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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Fundarstaður: Iðan fræðslusetur, Vatnagörðum 20

1. Setning fundar. Jón Sigurjónsson, formaður félagsins setti 
fundinn.  

2. Kosning fundarstjóra. Kristján Ottósson var kosinn 
fundarstjóri. 

3. Kosning fundarritara. Kjartan Mar Eiríksson var kosinn 
fundarritari. 

4. Skýrsla stjórnar. Formaður félagsins, Jón Sigurjónsson, 
flutti skýrslu stjórnar.

Aðeins náðist að halda tvo stjórnarfundi á starfsárinu. Rifjuð var upp afhending 
viðurkenninga fyrir lofsvert lagnaverk frá fyrra starfsári, útgáfa fréttabréfa og störf 
viðurkenningarnefndar.

Töluverð umræða átti sér stað innan stjórnar um afhendingu lagnakerfa, eftirlit með 
uppsetningu þeirra. Þá ræddi stjórnin einnig um breytingar á afhendingu hönnunar-
gagna til Mannvirkjastofnunnar, reynslu manna af rafrænni gátt hennar, notkun plasts 
í loftræstilagnir innan brunahólfa og mögulegar breytingar á byggingarreglugerð 
verði þær leyfðar. 

Í lokin nefndi Jón þörf félagsins fyrir nýja öfluga starfskrafta, nýja starfshætti og 
hugmyndir. Sá tími væri liðinn að hugsjón dygði til að reka öfluga félagsstarfsemi og 
nefndi nokkrar stofnanir, samtök og fyrirtæki sem hugsanlega gætu tekið félagið 
undir sinn verndarvæng.

Jón þakkaði síðan fyrir ánægjulegt samstarf.
6. Skýrslur fagráða. 
a) Fagráð loftræsikerfa. Ráðið var óvirkt á starfsárinu.
b) Fagráð pípulagna. Engir fundir voru haldnir á starfsárinu. Grétar Leifsson flutti 

samantekt um Lagnafélag í tilvistarkreppu, mikilvægi þess að vekja áhuga yngri 
lagnamana á félaginu og að reyndari lagnamenn tileinkuðu sér nútíma samskipta-
hætti til að ná til þeirra yngri. 

LAGNAFÉLAG ÍSLANDS
Aðalfundur 7. maí 2019

Jón Sigurjónsson verkfræðingur, formaður Lagnafélags Íslands

Jón Sigurjónsson
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Grétar minntist á námskeið Iðunnar sem haldið var á Akureyri um tengingu 
húskerfa við veitur sem dæmi um ákveðna leið til þess að vekja áhugann. 

Þá minntist Grétar einnig á gæðakerfi MVS, kosti og galla þess að byggingarfulltrúar 
taki ekki lengur út byggingar í áföngum, nauðsyn þess að skoða vinnubrögð hér á 
landi við lagningu rör í rör kerfa og notkun álpex í framrás hitakerfa með of heitu 
hitaveituvatni.

c) Fagráð stjórnkerfa. Formaður fagráðsins var fjarverandi.
d) Viðurkenningarnefnd. Þórður Ólafur Búason flutti samantekt. Nefndin hefur verið 

að skoða nokkur áhugaverð verk en vantar að ljúka störfum.
e) Gæðamatsráð. Engin erindi bárust ráðinu á starfsárinu að sögn formanns Egils 

Skúla Ingibergssonar.
7. Reikningar félagsins. Guðmundur Hjálmarsson tók að sér kynningu reikninga 

félagsins fyrir árið 2018 í fjarveru gjaldkera.
8. Félagsgjöld. Lagt var til að halda félagsgjöldum óbreyttum kr. 4.300,-.
9. Umræða um reikninga félagsins og skýrslu stjórnar. Spurt var um ástæðu skuldar 

félagsins. Af óviðráðanlegum orsökum náðist ekki að innheimta ýmsa reikninga fyrir 
síðust áramót. Innheimta þeirra hófst á þessu ári. Reikningar félagsins voru 
samþykktir. Engar umræður voru um skýrslu stjórnar.

