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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Stjórnin 2012 -2013

Frá vinstri:  Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, Grétar Leifsson verkfr.,  hjá Eflu, gjaldkeri, 

Einar H. Jónsson tæknifr., hjá Reykjavíkurborg, Þór Gunnarsson tæknifr., hjá Ferli, Guðni A. Jóhannesson verkfr., 

Orkumálastjóri, form. Lagnafélags Íslands, Steinar Gíslason fulltrúi hjá Danfoss, ritari, Benedikt Jónsson verkfr., hjá 

Mannvirkjastofnun, varaformaður. 

Á innfeldu myndinni er Kristján Kristjánsson vél- og iðnaðartæknifræðingur, hjá Iðuni fræðslusetri.

Skoðunarmenn reikninga:

Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur

Þórður Ólafur Búason verkfræðingur

Til vara: Guðmundur Jónsson vélfræðingur
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Ráðstefna
Umnýjubyggingarreglugerðinameðáhersluáöryggi

viðnotkunneysluvatns

Lagnafélag Íslands heldur ráðstefnu í samvinnu við Iðuna fræðslusetur, Félag pípu-
lagningameistara, Mannvirkjastofnun, Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag 
Íslands, Samorku og Félag byggingarfulltrúa. Fimmtudaginn 1. nóvember 2012.  kl.13.00. að  
Engjateigi 9 – í húsi VFÍ og TFÍ.

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

Ráðstefnustjóri: 
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

Fundarstjóri: 
Árni B. Björnsson verkfræðingur, framkvæmdastjóri. VFÍ og TFÍ. 

Tilgangur ráðstefnunnar
Er að fræðast um hönnun og gerð neysluvatnskerfa þ.m.t. öryggis gagnvart notendum og þau 

viðmið og reglur sem  ný byggingarreglugerð setur varðandi hönnun þeirra. Tryggja þarf að þeir 
sem setja kröfurnar og fagaðilar sem eiga að fara eftir þeim hafi sama skilning á þýðingu þeirra.

 
Setning ráðstefnunnar
Kl. 13.00 Björn Karlsson verkfræðingur, forstjóri Mannvirkjastofnunar.
  Efnistök.

1. Breytt lagaumhverfi byggingariðnaðarins og hlutverk Mannvirkjastofnunaar. 

Nýja byggingarreglugerðin og helstu breytingar varðandi lagnakerfi. 
Kl. 13.20 Benedikt Jónsson verkfræðingur hjá Mannvirkjastofnun.

  Efnistök.
1. Hverjar eru helstu breytingar og áherslur í nýju byggingarreglugerðinni varðandi
  lagnakerfi? 
2. Hvernig er  eftirliti háttað með starfsemi löggildra fagaðila?
3. Hvernig er eftirliti háttað með starfsemi eftirlits- og úttektaraðilum? 
4. Hvaða kröfur eru gerðar um viðhald mannvirkja og hvernig er þeim fylgt eftir.
5. Hvernig er vottun lagnaefna háttað á Íslandi
 

Afstaða byggingarfulltrúa sveitafélaga til nýrrar byggingarreglugerðar.
Kl. 13.40  Fulltrúi fólksins í landinu, Pétur Bolli Jóhannesson form. Félags byggingar-

  fulltrúa.

Kristján Árni
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 Efnistök
1. Hverjar eru helstu breytingar og áherslur byggingareftirlitsins með tilkomu 
 nýrra byggingarreglna? 
2. Hvernig er eftirliti með faglegri starfsemi löggildra fagaðila háttað?
3. Hver ber ábyrgð  á eftirliti með að mannvirki séu ekki tekin í notkun nema að
  undangenginni stöðuúttekt og í framhaldi lokaúttekt?
4. Hver er ábyrgð þeirra aðila sem skrifa upp á að úttekt á „Lokafrágangi lagnakerfa“ hafi 
 farið fram, þó að mannvirkið  standist ekki ákvæði byggingarreglugerðar. 
5. Eru endurnýjanir/viðhald á lagnabúnaði úttektarskyldar?
  

Afhendingaskilyrði hita og vatnsveitna 
Kl. 14.00  Fulltrúi seljanda vatns, Eiríkur Bogason framkvæmdastjóri Samorku.

  Efnistök.
1. Hafa nýjar byggingareglur áhrif á kröfur um afhendingu og tengiskilyrði hita- og 
  vatnsveitna?
2. Hvaða skilyrði setja dreifiveitur sér varðandi hita- og vatnsþrýsting til notenda?
3. Hvernig er upplýsingagjöf til fagaðila háttað um tengiskilyrði veitna ?
4. Hvernig er eftirliti með gæðum kaldavatnsins til notenda háttað?

Lagnaefni – byggingavörur 
Kl. 14.20  Fulltrúi byggingavörusala, Páll Kristjánsson vélfræðingur fram-
  kvæmdastjóri Vatnsvirkjans.
  Efnistök.
1. Hvaða kröfur eru gerðar til lagnabúnaðar, hafa þær breyst með nýjum 
 byggingareglum, 
 hvernig?
2. Kröfur framleiðanda á tækja og lagnabúnaði til vatnsgæða og tengiskilyrða. þ.e. hita,  
 vatnsþrýstings og þrýstingsmunar?
3. Er opinbert eftirlit með gæðum lagnabúnaðar hjá söluaðilum?
4. Hver er ábyrgð söluaðila á gæðum búnaðar?
5. Hvernig tryggja efnissalar að eingöngu sé seld vottuð lagnaefni til iðnaðarmanna

Kl. 14.40 Kaffitími: 20 mínútur.
   

Hönnun lagnakerfa 
Kl. 15.00  Fulltrúi verk- og tæknifræðinga Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræð. 

