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Á landgrunni Íslands
Úrdráttur úr erindi Dr. Guðna A. Jóhannessonar
forstjóra Orkustofnunar, flutt á aðalfundi Lagnafélags
Íslands 2013.
Á landgrunni Íslands eru tvö svæði þar sem talið er mögulegt
að finna jarðolíu eða jarðgas í nýtanlegu magni. Þetta eru
Drekasvæðið austur og norðaustur af landinu og Gammsvæðið
úti fyrir Norðurlandi. Íslenska ríkið er eigandi kolvetnis í landhelgi,
efnahagslögsögu og landgrunni Íslands.
Um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Noregs gildir samkomulag við Noreg frá 1981 um útfærslu á gagnkvæmri hlutdeild í
leyfum á samningssvæðinu við Jan Mayen hrygg.
Guðni A. Jóhannesson
Orkustofnun veitir leyfi til leitar, rannsóknar og vinnslu kolvetnis.
Drekasvæðið nær m.a. yfir suðurenda Jan Mayen hryggjarins sem er meginlandsfleki.
Háskólastofnanir hafa staðið að töluverðum rannsóknum á Jan Mayen hryggnum, en einnig hafa
íslensk og norsk stjórnvöld staðið að sameiginlegum mælingum á svæðinu ásamt því að einkaaðilar hafa staðið að rannsóknum á svæðinu.
Fyrirliggjandi gögn benda til þess að um sé að ræða þykkt lag af meginlandsbergi á svæðinu,
og að í jarðlagastaflanum sé mögulega að finna móðurberg frá af Júra- og/eða Krítartímabilunum.
Lengi hefur verið vitað um olíumöguleika á Drekasvæðinu, m.a. vegna jarðfræðilegs skyldleika
svæðisins við setlagatrog á Austur-Grænlandi, landgrunn Vestur-Noregs og landgrunn Færeyja og
Hjaltlands. Vitað er að olía hefur myndast á Austur-Grænlandi og á hinum svæðunum hefur hún
þegar fundist í vinnanlegu magni.
Þann 4 janúar 2013 undirrritaði orkumálastjóri, að viðstöddum olíumálaráðherra Noregs, Ola
Borten Moe og Steingrími J. Sigfússyni atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra, tvö sérleyfi fyrir
rannsóknir og vinnslu kolvetnis (olíu og gass) á Drekasvæðinu.
Petoro Iceland AS, útibú á Íslandi, er leyfishafi í báðum leyfunum fyrir hönd norska ríkisins,
samkvæmt ákvörðun norska stórþingsins frá 18. desember sl., til samræmis við samning milli
Íslands og Noregs frá 1981 um landgrunnið á svæðinu milli Íslands og Jan Mayen og bókun við
áðurnefndan samning frá nóvember 2008.
Annað leyfið er til Faroe Petroleum Norge AS sem rekstraraðila með 67,5 % hlut, Íslensks
Kolvetnis ehf. með 7,5 % hlut og Petoro Iceland AS með 25 % hlut.
Hitt leyfið er til Valiant Petroleum ehf. sem rekstraraðila með 56,25 % hlut, Kolvetnis ehf. með
18,75 % hlut og Petoro Iceland AS með 25 % hlut.
Leyfi til rannsóknar og vinnslu kolvetnis eru veitt til allt að 12 ára en heimilt er að framlengja
það til allt að tveggja ára í senn. Hámarksgildistími leyfis til rannsókna skal þó ekki vera lengri
en 16 ár. Að uppfylltum þeim skilyrðum sem sett eru fyrir rannsóknum, á leyfishafi forgangsrétt á
framlengingu leyfisins til vinnslu kolvetnis í allt að 30 ár..
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Lög frá 2001 kveða á um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis utan netlaga í landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunni Íslands. Auk áðurnefndra laga og reglugerða, er kolvetnisstarfsemi
undirorpin annarri innlendri löggjöf s.s. varðandi skattlagningu og umhverfis- og vinnuvernd.
Sérstök skattlagning byggir á lögum um skattlagningu kolvetnisvinnslu, sem kemur til
viðbótar við hinn almenna fyrirtækjaskatt, sem er 20% á Íslandi. Ef olía finnst í nýtanlegu magni
á svæðinu geta skatttekjur ríkisins af olíuvinnslu numið hundruðum milljarða króna á ári.
Orkustofnun annast eftirlit með starfsemi tengdri leit, rannsóknum og vinnslu kolvetnis og

varðveislu á gögnum sem safnast við slíka starfsemi. Í samræmi við lög nr. 13/2001 starfrækir
og leiðir Orkustofnun samráðshóp eftirlitsaðila vegna leitar, rannsókna og vinnslu kolvetnis við
Ísland.
Í samráðshópnum skulu sitja 11 fulltrúar skipaðir af Brunamálastofnun, Flugmálastjórn Íslands,
Geislavörnum ríkisins, Hafrannsóknastofnuninni, Landhelgisgæslu Íslands, Náttúrufræðistofnun
Íslands, Orkustofnun, Siglingastofnun Íslands, Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Vinnueftirliti
ríkisins. Hlutverk samráðshópsins skal m.a. vera að tryggja upplýsingaskipti og samræma opinbert
eftirlit vegna leitar, rannsókna og vinnslu kolvetnis við Ísland.

