum við kannski að krefja þá um þekkingu sem ekki er mögulegt að einn maður búi yfir eða er 
verið að oftúlka hlutverk byggingarfulltrúans en ég skil bréf byggingarfulltrúans í Reykjavík þannig 
að svo sé.

Við lestur skýrslunnar 
Við lestur skýrslunnar og annarra gagna er mín niðurstaða sú að við þurfum að styrkja þetta 
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kerfi í sessi. Það þarf að gera breytingar á byggingarreglugerð. Við þurfum að vera sammála um 
hlutverk hvers og eins og skilgreina betur ef því er ábótavant.

Það á að skoða hvort óháður utanaðkomandi aðili eigi að gera úttektir. Og það þarf að styrkja 
byggingarstjóraembættið í sessi. Þannig verður auðveldar fyrir byggingarfulltrúa sveitarfélaganna 
að fylgja eftir að; ,,lagnakerfi, efni og íhlutir þeirra séu samræmt hönnunargögnum, stöðlum og 
reglugerðum.”

Og við sveitarstjórnarmenn
Og við sveitarstjórnarmenn þurfum að vera enn meðvitaðri um þessi mál. Skýrslan um lokafrá-

gang hita- og loftræstikerfa er aðgengileg og fljótlesin og ætti að nýtast vel til þess. Hversu marg-
ir sveitarstjórnarmenn lesa hana veit ég ekki. Hins vegar hljóta allir byggingarfulltrúar að kynna 
sér efni hennar og setja það á dagskrá hjá sér að bæta þau vinnubrögð sem hægt er að bæta.

Ég er þess fullviss að sú umræða sem Lagnafélag Íslands í samstarfi við fjölmarga aðila hefur 
beitt sér fyrir um þessi mál mun skila árangri. Samstarf um úrbætur er lykilinn að þeim árangri. 
Skýrslan góða og þessi ráðstefna marka vonandi eftirminnileg tímamót í þeirri viðleitni fagmanna 
að gera gott verk enn betra.

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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Samantekt á framsögu á ráðstefnunni

Björn Karlsson verkfræðingur Brunamálastjóri.

Flutt á ráðstefnu Lagnafélags Íslands og fl. 
þann 8. apríl 2010.

Úrdráttur úr ræðu Björns.

 Lokafrágangur lagnakerfa
Skoðun á hita- og loftræstikerfum í 35 húsum á landsvísu  

 kom mjög illa út 
Húsin ekki valin af handahófi?
Önnur skoðun fann ekkert fullfrágengið kerfi 
Heilnæm innivist er mjög mikilvæg. Heilbrigðiseftirlit hefur  

 viss þvingunarúrræði hvað varðar ákveðnar tegundir bygg- 
 inga, samvinna mjög æskileg 

Hver ber ábyrgð á réttri virkni kerfanna? 
Eigandi, ásamt aðilum tilgreindum í bréfi Magnúsar Sædal
Mun nýtt frumvarp til laga um mannvirki taka á málinu?
Handbók og Þjónustubók er mikilvæg fyrir rekstraraðila 
Æskilegt að opinberir aðilar geri kröfu um Handbók, FSR hyggst krefjast handbókar í   

 öllum stærri verkum 

„Þetta reddast“
• Hluti vandans er eðli Íslendingsins: „Þetta reddast”
• Mikilvægt að hönnuðir komi að lokafrágangi
• Mikilvægt að tryggja samræmda vinnu undirverktaka og að stjórntækjaverktaki verði   

 jafnfætis öðrum
• Mikilvægt að áfangaúttektir fari fram fyrir lokaúttekt
• Mikilvægt að kynna niðurstöður skýrslunnar betur, á jákvæðan hátt
• Krafa sett í reglugerð um handbók og þjónustusamning og hollustuvernd gert hærra undir  

 höfði
• Vandað til hönnunar og framkvæmdar, en á lokastigi fer eitthvað úrskeiðis og virknin er  

 ekki tryggð
• Byggingarfulltrúi má krefjast sannprófunar um virkni
• Ábyrgð og stjórnun verða að fara saman

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Björn Karlsson
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Myndir frá ráðstefnunni 8. apríl 2010
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Fagráð Lagnafélags Íslands
Stjórn Lagnafélags Íslands kom saman til fundar í byrjun júní þar sem tilnefnt var í fagráð 

félagsins fyrir árið 2010 til 2011. Á fundinum kom fram að stefna formans og stjórnar félagsins er 
að styðja fagráðin til frekara sjálfstæðis í starfi, til velgengni félagsins. Á fundinum var ákveðið 
að beina þeim tilmælum til fagráðana að þau tækju upp eftirfarandi verkefni: 

1. Fagráðin haldi fundi með fagfélögunum, píp, blikk, raf:
Fundarefni: 

Skýrslan um „skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“.
Hvað ber að skoða sérstaklega í skýrslunni?
Hvað getum við lært af skýrslunni?
Hvaða breytinga er þörf strax, til úrbóta?
Önnur hugsanleg málefni.

