
FRÉTTABRÉF
LAGNAFÉLAGS  ÍSLANDS

„Lofsvert 
lagnaverk 2013“

Hátíðarhöld vegna 
afhendingar  

viðurkenninga fyrir 
lofsvert  

lagnaverk 2013
verða haldin miðviku

daginn 15. október 2014, 
kl.16.00.

Viðurkenninguna hlaut  
með öllum sínum  

glæsilegu lagnakerfum
Lýsi hf. 

Viðurkenningarhafar eru, Arkþing, 
VSB, Efla, VSÍ, Ísloft,  
Blikksmiðurinn og

Landslagnir.

Verndari hátíðarinnar er hr. Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti Íslands.

FRÉTTABRÉF NR. 122

2. TBL. 
28. ÁR GANG UR
OKTÓBER 2014



Út gef andi:
LAGNA FÉ LAG

 ÍS LANDS
The Icland ic Heat ing, 

Ventilat ing and 
Sanit ary Associ ation

Ysta bæ 11
110 Reykja vík

Sími: 892 4428
Kennitala: 530487-1649
Netfang: lafi@simnet.is

Heimasíða: lafi.is
Erum á Facebook 

Rit stjórn og ábyrgð:
Krist ján Ott ós son

Ritnefnd: 
Guðmundur Hjálmarsson 

tæknifræðingur,
Birgir Hólm Ólafsson

pípulagningameistari,
Ólafur Bjarnason

 blikksmíðameistari, 
Þorlákur Jónsson 

verkfræðingur
 Rúnar Bachmann 

rafvirki.

Um brot og prentun:
Litróf ehf.

Efnisyfrlit
Ávarp, Sveinn Áki Sverrisson 3

Skýrsla stjórnar LAFÍ, Kristján Ottóson 5

Skýrsla Viðurkenningarnefndar LAFÍ, Þórður Ólafur Búason 9

Útdráttur úr erindi, Egill Skúli Ingibergsson 11

Fagráð loftræstikerfa, Kjartan Mar Eiríksson 13

Gísli Jón Helgason, minning 14

Afhending lagnakerfa - hvernig er best að standa að því?, Bjarni Einarsson 15

Loft í hringrásarkerfum, Sveinn Áki Sverrisson 18

Nýtt húsnæði Iðunnar, ÓLafur Ástgeirsson 21

Fagráð pípulagna, Snæbjörn R. Rafnsson 22

Viljayfirlýsing 24

Samantekt á Lagnafréttum 1 til 43 25

Endurbirting frá 12. mars 1992, Kristján Ottóson 26

Lagnafélagið minnir á heimasíðu félagsins 

www.lafi.is

NÚ ERUM VIÐ KOMNIR Á FACEBOOK

Við auglýsum eftir tilnefningum fyrir
 „Lofsvert lagnaverk 2014.“

Sendið tilnefningar á netfangið: lafi@simnet.is 
eða hringið í síma 892 4428.

Lagnafélag Íslands



 3

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Áherslur LAFÍ 
hafa ávallt verið að efla eftirlit og óháðar úttektir. Nú hyllir undir það 
með nýjum byggingarlögum, byggingarreglugerð og tilkomu Mann
virkja stofnunar (MVS).
 
Félagar í LAFÍ 
hafa unnið mikið verk með MVS í að gera skoðunarbækur sem verða 
verkfæri byggingafulltrúa og faggildra skoðunarstofa við yfirferð verka. 
Við skulum vera bjartsýn að þetta muni lyfta lagnageiranum mikið. 
Þarna er komin farvegur sem bundin er í lögum og auðvelt að aðlaga og 
þróa. Nú má beina orku LAFÍ í átt til félagsmanna. Rökræður um vinnu og hlutverk byggingafulltrúa 
og löggjafans heyrir fortíðinni til. 

Hlutverk LAFÍ 
er að stuðla að þróun í lagnatækni og samvinnu hagsmunaaðila greinarinnar sem eru hönnuðir, 
iðnaðarmenn, skólar og fræðslusetur og seljendur lagnabúnaða. Stjórn LAFÍ hefur hug á að taka 
samtal með áhugasömum lagnamönnum eins konar rýnihóp til að mynda framtíðaráherslur hvernig 
félagið getur sinnt hlutverki sínu best. Að leiða saman fólk með mismunandi sjónarhorni hefur 
verið aðalsmerki LAFÍ á ráðstefnum og fræðslufundum. 

Er kominn tími 
til að skipta um gír? Getur verið að lagnamenn vilji fá hnitmiðaðar upplýsingar og fræðslu (verk
færi) sem má nota strax í verkefni frekar en yfirlit, umræðu og stöðu um lagnamál? Getur verið að 
hönnuðir og iðnaðarmenn geti gengið að vísu leiðbeiningum um hvernig eigi að velja, hanna eða 
framkvæma hluti á vefsíðu LAFÍ?

Til þess að LAFÍ 
geti rækt skyldur sínar þarf mannafla, búnað, aðstöðu og fé. Í dag eru 100 manns sem greiða 
félagsgjöld. Miðað við systur félög á Norðurlöndum (DANVAC,FINVAC..) þá eru 0,71 meðlimur á 
hverja 1000 íbúa. Fyrir LAFÍ (ICEVAC) ættu félagsmenn þá að vera 200320. Gert verður átak í að 
afla nýrra félagsmann og eru fyrirtæki og stofnanir okkur efst í huga. Ársgjald er 3.000 kr eða sem 
nemur einni pitsu fyrir tvo með gosi. 

Ávarp

Sveinn Áki Sverrisson.

Nýir tímar – nýjar áherslur!
Sveinn Áki Sverrisson formaður Lagnafélags Íslands (LAFÍ)



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Á döfinni 
hjá LAFÍ og samstarfaðilum er fræðslufundur um mál sem brennur á mörgum sem er, stýring 
á bruna og reyklokum í loftræsikerfum. Nú ætlum við að fara yfir kröfur til slíks búnaðar 
samkvæmt byggingarreglugerð, þannig að öllum verði það ljóst sem mæta á fræðslu
fundinn hverjar kröfurnar eru og hvernig við uppfyllum þær og hver sér um þennan verkþátt. 
Fræðslufundurinn verður haldinn í október í samvinnu við birgja og söluaðila. Fundurinn verður 
auglýstur fljótlega.

Weholite
lagnakerfið
Weholite rörirn hafa sömu tæknilegu eigin-
leika og PE plastvatnsrör, en eru umtalsvert 
léttari. Það leiðir af sér að þau eru auðveldari 
og hagkvæmari í lagningu en önnur fráveiturör 
og gefur möguleika á breiðu stærðar- og 
stífleikasviði

Set ehf | Röraverksmiðja | Sími: 480 2700 | Fax: 482 2099 | set@set.is

Set ehf • Set Pipes GmbH
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Minning 
Sigurðar Grétars Guðmundssonar og Ragnars Gunnarssonar

1. Inngangur
Starfsemi Lagnafélags Íslands er margbrotin. Starfið fellst í útgáfu, 
ráðstefnuhaldi, rekstri Gæða matsráðs, Viðurkenningarnefndar, auk 
þriggja fagráða, fræðslu og uppbyggingu. 

2. Aðalfundur 2013
Síðasti aðalfundur Lagnafélags Íslands var haldinn 15. apríl 2013 hjá 
Danfoss á Íslandi. 

Í stjórn voru kosnir eftirfarandi menn:
Grétar Leifsson, verkfræðingur Eflu, Benedikt Jónsson, verkfræðingur Mannvirkjastofnun, Kristján 
Oddur Sæbjörnsson verkfræðingur, Lagnatækni, Sigurður Sigurðsson, rafmagnsiðnfræðingur 
Hitastýringu, Steinar Gíslason, markaðsfulltrúi, Snæbjörn R. Rafnsson pípul.m. / byggingartæknifr. 
Kristján Kristjánsson, vél og iðnaðartæknifræðingur.  