4

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Aðalfundur Lagnafélags Íslands
Var haldinn 10. apríl 2013, hjá Danfoss Skútuvogi 6 104 Reykjavík
Á fundinum flutti dr. Guðni A. Jóhannesson formaður, ávarp, sem
hann nefndi, „Leit og hugsanleg vinnsla olíu á Drekasvæðinu.“
Að öðru leiti var aðalfundurinn með hefðbundnum hætti, skýrsla
stjótnar og skýrslur Fagráða, sem birtast allar hér í blaðinu.
Skýrsla stjórnar Lagnafélags Íslands,
fyrir starfsárið 2012 til 2013, lögð fram á aðalfundi félagsins miðvikudaginn 10. apríl árið 2013.
1. Inngangur:
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgáfu,
ráðstefnuhaldi, rekstri Gæðamatsráðs, Viðurkenningarnefndar, auk
þriggja fagráða, fræðslu og uppbyggingu.

Kristján Ottósson

2. Aðalfundur 2012:
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn 14. maí 2012 hjá Danfoss á Íslandi.
Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Guðni A. Jóhannesson verkfræðingur formaður, Benedikt Jónsson verkfræðingur,
varafm. Steinar Gíslason markaðsfulltrúi, ritari, Grétar Leifsson verkfræðingur, gjaldkeri,
Aðrir í stjórn:
Þór Gunnarsson tæknifræðingur, Kristján Kristjánsson iðnaðartæknifræðingur, Einar H. Jónsson
tæknifræðingur.
3. Stjórnarfundir:
Stjórnarfundir hafa verið haldnir reglulega. Auk þess ræðir framkvæmdastjóri mikið við stjórnarmenn í gegnum síma og tölvu, þannig eru mörg smærri mál afgreidd.
Þau mál sem voru efst á baugi hjá félaginu, var ráðstefna „um nýju byggingarreglugerðina með
áherslu á öryggi við notkun neysluvatns“. sjá fréttabréf nr.117 og Lagnafréttir 41 og heimasíðu
www.lafi.is
4. Gæðamatsráð:
(Vísað er til skýrslu formans Gæðamatsráðs Egils Skúla Ingibergssonar).
5. Viðurkenningarnefnd:
Harpa Tónlistar og ráðstefnuhús hlaut viðurkenninguna „lofsvert lagnaverk“ fyrir árið 2011.
Vísað er að öðruleyti til skýrslu formans Viðurkenningarnefndar Valdimars K. Jónssonar.
Sjá Fréttabréf nr.118 og www.lafi.is
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Viðurkenningarhafar fyrir árið 2011. Sjá „lofsvert lagnaverk 2011“ www.lafi.is

FV: Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, Halldór Guðmundsson forstjóri Hörpu, Sigurður Einarsson Batteríið/
HLA, Torfi Hjartarson Artec, Sigurgeir Þórarinsson Mannvit/Ramböll, Vilhjálmur M. Vilhjálmsson Rafholt,
Þorsteinn Ögmundsson Ísloft, Guðmundur Benediktsson Iðnaðartækni, Snæbjörn R. Rafnsson ÍAV.

Heiðursviðurkenningu fyrir
farsælt æfistarf, hlutu þeir:

Steinn Þorgeirsson
Véltæknifræðingur

Valdimar K. Jónsson
Blikksmíðameistari

Viðurkenning veitt fyrir sérstaklega gott handverk
Hana hlutu að þessu sinni þeir Guðjón Baldursson og
Sigurður Gunnarsson pípulagningamenn. Þeir starfa báðir hjá
Pípulagningaverktökum ehf. og hljóta viðurkenn- inguna fyrir
gott handverk og merkingar tækja í tækjaklefa Íslandsbanka
á Kirkjusandi.
Handverkið og öll umgengni á verkstað er til fyrirmyndar.
Sjá heimasíðu www.lafi.is og Fréttabréf 118.
Frá v: Guðjón Baldursson og
Sigurður Gunnarsson
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6. Fagráð pípulagna.
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Grétars Leifsson.
Sjá Fréttabréf nr.119 og www.lafi.is
7. Fagráð loftræstikerfa:
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Kristjáns O. Sæbjörnssonar.
Sjá Fréttabréf nr.119 og www.lafi.is
8. Fagráð stjórnkerfa:
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Sigurðar Sigurðssonar.
Sjá Fréttabréf nr.119 og www.lafi.is
9. Lagnafréttir:
Út hefur komið eitt blað af Lagnafréttum á starfsárinu, Lagnafréttir 41, sem eru niðurstöður frá
ráðstefnu sem haldin var 1. nóvember 2012 um öryggi við notkun á heitu neysluvatni.
Sjá www.lafi.is
10. Fréttabréf:
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 2 sinnum út á starfsárinu, blað nr. - 117, - 118, og
flutt hinar ýmsu fréttir og fróðleik af félags- og lagnamálum. Sjá www.lafi.is
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 pípulagningameistari, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Þorlákur Jónsson verkfræðingur og Rúnar
Bachmann rafvirki.
11. Heimasíða, www.lafi.is:
Heimasíða félagsins hefur verið styrkt með ýmsu efni er snertir félagið.
Fundargerðir, bæði frá stjórnarfundum og fundum Fagráða.
Þá er til að taka nýjan samning „orðið er laust“ við Sigurð Grétar Guðmundsson pípulagningameistara 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 það.
Það er áskorun til okkar manna að senda inn greinar til birtingar á heimasíðu félagsins.
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, 41 bók af Lagnafréttum, og 118 Fréttabréfum.
Sjá heimasíðu www.lafi.is
Þekkið þið eitthvað annað félag sem bíður upp á annað eins af fræðsluefni öllum að kostnaðarlausu, já bara gefins?
Þá er einnig margt og mikið fleira um félagið sem menn finna ef siglt er um heimasíðuna.
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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.
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 þurfi að.
13. SCANVAC
Við sóttum ekki aðalfund SCANVAC árið 2012, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson,
véltæknifræðingur.
14. ASHRAE:
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2012, tengiliður okkar er Kristján
Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
Vinir okkar í Bandaríkjunum hafa ekki gleymt okkur, síður en svo, þennan fallega skjöld fengum
við í pósti frá þeim fyrir nokkrum vikum.
Hafi þeir mikla þökk fyrir.
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15. Mannvirkjastofnun:
Forstjóri Mannvirkjastofnunar er dr. Björn Karlsson fyrrverandi formaður Lagnafélags Íslands.
Gott samstarf er á milli Mannvirkjastofnunnar og Lagnafélagsins, í stjórn félagsins situr fulltrúi
stofnunarinnar Benedikt Jónsson verkfræðingur.
Stærsta ágreiningsmál félagsins við stofnunina varðar „Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa“.
Í byggingarreglugerð er enginn gerður ábyrgur í frágangi á samvirkni tækja, framkvæmdaaðilar
hafa sagst hafa lokið sínu verki, og segja að kerfið og tæki þess vinni rétt saman, samkvæmt hönnunarforsendum um forskrift að samvirknitækja.
Að byggingu hita- og loftræstikerfis koma lagnahönnuður, rafstýrihönnuður, blikksmíðameistari,
pípulagnameistari, rafvirkjameistari og tölvuforritari, þeir ljúka hver fyrir sig sínu verki eins og
hönnunargögn segja fyrir um.
Hver hefur samræmt gögnin innbyrðis á milli iðngreina?
Hver á að sjá um að samræma gögnin?
Er það byggingarstjóri?
Hvar aflar byggingarstjóri þeirrar þekkingar sem þar þarf til?
Hver er ábyrgð byggingarstjóra?
Hver er ábyrgð byggingarfulltrúa?
Hver er réttur verkkaupa?
16. Ráðstefna um Heita vatnið:
Ráðstefna um Heita vatnið var haldin 1. nóvember 2012 hjá Verkfræðingafélagi Íslands. Mæting
var góð rétt um 70 manns.
Sjá Lagnafréttir 41. www.lafi.is
17. Félag eldri borgara Reykjavík
Stjórn Lagnafélags Íslands bauð Félagi eldriborgara í Reykjavík upp á námskeið fyrir félagsmenn
sína við þjálfun, skoðun og eftirlit á tækjum og virkni þeirra í ofnhita- og loftræstikerfum, og heitu
neysluvatni.
Námskeið var haldið í nóvember 2012, og þótti takast afar vel.
Á námskeiðið mættu 25 þátttakendur, sem haldið var hjá Félagi eldriborgara í Reykjavík.
Lögð var sérstök áhersla á að kenna fólki að umgangast stjórntækin, (ofnloka og hitatermóstöt),
sem eru á hitakerfum í húsum og íbúðum þeirra.
Hvernig aðskotahlutir, eins og gluggakistur, gardínur og leðursófar geta lokað inni hitanemann í
ofnlokanum, lokað fyrir umhverfishitann í herberginu að umhverfishita ofnlokanns.
Þörfin á fræðslu til notendans er mikil og ekki er viðað til þess að slík fræðsla hafi farið fram
áður.
Skoði hver fyrir sig sitt umhverfi og kanni sérþekkingu sína á umgengni stjórntækja.
Leiðbeinandi á námskeiðinu var Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélagsins.
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18. Lagnakerfamiðstöð Íslands
Nú eru liðin fjögur 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 einu sinni haldið stöðinni við með því að þrífa gólfin hvað þá
meira.
Sjá Heimasíðu félagsins www.lafi.is Fundargerðir stjórnar nr. 227, 228 og 229.
19. 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 fullþakkað.
Þá vil ég þakka stjórn félagsins fyrir gott samstarf, og sérstaklega þakka ég formanni okkar fyrir
gott og ánæjulegt samstarf.