  BSc. MPM
  Efnistök.
1. Eru gerðar meiri kröfur til hönnunar lagnakerfa í nýjum  byggingareglum, hverjar 
 helstar?
2. Eru staðfest staðbundin tengiskilyrði viðkomandi hita og vatnsveitna skráðar á 
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 stilliskýrslur hönnuðar?
3. Eru gerðar kröfur um gerð handbóka í hönnun, skilgreind rekstrargildi lagnabúnaðar og
  leiðbeiningar um viðhald tækja?
4. Sannreyna hönnuðir fyrir lokaúttekt virkni tækjabúnaðar lagnakerfa?
5. Fylgja útreikningar um áætlaða orku og vatnsnotkun lagnakerfa frá hönnuðum?
6. Hvaða lausnir notar þú í hönnun til að fyrirbyggja bakstreymi?
7. Hvar í gögnin setur þú upplýsingar um kröfur til lagnaefna og vottunar
8. Hvernig er því háttað hjá þér þegar undirritað er undir yfirlýsingar fyrir byggingarfulltrúa

Neysluvatnskerfi – framkvæmdir 
Kl. 15.20  Fulltr. Félags pípulagningam.Gunnar A. Sigurjónsson pípul.m.,
  kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði

  Efnistök.
1. Eru gerðar ríkari kröfur til lagnamanna í nýju byggingareglum, hverjar helstar?
2. Hvaða kröfur eru gerðar um stillingu og frágang lagnabúnaðar?
3. Eru gerðar kröfur um viðhald og eftirlit með lagnabúnaði?
4. Hvaða kröfur eru gerðar þegar lagnabúnaður er endurnýjaður,  einstakur stjórnbúnaður í 
  lagnakerfi eða kerfið í heild sinni?
5. Hvaða ábyrgð bera fagaðilar sem þjónustar tiltekin lagnakerfi og eigendur þeirra fari  
  eftir byggingareglum við endurbætur? 
6. Hvernig er hægt að prófa hvort neysluvatnskerfi sé varið gagnvart bakstreymi
7. Hvernig tryggir þú að unnið sé með vottuð lagnaefni í þínum verkum
     

 Kröfur nýrra byggingarreglna til öryggis neysluvatns. 
Kl. 15.40  Fulltrúi forvarnaráðgjafa, Herdís Storgaard hjúkrunarfr. og verkefna-

  stjóri barnaslysavarna.  
  Efnistök.
1. Hver er fjöldi slysa á ári, hver hefur þróunin verið?
2. Hverjar eru helstu breytingar í nýjum byggingareglum?
3. Kröfur um neysluvatnshita?
4. Kröfur um yfirborðshita hluta?
5. Kröfur um viðhald og umhirðu öryggisbúnaðar 

Samantekt  
Kl. 16.00 Dr. Guðni A. Jóhannesson forstjóri Orkustofnunar, form, 

  Lagnafélags Íslands.
  Efnistök.  
1. Samantekt úr framsögum á ráðstefnunni 

Ráðstefnuslit Kl. 16.10  
Ráðstefnan er öllum opin.  Aðgangseyrir er kr. 4.000.-
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1. Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgá-

fu, ráðstefnuhaldi, rekstri Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, 
auk þriggja fagráða, fræðslu, uppbyggingu og ekki má gleyma 
gagnrýni. 

2. Aðalfundur 2011:
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn 14. apríl 2011 

hjá Danfoss á Íslandi. 
Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Guðni A. Jóhannesson verkfræðingur formaður, Heiðar Jónsson 

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

Aðrir í stjórn: 
Einar H. Jónsson tæknifræðingur, Þór Gunnarsson tæknifræðingur og Benedikt Jónsson verk-

fræðingur. 

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

menn í gegnum síma og tölvu, þannig eru mörg smærri mál afgreidd. 
Þau mál sem voru efst á baugi hjá félaginu, var 25 ára afmælis hátíð félagsins, sjá fréttabréf 

nr.115, á netinu www.lafi.is 
Ný byggingarreglugerð og viðurkenning á „Lofsverðu lagnaverki“ 2010, sjá Fréttabréf nr.115, á 

netinu www.lafi.is

4. Gæðamatsráð:
Vísað er til skýrslu formans Gæðamatsráðs Egils Skúla Ingibergssonar. 
Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is

5. Viðurkenningarnefnd:
Hjúkrunarheimili að Suðurlandsbraut 66, 108 Reykjavík. hlaut viðurkenninguna „lofsvert lagnav-

erk“ fyrir árið 2010.
Vísað er að öðruleyti til skýrslu formans Viðurkenningarnefndar Valdimars K. Jónssonar.
Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is 

Skýrsla stjórnar Lagnafélags Íslands, 
fyrir starfsárið 2011 til 2012, lögð fram á aðal-
fundi félagsins mánudaginn 14. maí árið 2012

Kristján,Ottósson
framkvæmdarstjóri Lagnafélags 
Íslands
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6. Fagráð pípulagna.
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Ragnars Kristinssonar.
Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is

7. Fagráð loftræstikerfa:
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Kristjáns O. Sæbjörnssonar.
Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is

8. Fagráð stjórnkerfa:
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Sigurðar Sigurðssonar.
Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is

9. Lagnafréttir: 
Út hefur komið eitt bók af Lagnafréttum á árinu, Lagnafréttir 40, sem eru niðurstöður frá 

ráðstefnu sem haldin var 22. mars 2012 um Varmadælur, sjá á netinu www.lafi.is

10. Fréttabréf:
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 3 sinnum út á starfsárinu, blað nr. - 114, - 115 – 116, 

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

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

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

Viðurkenningar fyrir árið 2010
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11. Heimasíða:
Heimasíða félagsins hefur verið styrkt með ýmsu efni er snertir félagið.
Þar er til að taka nýjan samning „orðið er laust“ við Sigurð Grétar Guðmundsson pípu-

lagningameistara um „pistla“ skrif um lagnamál almennt, álíka og hann skrifaði fyrir okkur í 
Fasteignablað Morgunblaðsins í 16 ár, fyrir hrun, og hafi hann mikla þökk fyrir.

Einnig má benda á annan sjálfstæðan þátt, „fundargerðir fagráða“. Þar er hægt að lesa um það 
sem fagráðin eru að fjalla um hverju sinni, og senda inn ábendingar og fyrirspurnir.

Þá má ekki gleyma öllu hinu efninu, 40 bókum af Lagnafréttum, og 116 Fréttabréfum. 
Þekkið þið eitthvað annað félag sem bíður upp á annað eins af fræðsluefni öllum að kostnaðar-

lausu, já bara gefins?
Þá er einnig margt og mikið fleira um félagið sem menn finna ef siglt er um heimasíðuna.

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

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

Sjá heimasíðu www.lafi.is
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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.

13. SCANVAC
Við sóttum ekki aðalfund SCANVAC árið 2011, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, 

véltæknifræðingur.

14. ASHREA:
 Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2011, tengiliður okkar er Kristján 

Ottósson framkvæmdastjóri félagsins. 

15. 25 ára afmælishátíð:
25 ára Afmælihátíð Lagnafélagsins var haldin með reisn þann 7. október 2011 hjá Orkuveitu 

Reykjavíkur.
Ávörp fluttu, dr.Guðni A, Jóhannesson formaður, Andrés Ingi Jónsson aðstoðarmaður 

Umhverfisráðherra, Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari og Sæbjörn Kristjánsson 
tæknifræðingur.

