
FRÉTTABRÉF
LAGNAFÉLAGS ÍSLANDS

Góð hönnun-, handverk og snyrtimennska, 
skapar hreinlæti og fegurð

25 ára afmælishátíð
Lagnafélags Íslands

Hátíðin verður sett kl.17.00, föstudaginn 7. október 2011
í húsakynnum Orkuveitu Reykjavíkur 

Fjöldi fyrirtækja,verkfræðistofur, framkvæmdaaðilar, innflytjendur 
og seljendur lagnaefna 

kynna þar vörur sínar og þjónustu.
Sjá dagskrá á bls. 6

FRÉTTABRÉF nR. 114

3. TBL. 

25. ÁR GAnG UR

ÁGÚST 2011



Útgefandi:
LAGNAFÉLAG

ÍSLANDS
TheIclandicHeating,

Ventilatingand
SanitaryAssociation

Ystabæ11
110Reykjavík

Sími:8924428
Netfang:lafi@simnet.is

Heimasí›a:lafi.is

Ritstjórnogábyrgð:
KristjánOttósson

Ritnefnd:
Gu›mundurHjálmarsson

tæknifræ›ingur,
BirgirHólmÓlafsson

pípulagningameistari,
ÓlafurBjarnason

blikksmí›ameistari,
ÞorlákurJónsson

verkfræ›ingur
RúnarBachmann

rafvirki.

Umsjón,setning,
umbrotogprentun:

Mániprentmi›lunehf.

Efn is yf r lit

Ávarp, Guðni A. Jóhannesson 4

Hátíðardagskrá 6

Ávarp, Þórir Guðmundsson 7

Skýrsla stjórnar, Kristján Ottósson 9

Stjórn Lagnafélags Íslands 12

Viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands, Dr. Valdimar K. Jónsson 13

Hugleiðingar um skýrslu  14

Fagráð pípulagna 16

Fagráð loftræstikerfa 18

Fagráð stjórnstýrikerfa 19

Fagráð 20

Námskeið fyrir Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga 21

Samstarfssamningur HGL ehf. og Búseta 22

Pípulagningameistari að störfum 23

Kristján Flygenring, minning 24

Jónas Valdimarsson, minning 25

Eiga varmadælur erindi til Íslands? 26



MINITEC
gólfhitakerfi

Samstarf með fagmönnum 

Minitec gólfhitakerfið  hentar 
einkar vel við endurbætur á eldra 
húsnæði. Leggja má beint á gólfið, 
hvort sem er á stein eða timbur. 

Opið virka daga frá   8 -18 - laugardaga frá 10-15  

Baldursnesi    6   •   Akureyri   •   Sími 414 1050   •   Fax: 414 1051   •   tengi@tengi.is
Smiðjuvegi  76   •   Kópavogi   •   Sími 414 1000   •   Fax: 414 1001   •   www. tengi.is

Fjölbreytt úrval
gólfhitakerfa



 4

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Guðni A. Jóhannesson, orkumálastjóri, formaður
Lagnafélags Íslands.

Góðir lagnamenn 
Nú á þessu ári eru 25 ár liðin frá stofnun félagsins og þann 7. 

október mun þess minnst með sérstakri hátíðardagskrá sem hal-
din verður í húsakynnum Orkuveitu Reykjavíkur. Þarna gefst gott 
tækifæri fyrir lagnamenn að koma saman og líta yfir farinn veg. 
Á þessum árum hefur mikið áunnist og meðvitund og samstaða 
félaga okkar innan mismunandi lagnagreina um að skila góðu 
heildarverki hefur eflst til muna. Hins vegar skortir enn nokkuð upp 
á að stjórnsýslan á sviði byggingar og mannvirkjamála hafi svarað 
kalli lagnamanna um vel útfærðar og skýrar kröfur um lokafrágang 
bygginga og lagnakerfa og handbók fyrir notendur. Oftast er litið 
mest á mannvirki  og kerfi tengd þeim, sem afhent sem það sem viðskiptavininum er látið í té á 
afhendingardegi, þegar hagsmunir viðskiptavinarins eru að kerfin virki eins og þeim er ætlað og 
séu örugg og hagkvæm í rekstri til lengri tíma litið. 

Við gefum okkur að tæknilegur endingartími bygginga sé um 70 ár og endingartími lagna sé um 
30 ár. Það þýðir ekki að við hús og kerfi hrynji eftir þennan tíma heldur það, að á þessum tíma 
verður búið að fjárfesta jafn mikið í endurnýjun og breytingum á byggingunni eða lagnakerfinu og 
nemur upphaflegum framkvæmdakostnaði. Hönnun húsa og kerfa felur því í sér, ef vel á að vera 
og hagsmuna kaupandans sé gætt, að þörf fyrir þjónustu, viðhald og  endurnýjun séu fyrirséð og 
að allar upplýsingar sem að gagni geti komið liggi fyrir í sérstakri handbók. Þetta vita lagnamenn 
nú þegar, en það þarf að koma þessari hugsun inn í nýja byggingarreglugerð, þannig að þeir, sem 
vilja ástunda vönduð vinnubrögð, þurfi ekki að vera í ójafnri samkeppni við þá, sem láta undir 
höfuð leggjast að skila verkum með þessum hætti. 

En starfsemi félagsins nær yfir fleiri þætti sem vert er að vekja athygli á. Öflugt eftirmenntunar 
og kynningarstarf með útgáfu m.a. námsefnis og ráðstefnurita , verðlaun fyrir lofsverð lagnaverk 
sem lyfta fram því sem best er gert og af miklum metnaði á hverjun tíma. Hins vegar eigum við 
enn töluvert í land með að ná vopnum okkar þegar kemur að menntun og starfsþjálfun í hinu 
almenna skólakerfi.  Í raun er lagnasviðið stórkostlegt haf tækifæra fyrir ungt fólk, sem vill afla 
sér menntunar og tækifæra í atvinnulífinu. Menn geta valið sér áherslur á verklega eða fræðilega 
kunnáttu, stjórnun, viðskipti, hönnun, nýsköpun vísindarannsóknir og á hverju ári eru skrifaðar 
fjölmargar doktorsritgerðir í greininni um allan heim og við flestar verkfræðideildir háskóla eru 
prófessorar á sviði lagna. 

Guðni A. Jóhannesson
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Síðan tengjast lagnavísindin öðrum fræðigreinum eins og t.d. læknavísindunum þegar kemur að 
því að skapa heilbrigt umhverfi og ráða bót á húsasótt, efnisfræðinni þegar kemur að fyrirbærum 
eins og tæringu málma og endingu plastefna og umhverfisvísindum þegar kemur að fráveitu-
kerfum, orkunotkun og efnisnotkun.  Þótt afkomumöguleikar í lagnagreinum fylgi að sjálfsögðu 
hagsveiflum og breytilegri eftirspurn eftir nýbyggingum þá er eins og áður er lýst stöðug grunnþörf 
fyrir viðhald, endurnýjun og faglegan rekstur lagnakerfa. Framtak félagsins, að koma á fót lagna-
kerfamiðstöð, sem, með aðgangi að lagnakerfum til fræðslu og þjálfunar, gæti orðið meginás í 
lagnamenntun á öllum námsstigum, tókst vel í upphafi, en erfitt hefur verið að finna henni stað 
í menntakerfinu, þannig að hægt verði að reka hana með sómasamlegum hætti. Við þurfum að 
standa okkur betur í því að skapa áhugaverða möguleika til menntunar í skólakerfinu og að um-
hverfi og aðstaða fyrir kennslu sé sem allra best. 