10. Atkvæðagreiðsla um 8. lið. Samþykkt var að halda félagsgjöldum óbreyttum.
11. Kosning stjórnar o.fl.
a) Kosning Formanns. Formaður var kosinn Magnús Sædal Svavarsson.
b) Kosning 6 stjórnarmanna. Í stjórn voru kosin; Hreggviður Á. Sigurðsson, Högni 

Hróarsson, Kjartan Mar Eiríksson, Kristján Ottósson, Ragnheiður I. Þórarinsdóttir og 
Sigurður G. Símonarson. 

c). Kosning 2 skoðunarmanna reikninga og 1 til vara. Skoðunarmenn voru kosnir 
Friðrik S. Kristinsson og Birgir Hólm Ólafsson, Guðmundur 
Hjálmarsson var kosinn varamaður. 

12. Ávarp nýkjörins formanns. Nýr formaður hélt stutt ávarp 
um það sem vænta má framundan; eflingu félagsins, gáleys-
islega notkun nýrra lagnaefna, orkusparnað, nýja samskipta-
máta og aðgengi upplýsinga á veraldarvefnum.

13. Önnur mál. Önnur mál voru ekki rædd sérstaklega. 

Fundarmenn voru 9 talsins. 
Fundi slitið kl. 17. Magnús Sædal Svavarsson
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Ágætu félagar í LAFÍ 
Í stjórn félagsins síðastliðið starfsár hafa verið: 
Formaður: Jón Sigurjónsson. 
Aðrir í stjórn: Þórir Guðmundsson, Hreggviður A. Sigurðsson, 

Högni Hróarsson, Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir, Sigurður 
Símonarson. 

Með stjórninni hafa starfað tveir framkvæmdastjórar, 
Kristján Ottósson og Þórður Ólafur Búason. 

Á starfsárinu, frá aðalfundi í maí 2018 þar til aðalfundur er 
haldinn nú í byrjun maí 2019, hefur starfsemi félagsins verið 

óvenjulega dauf af ýmsum ástæðum. Aðeins hefur náðst að halda tvo stjómarfundi á 
starfsárinu með ásættanlegum fjölda stjórnarmanna. 

Starfsemi milli funda hefur þá farið fram samkvæmt venju í faghópum. Siðasta 
starfsári lauk með afhendingu viðurkenninga hjá Marel fyrir vel unnin lagnaverk. 

Viðurkenning LAFÍ ,,Lofsvert lagnaverk 2017" var veitt af verndara hátíðarinnar       
Hr. Guðna Th. Jóhannssyni forseta Íslands hjá Marel þann 26. apríl 2018 að 
Austurhrauni 9 i Garðabæ. Einnig fengu tveir heiðursmenn, Ragnar Kristinsson vél-
tæknifræðingur og Guðni A. Jóhannesson orkumálastjóri, verðskuldaðar heiðursviður-
kenningar frá félaginu við þetta tilefni. 

Fréttabréf nr. 135. kom út og var sent félagsmönnum á tölvutæku formi í nóvember 
2018. Fréttabréfið fjallaði um starfsemi félagsins til 30 ára með ýmsum innslögum. 

Viðurkenningarnefnd hefur skoðað nokkur lagnaverk á starfsárinu, sem til álita 
koma til viðurkenningar, en hefur þó ekki ennþá lokið störfum. 

Töluverðar umræður hafa farið fram meðal stjórnarmanna um afhendingu lagnakerfa 
og eftirlit og virkni með þeim á byggingartíma og eftir að þau eru komin i notkun. 
Virðist þetta vera verkefni, sem erfitt er að ná ásættanlegum tökum á.

Einnig hafa verið umræður á stjónarfundum um breytingar á afhendingu 
hönnunargagna til Mannvirkjastofnunar og reynslu félagsmanna af þeirri nýbreytni, 
sem rafræn gátt hefur í för með sér og sýnist sitt hverjum. 

Umræður voru á síðasta stjórnarfundi um notkun hitaþolins plasts i lagnakerfum 

Skýrsla stjórnar LAFÍ á aðalfundi 7. maí 2019
Jón Sigurjónsson verkfr., fyrrv. formaður Lagnafélags Íslands

Jón Sigurjónsson
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innan brunahólfa og áhugi er fyrir því að kanna hvort ástæða sé til þess að fylgja í 
fótspor Dana að þessu leyti (sjá staðalinn DS 428:2019), en til þess þarf að breyta 
byggingarreglugerðinni. Erindi hefur borist stjórn LAFÍ um þetta efni sem verður 
svarað fljótlega. 

Draumsyn til framtíðar 
Lagnafélag Íslands er nú, rúmum 30 árum eftir stofnun þess, á nokkrum tímamótum. 