TG 20045

SYSTEM

Bæjarflöt 15 - 112 Reykjavík - Símar 848 0900 / 841 0001

Oliner System er dótturfyrirtæki Olimb Group í Noregi sem hafa
áratugareynslu af fóðrun stærri lagna sem smærri. Oliner System er
starfrækt í Noregi, Svíþjóð, Bandaríkjunum, Kanada og nú á Íslandi. Onliner
System Ísland sérhæfir sig í að fóðra frárennslislagnir í húsum hvort
sem það er einbýlishús, fjölbýlishús eða hús með einhvers konar rekstur.
Frárennslislagnir eru lagfærðar að innan án þess að þurfi að grafa eða brjóta
upp. Frárennslislagnir að heimilum endast í einhverja áratugi, en þá fara
þær að leka og verður að endurnýja. Leki getur komið fram inní vegg, undir
húsi eða úti á lóð eða á leið lagnarinnar út í brunn eða götu. Oliner System
Íslandi beita sérstakri tækni og nota efni sem ekki eru í boði hjá öðrum
þjónustuaðilum á Íslandi. Þessi tækni er þaulreynd og í stöðugri þróun hjá
erlendum samstarfsaðilum og hefur virkað vel hérlendis. Hafðu samband og
fáðu tilboð í verk.
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Stjórn Lagnafélags Íslands 2013 – 2014

Stjónn LAFÍ. Sitjandi f.v. Kristján Oddur Sæbjörnsson verkfr. ritari, Lagnatækni ehf.
Benedikt Jónsson verkfr. varaform., Mannvirkjastofnun, standandi. f.v. Sigurður Sigurðsson
rafiðnfræðingur gjaldkeri, Hitastýring ehf., Grétar Leifsson verkfr. formaður, Efla ehf.,
Snæbjörn R. Rafnsson, tæknifræðingur, ÍAV, og Steinar Gíslason, Danfoss.
Á mynd vantar Kristján Kristjánsson, Iðunni.