Þá voru veittar viðurkenningar fyrir „lofsvert lagnaverk“. Þóra Hafdís Þórarinsdóttir var sæmd 
heiðursviðurkenningu og gullmerki félagsins, og framkvæmdastjóri félagsins Kristján Ottósson 
sæmdur heiðursfélagaskyldinum ásamt gullmerki félagsins. Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti 
Íslands afhenti viðurkenningar. Sjá Fréttabréf nr.115, á netinu www.lafi.is

Fundargestir 25 ára afmælishátíðar
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16. Ráðstefna um Varmadælur:
Ráðstefna um Varmadælur var haldin 22. mars 2012 hjá Lagnakerfamiðstöð Íslands, mæting var 

góð rétt undir 70 manns.
Sjá Lagnafréttir 40, á netinu www.lafi.is 

17. Mannvirkjastofnun: 
Forstjóri hinnar nýju Mannvirkjastofnunar er Björn Karlsson fyrrverandi brunamálastjóri og fyr-

rverandi formaður Lagnafélags Íslands.
Gott samstarf er á milli Mannvirkjastofnunnar og Lagnafélagsins, í stjórn félagsins situr fulltrúi 

stofnunarinnar Benedikt Jónsson verkfræðingur.
Stærsta ágreiningsmál okkar við stofnunina varðar „úttekt á lokafrágangi lagnakerfa“. 
Í byggingarreglugerð er enginn gerður ábyrgur eftir að allir framkvæmdaaðilar hafa sagst hafa 

lokið sínu verki hver fyrir sig, og segja að kerfið og tæki þess vinni rétt saman, samkvæmt hön-
nunarforsendum og forskrift samvirknitækja, forskrifað af lagnahönnuði.

Að byggingu hita- og loftræstikerfis koma 9 framkvæmdaraðilar:, lagnahönnuður, rafstýri-
hönnuður, blikksmíðameistari, pípulagnameistari, rafvirkjameistari, tölvuforritari, byggingarstjóri, 
byggingarfulltrúi og Mannvirkjastofnun.

Hverjum af þessum 9 aðilum á ég að stefna ef kerfið mitt vinnur ekki rétt?

Ráðstefna um varmadælur
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Séekkert–veitekkert–heyriekkert

Ekkibendaámig
Bent skal á að í Lagnafréttum 37, Skýrsla um „skoðun á hita- og loftræstikerfum í 35 húsum á 

landsvísu“, er hvergi ráðist persónulega á neinn af þessum nýju aðilum hér fyrir framan.

Nafnið sem vantar er tíundi aðilinn, sá sem framkvæmir „úttekt á lokafrágangi lagnakerfanna“.

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

Niðurstaða hópsins í aðalatriðum var sem hér segir og allir skrifuðu undir.
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Sjá kröfur verkfræðistofanna hér.

1 Áður en verkinu er skilað til verkkaupa skal lagnahönnuður gera úttekt á lokafrágangi lagna-
kerfa, sem inniheldur eftirfarandi atriði.

a) Öll virkni stjórntækja skulu yfirfarin og prófuð, með uppgefnum stilligildum. 
b) Stilling loft- og vökvakerfa yfirfarin og prófuð.
c) Handbók lagnakerfa liggi fyrir. Handbókin skal vera í samræmi við forskrift 
„ Handbók lagnakerfa, Útgáfa 29 B, 2010”.
d) Sjálfstæð undirrituð yfirlýsing hönnuðar um verklok lagnakerfa. 
e) Undirrituð yfirlýsing iðnmeistara um verklok lagnakerfa. 

2. Mannvirkjastofnun skal sjá um að óháður fagaðili (með löggildingu til þess) taki út lokafrá-
gang lagnakerfa.
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Undirritaðir aðilar fyrir hönd neðanskráða verkfræðistofa og f.l. mæla eindregið með breytingu 
á byggingarreglugerð eins og segir hér að framan. 

Undirskrift fulltrúa verkfræðistofanna og fl., má sjá í skýrslu stjórnar aðalfundur 2011 á 
Heimasíðu félagsins, aðalfundur.

18. Lagnakerfamiðstöð Íslands 
Nú eru liðin rúm tvö og hálft 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. 

Brotist var inn í stöðina fyrir um ári og ekki hefur enn verið gert við skemmdirnar.
Aftur hafa starfsmenn Iðunnar fræðslusetur kvartað til Lagnafélagsins um óaðgengi að tækjum 

og vöntun á þjónustu.
Fundir hafa verið haldnir með skólameisturum Tækniskólans og þeim sem skrifuðu undir samn-

inginn milli stöðvarinnar og skólans, því miður hefur ekkert staðist af hálfu skólameistaranna, sem 
þar var lofað og má lesa í fundargerðum.

Sjá fundargerðir frá 23. feb. í skýrslu stjórnar á Heimasíðu félagsins, aðalfundur 2011.

19. Félag eldri borgara Reykjavík
Stjórn Lagnafélags Íslands bauð Félagi eldriborgara í Reykjavík upp á námskeið fyrir félagsmenn 

sýna við þjálfun, skoðun og eftirlit með tækjum og virkni þeirra í ofnhita- og loftræstikerfum, og 
heitu neysluvatni.

Framkvæmdastjóri Lagnafélagsins Kristján Ottósson er að undirbúa námskeiðið, og hefur kynnt 
það hjá stjórnarmönnum Félags eldriborgara, sem hafa sýnt mikinn áhuga fyrir námskeiðinu. 
Námskeiðið verður haldið á haustdögum 2012.

20. Lokaorð:
 Að síðustu vil ég þakka þeim mörgu sem komið hafa að störfum fyrir Lagnafélag Íslands á einn 

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

gott samstarf.
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Flutt á aðalfundi 14. maí 2012. Ársskýrsla fyrir 2011

Á árinu hafa engin mál komið til Gæðamatsráðs Lagnafélagsins 
til lausnar.

Maður gæti auðvitað vonað að þetta væri vegna þess að mistök 
eigi sér ekki stað lengur, og væri það óneitanlega skemmtilegt. 

En ég á nú ekki von á að neinn líti svo til og ekki við í ráðinu heldur

Ástæðan er vafalaust sú, að það er ekki mikið að gerast á mark-
aðnum og fólk almennt hefur minna á milli handanna og veigrar sér 
þá frekar við því að fara á stað með kvörtunarmál sem gætu kostað 
einhverjar upphæðir, sem fólk vill heldur sjá notaðar á annan veg.

Vegna þessa teljum við rétt að minna á og vekja athygli á að kostnaði við athuganir og skýrslur 
Gæðamatsráðs hefur alltaf verið haldið í algeru lágmarki, einmitt í þeim tilgangi að kostnaður fæli 
fólk ekki frá því að leita réttar síns og benda á atriði sem úrskeiðis hafa farið.