Góðir félagar það er ánægjulegt að eiga nú aftur aðkomu að stjórn Lagnafélags Íslands eftir 
langa fjarveru við störf í öðru landi. Sumir hlutir hafa breyst í tímans rás en framkvæmdastjórinn 
okkar Kristján Ottósson og Þóra kona hans eru enn kjölfestan í starfinu og eru vel að þeirri viður-
kenningu komin sem fráfarandi stjórn ákvað að veita þeim. 



Lagnafélag Íslands
25 ára afmælishátíð

á 25 ára afmæli Lagnafélags Íslands, föstudaginn 7. október 2011
kl. 17:00, í húsi Orkuveitu Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, 

110 Reykjavík

Dagskrá

Verndari hátíðarinnar
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands

Kynnir
Kristján Ottósson 
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands

Hátíðin sett
Dr. Guðni A. Jóhannesson Orkumálastjóri, 
formaður Lagnafélags Íslands

Ávarp flytur
Svandís Svavarsdóttir, Umhverfisráðherra

Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg?
Sigurður Grétar Guðmundsson
pípulagningameistari

Hvað ber framtíðin í skauti sér?
Sæbjörn Kristjánsson
byggingatæknifræðingur

Söngskemmtun
Lagnamenn taka lagið

Viðurkenning afhent fyrir „Lofsvert lagnaverk“
Einn félagi sæmdur skildinum „Heiðursfélagi“ og annar gullmerki
félagsins, Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands

Lagnamenn leika létta tónlist á undan setningu hátíðarinnar

Þá munu hin ýmsu fyrirtæki kynna vörur sínar og þjónustu meðan á 
hátíðinni stendur.

Hátíðin er öllum opin
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Þórir Guðmundsson verkfræðingur,
fráfarandi formaður Lagnafélags Íslands

Í upphafi fundar vil ég minnast látinna félaga á starfsárinu. 
Þeirra, 

Gísla Jóhannssonar fyrrum framkvæmdarstjóra hjá Danfoss,
Jónasar Valdimarssonar pípulagningameista og 
Kristjáns Flygenring  verkfræðings.
Allir studdu þessir menn dyggilega við félagið meðan þeirra naut 

við.
Ég vill þakka gestgjöfum okkar hjá Danfoss á Íslandi fyrir að leggja 

til aðstöðu fyrir aðalfundinn.
Árið 2010 var 24. starfsár Lagnafélagsins og erum við nú á tuttu-

gusta og fimmta starfsári þess. Eins og undanfarin ár voru afhent verðlaun fyrir lofsvert lagnaverk. 
Fyrir árið 2009 hlaut viðurkenninguna verkið öryggisrannsóknarstofa Tilraunarstöðvar Háskóla 
Íslands í meinafræðum að Keldum. Hér var um flókið verk, sem á sér ekki hliðstæðu á landinu. 
Ánægjulegt er að sjá hversu vel hefur tekist til við úrlausn þessa verkefnis og sýnir verkið vel 
hversu framarlega íslenskir hönnuðir og iðnaðarmenn standa við úrlausn flókinna verkefna. 

Afhending lagnaverðlauna er mikilvægur þáttur í starfsemi Lagnafélags íslands og tel ég afar 
mikilvægt að haldið verði áfram að draga fram það sem best er gert í lagnamálum á hverjum tíma 
og heiðra menn sem hafa unnið vel að lagnamálum á starfsævi sinni.

Það er mér því sérstakur heiður að tilkynna að á síðasta stjórnarfundi Lagnafélags Íslands 
ákvað stjórnin að fenginni tillögu frá Viðurkenningarnefnd félagsins að gera framkvæmdastjóra 
Lagnafélagsins Kristján Ottósson að heiðursfélaga Lagnafélags Íslands, fyrir frábær störf í 
þágu félagsins allt frá upphafi þess. Enfremur var samþykkt að eiginkona Kristjáns, Þóra Hafdís 
Þórarinsdóttir, fengi gullmerki félagsins fyrir dygga aðstoð og stuðning hennar við störf Kristjáns 
fyrir félagið.

Þessar viðurkenningar verða formlega afhentar á 25 ára afmæli félagssins í haust.
Í apríl í fyrra var haldin ráðstefna vegna útkomu skýrslu um skoðun á hita- og loftræstikerfum í 

þrjátíu og fimm byggingum á landsvísu. Gerði ég stuttlega grein fyrir þessari ráðstefnu á síðasta 
aðalfundi og mun ég því ekki fara frekar út í hana hér en verð þó að lýsa undrun minni á því að 
viðbrögðin við skýrslunni hafi ekki verið sterkari. Skýrslan sýnir að ástand kerfa er stór alvarlegt 
og getur ekki talist ásættanlegt fyrir eigendur bygginga eða okkur lagnamenn, að ástandið sé ekki 
betra en raun ber vitni. 

Ávarp
við setningu aðalfundar LAFÍ 2011

Þórir Guðmundsson
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Lagnafélag Íslands og aðilar tengdir lagnamönnum hafa unnið mikið starf í að auka þekkingu og 
verkvitund lagnamanna undanfarin ár. Má þar nefna gerð námsefnis fyrir blikksmiði og hönnuði 
loftræstikerfa, stórbætta aðstöðu til kennslu blikksmiða í Borgarholtsskóla, og með byggingu 
Lagnakerfamiðstöðvar Íslands og fl. Það er mín skoðun að flestar af þessum fjárfestingum megi 
nýta miklu betur en gert hefur verið. 

Sem dæmi má nefna, þá stöðu sem komin er upp með Lagnakerfamiðstöð Íslands sem er gra-
falvarleg og ekki boðleg þeim aðilum sem komu að því verkefni. Það verður því miður að segjast 
að illa hefur gengið að tryggja rekstur stöðvarinnar og þeir aðilar sem hafa tekið það að sér hafa 
engan veginn staðið undir væntingum. Það verður að gera þá kröfu til rekstraraðila stöðvarinnar 
að hún sé notuð til kennslu lagnamanna en standi ekki og safni ryki eins og nú er. 

Á árinu var einnig unnið að endurgerð Byggingareglugerðar. Óskað var eftir því að lagnafélagið 
tilnefndi aðila til þess verks. Ragnar Kristinsson, Sigurgeir Þórarinsson og Heiðar Jónsson hjá 
Mannviti og Þorlákur Jónsson hjá Almennu verkfræðistofunni komu að þessu mikla verki. Í tengs-
lum við þetta átti sér stað mikil umræða um lagnaþátt byggingareglugerðar innan félagsins. Meðal 
annars var settur saman teymishópur til að móta og koma á framfæri áheyrslum LAFÍ. 

Megináheyrsla LAFÍ er að komið verði á úttektum á verktíma ásamt úttekt á lokafrágangi lag-
nakerfa þar sem handbók kerfisins, sem unnin er af hönnuði kerfisins, sjá fréttablað félagsins nr. 
112

Ég læt nú af embætti formanns Lagnafélags Íslands. Það hefur verið áhugaverð og spennandi 
reynsla að koma að þessu. Ég vil þakka þeim sem hafa setið með mér í stjórn og þá sérstaklega vil 
ég þakka Kristjáni Ottóssyni og bakhjörlum hans fyrir einstaklega gott og gefandi samstarf.
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Skýrsla stjórnar Lagnafélags Íslands, fyrir 
starfsárið 2010 til 2011, lögð fram á aðalfundi 

félagsins fimmtudaginn 14. apríl árið 2011. 

1. Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í út-

gáfu, ráðstefnuhaldi, rekstri Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, 
auk þriggja fagráða, fræðslu, uppbyggingu og ekki má gleyma gagn-
rýni.  

2. Aðalfundur 2010:
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn  20. apríl 2010 

hjá Danfoss á Íslandi. 
Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Þórir Guðmundsson verkfræðingur formaður, Heiðar Jónsson 

tæknifræðingur, varafm. Steinar Gíslason markaðsfulltrúi, ritari, 
Birgir Hólm pípulagningameistari, gjaldkeri. 

Aðrir í stjórn:  
Vigfús Halldórsson, Einar H. Jónsson tæknifræðingur, Karl Rosenkjær. 

3. Stjórnarfundir:
Stjórnarfundir hafa verið haldnir reglulega. Auk þess ræðir framkvæmdastjóri mikið við stjórnar-

menn í gegnum síma og þannig eru mörg smærri mál afgreidd. Þau þrjú mál sem hæst báru á 
góma, var skýrslan um  „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“, og vinna við  undirbúning 
að ráðstefnu þar sem fjallað var um skýrsluna. 

Þriðja málið var ný Mannvirkjalög og vinna við smíði nýrrar byggingarreglugerðar.

4. Gæðamatsráð:
(Vísað er til skýrslu formans Gæðamatsráðs Egils Skúla Ingibergssonar, í þessu Fréttabréfi).

5. Viðurkenningarnefnd:
Öryggisrannsóknarstofa Tilraunarstöðvar Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum hlaut 

viðurkenninguna fyrir árið 2009.
(Vísað er að öðruleyti til skýrslu formans Viðurkenningarnefndar Valdimars K. Jónssonar, í þessu 

Fréttabréfi).

6. Fagráð pípulagna.
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Ragnars Kristinssonar, í þessu Fréttabréfi).

Kristján Ottósson
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7. Fagráð loftræstikerfa:
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Kristjáns O, Sæbjörnssonar, í þessu Fréttabréfi).

8. Fagráð stjórnkerfa:
(Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Sigurðar Sigurðssonar, í þessu Fréttabréfi).

9. Lagnafréttir: 
Út hafa komið tvær Lagnafréttir á árinu 2010. Lagnafréttir 37,  Skýrsla um „skoðun á hita- og 

loftræstikerfum í 35 byggingum á landsvísu“, og Lagnafréttir 38, sem fjallar um ráðstefnu, sem 
haldin var um sömu skýrslu. 

10. Fréttabréf:
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 4 sinnum út á starfsárinu, blað nr. - 110, 111, 112 og  

113 og flutt hinar ýmsu fréttir og fróðleik af félags- og lagnamálum.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður er Kristján Ottósson framkvæmdastjóri félagsins, en hann hefur verið 

ritstjóri og ábyrgðarmaður frá stofnun félagsins.
Í ritnefnd eru: Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur, Birgir Hólm Ólafsson pípulagninga-

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

11. 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 biluðum lögnum, illa hönnuðum lögnum, eða ekki 
nógu góðu handverki. 

Það er ánægjulegt að fá upphringingar og hlusta á hvatningarorð frá mönnum sem eru ánægðir 
með störf félagsins og hvetja til áframhaldandi starfsemi og koma með ábendingar um það sem 
þeim finnst að vinna þyrfi að.

12. SCANVAC
Við sóttum ekki aðalfund SCANVAC árið 2010, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, 

véltæknifræðingur.

13. ASHREA:
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2010, tengiliður okkar er Kristján 

Ottósson framkvæmdastjóri félagsins. 

14. Ný Mannvirkjalög og smíði byggingarreglugerðar.
Nú hefur Alþingi afgreitt ný lög um nýja stofnun sem heitir Mannvirkjastofnun.
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Forstjóri hinnar nýju Mannvirkjastofnunar er Björn Karlsson fyrrverandi brunamálastjóri og fyrr-
verandi formaður Lagnafélags Íslands.

Að beiðni Björns um mann frá félaginu til að vinna í ákveðnum vinnuhóp við gerð nýrrar bygg-
ingarreglugerðar var Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur hjá Mannvit hf.,  samþykktur á síðasta 
ári af stjórn félagsins til þess verks, og einnig Þorlákur Jónsson verkfræðingur hjá Almennu 
verkfræðistofunni, Heiðar Jónsson tæknifræðingur og Sigurgeir Þórarinsson Tæknifræðingur hjá 
Mannvit hf..

Mikil vinna er enn eftir við gerð reglugerðarinnar, en nú er unnið að því að setja saman þær 
hugmyndir og kröfur sem hóparnir hafa gert.

Lagnafélag Íslands myndaði Teymihóp með átta stærstu verkfræðistofunum, og var fundað 
með hópnum.

Undirritaðir aðilar fyrir hönd átta verkfræðistofa mæla eindregið með breytingu á byggingar-
reglugerð eins og segir hér að framan. 

Undirskrift fulltrúa verkfræðistofanna má sjá á bls.17, í Fréttabréfi 112.

15. Lagnakerfamiðstöð Íslands
Nú eru liðin rúm tvö ár síðan Tækniskólinn skóli atvinnulífsins tók við Lagnakerfamiðstöð Íslands 

til reksturs.
Það verður að segjast eins og er að Tækniskólinn hefur ekkert gert af því sem samið var um að 

skólinn myndi sinna í stöðinni, ekki einusinni haldið við með því að þrífa gólfin hvað þá meira.
Iðan fræðslusetur hefur kvartað til Lagnafélagsins um óaðgengi að tækjum og vöntun á þjó-

nustu.
Stjórn Lagnafélagsins samþykkti á stjórnarfundi að óska eftir fundi með skólameisturum 

Tækniskólans, en áður en það var gert þótti eðlilegt að þeir sem skrifuðu undir samninginn fun-
duðu fyrst með stjórnendum Tækniskólans.

Sá fundur fór fram 23.febrúar 2011,  og er fundargerð þess fundar á heimasíðu lafi.is.

16. Umhverfisstofnun
Umhverfisstofnun hefur haldið tryggð við Lagnafélagið síðan samstarf okkar hófst árið 1997. 

Á síðasta ári óskaði Umhverfisstofnun eftir að við tækjum að okkur að búa til námskeið fyrir 
Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaganna til þjálfunar við skoðun og eftirlit á tækjum og virkni þeirra í 
hita- og loftræstikerfum, ofnhitakerfum og heitu neysluvatni. 

Framkvæmdastjóri Lagnafélagsins Kristján Ottósson hefur undirbúið námskeiðið, og hefur kynnt 
það á stjórnarfundi. Námskeiðið var haldið mánudaginn 9. maí 2011.

17. Heimasíða:
Heimasíða Lagnafélagsins er  www.lafi.is.    
Alltof lítið er um að félagsmenn í Lagnafélagi Íslands, eða aðrir aðilar hlyntir málefnum félagsins 

sendi inn greinar til birtingar á netinu „heimasíðu félagsins“. 
Reynt er að halda heimasíðunni ferskri eins og hægt er. 
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18. 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.