Styrktarlínur
Reykjavík
Fagblikk ehf, Sandavaði 3 - fagblikk@fagblikk.is
Tóv ehf, Óðinsgötu 7
Varma & Vélaverk ehf, Knarrarvogi
Kópavogur
JÓ lagnir sf, Fífuhjalla 17
Hafnarfjörður
Blikkhella ehf, Rauðhellu 12
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
Reykjanesbær
Fjölbrautarskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
www.svitan.is, Túngötu 10
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Fagráð loftræstikerfa
Flutt á aðalfundi 10. apríl 2013
Kristján Oddur Sæbjörnsson vélaverkfræðingur, Lagnatækni,
fyrrverandi stjórnandi Fagráðs loftræstikerfa.
Fagráð loftræsikerfa hefur verið nokkuð virkt í störfum sínum eins
og síðastliðin ár. Við höfum komið saman 5 sinnum frá því í haust.
Þeir sem sitja í fagráðinu hafa nú starfað saman í um 4 ár þannig að við erum farnir að þekkja ágætlega til hvors annars. Það er
jákvætt og gefur tækifæri á að nýta þessa fundi betur í að ræða þau
málefni er liggja fyrir. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka samstarfsmönnum mínum í fagráðinu fyrir ánægjulegt samstarf á árinu.
Fagráðið hefur tekið fyrir málefni sem stjórnin hefur vísað til þess
en meginhluti tímans hefur þó farið í yfirferð og gerð athugasemda Kristján O. Snæbjörnsson
við 10. kafla nýrrar Byggingarreglugerðar. Í því sambandi vil ég
benda mönnum á að framkvæmda-stjóri félagsins hefur sett allar fundargerðir fagráðsins inn á
heimasíðu félagsins fyrir þá sem hafa áhuga.
Mannvirkjastofnun tók við athugasemdum fagráðsins og hefur nú þegar gefið út uppfærslur á
10. og 14. kafla reglugerðarinnar. Þá eru væntanlegar, frá þeirra hendi, leiðbeiningar, til frekari
útskýringa á nokkrum greinum reglugerðarinnar. Ég á ekki von á öðru en að þær verði vandaðar
og að þær muni gagnast okkur í störfum okkar.
Það áberandi að kröfur nýrrar byggingarreglugerðar til lagna- og loftræsikerfa eru að aukast og
er ekkert nema gott um það að segja. Jafnframt hefur verið leitast eftir því að setja fram kröfur
sem lágmarka orkunotkun. Þetta leiðir af sér auknar kröfur til hönnuða og þeirra sem vinna að
gerð lagna- og loftræsikerfa. Þetta er áskorun til okkar og við þurfum að geta brugðist við þessum
kröfum og vera tilbúnir að beita nýjustu tækni á hverjum tíma. Lagnamenn þurfa því jafnan að vera
vakandi fyrir því sem gerist í tækniþróun og gæta þess að afla sér nýrrar þekkingar jafnt og þétt.
Í lokin vil ég aðeins fjalla um mikilvægi félagsins okkar.
Lagnafélagið og umræða á þess vegum hefur oft gefið lagnamönnun hvatningu í gegnum árin.
Þannig hefur starf Lagnafélagsins stuðlað að styrk okkar lagnamanna sem hóps í samfélaginu.
Með afhendingu lofsverðs lagnaverks hefur félagið aukið vitund almennings á verkum okkar og
á mikilvægi góðra lagnakerfa. Þetta er mjög mikilvægt og styrkir stöðu okkar og eykur líkur á því
að hlustað sé á okkur þegar við tölum um mikilvægi þess að vandað sé til verka.
Kröfur um lækkun byggingarkostnaðar og aukin byggingarhraða getur í raun verið viss aðför að
vönduðum undirbúningi og framkvæmd. Við verðum því jafnan að vera á verði og standa saman
um faglegan metnað og reyna að verjast því að kastað verði til hendinni í hönnun og gerð tæknikerfa. Okkar markmið þarf jafnan að vera að finna bestu lausnirnar til að skapa vellíðan fyrir fólk
innandyra samhliða því sem við lágmörkum orkunotkun.
Ágætu fundarmenn – með þessum orðum þakka ég fyrir og óska Lagnafélagi Íslands velfarnaðar.
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Fagráð pípulagnakerfa
Flutt á aðalfundi 10. apríl 2013
Grétar Leifsson vélaverkfræðingur, Eflu,
fyrrverandi stjórnandi Fagráðs pípulagnakerfa.
Í vetur sem leið urðu alvarleg vatnstjón í nýlegum byggingum
vegna þess að búnaður gaf sig og vatn flæddi um húsakynnin. Í
endalausri leIt manna að fá allt fyrir ekkert þá hefur því miður ratað
inná markað hérlendis búnaður sem ekki stenst kröfur.
Í tveimur tilfellum er um að ræða kúluloka við brunaslöngur sem
klofnuðu í tvennt og í einu tilviki blöndunartæki þar sem pakkdósin
bókstaflega spýttist upp úr tækinu þannig að heitt og kalt vatn
spýttist upp í loftið.
Nokkuð hefur verið um að innflytjendur leiti umsagna til Grétar Leifsson
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands um þær vörur sem þeir eru að
markaðsetja, en þessar umsagnir úreldast og tryggja í raun engan forgang umfram aðrar vörur á
markaði og því er raunin sú að gildar umsagnir eru núna sára fáar í gildi.
Það er þó kveðið á í reglugerð og í hönnunargögnum að vörur sem ekki eru CE merktar skuli hafa
umsögn NMÍ. Þetta þýðir bara að allir verða að skoða vel þann varning sem er á boðstólum og
krefjast upplýsinga þar sem það á við. Svo virðist sem að trygginafélög borgi svo til öll tjón og má
því líta svo á að félögin beinlínis hvetji ekki til að viðurkennt efni sé notað.
Neysluvatn, kalt eða upphitað, er matvara og þarf að tryggja allt sé gert til þess að tryggja að
sú matvara komist óspillt til notandans. Að nota hitaveituvatn beint eða blandað sem neysluvatn
er liðin tíð og tími varmaskiptanna er runninn upp. Í eldri kerfum er hægt að tryggja brunaöryggi
með þrýstijöfnum og hitastillitækjum eða kæla hitaveituvatn með varmaskipti.
Nýlegur dómur Hæstaréttar, þar sem m.a. innsteypt gólfhitakerfi sem ekki virkaði sem skildi, um
bætur til húseiganda. Segir allt sem segja þarf. Notendur gera kröfur um að kerfin sem þeir fá í
hendur skili sínu. Afsakanir eins og „við höfum alltaf gert þetta svona“ eða „ byggingarfulltrúinn
er búinn að samþykkja teikningarnar“ gilda bara ekki lengur.
Það kostar að klára verkin, en sá kostnaður skilar sér til baka m.a. í heilnæmara innilofti sem
eykur framleiðni og minnkar veikindi starfsfólks á sama tíma sem orkunotkun er í lágmarki. Það