Ég tel líka að þau mál sem umfjöllun hafa fengið, hafi oftar en ekki sýnt að það sem kvartað var 
yfir var ekki komið til vegna tilrauna fagaðilanna til þess að hafa fé af fólki eða spara sér kostn-
að, heldur mistök sem áttu sér klárar skýringar og sýndu að frekari yfirferðar á öllu verkferlinu 
var þörf, og það lærist af mistökum sem upp á borð koma, og líkur á því að þau verði endurtekin 
minnka.

Það að taka á mistökum er líka snar þáttur í allri þróun og leiðir til betri vinnubragða, af því að 
orsakir mistakanna hafa verið skoðaðar. 

Í Gæðamatsráði sitja: Sjá heimasíðu www.lafi.is

Gæðamatsráð
LagnafélagsÍslands

Egill Skúli Ingibergsson
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Flutt á aðalfundi 14. maí 2012. Ársskýrsla fyrir 2011

Kristján Oddur Sæbjörnsson vélaverkfræðingur,
stjórnandi Fagráðs loftræstikerfa. 

Fagráð loftræsikerfa hefur fundað með reglulegu millibili á þessu 
ári og komið saman 5 sinnum frá því í haust. Á fundum ráðsins 
hefur verið fjallað var um ýmis málefni, bæði að ósk stjórnar 
Lagnafélagsins sem og að eigin frumkvæði fagráðsins. 

Segja má að aðaláhersla hafi verið lögð á umfjöllun um undirbún-
ing og útkomu nýrrar byggingarreglugerðar. Um það mál vil ég vísa 
nánar til umfjöllunar í fundargerðum fagráðsins sem nú liggja fyrir 
inn á heimasíðu Lagnafélagsins. 

Miklar breytingar hafa orðið á byggingarreglugerðinni frá fyrri 
útgáfu. Í nýju útgáfunni hefur talsvert verið stuðst við norrænar byggingarreglugerðir sem ég tel 
að hafi verið af hinu góða.

Hins vegar er eðlilegt að þegar slíkar umbyltingar hafa átt sér stað á reglugerð, að ýmis ákvæði 
verði umdeild. Það er álit fagráðsins að það bæði megi og þurfi að bæta umfjöllun í ýmsum köflum 
reglugerðarinnar frekar. Fram hefur komið að Mannvirkjastofnun vill sjá athugasemdir og því má 
vænta þess að reglugerðin verði endurútgefin í náinni framtíð. 

Útgáfa nýrrar byggingareglugerðar er stór mál. Vandaður undirbúningur er mikilvægur og hann 
krefst mikillar vinnu. Það er á ábyrgð stjórnvalda að sjá um gerð reglugerða og þar með að sjá 
til þess að hægt sé að vanda til vinnubragða. Ef ekki er kostað til fagmannlegar vinnu bíður það 
hættunni heim með að margt geti skolast með í reglugerð sem ekki hefur fengið þá umfjöllun sem 
nauðsynleg er. Það er ósk mín að hugað verði betur að þessum þætti við næstu endurskoðun. Því 
vil ég minna þá á sem munu stýra þeirri vinnu að standa vel til verka þannig að sem mest sátt geti 
skapast um byggingarreglugerðina. 

Þá vil ég nefna gott framtak sem gert var á þessu ári. Þórir Guðmundsson hjá Hátækni stóð 
fyrir námskeiði um nýja útgáfu danska brunastaðalsins, DS 428. Fenginn var aðili hingað heim 
frá Danmörku, til að halda dagslangann fyrirlestur um breytingarnar sem orðið hafa á staðlinum. 
Námskeiðið var ágætlega sótt af hönnuðum en fagráð loftræsikerfa hefur einmitt fjallað um þær 
breytingar sem orðið hafa á staðlinum og þörf fyrir svona námskeið. Það er nauðsynlegt að hön-
nuðir þekki vel til þeirra erlendu staðla og reglugerða sem íslenska byggingareglugerðin vísar til. 
Framtak sem þetta er til eftirbreytni.

Að lokum vil ég þakka samstarfsmönnum mínum í fagráði loftræsikerfa fyrir gott samstarf.

Í Fagráði loftræstikerfa sitja: Sjá heimasíðu www.lafi.is

Fagráð loftræstikerfa 
LagnafélagsÍslands

Kristján O. Sæbjörnsson
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Flutt á aðalfundi 14. maí 2012. Ársskýrsla fyrir 2011

Sigurður Sigurðsson rafiðnfræðingur,
stjórnandi Fagráðs stjórnstýrikerfa.

Lagnafélag íslands var stofnað af áhugamönnum um úrbætur við 
hönnun-, uppsetningar- og lokafrágang á lagnakerfum. 

Félagið var stofnað 4 október 1986. 
Frá því að lagnafélagið var stofnað hafa orðið verulegar breytingar 

á stjórnbúnaði og stjórnkerfum lagnakerfa . 
Sérstaklega hefur orðið þróun í ýmiskonar fjarvöktun og tengingum 

við kerfin. Það þarf ekki að vera stórt stjórnkerfi þar sem komið er 
fyrir eftirlitskerfi (hússtjórnarkerfi) í byggingunni, sem hægt er að 
tengjast með nettenginu. Þjónustuaðilar geta skoðað og yfirfarið 
kerfin frá starfstöð sinni, og bilanaboð eru send á eftirlitsaðila í gegnum símkerfi. 

Allur tæknibúnaður er þó þannig gerður að hann vinnur ekki betur en sá sem hannaði hann, og 
eða setti hann upp og gekk frá honum í upphafi. Þessi þróun hefur gert það að verkum að við loka-
frágang lagnakerfa þarf að prófa og yfirfara fleiri þætti en áður til að tryggja rétta virkni kerfa. En 
eftirlitskerfi eru einn hluti lagnakerfa. Þess vegna er nauðsynlegt að strax við hönnun lagnakerfa 
og við gerð útboðs sé nákvæmlega lýst af hönnuði hvers sé óskað. 

Einnig þarf að koma fram hjá hönnuði, með hvaða hætti á að prófa og ganga frá stjórnkerfum. 
Með tilkomu nýrrar byggingareglugerðar sem gefin var út 24. janúar síðastliðinn, eru innleiddar 

ýmsar breytingar á ábyrgð og verksviðum þeirra sem koma að byggingaframkvæmdum. Það sem 
lítur að lokafrágangi lagnakerfa hefur verið til umræðu í fagráði stjórnkerfa. 