Stjórn Lagnafélags Íslands starfsárið 2011 til 2012

Stjórn LAFÍ f.v.  Birgir Hólm Ólafsson pípulagnameistari Iðan fræðslusetur gjaldkeri,  Heiðar Jónsson tæknifræðingur Mannvit 
hf., varaformaður, Benedikt Jónsson verkfræðingur Mannvirkjastofnun, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ, Þór Gunnarsson, 
tæknifræðingur Ferill verkfr.st., Guðni A. Jóhannesson verkfræðingur Orkumálastjóri formaður, Steinar Gíslason, markaðsfulltrúi 
Danfoss á Íslandi ritari.
Innfellda myndin er af Einari H. Jónssyni, tæknifræðingi Reykjavíkurborg.
Skoðunarmenn reikninga: 
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og Þórður Ólafur Búason verkfræðingur.
Til vara:  Guðmundur Jónsson vélfræðingur.
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Viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands
Lofsvert lagnaverk árið 2009, flutt á aðalfundi 2011

Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur, 
formaður Viðurkenningarnefndar.

Fyrir árið 2009 veitti Lagnafélag Íslands viðurkenningu fyrir       
heildarverk öryggisrannsóknarstofu Tilraunarstöð Háskóla  Íslands 
í meinafræðum að Keldum.

Öll gerð öryggisrannsóknarstofu sem þessarar einkennist af því að 
halda utanum starfssemina gagnvart umhverfi og sjá starfsmönnum 
fyrir sem öruggastri vinnuaðstöðu.

Segja má að tvennskonar aðferðum sé beitt til þess að þessi 
markmið náist. 

Í fyrsta lagi er sjálf byggingin nokkuð sérstæð og er í raun byggð 
upp sem hús í húsi. Þar sem innra húsið er hin raunverulega öryggisrannsóknarstofa, en ytri 
hlutinn myndar verndarhjúp. 

Innra húsið er nánast gasþétt rými og komi til óvæntrar stöðvunar öryggisrannsóknarstofunnar 
er hægt að loka henni án þess að hætta stafi að fyrir umhverfið.

Í öðru lagi er rekstur öryggisrannsóknarstofunnar byggð  fyrst og fremst á því að beitt er 
umfangsmiklum og sérhæfðum lagna- og loftræstikerfum til að stjórna aðstæðum, og það eru þau 
sem við horfum mest til við mat okkar á vali á þeim.

Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum mönnum. Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðin-
gur, formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari, Páll Bjarnason, pípulagningar-
meistari og Kristján Nielsen, rafvirki. 

Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

Dr. Valdimar K. Jónsson
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Hugleiðingar 
um „Skýrslu um skoðun á hita- og loftræstikerfum á Landsvísu“ sem birt er í 

LAGNAFRÉTTIR 37, 2010

Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur, 
formaður Gæðamatsráðs

Inngangur og forsendur:
Allar byggingarnar, sem skýrslan fjallar um, og skoðaðar voru, 
eru opinberar byggingar sem Heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaga á 

viðkomandi svæðum völdu til úttektar.
Ekki er óeðlilegt að álykta sem svo, að opinberar byggingar verði 

síður fyrir niðurskurðarhnífi eigenda. Þegar kemur að frágangs-
atriðum, sem menn hingað til hafa  jafnvel litið til sem viðbótar-
kostnaðar, og þess vegna mætti ætla að verk í þessum byggingum 
séu líklega fremur fullunnin en annarsstaðar, auk þess sem eftirlit 
er oft í höndum aðila sem annast það eingöngu og samkvæmt 
sérstökum samningum. Slík leið við framkvæmdir verður líka algen-
gari, þ.e. eftirlit í höndum fagaðila.

Skil á verkum og niðurstöður við verklok.
Niðurstaða skoðunar á þeim atriðum sem hér er fjallað um,  er mjög athyglisverð, því að í aðeins 

4 húsanna hafði lokaúttekt farið fram og í tveim húsum hafði lokaúttekt á lagnakerfum farið fram, 
og teikningar af hita- og loftræstikerfum húsanna voru til samþykktar (hjá byggingarfulltrúa) í 
tæpum helming húsanna sem voru 35 og öll í rekstri.

Auðvitað hlýtur sú spurning að vakna, a.m.k. hjá þeim sem ekki hafa annað en þessa niðurstöðu 
athugunar handa á milli og þekkja takmarkað til þess sem um er fjallað, hvort þetta sé bara ekki í 
góðu lagi, húsin í rekstri og menn hafa losnað við allskonar vesen við úttektir og frágang pappíra,  
er þetta bara ekki hið besta mál?

Svarið við svona spurningu er auðvitað aðeins eitt og það er nei og aftur nei !!!
Hvernig á að stilla loftræstikerfi eða hitakerfi þar sem engar lýsingar eru til af því hvernig  1. 

 kerfið vinnur? Hvernig er hægt að búast við því að rekstur slíkra kerfa geti orðið hag-  
 kvæmur? Til hvers er verið að setja upp tæki sem rekstraraðilar vita ekkert um hvernig   
 vinna, né hvort þau eru rétt tengd?

Mörg dæmi eru til um rangan frágang tækja með alvarlegum afleiðingum, svo og um   2. 
 rafmótóra bæði við dælur fyrir loft og  í stjórnbúnaði sem voru vitlaust tengdir  eða jafnvel  
 ótengdir árum saman. Tilfelli eru um  að verið var að setja niðurrif á ekki eldra  kerfi en   

Egill Skúli Ingibergsson
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 10 ár af stað þegar uppgötvaðist að aðalrafmótor loftræstikerfis hafði aldrei snúist einn   
 einasta hring.

Sparnaður í rekstri kerfa byggist á þekkingu á virkni kerfanna og að nýta möguleika þeirra.  3. 
 Úttektir eiga m.a. að tryggja að sú vitneskja sé fyrir hendi við afhendingu byggingar frá   
 verktaka til eiganda/notanda.

Þá kemur spurningin hvernig stendur á að þessum brýnu verkefnum er svona lítill gaumur gefinn 
í svona mörgum tilfellum í þeim byggingum sem skoðaðar voru. Undirrituðum finnst með ólíkindum 
að þeir sem hanna og vinna við tækin þekki þau ekki, en hvers vegna setja þeir ekki upplýsingarnar 
á aðgengilegt form, til hvers eru allar tölvurnar?  

Ætlast þeir, sem byggja upp kerfi, hvort sem það eru hönnuðir eða aðrir fagmenn , til þess að 
það verði happa og glappaaðferðin sem ræður hvort kerfið virkar eða ekki og að þeirra nafn verði 
kynnt jafnframt slíkum frágangi. 

Auðvitað ekki, hér hlýtur að vera um hugsunarleysi að ræða, ég trúi ekki að það geti verið 
ímyndaður sparnaður fyrir þá eða kaupanda  vinnu þeirra  sem ræður, því að þá er eitthvað mikið 
að, allavega algert virðingarleysi fyrir eigin verkum. Hve lengi nýtur maður sem ekki ber virðingu 
fyrir eigin verkum, hvað þá annarra, trausts?
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Fagráð pípulagna 
Flutt á aðalfundi 2011

Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur,
stjórnandi Fagráðs pípulagna. 

