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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Forseti Íslands Herra Ólafur Ragnar Grímsson og aðrir gestir. 
Það er mikill heiður að bjóða ykkur öll velkomin hér í Lýsi í dag.    
Hér stendur til að veita viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk árið 

2013. Það er gleðilegt að eftir því sé tekið sem vel er gert og við hér hjá 
Lýsi erum afar stolt af þeim árangri sem samtarf okkar við hönnunar og 
verktaka sem komu að þessu mikla verki hefur skilað.

Það var á vormánuðum árið 2003 sem ákveðið var að endurbyggja 
verksmiðju fyrirtækisins frá grunni. Kröfur um ný gæðakerfi og breyttar 
aðferðir í vinnslu á lýsi voru koman fram og ljóst að í þáverandi húsnæði 
gætum við aldrei mætt þessum kröfum. Ráðist var í byggingu fyrri hluta 
verksmiðjunnar árið 2004 og ný verksmiðja, rannsóknarstofa og 
skrifstofur tekin í notkun í maí 2005. Með tilkomu nýju verksmiðjunnar jókst afkastageta í 
framleiðslu úr 3000 tonnum á ári í 6.500 tonn. Það má segja að við höfum búið við þó nokkurn luxus 
í þessum framkvæmdum, því á meðan við vorum að prufukeyra nýju verksmiðjunna var sú gamla 
keyrð áfram, þar til búið var að sníða nýju verksmiðjunna fullkomlega að okkar þörfum. Þá hófs 
framleiðsla í nýju verksmiðjunni á hágæða vörum okkar við bestu aðstæður sem völ er á.

 Á sama tíma hófum við mikla markaðssókn með okkar góðu vöru á nýja erlenda markaði. Gæði 
okkar vöru leyndu sér ekki og markaðurinn tók okkur fagnandi. Það má segja að ævintýrið hafi 
byrjað og árið 2009 var verksmiðjan full keyrð svo framleiðslugetan dugði ekki fyrir eftirspurnina. 
Árið 2010 var tekin ákvörðun um að tvöfalda húsnæði og verksmiðjum. Byggingarframkvæmdir 
hófust í maí 2011 og var nýi hlutinn tekinn í notkun ári seinna. Framleiðslugeta okkar í dag er því 
um 13.000 tonn og sannarlega eins sú stærsta og best útbúna verksmiðja í heiminum til 
framleiðslu á náttúrulegum fiskolíum.

Til gamans má nefna að lagnakerfið í húsinu er um 50 km. Ef allt er lagt saman gætum við dælt 
hrálýsinu okkar sem framleitt er í þorlákshöfn, það og hingað á Fiskislóð. 

Þetta hefur verið skemmtileg vegferð og eins og fyrr segir ævintýri líkast að taka þátt í þessari 
uppbyggingu á fyrirtækinu. Það hefði okkur aldrei tekist ef ekki væri fyrir framúrskarandi hæft 
starfsfólk og svo öllum þeim frábæru aðilum sem komu að hönnun og uppbyggingu húsa og 
verksmiðju. 

Kristjáni Ottóssyni framkvæmdarstjóra Lagnafélags Íslands ber sérstaklega að þakka sitt ötula 
starf við að efla gæðavitund í hönnun og uppsetningu lagna. Sú viðurkenning sem Lagnafélagið 
stendur fyrir er hvetjandi fyrir viðurkenningarhafa um að halda áfram sínu góðu störfum og vera 
sífelt að bæta sig. Viðurkenningin er frábært framtak hjá Lagnafélagi Íslands og við hjá Lýsi h.f. 
óskum félagsmönnum og viðstöddum til hamingju með daginn.

Ávarp

Katrín Pétursdóttir.

Katrín Pétursdóttir forstjóri Lýsi hf. Reykjavík setti hátíðina
„Lofsvert lagnaverk 2013“, 

við hátíðlega athöfn í Lýsi hf. 15. október 2014.



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, forsvarsmenn Lýsis og aðrir 
gestir.

Frá árinu 1990 hafa verið veitt verðlaun fyrir vel unnið lagnaverk.  
Þessi viðurkenning er eftirsótt og menn eru stoltir af því af hafa fengið 
hana. 

En hvað þarf til að skila góðu lagnaverki. 
Þarf 5 háskólagráður, eða meistarskóla í viðkomandi iðn eða þarf 

áralanga reynslu við störf við lagnir. Nú hugsi hver fyrir sig.
Þeir sem hafa áhuga á skipulagi verkefna vita að til þess að verkefni 

takist vel þarf meðal annars þetta:
• rétta fólkið, 
• góða áætlun og góð fyrirmæli um það hvað eigi að gera,
• mikil og opin samskipti þannig að samræming sé góð,
• vita hvaða hlutir geta farið úrskeiðis þannig að hægt sé að vera undirbúinn
• og fólk með mikla löngun til að ljúka málum, klára loka hnykkinn

En við vitum það að gott lagnaverk  er ekki fárra manna verk heldur góð samvinna og áhugi allra 
sem að verkefninu koma. Það er lítið pláss fyrir þá sem vinna einir út í horni.

Þess vegna segi ég við ykkur, til hamingju verðlaunahafar , hættið aldrei að læra og takið lýsi á 
hverjum degi.

Sveinn Áki Sverrisson.