2. Námskeiðahald hjá Iðan fræðslusetur:
1. Fagráðin fara yfir og kanna hvaða námskeið er verið að keyra hjá Iðan fræðslusetri.
2. Hvað þeim finnst þurfa að breyta á þeim námskeiðum.
3. Hvaða ný námskeið þurfi að búa til.
4. Önnur hugsanleg samvinna við Iðan fræðslusetur.

3. Lagnakerfamiðstöð:
1. Fagráðin kanni ásamt Iðnan fræðslusetur ástand og innkomu í stöðina með það - markmið  

 til nýta stöðina betur við kennslu.
2. Fagráðin stuðli að því að búið verði til „teimi“ sem byggi upp lagnakerfin í stöðinni - til   

 eflingar á kennslu á lagnasviði.
 

Fagráð loftræstikerfa:
Kristján Oddur Sæbjörnsson, vélaverkfræðingur, formaður fagráðsins.
Sigurgeir Þórarinsson, véltæknifræðingur.
Karl Hákon Karlsson, tæknifræðingur.
Kjartan Mar Eiríksson, vélaverkfræðingur.
Pétur Kristjánsson, blikksmíðameistari.
Gunnar Björn Guðbjörnsson, blikksmíðameistari.

Fagráð pípulagnakerfa:
Ragnar Kristinsson, tæknifræðingur, formaður fagráðsins.
Heiðar Jónsson pípulagningameistri og byggingaiðnfræðingur.
Hilmar Hjartarson, pípulagningameistari.



	 2�

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Stefán Hjalti Helgason, byggingarverkfræðingur.
Andrés Hinriksson, pípulagnameistari.
Jóhannes G. Pétursson, pípulagningameistari.

Fagráð Stjórnkerfa:
Sigurður Sigurðsson, rafvirki og rafiðnfræðingur, formaður fagráðsins.
Sigurður G. Símonarson, verkfræðingur.
Sigurður Grímsson, rafmagnsverkfræðingur.
Kristján Nielsen, rafvirki.
Guðmundur Jóhannsson rafvirkjameistari.
Rúnar Bachmann, rafvirki.

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



	 2�

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Varmadælur frá Kyndingu
Hugtakið varmadælur hafa verið til allt frá upphafi síðustu aldar, en notkun á þeim varð ekki 

algeng fyrr en upp úr miðri síðustu öld. Hér á landi hafa varmadælur ekki verið mjög algengar. 
Þekktasta dæmi um notkun varmadælu er hjá hitaveitu Akureyrar sem setti upp varmadælu 
fyrir nokkrum áratugum síðan til að auka afl hitaveitunnar með því að hita aftur upp hluta af 
retúrvatninu. Nokkrir tugir varmadæla hafa verið settar upp hér á landi til húshitunar og eru það 
aðalega svo kallaðar loft –loft varmadælur. Við kynningu á varmadælum frá Kyndingu, sem þeir 
Lárus og Gulli pípulagningarmeistarar héldu fyrir pípulagningamenn- og fleiri. voru meðal annars 
mættir, sjá mynd. 

Varmadælur virka á sambærilegan hátt og heimiliskæliskápar en tilgangurinn er þó annar. 
Í kæliskápum er varmi fluttur með kælivél frá köldu svæði yfir til kæligrindar aftan við ísskápinn 

og hún flytur svo varmann yfir til eldhúss með aðstoð rafmótors og kælivökvaþjöppu sem kemur 
kælivökvagufunni á hærri þrýsting og hærra hitastig. 

Í varmadælunni er þessu öfugt farið, þá tekur varmadælan varma t.d. frá útilofti eða úr jarðvegi 
og flytur yfir í íbúðarhúsnæði til upphitunar á því. 