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 ráðstefna „um nýju byggingarreglugerðina“ „framtíðarsýn um afhendingu 
lagnakerfa“. – Sjá fréttabréf nr.120. – www.lafi.is 

4. Gæðamatsráð
(Vísað er til skýrslu formans Gæðamatsráðs Egils Skúla Ingibergssonar). Sjá Fréttabréf nr.122. – 
www.lafi.is

5. Viðurkenningarnefnd
Hofið Menningarhúsið Akureyri hlaut viðurkenninguna „lofsvert lagnaverk 2013“. Vísað er að 
öðruleyti til skýrslu formans Viðurkenningarnefndar Þórðar Ólafs Búasonar. Sjá Fréttabréf nr.122. 
www.lafi.is

Skýrsla stjórnar
Lagnafélags Íslands, fyrir starfsárið 2013 til 2014, lögð fram á aðalfundi félagsins 

þriðjudaginn 15. apríl árið 2014.

Kristján Ottósson framkvæmdarstjóri Lagnafélags Íslands

Kristján Ottósson.
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6. Fagráð pípulagna
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Snæbjörns R. Rafnssonar. Sjá Fréttabréf nr.122. www.lafi.is

7. Fagráð loftræstikerfa
Vísað er til skýrslu stjórnanda ráðsins Kjartans Mar Eiríkssonar. Sjá Fréttabréf nr.122.  www.lafi.is

8. Fagráð stjórnkerfa
Formaður ráðsins mætti ekki á fundinn Sigurður Sigurðsson.

9. Lagnafréttir 
Ekkert blað af Lagnafréttum hefur komið út á þessu ári. Sjá www.lafi.is

10. Fréttabréf
Fréttabréf Lagnafélags Íslands hefur komið 2 sinnum út á starfsárinu, blað nr. 120, 121 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 pípulagninga
meistari, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Þorlákur Jónsson verkfræðingur og Rúnar Bachmann 
rafvirki. Sjá www.lafi.is

11. Heimasíða  
Heimasíða félagsins hefur verið styrkt með ýmsu efni er snertir félagið. Fundargerðir, bæði frá 
stjórnarfundum og fundum Fagráða er reynt að setja sem fyrst inn á síðuna.

Þá er til að taka nýjan vettvang „orðið er laust“ „pistla“ skrif um lagnamál almennt, álíka og 
Sigurður Grétar Guðmundsson skrifaði fyrir okkur í Fasteignablað Morgunblaðsins í 16 ár, fyrir 
hrun, og hafi hann í minningunni 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, 43 bókum af Lagnafréttum, og 122 Fréttabréfi. Sjá heima
síðu www.lafi.is

Þekkið þið eitthvað annað félag sem bíður upp á annað eins af fræðsluefni öllum að 
kostnaðarlausu.
Þá er einnig margt og mikið fleira um félagið sem menn finna ef siglt er um heimasíðuna. www.
lafi.is

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. 
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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 2013, tengiliður okkar er Sigurður Magnús Harðarson, 
véltæknifræðingur.

14. ASHRAE
Við sóttum ekki aðalfund ASHREA í Bandaríkjunum árið 2013, tengiliður okkar er Kristján Ottósson 
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands. 

15. Mannvirkjastofnun 
Gott samstarf er á milli Mannvirkjastofnunnar og Lagnafélagsins, í stjórn félagsins situr fulltrúi 
stofnunarinnar Jón Guðmundsson verkfræðingur.

Stærsta málið sem unnið er að á milli félagsins og Mannvirkjastofnunarinnar varðar „úttekt á 
lokafrágangi lagnakerfa“, þar eru í samstarfsnefnd Benedikt Jónsson Mannvirkjastofnun, Kristján 
Oddur Sæbjörnsson og Kristján Ottósson frá Lagnafélaginu, unnið er að lausn þeirra mála. 

Aðilar hafa gert með sér VILJAYFIRLÍSINGU. Sjá www.lafi.is 

Hofið Menningarhúsið Akureyri hlaut viðurkenninguna „lofsvert lagnaverk 2013“. 
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Mannvirkjastofnun og Lagnafélag Íslands hafa gert með sér óformlegt samstarf undanfarin ár 
og hafa aðilar unnið saman að málfundum og ráðstefnum um lagnamál.

Í byggingarreglugerð er enginn gerður ábyrgur í frágangi á samvirkni tækja.
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 innbyrðist 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? 

16. Ráðstefna um afhendingu lagnakerfa
Ráðstefna um „Framtíðarsýn“ afhending lagnakerfa var haldin 20. nóvember 2013 hjá Verkís 
Suðurlandsbraut 4, 8. hæð. Sjá www.lafi.is,  Lagnafréttir 42 og fréttabréf 120. 

17. Félag Eldri borgara Reykjavík
Stjórn Lagnafélags Íslands bauð Félagi eldri borgara 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, námskeiðið var haldið 2012 og tókst vel.

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 umhverfis hitann í herberginu að umhverfi hita ofnlokanns. Ekkert 
námskeið var haldið á síðasta ári.

Þörfin á fræðslu til notendans er mikil og ekki er vitað til þess að slík fræðsla hafi farið fram 
áður. Leiðbeinandi á námskeiðinu var Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélagsins.

– Sjá www.lafi.is Lagnafréttir 43 

18. Lagnakerfamiðstöð Íslands
Nú eru liðin fimm 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 full þakkað. Þá vil ég þakka stjórn 
félagsins fyrir gott samstarf.
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Ágætu félagar í Lagnafélagi Íslands.
Lagnafélag Íslands veitti fyrst viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk í 
nýbyggingu á Íslandi árið 1990. 

Tilgangur með viðurkenningunni hefur ætíð verið að leita leiða til 
að efla gæðavitund fag manna. Viðfangsefnin hafa verið húsnæði, 
þar sem gerðar eru miklar og almennar kröfur um gæði og frágang 
lagnakerfa en einnig hagkvæmni og skynsamlega framkvæmd verka.

Viðurkenningarnefndina skipa nú þeir:
Hilmar Hjartarson, pípulagnameistari, 
Kristján Nielsen, rafvirki, 
Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari
og  Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur formaður.

Fyrir nefndina hefur ávallt starfað Kristján Ottósson, spunameistari Lagnafélagsins, blikksmíða
meistari og vélstjóri sem ritari nefndarinnar.

Eins og alltaf voru könnuð viðfangsefni víðsvegar um landið. Viðfangsefni hafa að jafnaði verið 
skoðuð af ritara jafnvel ásamt völdum sérfræðingum, nefndinni allri eða hluta hennar. Í nefndinni 
hefur ávallt verið tekist á um verkefnin eins og vænta má þegar margar leiðir eru að sameiginlegu 
markmiði. En aldrei hefur verið vikið frá því að niðurstaðan skuli efla þróun í lagnamálum og 
gæðavitund starfandi aðila og vandað val á lagnaleiðum ásamt lagnaefnum.

Nýbyggingarverkefnið 2012 sem hlaut viðurkenningu árið 2013 var Hofið Menningarhús 
Akur eyri.

Handbók, hönnun og heildarverk við lagnir í húsi Hofs er vandað. Svigrúm og aðgengi að 
öllum tækjum og lögnum er til fyrirmyndar og handverk iðnaðarmanna ber vott um vandvirkni 
og nákvæmni.

Raflagna og stýrikerfi, úðakerfi og mörg sérhæfð pípulagnakerfi, sem öll bera vitni um sömu 
gæði.