Ávarp
Sveinn Áki Sverrisson formaður Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við 
afhendingu viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2013, við hátíðlega 

athöfn í Lýsi hf., að Fiskislóð 5–9 í Reykjvík 15. október, 2014. 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Viðurkenningarnefnd lofar 
lagnakerfið hjá Lýsi hf.

Vel að öllu staðið

Lýsi hf. fékk viðurkenninguna „Lofsvert lagnaverk 2013“, sem Lagnafélag Íslands stendur fyrir.
Nýbygging við verksmiðju- og skrifstofuhús Lýsis hf. á Granda í Reykjavík varð að þessu sinni fyrir 
valinu hjá viðurkenningarnefnd Lagnafélagsins. 

Í umsögn nefndarinnar segir að í 4.000 fermetra byggingu fyrirtækisins veki athygli hve vel sé 
að öllu staðið, en í verksmiðjunni sé meðal annars flókin og nær sjálfvirkur búnaður til matvæla- og 
lyfjaframleiðslu.

„Handhafar viðurkenningar 2013“

Talið frá vinstri nr 1: Kristján Ottósson framkvæmdarstjóri LAFÍ. 2: Hrafn Stefánsson Eflu hf. 3: Logi Friðriksson Eflu 

hf. 4: Davíð Þór Björnsson Eflu hf. 5: Inga Hersteinsdóttir VSI ehf. 6: Eyþór Víðisson VSI ehf. 7: Hallur Kristmundsson 

Arkþing ehf. 8: Helgi Hannesson Lýsi hf. 9: Katrín Pétursdóttir Lýsi hf. 10: Snorri Már Björnsson Lýsi hf. 11: Almar 

Gunnarsson Landslagnir. 12: Ragnar Þór Hannesson Landslagnir. 13: Konráð Ægisson Ísloft ehf. 14: Karl Hákon 

Karlsson Blikksmiðnum hf. 15: Valdimar Þorsteinsson Blikksmiðnum hf. 16: Sveinn Áki Sverrisson VSB. 17: Gunnar 

Sigurðsson Blikksmiðnum hf. 18: Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands.



Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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Þá veitti félagið þeim Friðriki  
S. Kristins syni og Sæbirni Kristjánssyni 

Heiðursmannaviðurkenningu 
fyrir farsælt ævistarf

 

 

Símenntun í iðnaði 
NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

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

NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF

NÁMSSAMNINGAR OG SVEINSPRÓF

TÖLVUNÁMSKEIÐ

TÖLVUSTUDD HÖNNUN

BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ 

HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

BÍLGREINASVIÐ

MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

PRENTTÆKNISVIÐ
 www.idan.is

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, Friðrik Sveinn Kristinsson byggingartæknifr. Sæbjörn 
Kristjánsson byggingartæknifr, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson Forseti Íslands afhenti viðurkenningar og silfurmerki 
félagsins.
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Ávarp
Þórður Ólafur Búason verkfræðingur formaður Viðurkenningarnefndar 

Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við afhendingu 
viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2013, við hátíðlega athöfn 

að Fiskislóð 5-9 í Reykjvík 15. október, 2014. 

Gleðilega hátíð virðulegi Forseti Íslands og aðrir lagnamenn. 
Lagnafélag Íslands veitir nú 25. árið viðurkenningu fyrir lofsvert 
lagnaverk í nýbyggingu á Íslandi. Tilgangur með viðurkenningunni 
hefur ávallt verið að efla gæðavitund fagmanna og ráðamanna 
húsbygginga svo þeir allir megi verða lagnamenn.

Viðurkenningin er nú eins og áður veitt fyrir verkefni þar sem gerðar 
eru miklar og almennar kröfur um frágang og gæði lagnakerfa.

Viðurkenningarnefndina skipa þeir Hilmar Hjartarson, pípu lagna  -
meistari, Kristján Nielsen, rafvirki, Ólafur Bjarnason, blikk smíðameistari 
og Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur formaður. Fyrir nefndina starf-
aði að vanda Kristján Ottósson, spunameistari Lagnafélagsins, 
blikksmíðameistari og vélstjóri sem ritari nefndarinnar.

Að þessu sinni voru eins og áður skoðuð nokkur viðfangsefni sem til hafði spurst. Viðfangsefnin 
voru ýmisst skoðuð af ritara, nefndinni allri eða hluta hennar. Niðurstaða nefndarinnar vitnar um 
leiðarljósið að valið efli þróun í lagnamálum, gæðavitund starfandi aðila um vandað verk og val á 
lagnaleiðum ásamt lagnaefnum. 

Niðurstaðan var 4000m2 viðbygging við hátækniverksmiðju Lýsis hf. og skrifstofuhús að Fiski-
slóð 5-9 sem fyrir var 5500m2 svo að nú er samstæðan fullkomin heild nærri 9500 m2 og 65000 m3. 

Þórður Ólafur Búason.
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Mér er það ljúft og skilt að 
minn ast þess sérstaklega að faðir 
minn hóf störf hjá Tryggva Ólafs-
syni í Lýsi 1939 og vann þar 
stríðsárin þegar hernámslið lagði 
undir sig hluta verksmiðjunnar á 
Grandavegi. Sjálfur vann ég ca 
1964 að byggingu við verk smiðj-
una þar. Þá var Tryggvi Ólafsson 
sem faðir minn hafði unn ið fyrir í 
upphafi enn á ferð. 