Nú þegar í undirbúningi er ný byggingareglugerð og þurfa menn 
að gera sér grein fyrir hvaða kröfur eru gerðar til verktaka og hönn-
uða. Hér er sérstaklega til að taka að kröfur um lokafrágang verða 
miklu strangari. 

Skila þarf „Handbók“ fyrir öll lagnakerfi og skýrslu um lokafrágang 
og úttektir sem gerðar hafa verið og kvittað á þær að þeim sé lokið. 
Í „Handbók lagnakerfa“ þarf að koma fram allar upplýsingum um 
efnisval og búnað sem tilheyrir hita- og loftræstikerfinu.

Ritstjóri handbóka er hönnuður kerfisins, en iðnmeistari þarf að 
varðveita öll gögn sem tilheyrir byggingunni og afhenda þau inn í 
handbókina.

Þessi frágangur er ekki síður mikilvægur fyrir minni hús einbýlishús, raðhús og blokkir þar sem 
t.d. er engin loftræsting eða allavega hlutfallslega lítil loftræsting, nánast eingöngu pípulagnir.

Það er mjög mikilvægt að gera húsráðendum grein fyrir því að það þarf að sinna þessum 
aðbúnaði og oftast er það þannig að eigendur hafa ekki þekkingu á þessu og því hafa þeir ekki 
hugmynd um hvort hlutirnir eru í lagi eða ekki. Það er algengt að engu sé sinnt fyrr en bilun verður 
sem getur hæglega skapað vatnsskaða.

Því er Rekstrarhandbók oftara nauðsynleg, en hún þarf að vera einföld, en taka á helstu atriðum 
sem húsráðandi á að fylgjst með og er pípulagningameistari ábyrgur um að kynna þessi atriði 
fyrir húsráðanda.

Í rekstrahandbók skal koma fram að nauðsynlegt er að kalla til fagaðila til að yfirfara kerfin 
minnst á 5 ára fresti, það þarf t.d. að sannprófa öll stjórntæki um að þau vinni rétt, svo sem 
þrýstijafnara, ofnloka eða stjórnloka í gólfhita, öryggisloka,virkni hitastilla og sv frv. 

Mikil breyting hefur verið á efnisvali síðustu ár. Ál-PEX-pípur með klemmdum samskeytum eru 
mikið notuð, þar eru pípur og tengi klemmd saman, PP-R plast með límdum samskeytum, þunn-
veggjastálpípur bæði í svörtu og ryðfríu með klemmdum tengistykkjum og síðan rör í rör kerfi sem 
eru PB-eða PEX-plastpípur, þar sem ekki eru samsetningar nema í tengikistum og við aftöppunar-
staði. Það er sannmerkt með þessum kerfum að það þarf kunnáttu og æfingu til að umgangast 
þessi efni og verkfæri þurfa að vera frá viðurkendum aðilum. 

Sem dæmi er nauðsynlegt að tangir sem pressa pípur og tengistykki saman, þurfa að vera frá 
sama framleiðanda og pípurnar. Tangir þurfa að vera óslitnar og fara reglulega í stillingu til að 
tryggja að þær pressi rétt saman.

Ragnar Kristinsson
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Rör í rör kerfið má alls ekki nota nema innan marka þess sem framleiðandi gefur upp svo sem 
heildarlengd frá dreifikistu að hverri tengingu og fjöldi beygja á leggnum, annars er ekki hægt að 
skipta um innra rörið. 

Ál-PEXIÐ þarf að einangra á sama hátt og stálpípur og ef það er notað inn í gifsveggjum með 
stálstoðum skal slíta pípurnar frá stoðunum með slífum því annars er hætta á því að pípur nuddist 
við stálstoðirnar og myndi hljóð við þenslur. 

Hönnuðir þurfa einnig að kynna sér rækilega allar reglur sem þarf að fara eftir og takmarkanir á 
því efni sem valið er, t.d. þarf að aðgæta að þeirri ákvörðun um efnisval getur verið mismunandi 
á milli vatns-og hitaveitna á landinu. 

Öll þessi atriði eru víða brotin og þessu verður að breyta.

Upplýsingar um ráðgjöf um efnisval er á www.lagnaval.is
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.

Krefjast skal að Handbók sé full unnin og fagaðilar og hönnuðir fari saman og geri úttektir og 
fari yfir virkni kerfanna til að tryggja að kerfin vinni skv.forskrift. 

Komið hefur fram að Umhverfisráðuneytið í samráði við LAFÍ er með í undirbúningi að löggilda 
úttektarmenn sem taki út lokafrágang lagnakerfa og gera stikk prufur á fagmenn og hönnuði og 
flokka menn eftir gæðum.

Fundarmenn voru sammála um að koma á málstofu-fræðslu- og morgunfundi sem fyrst til að 
ræða þessi mál ásamt fleiru sem tengist faginu, lagt er til að LAFÍ komi á slíkum fundi.
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Fagráð loftræstikerfa
Flutt á aðalfundi 2011

Kristján Oddur Sæbjörnsson vélaverkfræðingur,
stjórnandi Fagráðs loftræstikerfa

Fagráð loftræstikerfa hefur fundað með reglulegu millibili á 
þessu starfsári og komið saman fimm sinnum frá því í haust. 
Ráðið skipa þeir Kristján Oddur Sæbjörnsson vélaverkfræðingur, 
Sigurgeir Þórarinsson véltæknifræðingur, Kjartan Mar Eiríksson 
byggingarverkfræðingur, Karl Hákon Karlsson byggingartækni-
fræðingur, Gunnar Björn Guðbjörnsson blikksmíðameistari og Pétur 
Kristjánsson blikksmíðameistari.

Stjórn Lagnafélagsins óskaði eftir því strax í haust við fagráðin að 
þau myndu taka ákveðin málefni fyrir og fjalla um á sínum fundum. 

Málefnin voru eftirfarandi;

Námskeiðahald hjá Iðunni, fræðslusetri.1. 
Lagnakerfamiðstöðin – nýting og rekstur hennar.2. 
Skýrslan „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“.3. 

Fagráðinu bar saman að þau námskeið á sviði loftræstikerfa, sem í boði eru í dag hjá Iðunni, 
séu hver um sig ágæt. Í fundargerð fagráðsins voru settar fram hugmyndir að nýjum námskeiðs-
efnum sem og breyttu fyrirkomulagi á núverandi námskeiðahaldi með það markmið fyrir augum 
að auðveldara verði að manna þessi námskeið. Þær tillögur fólu m.a. í sér að hvert stig, ef svo má 
kalla, verði kennt á einu ári en námskeiðunum er í dag skipt upp í þrjú stig; Undirstaða, Faghönnun 
og Þjónusta. Þannig muni líða þrjú ár á milli þess sem hvert námskeið er kennt.

Núverandi ástand Lagnakerfamiðstöðarinnar veldur fagráðinu áhyggjum. Búið er að vinna 
ástandsskýrslu um miðstöðina og þó að í ljós hafi komið að laga þurfi ýmsa hluti ætti sá kostnaður 
sem hlýst af því ekki að vera stór steinn í vegi þess að geta nýtt miðstöðina. Fagráðið telur að 
huga ætti að því að breikka rekstrargrundvöll miðstöðvarinnar með því að nýta hana fyrir fleiri 
greinar en gert er í dag. Ef koma á miðstöðinni í meiri notkun telur fagráðið að koma þurfi til 
ákveðinn umsjónarmaður til þess að sjá um daglegan rekstur á stöðinni.