Stofnkerfi neysluvatns er með lækkuðu hitastigi. Síðan er með blöndunartækjum náð viðeigand 
hitastigi fyrir hvern notkunarstað.

Upphitun hússins er bæði með gólf og lofthita og ofnum, mismunandi eftir svæðum og einnig 
kæling. Mesta heildarloftmagn í loftræstikerfum er um 92.000 m3/klst og er eða að meðaltali um 
4 loftskipti. 

Skýrsla
Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands,  

flutt á aðalfundi félagsins 15. apríl 2014

Þórður Ólafur Búason verkfræðingur

Þórður Ólafur Búason.



Kröfur um hljóðstig eru hæfilegar sem næst NR20 frá umhverfi og lagnabúnaði hússins og 
aðeins strangari í tónleikasölum.

Hofið er frábærlega einfalt að ytri og innri gerð og kostnaðargát viðhöfð af nokkurri fyrirhyggju, 
en vandað í alla staði og innviðir mæta vel þeim fjölmörgu þáttum sem slíku húsi er ætlað að 
þjóna.

Handhafar viðurkenninga eru:
Verkfræðistofa norðurlands ehf. Fyrir hönnun lagnakerfa.
Blikkrás ehf. Fyrir smíði loftræstikerfa.
Bútur ehf.,- Haraldur Helgason ehf. Fyrir pípulagnir.
Rafmenn ehf. Fyrir hönnun stjórnkerfi lagnabúnaðar.
Raftákn ehf. Fyrir uppsetningu rafstýrikerfi / hússtjórnarkerfi.
Verkís hf. Fyrir ráðgjöf um hljómburð.
Arkþing ehf. – Arkitema AS. Fyrir góða samvinnu við gerð lagna og loftræstikerfa.
VSI Öryggishönnun & ráðgjöf ehf. Fyrir brunahönnun.

Undirritaður þakkar samnefndarmönnum samstarf og einlægni sem nauðsynlegt er ríki til þess að 
markmið og leiðarljós Lagnafélags Íslands skili sér til þeirra sem að lagnamálum starfa á Íslandi 
og til eigenda og notendanna sem búa í húsum sem unnið er að á Íslandi á hverjum tíma.
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Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Símenntun í iðnaði NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytt námskeið sem í boði eru.

»  NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF

»  NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

»  TÖLVUNÁMSKEIÐ

»  TÖLVUSTUDD HÖNNUN 

»  HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

»  BÍLGREINASVIÐ

»  BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ 

»  MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

»  MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

»  PRENTTÆKNISVIÐ

FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN



Ábyrgð meistara á verki. 
Tilefni þessa erindis, eru fyrirspurnir til framkvæmdastjóra um ábyrgð 
meistara í sambandi við að kunna skil á. Þar að auki eru fjölmörg 
atriði þar sem gerð er grein fyrir almennum og sérstökum  kröfum til  
hæfis hans.

Hér er ekki verið að koma fram
með einhver ný og sérkennileg atriði heldur er um að ræða að menn 
hafa raðað  kröfum og ábyrgðum upp á skipulegan hátt og með ákveð
num tengslum/skýringum við störf verkefnisstjórans, og eru, þegar 
grannt er skoðað, sjálfsagður hluti þeirra starfa,  sem þið sem meista
rar hafið innt af hendi meira eða minna  í ykkar daglegu störfum. 

Hér verður eingöngu bent á 
nokkur atriði sem snúa að ábyrgð meistara (verkefnisstjóra) til þess að sýna að ábyrgðarsviðið  nær 
lengra en bara til faglegra atriða sérsviðs hvers meistara. Hér verða ekki kynnt dæmi um afleiðin
gar þess að þeim atriðum sem nefnd eru er ekki sinnt, en þið þekkið eflaust allir slík dæmi, ég vil 
benda á sérstaklega þar sem verk ykkar skarast við verk annarra meistara
Þau atriði,   sem einkum vísa til ábyrgðar eru m.a.

Hagsmunaaðilar,  
en verkefnastjóri á að greina þá og hvaða mismunandi hagsmuni þeir hafa að gæta í verkefninu 
og forgangsraða þeim eftir mikilvægi  fyrir verkefnið.

Áhætta og tækifæri,  
verkefnastjóri á að vera vakandi fyrir hugsanlegum áhættuþáttum og tækifærum verkefnisins, og 
er ábyrgur fyrir  aðkomu og þátttöku hagsmunaaðila eftir því sem þörf krefur.

Gæði 
í verkefni snúa að því að hvaða marki tilteknir eiginleikar afurðar uppfylla verkefniskröfur. 
Gæðastjórnun  verkefnis nær til allra áfanga og verkþátta þess, frá skilgreiningu til verkloka. 
Meistari  ekki bara ábyrgur fyrir sínum hluta í stóru verki heldur er hann meðábyrgur fyrir gæðum 
t.d. íbúðar sem notandi tekur við.  Hættusvæði í gæðastjórnun verkefnis eru sérstaklega  snerti
fletir á milli verkefna. 

Útdráttur úr erindi
flutt á aðalfundi Lagnafelags Íslands 15.04.2014

Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur

Egill S. Ingibergsson.
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Aðföng
og mannauður, gera þarf áætlun um aðföng og mannauð þar sem kröfur til eiginleika og mats 
á þeim koma fram. Í verkefnastjórnun þarf að ganga úr skugga um að einstaklingarnir búi yfir 
nauðsynlegri tæknilegri kunnáttu og hæfni og að þeir fái aðgengi að fullnægjandi upplýsingum 
og tækjum og þjálfun.

Upplýsingar og skjölun, 
gerð skýrsla um stöðu verka, framvindu og hvernig kröfum er fullnægt.  Skjölun felur í sér 
varðveislu gagna, upplýsinga og þekkingar og dreifingar til þeirra hagsmunaaðila sem þurfa.

Samskipti,  
verkefnastjórinn útbyr samskiptaáætlun, þ.e. hverjir þurfa hvaða upplýsinga,  og tryggir að þeir 
fái þau gögn sem þeim ber.

Þetta er allt kunnuglegt á ég von á, en undirstrikar það sem áður var sagt að ábyrgð meistara 
nær til margra atriða, sem ef til vill hafa ekki alltaf fengið þá umfjöllun sem þurfti. Sérstaklega 
það samhengi sem er í ábyrgð allra stjórnenda sem að verki koma að það er heildarverkið sem er 
ábyrgst að fullnægi kröfum.

Þetta atriði er til dæmis úttekt á lokafrágangi lagnakerfa, þar sem sérstaklega verður að líta til 
loftræstikerfa en þar vantar of oft á að endanlegu heildarverki sé skilað sem skyldi.
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Hlutverk fagráðsins er að fjalla og álykta um mál sem stjórn og 
framkvæmdastjóra Lagnafélags Íslands leggur fyrir það. Fagráðið 
aðstoðar einnig við námskeiða, ráðstefnu og fundarhöld á vegum 
félagsins.

Haldnir voru þrír fundir í fagráðinu á þessu starfsári.

Fundað var m.a. um:
 Áhrif breyttra krafna í byggingarreglugerð um lokaúttekt á loka  

frágang lagnakerfa.
 Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa.
 Greinargerð hönnuðar um lagnakerfi til leyfisveitanda.
 Ófullgerða uppdrætti af lagnakerfum á verkstað.
 Hönnun loftræsingu íbúðarhúsnæðis, þaka og þakrýma.

Það er álit fagráðsins að sá þriggja ára frestur sem öryggisúttekt veitir til lokaúttektar dragi 
lokafrágang á lagnakerfum á langinn. Gera á sömu kröfur til frágangs á lagnakerfum í öryggisúttekt 
og lokaúttekt. 