Við feðgar áttum góðar minn-
ingar um Tryggva. Er ánægjulegt 
að sjá að arftakar hans hafa gert 
hér góða hluti. 

Þegar litið er til þessarar tæp-
lega 4000m2 viðbygg ingar með 
flóknum nærri sjálfvirkum mat-
væla  framleiðslubúnaði sem nálg-
ast lyfja framleiðslu og til heyrandi 
vaktkerfum þá vaknar spurningin: 

Er þetta hægt? Já, allt ber um 
það vitni. Frá glæsilegri aðkomu á 
lóð, lögnum í húsnæðinu, tækja-
klefum og að frábæru aðgengi að 
tækjum til reksturs og viðhalds. 

Um er að ræða ýmis sérhæfð 
stjórn  kerfi, rafkerfi og vaktkerfi, 
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pípu lagnakerfi svo sem úðakerfi, 
kælikerfi og snjóbræðslukerfi. Einnig 
eru í húsnæðinu loftræstikerfi sem 
þjóna ólíkum kröfum á skrifstofum og 
verksmiðju.

Frágangur og umgengni er hag-
leiksmönnum og notendum til sóma 
og ber vitni um áhuga, reynslu, getu 
og þekkingu á viðfangsefnum.

Við óskum öllum sem hér eiga hlut 
að til hamingju og velfarnaðar í fram-
tíðinni.

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.

hluti af Bygma

AllT FRÁ gRUNNI AÐ góÐU HEIMIlI 
SíÐAN 1956

...meira fyrir fagmenn!

Þjónusta og þekkt vörumerki á frábæru verði í Húsasmiðjunni.



Herra forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson, ágætu gestir.
Hvort sem fólk starfar við framleiðslu lýsis eða lagna þá er að öllum 

mikilvægt að uppskera árangur erfiðis síns.   
 Það má sannarlega segja að það gerir Lýsisfólk hér með þessari 
glæsilegu verksmiðju og ekki enn síður það fólk sem samankomið er 
hér í dag til að veita viðtöku viðurkenninga, fyrir sín störf á sviði 
lagnakerfa, úr hendi Lagnafélags Íslands.

Það er sérstaklega ánægjulegt að þeim félögum Sæbirni og Friðriki 
hjá Lagnatækni voru veitt hér sérstök heiðursviðurkenning fyrir 
áratuga störf sín á sviði lagnamála, kom mér reyndar á óvart, hélt að 
þeir hefðu fyrir löngu fengið þær viðurkenningar, enda fullt tilefni til.

Ég vil nota tækifærið hér og hrósa sérstaklega mínu fólki með sitt 
framlag, sem síðar leiddi af sér þá viðurkenningu sem okkar fyrirtæki hefur móttekið hér í dag.

Og að lokum vil ég óska öllum viðurkenningahöfum innilega til hamingju og fyrir hönd þeirra 
allra þakka ég auðsýndan heiður.
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Ávarp
Þorsteinn Ögmundsson blikksmíðameistari/véltæknifræðingur, 

flutti þakkarávarp við afhendingu viðurkenninga 
„Lofsvert lagnaverk 2013“, við hátíðlega athöfn 

Í Lýsi hf. Reykjavík, 15. október 2014, í Lýsi hf. Reykjavík.

Þorsteinn Ögmundsson.
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Heiðursmannaviðurkenning 
veitt fyrir farsælt ævistarf

Friðrik Sveinn Kristinsson byggingartæknifræðingur

Friðrik er fæddur í Reykjavík árið 1946. Árið 1962 hóf hann nám í 
húsasmíði þá 16 ára, og lauk sveinsprófi 1966.

Í beinu framhaldi af sveinsprófi hóf hann nám við Tækniskóla 
Íslands, og lauk B.Sc. prófi í Byggingartæknifræði frá þeim skóla árið 
1971, með lagnir og loftræstingu sem valgrein. 

Friðrik hefur síðan þá unnið við hönnun lagna- og loftræstikerfa, í 43 
ár.

Eftir námið í Tækniskólanum 1971, hóf hann störf hjá verkfræði-
stofunni Önn sf. hjá Gunnari Pálssyni og vann þar í 16 ár, til 1987, svo 
til eingöngu við hönnun á sviði lagna- og loftræsikerfa. Friðrik fékkst 
við mörg fjölbreytileg verkefni á tíma sínum hjá Önn, þar sem unnið 
var að mörgum áhugaverðum og krefjandi verkefnum. 

Árið 1987 hóf Friðrik störf hjá Lagnatækni og hefur starfað þar síðan. Fljótlega eftir komuna til 
Lagnatækni lágu leiðir saman í starfi með Sæbirni Kristjánssyni. Forsjá og Lagnatækni áttu 
ánægjulegt samstarf í hönnun Endurreisnar Þjóðleikhússins í kringum 1990. 

Sama var upp á teningnum í gerð Safnahússins í Reykjavík við Tryggvagötu. Sú vinna hefur síðan 
haldið farsællega áfram eftir að þeir hófu samstarf hjá Lagnatækni. Hjá Lagnatækni hefur Friðrik 
í gegnum tíðina stýrt hönnun á fjölda Skóla- og Íþróttamannvirkja, Menningarbygginga og hinum 
ýmsu Iðnaðarbyggingum.