Stofnendur og frumkvöðlar félagsins eru einn af öðrum að hverfa af starfsvettvangi 
félagsins og þörf er fyrir nýja og öfluga starfskrafta og nýja starfshætti og hugmynd-
ir. Tími þess að hugsjónamenn geti haldið úti öflugri starfsemi félagsins í óbreyttri 
mynd er að mínu mati liðinn. Finna þarf félaginu heimilisfesti (skjól og aðstöðu) t.d. 
hjá starfandi aðila (fyrirtrækis eða stofnunar) í byggingariðnaði sem stundar hlið-
stæða starfsemi og hefur allar aðstæður fyrir hendi sem þarf til að hlúa að og styðja 
við starfsemina tæknilega og fjárhagslega. Umsjón þarf að hafa með útgáfu og 
útgefnum gögnum LAFÍ og tengslum við félagsmenn auk starfsemi faghópa og 
annarra tilfallandi verkefna. 

Hugsanlega má tilnefna nokkra aðila sem gætu tekið að sér þetta stuðningshlutverk 
og þar sem starfsemi félagsins gæti eflst og fallið að faglegri daglegri starfsemi. 

Nefna má sem dæmi Veitur hja Orkuveitu Reykjavikur, Samorku, Iðuna -fræðsluset-
ur, Rannsóknastofu byggingariðnaðarins hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands eða jafnvel 
Mannvirkjastofnun, Samtök iðnaðarins og stórar verkfræðistofur með lagnadeildir. 
Aðalatriði við valið er að um sé að ræða áhuga á málefninu og vilji til stuðnings og 
virks samstarfs.

 
Góðir félagsmenn 

Nú verður stjórnarkjör og væntanlega mun ný stjórn og nýr formaður verða félaginu 
til heilla og skapa öflugt og gott starf a næstu árum. 

Með þessum orðum vil ég þakka fyrir ánægjulega viðkynningu og samstarf við alla 
lagnamenn, sem aðild eiga að LAFÍ, eftir þessi tvö starfsár i stjórninni. 

Gert i sumarbyrjun 2019 
Jón Sigurjónsson
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Það var snemma vors 2019 að Kristján Ottósson, fram-
kvæmdastjóri LAFÍ, kom að máli við undirritaðan og falaðist 
eftir því að hann gæfi kost á sér til formennsku í LAFÍ, kom 
það í opna skjöldu og var undan beðist. En þau sem Kristján 
þekkja og það hefur undirritaður gert frá árinu 1984, vita að 
hann gefst ekki upp og hefur sitt fram að lokum, svo fór hér. 
Spyrja má hvað eftirlaunamaður vilji upp á dekk í stjórn LAFÍ 
og kann þá tunga að vefjast um höfuð, þar ræður ekki metn-
aður eða skortur á verkefnum. Hið fyrrnefnda eftirsókn eftir 
vindi og fyrirliggjandi verkefni ærin, svo ekki sér fyrir enda. 
Tvær meginástæður réðu þeirri ákvörðun að verða við ósk 

Kristjáns, sú fyrri hvatning  fráfarandi formanns LAFÍ og sú sem þyngra vóg mikilvægi 
félagsins fyrir þjóðfélagið, en lagnakerfi snerta hvern þjóðfélagþegn frá vöggu til 
grafar. Til lagakerfa er árlega varið tugum milljarða króna, vaxandi kröfur eru gerðar 
til kerfanna og ný efni og lausnir koma fram í sífellu. Allt þetta krefst fræðslu og 
umræðu, svo ekki verði vikið af leið, en þessi atriði eru meginmarkmið með starfsemi 
LAFÍ. Frá upphafi hefur rekstur félagsins hvílt á herðum Kristjáns Ottóssonar, sem lagt 
hefur ómælda vinnu og atorku til starfsins. Kraftar hans fara nú dvínandi og er LAFÍ 
því á tímamótum. Nýjar hugmyndir um rekstur og uppbyggingu félagsins þurfa að 
koma til og áhugasamir einstaklingar úr hópi lagnamanna og hönnuða verða að ljá 
krafta sína í stað þess að setja ljós sitt undir mæliker. Til tals hefur komið innan 
félagsins að það leitaði eftir samstarfi við þar til hæfan aðila. Hefur í því sambandi 
verðið horft til Iðunnar-fræðsluseturs, en markmið LAFÍ og Iðunnar falla saman að 
ýmsu leyti. Hefur einn fundur verðið haldinn þar sem rætt var um möguleika á sam-
starfi. Þeirri umræðu verður fram haldið nema annað komi til. Að undanförnu hefur 
mikil umræða átt sér stað um meinta hlýnun jarðar og er hér ef til vill borið í bakka-
fullan lækinn að drepa á þau mál, en á þessu sviði er mikilvægt að vinna að orku-
sparnaði, hagkvæmri nýtingu efnis og förgunar úrgangsefna. þetta verkefni tekur til 
allra lagnamanna, í hvaða hópi sem eru. Hér eiga lagnamenn að móta stefnu og vera 
í fararbroddi.

