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Ráðstefna um varmadælur 
Dagskrá

Lagnafélag Íslands heldur ráðstefnu í samvinnu við Iðuna fræðslusetur, Félag 
pípulagningameistara, Mannvirkjastofnun, Verkfræðingafélag Íslands og 
Tæknifræðingafélag Íslands, fimmtudaginn 22. mars 2012, kl. 13.00, í Lagnakerfa-
miðstöð Íslands.

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

Ráðstefnustjóri: 
 Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands. 

Fundarstjóri:
 Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur.   

Tilgangur ráðstefnunnar:

Er að kynna varmadælu sem orkugjafa til húshitunar og nýtingu hennar á 
svæðum landsins þar sem hitaveita er ekki til staðar. 
Varmadælur eru varmaflutningskerfi og nýta varma úr umhverfinu eins og lofti, jörðu eða vatni. 
 Á ráðstefnunni er sýnt fram á, að hátt orkuverð hér á landi gerir varmadælur að góðum valkosti 

til upphitunar borið saman við beina rafhitun. 
Þá kemur varmadæla sterklega til greina sem hitagjafi húsa vegna þeirra eiginleika að skila út 

meiri varmaorku en sú raforka sem fer til varmaframleiðslunar.

Kl.13.00 Fræðin á bak við varmadælur. 
  dr. Oddur B. Björnsson verkfræðingur, Verkís.
 Efnistök.
 1.1 Hvað er varmadæla?
 1.2 Virkni varmadælu
 1.3 Gerðir varmadæla

Kl.13.20 Hönnun og val á varmadælu. 
  Þór Gunnarsson BSc. véltæknifræðingur, Ferill. 
 Efnistök.
 2.1 Hvað er lagt til grundvallar við val á varmadælu ?
 2.2 Helstu hönnunarforsendur og útreikningar
 2.3 Hvert er heppilegasta hitunarkerfið fyrir varmadælu ?
 2.4 Hvaðan kemur varminn?
 2.5 Hver er hagkvæmasti varmagjafinn?
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Kl.13.40 Tenging varmadælu við húskerfi. 
  Gunnlaugur Jóhannesson, pípulagningameistari Verklagnir.
 Efnistök.
 3.1 Hverjir koma að tengingu varmadælu við húskerfi ?
 3.2 Hvernig tengist varmadæla við mismunandi hitunakerfi í húsum.
 3.3 Hvað ef um er að ræða ólík hitakerfi í sama húsi ‚
 3.4 Hvað þarf að varast við uppsetningu varmadælu
 3.5 Viðhald og ending varmadælu

Kl.14.00 Haghvæmni varmadælu. 
  Sigurður Ingi Friðleifsson B.S.c líffræði, M.S.c umhverfisvísindi, 
  Orkusetri, Orkustofnun.
 Efnistök.
 4.1 Aðkoma opinbera aðila – hverjir fá styrki
 4.2 Markhópur – hverjir og hvar er líklegast að varmadælur verði    

 notaðar ?
 4.3 Orkuverð-hvað sparast ?
 4.4 Hver er endurgreiðslutími – mismunandi forsendur
 4.5 Fjármögnun, stofnkostnaður
 4.6 Rekstrarkostnaður

Kl.14.20  Hlé og kaffitími:

Kl.14.40 Lög, reglugerðir og vottanir. 
  Hjálmar Jónsson MPM BSc. Byggingartæknifr., Bygg,fullt. R.vík.
 Efnistök.
 5.1 Hvaða lög og reglugerðir gilda um hönnun og uppsetningu á
  varmadælu ? 
 5.2 Vottanir – frá hverjum, íslenskar erlendar ?
 5.3 Ábyrgðir innflytjenda og iðnmeistara ?
 5.4 Úttektir

Kl.15.00 Samantekt á framsögum á ráðstefnunni. 
  Sveinn Áki Sverrisson MPM BSc véltæknifræðingur 
  Háskólinn í Reykjavík
 Efnistök: 
 6.1 Samantekt á framsögum á ráðstefnunni. 

Kl.15.20 Ráðstefnuslit.

Ráðstefnan verður gefin út í Lagnafréttum nr.40
Aðgangur að ráðstefnunni kr.3.000

Ráðstefnan er öllum opin
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Ávarp
Guðna A. Jóhannessonar formanns Lagnafélags Íslands, 
flutt á 25 ára afmælishátíð félagsins 7. október 2011. 

Forseti Íslands Herra Ólafur Ragnar Grímsson, aðstoðarmaður um-    
hverfisráðherra, lagnamenn og aðrir góðir gestir. 

Ákaflega velkomin til þessarar hátíðar þar sem við fögnum saman 
25 árs afmæli Lagnafélagsins með fjöbreyttri dagskrá. Við horfum 
yfir farinn veg, tökum stöðuna á þeim málum sem efst eru á baugi 
og lítum til framtíðar. 

Ég var svo lánsamur að vera með frá byrjun við stofnun 
Lagnafélagsins. Samstarf okkar Kristjáns Ottóssonar hafði þá 
staðið í nokkur ár þar sem ég kom að því með honum að greina 
orsakir þess að lagnakerfi virkuðu ekki sem skyldi og byggja upp 
þekkingu sem varð stofninn að námskeiðum sem haldin voru fyrir mismunandi hópa í Reykjavík 
og úti á landi. Þótt ég hafi síðan vegna starfa minna erlendis hafi verið í burtu nærri tvo áratugi 
og þannig orðið vík milli vina hefur Kristján samt aldrei sleppt takinu og litið á mig sem liðsmann 
þegar á þurfti að halda. 

Lagnafélagið er sprottið úr þörfinni fyrir þverfaglega nálgun. Það var frá upphafi ljóst að þótt 
mismunandi fagaðilar væru að vinna sín verk eftir teikningum og forskriftum að þá virkuðu kerfin 
ekki nema að það ríkti innbyrðis skilningur á milli allra aðila um virkni kerfisins og hvernig mismu-
nandi hlutar þeirra ynnu saman. Þetta gilti ekki aðeins fyrir smíði og uppsetningu heldur var líka 
mikilvægt að skapa gagnvirk samskipti milli hönnuða, iðnaðarmanna og þeirra sem síðan tækju 
við rekstri kerfanna. 

Það hefur verið gæfa félagsins að það hefur alltaf verið fyrir hendi öflugur hópur félaga tilbúinn 
að leggja því lið. Þótt oftast hafi verið úr takmörkuðum efnum að spila þá hefur tekist að halda úti 
fjölbreyttu starfi. Fræðslufundir með sýningum og útgáfu fundarefnis í fræðsluritum hafa hægt og 
bítandi byggt upp þekkingarforða sem spannar allflest svið lagnamála og er ómetanleg stoð fyrir 
þá sem koma nýir að málum. Fagráðin hafa verið mikilvægur vettvangur til þess að koma þeim 
málum sem skapast hafa vegna hugsanlegra mistaka í traustan farveg, þar sem aðilar máls hafa 
getað sett traust sitt á að fjallað væri um málin af bestu fáanlegri þekkingu og sanngirni. 