Gera þarf einhvern ákveðinn fagmann ábyrgan fyrir því að kerfin virki eins og til er ætlast.
Almennt virðist sem hönnuðir lagnakerfa séu ekki byrjaðir að skila inn greinargerð um kerfin 

til leyfisveitenda eins og kveðið er á um í byggingarreglugerð. Mannvirkjastofnun á að gefa út 
leiðbeiningar um framkvæmd greinarinnar.

Ennþá ber á því að iðnaðarmönnum sé gert að vinna eftir ófullgerðum uppdráttum af lagna
kerfum á verkstað.

Algengast er að loftræsa íbúðarhúsnæði með því að opna glugga. Ef húsnæðið er upp á margar 
hæðir er oftast sett í það útsogskerfi.

Aðalhönnuðir og hönnuðir burðarvirkja hanna yfirleitt loftræsingu þaka og þakrýma.
Ekkert varð úr ráðstefnu um gerð hönnunargagna til úttektar á lokafrágangi lagnakerfa, fram

kvæmd hennar og úttektaraðila sem halda átti á hausmánuðum ársins 2013.
Fundargerðir fagráðsins má nálgast á heimasíðu LAFÍ, www.lafi.is

Fagráð loftræsikerfa
Kjartan Mar Eiríksson, verkfræðingur, formaður ráðsins

Kjartan Mar Eiríksson.
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MINNING

Gísli Jón Helgason
Kveðja frá Lagnafélagi Íslands

Gísli Jón Helgason fæddist á Eyrarbakka 11. 
nóv ember 1945. Hann lést á Landspítalanum 
19. maí 2014. Gísli ólst upp hjá móðursystur 
sinni Guðrúnu E. Gísladóttur á Þingeyri Dýra
firði. 

Eftir grunnskóla stundaði Gísli sjómennsku 
frá Þingeyri. Árið 1965 fluttist hann til 
Reykja víkur og hóf störf hjá Ísleifi Jónssyni 
byggingarvöruverslun og starfaði þar allt til 
dauðadags. Gísli var mikill áhugamaður um 
stangveiði lærði fluguköst hjá Kastklúbbi 
Reykjavíkur á tímabilinu 1975-1977 og stundaði 
kennslu í þeirri íþrótt æ síðan. 

Hann starfaði í kast- og kennslunefnd S.V.F.R. 
og var í Ármönnum,veiðifélagi, bæði í húsnefnd 
og stjórn.

Gísla var tvívegis þökkuð störf sín hjá Ísleifi 
Jónssyni hf. með skrifum um hann í Fréttabréfi 
Lagnafélagsins.

Viðmót Gísla við viðskiptavini Ísleifs Jónssonar var einstætt, þarna var gaman að 
koma og maður kom aftur og aftur, vegna þess að þarna leið manni vel, Gísli gekk á móti 
viðskiptavininum og heilsaði með hlýju handtaki og bauð upp á kaffi.

Fyrir stuttu veitti fyrirtækið Ísleifur Jónsson hf. Gísla gullúr fyrir farsæl störf.
Útför Gísla Jóns Helgasonar fór fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 27.maí 2014 að 

viðstöddu miklu fjölmenni.

     Fyrir hönd Lagnafélags Íslands

     Með hinstu kveðju
     Kristján Ottósson
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Afhending lagnakerfa –
hvernig er best að standa að því?

Bjarni Einarsson fyrrverandi útgerðarstjóri.

Grein með þessu upphafi birtist af Sveini Áka Sverrissyni véltækni
fræðingur BSc.MPH í Lagna fréttum 42, á bls.4–6, og vakti athygli 
mína, því hvet ég alla sem koma nálægt lagnakerfum á einhvern hátt 
að kynna sér hana og lesa vandlega oftar en einu sinni.

Ástæða þess að þessi grein snart undirritaðan svo kirfilega að 
hann las hana margoft er eflaust sú að fyrir um það bil áratug stóð 
undirritaður ásamt öðrum frammi fyrir því vandamáli að skifta þurfti 
um upphitun og loftræstibúnað í Þingeyrarkirkju í Dýrafirði. 

Umfangsmikil endurbót stóð yfir á kirkjunni sem var friðuð og varð 
að endurbyggjast í upphaflegri mynd engu mátti breyta hvorki utan 
dyra né innan það var því nokkur vandi að sigla milli skers og báru við 
lausn á þessum verkefnum.Endurbótanefndinni sem kjörin var til þess 
að stjórna þessum verkefnum var mikill vandi á höndum,og margt var skoðað í þessu sambandi 
en niðurstaðan varð sú að hafa skyldi samband við „Lagnafélag Íslands“ og leita eftir ráðgjöf hjá 
því í þessu tilfelli. 

Framkvæmdastjóri félagsins Kristján Ottósson tók málaleitan þessari vel, en bað um nokkurra 
daga frest til að athuga málið .Svar kom frá Kristjáni þar sem fram kemur að hann hafi lagt 
málið fyrir Rafn Jensson verkfræðing og þeir orðið sammála, eftir að hafa skoðað teikningar af 
kirkjunni, um hvers eðlis þetta kerfi þyrfti að vera ef að unnt yrði að koma því fyrir með tilliti til 
verndunarsjónarmiða Húsafriðunarnefndar. 

Kristján kom síðan vestur til Þingeyrar og skoðaði hann kirkjuna með tilliti til þess hvort kerfi það 
sem haft var í huga kæmist fyrir í kirkjunni og taldi hann svo vera. Endurbótanefndin var búin að 
koma sér saman um kvers hún vænti af þessari breytingu á loftræsti og hitunarbúnaði kirkjunnar 
og kom þar ýmislegt til álita.

1. Hitunarkerfið hiti kirkjuna hæfilega og væri auðvelt í notkun.
2. Loftræstikerfið yrði hljóðlátt en fullnægði þó þeim væntingum sem gerðar yrðu til þess. 
3. Að hægt yrði að hafa lágmarkshita á kirkjunni utan notkunartíma hennar.

Nú þurfti að fá lagnamann inn í verkið, var því leytað persónulega til Kristjáns Ottóssonar hjá 
Lagna félagi Íslands. Eftir að hafa grennslast fyrir um þau verk sem hann hafði verið viðriðinn 
áður, var ákveðið að fá hann til þess að stýra verkinu frá A til Ö. Fékk hann með sér Rafn Jensson 
verkfræðing, samstarf þeirra var með ágætum, Rafn kom aldrei vestur.

Bjarni Einarsson.
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Það kom í ljós að kjallari undir kirkjunni, reyndist nægjanlega rúmgóður til þess að koma fyrir 
Hita og Loftræstikerfi sem fyrirhugað var. Loft inntak var sótt í jörðu um 20m frá Kirkjunni og 
tekið inn í kjallarann. 

Undirritaður var byggingarstjóri, og fylgdist grant með hönnun og uppbyggingu hita og loft
ræstikerfinu. Kristján Ottósson var blikksmíðameistarinn á verkinu og fékk hann menn frá Hinni 
landsfrægu vélsmiðju á Þingeyri sér til aðstoðar.

Kristján Ottósson skrifaði „Handbók“ fyrir Hitaog loftræstikerfið og er þar mjög ýtarlega sagt 
frá virkni tækja og samvirkni þeirra í kerfinu. Sjá heimasíðu félagsins lafí.is

Hvert einasta tæki fékk sína kennitölu (númer) og allt spilaði þetta saman virknislega séð.
Kristján var mjög harður með eftirfylgni hvað varðar réttar tengingar í rafmagni, ef virknin var 

ekki rétt hjá rafvirkjanum, lét hann rífa upp aftur og breyta þar til rétt virkni úr hverju tæki fyrir 
sig var fundin.