Ágætu lagnamenn, verkefnin eru mörg og rík þörf á víðu samstarfi jafnt innan hópa 
sem milli, snúum bökum saman eflum LAFÍ í þágu allra landsmanna.

Magnús Sædal

Ávarp formanns LAFÍ

Magnús Sædal Svavarsson
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Inngangur 
Í þessari grein verður fjallað um hvernig hægt er að koma í veg fyrir 
að loft safnist fyrir í lokuðum hita- og kælikerfum. Loft í lokuðu hita-
kerfum veldur tæringu á stálpípum og ofnum, hávaða, lélegri hringrás, 
slökum afköstum á hitagjöfum, stíflum í ofnlokum og öðrum tækjum. 
 
Hvaðan kemur loftið?
Línuritið á mynd 1 sýnir hvað mikið uppleyst loft getur verið í vatni 
miðað við mismunandi hita og þrýsting. Tekið er dæmi af 10°C kalt 
vatn þegar því er bætt á kerfi sem er þrýstingslaus og þrýstingurinn 
0bar. Á línuritun er 10°C lóðrétt lína teiknaðar inn á x-ás og látin skera 
þrýstingslínu fyrir 0bar. Lesið er af y-ásnum sem gerir að vatnið getur 
mest innihaldið 22l af lofti í m3 af vatni. Ef þetta vatn er síðan hitað í 60°C getur það eingöngu 
innihaldið 10l/m3 – við þetta losna (22-10), eða 12l/m3 af lofti þegar línuritið er skoðað 

Á mynd 1 er einföld mynd 
af lokuðu hitakerfi. Búið er 
að merkja inn fjóra staði á 
kerfinu, A,B,C og D og 
merkja þá inn á línuritið. 
Ef skoðaður er punktur D 
sem er á bakrás við 
varmaskipti má sjá að þar 
getur verð 35l/m3 upp-
leyst loft í vatninu. Þegar 
vatnið er hitað í 80°C við 
að fara í gegnum varma-
skiptinn að punkti A getur 
það innihaldið 25l/m3 

minna sem veldur því að umfram loft rýkur úr vatninu og loftbólur myndast í punkti A. Þarna skal 
setja loftskilju til að fanga loftbólurnar. Við punkt B hefur þrýstingur aukist og engin losun er á lofti 
við það. Þegar vatnið kólnar dregur það til sín loftbólur t.d. í loftpokum í ofnum í punkti C á 
myndinni. Vatnið streymir niður að varmaskipti að punkti D og fer síðan aftur í gegnum varmaskipt-
inn að punkti A þar sem loftbólurnar myndast aftur og loftskiljan tekur þær uns ekkert uppleyst loft 
getur losnað úr vatninu og farið úr kerfinu. 
Þegar hita- eða kælivatnskerfi eru fyllt með köldu vatni eða frostlagarblöndu eða bætt á þau mun 
loft sem skilur sig úr vatninu valda vandamálum ef ekkert er að gert. Nauðsynlegt er að ná þessu 
lofti úr kerfinu með réttum tækjum og hönnun. 
 Við getum lagt á minnið þessa reglu:

Sveinn Áki Sverrisson.

Mynd 1 
Hitakerfi  og merktir staðir í kerfinu þar sem mismikið loft getur verið í vatninu 
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• Þar sem þrýstingur er lágur og vatnið heitast losnar loft úr vatninu. Þessi staður er efst 
í kerfinu fyrir framan ofna
• Þar sem hitastig er hæst losnar loft úr vatninu (eftir varmaskipti/hitara)
• Þar sem loft losnar úr vatninu skal setja loftskiljur
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 þess að fjarlægja loft, súrefni eða önnur gös úr vatninu í lokuðum hita- eða 
kælivatnskerfum.