Þó svo að búið sé að gefa út nýja byggingareglugerð er ljóst að eftir er að vinna við ýmis fyl-
gigögn með reglugerðinni, og lagfæra og aðlaga þarf hana. Það sem rætt hefur verið í fagráðinu 
er sú sígilda spurning, hvernig er best að tryggja vandaðan lokafrágang lagnakerfa, og hver á að 
vera ábyrgur gagnvart samvirkni stjórnstýrikerfa. 

Helst hefur umræðan snúist um að strax við hönnun og í útboðsgögnum þurfi að koma fram hver 
skuli samræma lagnakerfin og ganga frá samvirkni stjórnstýritækja. 

Það er mín von að við endurskoðun og lagfæringa byggingarreglugerðarinnar hvað varðar 
lagnakerfi og frágang þeirra verði leitað til aðila sem sýnt hafa áhuga á því að bæta lagnakerfi. 

Þar hlýtur að koma til kasta Lagnafélagsins og fagráða þess. 
Í Fagráði stjórnstýrikerfa sitja: Sjá heimasíðu www.lafi.is

Fagráð stjórnstýrikerfa 
LagnafélagsÍslands

Sigurður Sigurðsson
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Ragnar Kristinsson tæknifræðingur,
stjórnandi Fagráðs pípulagnakerfa.

 
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 samskeyt-
um, þunnveggjastálpípur bæði í svörtum og ryðfríum tengistykkjum 
og síðan rör í rör kerfi sem eru PB-eða PEX-plastpípur, þar sem ekki 
eru samsetningar nema í tengikistum og við aftöppunarstaði.  

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 tengi-
stykki 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.

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 þenslu. 

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 því ákvörðun um efnisval getur verið mismunandi 
á milli vatns-og hitaveitna á landinu. Upplýsingar um ráðgjöf um efnisval er á www.lagnaval.is

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

Fagráð pípulagningakerfa
Efnisval 

Ragnar Kristinsson
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Sveinn Áki Sverrisson, véltæknifræðingur BSc. MPM (Master of 
Project Management) einn af 41 íslendingum með IPMA vottun 
B-stigi: Certified Senior Project Manager og löggildur lagnahönn-
uður, einn af fjórum byggingastjórum á íslandi með skráð starfs-
leyfi í flokki 1,2 og 3 og einn af eigendum VSB Verkfræðistofu ehf, 
stundakennari við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands.

Kröfur byggingarreglugerðar (BR) um gæðakerfi 
Eftir 2015 skulu hönnuðir, hönnunarstjórar, byggingastjórar og 

iðnmeistarar sem starfa við mannvirkjagerð, geta lagt fram skrá 
að beiðni byggingarfulltrúa um vinnubrög vegna skjalavistunar, 
staðfestingar á hæfni og endurmenntun og skýrslur um niðurstöður 
hvernig til tókst með verkið ásamt skrám um samskipti milli aðila, 
vottorð og fl. Þetta er gæðastjórnunarkerfi í BR. 

Það ætti ekki að vefjast fyrir nokkrum sem hafa aðgang að tölvu og tölvupósti og hafa vanið sig 
á að taka myndir af verkum sínum á mismunandi framleiðslustigum. 

Þetta kerfi er til þess að uppfylla þarfir opinberra yfirvalda um skráningu. Menn eiga að sýna 
það á pappír og sanna hvernig þeir vinna vinnuna sína. Eins og alltaf þegar eftirlit er hert er það 
vegna þeirra fáu sem standa illa að verki á kostnað þeirra sem vinna vel. Hvort þessi aðferð muni 
lyfta gæðamálum á hærra stig í mannvirkjagerð mun tíminn einn leiða í ljós. Áhrifin ráðast einnig 
af eftirfylgni Mannvirkjastofnunar.

 
Þjónusta við viðskiptavinin og gæðakerfi – tækifæri í samkeppni

Orðið gæði og gæðakerfi er orðið frekar útvatnað hugtak og misnotað og misskilið. Snillingurinn 
Deming (1950-1993) sem er einn af frumkvöðull bættrar þjónustu og skilvirkni í framleiðslu-
fyrirtækjum talaði aldrei um gæðakerfi þegar hann kenndi Japönum að búa til góðar samkeppni-
hæfar vörur eftir síðari heimstyrjöldina. Okkur er tamt að setja allt í pakka sem heitir eitthvað en 
það gerðu Ameríkanar þegar þeir sáu að Japanir voru að ná yfirhöndinni á sumum mörkuðum og 
kölluð þetta Altæka gæðastjórnun. 

Í öllum mannlegum samskiptum og athöfnum sem snúa að bættri skilvirkni sjáum við heiti og 
frasa sem sérfræðingar nota og lofa öllu fögru um góðan árang-ur. Þetta er eins konar mismu-
nandi „kjaftar“ sem við komum fyrir á verkfæri (e.toolheads). Okkur hættir einnig til að falla í þá 
gryfju eins og Maslow sagði „ef okkar eina verkfæri er hamar þá fara öll verkefni og vandamál 
að líta út eins og nagli“. Margar þessar aðferðir skila ekki varanlegum árangri þar sem þær leysa 

Gæðakerfiíbyggingargeiranum

Sveinn Áki Sverrisson
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afleiðinguna en ekki orsökina, eins konar slökkvistarf. Við megum samt ekki „skjóta sendiboðann“ 
heldur grafa dýpra í hvernig við vinnum vinnuna okkar. Hún er nefnilega hluti af stærra samhengi.

Varanleg áhrif á betri þjónustu
Það er einn aðili sem veit hvernig við erum að standa okkur en það er kúnninn okkar. Hvenær 

var hann síðast spurður? Viðskiptamenn okkar eru margir og mismunandi og eru með mismunandi 
kröfur. Köllum gæðakerfin okkar betri þjónustu og veitum hana sjáum hvað gerist með kostnaðinn. 
Hann lækkar. Við græðum meira, kúnninn er ánægðari og við fáum aukin verkefni og getum jafnvel 
fækkað vinnustundum og tækjum fyrir unnið verk. Mörg fyrirtæki eru að vinna vel í þessum málum 
en grunnurinn að þessu er að hlusta á kúnnann og greina þau vinnubrögð sem þjónar kúnnanum 
frá upphafi til enda og skapa nákvæmlega það sem verið er að biðja um. 