Annar mikilvægur þáttur í starfseminni hefur verið að veita einstaklingum, fyrirtækjum og stof-
nunum viðurkenningu fyrir verk sem staðið hefur verið að með lofsverðum hætti. Þessar verðlau-
naveitingar hafa byggt á vandaðri umfjöllun og hafa unnið sér réttmætan sess sem vitnisburður 
um vönduð og markviss vinnubrögð. Þetta er einnig gott dæmi um það hvernig bæta má verklag 
með jákvæðum skilaboðum til þeirra sem gera vel. 

Þau mál sem nú brenna á lagnamönnum snúa annars vegar að því að koma að þeim málum sem 

Guðni A. Jóhannesson
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við teljum mikilvægust við endurskoðun byggingarreglugerðar og hins vegar þarf að efla menntun 
á sviði lagna á öllum námsstigum. Við þurfum líka að finna leiðir til þess að Lagnakerfamiðstöðin 
sem félagið kom á stofn nýtist í þessum tilgangi. Ráðherra hafði því miður ekki tök á að vera með 
okkur hér í dag sem var skaði vegna þess að nú höfðum við möguleika á að ræða við ráðherra 
mannvirkjamála og menntamála í einni og sömu persónu og alls óvíst að sú staða komi upp næsta 
aldarfjórðung. 

Lagnamenn og aðrir gestir. Óska okkur öllum til hamingju með gott starf í aldarfjórðung með 
sérstöku þakklæti til framkvæmdastjórans okkar Kristjáns Ottóssonar og Þóru konu hans, sem 
hafa dregið vagninn í allan þennan tíma af einstakri ósérhlífni. 

JARÐVINNA - HÚSAUMSJÓN
EFTIRLIT - VIÐGERÐIR

Flugumýri 14
270 Mosfellsbær
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Andrés Ingi Jónsson aðstoðarmaður umhverfisráðherra 
flutti eftirfarandi ávarp f.h. ráðherra.

Herra forseti Ólafur Ragnar Grímsson
Ágætu lagnamenn.

Það er mér mikil ánægja að fá að vera hér með ykkur í dag til að 
taka þátt í hátíðardagskrá sem haldið er af Lagnafélagi Íslands í 
tilefni af 25 ára afmæli félagsins.

Lagnafélag Íslands var stofnað 4. október 1986. Markmið 
félagsins er að stuðla að þróun í lagnatækni í hönnun og verktækni 
og gagnkvæmum skilningi milli þeirra stétta, sem að lagnamálum 
vinna – jafnt utanhúss sem innan.

Mikil vinna hefur farið fram í umhverfisráðuneytinu undanfarinn 
áratug við undirbúning frumvarps til laga um mannvirki og um síðustu áramót var frumvarpið 
afgreitt sem lög frá Alþingi. Samkvæmt hinum nýju lögum var sett á fót Mannvirkjastofnun sem 
er umhverfisráðherra til aðstoðar um brunamál, rafmagnsöryggismál og byggingarmál.

Í febrúar 2010 skipaði umhverfisráðherra nefnd til að endurskoða byggingarreglugerð með hlið-
sjón af nýju lögunum, sem þá voru að vísu enn aðeins á frumvarpsstigi. Í erindisbréfi til nefndar-
innar kom fram að við endurskoðunina skyldi mikil áhersla lögð á að hafa sjálfbæra þróun, opna 
stjórnsýslu, gagnsæi og lýðræðisumbætur að leiðarljósi. Jafnframt var áhersla lögð á aukna not-
kun markmiðsákvæða og byggingarstaðla í reglugerðinni. Auk þess skyldi hugað sérstaklega að 
sjónarmiðum er lúta að neytendavernd, vistvænni byggð, hljóðvist í skólum, byggingum ætluðum 
börnum og aðgengismálum fatlaðra, svo nokkur atriði séu nefnd.

Nefndin hefur síðan – í rösklega eitt og hálft ár – unnið að þessum markmiðum í samráði 
við stóran hóp sérfræðinga og hagsmunaaðila og nú sér fyrir endann á gerð reglugerðarinn- 
ar. Nefndinni var ætlað hafa víðtækt samráð við marga hagsmunaaðila við endurskoðun 
reglugerðarinnar og mikið samráð hefur einmitt verið haft við Lagnafélag Íslands.

Helsta markmið allrar þessarar vinnu er að auka gæði í mannvirkjagerð – samhliða því að 
hagræðis sé gætt. Þar er hlutur lagnakerfa í byggingum mikill, en allar byggingar þurfa hitalagnir, 
vatnslagnir, frárennsli og loftræstikerfi. Til mikils er að vinna hvað varðar gæði í lagnamálum, 
en nefna má sem dæmi að tjón af völdum vatnsskaða í byggingum er talið nema um tveimur 
milljörðum króna á ári. Þegar til þess er litið að verðmæti allra fasteigna í landinu er samkvæmt 

Ávarp
á 25 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands

7. október 2011

Andrés Ingi Jónsson
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Þjóðskrá ríflega 4.000 milljarðar króna er ljóst að það er gríðarlegt hagsmunamál að stuðla að sem 
mestum gæðum í mannvirkjagerð.

Atvinnulífið, sveitarfélögin og ríkið geyma mikinn hluta eigna sinna í mannvirkjum og stór hluti 
almennings geymir ævisparnað sinn þar. Því er mjög mikilvægt að standa dyggan vörð um gæði í 
mannvirkjagerð. Mjög hröð þróun hefur verið í byggingariðnaði undanfarna áratugi og sífellt rísa 
stærri og flóknari mannvirki, um leið og kröfur um öryggi, heilsu og sjálfbærni aukast stöðugt. Að 
byggingarferlinu koma margs konar aðilar og vörur, tækniferlið krefst menntunar, reynslu og færni 
á mörgum sviðum, er fjármagnsfrekt og unnið er undir mikilli tímapressu.

Það er því engan veginn einfalt viðfangsefni að undirbúa laga- og reglugerðarumhverfi mála-
flokksins byggingarmál þannig að gæði séu tryggð um leið og gætt er að hagkvæmni í ferlinu öllu 
og gagnsærri og lýðræðislegri stjórnsýslu málaflokksins. Það er fullvíst að sú mikla vinna sem ég 
hef lýst hér hafi skilað samfélaginu góðum grunni að lögum og reglum málaflokksins mannvirkja-
mál. Samfélagið allt á mikið undir því, til langrar framtíðar, að vel sé staðið að vinnu við þetta 
flókna verkefni.

Ég vil færa Lagnafélagi Íslands þakkir umhverfisráðherra fyrir aðkomu félagsins að þessari vinnu 
um leið og ég óska félaginu innilega til hamingju með 25 ára afmælið fyrir hönd ráðherra

 

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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Höfum við gengið til góðs 
götuna fram eftir veg?