Í lokin prófaði Kristján hverja og einustu virkni í kerfinu og sá um að allt passaði saman við 
„Handbókina“, sem var og er lykillinn að uppbyggingu og rekstur Hitaog Loftræstikerfis Kirkjunnar. 

Það var athyglisvert að horfa á þá mælitækni „skynjunartækni“ sem Kristján beitti til að tryggja 
rétta straumstefnu á loftinu sem blásið er inn um ristarnar sem dreifa loftinu um kirkjuna án þess 
að snerta líkama þeirra sem í kirkjunni sitja. 

Með honum í lokasprettinn kom eiginkona hans Þóra Hafdís, sem sat í kirkjunni á brjósta
haldaranum einum fata að ofanverðu, og með bera fætur, þannig skynjaði hún loftstreymið í 
kirkjunni. Þessi skynjunar stillitækni klikkaði ekki.

Það er álit undirritaðs að þarna hafi verið vel að verki staðið og frágangur verksins vandaður og 
til fyrirmyndar. Nú eru liðin tíu ár síðan lagnakerfinu var skilað til eigenda, og á þessum tíu 
árum hefur ekkert bilað í lagnakerfinu, (bara þurft að skipta um síur). Sjón er sögu ríkari.

Í sama riti Lagnafréttir 42 er á blaðsíðum 9–12 eftirfarandi:

Hver ber ábyrgð á virkni kerfa við afhendingu?
Framtíðin í afhendingu lagnakerfa.

Eftir Friðrik S.Kristinsson byggingatæknifræðing Lagnatækni verkfræðistofa

Þarna kemur margt athyglisvert fram og virðast svörin geta orðið ærið loðin og margvísleg en 
upp úr stendur að Byggingarreglugerð Ríkisins, væntanlega sú nýasta beri mesta ábyrgina að 
frágengnum eigendum og Byggingastjóra. Það skyldi þó aldrei vera að sá sem heldur á Tékkheftinu 
í það og það skiftið beri að lokum ábyrgðina?
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Inngangur
Í þessari grein verður varpað ljósi á hvernig hægt er að tappa af lofti í 
hringrásarkerfi (lokuðum hita og kælikerfum).  

Loft í hringrásarkerfum veldur hávaða, lélegri hringrás, slökum 
afköstum á hitagjöfum, stíflum í ofnlokum og öðrum tækjum vegna 
tæringarefna og tæringu á stállögnum og ofnum. 

Hvaðan kemur loftið?
Kalt vatn inniheldur 2030mg/l af upp
leystu lofti við andrúmsloftsþrýsting. 
Lagnakerfi sem er fyllt með köldu 
vatni eða frostlagarblöndu sem er 
síðan hitað upp verður að tappa af lofti. 

Taka má dæmi þessu til skýringar:
Ef við hitum vatn í potti þá má sjá loftbólur myndast áður en 

suða myndast Á sama hátt gerist það ef við opnum vatnsflösku 
með kolsýrðu vatni þá myndast gasbólur og þær stiga upp á 
yfirborðið þegar tappinn er tekin úr og þrýstingur er minni. Leysni 
vatns á lofti og súrefni (gasi) fer eftir hitastigi og þrýstingi vatns. 
Við getum lagt á minnið þessa reglu:

 Þar sem þrýstingur fellur = loft losnar úr vatni (efst í kerfi)
 Þar sem hitastig hækkar = loft losnar úr vatni (eftir varmaskipti/hitara)

Við rekstur kerfisins kemur loft inn með þrennum hætti:

 með áfyllingu á fersku vatni
 vegna undirþrýstings (sog)
 um pakkdósir á dælum, lokum og þéttingum sem ekki eru gasþéttar (súrefnisþéttar)

Lausnir
Nokkra lausnir eru til til þess að fjarlægja loft eða súrefni úr hringrásarkerfi. Þrír möguleikar eru 
algengastir og skal nota þá alla:

1. Setja loftskrúfur eða lofttæmi loka (handvirkir loft aftöppunarlokar)
2. Setja sjálfvirka flotloka (sjálfvirk loft aftöppun)
3. Nota loftskiljur

Loft í hringrásarkerfum
Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur BSc. MPM  

og starfar á VSB Verkfræðistofu ehf.

Sveinn Áki Sverrisson.
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Handvirkir loft aftöppun
Loft lokar eru staðsettir í kerfi þar sem nauðsynlegt 
er að tæma loft út við fyrstu áfyllingu vatns á 
kerfi. Það eru staðir sem liggja hæst í kerfinu. Loft 
aftæmingalokar fást einnig með slöngutengi þannig 
að tæma má loft ofan í ílát. Þessir lokar eru oft 10 eða 
15mm. Á ofnum og öðrum búnaði eru loftskrúfur. Þetta 
eru nálarventlar sem opnaðir er með sérstökum lyklum. 

Sjálfvirki loft aftöppun
Sjálfvirkir loft aftöppun eru útbúnir sem litill kútur (hús) 
með flotholti sem opnar fyrir loka í toppnum og hleypir 
út uppsöfnuð loft í kútnum. Alltaf skal setja stopploka við þessi tæki til að hægt sé að skipta um þá 

án þess að tappa þurfi vatni af kerfinu. 
Sjálfvirk loftaftöppun er sett á sama 
staði og handvirkir loftaftöppunarlokar 
þ.e. á hæstu staði kerfisins. 

Ef vatnshraði er 
mjög lítill í kerfinu (< 
0,5m/s) er staðsetning 
á sjálfvirkum loft af  
töppunum efst á pípu 

í streymisátt. Hringrásarkerfi í dag eru oft með meiri vatnshraða sem veldur 
því að vatnið dregur með sér loft framhjá þessum stöðum því er mælt með að 
staðsetja einnig sjálfvirka loftaftöppun þar sem rennsli er á niðurleið. Loftbólur 
þurfa meiri hraða en vatnshraðinn er í rörinu til að fylgja með vatnsrennsli niður 
á við. Loftbólur leita því upp. 

Loftskiljur 
Tvær gerðir eru af loftskiljum er aðallega notaðar í húskerfum:

miðflóttaaflsskilja
viðloðunarskiljur

Loftskiljur skal staðsetja þar 
sem þrýstingurinn er lægstur og hiti hæstur. 
Þessi staður er efst í kerfinu á framrásarlögn. 
Oft er erfitt að koma því 
við og er því loftskilja 
sett á soghlið á dælu 
strax eftir upphitun í 
hitakerfum en framan 

Mynd 1. Staðsetning á aftöppunarlokum. Af ör
yggis ástæðum þarf að setja tappa á þessa loka.

 Sjálfvirk loftaftöppun

Mynd 2. Miðflóttaaflsskilja.
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við varmaskipti í kælikerfum. Ef dæla er staðsett 
á bakrás að varmaskipti skal staðsetja loftskilju 
eftir varmaskipti á hita kerfum og framan við 
kæla á kælivatnskerfum. Miðflóttaaflsskilja 
skilur út loftbólur í kerfinu en illa loft sem 
uppleyst er í vatninu sem örsmáar loftbólur. 
Ávallt skal nota viðloðunarskilju.

Viðloðunarskilja vinnur þannig að vatnið 
mætir aragrúa af götóttum hólkum (PAL hringir) 
sem gera það að verkum að örloftbólur bindast 
yfirborði, safnast saman í stærri loftbólur og stíga upp í hólf þar sem þeim er hleypt út um flotloka 
með sjálfvirkum hætti. 

