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Horfin er á braut vinur okkar Guðmundur Halldórsson 
byggingaverkfræðingur. 

Hann var fæddur á Ísafirði 30. september 1934 og lést á heimili 
sínu í Reykjavík 19. okt. 2016. 

Foreldrar hans voru Halldór Jónmundsson yfirlögregluþjónn            
f. 20.okt 1907 í Skagafirði d.16.sept.1987 og Ingibjörg Einarsdóttir 
f.21.júlí 1913 á Ísafirði, d. 13.feb.1988.

Guðmundur lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 
árið 1954, fyrrihlutaprófi í verkfræði frá Háskóla Íslands árið 1957 
og prófi í byggingaverkfræði frá DTH í Kaupmannahöfn árið 1960. 

Hann vann sem verkfræðingur hjá Ísafjarðarkaupstað á árinu 
1960, hjá Háskóla Íslands á árunum 1961 - 62 og á verkfræðistofu 
í Kaupmannahöfn á árunum 1962 - 63. Árið 1963 hóf hann störf hjá 
Verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen (VST) í Reykjavík og varð meðeigandi stofunnar frá 1966.

Auk þess starfaði hann tímabundið hjá Nordisk Ventilator í Árósum í Danmörku árin 1969 - 70. 
Hann kenndi við Tækniskóla Íslands árin 1974-79 og við Háskóla Íslands árin 1974 - 76 og 1978 
- 80.

Auk þess gengdi Guðmundur félags- og trúnaðarstörfum fyrir Lagnafélag Íslands, hann sat í 
fyrstu stjórn Lagnafélagsins og í fagráðum Félagsins allt til dauðadags. 

Guðmundur var sérstaklega sterkur ráðgjafi, við ferðumst mikið saman með stóra hópa á 
heimssýninguna í Frankfurt í Þýskalandi allt frá árinu 1975, aldrei kom það vandamál upp sem við 
leystum ekki farsællega svo allir væru ánægðir. 

Guðmundur hlaut sérstaka viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir störf sín í þágu Lagnafélagsins.
Guðmundur Halldórsson var giftur Dómhildi Gottlibsdóttur skurðstofuhjúkrunarfræðingi. Þau 

eignuðust 3 dætur: Ingibjörgu lækni, Hólmfríði tannlækni, og Dóru lögfræðing . Barnabörnin eru 6.

Við vottum fjölskyldu Guðmundar djúpa samúð.
Fyrir hönd Lagnafélags Íslands

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri.

Kveðja frá Lagnafélagi Íslands

Guðmundur Halldórsson

Guðmundur Halldórsson
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Ráðstefna haldin í tilefni af 30 ára afmæli
Lagnafélags Íslands

fimmtudaginn 17. nóvember 2016, kl.13.00.
í ráðstefnusal Orkuveituhússins að Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík.

Ráðstefnustjóri:  Kristján Ottósson  framkvæmdastjóri

Fundarstjóri:  Friðrik S. Kristinsson

kl. 13.00 Setning
10 mín  Guðni A. Jóhannesson Orkumálastjóri
  

Kl. 13.10 Efnistök: Litið um öxl til 30 ára sögu Lagnafélags   
15 mín   Íslands
  Jón Sigurjónsson byggingaverkfræðingur fm. LAFÍ

  Var þörf fyrir að stofna lagnafélag? Hvernig var ástandið?
  Hverju hefur félagið fengið áorkað? Hver er útkoman?

Kl.13.25 Efnistök: Hvað er gott inniloft?
20 mín  Víðir Kristjánsson Vinnueftirliti.

  Hvaða þættir skipta máli fyrir gæði innilofts? 
  Reglur um inniloft á vinnustöðum. Áhrif raka, 
  byggingar hefða, leiðbeininga og staðla. Framtíðarsýn 
 
Kl.13.45 Efnistök: Gæði neysluvatns?
20 mín  Kristjana Kjartansdóttir, gæðastjóri OR

  Gæði neysluvatns, hvernig ber að umgangast og varðveita   
  þessa mikilvægu auðlind?