Flutt á 25 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands

7. október 2011

Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari

Hvers vegna stofnuðum við Lagnafélagið, hvaða hlutverki var 
félaginu ætlað að gegna? Slík félög hafa starfað af krafti í öllum 
iðnþróuðum ríkjum meiri hlutann af síðustu öld og gera enn, hvers-
vegna skyldi ekki vera þörf fyrir slíkt félag á Íslandi?

Tilgangur Lagnafélagsins er að vinna stöðugt að framförum í 
hönnun, lögn og uppsetningu hitakerfa, frárennsliskerfa, neyslu-
vatnskerfa og loftræsikerfa, svo það helsta sé nefnt.

Íslenska þjóðin græddi á hörmungum annara þjóða í heims-
styrjöldinni síðari og þá fórum við fyrir alvöru að byggja hús úr 
varanlegum efnum og leggja í þessi hús öll nauðsynleg lagnakerfi. 
Sú meinloka komst inn í vitund þeirra sem byggðu, létu byggja og 
bjuggu í eða nýttu þessi hús að slíkar byggingar væru óforgengi-
legar hvort sem það voru burðarvirkin eða lagnakerfin. Nánast engum datt í hug að hyggja þyrfti 
að viðhaldi húsa hjá þessari nýríku þjóð.

Hverjar urðu afleiðingarnar?
Allt drabbaðist niður og ekki síst opinberar byggingar en einkaaðilar voru lítt skárri. 
Þarna liggur orsökin fyrir því að þetta félag, Lagnafélag Íslands, var stofnað og fagnar aldar-

fjórðungs afmæli.
Fyrsti stofnfundur félagsins varð nokkuð endasleppur. Þegar til alvörunnar var komið fór loftræsi-

kerfi viðkomandi byggingar í gang og eftir það heyrðist vart mannsins mál, fundinum var frestað. 
Þetta var einmitt um það leyti sem ég skrifaði minn fyrsta pistil Lagnafrétta í Morgunblaðið. Þar 
lýsti ég nokkuð þessum fundi og vegna tengsla minna við leikhúsið nefndi ég að þau hljóð sem 
þarna bárust frá loftræsikerfinu væru kjörin leikhljóð fyrir lokaþátt Fjalla-Eyvindar þar sem þau 
Halla og Eyvindur bíða dauða síns og heyra veðurgnýinn hamast á hreysi sínu.

En það heppnaðist að stofna Lagnafélag Íslands, annars værum við ekki hér.
Þetta var um það leyti sem augu manna voru að opnast fyrir því að byggingar og lagnakerfi 

væru ekki eilíf og að menntun og þekkingarleit lagnamanna væri stöðugt verkefni. Það þýddi lítið 
að segja eins og einn góður meistari í lagnaiðn: Ég er nú búinn að starfa í iðninni í 40 ár svo það 
þarf ekkert að kenna mér!

Sigurður G. Guðmundsson
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En hefur Lagnafélagið náð árangri? 
Og þá hvernig á þessum 25 árum? Tvímælalaust, á því er enginn efi.
Það hefur Lagnafélagið gert með ýmiskonar útgáfu en ekki síst með fjölþættun ráðstefnum víðs 

vegar um land þar sem tekin hafa verið fyrir einstök mál lagnamanna hvort sem var í hönnun eða 
handverki. Mikil samskipti hefur félagið haft við opinberar stofnanir og verið umsagnaraðili um 
ýmislegt í laga- og reglugerðasetningu sem varðar lagnir og lagnamenn.

Ég ætla engan veginn að fara að teygja tímann með einhverri tölfræði svo sem hve margar 
ráðstefnurnar eða útgefnar handbækur eru. Það hefur tekist að koma svo mörgu í verk og ég 
get ekki látið hjá líða að nefna Lagnakerfamiðstöðina á Keldnaholti sem vissulega var reist fyrir 
frumkvæði Lagnafélagsins. En því miður er nú Snorrabúð stekkur. Þetta glæsilega kennslugagn, 
Lagnakerfamiðstöðin, er því miður að missa reisn sína. Þeir sem nú eru handhafar stöðvarinnar 
ættu að sjá sóma sinn í að breyta um stefnu og hefja stöðina til fyrri vegs.

En hvað er það sem hefur farið úrskeiðis í lagnamálum, hönnun, lögn og uppsetningu 
lagankerfa hérlendis sl. hálfa öld?

Það hafa orðið stórstígar framfarir í framleiðsu lagnaefnis á þessu tímabili. Ef ég hefði ekkert 
lært í mínu fagi, pípulögnum, annað en það sem ég lærði á námsárum mínum 1952 – 56 hefði ég 
ekki enst lengi í faginu. Við höfum tekið fagnandi nýju lagnaefni og nýjum lagnakerfum en engan 
veginn verið nógu gagnrýnin á það sem til okkar berst. Við höfum oft fallið í þá pytti að taka upp 
ýmislegt beint frá útlendum framleiðendum sem engan veginn á við íslenskar aðstæður, ég vil ekki 
tefja tímann með því að rekja dæmi þó af ýmsu sé að taka. 

En okkar dýrmæti fjársjóður, jarðvarminn, krefst oft annara úrlausna en þeirra sem berast okkur 
frá framleiðendum handan hafsins. Of oft höfum við gleymt því að þennan fjársjóð, jarðvarmann, 
eigum við að umgangast með varfærni og virðingu. Við gleymum því of oft að við erum ekki að 
kaupa vatn frá hitaveitum landsins, við erum að kaupa varma og þar í liggur galdurinn; að kreista 
eins mikinn varma úr vatninu áður en það rennur sína leið burt.

En við höfum rekið Lagnafélagið á næsta sérkennilegan hátt öll þessi 25 ár. 
Í flestum félögum eru stjórnir kjörnar sem síðan ráða framkvæmdastjóra. Hjá Lagnafélaginu er 

þessu öfugt farið. Fasti punkturinn er framkvæmdastjórinn sem síðan myndar stjórnir. Þannig má 
segja að stjórnarfar þessa ágæta félags sé upplýst einræði. Þar sem í vinnslu er ný Stjórnarskrá 
fyrir íslenska lýðveldið og forseti lýðveldisins heyrir mál mitt þá bendi ég á að stundum getur 
upplýst einræði skilað árangri án nokkurra blóðsúthellinga.

En af þessu leiddi að mér að minnsta kosti sinnaðist stundum við umræddan framkvæmdastóra 
og sagði honum oft að fara norður og niður en lærði fljótlega að það var tilgangslaust, hann fór 
ekki neitt.