1. Loftskrúfur
2. Sjálfvirkar lofttæmingar
3. Loftskiljur (microloftbólu)

Mynd 2 sýnir hvar nauðsynlegt er að koma fyrir búnaði sem tryggir það að loft sé ekki að að valda 
rekstrarvandamálum í lokuðum hitakerfum.
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 
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Mynd 2 
Loftskilja við dælu og sjálvirkar lofttæmingar á kistum og stofnum ásamt loftskrúfum á ofnum
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eru loftskrúfur. Þetta eru nálarventlar 
sem opnaðir er með sérstökum lyklum.

Sjálfvirki lofttæming 
Sjálfvirkir lofttæming eru útbúnir sem 
lítill kútur (hús) með flotholti sem opnar 
fyrir loka í toppnum og hleypir út upp-
söfnuð 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 loftaf-

töppunarlokar þ.e. á hæstu staði 
kerfisins. 
Ef vatnshraði er mjög lítill í kerfinu (< 0,5m/s) er staðsetning á sjálfvirkum 
loft aftöppunum 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 loftaftöpp-
un þar sem rennsli er á niðurleið. Loftbólur þurfa meiri hraða en vatns-
hraðinn 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
• mikroskiljur (Flamcovent)

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

Mynd 3 
Staðsetning á aftöppunarlokum. Af öryggisástæðum þarf að setja 
tappa á þessa loka

 Sjálfvirk loft aftöppun

Mynd 4  Miðflóttaaflsskilja Mynd 5 Mikróskilja



 11

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

varmaskipti í kælikerfum. Miðflóttaaflsskilja skilur út loftbólur í kerfinu en illa örsmáar loftbólur. 
Mikróskilja 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. 
Nefna þarf að loftskiljur virka illa þegar þrýstingur í hringrásakerfum er orðinn hærri en 
15-30metrar fyrir hitakerfi (fimm hæða hús) 15metra (tveggja hæða hús) í kælivatnskerfum þar 
sem þær eru staðsettar. Í þeim tilfellum verður að nota aðrar tegundir loftaftöppunar t.d. 
undirþrýstingsskilju.

Mynd 6 Notkunarsvið loftskilju 
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Námskeið á vegum Ísmar ehf. 
Námskeið á vegum Ísmar ehf um DS-428, Eld og reykvarnir í loftræsikerfum.

Á næstunni mun koma út nokkuð breytt útgáfa af danska staðlinum „Brand og røgsikring af 
ventilationsanlæg, DS 428“ Af þessu tilefni kom höfundur staðalsins Brian Schøtt hingað til lands 
á vegum Ísmar ehf og hélt námskeið þar sem farið var yfir nýja staðalinn og þá sérstaklega þær 
breytingar sem gerðar hafa verið á honum. 
Miklar breytingar hafa verið gerðar á staðlinum frá eldri útgáfu. Að hluta til eru þessar breytingar 

til komnar vegna breytinga sem eru að eiga sér 
stað í loftræsikerfum eins og með notkun plasts í 
dreifikerfi. Er nú tekið á því hvar megi nota plsat í 
loftræsikerfum. Önnur breyting er að ekki er lengur 
leyft að hafa allt að 20 lokur á einu merki í vakt-
stöð. Hver loka skal hafa sitt merki.
Enn fremur hafa verið gerða töluverðar breytingar 
á kröfum um hönnun reykræstra kerfa. En slík kerfi 
hafa ekki náð mikilli útbreiðslu á hérlendis meðal 
annars vegna ákvæðis í gr. 9.6.14 lið 7 í 
Byggingarreglugerð sem segir að sýna skuli fram á 

með útreikningum að markmið liðar 1 í sömu grein 
sé náð. Hefur það stundum þýtt að fara þurfi út í 
umfangsmikla og dýra útreikninga og sparnaðurinn  
farið fyrir lítið. Kannski fellst eimitt í þessum 
breytingum viðurkenning á því að reglurnar sem 
voru í gamla staðlinum voru ekki fullnægjandi því 
að í nýja staðlinum er gerð krafa um minni mót-

stöðu í stokkum og 
hita-þolnari blásurum. 
Við sem erum í sölu á 
búnaði sjáum að það 
er ansi misjafnt hvernig menn hafa verið að leysa brunavarnir í loft-
ræsikerfum hér á landi og klárlega er alltaf þörf á fræðslu. Enda 
reyndist mikill áhugi á námskeiðinu sem var haldið 1 júlí og var vel 
mætt af loftræsi- og bruna-hönnuðum ásamt fulltrúum frá Slökkviliði 
Höfuðborgarsvæðisins Þessi góða þátttaka sýnir að greinilega er 
mikill áhugi og metnaður fyrir að staðið sé vel að þessum málum. 