Niðurlag
Áfylling vatns á hringrásarkerfi þarf að vera þannig að loft sem er til staðar fyrir áfyllingu sé rekið 
út án hringrásar og handvirkar loftaftöppunar skrúfur og loft aftöppunar lokar opnir. Þegar kerfi 
er ræst og hita hleypt á þarf sjálfvirkan búnað til að aðstoða við að ná uppleystu lofti úr vatninu.

Þess ber að geta að loft kemst alltaf inn í kerfi vegna 
þess að pakkningar, plastpípur og þéttingar eru ekki allar 
gasþéttar. Þar sem þrýstingur er mestur og hitastig lægst er 
vatnið gráðugast í að draga til sín loft í gegnum þessa hluti. 
Þess vegna kemur loft stöðugt inn í kerfið einhverju mæli 
sem þarf að fjarlægja. 

Nefna þarf að loftskiljur virka illa þegar þrýstingur 
í hringrásakerfum er orðinn hærri en 1,52bar fyrir 
hitakerfi (fjögra hæða hús) og 55,5bar (tveggja hæða 
hús) í kælivatnskerfum þar sem þær eru staðsettar. Í þeim 
tilfellum verður að nota aðrar tegundir loftaftöppunar t.d. 
undirþrýstingsskilju.

Mynd 3. Viðloðunarskilja.
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Á vormánuðum flutti IÐAN fræðslusetur í nýtt og stærra húsnæði í 
Vatnagörðum 20 í Reykjavík. Um er að ræða um 2.000 fermetra hús 
þar sem verða skrifstofur og aðstaða fyrir bóklegt og verklegt 
námskeiðahald. Í Vatnagörðum 20 er öll starfsemi IÐUNNAR á 
höfuðborgarsvæðinu sameinuð á einum stað en hún var áður á þremur 
stöðum. 

Aðstaða fyrir námskeiðahald þar sem fram fer verkleg kennsla hefur 
stækkað og batnað verulega. Í húsinu eru bílaverkstæði, málmsuðu
verkstæði, slípirými og kennslustofur auk sam eiginlegs rýmis sem 
ætlað er fyrir stök námskeið þar sem komið er með tæki í húsið.

Kennslukerfi fyrir lagnamenn
Sprinkler kennslukerfi sem var í Lagnakerfamiðstöðinni var tekið niður og hefur verið endurbætt 
og sett upp í Vatnagörðum 20. Þar verður þar notað áfram til kennslu á réttindanámskeiðum 
fyrir pípulagningameistara um vatnsúðakerfi.  Einnig stendur til að koma upp fleiri lagnakerfum 

til kennslu á námskeiðum fyrir 
pípulagningamenn og einnig fyrir 
kennslu nemenda á háskólastigi. 
Þau kerfi verða væntanlega 
sett upp með tilstyrk birgja sem 
ævinlega hafa stutt við fræðslustarf 
IÐUNNAR.

Námskeið á haustönn 2014
Á haustönn 2014 verður að vanda 
fjöldi námskeiða í boði. Námsvísir 
annarinnar er nýkominn út þar sem 

námskeiðin eru kynnt en auk þess má finna allt námsframboði IÐUNNAR á idan.is. Meðal 
námskeiða sem verða í boði fyrir lagnamenn má m.a. nefna: 

Nýtt húsnæði IÐUNNAR
IÐAN fræðslusetur flutt í Vatnagarða 20

Ólafur Ástgeirsson Sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs. 

Ólafur Ástgeirsson.

Afhending lagnakerfa
Tilbúnar tengigrindur
Frágangur votrýma
Þrýstiloftskerfi
Varmadælur
Vatnsúðakerfi

Plastsuða 
Málmsuða
Ál og álsuða
Vökvatækni 
Kælitækni 
Uppbygging loftræsikerfa

Stillingar loftræsikerfa
Hefðbundinn stjórnbúnaður 
hitakerfa
Rafeindabúnaður 
í hitakerfum
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Við stofnun LAFÍ 1986 var hugsjón kraftmikilla lagnamanna að 
leggja sitt af mörkum til að bæta faglegt umhverfis lagnageirans. 
Markmiðin lágu m.a í bættri hönnun, uppsetningu og lokafrágang 
lagnakerfa.       
     
Fagleg umgjörð lagnageirans, í sinni breiðustu mynd, var það 
mál efni sem fékk langmestu umræðu fagráðs pípulagna 20132014. 
En af hverju.? Niðurstaða ráðsins var að það vantaði uppá samráð 
úr öllum hornum lagnageirans, núna þegar á að ná sameiginlegum 
markmiðum. Í dag eru allir að gera sitt besta en hver í sínu horni. Það 
er forsenda, að umgjörð lagnageirans sé samvirk, svo hægt sé að 
ná þeim markmiðum sem framundan eru. Markmiðin eru stórauknar 
kröfur um gæði og vinnuaðferðir.

Betur má ef duga skal, þrátt fyrir að öflugt starf LAFÍ hafi lyft grettistaki og haldið umræðunni 
á lofti í gegnum árin. Almennt virðist lagnageirinn ekki alveg vera að gera sig líklegan til að taka 
á móti þeim breyttu kröfum, sem verður að lögum núna eftir 8 mánuði. Þetta hefur verið rætt í 
einhverjum hornum, sumir eru komnir vel af stað, aðrir ekki, og einhverjir vita ekkert hvað er verið 
að biðja um. Tillaga fagráðsins að lausn málefnisins, var að kalla saman lykilmenn fagfélaga og fá 
mat þeirra á þessari niðurstöðu og hvernig/hvort vilji sé til að fylgja málefninu áfram.

Fagráðið hafði þá vinnureglu að koma saman 1 þriðjudag annan hvern mánuð. Út úr 
þessari vinnu komu nokkuð áhugaverðar ályktanir og tillögur að lausn, sem sjá má í fundargerðum 
inná vef LAFÍ. 5 fundir ráðsins auk tveggja fræðandi sérfunda um annarsvegar starfsemi/
ályktun SART og hinsvegar starfsemi/ályktun Félag pípulagnameistara. Það stóð til að tala við 
öll fagfélög sem mynda umgjörð lagnageirans og fá þeirra mat/ályktun á þessu stærsta málefni 
fagráðsins. 

Fagráðið tók annars fyrir öll málefni sem stjórnin bar undir ráðið, þar má m.a. nefna: Rætt 
og ályktað var um fyrirkomulag nýs gangagrunnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er 
heldur utan um skoðanir vatnsúðakerfa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er mjög þarft og gott átak 
á vegum Mannvirkjastofnunar og SHS sem skilað hefur miklum árangri í eftirfylgni á gæðum 
vatnsúðakerfa á höfuðborgasvæðinu. Það var ályktun ráðsins að þrátt fyrir að vel hafi verið gert þá 
þurfi að skerpa á vanköntum í regluvirki er lúta að skoðunum, þjónustuaðilar hafa kvartað og leiða 

Fagráð pípulagna
Skýrsla flutt á aðalfundi 15.apríl 2014 

Snæbjörn R. Rafnsson, tæknifræðingur/pípulagningameistari ÍAV hf. 
fyrrverandi stjórnandi Fagráðs lagnakerfa

Snæbjörn R. Rafnsson.
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þarf málið til lykta. Það liggur fyrir ályktun og tillaga að lausn í fundarbókun inná vef LAFÍ, 
eftir að ráðið hafði rýnt í reglugerðir og önnur gögn til stuðnings ályktunni. 

Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa, með hvaða hætti á að standa að þeim. 
Það liggur fyrir ályktun og tillaga að lausn í fundarbókun inn á vef LAFÍ eftir að ráðið hafði 
rýnt í reglugerðir og önnur gögn til stuðnings ályktunni. 