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Kl.14.05 Efnistök: Gæðakerfi við byggingu lagnakerfa, og 
20 mín   útkoma.

  Sigurður G. Símonarson verkfræðingur.

  Er ástæða til að endurskoða hefðbundna ferla hér á landi í   
  hönnun og framkvæmd?

Kl.14.25 KAFFIVEITINGAR 
20 mín

Kl.14.45. Efnistök:  Virkniprófun (commissioning) - leiðin að betri 
30 mín              og gallalausum lagnakerfum í húsum. 

  Lars Christensen C-raadgivning Danmörku 
  
  Virkniprófun (commissioning) er ferli sem snýr örvæntingu   
  í gleði. Lýst verður aðferðum til að framkvæma virkniprófanir,  
  tekin dæmi um galla sem uppgötvast hafa á kerfum án virkipróf 
  unar og dæmi tekin um virkniprófanir í einu stærsta bygginga-  
  verkefni í Danmörku hjá Carlsberg. 

Kl.15. 15 Pallborðsumræður, með fyrirlesurum.
30 mín

Kl.15.45 Ráðstefnuslit.

Ráðstefnan er öllum opin

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 

BÍLGREINASVIÐ

MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

PRENTTÆKNISVIÐ

 www.idan.is
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Jón Sigurjónsson byggingarverkfræðingur 
formaður LAFÍ. 

Hugleiðing í tilefni afmælisráðstefnu LAFÍ 17. nóvember 
2016

Við sem búum í norðlægum heimshluta verðum að skapa okkur 
vistarverur sem gott er að dveljast í innandyra hvernig sem veðurfari 
er háttað. Þetta gerum við með byggingu húsa sem eru vel einan-
gruð, upphituð og loftræst, sem allt eru nauðsynlegir þættir til að 
skapa góð innivistarskilyrði. 

Í húsunum eru votrými (bað, þvottahús t.d.) sem gera enn auknar 
kröfur til uppbyggingar veggja, gólfa og lofta þannig að ekki myndist 
saggi eða rakaútfellingar á eða í byggingarhlutunum. Við notkun sturtu og baðaðstöðu almennt 
hækkar loftraki þessara rýma tímabundið og það reynir á byggingarefni og byggingaraðferðir 
meira en í öðrum rýmum hússins.

Nú um stundir er mikið rætt um myglu og rakaskemmdir og það í tiltölulega nýjum húsum sem 
ættu að öllu leyti að vera laus við þessi óþægindi og tjón sem leiðir af rakaskemmdum í eða á 
byggingarhlutum. Til þess þarf við undirbúning mannvirkjagerðar að tryggja að ekki skapist skilyrði 
fyrir mygluvexti og rakauppsöfnun í eða á innra borði byggingarhluta. 

En hver eru þessi óæskilegu skilyrði sem ber að forðast? Það er auðvitað nokkuð flókið mál að 
skilgreina þessi skilyrði í fljótu bragði í örfáum orðum. Vitað er þó nokkuð vel um þær aðstæður 
sem mygla og sveppagróður þrífst best í og forðast ber auðvitað að skapa slík skilyrði. Miklar 
rannsóknir eru fyrirliggjandi um vaxtarskilyrði myglu og sveppa. Þar má m.a. nefna Finnana 
Viitanen og Hukka sem rannsakað hafa þessi skilyrði og birt um þau greinar.

Þar kemur m. a. fram að myglu og sveppum líður vel, vaxa og dafna, þegar hiti er á bilinu 10 – 
50°C og hlutfallsraki lofts yfir 80% HR. Því hærri raki því æskilegra fyrir vöxt myglunnar. Hönnuðir 
ættu því að forðast að skapa slík skilyrði í eða á útveggjum og þökum húsa.