Fagráðið hefur fjallað um skýrsluna „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“. Skýrslan 
gefur sterka vísbendingu um að ástand lagnakerfa sé víða ábótavant.  Á þessu ári hefur farið fram 
vinna við tillögur að endurbættri byggingarreglugerð. Hluti fagráðsins hefur komið að þeirri vinnu 
og ég tel að það eigi að nýta þá þekkingu sem er til innan fagráðsins til frekari ráðgjafar við endur-
bætur á reglugerðinni. Ég hvet því stjórn Lagnafélagsins til að skipa nýtt fagráð loftræstikerfa sem 
fyrst eftir aðalfund með það fyrir augum að halda áfram þeirri vinnu.

Kristján O. Sæbjörnsson
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Fagráð stjórnstýrikerfa
Flutt á aðalfundi 2011

Sigurður Sigurðsson rafiðnfræðingur,
stjórnandi fagráðs stjórnstýrikerfa.

Stutt yfirlit frá fagráði stjórnkerfa.

Á fundum fagráðs stjórnkerfa Lagnafélag Íslands hafa orðið 
umræður um með hvaða hætti má auka gæði á vinnu þeirra sem 
koma að stjórnkerfum lagnakerfa.

Því miður eru of mörg dæmi þess að lokafrágangur er ekki nægjan-
lega góður við frágang lagnakerfa og stjórnkerfi þeirra, sem veldur 
því að lagnakerfin vinna ekki eins og ætlast er til.

En hverju er um að kenna ?

Svörin við þessari spurningu eru nokkur, sem dæmi má nefna.
1. Stjórnkerfið er brotið upp í of marga verkþætti og dreift í nokkrar magnskrár, og
 samræmingu vantar í þær.
2. Skortur á eftirfylgni og samræmingu frá verkkaupa, og eða hönnuðum.
3. Einhver af þeim verktökum sem koma að verkinu, kemst upp með að skila ófullnægjandi
 verki, þannig að ekki næst að klára verkið eins og til stóð.

Sem betur fer er hér verið að fjalla um undantekningar, en dæmin eru þó of mörg þar sem skortir 
á að faglega sé gengið frá lagnakerfum.

Lagnafélag Íslands og sú vinna sem unnin hefur verið á vettvangi þess hefur orðið til þess að 
frágangur og skil lagnakerfa og stjórnkerfa þeirra hefur orðið margfalt betri á seinni árum.

Faglega frágengið lagna- og stjórnkerfi, útekið og prófað þar sem fyrir liggur í verklok vönduð 
handbók, ætti að vera markmið allra sem koma að lagnakerfum.

Enda eru menn dæmdir af verkum sínum.

Sigurður Sigurðsson
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Fagráð
Á stjórnarfundi voru eftirfarandi aðilar samþykktir í Fagráðin.

Fagráð pípulagnakerfa:
 Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur, Mannvit hf., stjórnandi fagráðsins.
 Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur, Mannvit hf.
 Þorgeir Jóhannes Kjartansson véltæknifræðingur, Verkís hf.
 Hilmar Hjartarson pípulagningameistari, sjálfstætt starfandi.
 Andrés Þ. Hinriksson pípulagningameistari, AH pípulagnir.
 Jóhannes G. Pétursson pípulagningameistari, Pípulagningaverktakar ehf.

Fagráð loftræstikerfa: 
 Kristján Oddur Sæbjörnsson vélaverkfræðingur, Lagnatækni, stjórnandi fagráðsins.
 Sigurgeir Þórarinsson véltæknifræðingur, Mannvit hf.
 Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur, Verkís hf.
 Karl Hákon Karlsson tæknifræðingur, Blikksmiðurinn.
 Guðmundur Jónatansson blikksmíðameistari, Blikkás Funi.,
 Gunnar Björn Guðbjörnsson blikksmíðameistari Ísloft. 

Fagráð stjórnkerfa:
 Sigurður Sigurðsson rafvirki / rafmagnsiðnfræðingur, Hitastýring ehf.,stjórnandi fagráðsins.
 Rúnar Bachmann rafvirki, Verkís hf.
 Sigurður G. Símonarson rafmagnsverkfræðingur, Mannvit hf.
 Sigurður Grímsson rafmagnstæknifræðingur, Efla hf.
 Kristján Nielsen  rafvirki, Hátækni hf.
 Guðmundur Jóhannsson  rafvirkjameistari, Rafloft ehf.

Viðurkenningarnefnd:
 Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur.
 Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari.
 Kristján Nielsen rafvirki.
 Páll Bjarnason pípulagningameistari.

Gæðamatsráð:
 Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur, fulltrúi LAFÍ, formaður ráðsins.
 Valdimar K. Jónsson verkfræðingur, fulltrúi Neitendasamtakanna.
 Sverrir Sædal Kristjánsson fasteignasali, fulltrúi Félaga fasteignasala.
 Björn Arnar Magnússon tæknifræðingur, fulltrúi Félagsmálaráðuneytisins.
 Hafsteinn Pálsson verkfræðingur, fulltrúi Umhverfismálaráðuneytinu.

Ritnefnd:
 Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur
 Birgir Hólm Ólafsson pípulagningameistari
 Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari
 Þorlákur Jónsson verkfræðingur
 Rúnar Bachmann rafvirki.
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Námskeið fyrir Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga

Námskeið fyrir Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga, til þjálfunar 
við skoðun og eftirlit á tækjum og virkni þeirra í loftræsti- og 
hitakerfum og heitu neysluvatni. Samstarf Umhverfisstofnunar, 
Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og Lagnafélags Íslands hófst haustið 
2005 þegar haldið var námskeið um eftirlit með loftræstikerfum fyrir 
heilbrigðisfulltrúa. Námskeiðið var haldið í Lagnakerfamiðstöð 
Íslands og var vel sótt og þótti takast mjög vel. 

Í framhaldi af námskeiðinu leituðu Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga 
og Umhverfisstofnun eftir samstarfi við Lagnafélagið um samstarf 
við úttekt á hita- og loftræstikerfum á landsvísu. Þessari málaleitan 
var vel tekið og hófst undirbúningur að verkefninu haustið 2006, 
en úttektarferðir fóru fram árið 2008 og 2009. Skoðuð voru 35 hús 
á landsvísu. Skýrsla um verkefnið kom út í mars 2010 og sýndu 
niðurstöður hennar að mörgu er ábótavant við frágang, úttekt, 
rekstur og eftirlit hita- og loftræstikerfa hér á landi. Skýrslan var kynnt á fjölmennri ráðstefnu í 
apríl sama ár.

Umhverfisstofnun vildi fylgja úttektarverkefninu og skýrslunni eftir með því að bjóða heilbrigðis-
fulltrúum á ný upp á námskeið um eftirlit með loftræstikerfum. Leitað var á ný til Lagnafélagsins 
og var námskeið haldið á Umhverfisstofnun þann 9. maí s.l. . Þátttakendur voru ánægðir með bæði 
framsetningu og efnistök. Einnig fengu þátttakendur afhent góð námskeiðsgögn, sem munu nýtast 
vel við eftirlit með loftræstikerfum.

Leiðbeinandi var Kristján Ottóssson framkvæmdastjóri Lagnafélagi Íslands.