Önnur málefni/fyrirspurnir til fagráðs
Það liggur einnig fyrir ályktun og tillaga að lausn í fundarbókun inná vef LAFÍ eftir að ráðið 
hafði rýnt í reglugerðir og önnur gögn til stuðnings ályktunni. 

Að lokum vil ég nefna: Nýjar hugmyndir, nýjar nálganir, nýir menn. Búum til jarðveg/umhverfi 
sem eru hvati í þessar áttir, ef þær raddir fá ekki farveg, vilja allir hlutir festast í gömlum hefðum, 
slæmar hefðir líka. Nýjar reglugerðir kalla eftir nýjum umbótum og að framþróun verða í umhverfi 
lagnamanna. Gömul og góð reynsla og nýjar ferskar nálganir fara vel saman.

Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum í fagráðinu og stjórninni ánægjulegt samstarf.

brunnar og tankarTM
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fr. v. Björn Karlsson og Kristján Ottósson
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Samantekt á Lagnafréttum 1 til 43  
Allar þessar bækur 43 sem gefnar hafa verið út af Lagnaféagi Íslands eru á heimasíðu 
félagsins  lafi.is 

 
Heiti.   Efnistök. 
Lagnafréttir  1.  Varmaskiptar, (fyrstu framsögumenn LAFÍ,  Sveinn Torfi Sveinsson, Guðni  
    Jóhannesson, Hafsteinn Blandon og Sæbjörn Kristjánsson). 
Lagnafréttir  2.  Snjóbræðslulagnir. 
Lagnafréttir  3.  Fræðslufundur um hönnun, útboð, smíði, eftirlit og úttekt hita- og  
    Loftræstikerfa. 
Lagnafréttir  4.  Stjórntæki og stýribúnaður. 
Lagnafréttir  5.  Um brunamál og brunavarnir. 
Lagnafréttir  6.  Leiðbeiningar varðandi uppsetningu á reik- hitageisla- og brunalokum í  
   Loftræstikerfi.  
Lagnafréttir  7.  Lagnir í Fiskeldi. 
Lagnafréttir  8.  Handbók fyrir lagnakerfi. 
Lagnafréttir  9.  Fræðslufundur og Tæknisýning á Akureyri. 
Lagnafréttir  10. Fræðslufundur og Tæknisýning á Ísafirði. 
Lagnafréttir  11. Ráðstefna um fráveitur og sorp. 
Lagnafréttir  12. Ráðstefna og Tæknisýning á Egilstöðum. 
Lagnafréttir  13. Ráðstefna um  jarðvegshitun og snjóbræðslu. 
Lagnafréttir  14. Ráðstefna og Tæknisýning um orkunýtingu á Selfossi. 
Lagnafréttir  15. Skemdar lagnir í húsum. 
Lagnafréttir  16. Fræðslufundur um einangrun. 
Lagnafréttir  17. Fræðslufundur um votrými í húsum. 
Lagnafréttir  18. Ráðstefna, samræmt byggingareftirlit allra hagur. 
Lagnafréttir  19. Ráðstefna um rör í rör lagnakerfi. 
Lagnafréttir  20. Ráðstefna um loftræstingu í skólum. 
Lagnafréttir  21. Fundur um nýjungar í lögnum, haldinn á Egilstöðum. 
Lagnafréttir  22. Nýjungar í hugbúnaði og vélbúnaði til stýringa á lagnakerfum. 
Lagnafréttir  23. Fundur um málmtæringu og kröfur til lagnakerfa í grófu umhverfi. 
Lagnafréttir  24. Fundur um framtíðarsýn í lagnamálum. 
Lagnafréttir  25. Ráðstefna um Kælirafta. 
Lagnafréttir  26. Fundur um lagnir í gömlum húsum. 
Lagnafréttir  27. Ráðstefna um loftræstingu í íbúðarhúsum. 
Lagnafréttir  28. Handbók fyrir loftræsti- og hitakerfa. 
Lagnafréttir  29. Handbók fyrir loftræsti- og hitakerfa, 
Lagnafréttir  30. Ráðstefna um úttekt á lokafrágangi lagnakerfa. 
Lagnafréttir  31. Ráðstefna um aðferð við samanburð tilboða. 
Lagnafréttir  32. Frárennslislagnir innan lóðarmarka. 
Lagnafréttir  33. Loftræsting í íbúðar- og atvinnuhúsum. 
Lagnafréttir  34. 20 ára afmælisrit Lagnafélags Íslands. 
Lagnafréttir  35. Ráðstefna um gæðamál í pípulögnum. 
Lagnafréttir  36. Ráðstefna um lagnakerfi í landbúnaði. 
Lagnafréttir  37. Skýrsla um „skoðun á hita- og loftræstikerfum í 35 byggingum á landsvísu“. 
Lagnafréttir  38. Ráðstefna um skýrslu á „skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“. 
Lagnafréttir  39. Úttektir á lagnakerfum, virkni og lokafrágangur. 
Lagnafréttir  40. Ráðstefna um Varmadælur. 
Lagnafréttir  41. Ráðstefna um hönnun og gerð neysluvatnskerfa m.t.t. öryggis gagnvart  
    notendum. 
Lagnafréttir 42.  „Framtíðarsýn“,  við afhendingu lagnakerfa.     
Lagnafréttir 43.  Námskeið um notkun stjórntækja á hitakerfum. 
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Fyrir hönd Lagnafélags Íslands býð ég ykkur velkomin til þessarar 
ráðstefnu, þar sem ætlunin er að fjalla um notkun hitaveituvatns til 
snjóbræðslu og jarðvegshitunar.

Á þessu sviði hefur orðið mikil þróun frá árinu 1987 er þessi 
málaflokkur var brotinn til mergjar innan Lagnafélags Íslands og þá 
birtar niðurstöður í Lagnafréttum 2.

Hugmyndin að bræða snjó og ís af gangstéttum, tröppum, bíla
stæðum og jafnvel heilum götum með því að nota hitaveituvatn mun 
vera orðin a.m.k. 50 ára gömul hér á landi.

Fyrsta snjóbræðslukerfið sem vitað er um var hannað af Einari 
H. Árnasyni og Birgi G. Frímanssyni árið 1952 og lagt úr járnrörum í 
tröppur Menntaskólans í Reykjavík og hitað upp með hitaveituvatni.

Tryggvi Gíslason pípulagningameistari hannaði og lagði snjóbræðslukerfi úr járnrörum í tröppur 
Austurbæjarbarnaskólans í Reykjavík árið 1955.

Lögð voru upphituð göng undir Miklubrautina í Reykjavík árið 1959, hannað af Sveini Torfa 
Sveinssyni en lagt úr járnrörum af Sigurði J. Þorkelssyni pípulagningameistara.

Fyrsta snjóbræðlsukerfið sem lagt er úr plaströrum sem vitað er um, er hannað og lagt árið 
1960 af Kristni Auðunssyni pípulagningameistara í bílaplan framan við bílskúra að Safamýri 87, 
Reykjavík.

Ef við skoðum hvenær byrjað var að nota heitt vatn til ræktunar er það árið 1850 að fyrst voru 
ræktaðar kartöflur í náttúrulega volgu landi við Laugarnar í Reykjadal í Suður  Þingeyjarsýslu.

Í Reykjahverfi er byrjað að leiða heitt vatn í opnum ræsum árið 1886.
Á Draf1astöðum í Fnjóskadal hóf Sigurður Sigurðsson fyrrum búnaðarmálastjóri fyrstur manna 

að flytja heitt vatn í lokræsum árið 1888.