Nefnum dæmi: 
Verkfræðistofa hannar lagnakerfi í hús samkvæmt samningi. Áætlaðir voru 250 tímar í verkið 

og verkefnisstjórinn fékk það í veganesti frá framkvæmdastjóra að halda sér innan marka með 
tímanotkun. Haft var gott samband við kúnnan og lagt fyrir hann til samþykktar hvernig lausnin 
væri hugsuð en eftir það var kerfið hannað og smíðað. Þegar hönnun var lokið voru komnir 300 
tímar í verkið og allir á bremsunni. Fyrirspurn kom um að skýringar vantaði við ákveðinn hlut í 
kerfinu í uppsetningu. Hönnuður vísaði á birgja með tölvupósti til að spara sinn tíma. 

Birginn var ekki með allar upplýsingar og spurði um gögn. Hönnuðurinn vísað á verktakann með 
tölvupósti um að senda birgja gögnin. Verktakinn sem ekki var tölvufróður bað eftirlitsmanninn að 
senda gögnin í tölvupósti til birgja. Gögnin komu en birginn vissi ekki nákvæmleg hvaða tæki hafið 
verið valið og hafði samband við hönnuðinn. Hönnuðurinn vissi það ekki heldur og beindi honum á 
verktakann. Verktaki svaraði og kom þá í ljós að ekki hafði verið valið rétt tæki fyrir þessa notkun 
en búið var að setja það upp að mestu leyti. 

Eftirlitið spyr hönnuðinn
Eftirlitið spyr hönnuðinn ráða og hann bendir á birgja. Eftirlitsmaðurinn talar ekki sama mál og 

birginn og skilur ekki málið og biður hönnuðinn að skoða þetta. Hönnuðurinn setur fram áætlun um 
að þetta sé aukaverk hjá sér en eftirlitsmaðurinn segir að þetta hljóti að vera hluti af hönnuninni 
sem heitir ráðgjöf á framkvæmdatíma. Þeir þjarka um þetta en eftirlitsmaðurinn samþykkir að 
greiða nokkra tíma fyrir þetta. Hönnuðurinn kemur á staðinn og sér strax vegna reynslu sinnar að 
þetta gengur ekki upp og leggur til nýja lausn sem framkvæmt er án tafa. Hver er upplifun kúnnans:

Kúnni hönnuðar í þessu tilfelli er eftirlitsmaðurinn sem er orðinn dálítið pirraður á þessum hönn-
uði. Kúnni verktakans er birginn sem skilur ekki af hverju verktakinn hafði ekki samband við sig til 
að fá réttar upplýsingar áður en verkið var unnið. Birginn er kúnni hönnuðarins sem finnst að hönn-
uðurinn hefði átt að standa upp úr stólnum og ganga í málið. Allir hafa eitt miklum gæðalausum 
tíma í að leysa vandamálið. (vonandi vissi verkkaupinn ekkert af þessu).
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Verktakinn gat heldur ekki veitt góða þjónustu.
Ef við skoðum málið þá eru kannski ekki hægt að sakast við fólkið um að veita ekki góða þjón-

ustu. Heldur það kerfi sem það vinnur í. Hönnuðurinn gat aldrei veitt góða þjónustu þar sem hann 
var með „skipun“ að ofan að halda sér við tímanna. Verktakinn gat heldur ekki veitt góða þjónustu 
þar sem hann var með lélegt tölvukerfi og skipulag og hafði það ekki að reglu að skoða málin með 
birgjum áður en verkáfangar byrja þar sem hann er með lágt tilboð og þarf að standast tímaáætl-
anir. Eftirlitsmaðurinn gat ekki veitt góða þjónustu þar sem hann hafði ekki nægjanlega þekkingu 
til að klára málið. Þetta er kerfisvandi eða kerfishugsunarvandi.

En hvernig átti lausnin að líta út. 
Byrjum á fyrirspurninni frá eftirlitsmanni um að skýringar vantaði. Til að veita frábæra þjón-

ustu og uppfylla kröfur kúnnans hefði hönnuðurinn átt að fara strax á staðinn þar sem hann var 
maðurinn sem vissi mest um vandamálið. Hann hefði kannski eitt nokkrum tímum í verkið án þess 
að fá það greitt sem hann var klár á í upphafi. Hann sparar öllum tíma (eftirliti, birgja, verktaka) og 
notar hugsanlega jafn mikinn tíma í að skapa gæði í stað þess að vera að rífa sig frá öðrum verkum 
með stuttum svörum til eftirlitsmanns,birgja og verktaka til að reyna að losna við fyrirspurninga. 
Hann fær gott orð fyrir góða þjónustu frá öllum aðilum og væntingar um fleiri verk til framtíðar.

Meiri gæði og minni kostnaður til lengri tíma. Að breyta þessum hugsunarhætti er hægara sagt 
en gjört. Gæði kosta ekkert og sama gildir um gæða þjónustu til lengri tíma litið.

 
Þjónusta við verktaka og hönnuði

Framundan er breyttar kröfur um staðfestingu vinnubragða hjá þeim sem eru í mannvirkja-
geiranum. Fyrirtækið sem ég starfa hjá og samstarfyrirtæki getur aðstoðað hönnuði og verktaka 
að aðlaga sig að þessum kröfum út frá þeim sjónarhóli að skoða hvernig vinnan er unnin innan 
fyrirtækis og bæta hana í þágu kúnnans í stað þess að innleiða fyrst eyðublaðakerfi til að skrá á 
og falla í það farið „Computer says No“ hjá Carol í Little Britain. En þetta byrjar allt á sjálfum okkur 
og vilja til að gera það sem kúnninn vill. Hann borgar nefnilega launin okkar.
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Viðurkenningarnefnd LAFÍ
Flutt á aðalfundi 14. maí 2012

Fyrsta Viðurkenningarnefndin 
Lagnafélags Íslands hefur starfað frá árinu 1991 og hefur veitt 

viðurkenningar fyrir lofsverð lagnaverk á hverju ári síðan. Fyrsta 
viðurkenningin var veitt fyrir „Lofsvert lagnaverk“, lagnaverkum 
í húsakynnum Sjóvá Almenna Trygginga fyrir árið 1990. Fyrsta 
viðurkenninganefndin var skipuð, Jóhannesi Zoega verkfræð-
ingi formaður, Ólafi Jóhannessyni blikksmíðameistara og Kristni 
Auðunssyni pípulagningameistara.

Aðrir nefndarmenn
Frá 1995 tók Valdimar K. Jónsson verkfræðingur við formensku 

og starfaði sem slíkur allt til ársins 2011. Með honum í nefnd-
inni voru fyrst Tryggvi Gíslason pípulagningameistari og Kristján 
Ingimundarson blikksmíðameistari. Af Tryggva tók við Stefán 
Jónsson pípulagningameistari og af Kristjáni, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari. Af Stefáni tók 
síðan við Páll Bjarnason pípulagningameistari. 