Hvað eru góð innivistarskilyrði og hvernig eru þau metin?
Um þetta eru menn ekki alveg sammála eins og fram kemur þegar lesin eru fræðirit um þessi 

efni, flestir fræðimenn eru með sömu atriði en mörkin eru breytileg eftir fræðimönnum og löndum. 
Helstu matsþættir góðrar innivistar eru:

– Loftræsing og CO2 í inniloftinu
– Innihiti og loftraki (HR%) 
– Radon í innilofti (er ekki vandamál hér)
– Formaldehyde i innilofti

Innivist

Jón Sigurjónsson
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– Örfín efniskorn í innilofti
– Raki og mygla í eða á byggingarhlutum
– Birtuskilyrði (dagsljós)
– Hljóðvist

Því miður er mat og mælingar á einstökum matsþáttum erfitt og efri og neðri mörk ekki alltaf vel 
skilgreind eða samþykkt. Af einstökum þáttum innivistar má segja að loftræsting og CO2 innihald 
í loftinu séu vel þekkt og auðmæld. Innihiti og loftraki sömu leiðis. Radon er geislun frá gömlum 
berggrunni og því ekki vandamál hérlendis. Formaldehyde og örfín efniskorn eru nokkuð þekkt úr 
umræðunni og a.m.k. hefur tekist að setja skorður við formaldehydemengun frá byggingarplötum. 
Raki og mygla er vaxandi vandamál í húsum með vaxandi óþoli eða ofnæmi íbúa að því er virðist 
eins og fram kemur í fjölmiðlaumræðunni, samanber umfjöllun hér að framan. Birtuskilyrði er 
innivistarþáttur sem mest er á borði arkitekta en hefur þó verið sett ákveðnar neðri skorður í 
byggingarreglugerð. Hljóðvist er mjög stór þáttur innivistar, sérstaklega í fjölbýlishúsum, en hefur 
nýlega verið gert góð skil í hljóðvistarstaðlinum ÍST 45.

w w w. h u s a . i sByggjum á betra verði

HREINLÆTISTÆKI
NÝJUNG Í HÚSASMIÐJUNNI
Laufen er svissneskur framleiðandi hágæða hreinlætistækja. Laufen hefur  verið einn af leiðandi framleiðendum í keramiki í Evrópu. 
Nýjasta tækni Laufen er SaphirKeramik sem gerir það mögulegt að hafa sérstaklega þunnar og beinar hliðar í handlaugum. Laufen 
hefur einnig markaðssett sérstaka línu fyrir Skandinavíumarkað, Laufen Pro-N, sem nú eru fáanleg í verslunum okkar. Laufen hefur 
einnig verið í samstarfi við tískurisann Kartell um hönnun línu í þeirra nafni og er hluti þeirrar línu í vöruúrvali Húsasmiðjunnar.
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Kveðja frá Lagnafélagi Íslands

Rafn Ingólfur Jensson
Nú er vinur okkar og fyrsti varaformaður Lagnafélags Íslands 

fallinn frá. 
Rafn Ingólfur Jensson fæddist á Hafranesi við Reyðarfjörð 2. sept. 

1927. Hann lést á Landspítala við Hringbraut eftir skamma legu 
9.okt.2016

Foreldrar hans voru Jens Runólfsson f. 27.okt.1895 á Reyðarfirði, 
d. 10.maí 1977 og Björg Einarsdóttir f. 17.júlí 1901 á Fáskrúðsfirði, 
d. 21.feb. 1990.. 

Rafn lauk stúdentsprófi frá MR 1948. Fyrrihlutaprófi í verkfræði 
frá H.Í 1952 og MSc-prófi í vélaverkfræði frá DTH í Kaupmannahöfn 
1955. Rafn starfaði sem verkfræðingur hjá Ísl.aðalverktökum hf. 
1955-1956, hjá Einarsson og Pálsson hf. 1956 - 1958, sem meðei-
gandi hjá Traust hf. 1958 - 1967, sem stofnandi og eigandi 
Verkfræðistofu Rafns Jenssonar ehf. Frá 1967 og sem stofnandi og 
meðeigandi RJ Verkfræðinga ehf. Frá 2004 - 2009 með Herdísi dóttur sinni. Rafn sat í nefndum 
innan VFÍ 1964-1968, hann sat í stjórn Lagnafélags Íslands og Gæðamatsráði um árabil og var 
ennfremur meðdómari í ýmsum málum. Hann starfaði sem stundakennari við Tækniskóla Íslands 
og síðan víð verkfræðideild HÍ í fjölda ára.