Ráðstefnur Lagnafélagsins urðu fljótlega umtalaðar. 
Þar fengu menn að tala ákveðinn knappan tíma, fengu svo gula spjaldið og síðan það rauða, ef 

þeir létu sér ekki segjast var jafnvel hljóðneminn tekinn úr sambandi. Ég minnist margra ráðstefna 
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á höfuðborgarsvæðinu en einnig vítt um landið. Minnistæðust er mér líklega ráðstefna á Ísafirði 
en þangað fórum við Einar heitinn Þorsteinsson á Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins 
með Kristjáni Ottóssyni framkvæmdastjóra til að halda fræðandi erindi. Fórum landleiðna með 
Kristján undir stýri en komið var fram í október. Segir ekkert af ferðum okkar fyrr en komið var að 
Hrafnseyri við Arnarfjörð en þá gerðist það. Í stað þess að fara beint yfir í Dýrafjörð tók Kristján 
stefnuna út með Arnarfirði eftir einhverju sem kallaðist vegur og sérlundaður ýtustjóri hafði rutt 
utan í skriðum af eigin frumkvæði. Á vegaslóðann hafði hrunið grjót í haustrigningum og nú 
var okkur Einari skipað út til að ryðja veginn en Kristján sat sem fastast undir stýri. Er ekki að 
orðlengja það að þessi ferð stóð allan þann dag og þegar komið var að stórri fyllu sem fallið hafði 
og lokað þessu einstigi sagði ég stopp, hingað og ekki lengra. En Kristján steypti þá jeppanum 
nær lóðrétt niður í fjöruna og fór jafnbratt upp aftur hinu megin við fylluna. 

„Hvað hefðirðu gert ef þú hefðir ekki komist upp aftur úr fjörunni? spurði ég „það er aðfall og 
þarna hefðirðu jafnvel tapað jeppanum í sjóinn“.

„Ég átti spilið og járnkarlinn eftir“ var svarið.

Ef til vill var eftirminnilegast úr þessari svaðilför tvennt; annarsvegar að koma til þeirrar merku 
konu Sigríðar að Hrafnabjörgum sem þar bjó ein árum saman langt frá mannabyggðum og að 
koma að Svalvogum þar sem Kristján var fæddur og uppalinn í fjölmennum systkinahópi. Þó ég 
segði það ekki upphátt þá varð mér litið til Kristjáns og hugsa sem svo að sá sem fæðist og nær 
þroska á slíkum stað hlýtur að verða nokkuð sérkennilegur til orðs og æðis.

 „Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg“?
Ég svara því afdráttarlaust játandi og nú mál er að linni. 
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Hvað ber framtíðin í skauti sér?
Flutt á 25 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands 7. okt. 2011

Ávarp, Sæbjörns Kristjánsson byggingartæknifræðingur

Forseti Íslands, staðgengill ráðherra, félagsmenn Lagnafélags 
Íslands og góðir gestir. Það hefur reynst mörgum erfitt að spá í 
framtíðina.

Það er talað um að sjá fram á veginn, en er einhver sjáanlegur 
vegur framundan? Ef maður á að gera sér eitthvað í hugarlund um 
framtíðina þá er líklega bara betra að líta í baksýnisspegilinn og 
giska á hver vegferð okkar fram að þessu gæti leitt okkur, en muna 
þó að svo gæti komið kröpp beygja - eða hver veit hvað.

Það kreppir að okkur lagnamönnum þessa stundina, eins 
og öðrum – nema hjá þeim í bönkunum, reyndar. Við lagnamenn 
munum sjálfsagt komast í gegnum þetta – en heldur er það leiðin-
legt og tekur í á meðan ástand varir. Þetta er orðin ansi löng leið niður á við – nú fer að koma að 
því að leiðin liggi upp á við að nýju. Á sviði hagstjórnar og stjórnmála erum við lagnamenn bara 
dæmigerð fórnardýr, eins og flestir- það er ekki okkar viðfangsefni að stýra efnahagsmálum en 
þetta hefur afdrifarík áhrif á allt okkar vinnuumhverfi.

Okkar vinnuframlag er á öðrum sviðum og skiptir samfélagið okkar miklu máli þó með öðrum 
hætti sé. Það er oft viðfangsefni okkar að gefa viðskiptavinum ráðgjöf og það þarf oft að taka 
ákvarðanir sem geta skipt verulegu máli, bæði í smáu og stóru. Hvort verið er að leiðbeina hús-
eiganda eða heilum bæjarfélögum, svo dæmi sé tekið. 

Ég vil nefna það sem dæm i að nú er mönnum ljóst að jarðvarmi er í fæstum, eða jafnvel engu 
tilfelli sú sjálfbæra orkulind sem talið var. Allavega er sú hætta til staðar að það sé gengið of 
nærri einstökum vinnslusvæðum. Við erum þeir sá hópur fagmanna sem leggjum á ráðin um alla 
gerð þeirra kerfa og búnaðar sem nýta þessa orkulind. Það verður okkar hlutskipti að stýra þróun 
á stöðugt betri nýtingu á þessum stórkostlega orkugjafa. Ég vil tala hátt um hitaveiturnar okkar – 
þær eru stórkostlegar. Hvernig tekist hefur til við að byggja upp hitaveitur um allt land er frábært 
afrek margra aðila.

Vitund okkar allra um umhverfismál er stöðugt að þróast og kröfur um umhverfisvernd 
munu bara aukast. Það er fullkomlega eðlileg þróun í ljósi fólksfjölgunar og reynslunnar sem við 
höfum fengið. Það liggur fyrir að það er mikið starf framundan í bættum lausnum í fráveitumálum, 
og fleira mætti telja. Kalda vatnið okkar, þar liggur enn nánast óplægður akur, þó allir landsmenn 
njóti þegar góðs af því. Það er fyrirsjáanleg stóraukin vinnsla vatns í framtíðinni og þar munum við 
lagnamenn koma að allri gerð kerfa og búnaðar, frá vatnstöku til pökkunar. 

Sæbjörn Kristjánsson



 14

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Kröfur til tæknikerfa í byggingum munu aukast – sú þróun verður drifin af kröfum notenda um 
aukin þægindi, en jafnframt verður krafan um hagkvæmni meiri. Orkuverð mun hækka - sem leiðir 
af sér að orkusparandi aðgerðir verða arðbærari. Þróunin í viðfangsefnum og aðferðum, okkar 
lagnamanna, mun halda áfram og með auknum hraða. Við þurfum, ekki bara að fylgjast með - við 
þurfum að standa í stafni, við eigum að taka virkan þátt í þróuninni á okkar sviðum. Metnaður í 
starfi leiðir til góðra verka. 

Einu megum við ekki gleyma. Aukið umfang tæknikerfa og krafa um stöðugan rekstur og 
hagkvæmni mun gera auknar kröfur til lagnamanna við að viðhalda öllum þessum tæknikerfum í 
góðum rekstri. Viðhaldsþátturinn og endurnýjun og viðbætur verður sífellt umfangsmeiri í okkar 
störfum. Reynslan hefur sýnt okkur að það er ekki nóg að byggja góð lagnakerfi – það þarf að leg-
gja meiri alúð í gangsetningar og stillingar kerfa og sjá til þess að þau skili því sem til er ætlast. 