Bætt var við nefndina fjórða manni árið 2006 sem er Kristján Nielsen rafvirki.
Ritari nefndarinnar hefur frá upphafi verið Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags 

Íslands. 
Eina breyting á stjórn viðurkenningarnefnd nú 2012 er að Valdimar K. Jónsson lætur af störfum 

sem formaður og Þórður Ólafur Búason verkfræðingur tekur við.

21 viðurkenning
Veitt hefur verið alls 21 viðurkenning fyrir „Lofsvert lagnaverk“ heildarverk og eru þau upptalin 

í töflu hér að neðan.
Tilgangur viðurkenninganna er að efla gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi 

bæði hönnuði og iðnaðarmenn, efla þróun í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vanda vali 
á lagnaleiðum og lagnaefnum. 

Metnaður
Í gegnum tíðina hefur verið lögð áhersla við mat á lagnaverkum, að fyrir liggi greinargóð og 

ítarleg lýsing í handbók á samvirkni tækja og skráning á öllum tækjum Einnig liggi fyrir skýrsla 
verktaka um stillingu lagnakerfanna og tækja þeirra og að úttekt á þeim hafi farið fram. 

Síðast en ekki síst er viðurkenningin vettvangur til að efla metnað lagnamanna, metnað til að 
skila góðu verki sem er vel hannað og faglegur metnaður hafður í fyrirrúmi.

Valdimar K. Jónsson
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Sérstakt handverk
Auk viðurkenninga fyrir lofsvert lagnaverk sem veitt hefur verið á hverju ári hefur verið veitt 

nokkrum sinnum viðurkenning fyrir sérstakt lagnaverk þar sem iðnaðarmenn hafa sýnt sérstaklega 
vönduð vinnubrögð eða fyrir nýungar í lagnakerfum eins og t.d. kæliraftar þegar þeir voru fyrst 
teknir í notkun hér á landi. Einnig hefur nokkrum einstaklingum verið veitt heiðursviðurkenning 
fyrir frábært ævistarf að lagnamálum.
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Reykjavík
 Byggingafræðingafélag Íslands, Engjateigi 9
 Fagblikk ehf, Sandavaði 3 ● fagblikk@fagblikk.is
 Kraftaverk pípulagnir ehf, Réttarholtsvegi 95
 NorCon ehf, Norðurási 4 ● smh@norcon.is
 Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13
Kópavogur
 Hringás ehf, Skemmuvegi 10 blá gata

Garðabær
 Rennsli ehf, Holtsbúð 52

Hafnarfjörður
 Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14

Grindavík
 EVH verktakar ehf, Bakkalág 19

Akureyri
 HSH verktakar ehf, Skarðshlíð 7

Húsavík
 Vermir sf, Höfða 24a

Höfn í Hornafirði
 Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Selfoss
 Verkfræðistofa Suðurlands ehf, Austurvegi 3-5

Vestmannaeyjar
 Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Svíþjóð
 Nordic Surfers AB

 kristjan@nordicsurfers.com ● nordicsurfers.com
 Engelbrektsgatan 3 43241 Svíþjóð

Styrktarlínur
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Uppsetning varmadælu að Fjarðargötu 49 á Þingeyri

Útihluti varmadælunnar er af gerðinni „Fujitsu Waterstage Loft í Vatn 
WOYK140LAT ser.nr.T001095“ 

Innihluti er af gerðinni, „WSYK160DA9 
ser.nr.001238“.

Neysluvatnsgeymir er af gerðinni,“OSO ECOLINE RTV-VE-TVIN COIL„ 
200 l frá HOKKSUND, í Noegi

Hlutverk stöðvarinnar er að hita rými hússins sem er 313,6 m3, 128 m2 og neysluvatnsgeyminn.
Þessi búnaður var tekinn í notkun 2. ágúst 2012, og því ekki langur tími sem hann hefir verið í 

notkun, en samkvæmt „Raunorkumælingu“ virðist spara 
verulega orku. Fróðlegt verður að fylgjast með hvernig 
hann virkar þegar kólnar í veðri. Óneitanlega vakna margar 
spurningar um búnað þennan, því hann er við fyrstu sýn 
flóknari en fyrri búnaður. Það þarf þó ekki að fæla okkur 
frá þessu viðfangsefni með tilliti til liðinna tíma, það er 
ekki svo langt síðan blautur móköggull var aðal upphit-
unarefnið, og ætli það stæði nú ekki í einhverjum nútíma 
manninum ef hann þyrfti nú að fara að hita híbýli sín og 
neysluvatn með „mó“ eða þvílíku upphitunarefni. 

Hér fylgir með súlurit af „Raunorkunotkun“ á Fjarðargötu 49. Janúar 2012 til 23.ágúst 2012 í 
Kw. talið.

Fyrra súluritið er vinnugagn Orkubús Vestfjarða (OV) og sýnir orkunotkunina hvern mánuð fyrir 
sig. Rauðu súlurnar sýna afbrigðilega notkun og eru leiðarljós starfsmanna OV

Myndin sýnir húsið og eiganda þess Bjarna 
Einarsson



24.900kr.

Vnr. 2869122637
VERTY NOVA 400 
brunndæla fyrir ferskvatn, 
tekur 10 mm agnir.

GETUM SÉRPANTAÐ BORHOLUDÆLUR ALLT AÐ 10”, HÁMARKS AFKÖST 360 RÚMMETRAR Á KLUKKUSTUND. 
NÁNARI UPPLÝSINGAR: LAGNADEILD@BYKO.IS, SÍMI 515-4040.
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78.900kr.

Vnr. 286215016
JET 300 þrýstiaukadæla, 
175 l/mín við 25 metra lyftihæð.          

108.900kr.

Vnr. 286410062
DAB CS4C-13
bordæla, 750W.

7.900kr.

Vnr. 268710062
DALLMER sand-
gildrulás, 71.

Ein sú hljóðlátasta 
á markaðnum

46.900kr.

Vnr. 286876302
HD EBS 800 SUPER SILENT  
sjálfvirk sogþrýstiauka dæla,  
afkastar 60 l/mín við 
20 m lyftihæð. 
Hámarks þrýstingur 3,5 bör.         

DÆLUR
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Námskeið um DS-428, Eld og reykvarnir í 
loftræsikerfum

Í júní árið 2009 kom út ný útgáfa af danska staðlinum 
„Brand og røgsikring af ventilationsanlæg, DS 428“.
 Af þessu tilefni sótti Þórir Guðmundson forstöðumaður 
Hústæknisviðs Hátækni námskeið á vegum Danvak í 
apríl 2010 í Balle-rup í Danmörku. 