finnst ekki sá aðili sem getur allt og þess vegna þurfa allir að skila sínu verki sannanlega réttu í
hendurnar á næsta aðila. Flókin kerfi krefjast samvinnu.
Að lokum þá vil ég þakka aðilum fagráðsins samvinnuna.
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Fagráð stjórnstýrikerfa
Flutt á aðalfundi 10. apríl 2013
Sigurður Sigurðsson rafiðnfræðingur, Hitastýringu,
stjórnandi Fagráðs stjórnstýrikerfa.
Stjórnkerfi „Heild“
Lagnafélag íslands var stofnað 4 október 1986, af áhugamönnum
um úrbætur við hönnun-, uppsetningu- og lokafrágang á lagnakerfa.
Það sem mig langar til að vekja athygli á í erindi þessu, er frágangur útboðgagna tilheyrandi lagnakerfum. Það er að segja með
hvaða hætti hönnuður og aðrir þeir sem koma að gerð útboða setja
fram og lýsa stjórnkerfi lagnakerfa.
Það er mín skoðun að á undaförnum misserum hafi orðið afturför,
sem lýsir sér í því að ekki er vandað nægjanlega vel til útboðsgagna. Sigurður Sigurðsson
Það sem ég á við er að oft á tíðum virðist sem svo að ekki séu
fengnir sérfræðingar (rafmagnsmenn) til að yfirfara og setja inn í útboðsgögn nauðsynlegar
upplýsingar um kröfur og frágang stjórnkerfa. Hverju er um að kenna ? Eru hönnuðir að bjóða í
gerð útboðsgagna, sem eitt stykki „Heild?“
Þar sem þeirra sérþekkingu sleppir, líkur einnig gerð útboðsgagnanna?
Eftir stendur kannski vel gerð hönnun og útboðslýsing fyrir blikksmiði og ef til vill einnig fyrir
pípulagnavertaka. Með þeim gögnunum fylgir jafnvel magnskrá þar sem tiltekin er kíló af blikki,
taldar eru allar beygjur, hné og nánast fjöldi á skrúfum sem þarf í verkið.
En töfraorð þeirra hönnuða sem starfa með þeim hætti, og sem mig langar að gagnrýna hér er
stjórnkerfi, sem „Heild,“ þar er engu lýst, og í besta falli eru einstök stikkorð sem fengin eru að
láni frá einhverjum um það hvernig kerfið skal haga samskiptamöguleika. Eftir standa stjórnkerfisvertakar sem ætla sér að bjóða í verkið, og skilja eða jafnvel miskilja samvirkni tækjanna (hlutina)
hver á sinn hátt.
Verulegar breytingar og framþróun hefur orðið í stjórnbúnaði og stjórnkerfum lagnakerfa.
Sérstaklega hefur orðið þróun í ýmiskonar fjarvöktun og tengingum við kerfin.
Vegna aukningar á tækni er nauðsyn þess að lýsa skýrt og vanda til gerðar útboðsgagna.
Reyndin er sú að mínu mati að um afturför sé að ræða í þessum efnum undanfarið og fari
versandi.
Það er nauðsynlegt strax við hönnun lagnakerfa og við gerð útboðs sé nákvæmlega lýst hvers
sé óskað, hvað varðar stjórnkerfi. Einnig þarf að koma fram hjá hönnuði, með hvaða hætti á að
prófa og ganga frá stjórnkerfum.
Ég tel að Lagnafélagið og öll fagráð þess, þurfi að fjalla um þessi atriði og vinna saman í því að
benda á það sem betur má fara í gerð útboðsgagna .
Þannig að tryggja megi fagmennsku við gerð lagnakerfa.
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Gæðamatsráð
Flutt á aðalfundi 10. apríl 2013
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur,
formaður Gæðamatsráðs.
Þar sem engin mál hafa komið til Gæðamatsráðs á árinu ætla ég
að leyfa mér að vísa til skýrslu frá síðasta ári, sem hér fer á eftir,
auk smáviðbóta að þeirri skýrslu lokinni innan gæsalappa : „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 markaðnum og fólk almennt hefur minna á milli handanna og veigrar sér Egill Skúli Ingibergsson
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 kostnað,
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 framhaldi af þessu vil ég geta þess að ég hef að undanförnu verið að vinna með Verkefnastjórnunarfélagi Íslands í sambandi við vottun verkefnastjóra.
Snar þáttur í öllum verk-efnum eru skil á þeim, skilin felast án undantekningar í því meðal annars
að gerð er prófun á því sem skilað er, afurð verkefnis, til þess að ganga úrskugga um að afurðin
skili því sem hún á að gera samkvæmt verksamningi um viðkomandi verk. Skilin eru að sjálfsögðu
verkþáttur sem greitt er fyrir, og er i verksamningi.
Ég vil því leggja til að í verksamningi um t.d. hita- og loftræstikerfi í byggingu, þá sé auk þess,
að hver faghópur skili sínum verkhluta frágengnum og prófuðum að svo miklu leiti sem því verður
viðkomið á hans sérstaka verkþætti, þá sé heildarverkinu þ.e. verkhlutum allra verktakanna sem
að þessu verki koma, ekki lokið fyrr en framkvæmd hefur verið virkni prófun á því og að gerð verði
verkþáttaskrá yfir það sem gera þarf.
Til einföldunar má gera verkþáttaskrá yfir verk sem er af tiltekinni stærð—fjöldi rýma, tegund
rýma, mismunandi kröfur í rýmum og fleira –
Svona verkþáttaskrá sýnir að prófun er ekki bara að mæta á staðinn og gá hvort einhver einn
stýrihnappur vinnur, heldur röð verka sem eðlilega taka ákveðinn tíma, og á að greiða fyrir.
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Ísleifur Jónsson ehf
Ísleifur Jónsson ehf. var stofnað 1921
Fyrirtækið bauð lagnamönnum til móttöku þann 24 janúar í tilefni á lokum á breytingum í sýningarsal, í húsakynnum þess að Draghálsi 14-16 í Reykjavik.
Var boðið upp á góðar veitingar og þekktir hljómlistarmenn léku létta og skemmtilega tónlist.
Því var líka fagnað að fyrirtækið er nú formlegur samstarfsaðili Duravit AG á Íslandi, Færeyjum
og Grænlandi.
Bræðurnir Bjarni og Leifur Ísleifssynir voru heiðaraðir sem og Gísli Jón Helgason, en hann á að
baki 48 ár hjá fyrirtækinu og fékk hann vandað gullúr að launum, en hann er hvergi nærri hættur.
Ísleifur Leifsson nefndi í tölu sinni að fyrirtækið hafi ekki og muni ekki bregða út af stefnu
sinni er varðar verð og gæði, og ætlar áfram að vera í farabroddi í menta og fræðslumálum lagnamanna. Hann kom einnig inn á það að fyrirtækið væri 92 ára og fimm ættliðir hafa komið að
rekstrinum á einn eða annan hátt.
Lítið færri en tvöhundruð manns voru þegar mest var og stemningin góð.