Notkun á rafmagni með aðgerð af þessu tagi er um ¹/³ til ¼ af hreinni rafmagnshitun..
Helsta ástæða fyrir því að Íslendingar hafa verið svona tregir að nota varmadælu til að hita upp 

Frá vinstri. Hilmar Hjartarson pípulagningameistari, Gylfi Már Bjarnason pípulagningameistari, Árni Friðbjarnarson 

pípulagningameistari og Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur prófessor.



híbýli sín er að annar ódýrari kostur hefur verið á boðstólum sem er jarðhiti sem nú í dag hitar 
upp um 87% af öllu húsnæði í landinu og er lang hagkvæmasti kostur til upphitunar húsa ef hann 
er til staðar. 

Stærsti hluti af landsbyggðinni sem ekki hefur jarðhita er að mestu hitaður beint með rafmagni 
og sáralítið með olíkyndingu. Þessi svæði hafa verið kölluð köld svæð. 

Um 13% af öllu húsnæði hér á landi telst vera á köldum svæðum og þar er að mestu hitað upp 
með rafmagni. Stór hluti íbúa þessara svæða gæti notað varmadælur til að kynda hús sín og á 
þann hátt skapað sér möguleiki á að spara umtalsverða fjármuni sem ella færu í rafmagnhitun. 

Til eru ýmsar stærðir og gerðir af varmadælum, sem unnt er að kynda einbýlishús með, sambýli 
og allt upp í stór fjölbýlishús, skóla og hótel. 

Víða erlendis tíðkast að veittir séu styrkir til að kaupa og setja upp varmadælur. 
Benda má á að ekki er ýkja flókið að setja varmadælur upp og þær þarfnist sáralítils viðhalds, en 

rétt er fyrir húseigendur að leita álits sérfróðra hafi þeir hug á að koma sér upp slíkum tækjum. 

Það sem á vantaði, húsnæði sem staðsett er á köldum svæðum þar sem jarðhita nýtur ekki við, 
voru hituð upp með rafmagni og sáralítið er með olíukyndingu. 

Nú þegar rafmagn til húshitunar er ekki lengur niðurgreitt eftir breytingar á raforkulögunum frá 
2004 þá hefur ríkið veitt um 1100 milljónum kr. til að styrkja húseigundur til aðgerða til að lækka 
rafhitunarkostnað með einum eða öðrum hætti. 

Hér á landi geta þeir sem rétt eiga á niðurgreiðslum sótt um styrk til varmadælukaupa hjá 
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Orkustofnun og fengið 80% af því sem upp á vantar lánaðar hjá Íbúðalánasjóði, einnig hefur 
Framleiðnisjóður landbúnaðarins veitt styrki til smávirkjana.

Má telja sjálfsagt fyrir bændur og aðra íbúa á köldum svæðum að athuga hvort ríkið muni ekki 
styrkja þá við stofnkostnaði á uppsetningu á varmadælum. 

Styrkurinn er eingreiðsla að hámarki 40.000Kw í átta ár, en þeir sem taka styrkinn fórna niður-
greiðslunum í hlutfalli við hve háa prósentu þeir þiggja.

Misstórar Varmadælur frá Kyndingu. Sími: 568 8400 - GMS: 857 1515, kynding@kynding.is www.kynding.is 

Styrkur til kaupa á varmadælum !
www.orkustofnun.is/orkustofnun/umsoknir/eingreidslur/rafraenumsokn/
Íbúðalánasjóður lánar svo 80% af því sem upp á vantar. 
Sjá nánar á vef Íbúðalánajóðs. www.ibudalanasjodur.is
Framleiðnisjóður landbúnaðarins hefur veitt styrki til smávirkjana.

Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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Lagersala á Þingeyri
Lagersalan hjá Vestfirska forlaginu á Þingeyri er í fullum gangi og hefur 

gengið rosalega vel. Boðið er upp á allar bækur forlagsins, um 200 bókatitla 
og eru þær á Perluverði, það er sama verði og á bókamarkaðnum í Perlunni 
í Reykjavík.

Ýmsir hafa haft orð á því að sennilega sé hvergi saman komið á einum stað 
jafn mikið og fjölbreytt efni um Vestfirði og Vestfirðinga eins og á lagersölu 
Vestfirska forlagsins á Þingeyri. Þetta finnst okkur ekki ólíklegt. 