 12



 13

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

LAGNAEFNI  
SEM ENDIST!

LAGNAVERSLUN

HRING
RÁSAR
DÆLUR

HITABLÁSARAR

Gæði á góðu verði. 
Eigum flestar gerðir 
af hringrásardælum á lager

SABIANA Helios hitablásarar, 
7-40 kW með sterkt element úr 
stáli sem þolir hitaveituvatn.



 

    

Stærðir DN:100-250  

Steinlagnir 

Plastlagnir 

Fóðraðar lagnir 

Vottað af vand og 

afløb  

Va godkendt 
Allar uppls Oliner System 

Ísland umboðsaðila á Íslandi 

8410001 eða 

arnar@olinersystem.is 

Facebook  

( Oliner System Ísland ) 

Olinersystem.is 

Fóðrun lagna endurnýjum 

 

 

 

Þýsk gæði í gegn
Mr. Clever sett
• WC
• Kassi
• Hnappur
• Hæglokandi seta
• Þýsk gæðavara

38.890,-
Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is

FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN
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Pantone red 032
Svart
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Hafðu samband í síma 516 6000
eða kynntu þér málið á veitur.is

Það er
mikið undir
Hafðu samband við okkur áður en þú 
stingur niður skóflu, hvort sem hún er lítil 
eða stór.
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Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari
Sigurður Grétar lést þann 8. september 2013

Hvers vegna stofnuðum við Lagnafélagið, hvaða hlutverki var 
félaginu ætlað að gegna? Slík félög hafa starfað af krafti í öllum 
iðnþróuðum ríkjum meiri hlutann af síðustu öld og gera enn, 
hversvegna skyldi ekki vera þörf fyrir slíkt félag á Íslandi?
Tilgangur Lagnafélagsins er að vinna stöðugt að framförum í 
hönnun, lögn og uppsetningu hitakerfa, frárennsliskerfa, neyslu-
vatnskerfa og loftræsikerfa, svo það helsta sé nefnt.
Íslenska þjóðin græddi á hörmungum annara þjóða í heims-styrj-
öldinni síðari og þá fórum við fyrir alvöru að byggja hús úr varanleg-
um efnum og leggja í þessi hús öll nauðsynleg lagnakerfi. Sú 
meinloka komst inn í vitund þeirra sem byggðu, létu byggja og 
bjuggu í eða nýttu þessi hús að slíkar byggingar væru óforgengi-legar hvort sem það voru burðar-
virkin eða lagnakerfin. Nánast engum datt í hug að hyggja þyrfti að viðhaldi húsa hjá þessari 
nýríku þjóð.

Hverjar urðu afleiðingarnar?
Allt drabbaðist niður og ekki síst opinberar byggingar en einkaaðilar voru lítt skárri. 
Þarna liggur orsökin fyrir því að þetta félag, Lagnafélag Íslands, var stofnað og fagnar 
aldarfjórðungs afmæli.
Fyrsti stofnfundur félagsins varð nokkuð endasleppur. Þegar til alvörunnar var komið fór loftræsi-
kerfi viðkomandi byggingar í gang og eftir það heyrðist vart mannsins mál, fundinum var frestað. 
Þetta var einmitt um það leyti sem ég skrifaði minn fyrsta pistil Lagnafrétta í Morgunblaðið. Þar 
lýsti ég nokkuð þessum fundi og vegna tengsla minna við leikhúsið nefndi ég að þau hljóð sem 
þarna bárust frá loftræsikerfinu væru kjörin leikhljóð fyrir lokaþátt Fjalla-Eyvindar þar sem þau 
Halla og Eyvindur bíða dauða síns og heyra veðurgnýinn hamast á hreysi sínu.
En það heppnaðist að stofna Lagnafélag Íslands, annars værum við ekki hér.
Þetta var um það leyti sem augu manna voru að opnast fyrir því að byggingar og lagnakerfi væru 
ekki eilíf og að menntun og þekkingarleit lagnamanna væri stöðugt verkefni. Það þýddi lítið að 
segja eins og einn góður meistari í lagnaiðn: Ég er nú búinn að starfa í iðninni í 40 ár svo það þarf 
ekkert að kenna mér!