Bræðurnir Bjarni og Leifur Ísleifssynir voru
heiðaraðir, sem og Gísli Jón Helgason (fyrir miðju),
en hann á að baki 48 ára starf, hjá fyrirtækinu og
fékk hann vandað gullúr að launum
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Um IKEA og aðferðir

til að fækka mistökum og göllum í lagnakerfum!
Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur,
BSc. MPM (Master of Project Management)
Inngangur
Það er nánast að bera í bakkafullan lækinn að tala um úttektir
á virkni lagna – og loftræsikerfa í þessu riti en lengi má manninn
reyna.
Annars staðar í þessu riti er bent á aðferð við betri undirbúning
verkefna til að auðvelda verkskil og bent á að bæta þurfi forskriftir
stjórnkerfa hjá hönnuðum fyrir bjóðendur að átta sig á tilboðsstigi
verka.
Þessir þættir tengjast upphafi verkefnis. Lagnafélag Íslands (LAFÍ) Sveinn Áki Sverrisson
er sterkt félag og stór þrýstihópur sem hefur reynt að hafa áhrif
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) og Reykjavíkurborg til að taka upp góða hætti varðandi útboð
verka og eftirlit til að tryggja lokaskil afurða sé í samræmi við forsendur.
Afraksturinn er frekar rýr. Kannski er þetta ekki sett nógu skýrt fram af hálfu LAFÍ. Það þarf að
líka að æfa sig að nota nýjar vinnuaðferðir og má líkja því við að byrja að skrifa með hinni hendinni
vegna nýrra aðstæðna.
Það tekur tíma að þjálfa sig og prófa hvað hentar. Það er framkvæmdin sjálf sem mig langar að
ræða núna um og síðar þegar tækifæri gefst. Hvernig gengur hún fyrir sig og hvernig er „skipulag
hugans“ við þessar aðstæður?
Þegar allt lítur út fyrir að vera í fullkomnu lagi?
Við þekkjum það öll þegar við sem fagfólk gerum vitleysu sem við áttum okkur á. Við leiðréttum
villuna þannig að hlutirnir líti rétt út. Allt er á sínum stað. Þetta er oftast góð leið og virkar vel. Þó
er alltaf viss áhætta bundin við þessa aðferð.
Hlutirnir geta litið rétt út þó að þeir geri það ekki í raun. Vandamálið er að við þessar aðstæður
hættum við að halda áfram að rannsaka hlutina meira og dýpra. Vatnið rennur í pípunni, loftræsingin blæs lofti, ofninn hitnar og tengingin við varmaskiptinn lítur vel út.
Reynsla segir okkur að þegar hlutirnir líta rétt út þá séu þeir í lagi og allar vísbendingar gefa ekki
annað tilefni. Þessi atriði snerta það hvernig við hugsum. Spyrja má hvort slök lokaskil lagnakerfa
stafi að hluta til vegna slíkra aðstæðna.
Við treystum okkar reynslu en skrattinn býr í smáatriðunum. Myndin er líka stærri og hver faggrein sér sína hluti í lagi en ekki heildarmyndina. Það er heildarmyndin sem skiptir notandann
máli. Hvernig lagnakerfið vinnur sem heildarkerfi. Hver á að bera ábyrgð á að hún sé í lagi. Er það
byggingastjórinn eða eftirlitsmaðurinn? Af hverju ættu þeir að vantreysta okkur fagmönnunum?
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Að átta sig á snemma þegar hlutir eru vitlaust gerðir eða augljóslega ekki rétt gerðir.
Lagnakerfi sem sett hefur verið í gang og tengt rafmagni og vatni getur fallið í þessa gryfju.
Lausnin gæti verið t.d. að ekki sé hægt að setja hluti eða klára þá nema að það sé gert rétt eða
að það sé augljóst þegar það er rangt gert.
IKEA fann upp snjalla aðferð við samsetningu hluta. Það þarf mikið hugmyndaflug að setja þeirra
hluti vitlaust saman. Merkingar á hlutum hvernig þeir skulu tengdir eða settir saman gegnir sama
hlutverki.
Það eru verkþættirnir sem hafa samtengingu í för með sér sem mega ekki klikka. Ef allar þessar
tengingar væru „hann og hún“ væri ástandið betra. Smíði lagnakerfa er boðhlaup með kefli. Sá
sem missir það sést augljóslega. Þeir sem bíða eftir því bíða og kalla. Þeir byrja fyrst þegar keflið
er komið. Þegar eitthvað vantar þarf að gera það sýnilegt. Tafla sýnir grófar hugmyndir sem kastað
er fram.
Atriði
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Núverandi
ástand