Allt frá tíma sínum hjá Önn hefur Friðrik fengist við hönnun tengdum heilbrigðisgeiranum og nú 
síðustu ár fékkst hann við forhönnun á nýjum Landsspítala Íslands. Hjá Lagnatækni tók Friðrik við 
viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk fyrir Rannsóknarbyggingu Actavis í Hafnarfirði 2006.

Friðrik sat í undirbúningsnefnd að stofnun Lagnafélags Íslands. Þá sat hann í stjórn þess 1989 
til 1990 og aftur 2001 til 2002. Þá var hann fulltrúi í Gæðamatsráði og Byggingarstaðlaráði um 
árabil þar sem hann tók þátt í staðlagerð á lagnasviði í fagnefnd. Samhliða þessu hefur Friðrik 
tekið þátt í fjölmörgum fyrirlestrum og ráðstefnum hjá Lagnafélaginu.

Verkefni á starfsferli hafa verið mjög fjölbreytt og gefandi, sem hafa stöðugt leitt til framfara í 
leit að framþróun í lausnum á því sviði sem starfið nær yfir. 

Friðrik segir það gæfu að öðlast þann lífsferil að fá að upplifa ánægju í starfi og tilhlökkun að 
mæta nýjum verkefnum.

Friðrik er kvæntur Þóru Jakobsdóttur og eiga þau saman þrjú börn, tvo syni og eina dóttur, en 
fyrir átti Friðrik eina dóttur.

Friðrik S. Kristinsson.
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Heiðursmannaviðurkenning 
veitt fyrir farsælt ævistarf

Sæbjörn Kristjánsson byggingartæknifræðingur

Sæbjörn er fæddur í Reykjavík árið 1947. Hans starfsvettvangur hefur 
alla tíð verið í tengslum við byggingar. Ungur vann hann á sumrum 
sem handlangari fyrir iðnaðarmenn og 16 ára hóf hann nám í húsa-
smíði. Hann lauk Meistaraskóla og hlaut meistararéttindi í húsasmíði 
árið 1970. 

Árið eftir hóf hann síðan nám í byggingartæknifræði við Tækniskóla 
Íslands og lauk því námi árið 1976. Eftir nám starfaði hann á 
Verkfræðistofu Jóns B. Stefánssonar til ársins 1980, er hann stofnaði 
Verkfræðistofuna Forsjá með Jóni. Á þessum árum var Sæbjörn 
skipaður í Skólanefnd Tækniskóla Íslands fyrir hönd Tæknifræðinga-
félags Íslands og sat þá jafnframt í Menntunarnefnd félagsins. 
Sæbjörn var prófdómari í nokkur ár við TÍ og prófdæmdi lokaverkefni 
útskriftarnema á sviði lagna- og loftræsikerfa. Sæbjörn starfaði um árabil sem dómkvaddur 
matsmaður í málum er tengdust byggingariðnaði og var meðdómandi hjá Héraðsdómum á því 
sviði. Hann var einnig skipaður til setu í Gerðadómum á þessum árum.

Verkfræðistofan Forsjá starfaði frá 1980 fram til 1999 þegar hún var lögð niður. Sæbjörn gekk 
þá til samstarfs við vini sína Axel H. Sölvason og Friðrik S. Kristinsson í Lagnatækni og hafa þeir 
rekið þá stofu saman síðan. 

Sæbjörn hefur skipt sér talsvert af félagsmálum og því var það að þegar farið var að tala um að 
stofna félag í kringum lagnamenn á Íslandi upp úr 1980 að hann kom að þeirri umræðu. Það liðu 
síðan fáein ár þangað til Lagnafélagið var stofnað en Sæbjörn sat í fyrstu stjórn Lagnafélagsins. 
Eitt af því fyrsta sem farið var að huga að innan félagsins voru fræðslufundir og var Sæbjörn einn 
af fyrirlesurunum á fyrsta fræðslufundi Lagnafélagsins, en þar fjallaði hann um reynslu sína á 
notkun varmaskipta í loftræsikerfum, sem voru þá enn nokkur nýjung. Alla tíð síðan hefur Sæbjörn 
verið í baklandi Lagnafélagsins og veitt forstöðu ýmsum nefndum og fagráðum í gegnum tíðina.

Það er gaman frá því að segja að Sæbjörn tók á móti fyrstu verðlaunum Lagnafélags Íslands fyrir 
lofsvert lagnaverk, en það var fyrir lagna- og loftræsikerfi í byggingu Sjóvá Almennar í Kringlunni, 
árið 1990. Sæbjörn hefur síðan tekið við mörgum viðurkenningum af hendi Lagnafélagsins, fyrir 
lofsverð lagnaverk. Þar má telja Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Lyfjaverksmiðju Actavis í 
Hafnarfirði og fyrir Öryggisrannsóknarstofu í flokki BSL-3 hjá Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
Meinafræðum að Keldum. Þar sá hann einnig um alla þarfagreiningu, val á búnaði og fyrirkomulag 
öryggisrannsóknarstofunnar.