Ég nefna hér enn einn þátt í starfi okkar lagnamanna. Það er rekstur kerfa og viðhald til að tryg-
gja hagkvæman og góðan rekstur. Mikill misbrestur hefur oft orðið á viðhaldi fasteigna og þar 
með talið í skipulegu viðhaldi lagnakerfa. Því þarf að breyta – það er hagkvæmt og við lagnamenn 
þurfum að leggja okkar að mörkum hvað það mál varðar. Þar er átak framundan – munum það. 

Í stuttu máli verður það viðfangsefni okkar lagnamanna, á komandi tíð, að sinna sambæri-
legum viðfangsefnum og við höfum verið að fást við. En kröfur munu aukast. Kröfur notenda um 
hagkvæmni og rekstraröryggi og ekki síður kröfur og viðmið til umhverfisþátta munu aukast. Þess 
vegna þurfum við að halda vöku okkar og vera jafnan í fararbroddi í þekkingu og skipulegum vin-
nubrögðum. 

Að lokum vil ég bera fram þá ósk að Lagnafélagi Íslands takist að vera áfram sá samskipta-
grunnur okkar lagnamanna sem það hefur verið frá byrjun. 
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Handhafar viðurkenningar árið 2010
Fyrir „lofsvert lagnaverk“ að Suðurlandsbraut 66

Arkitekt: Yrki Arkitektar ehf., Lagnahönnuður: Mannvit hf., Rafstýrihönnuður: Iðnaðartækni 
ehf., Lagnakerfi: Faglagnir ehf., Loftræstikerfi: Stjörnublikk ehf., Rafvirkjameistari: Jóhann 
Hreiðarsson., Verkframkvæmd: Framkvæmdasýsla ríkisins, húsið sjálft Suðurlandsbraut 66. 

Sitjandi f.v: Björgvin I. Ormarsson véliðnfræðingur og Pétur Bjarnason byggingarverkfræðingur Mannvit hf., Sólveig 

Berg arkitekt og Ásdís H. Ágústsdóttir arkitekt Yrki Arkitektar ehf.

Standandi f.v: Einar H. Jónsson tæknifræðingur Framkvæmda og eignasvið Reykjavíkurborgar, Jóhann 

Hreiðarsson rafvirkjameistari, Steinar Þórisson pípulagningameistari Faglagnir ehf., Gunnar Sigurðsson 

byggingartæknifræðingur Framkvæmdasýslu ríkisins, Finnbogi Geirsson blikksmíðameistari Stjörnublikk ehf., 

Guðmundur Benidiktson rafmagnsverkfræðingur Iðnaðartækni ehf.
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Lofsvert lagnaverk 2010
Fyrir árið 2010 veiti Lagnafélag Íslands viðurkenningu fyrir 

heildarverk í hjúkrunarheimilinu að Suðurlandsbraut 66

Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur prófessor, 
formaður Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands, 
„Lofsvert lagnaverk 2010“

Neysluvatnskerfi hússins er hannað þannig að sem minnst hætta 
sé á brunaslysum vegna heitavatnsins. 

Séð er um að heitt neisluvatn komi ekki heitara en 60°C út úr 
krönunum.

Miðstöðvarofnar eru aðalhitagjafi hússins, ásamt hita í gólfum. 

Snjóbræðslukerfið, sem er u.þ.b 820 
m², er lokað dælukerfi með umhverfis-
vænum frostlegi. Sjálfvirkt vatnsúða-
kerfi er í byggingunni og eru öll rými 
eldvarin. 

Tvö loftræsikerfi eru í byggingunni, 
Þau þjóna bæði almennum rýmum svo 
og dvalarrýmum íbúanna. 

Mikil áhersla var lögð á að nýta sem 
best allan varma úr útkastslofti, áður 
en því er sleppt út úr húsinu.

Öll tæknirými eru rúmgóð og aðgegni 
að tækjum mjög gott. 

Tækin eru öll vel merkt í samræmi 
við teikningar og því auðvelt að finna 
upplýsingar um hvert tæki og tækjalýs-
ingar eru í handbók.

Hönnuðir hafa staðið sérstaklega vel 
að verki fyrir greiningu og skipulagnin-
gu verkefnis. Öll gerð og frágangur 

Valdimar K. Jónsson
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lagna- og loftræstikerfa er til fyrirmyndar. 
Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkennin-

gu fyrir lofsverð lagnaverk fyrir 21 ári Tilgangur 
viðurkenninganna er að efla gæða-vitund 
þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, 
efla þróun í lagnamálum með bættum vinn-
ubrögðum, vali á lagnaleiðum og lagna-efnum. 
Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað 
að vera hönnuðum og iðnaðarmönnum hvat-
ning til að afla sér aukinar fræðslu á sviði 
lagnamála.

 Nefndin leggur áherslu á við mat á loftræsti- 

Valur Sigurbergsson og Hólmfríður Guðjónsdóttir Sigtryggur R. Eyþórsson og Þorbjörg Guðmundsdóttir
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og hitakerfum, að greinargóð lýsing liggi fyrir á öllum þáttum í handbók, hönnunarforsendur, 
kerfislýsing, einlínumynd og samvirkni tækja, einnig að skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu 
tækja, eins og lýst er í Handbók lagnakerfa 29.

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

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

– Afslátt eða gott verð?

Einungis gæða-
vottaðar vörur 
í Múrbúðinni

Sunrise

S20 line

GÆÐI
Vitra Slope

Vitra
Grand Scandinavia

Bæjarlind 6, Kópavogi, sími  517 6067. Opið mán. - fös. 10 -18, laugard. 11-16.

Vatnslásar - niðurföllInnbyggðir WC- kassarPP FittingsHreinlætisvörur StálvaskarBlöndunartæki Kranar
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Myndasíður frá afmælishátíðinni 7. okt. 2011

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Guðni A. 
Jóhannesson og Andrés Ingi Jónsson
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Sérstakt handverk 2010 
Þórarinn Björn Guðmundsson blikksmíðameistari var 
sæmdur viðurkenningarskjali Lagnafélags Íslanda 
og silfurmerki félagsins, við hátíðlega athöfn á 25 ára 
afmælishófi félagsins, 7. okt. 2011. 

Þórarinn Björn er fæddur þann 1. apríl 1959, í Reykjavík. 
Viðurkenningin er veitt fyrir sérstakt - listrænt handverk við smíði 

úr eir. 
Þarna er einstaklingurinn að þróa og þjálfa, huga og hönd, við 

listræna framsetningu við sérsmíði á hinnum ýmsu hlutum, sem 
iðnaðarmenn gerðu mikið af fyrr á tímum.

Námsferill.
Þórarinn stundaði hefðbundið nám við Digranesskóla í Kópavogi 

og síðan við Víghólaskóla og lauk þaðan gagnfræðaprófi vorið 1976. 
Þá hóf hann nám í Húsgangasmíði við Iðnskólann í Reykjavík, og lauk þaðan sveinsprófi í 

Húsgangasmíði vorið 1979. Haustið 1983 hóf hann nám í Blikksmíði í Iðnskólanum í Reykjavík og 
lauk sveinsprófi vorið 1985. 

Hann fékk meistararéttindi í Blikksmíði þann 2. nóvember 1987.