Endurbirting frá 12. mars 1992 
Ráðstefna um 

jarðvegshitun, setning 
ráðstefnunnar

 

Sjá Lagnafréttir nr.13  www.lafi.is
Kristján Ottósson vélstjóri/blikksm.m. Framkv.stj. Lagnafélags Íslands

Kristján Ottósson.
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Ef við tölu m um nútímagarða er það eftir því sem ég best veit bræðurnir á Hvammi II, Flúðum, 
þeir Jóhannes og Kjartan Helgasynir sem voru fyrstir til að hita upp garð með því að leggja í hann 
plaströr og veita í þau heitu vatni árið 1973.

Fleiri hafa fylgt eftir og sennilega eru nú yfir hundrað þúsund fermetrar matjurtagarða hitaðir 
á þennan hátt.

Notkun hitaveituvatns til snjóbræðslu og ýmiss konar jarðvegshitun vex nú mjög hratt. Sem 
dæmi um stór snjóbræðslukerfi má nefna:

Við Flugstöð Keflavík: Flughlöð ca. 15.000 m2  og  Bílastæði ca. 22.000 m2, alls 37.000 m2. 
Í gervigrasvellinum í Laugardal í Reykjavik ca. 8.000 m2 og þar til viðbótar eru nokkrir vellir hér 

á stór Reykjavíkur svæðinu.
Í bílastæðum við Kringluna í Reykjavík ca. 26.000 m2.
Þar að auki eru fjöldi snjóbræðslukerfa við opinberar byggingar og verslanir. ca. l0.000  20.000 

m2 að stærð.
Snjóbræðslukerfi í einkainnkeyrslum er lítið vitað um, en gæti verið á bilinu fra 100.000 m2 til 

200.000 m2.
Flest þessara kerfa hafa verið lögð eftir árið 1980.
Frumáætlun um snjóbræðslu í gamla miðbæ Reykjavíkur, það er í Kvosinni, Grjótaþorpi og 

Tjarnargötu var gerð í febrúar 1991. Samanlagt flatarmál snjóbræðslusvæðanna er um 50.000 m2. 
Síðast liðin tvö sumur hefur verið unnið við I. áfanga og lagðar snjóbræðslulagnir í nær 14,000 m2.

Hjá Akureyrarbæ er áætlun um að búið verði að leggja 6.500 m2 snjóbræðslu á sumri komanda, 
og það er rúmlega einn tíundi miðað við Reykjavík og gengur einnig upp í hausatöluviðmiðunina.

Af þessari upptalningu má ljóst vera að ráðstefna um snjóbræðslulagnir og jarðvegshitun er ekki 
einungis tímabær, heldur mjög gagnleg og nauðsynleg nú þegar framtíðarstefnumótun á þessu 
sviði er í undirbúningi.

Auðvitað eru möguleikar fólks til að takast á við þessi verkefni afar misjafn, og er samvinna 
tækni og iðnaðarmanna til framkvæmda algjör forsenda þess, að fólk fái þá bestu nýtingu á heitu 
vatni sem stefnt er að.

Ráðstefnan er mikilvægur vettvangur fyrir sveitarstjórnarmenn, tæknimenn, iðnaðarmenn, 
garðyrkjubændur og fólk sem stendur í lóðaframkvæmdum.

Hér er tækifæri til að leggja enn frekari grunn að árangursríkri stefnumörkun í þessum annars 
svo lengi einmana og yfirgefna málaflokki.

Undirbúningur að þessari ráðstefnu er samstarfsverkefni Lagnafélags Íslands, Lagnadeildar 
Rann sóknarstofnunar byggingariðnaðarins, Hitaveitu Reykjavíkur, Orkustofnunar, Sambands 
íslenskra hitaveitna og Félagi ráðgjafaverkfræðinga.

Og er fulltrúum þessara aðila þökkuð góð störf við undirbúningsvinnuna.
Kostir til nýtingar varma til umhverfishitunar eru margir, því er það von fundarboðenda, að 

árangur af ráðstefnuhaldinu verið sem bestur og skili sér sem fyrst í markvissri hönnun og 
framkvæmd.
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Standandi fv.: Helgi 
Pétursson, Ísloft og 
Jón Guðmundsson 
varaformaður, 
Mannvirkjastofnun.
Sitjandi fv.: Sveinn 
Áki Sverrisson 
formaður, VSB, 
Kristján Oddur 
Sæbjörnsson ritai, 
Lagnatækni og  
Guðmundur Páll 
Ólafsson, form. 
Félags pípu lagninga
meistara. Á innfelldu 
myndunum eru, tv. 
Birgir Hólm Ólafsson 
gjaldkeri, Iðunni og 
th. Gunnar Sigurðsson 
rafvirkja meistari, 
Blikksmiðurinn.

Stjórn Lagnafélags Íslands 2014–2015

Sýnishorn af lagnakerfi úr tækjaklefa í LÝSI hf.
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LÁTTU ÞÉR EKKI 
VERÐA KALT Í VETUR!
VOR-YL ofnar BYKO eru framleiddir samkvæmt hæstu gæðakröfum 
í Evrópu. RÚNT-YL ofnar eru sérsmíðaðir af Ofnasmiðju Suðurnesja 
samkvæmt óskum viðskiptavina BYKO. 
Leitið upplýsinga hjá sölumönnum okkar.www.BYKO.is

Nánari upplýsingar: 
lagnadeild@byko.is, 
sími 515-4040.

LAGNAVERSLUN

facebook.com/BYKO.is

MIKIÐ ÚRVAL AF DÆLUM

LAGNAEFNI 
SEM ENDIST

SOGÞRÝSTIDÆLUR
BORHOLUDÆLUR
BRUNNDÆLUR



PÍPARAR 
ATHUGIÐ!
Ný Lagnaverslun í Skútuvogi.

Sérinngangur fyrir pípara, fagleg þjónusta, 

og gríðarlegt úrval.

Munið píparakaffið alla föstudaga kl 08-10.

hluti af Bygma

LAGNAVERSLUN
HÚSASMIÐJUNNAR

sérverslun píparans
Reykjavík
Ferill ehf, verkfræðistofa, Mörkinni 1
Framkvæmdasýsla ríkisins, Borgartúni 7
Gólfhitalagnir ehf, Gvendargeisla 68
TÓV verkfræðistofa ehf, Óðinsgötu 7
Tæknivangur ehf, Kirkjustétt 26
Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf, 

Síðumúla 1
Verkfræðistofa Þráinn/Bened ehf.,
 Laugavegi 178

Seltjarnarnes
Önn ehf, verkfræðistofa, Eiðistorgi 15

Kópavogur
JÓ lagnir sf, Fífuhjalla 17
Snertill, verkfræðistofa, Hlíðasmára 14
Stífluþjónustan ehf, Kársnesbraut 57
Vektor, hönnun og ráðgjöf ehf, Hamraborg 11

Hafnarfjörður
Blikkhella ehf, Rauðhellu 12
Bortækni ehf, Miðhrauni 14
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
Strendingur ehf, Fjarðargötu 13 15

Reykjanesbær
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
Tækniþjónusta S.Á., Hafnargata 37, A

Mosfellsbær
Pípulagningaþjónusta B Markan ehf, 

Kvíslartungu 42
Vélsmiðjan Sveinn ehf, Flugumýri 6

Borgarnes
J.K. Lagnir ehf, Brákarsundi 7

Akureyri
Blikkrás ehf, Óseyri 16

Húsavík
Vermir sf, Höfða 24a

Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf, Dynskógum 15

Neskaupstaður
Fjarðalagnir ehf, Borgarnausti 8

Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Vestmannaeyjar
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, 

Kirkjuvegi 23

Eftirtaldir aðilar styrkja 
útgáfu blaðsins

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Þökkum stuðninginn
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