Síðastliðin 20 ár hefur stór hluti verka hans verið í sérhæfðum kerfum fyrir lyfja- og heil-
brigðisgeirann. Aðkoma hans að lyfjageiranum hefur verið bæði hérlendis og á erlendri grundu og 

Sæbjörn Kristjánsson.
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hefur hann tekið þátt í að byggja upp framleiðslu- og rannsóknaraðstöður fyrir Actavis sam-
steypuna og má þar nefna aðstöðu samsteypunnar í Möltu, Búlgaríu, Serbíu og á Indlandi. Til að 
gefa hugmynd um umfang sumra þessara verkefna má nefna eina af stærstu framleiðslueiningum 
Actavis sem er á Möltu. Sæbjörn hefur verið tengdur henni allar götur síðan 2001, vegna nánast 
stöðugrar uppbyggingar og endurbóta. 

Í dag vinnur Sæbjörn að ýmsum undirbúningi og við stjórnun hönnunar tæknikerfa fyrir nýtt 
hátæknisetur lyfjafyrirtækisins Alvotech, sem rís nú í Vísindagörðum Háskóla Íslands. Sú bygging 
inniheldur meðal annars fjölbreyttar rannsóknarstofur og umfangsmikla hreinrýmisaðstöðu til 
framleiðslu á „Aseptic Sterile“ stungulyfjum.

Sæbjörn er kvæntur Ágústu Oddsdóttur og eiga þau tvo syni, Egil myndlistarmann og Kristján 
Odd vélaverkfræðing.

„Ráðstefna um brunatæknileg 
atriði í loftræsikerfum“ 

Lagnafélag Íslands í samvinnu við Mannvirkjastofnun, Verkfræðingafélag Íslands, Tækni-
fræð inga félag Íslands, Félag pípulagningameistara og Félag blikksmiðjueigenda.

Meðal efnis framsögumanna er kynning á reglugerð og kynning á framkvæmd.
Vísað er í DS 428 eða aðra staðla sem mannvirkjastofnun samþykkir. 
Hvaða staðlar eru samþykktir?
Hvað er átt við með eftirfarandi í byggingareglugerð
Þegar loftræsikerfi er brunatæknilega hannað, t.d. með blásurum í gangi eða þrýstings

jöfnun, skal sýna fram á með útreikningum að markmið 1. mgr. séu uppfyllt. Taka skal tillit 
til aukins hita og þrýstings vegna elds.

Má skilja þetta svo að reykútsogsaðferðin í DS 428 sé ekki fullnægjandi? Af hverju?
Samanburður á hönnun kerfa í Danmörku og á Íslandi. Hvað má? Hvað ekki? Ábyrgð 

lagnahönnuðar og fl.?
Nánar auglýst síðar.



 14

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Svipmyndir frá 
afhendingu viður-
kenningar „Lofsvert 
lagnaverk 2013, við 
hátíðlega athöfn í 
Lýsi hf. 15. okt. 2014
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IÐAN fræðslusetur hefur um árabil staðið fyrir fyrir pípulagningamenn 
og blikksmiði á ýmsum sviðum.    

Í janúar kom út námsvísir IÐUNNAR fyrir vorönn 2015.  Eins og áður er 
í boði úrval fjölbreyttra námskeiða sem sérstaklega eru ætlaðar 
þessum starfsgreinum en einnig er bent á að öll önnur námskeið 
IÐUNNAR eru öllum opin.  Má þar sérstaklega benda á námskeið í 
Autodesk hönnunarforritum, tölvunámskeið og ýmis almenn námskeið 
sem henta öllum sama í hvaða grein þeir starfa.  

Nýtt húsnæði IÐUNNAR
Á síðastliðnu ári flutti starfsemi IÐUNNAR öll á einn stað 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.  Aðstaða fyrir námskeiðahald þar sem fram fer verkleg kennsla 
hefur stækkað og batnað verulega.  Í húsinu eru bílaverkstæði, málmsuðuverkstæði, slípirými og 
kennslustofur auk sameiginlegs rýmis sem ætlað er fyrir stök námskeið þar sem komið er með tæki 
í húsið.  

Sprinkler kennslukerfi sem var í Lagnakerfamiðstöðinni var tekið niður og sett upp í hinu nýja 
húsnæði.  Verður það notað áfram til kennslu á réttindanámskeiðum fyrir pípulagningameistara um 
vatnsúðakerfi.  Einnig er ætlunin að nýta það til fræðslu fyrir slökkviliðsmenn og umsjónarmenn 
fasteigna.  Einnig hefur verið sett upp loftræsikerfi á suðuverkstæði sem gert er ráð fyrir að verði 
notað til kennslu m.a. í stillingu loftræsikerfa.

Námskeið á vorönn 2015
Á vorönn 2015 verður að vanda fjöldi námskeiða í boði.  Námsvísir annarinnar er kominn út þar 
sem námskeiðin eru kynnt en auk þess má finna allt námsframboð á heimasíðu IÐUNNAR www.
idan.is. 

Endurmenntun 
pípulagningamanna og blikksmiða

Ólafur Ástgeirsson, sviðsstjóri bygginga- og mannvirkjasviðs  
IÐUNNAR fræðsluseturs

Ólafur Ástgeirsson.
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Meðal námskeiða sem verða í boði fyrir lagnamenn má m.a. nefna: 
 

• Afhending lagnakerfa

• Hefðbundinn stjórnbúnaður hitakerfa

• Tilbúnar tengigrindur

• Rafeindabúnaður í hitakerfum

• Vatnsúðakerfi - sprinkler

• Frágangur votrýma

• Þrýstiloftskerfi

• Varmadælur

• Vatnsúðakerfi

• Plastsuða

• Málmsuða

• Ál og álsuða

• Vökvatækni 

• Kælitækni 

• Þrýstiloftskerfi

• Endurnýjanlegir orkugjafar

• Stillingar loftræsikerfa 

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is

IÐAN fræðslusetur.
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Að lifa með lögnum
Gunnar Torfason verkfræðingur

Hafa orðið framfarir í lagnakerfum íbúðarhúsa?