Sigurður G. Guðmundsson

Höfum við gengið til góðs 
götuna fram eftir veg?

Flutt á 25 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands 7. október 2011
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En hefur Lagnafélagið náð árangri? 
Og þá hvernig á þessum 25 árum? Tvímælalaust, á því er enginn efi.
Það hefur Lagnafélagið gert með ýmiskonar útgáfu en ekki síst með fjölþættun ráðstefnum víðs 
vegar um land þar sem tekin hafa verið fyrir einstök mál lagnamanna hvort sem var í hönnun eða 
handverki. Mikil samskipti hefur félagið haft við opinberar stofnanir og verið umsagnaraðili um 
ýmislegt í laga- og reglugerðasetningu sem varðar lagnir og lagnamenn.
Ég ætla engan veginn að fara að teygja tímann með einhverri tölfræði svo sem hve margar 
ráðstefnurnar eða útgefnar handbækur eru. Það hefur tekist að koma svo mörgu í verk og ég get 
ekki látið hjá líða að nefna Lagnakerfamiðstöðina á Keldnaholti sem vissulega var reist fyrir 
frumkvæði Lagnafélagsins. En því miður er nú Snorrabúð stekkur. Þetta glæsilega kennslugagn, 
Lagnakerfamiðstöðin, er því miður að missa reisn sína. Þeir sem nú eru handhafar stöðvarinnar 
ættu að sjá sóma sinn í að breyta um stefnu og hefja stöðina til fyrri vegs.

En hvað er það sem hefur farið úrskeiðis í lagnamálum, hönnun, lögn og uppsetningu lagna-
kerfa hérlendis sl. hálfa öld?
Það hafa orðið stórstígar framfarir í framleiðslu lagnaefnis á þessu tímabili. Ef ég hefði ekkert lært 
í mínu fagi, pípulögnum, annað en það sem ég lærði á námsárum mínum 1952 – 56 hefði ég ekki 
enst lengi í faginu. Við höfum tekið fagnandi nýju lagnaefni og nýjum lagnakerfum en engan veginn 
verið nógu gagnrýnin á það sem til okkar berst. Við höfum oft fallið í þá pytti að taka upp ýmislegt 
beint frá útlendum framleiðendum sem engan veginn á við íslenskar aðstæður, ég vil ekki tefja 
tímann með því að rekja dæmi þó af ýmsu sé að taka. 
En okkar dýrmæti fjársjóður, jarðvarminn, krefst oft annara úrlausna en þeirra sem berast okkur frá 
framleiðendum handan hafsins. Of oft höfum við gleymt því að þennan fjársjóð, jarðvarmann, 
eigum við að umgangast með varfærni og virðingu. Við gleymum því of oft að við erum ekki að 
kaupa vatn frá hitaveitum landsins, við erum að kaupa varma og þar í liggur galdurinn; að kreista 
eins mikinn varma úr vatninu áður en það rennur sína leið burt.

En við höfum rekið Lagnafélagið á næsta sérkennilegan hátt öll þessi 25 ár. 
Í flestum félögum eru stjórnir kjörnar sem síðan ráða framkvæmdastjóra. Hjá Lagnafélaginu er 
þessu öfugt farið. Fasti punkturinn er framkvæmdastjórinn sem síðan myndar stjórnir. Þannig má 
segja að stjórnarfar þessa ágæta félags sé upplýst einræði. Þar sem í vinnslu er ný Stjórnarskrá 
fyrir íslenska lýðveldið og forseti lýðveldisins heyrir mál mitt þá bendi ég á að stundum getur 
upplýst einræði skilað árangri án nokkurra blóðsúthellinga.
En af þessu leiddi að mér að minnsta kosti sinnaðist stundum við umræddan framkvæmdastóra og 
sagði honum oft að fara norður og niður en lærði fljótlega að það var tilgangslaust, hann fór ekki 
neitt.