Nokkur af stærri loftræsti- og hitakerfum sem hönnuð voru af Rafni í gegnum tíðina voru fyrir 
Hótel Ísland og Broadway, sem á sínum tíma var einn af stærstu skemmtistöðum í Evrópu, 
Oddfellowhúsið í Reykjavík, stækkanir á steypuskálum Alcan í Straumsvík, Morgunblaðshúsið 
í Kringlunni og Kringluna 4 verslunarmiðstöð. Hann hlaut sérstakar viðurkenningar Lagnafélags 
Íslands fyrir áræðni við endurhönnun loftræstikerfis fyrir Landakotskirkju og fyrir framkvæmd á 
hússtjórnarkerfi fyrir Ráðhús Reykjavíkur.

Rafn var virkur í starfi Oddfellowreglunnar á Íslandi í um 42 ár og allt til hinsta dags. Hann var 
einn af stofnendum stúkunnar Gissurar hvíta, þar sem hann sinnti m.a. embætti 1. yfirmeistara.

Rafn var giftur Luicu Bjarnadóttur, sem lést 2.okt. 2006. Þau eignuðust 2 dætur: Auður, verk-
fræðing og Herdísi Björgu, verkfræðing. Barnabörnin eru 5.

Við vottum fjölskyldu Rafns djúpa samúð.
Fyrir hönd Lagnafélags Íslands 

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri

 8

Rafn I. Jensson



VIÐ ÓSKUM
LAGNAFÉLAGI  
ÍSLANDS  
TIL HAMINGJU MEÐ   

AFMÆLIÐ!

lagnadeild@byko.is

Oliner.is  oliner.is 

Oliner.is arnar@oliner.is Olinersystem.com 

 
Hefðbundin húðun sjá mynd til vinstri. Fóðrun að hætti Oliner system, sjá myndi til hægri 
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Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur

Bylting hefur orðið í framboði lagnaefna fyrir hita – og 
neysluvatnslagnir hér á landi. Plast í neysluvatnslögnum er í dag 
algengasta lagnaefnið og  galvaniseraðar lagnir heyra sögunni til. 

En hvaða kröfur gilda fyrir plastlagnir? Mig langar að velta þessu 
fyrir mér og gefa vísbendingar sem flokka má sem  skyndival hins 
varkára tæknimanns. 

Spurt er:

1. Getum við nota plastlagnir í hitakerfi beint inn á 80°C   
 hitaveitu?

2. Er hægt að nota tengi frá einum framleiðanda til að setja  
 saman pípur frá öðrum framleiðanda?

3. Má hylja tengi inn í veggjum?
4. Hvað efni á að nota í gólfhitalagnir
5. Hvaða efni á að nota í snjóbræðslulagnir

Þessar spurningar brenna á mönnum. Oft togast á það sem söluaðili segir og það sem við 
getum lesið í stöðlum og lagnaefnisvottorðum. 

Hinn varkári tæknimaður (iðnaðarmaður/hönnuður) passar sig að velja ekki plast í lagnir ef 
vatnshiti er mikill og stöðugur  (hærri en 70°C). Þannig tekur hann ekki áhættu (sem hann fær 
ekki greitt fyrir) og tryggir að lagnaefnið dugar í 50 ár að minnsta kosti. Í dag er skylt að minnka 
vatnshita á heitu neysluvatni í 60-65°C vegna húðbrunahættu. Við það eru allir vegir færir fyrir 
þá sem vilja nota plast í lagnir. 

Plastlagnir í húsum
Hvaða kröfur á að gera til plastlagna?

Sveinn Áki Sverrisson



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Afmælisútgáfa með
VERKFRÆÐISTOFA

Afmælisútgáfa hluti af slagorðinu
ALLT MÖGULEGT

Óbreytt lógó
Afmælissetning notuð til hliðar

Möguleg notkun
á afmælismerkingu.