Síðustu 50 árin eða svo hef ég lifað og búið annars vegar í raðhúsi, 
sem ég byggði sjálfur, og hins vegar í 8 hæða, 30 íbúða fjölbýlishúsi, 
þar sem ég keypti íbúð, tilbúna undir tréverk. Lét ég ljúka við hana 
samkvæmt mínum hugmyndum. Réði þó engu um lagnakerfi utan 
minnar íbúðar. 

Hver er reynsla mín 
af lagnakerfum þessara íbúða og hvernig met ég ástandið í dag? 
Ég ætla að gera lauslegan samanburð og miða þá við ártölin 1970, 
1990 og 2010. Ég tek fram að þótt ég sé áhugamaður um lagnakerfi, 
tel ég mig ekki sérfróðan í hönnun og uppbyggingu þeirra. Ég ætla einungis að reyna að lýsa 
lauslega þeim áhrifum, er ég sem íbúi, hef orðið fyrir í tímans rás. 

1970
Metin atriði Umsögn

Hönnuðir Hönnun var unnin af 1. flokks verkfræðistofu og voru engir hnökrar á þeirri vinnu.

Lagnakerfi Íbúð var einnar hæðar í 5 húsa lengju, en þó að hálfu leyti með kjallara og 
innigarði (atrium). Frárennslislagnir undir miðri húsalengjunni voru pottlagnir. 
Hitakerfi var lofthitun.

Iðnaðarmenn Handvaldir blikksmiðir smíðuðu stokka og önnuðust uppsetningu hitakerfis. 1. 
flokks pípulagnameistari annaðist aðrar lagnir með sóma. Meistarar og 
hönnuðir sáu í sameiningu um stillingar kerfis og lokaúttekt. 

Upplifun íbúa Öll kerfi, stýringar og stillingar reyndust vel. Kerfi hljóðlaus og auðveld í rekstri. 
Vellíðan. (Því miður hefur líklega ekki tekist svona vel til hjá húsbyggjendum 
almennt á þessum tíma. Hér var valinn maður í hverju rúmi.)

Um 1970 bjuggum við enn við ófullkomna hönnun, bæði hvað varðar teikningar og 
verklýsingar. Voru það mikil viðbrigði fyrir undirritaðan, eftir að hafa unnið í 3 ár við verkfræði-
störf í Þýskalandi. 

Við vorum að ljúka „selvbyggeri“-tímabilinu í Smáíbúðahverfinu og víðar. Steypustöðvar lokuðu 
enn í 2-3 mánuði um áramót

Gunnar Torfason.
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Verklýsingar voru frumstæðar 
Á markaðnum voru góðir og mjög góðir hönnuðir, en þeir bestu fengust flestir við aðrar gerðir 
bygginga og kerfa en í íbúðabyggingum.

Við höfum, að ég held, alltaf átt góða iðnaðarmenn, en á árunum 1970-1980 var enn búið við 
„sparsemi“ í notkun þeirra. Enn gilt orðatiltækið; „með löggum skal land byggja“. Bygginga-reglu-
gerð var enn ófullkomin og aðhald hins opinbera í lágmarki. Byggingarefni og búnaður var í sókn, 
en efnisþekking fylgdi ekki að fullu eftir. 

Á 7. áratugnum varð eins konar smá-bylting 
Í íbúðabyggingum með tilkomu Framkvæmdanefndar byggingaráætlunar og byggingu 1250 íbúða í 
Breiðholti I og III á árunum 1966-1981. Þar var beitt nýjustu aðferðum í hönnun, skipulagningu og 
áætlanagerð, fullkomnum tækjakosti og fé var tryggt til framkvæmdanna. 

Þetta leiddi til lægra verðs, aukinna gæða og styttri byggingartíma. 
Þessi nýja hönnun, tækni og skipulag var nokkurn tíma að síast inn í verktakamarkaðinn 

almennt. 

1990
Metin atriði Umsögn

Hönnuðir Ódýrustu arkitektar og verkfræðingar. Metnaður neðan við meðallag og kom 
það m.a. fram í litlu sem engu eftirliti. Plasteinangrun innan á útveggjum, 
vöntun á hljóðeinangrun neyðarstiga og 2. flokks efnisval kerfa setti niður 
hljóðvist hússins. 

Lagnakerfi Fjölbýlishús með 30 íbúðum á 8 hæðum. Allar frárennslislagnir í illa ein-
angruðum plaströrum. Ofnahitun með retúr hitastillum. Útloftun lóðréttra 
stofna ófullkomin. Erfiðleikar með jöfnun þrýstings á neysluvatni á efri og neðri 
hæðum hússins. Hita-, vatns- og frárennslislagnir í 50 bíla geymslu verulega 
gallaðar. 

Iðnaðarmenn Metnaðarlaus pípulagnameistari annaðist hita- og vatnslagnir. Kröfur og 
eftirlit verktaka að líkindum ekki 1.flokks.