Brynja Jóhannsdóttir

Aftari röð frá vinstri.: Hlynur Reynisson He.Vestfjarða, Stefán B. Ólafsson He. Suðurnesja, María Berg Guðnadóttir He. Suðurlands, 
Brynja Jóhannsdóttir Umhverfisstofnun, Magnea Karlsdóttir He. Reykjavíkur,  Þóra Elín Guðjónsdóttir He. Hafnafjarðar - og 
Kópavogssvæði, Ingibjörg H. Elíasdóttir He. Reykjavík.  
Fremri röð f. v.: Þórey Agnarsdóttir He Norðurlands eystra, Sigríður Hjaltadóttir, He.Norðurlands vestra, Maríanne Jensdóttir He. 
Reykjavíkur, Bregrún H. Gunnarsdóttir He. Reykjavíkur,  Kristján Ottóssson framkvæmdastjóri Lagnafélagi Íslands.  
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Miðvikudaginn 6. apríl undirrituðu Gísli Örn 
Bjarnhéðinsson, framkvæmdastjóri Búseta og 
Victor Berg Guðmundsson, framkvæmdastjóri 
HGL samstarfssamning um fyrirbyggjandi viðhald 
á fasteignum Búseta með hreinsun og fóðrun 
neysluvatnslagna. HGL ehf. er fjölskyldufyrirtæki 
sem sérhæfir sig Í fyrirbyggjandi viðhaldi neyslu-
vatnslagna með LSE-System sem er einstök tækni 
á heimsvísu. 25 ára reynsla er komin á þessa 
margviður-kenndu tækni þar sem komið í veg fyrir 
áframhaldandi óþægindi, tæringu, ryðútfellingar, 
stíflu og leka.

HGL starfar samkvæmt ströngum gæðastöðlum LSE-System í Sviss og eru allir starfs-
menn fyrirtækisins faglærðir bæði í almennum pípulögnum og notkun · LSE-System. Allir 
viðskiptavinir HGL hafa aðgang að íslenskum og alþjóðlegum meðmælum, matvælavot-
tunum, gæðavottunum, þolprófunum og langtímarannsóknum.

HGL er þjónustufyrirtæki sem veitir viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf 
í alhliða neysluvatnslausnum.

HGL undirritar samstarfssamning 
við Búseta

Tekist í hendur eftir undirritun samningsins.
Frá v. Gísli Örn Bjarnhéðinsson  og Victor Berg 
Guðmundsson

www.hgl.is
S. 588 2626

Gott dæmi um ryðlitað neysluvatn
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Pípulagningameistari að störfum undir yfirborðinu

Gömlu steinrörin hafa sinn lífaldur eins og við mennirnir þó misjafn sé.
Eins og þið sjáið hefur botninn farið úr (molnað) þessu steinröri og því stíflað frárennslislögnina 

frá húsinu.

Það þýðir ekkert að fussa við verkinu, bara ganga í verkið þó „kúkur“ sjáist, og vinna það á réttan 
hátt, fumlaust. 

Bæta skal um betur og setja brunn á lögnina, sem ekki var fyrir, og með því sýna fagmennsku.

Húsið ber nafnið með rentu „Klöppin“ Þingeyri, því mylja þurfti úr steinklöppinni til að koma 
brunninum fyrir.

Vinna pípulagningamannsins er mjög fjölbreytileg, þrifaleg og óþrifaleg, og þá er mikilvægt að 
kunna til verka og vinna hvert verk fyrir sig á sinn rétta hátt, eins og þessir snillingar sýna. 

Hér eru að verki snillingarnir, f.v. Magnús Sigurðsson frá Þingeyri og Össur Össurarson pípulagningameistari frá 

Ísafirði. 
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Kristján Ágúst Flygenring
Minning

Kristján Ágúst Flygenring, verkfræðingur, fæddist þann 29. júní 
1927, í húsi afa síns í Hafnarfirði, svokölluðu Flygenringshúsi. 

Hann lést á St. Jósefsspítala í Hafnarfirði þriðjudaginn 15. Febrúar 
2011. 

Eftirlifandi eiginkona Kristjáns er Margrét Dagbjört Bjarnadóttir. 
Margrét og Kristján eignuðust þrjú börn og einn fósturson.

Kristján lauk stúdentsprófi frá Verzlunarskóla Íslands 1948 og 
sama ár stúdentsprófi í stærðfræði, eðlisfræði, efnafræði og 
stjörnufræði frá Menntaskólanum í Reykjavík. Árið 1951 lauk 
hann fyrrihlutaprófi í verkfræði frá Háskóla Íslands og MSc prófi 
í vélaverkfræði frá Danmarks Tekniske Højskole (DTH) árið 1954, 
sérgrein hans var lagnatækni. 

Þegar Kristján kom heim frá námi starfaði hann hjá Stálsmiðjunni hf. í Reykjavík til ársins 1958. 
Þá varð hann meðeigandi í verkfræðifyrirtækinu Einarsson og Pálsson hf. og starfaði þar til ársins 
1963 er hann og Guðmundur Björnsson, verkfræðingur stofnuðu Verkfræðistofu Guðmundar og 
Kristjáns. 

Kristján starfaði þar allt til ársins 2008 er hann lét af störfum.  Á starfsferli sínum kom Kristján 
að hönnun og hafði eftirlit með loftræsti-, kæli-, lagna- og stýrikerfum í fjölda opinberra bygg-
inga. 

Má þar nefna: Kjarvalsstaði, Borgarleikhúsið , Þjóðarbókhlöðuna, Seðlabankahúsið, Viðeyjarstofu 
og Viðeyjarkirkju, Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, endurbyggingu Dómkirkjunnar og 
Hóladómkirkju ásamt Auðunarstofu og þjónustuskála Alþingis. Síðustu verk Kristjáns voru 
Fuglasafnið við Mývatn og hönnun á nýju loftræsti- og lagnakerfi í Hafnarfjarðarkirkju. 

Kristján gegndi ýmsum trúnaðarstörfum fyrir Verkfræðingafélag Íslands. Hann stofnaði 
ásamt fleirum Verkfræðifélagið VIRKI hf. og var þar um tíma stjórnarmaður. Hann sat í stjórn 
Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns hf. frá 1963 - 2000.

Kristján Ágúst Flygenring
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Jónas Valdimarsson
Minning

Jónas Valdimarsson, pípulagningarmeistari, fæddist að 
Göngustöðum í Svarfaðardal 28. mars 1925.

Jónas ólst upp í foreldrahúsum og stundaði þar öll almenn sveita-
störf.

Að búfræðinámi loknu við Bændaskólann að Hólum fluttist hann 
til Reykjavíkur.

Hann hóf nám í pípulögnum árið 1956, og fékk meistarabréf í 
iðninni árið 1964.

Jónas var alla tíð mjög farsæll og nákvæmur í störfum sem pípu-
lagningameistari. 

Hann sá um lagnir í mörgum stórbyggingum, má þar nefna 
Seðlabanka Íslands, Frystihús Ísbjarnarins í Örfirisey, Hús iðnaðarins við Hallveigarstíg og vann 
mörg verk fyrir Álverið í Straumsvík.

Jónas tók mikinn þátt í félagsmálum. Var í stjórnum Sveinafélags píplagningamanna, Félags 
pípulagningameistara, var heiðursfélagi þess félags. Jónas sat í fyrstu stjórn Lagnafélags Íslands 
og hlaut viðurkenningu Lagnafélagsins fyrir frábært ævistarf í iðn sinni.