Útfgáfa 1

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Set ehf • Röraverksmiðja

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is
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Reykjavík
 Aðalblikk ehf, Bíldshöfða 18
 Fagblikk ehf, Ystabæ 11 - fagblikk@fagblikk.is
 Frystikerfi ehf, Viðarhöfða 6
 Húsalagnir ehf, Gylfaflöt 20
 Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf, Jöklafold 2
 Rafstjórn ehf, Stangarhyl 1a
 TÓV  ehf, Óðinsgötu 7
 Tæknivangur ehf, Kirkjustétt 26
 Varma & Vélaverk ehf, Knarrarvogi 4
 Verkfræðistofa Þráinn og Benedikt ehf, Laugavegi 178
 Verkfræðistofan VIK ehf, Borgartúni 6
Kópavogur
 Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
 Conís ehf, verkfræðiráðgjöf, Hlíðasmára 11
 JÓ lagnir sf, Fífuhjalla 17
 Stífluþjónustan ehf, Nýbýlavegi 54
 Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf, Smiðjuvegi 11
Hafnarfjörður
 Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
 VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20
Reykjanesbær
 Blikksmiðja Ágústs Guðjónss ehf, Vesturbraut 14
 Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36
 Rörlagningamaðurinn ehf, Faxabraut 7
 Rörvirki sf, Óðinsvöllum 11
 Tækniþjónusta S.Á., Hafnargötu 37a
Mosfellsbær
 Vélsmiðjan Sveinn ehf, Flugumýri 6
Borgarnes
 Vatnsverk ehf, Guðjón og Árni, s: 823 0073 & 892 4416, Egilsgötu 17
Ísafjörður
 Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Óskum Lagnafélaginu til hamingju með 30 árin  1986 – 2016



Sauðárkrókur
 Stoð ehf, verkfræðistofa, Aðalgötu 21
Akureyri
 HSH verktakar ehf, Skarðshlíð 7
 Miðstöð ehf, Draupnisgötu 3g
 Norðurorka hf, Rangárvöllum
Húsavík
 Vermir sf, Höfða 24a
Egilsstaðir
 Ágúst Bogason ehf, Dynskógum 15
Reyðarfjörður
 Launafl ehf, Hrauni 3
Höfn í Hornafirði
 Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7
Selfoss
 K.Þ Verktakar ehf, Hraunbraut 27
 Súperlagnir ehf, Álfhólum 3
Laugarvatn
 Ásvélar ehf, Hrísholti 11
Vestmannaeyjar
 Eyjablikk ehf, Flötum 27
 Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9
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Veitur eru dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur (OR) og hafa séð um rekstur hitaveitu, rafveitu, 
vatnsveitu og fráveitu á þjónustusvæði fyrirtækisins frá því að OR var skipt upp 1. janúar 2014.
Nánari upplýsingar um þjónustu okkar má finna á veitur.is
 

Ertu að fara að grafa?  
Veistu hvað er undir? 
 
Það er ekki nóg að skoða bara Borgarvefsjá. Þú verður að afla upplýsinga 
um legu lagna a.m.k. fjórum virkum dögum áður en þú byrjar. 
 
Tjón á veitulögnum er á ábyrgð framkvæmdaraðila og óvíst með gildissvið 
trygginga ef ekki hefur verið leitað tilskilinna upplýsinga og leyfa.
 
Þú getur sótt um lagnaupplýsingar á www.veitur.is
eða hringt í síma 516 6000.



Ný kynslóð varmaskipta 
fyrir upphitun og 
kælingu frá Danfoss 

Við erum   
eini framleiðandinn í 
heiminum sem fram-
leiðir tengigrindur og 
varmaskipta ásamt 
sjálfvirkum stjórn-
búnaði fyrir hitakerfi.

Veldu hagkvæmustu lausnina, varmaskipta með nýju 
MICRO PLATETM plötum sem gefa 10% betri hitaleiðni 
en aðrar plötur.  Við bjóðum upp á fjölda lausna, til  
upphitunar, fyrir heitt neysluvatn og til kælinga.   
Varmaskiptarnir eru fáanlegir í tveimur grunngerðum.  
Soðnir og boltaðir og í mismunandi stærðum fyrir  
hagkvæmustu lausnina fyrir þínar þarfir.