Upplifun íbúa Öll kerfi, stýringar og stillingar reynast varla í meðallagi. Kerfi eru hávær og 
þurfa verulegt og kostnaðarsamt viðhald. Íbúar verða fyrir óþægindum af 
hávaða og þrýstingsmismun í vatnslögnum á baðherbergjum. 

Um 1990 vorum við að vakna til meðvitundar um nauðsyn bættra gæða í byggingar-
iðnaðinum. 

Skortur á hæfum byggingaverkamönnum og iðnaðarmönnum ýtti af stað innflutningi erlendra 
starfsmanna, sem margir hverjir voru dugandi starfsmenn, en fluttu kannski ekki með sér nein ný 
gæði í vinnubrögðum.
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Á árunum 2004-2009 var vísitala íbúðaverðs yfir eðlilegum mörkum 
Grimm samkeppni um byggingalóðir, sem voru þá á uppsprengdu verði, var á milli sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu

Bankahrunið í kjölfar efnahagskreppunnar 2008-2011 gjörbreytti landslaginu í byggingariðnaði 
á Íslandi. Allt fór í baklás. Mikil grisjun varð í byggingakranaskóginum. 

2010
Metin atriði Umsögn

Hönnuðir Val hönnuða og gæði þeirra vinnu virðist vera miklum mun betri í dag, en var 
fyrir 20 árum eða svo. Líklegt er að aukið eftirlit og kröfur byggingarfulltrúa og 
Mannvirkjastofnunar hafi haft hér áhrif til góðs. Einnig má vafalaust rekja bætt 
gæði til fræðslustarfs Lagnafélags Íslands. 

Lagnakerfi Lagnakerfi í skoðuðum fjölbýlishúsum eru yfirleitt ofnakerfi, en þó bregður fyrir 
gólfhitakerfum. Sérstaklega er áberandi hvað hljóðvist hefur batnað með 
árunum, bæði í kerfunum sjálfum og á milli íbúða og almennt á milli hæða. 
Lagnakerfi eru yfirleitt mjög hljóðlaus og lítið kvartað um truflanir. 

Iðnaðarmenn Iðnaðarmenn skila almennt af sér góðu verki. 

Upplifun íbúa Öll kerfi, stýringar og stillingar reynast vel. Kerfi hljóðlaus og auðveld í rekstri. 
Almenn ánægja og vellíðan. 
Matið, sem merkt er 2010, er sett fram eftir upplifun í heimsóknum í nýrri íbúðir 
fjölbýlishúsa, 4 til 7 hæða og viðræður við íbúa þar.

 
Um 2010 hefur orðið mikil breyting til batnaðar hvað varðar aukið gæðaeftirlit í 
byggingariðnaðinum. Byggingarreglugerð hefur verið í gagngerðri endurskoðun (ný útgáfa kom í 
janúar 2011) og Mannvirkjastofnun var formlega stofnuð á sama tíma. 

Auknar kröfur til hönnuða og verktaka leiddu til byltingarkenndra endurbóta í hönnun og 
frágangi íbúða og þá ekki hvað síst lagnakerfa.

Kröfur neytenda jukust og ytra gæðaeftirlit batnaði mikið. Innra eftirlit verktaka stefndi einnig á 
rétta leið. 

Nú eru greinileg merki um aukin gæði í öllum þáttum lagnamála. Mælingar kerfa eru 
markvissar í dag þótt ekki sé farið fram á mælitækni Kristjáns Ottóssonar sem viðhöfð var í 
Þingeyrarkirkju í Dýrafirði. (sjá Fréttabréf LAFÍ nr. 122 bls. 1516).

Framangreint mat er að sjálfsögðu ekki vísindaleg greining og ekki byggð á skipulögðum 
rannsóknum. 

Ég er fullviss um að við erum á réttri leið. Miklar framfarir hafa orðið á síðustu 40 árum.



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Inniloft í kennslustofum 
í Danmörku 
Grétar Leifsson verkfræðingur

Í skýrslu sem unnin var í Danmörku af DTU árið 2014 er gerður 
samanburður við samskonar rannsókn á innilofti í kennslustofum sem 
framkvæmd var árið 2009.  Mælingarnar voru fram kvæmdar í um 260 
skólum.

Það sem hefur áhrif á inniloftið er m.a. hiti, trekkur, raki, loftgæði, 
hljóð og lýsing.  Lélegt inniloft hefur margvísleg áhrif s.s. vond lykt, 
höfuðverkur, ógleði, sviði í augum, nefi og hálsi.  Almennt séð hefur 
lélegt inniloft áhrif á heilsuna og minnkar afköst og framleiðni.

Einn mælikvarði á loftgæðin er magn CO2.  
Í byggingareglugerðinni okkar gr. 10.2.9 er talað um að jafnaði skal 

magn CO2 ekki vera hærra en 800 ppm og til skamms tíma ekki hærra 
en 1.000 ppm.  CO2 kemur frá þeim sem eru í viðkomandi herbergi við 
útöndun.  Ef loftskipti eru lítil og ónóg þá vex CO2 magnið.  Þegar magnið vex þá minnkar einbeiting 
nemenda og kennara og hæfni til þess að taka ákvarðanir minnkar.