Eiginkona Jónasar var Hrefna Guðmunda Magnúsdóttir sem er látin. Þau bjuggu lengst af við 
Rauðalæk í Reykjavík.

Þau Jónas og Hrefna eignuðust þrjú börn og eru tvö þeirra látin.
Jónas lést 9. apríl 2011.

Jónas Valdimarsson
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Eiga varmadælur erindi til Íslands?

Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari

Fyrir rúmri hálfri öld sá ég furðulega grein í Vísi, sem þá var síð-
degisblað í Reykjavík. Þar var sagt frá göldrum að mér fannst.

Til væri tæki sem gæti unnið hita úr vatni, jörðu eða lofti þó 
hitastig varmagjafans væri örfáar gráður og þessi galdramaskína 
var kölluð varmadæla. Satt best að segja fannst mér þessi frétt vera 
frekar misheppnað gabb en forvitnin var þó vakin. 

Í næsta húsi við mig þar sem ég var við mína iðn, pípulagnir, var 
merkur öldungur að vinna við sömu iðn, Þorbjörn Bjarnason pípu-
lagningameistari. Við höfðum aðeins litið til hvors annars og mér 
þótti þessi stéttarbróðir minn margfróður. 

Ég gekk því yfir til Þorbjörns og sýndi honum furðufréttina í Vísi, 
þá að varma væri hægt að vinna úr nánast hverju sem væri þó það 
væri niður við frostgráðu og jafnvel neðar. Þorbjörn sagðist ekki hafa heyrt af þessari tækni en 
áhugaverð væri hún.

Daginn eftir kom Þorbjörn yfir til mín og hafði ekki setið auðum höndum. Hann hafði krufið málið 
til mergjar og aflað sé fróðleiks, sagði þarna ekki um furðufrétt að ræða heldur væri þetta tækni 
sem kalla mætti öfugan kæliskáp og líklegt að þessi tækni ætti framtíð fyrir sér.

Þessi gamla minning rifjaðist upp þegar ég gekk 
inn í Verklagnir við Smiðjuveg 70 í Kópavogi en 
vissulega hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því 
Þorbjörn Bjarnason fræddi mig fyrstur manna um 
varmadælu endur fyrir löngu.

Önnur minning skaut upp kollinum. Gamall 
kunningi úr Kópavogi reisti sér bjálkahús austur 
á landi fyrir svo sem einum og hálfum áratug. Ég 
dróst nokkuð inn í hans mál sem ráðgjafi um gólf-
hita í bjálkahúsið. Byggjandinn vildi fá varmadælu 
til að vinna varma í húsið en ég ráðlagði honum 
eindregið frá því.

Hvers vegna?
Hérlendis var enginn þjónustuaðili fyrir varma-dælur. Ef einhver smá bilun yrði um kalda vetrar-

daga hvað þá? Hvert þyrfti að sækja aðstoð? Yfir hafið til Skandinavíu?
Á þetta féllst byggjandinn og sett var upp rafdrifin varmatúba.
En síðan þetta gerðist allt saman hefur verið unnin mikil þróunarvinna með varmadælur í 

Skandinavíu og Þýskalandi sérstaklega og í fleiri iðnþróuðum ríkjum.
Það má því segja að Gunnlaugur Jóhannesson pípulagningameistari og framkvæmdastjóri 

Sigurður Grétar Guðmundsson
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Gunnlaugur Jóhannesson, pípulagningameistari
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Verklagna komi inn á íslenskan markað með varmadælur á hárréttum tíma. Gunnlaugur flytur inn 
Thermia varmadælur frá Svíþjóð en ég hef fylgst með þróun þeirra undanfarin ár. Ekki er verra að 
Thermia er komin í eigu þess þekkta fyrirtækis Danfoss sem allir lagnamenn þekkja fyrir vandaðar 
vörur.

En hverjir hafa þörf fyrir varmadælur á Íslandi, er ekki að finnast jarðhiti hvarvetna?
Nei, ekki er nú svo vel, til eru svokölluð köld svæði þar sem ekki er líklegt að jarðhiti finnist að 

nokkru marki, annaðhvort er vatnsmagnið of lítið eða þá varmi þess ekki nægilegur.
En þarf varmadælan ekki orku til að vinna, gengur hún ekki fyrir rafmagni? Er þá ekki eins gott 

að nota rafmagnið beint til að hita upp vatn fyrir hitakerfi?
Þarna kemur galdur varmadælunnar. Fyrir hvert kílówatt sem hún eyðir í sjálfa sig skilar hún 

4 kílówöttum til baka, þetta er sú gamla þumalputtaregla sem löngum hefur verið notuð um 
varmadælur.

En hvert sækir þá varmadælan varmann sem hún aflar?
Algengt er að leggja plastslöngur í jörðu á frostfríu dýpi og dæla um það kerfi vatni sem varma-

dælan vinnur úr. Það er einnig hægt að leggja plaströr í vötn sem ekki botnfrjósa og sækja þangað 
varma. Ekki er ólíklegt að hérlendis sem erlendis verði það útiloftið sem tekið er inn í varmadælu 
og síðan skilað til baka nokkrum gráðum kaldara en þegar það kom inn.

Þar sem búið er að stofna fyrirtæki sem flytur inn og þjónustar varmadælur hérlendis mundi ég 
ekki hika við að ráðleggja þeim sem hafa hug á þessari tækni til að afla varma í sitt hús á köldu 
svæði að gera slíkt.

Ég skrifaði nokkrar „Lagnafréttir“ fyrr á árum um varmadælur og benti á nokkra staði hérlendis 
sem ekki væri útlit fyrir að ættu völ á heitu vatni í framtíðinni. Þar á meðal nefndi ég tvær eyjar 
sem ættu að kanna rækilega hvort þær ættu ekki að nýta sér kosti varmadælunnar. Þessar eyjar 
eru Grímsey og Vestmannaeyjar og mín ráðlegging er enn í fullu gildi.

Aðeins eitt að lokum. Fyrr var nefnt að sums staðar væri þó nokkuð heitt vatn finnanlegt en 
því miður með allt of lágt hitastig. Þarna getur varmadælan komið að góðum notum við að nýta 
þennan varma og hækka hann.

Möguleikar varmadælunnar eru slíkir að víða munu þær koma að góðum notum hér á landi. 
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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
•	 Lagnir	ástandsskoðaðar	með	myndatöku
  Skýrslu	skilað	um	ástandið
	 	 Tillögur	til	lagfæringa	lagðar	fram
•	 Hreinsun	lagna
•	 Heil-	eða	hlutafóðrun

Reykjavík
Þjóðskrá Íslands, Borgartúni 21

Kópavogur
Rennsli ehf., Akralind 1

Hafnarfjör›ur
Blikkhella ehf., Rauðhellu 12
Heimir og Jens ehf., Birkibergi 14
Lagnalausnir ehf., Fagrabergi 18

Álftanes
J.K. lagnir ehf., Bæjarbrekku 10

Reykjanesbær
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Sauðárkrókur
Stoð verkfræðistofa, Aðalgötu 21

Akureyri
Akureyrarbær, Geislagötu 9

Reyðarfjörður
Launafl ehf, Hrauni 3

Höfn Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Styrktarlínur



- hreinsun og fóðrun 
neysluvatnslagna
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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:
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Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

• Sérsmíðaðar tengigrindur og stöðvar
fyrir allt að 25 MW afl