Miklar breytingar hafa verið gerðar á staðlinum frá eldri útgáfu. 
Í þessum nýja staðli er meðal annars tekin af öll tvímæli um 

að fellilokur og hefðbundnar lokur með mótor sem settur er á af 
uppsetningaraðila eru ekki leyfðar sem reyk- og brunalokur. 

 Prófanir á lokum hafa líka breyst þannig að í dag eru gerðar meiri 
kröfur um að eldlokur haldi þéttleika við þrýsting meðan prófun fer 
fram. 

Þunnt blikkspjald getur ekki haldið þéttleika í þeim hita sem 
gerðar eru kröfur um. Allar bruna og reyklokur skulu vera með spjaldlokumótor sem er ásettur af 
framleiðanda. 

Lokurnar skulu vera CE merktar. 
Ekki er nóg að lokurnar sem slíkar séu viðurkenndar heldur verður uppsetning, frágangur og 

viðhald að vera í samræmi við tilmæli framleiðanda sem er hluti af vottunarferli framleiðanda. 
 Enfremur eru gerðar kröfur um að eld og reyklokur ásamt reykblásurum skulu tengjast stjórn- og 

eftirlitskerfi sem framkvæmir sjálvirka prófun á kerfinu vikulega. 

Það hefur verið ansi misjafnt hvernig menn hafa verið að leysa brunavarnir í loftræsikerfum hér 
á landi og klárlega er alltaf þörf á fræðslu. Því varð það úr að Hátækni gekk í að skoða hvort áhugi 
væri á að fá þetta námskeið hingað heim. 

Svo reyndist vera og var haft samband við Brian Schøtt um að koma upp og halda námskeiðið. 

Brian er aðalhöfundur DS 428 staðalsins og hefur um árabil haldið námskeið á vegum Danvak í 
notkun á honum sem og fleiri námskeið. 

Góð þáttaka var á námskeiðinu sem var haldið 10 janúar og mættu þar 20 áhugasamir hönnuðir, 
blikksmíðameistarar ásamt fulltrúa frá Mannvirkjastofnun. 

Um það leyti sem námskeiðið var haldið kom út 4. útgáfa af DS 428 og miðaðist námskeiðið 
við þá útgáfu. 

Gerður var góður rómur af þessu framtaki og er því uppi hugmyndir að fá Brian hingað aftur og 
halda framhaldsnámskeið þar sem farið verður í dæmi um útfærslu og hönnun á staðlinum.

Kristján Nielsen
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Hér eru þeir sem sátu námskeiðið, sem þótti takast mjög vel, og vera afar upplýsandi fyrir viðkomandi.

PREMIUM H200 
MIÐSTÖÐVAOFNAR FRÁ HENRAD
Nettur panelofn, aðeins 20 cm á hæð, framleiddur úr hágæða stáli. 
Premium ofnalínan fæst í 3 gerðum og 9 lengdum (frá 1000 – 2600mm).
Ofnarnir fara í gegnum strangt hreinsiferli fyrir málningu 
(járn fosfat-, jarðefnahreinsun, umferð af grunni og loks duftlakkaðir).

Þú færð nánari upplýsingar hjá sölumönnum í verslunum okkar um land allt.

10HE

NRAD OFNAR

ÁRA
ÁBYRGÐ

HlUTI AF BygMA

Allt frá grunni Að góðu heimili 
síðAn 1956

www.husa.is
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KlÚBBUR

Meira fyrir fagmenn
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Vinnustaðanámssjóðurinn

Helen Williamsdóttir Gray, forstöðumaður hjá IÐUNI 
fræðslusetri.
 

Mennta- og menningamálaráðuneytið úthlutaði í fyrsta sinn úr 
námssamning 2011. 

Markmiðið með styrkjunum er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til 
að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af 
námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að hefja og/eða ljúka 
tilskyldu vinnustaðanámi samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla.

Rétt til að sækja um styrk eiga fyrritæki/stofnanir sem bjóða        
vinnustaðanám sem fer fram samkvæmt Aðalnámskrá fram-
haldsskóla og hafa á skipa hæfum meistara/tilsjónarmanni sem ber 
ábyrgð á námi nemandans á vinnustað. 

Umsækjendur skulu uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar 
um námssamninga og starfsþjálfun um hæfi til þess að annast nemenda í starfsnámi. 

Samtals var sótt um fyrir 189 nemendur í 64 fyrirtækjum. 
Í janúar var óskað eftir umsóknum í sjóðinn fyrir fyrrihluta árs 2012. Umsóknir voru samtals 275 

frá 96 fyrirtækjum. 
Hlutverk IÐUNAR er að staðfesta að vinnustaði uppfylli skilyrði um nemaleyfi, fyrir liggi staðfest-

ing á nemi sé á námssamningi og sé í vinnustaðanámi. 
Að lokinni greiningu á umsóknum eru niðurstöður sendar til mennta- og menningamálaráðuneyt-

isins sem svarar umsækjendum. 
IÐAN annast síðan útborgun stykja í umboði ráðuneytisins samkvæmt úthlutunarreglum. Að 

lokinni úthlutun sendir IÐAN yfirlit um afgreiðslu styrkja.
 

Helen Williamsdóttir Gray 
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Project: Tækniskólinn Brand Identity

Title: Logo standard
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Client: Tækniskólinn

Litróf
p r e n t s m i ð j a

Litróf

Litróf
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Litróf
p r e n t s m i ð j a

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

brunnar og tankarTM

Sími:  698 1440
fagblikk@fagblikk.is
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

living connect® og Danfoss Link™ CC 
– þráðlaust hitastillikerfi
Fullkomin hitastýring frá einum miðlægum stað
living connect® og Danfoss Link™ CC – ef þú vilt fullkomna, þráðlausa stýringu til 
þæginda og hægðarauka.  Kerfið tengir saman alla living connect® hitastilla innan 
húss eða íbúðar með þráðlausri Z-Wave-tengingu.  living connect® getur komið í 
stað eldri hitastilla til að auka skilvirkni. 

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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

Heimsækið www.danfoss.com/living og fáið frekari upplýsingar

Danfoss Link™ CC getur  
stýrt daglegri upphitun í 
hverju herbergi  Fljótlegt  
er að breyta stillingum á  
einu stjórnborði.  Það er  
því auðvelt að stilla viku- 
lega upphitunaráætlun til 
orkusparnaðar.   
Með living connect®er líka 
hægt að breyta hitastiginu 
að vild í öllu húsinu;  tækið 
sendir merki til Danfoss 
Link™ CC og samstillir 
hitastilla í hverju herbergi.

Fullkomin stjórn