Ráðstefnur Lagnafélagsins urðu fljótlega umtalaðar. 
Þar fengu menn að tala ákveðinn knappan tíma, fengu svo gula spjaldið og síðan það rauða, ef þeir 
létu sér ekki segjast var jafnvel hljóðneminn tekinn úr sambandi. Ég minnist margra ráðstefna 
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á höfuðborgarsvæðinu en einnig vítt um landið. Minnistæðust er mér líklega ráðstefna á Ísafirði 
en þangað fórum við Einar heitinn Þorsteinsson á Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins með 
Kristjáni Ottóssyni framkvæmdastjóra til að halda fræðandi erindi. Fórum landleiðna með Kristján 
undir stýri en komið var fram í október. Segir ekkert af ferðum okkar fyrr en komið var að 
Hrafnseyri við Arnarfjörð en þá gerðist það. Í stað þess að fara beint yfir í Dýrafjörð tók Kristján 
stefnuna út með Arnarfirði eftir einhverju sem kallaðist vegur og sérlundaður ýtustjóri hafði rutt 
utan í skriðum af eigin frumkvæði. Á vegaslóðann hafði hrunið grjót í haustrigningum og nú var 
okkur Einari skipað út til að ryðja veginn en Kristján sat sem fastast undir stýri. Er ekki að 
orðlengja það að þessi ferð stóð allan þann dag og þegar komið var að stórri fyllu sem fallið hafði 
og lokað þessu einstigi sagði ég stopp, hingað og ekki lengra. En Kristján steypti þá jeppanum nær 
lóðrétt niður í fjöruna og fór jafnbratt upp aftur hinu megin við fylluna. 
„Hvað hefðirðu gert ef þú hefðir ekki komist upp aftur úr fjörunni? spurði ég „það er aðfall og 
þarna hefðirðu jafnvel tapað jeppanum í sjóinn“.
„Ég átti spilið og járnkarlinn eftir“ var svarið.

Ef til vill var eftirminnilegast úr þessari svaðilför tvennt; annarsvegar að koma til þeirrar merku 
konu Sigríðar að Hrafnabjörgum sem þar bjó ein árum saman langt frá mannabyggðum og að 
koma að Svalvogum þar sem Kristján var fæddur og uppalinn í fjölmennum systkinahópi. Þó ég 
segði það ekki upphátt þá varð mér litið til Kristjáns og hugsa sem svo að sá sem fæðist og nær 
þroska á slíkum stað hlýtur að verða nokkuð sérkennilegur til orðs og æðis.
 „Höfum við gengið til góðs götuna fram eftir veg“?
Ég svara því afdráttarlaust játandi og nú mál er að linni. 

Set ehf • Röraverksmiðja
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Samantekt á Lagnafréttum 1 til 45  
Allar þessar bækur 45 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 íbúðarhúsinum. 
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. Handbók fyrir 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 til leiðbeininga um notkun stjórntækja á hitakerfum. 
Lagnafréttir  44. Cold Climate HVAC ´97 
Lagnafréttir  45 Upphaf Lagnafélags Íslands 
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Reykjavík

Aðalblikk ehf

Framkvæmdasýsla ríkisins

Húsalagnir ehf

Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf

Rafstjórn ehf

TÓV  ehf

Verkfræðistofan Víðsjá ehf

Kópavogur

Blikkarinn ehf, blikksmiðja

Rennsli ehf, pípulagnir

Stífluþjónustan ehf

Hafnarfjörður

Blikkhella ehf

Bortækni ehf

Heimir og Jens ehf

Reykjanesbær

Rörlagningamaðurinn ehf

Rörvirki sf, Lúðvík Gunnarsson

Grindavík

Lagnaþjónusta Þorsteins ehf

Ísafjörður

Ísblikk ehf

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf

Akureyri

ÁS-Pípulagnir ehf

HSH verktakar ehf

Lagnalind ehf

Norðurorka hf

Húsavík

Vermir sf

Egilsstaðir

Ágúst Bogason ehf

Neskaupstaður

Fjarðalagnir ehf

Höfn í Hornafirði

Króm og hvítt ehf

Hveragerði

Loki lagnaþjónusta ehf

Vestmannaeyjar

Eyjablikk ehf

Eftirtaldir aðilar styrkja 
útgáfu blaðsins
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Húsasmiðjan selur frárennslurör frá Peštan, PVC, PP, hljóð einangrandi PP 
og PEH ásamt niður föllum og niður falls rennum.

Frábærar vörur á frábæru verði

Hafðu samband við 
Ágúst Berg varðandi 
ráðgjöf og tilboð. 

Ágúst Berg Arnarsson
Sölustrjóri lagnaverslunar
agustberg@husa.is

Allt fyrir skólpið 
frá Peštan

Fagmenn fá 
sérkjör hjá okkur
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