Reiknað er með að lagersalan verði opin eitthvað fram eftir haustinu. 
Hallgrímur Sveinsson, Sími: 456-8181 - 895-8260 netfang: jons@snerpa.is

Gamli jólasveinninn Sankti Kláus 

er táknmynd Lagersölu Vestfirska 

forlagsins á Þingeyri, enda kallinn 

orðinn læs. Hallgrímur Sveinsson 

lagerstjóri situr við hlið hans og 

er greinilegt að þeir félagar eru 

uppteknir við að lesa bækurnar að 

vestan.

Ljósm. Davíð Davíðsson.  

Fréttabréf Lagnafélags Íslands



Víkingasigling um Dýrafjörð
Stysta sigling er 1 til 1,5 klst, en hægt er að skipuleggja ýmisskonar siglingaferðir eftir           

pöntunum td.  út með norðanverðum Dýrafirði þar sem falleg klettótt strönd Mýrafells ber fyrir 
sjónir. 

Þar má oft sjá seli, skarfa og annað fuglalíf. 

Víkingaskipið Vésteinn var smíðað á Þingeyri og sjósett í júní 2008.
Stuðst var við teikningar af Gaukstaðaskipinu. Vésteinn er 12 metra langur og 3ja metra 

breiður.
Stærsti hópur í hverri siglingarferð eru 18 farþegar.
Vésteinn er búin öllum öryggisbúnaði, björgunarfleka, björgunarvesti fyrir farþega og áhöfn, og 

fjarskiptabúnaði ofl.
Vésteini er siglt frá Þingeyri eftir pöntun í styttri eða lengri ferðum um Dýrafjörð, Þá má ekki 

gleyma seglinu, það er stórkostleg upplifun að sigla segli þöndu í þægilegum byr.

Vésteinn siglir frá maí byrjun til september loka.

Hafðu samband í síma 861-3267 (Valdi) eða 864-7616 ( Sonja) Netfang: valdie@snerpa.is,  og 
við skipuleggjum ógleymanlega siglingaferð fyrir þig með víkingaskipi um Dýrafjörð.

Hér er skipherrann Valdimar, að æfa 
sig á þokulúðrinum
Í skut situr stýrimaðurinn Sonja, og 
heldur stefnunni.

Hér er silgt inn Dýrafjörð undir þöndum seglum
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Loftræsikerfi. Tilgangur og hönnunarforsendur
Kennari: Ragnar Ragnarsson, byggingarverkfræðingur.
Staður: Reykjavík.
Tími: 
Mánudagur 20. september, kl. 13.00–17.00.
Miðvikudagur 22. september, kl. 8.30 – 13.30.
Mánudagur 27. september, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 28. september, kl. 8.30 – 17.00.
Miðvikudagur 29. september, kl. 8.30 – 13.30.

Gerðir loftræsikerfa
Kennari: Sveinn Áki Sverrisson, véltæknifræðingur. 
Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími: 
Mánudagur 18. október, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 19. október, kl. 8.30 – 12.30.
Mánudagur 25. október, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 26. október, kl. 8.30 – 12.30.
Miðvikudagur 27. október, kl. 8.30 – 10.30.

Uppbygging loftræsikerfa
Kennari: Sigurgeir Þórarinsson, véltæknifræðingur.
Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími: 
Mánudagur 29. nóvember, kl. 13.00–17.00.
Þriðjudagur 30. nóvember, kl. 8.30 – 12.30.
Miðvikudagur 1. desember, kl. 8.30 – 12.30.
Mánudagur 6. desember, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 7. desember, kl. 8.30 – 12.30.
Miðvikudagur 8. desember, kl. 8.30 – 10.30.

Rafmagnsfræði fyrir málmtæknimenn
Kennari: Björgúlfur Þorsteinsson, rafvirkjameistari.
Staður: Iðnskólinn í Hafnarfirði.
Tími: 
Alla þriðjudaga og fimmtudaga frá:
14. september til 21. október.
Samtals 12 skipti.kl. 17.30 - 21.30 alla dagana.

Iðntölvustýringar I 
Kennari: Kristján Haukur Flosason, rafmagnsverkfræðingur. 
Staður: Gylfaflöt 19, Reykjavík.
Tími: 
Mánudagur 8. nóvember.
Þriðjudagur 9. nóvember.
Miðvikudagur 10. nóvember.
Fimmtudagur 11. nóvember.
Kl. 8.30 – 16.30 alla dagana

BLIKKSMIÐIR - MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR - HÖNNUÐIR

Námskeið á vegum IÐUNNAR- fræðsluseturs fyrir lagnamenn haustið 2010

Vatnsúðakerfi- sprinkler að viðbættum dælum. Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, Ástvaldur Eiríksson og Egill Ásgrímsson. 