Starfsferill. 
Á sumrin og með námi í Húsgagnasmíðinni starfaði Þórarinn hjá Trésmiðjunni Víði.
Þegar hann ákvað að söðla um og fara að læra Blikksmíði, hóf hann störf hjá Blikksmiðju 

Hafnarfjarðar síðar (Blikktækni), og var Einar Ágústsson meistari hans. Þórarinn vann þar í 4 ár eða 
þar til hann lauk blikksmíðanámi. Árið 1985 hóf hann störf hjá Blikkás blikksmiðju.

Áhugamál.
Þórarinn er mikill hagleiksmaður og leikur allt í höndum hans, 

hann hefur alla tíð haft gaman af að smíða alls konar hluti annað en 
það sem tengist beint hans starfi. Það eru ýmiskonar kerta-stjakar, 
skóhorn, brauðtertubakkar og jafnvel tertuspaðar sem hann hefur 
smíðað fyrir vini og vandamenn í gegnum árin.

Fyrir 2 árum fékk hann það verkefni að smíða rósir í kopar fyrir eitt 
Lionsfélagið og síðan þá eru rósirnar orðnar 20 talsins og eru hver 
annarri fallegri og mikil hagleikssmíði.

Þórarinn er kvæntur Guðmundu Ingimundardóttur. 

Þórarinn B. Guðmundsson

Ein af rósunum mörgu
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Heiðursviðurkenning
Á 25 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands, 7. október 
2011, veitti stjórn félagsins Þóru Hafdísi Þórarinsdóttur, 
viðurkenningarskjal og „Gullmerki“ félagsins

Skrifstofa Lagnafélags Íslands hefur frá stofnun félagsins í 25 ár 
verið rekin á heimili þeirra hjóna Þóru Hafdísar Þórarinsdóttur og 
Kristjáns Ottóssonar framkvæmdastjóra Lagnafélagsins.

Í 25 ár hefur Þóra Hafdís unnið óeigingjart starf í þágu félagsins, 
utan hefðbundins vinnutíma í banka. Þóra hefur starfað fullum hön-
dum innan bankageirans og oftar en ekki að loknum vinnudegi, tók 
við skrifstofuvinna fyrir félagið, vöfflubakstur og kaffiuppáhellingar 
fyrir fundi. 

Ekki er lengur hægt að hafa tölu á þeim, sem hafa fengið kaf-
fisopa og bakkelsi hjá henni Þóru, og allir höfum við fengið bréf eða 
fréttablað sem Þóra hefur yfirlesið og leiðrétt, brotið saman, sett í 
umslag og fundið heimilisföng og frímerkt.

Sem þakklætisvott fyrir fjölþætt starf í þágu félagsins og félagsmanna vill Lagnafélag Íslands 
heiðra Þóru Hafdísi Þórarinsdóttur með þessu viðurkenningarskjali og „Gullmerki“ félagsins

Forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson, veitti Þóru Hafdísi heiðursviður-
kenninguna og gullmerki félagsins.

Ólafur Ragnar Grímsson
Þóra Hafdís Þórarinsdóttir
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Heiðursfélagi
Á 25 ára afmælishófi Lagnafélags Íslands þann 7. okt. 
2011, gerði stjórn félagsins Kristján Ottósson að heiðurs-
félaga. Forseti Íslands Hr. Ólafur Ragnar Grímsson veitti 
Kristjáni heiðursskjöldinn og gullmerki félagsins.

Kristján er fæddur 16. júlí 1937 að Svalvogum í Dýrafirði. 
Kristján lauk vélstjóraprófi frá Vélskóla Íslands 1956, og meist-

aranámi í blikksmíði 1962. Tók próf í verkstjórnarfræðum frá 
Iðnaðarmálastofnun Íslands 1968, og framhaldsmenntun 1971.

Norræna lýðháskólann í Genf í Sviss 1974, Fackförenings Institut 
Folkhögskola í Finnlandi 1975, og kennararéttindi frá Dale Carnegie 
stofnunni í Bandaríkjunum 1977. 

Kristján var vélstjóri hjá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli 1962-
68, kennari hjá Stjórnunarskólanum á Dale Carnegie námskeiðun-
um 1977-81 stundarkennari við Iðnskólann í Reykjavík 1978-88. Starfaði á Byggingardeild 
Borgarverkfræðings 1975-88. Hann rak eigið fyrirtæki Hita- og loftræstiþjónustuna 1988-2000.

Kristján hefur unnið mikið að félagsstörfum, formaður Félags blikksmiða 1972-84, í sam- 
bandsstjórn ASÍ 1976-84, í miðstjórn Málm- og skipasmiðasambands Íslands 1977-84.

Þá var Kristján formaður fræðslunefndar í blikksmíði 1976-84. Og formaður útgáfunefndar 
Blikksmiðasögu Íslands, sem kom út 1980. 

Kristján hlaut viðurkenningu frá Félagi blikksmiðjueigenda árið 1987 fyrir störf að fræðslu-
málum. Þá hlaut hann viðurkenningu Stora Nordiska Vattenskadepriset 2009.

Hann er einn aðal frumkvöðull að stofnun Lagnafélags Íslands, var fyrsti formaður þess og fram-
kvæmdastjóri frá upphafi. Einnig hefur hann verið ritstjóri og ábyrgðarmaður bæði Lagnafrétta og 
Fréttabréfs félagsins frá stofnun, og liggja margar greinar eftir hann í báðum ritunum, auk fjölda 
annara blaðagreina.

Kristján var einnig aðalhvatamaður að stofnun Tölvutæknifélags Íslands 1991, varaformaður og 
framkvæmdastjóri fyrstu fjögur árin.

Það var einnig fyrir tilstuðlan og eldmóð Kristjáns að Lagnakerfamiðstöð Íslands var stofnuð 
1999. Hann var framkvæmdastjóri miðstöðvarinnar frá upphafi, og til ársins 2007. 

Í áraraðir stóð Kristján sem fararstjóri lagnamanna á fagsýningar erlendis.
Kristján er kvæntur Þóru Hafdísi Þórarinsdóttur fyrrverandi bankastarfsmanni og eignuðust þau 

fjögur börn, þrjár dætur og einn son.
Að gera Kristján Ottósson að heiðursfélaga Lagnafélags Íslands er viðurkenning fyrir þrautseigju 

hans og þolinmæði við að halda málefnum lagnamanna á lofti sem og baráttu hans fyrir faglegri 
umræðu þvert á fagsvið. 

Þá er viðurkenningin veitt fyrir áralangt starf að lagnamálum og frumkvöðlastarf við stofnun og 
rekstur Lagnafélags Íslands og Lagnakerfismiðstöðvar Íslands. 

Kristján Ottósson
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Fráfarandi formaður 

Dr. Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðingur, prófessor, frá-
farandi formaður Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands, 
hefur óskað eftir að vera leystur frá störfum sem formaður 
Viðurkenningarnefndar LAFÍ, vegna persónulegra ástæðna. 