Ástæða
vandamála

Umræða að
breytingu á venjum

Varmaskiptar og
lofthitarar

Rangar tenginga

Illa merktir

Skýrar merkingar með lit
(rautt/blátt- inn/út )

Síuvakar

Slöngur vitlaust
tengdar

Hvar er +/- fyrir
óvanann

Slöngur, stútar og nipplar
rauðar og bláar (+/-)

3 fasa blásarar og
dælur

Snúast öfugt

Vitlaust tengdur/t.d.
síðar

Snúningsáttamælir utan á
samstæðu og dælu

Loftræsikerfi

Vitlaus heildar afköst

Þarf að mæla/sérhæft

Áfastur mælir sem sýnir
afköst sem staðalbúnaður.

Dæla

Rennsli rangt

Þarf að mæla með tæki

Áfastur rennslismælir

Strenglokar

Ekki stilltir

Kunnáttuleysi,
mæli vantar

Sjálfvirkir strenglokar eða
sambyggðir mótorloka

Stillispjöld á greinum

Ekki stillt

Stilling tímafrek/
götun/sérhæfð

Stillispjöld með þrýstimælingu – forstillt á verkstað

Frostvörn

Virkar ekki rétt

Vitlaust tengd

Áföst (virkni) mótorloka eða
spjaldloku og blásara

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Brunavarnir í loftræsikerfum
Hátækni stóð fyrir framhaldsnámskeiði um brunavarnir í loftræsikerfum
og DS 428, 22 apríl síðastliðinn. Þar fór Brian Schiött yfir þær reglur og
kröfur sem gerðar eru til brunavarna í loftræsi-kerfum samkvæmt DS 428.
Námskeiðið var framhald af námskeiði sem haldið var í fyrra og greint er
frá í fréttabréfi LAFÍ nr. 117. Farið var yfir hönnunarforsendur, hagnýt dæmi
leyst og mögulegar lausnir ræddar. Á námskeiðið mættu 25 sérfræðingar
og var gerður góður rómur af því.
Kristján Nielsen

25 „sérfræðingar“ voru þátttakendur á námskeiðinu og var gerður góður rómur af málefninu.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Merki fyrir lagnakerfi
Merkin fást hjá Ísleifi Jónssyni ehf. Draghálsi 14-16 110 Reykjavík

HEITT VATN
INNTAK

BAKRÁS

HEITT VATN

GÓLFHITI

HEITT

GÓLFHITI

FRAMRÁS

FRAMRÁS

NEYSLUVATN

UPPBLÖNDUN

HEITT NEYSLUVATN

GÓLFHITI

OFNAR

SNJÓBRÆÐSLA

UPPBLÖNDUN

FRAMRÁS
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OFNAR

BAKRÁS

FRAMRÁS

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

SNJÓBRÆÐSLA

KALT VATN

SNJÓBRÆÐSLA

KALT

INNSPÝTING

INNTAK

BAKRÁS

NEYSLUVATN

KÆLIKERFI
FRAMRÁS

KÆLIKERFI

Frostlögur
Magn vökva

BAKRÁS

%
Ltr.

Tegund
Dags

Merki fyrir lagnakerfi

Þessi merki fást hjá Orkuveitu Reykjavíkur, í Afgreiðslu heimlagna, 1. hæð.

HEITT VATN

HEITT VATN

INN

ÚT

KALT VATN
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Styrktarlínur

eg notkun
lismerkingu.
1

Borgarnes
Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni ehf, Egilsgötu 17
Sauðárkrókur
Stoð ehf, verkfræðistofa, Aðalgötu 21
Akureyri
ÁS-Pípulagnir ehf, Eikarlundi 29
Blikkrás ehf, Óseyri 16
Húsavík
Vermir sf, Höfða 24a
Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf, Dynskógum 15
Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7
Selfoss
K.Þ Verktakar ehf, Hraunbraut 27
Verkfræðistofa Suðurlands ehf, Austurvegi 3-5
Vestmannaeyjar
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, Kirkjuvegi 23

Afmæ
VERK

Afmæ
ALLT
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Óbre
Afmæ

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

TM

brunnar og tankar

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is

Er stíﬂað?
FJARLÆGJUM STÍFLUR
• Röramyndavélar
• Hitamyndavélar
• Dælubíll
Þ e k k i n g o g ár at u g a r e y n s l a

VALUR H ELGASON ehf.
Sími 896 1100 & 568 8806 • www.stiﬂa.is
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

VLT® Aqua Drive hraðastýring fyrir dælur
Sparar orku - sparar peninga
Danfoss VLT® AQUA Drive hraðastýringin setur ný viðmið varðandi
notendaviðmót, orkusparnað, snjalla virkni og lágan rekstrarkostnað
•
•
•
•

Þrepastýring dælukerfa
Stöðvar sjálfkrafa dælu ef engin notkun er
Þurrkeyrsluvörn fyrir dælur
Tryggir mikilvæga vatnsdreifingu

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