Dagset: 24. og 25.sept. Lagnakerfamiðstöð.

Plastsuður. Kennarar: Gunnar Magnússon, Sigurður Geirsson, Sýni og Vinnueftirlitið. Dagset: 7,.8,.9,.okt. og 14,.15,.16,.okt. 

Lagnakerfamiðstöð.

Gaslagnir. Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, Þráinn Sigurðsson, Gústaf Adólf Hjaltason og Ágúst Ágústsson. Dagset: 11,. 12,.nóv. Gylfaflöt 

19, Reykjavík.

Kæling húsa. Kennarar: Heiðar Jónsson og Sveinn Áki Sverrisson. Dagset: 30.okt. Lagnakerfamiðstöð og 19.nóv. Akureyri.

Stjórnstöðvar hitakerfa. Kennari: Jóhannes Skarphéðinsson. Dagset: 23.okt. Danfoss, Skútuvogi 6, Reykjavík.

Varmadælur. Kennarar: Lárus Bjarmason og Gunnlaugur Jóhannesson. Dagset: 15.okt. Lagnakerfamiðstöð.

Stefnt er á að halda þessi 6 námskeið fyrir lagnamenn í Reykjavík og Akureyri, tvö þessara námskeiða eru ný það eru Plastsuður og Varmadælur. 

Platsuður er stórendurbætt frá fyrra námskeiði um Plastlagnir og er áhersla lögð á suðuferla í spegilsuðu, múffusuðu og extruderingsuðu (þráðsuðu) 

ásamt kynningu á HACCP gæðakerfinu, örverum, hreinlæti og vinnuvernd. Kennarar á námskeiðinu eru Gunnar Magnússon vottaður plastsuðumaður. 

Sigurður Geirsson tæknifræðingur og pípul.meistari, kennarar frá Sýni og Vinnueftirlitinu. Iðan- fræðslusetur keypti nýjar suðuvélar til kennslu á 

námskeiðinu.

Námskeiðið Varmadælur er nýtt og er ætlað lagnamönnum og öðrum sem áhuga hafa á að spara orku. Þátttakendur afla sér þekkingar á 

varmadælum og notkun þeirra í byggingum.  Farið í uppbyggingu og gerðir varmadæla, tengingar, stillingar og lokafrágang og er lögð áhersla á 

kyndingu á köldum svæðum til sparnaðar. Kennarar eru Lárus Bjarmason pípul.meistari og Gunnlaugur Jóhannesson pípul.meistari sem báðir hafa 

unnið að uppsetningu varmadæla undanfarin ár og farið á námskeið í Varmadælum hjá Danfoss í Danmörku.  

Upplýsingar má fá í síma 5906413 og 5906434  eða www.idan.is

Birgir Hólm Ólafsson

Verkefnisstjóri IÐUNNAR- 

fræðsluseturs
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Boðskort

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra afhendir viðurkenningar.

Boðsgestum gefst færi á að skoða „Veröld handan veggja“ í nýju öryggis-
rannsóknarhúsi

Tilraunastöðvarinnar og þiggja veitingar í boði Tilraunastöðvarinnar.

Lagnafélag Íslands Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
 meinafræði að Keldum

Öryggisrannsóknarhús og hluti lagnakerfis

Lagnafélag Íslands og Tilraunastöð Háskóla Íslands 
í meinafræði að Keldum bjóða þér til afhendingar 

viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2009“, föstudaginn 
15. október 2009 

kl. 16.00



Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

Heita vatnið er einhver ódýrasta orka til húshitunar sem við eigum völ á
En það er sjálfsagt að fara eins vel með hana og við getum

Í yfir 50 ár hefur Danfoss stjórnbúnaður staðið vörð um nýtingu heita vatnsins

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Dýrmæt orkulind, en ekki ótæmandi

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

Við erum eini framleiðandinn á markað-
inum sem sérhæfðir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna réttu
lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar hverjar
sem stærðirnar, þarfirnar eða kröfurnar
kunna að vera.

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

• Sérsmíðaðar tengigrindur og stöðvar
fyrir allt að 25 MW afl