Í stuttu máli þá voru núna aðeins 40% skóla með minna en 1000 ppm CO2, samanborið við 44% 
skóla 2009.  Sem sagt ástandið hefur versnað.  Það hefur oft verið talið að svokölluð náttúruleg 
loftræsting væri alveg nógu góð þ.e. að opna glugga, en það kemur í ljós að um 38% skólanna sem 
eru með náttúrulega loftræstingu eru undir 1000 ppm CO2, en 78% þeirra skóla sem eru með bæði 

innblástur og útsog.  
Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að með því að  tvöfalda loft-
skiptin frá lágu gildi, muni það 
skila um 10% betri frammi-
stöðu kennara og nemenda.  

Þetta samsvarar því að 
hægt væri að stytta náms-
tíma venjulegs nemanda í 
skildunámi um 1 ár.

Grétar Leifsson.

 23



 24

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Frárennslislagnir úr plasti 
og festingar 

Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur

Inngangur
Sá sem leggur frárennslislagnir verður að afla sér upplýsinga um þau 
fyrirmæli framleiðandi um festingar. Lagnir úr plasti sem flytja heitt 
og kalt vatn þenjast og  dragast saman og þurfa festingar sem halda          
pípu uppi og tryggja eðlilega hreyfingu. 

Festur og stýringar
Orðið festing er samheiti yfir tvær gerðir pípufestinga sem við getum 

kallað festur og stýringar. 
Festur eru festingar sem hafa 
það hlutverk að halda pípunni 
fastri og koma í veg fyrir 
hreyfingu en stýringar aftur á móti leyfir pípunni að hreyfast 
í ákveðna átt. Algengasta gerð stýringa og festu er 
festibaulur með gúmmí innleggi. Mynd sýnir algenga gerð 

festinga fyrir plastlagnir. Myndin er af stýringu en þegar milli leggið (rauða stykkið) er tekið burt 
er hægt að herða festingu að pípu og mynda festu.

Hvar á að setja festur og stýringar?
Fyrir frárennslislagnir með hólkskeytum (múff-
um) skal setja festur á hólkskeyti eða við 
það. Þar má pípa ekki hreyfast en stýringu 
skal setja á pípuna sjálfa sem gengur inn í 
samsetninguna þegar hún hitnar og þenst og 
dregst til baka þegar hún kólnar. Pípulagningar 
maður þarf að muna að draga pípu 10mm til 
baka eftir að hólkskeyti hefur verið botnað til 
þess að pípa hafi möguleika á að þenjast. 

Fjarlæg á milli festa og stýring er mest 2 m.                                  
Í plötuskilum skal pípa vera laus frá steypu og 

ganga frítt í hugsanlegum brunahólkum eða 
vatns- og hljóðþéttingum. Í götum getur verið 
hólkur (slífar) með þéttikraga fyrir gólfefni.

Sveinn Áki Sverrisson.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN



Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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Reykjavík
Fjölás ehf, Borgartúni 20
Framkvæmdasýsla ríkisins, Borgartúni 7
Frystikerfi ehf, Viðarhöfða 6
Ísfrost ehf, Funahöfða 7
Rarik ohf, Dvergshöfða 2
Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13
TÓV verkfræðistofa ehf, Óðinsgötu 7
Varma & Vélaverk ehf, Knarrarvogi 4
Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar ehf, 

Síðumúla 1
Verkfræðistofa Þráinn og Benedikt ehf, 

Laugavegi 178

Kópavogur
Conís ehf, verkfræðiráðgjöf, Hlíðasmára 11
JÓ lagnir sf, Fífuhjalla 17
Stífluþjónustan ehf, Kársnesbraut 57

Garðabær
Frostverk ehf, Skeiðarási 8
Rennsli ehf, pípulagnir, Holtsbúð 52

Hafnarfjörður
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
Strendingur ehf, Fjarðargötu 13 -15

Reykjanesbær
Reykjanesbær, Tjarnargötu 12

Tækniþjónusta S.Á., Hafnargötu 37a
Vatnsafl-Pípulagnir ehf, Klettatröð 1  

(Bygging 551)

Mosfellsbær
Pípulagningaþjónusta B Markan ehf, 

Kvíslartungu 42
Vélsmiðjan Sveinn ehf, Flugumýri 6

Borgarnes
Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni   

s: 823 0073 & 892 4416, Egilsgötu 17

Ísafjörður
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Dalvík
Vélvirki ehf, verkstæði, Hafnarbraut 7

Egilsstaðir
Ágúst Bogason ehf, Dynskógum 15

Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Selfoss
K.Þ Verktakar ehf, Hraunbraut 27

Vestmannaeyjar
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, 

Kirkjuvegi 23
Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Eftirtaldir aðilar styrkja 
útgáfu blaðsins



 27

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

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. 



Danfoss ofnhitanemar 
í fararbroddi í 7 áratugi
Einn lykillinn að meira en 20 ára endingartíma RA 2000 ofnhita- 
nemans er gasfyllingin, sem ólíkt öðrum fyllingum, býr alltaf yfir 
sömu stjórnunar- og viðbragðsgetu. 

Þetta gerir RA 2000 ofnhitanemann að mun betra stjórntæki en aðrar gerðir    
ofnhitanema. Viðbragðstími annarra algengra gerða hitanema er allt að 70% lengri.

Þægindi 
orkusparnaður
Með RA 2000 ofn- 
hitanema á ofninum 
er nýtingin á varma 
með besta móti.