Valdimar hefur verið farsæll í þessu starfi og virtur af samstarfs-
mönnum sínum í viðurkenningarnefndinni og af allri lagnamanna-
stéttinni.

Stjórn Lagnafélags Íslands þakkar Valdimar fyrir mikið og farsælt 
sjálfboðaliðastarf í þágu Lagnafélags Íslands.

Valdimar K. Jónsson

Nýr formaður 
Viðurkenningarnefndar

Þórður Ólafur Búason verkfræðingur, er nýr formaður 
Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands, hann hefur samþykkt 
að axla þá ábyrgð sem því starfi fylgir og er Þórður boðinn 
velkominn til þessa starfa. 

Þórður er þekktur í lagnafélaginu, hann sat 4 ár í stjórn LAFÍ og þar 
af 2 ár sem formaður. 

Þórður sat í stjórn Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, og hefur verið-
virkur þátttakandi í starfi LAFÍ ætíð síðan.

Þórður Ólafur Búason hóf nám í verkfræði við Háskóla Íslands 
1964. Fyrri hluta próf í byggingaverkfræði frá Verkfræðideild 
Háskóla Íslands 1967, meistarapróf í byggingaverkfræði frá 
Danmarks Tekniske Höjskole 1971.

Vann við útreikninga og hönnun lagnakerfa hjá Industrielt Bygge 
Compagnie, Taastrup, Danmörku, 1969 til 1971.

Starfaði hjá Verkfræðistofunni Hönnun við alhliða verkfræðistörf, hönnun, eftirlit og verk-
takaþjónustu en mest við hönnun lagnakerfa húsa og veitukerfi, 1971 til 1987. 

Yfirverkfræðingur hjá Fasteignamati ríkisins, 1987 til 1993. Verkfræðistörf á eigin verkfræði-
stofu 1993 til 1995. Yfirverkfræðingur hjá Byggingarfulltrúa í Reykjavík 1995 til 2011.Skipulags 
og byggingarfulltrúi á Seltjarnarnesi frá 2011.

Árin 1984 til 2002 stundakennsla við Háskóla Íslands í lagnahönnun, matsfræði og landmælingu.

Þórður Ó. Búason
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Orkumálastjóri 
formaður LAFÍ, tók á móti Swedish Concrete Award, 

heiðursverðlaunum 

Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri tók á móti Swedish Concrete Award, 
heiðursverðlaunum frá sænsku steinsteypusamtökunum á Grand Hotel í Stokk-
hólmi, fimmtudaginn 29. september 2011.

Verðlaunin voru veitt sem viðurkenning fyrir þau fræðistörf, sem hann hefur unnið og tengjast 
byggingariðnaði. 

Orkumálastjóri gegndi stöðu prófessors við Byggingartæknideild Konunglega Verkfræðiháskólans 
í Stokkhólmi í sautján ár áður en hann hóf störf hjá Orkustofnun árið 2008. 

Rannsóknir, sem hann stjórnaði, hafa að mestu snúist um orkunýtingu í byggingum og hinu 
byggða umhverfi og þær vísindagreinar og ráðstefnugreinar sem hann hefur skrifað liggja flestar 
á því sviði. 

Í fyrstu beindust rannsóknirnar að hitajöfnun í byggingum og bættri einangrun en á seinni árum 
hafa þær í auknum mæli beinst að samspili húshitunar og mismunandi orkugjafa og þá sérstak-
lega að nýtingu lághitaorku til hitunar og kælingar húsnæðis.

Guðni A. Jóhannesson til hægri, tekur við verðlaununum úr hendi formanns sænska steinsteypusambandsins, Richard 
McCarthy
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Hagkvæmni varmanýta í loftræsikerfum 
og kröfur væntanlegrar byggingarreglugerðar

Sveinn Áki Sverrisson, 
höfundur er véltæknifræðingur B.Sc. MPM (Master of Project 

Management) og lagnahönnuður og einn af eigendum VSB Verkfræðistofu 
ehf, og stundakennari við Háskólann í Reykjavík.

Vigdís Lúðvíksdóttir, 
höfundur er byggingatæknifræðingur B.Sc. 

frá Háskólanum í Reykjavík af lagna og fram-
kvæmdasviði og stundar nú meistaranám í 
verkfræði við sama skóla.

Væntanlegar kröfur byggingarreglugerðar 2012 og nýting varma í útsogslofti 
Þeir sem þekkja drög að nýrri byggingarreglugerð hafa fundið kafla um orkunotkun loftræsik-

erfa. Í kaflanum eru tilmæli 
um að nýting varmaorku útsog-
slofts skuli vera a.m.k. 70%. 
Drögin skilgreina ekki þessa 
prósentutölu frekar en geta 
má sér þess til að hér sé átt 
við hitanýtni eins og almennt 
í þessu samhengi. Til þess að 
skoða hvað þetta þýðir fyrir 
hönnun og val búnaðar fyrir 
loftræsikerfi og fyrir eiganda 
húsnæðis var gerð skýrsla sem 
lokaverkefni í byggingatækni-
fræði til BSc. prófs við Háskólann í Reykjavík sem kasta átti ljósi á þessi tilmæli reglugerðarinnar. 
Markmið lokaverkefnis var tvíþætt, annars vegar að gera samanburð á varmaendurvinnslubúnaði í 
loftræsikerfum og hins vegar að kanna hagkvæmni varmaendurvinnslu og bera saman við tilmæli 
í drögum að byggingareglugerð um að minnsta kosti 70% nýtingu varmaorku í loftræsikerfum. 
(„Byggingarreglugerð drög til umsagnar“, 2011, k. 14.9.2) 

Í verkefninu voru borin saman vökvatengdir varmaskiptar, plötu eða krossvarmaskiptar og 
varmanýtahjól. Afköst loftræsikerfa voru frá 1000 – 10.000 m3/h og í gangi á dagvinnutíma. 
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Spurningin var hvort hinn almenni húsbyggjandi sem ætlar sér að setja upp loftræsikerfi hafi 
fjárhagslegan hag af því að setja upp varmanýti í sitt kerfi eða ekki. 

Afköst loftræsikerfa
Höfundur lokaverkefnis þurfti að taka ákvörðun um það á hvaða afkastasviði loftræsikerfi sem 

bera átti saman væru. Til þess að meta það var gerð könnun hjá helstu þjónustuaðilum loftræsik-
erfa á höfuðborgarsvæðinu. Spurt var nokkurra spurninga eins og um gerðir varmaendurvinnslu 
og algeng afköst loftræsikerfa í þjónustu viðkomandi fyrirtækis. Mynd 2 sýnir helstu niðurstöður. 

Mynd 2 – Niðurstaða könnunar
Könnun gefur til kynna á mynd 2 að algengustu varmaendurvinnslukerfin eru blöndun (43%) 

en síðan kemur varmahjól (29%). Algengustu afköst kerfa í þjónustu þessara aðila eru á bilinu 
0-5000m3/t. Spurt var um hvort varmaendurvinnslubúnaður fengi sérstaka athygli við eftirlit 
(mælingar) og svöruðu fáir því en nefndu að ef stjórntölva gæfi möguleika á aflestri gilda væri hún 
þá nýtt í þessum tilgangi. Einnig var spurt um hvort fyrirtækið gerði þjónustusamninga og kemur 
það dálítið á óvart að nokkuð margir svöruðu því að gerðir væru þjónstusamningur í 20% tilfella 
en eitt fyrirtækið var með þjónustsamning fyrir öll kerfi. 

Niðurstöður lokaverkefnis 
Niðurstöður hagkvæmniútreikninga bæði á núvirði og endurgreiðslutíma leiddu í ljós að var-

manýtahjól er hagkvæmasti kosturinn í nær öllum tilfellum. Ekki var sýnt fram á neina hagkvæmni 
með vökvatengdum varmaskiptum, hvorki með núvirðingu né útreikningi á endurgreiðslutíma 
(mynd 1). Endurgreiðslutími kerfis með varmahjóli er á bilinu 3-8 ár óháð afköstum. Eðli málsins 
samkvæmt eru sveiflur í niðurstöðum útreikninga á milli afkasta þar sem verið er að meta raunhæf 
kerfi sem sýna ekki endilega alltaf línulegt samband verðs og afkasta t.d. þegar farið er á milli 
stærða með 1000 m3/t þrepi. 

Samanburður á niðurstöðum verkefnis við tilmæli í drögum að byggingareglugerð um að 
minnsta kosti 70% nýtingu á varmaorku í loftræsikerfum leiddi í ljós að þessar kröfur eru 
raunhæfar. („Byggingarreglugerð drög til umsagnar“, 2011, bls. 14.9.2) Bæði varmanýtahjól 
og plötuvarmaskiptar bentu til hagkvæmni, þó að einungis varmanýtahjólið hafi nýtni umfram 
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70%. Plötuvarmaskiptar reyndust þó ekki vera hagkvæmir ef loftmagn er undir 2.500 m3/h. 
Varmanýtahjól er eina tegund varmaendurvinnslubúnaðar sem uppfyllir tilmæli í drögum að byg-
gingareglugerð um 70% endurnýtingu varmaorku í loftræsikerfum að lágmarki.

Kröfur um orkunotkun í byggingarreglugerð – lokaorð og umræða
Það er fagnaðarefni að tekið sé á orkunotkun í lögum og reglugerðum hér á Íslandi. Þrátt fyrir 

ódýra hita og raforku eru orkuauðlindirnar okkar ekki óþrjótandi. Þörf fyrir góða innivist (heilnæmt 
loft, réttan innihita) er vaxandi og lausnin er loftræsing. Vandamálið er aftur á móti orkuþörfin 
sem kemur til vegna lausnar. Orkuþörfin er vegna meðhöndlunar lofts (hitun,kæling,rakabæting) 
og til að knýja það áfram með blásurum inn að íverusvæðum fólks ef valin er vélræn loftræsing. 

Fyrr utan fyrrnefndar kröfur til nýtingar varma úr útsogslofti sem nánast gerir loftræsikerfið 
sjálfbært með hitaorku er í drögum að byggingarreglugerð kveðið á um það að uppsett rafafl skuli 
vera minna en 2 kW/m3/s. Þessar takmarkanir og tilmæli í byggingarreglugerð gerir kröfu til lag-
nahönnuðar að hanna sitt kerfi þannig að heildarþrýstifall verð ekki of hátt, loftmagn ekki of mikið 
og hugað verði að nýtni mótora og blásara og kerfið sé útbúið varmahjóli. Þegar val á búnaði fer 
fram skal meta hann með hagkvæmnislíkönum eins og gert er í lokaverkefni og velja þann búnað 
sem gefur hæsta núvirðið. Byggingafulltrúi sér svo til þess að farið verði eftir þessum reglum og 
kerfið fullgert og eigandi tryggir að kerfinu sé haldið í við. 

Heimildir:
VARMANýTING Í LOFTRæSTIKERFuM, Vigdís Lúðvíksdóttir, Lokaverkefni í byggingartæknifræði 

BSc 2011 – Skemman.is

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.





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

Fagblikk ehf
fagblikk@fagblikk.is
Sandavaði 3 ● 110 Reykjavík

Nordic Surfers AB
kristjan@nordicsurfers.com ● nordicsurfers.com
Engelbrektsgatan 3 43241 Svíþjóð

NorCon ehf
smh@norcon.is
Norðurási 4 ● 110 Reykjavík

Styrktarlínur



Vagnhöfða 11  -  110 Reykjavík
sími 577 5177

www.ofnasmidja.is

NJÓTTU ÞESS AÐ GERA 
BAÐHERBIGIÐ AÐ VERULEIKA
Handklæðaofnar í miklu úrvali þar sem 

gæði ráða ríkjum á góðu verði.
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JOB COLORS

Project: Tækniskólinn Brand Identity

Title: Logo standard

Date: 28-04-08

Client: Tækniskólinn
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Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Sími 563 6000  ·  litrof@litrof.is  ·  www.litrof.is

brunnar og tankarTM



Eigum pokasíur til á lager okkar að Vatnagörðum 20

Pokasíur frá MGT Air Filters, prófaðar samkvæmt 

EN 779:2002 staðli

ER ÞAÐ ÞITT HLUTVERK 
AÐ SKIPTA UM SÍUR 
Í LOFTRÆSTIKERFINU?
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HÚSTÆKNISVIÐ

Hústæknisvið

Hátækni er að

Vatnagörðum 20

Hústæknisvið Hátækni er leiðandi í ráðgjöf og sölu á hita-, loftræsi- og stýribúnaði 

fyrir verktaka og fyrirtæki. Hústæknisvið býður loftræsibúnað frá Fläktwoods og 

Honeywell og annan hágæðabúnað frá þekktum framleiðendum. Mörg af stærstu 

fyrirtækjum landsins eru með búnað frá Hústæknisviði Hátækni.

Vatnagarðar
Sæbraut
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Sundabakki

Sægarðar

Holta-garðar

Vatnagörðum 20

522 3055

Opið:
Mán.–fim.: 9–17
Fös.: 9–16





Nýr snjall ofnhitastillir sem getur

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Nýi living eco® ofnhitastillirinn setur ný viðmið hvað varðar þægindi, einfaldleika í 
notkun og orkusparnað: 

 Notendavænn stafrænn skjár   
 Nætur- og daghitastigslækkun   
 Fjarverustilling      

 Stilling fyrir opinn glugga    
 Red dot hönnunarverðlaun   
 Uppsetning á aðeins 30 sekúndum

Nýjung
Forritanlegur ofnhitastillir

Hitastjórnun með auknum 
þægindum og notalegri 
viðveru allan sólarhringinn

Kaupið living eco® hjá söluaðilum okkar og njótið þæginda og sparnaðar 
strax eða heimsækið www.danfoss.com/living til frekari upplýsingar

minnkað orkunotkun um 23%


