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Lagnafélag Íslands veitti fyrstu viðurkenn-
inguna fyrir “Lofsvert lagnaverk” árið 1990. Þá
viðurkenningu hlaut hús Sjóvá Almenna trygg-
inga. Síðan hafa 13 hús hlotið þessa viður-
kenningu, þar má nefna Gufuaflstöðina á
Nesjavöllum, Ráðhús Reykjavíkur, Hæstarétt
Íslands og Alþingi.

Í dag er viðurkenningin “Lofsvert lagnaverk”
veitt í 14 sinn því glæsilega húsi sem við erum
hér stödd í. 

Það er ánægjulegt að skynja og þreifa á
þeim jákvæða hugsunarhætti og framförum,
sem þróast hefur vegna viðurkenningar Lagna-
félagsins. Með sanni er þetta hátíðar- og gleði-
stund að standa hér og segja frá því sem vel
hefur til tekist bæði í tæknihönnun og hand-
verki hér í þessu húsi. Við erum fljót til að rjúka
upp til handa og fóta, og brjóta niður, þann sem
hefur orðið á og gert mistök í starfi.

Fjölmiðlar eru þar oft fremstir í flokki. En séu
fjölmiðlar beðnir að segja frá góðum verkum
þar sem flest er ó aðfinnanlegt í frágangi
lagnakerfa. Hverju svara þá fjölmiðlar, “þetta
er ekki frétt”, við tökum þetta ekki, við höfum
ekki tíma.

En ef við erum einhuga um að efla hugvit- og
handverk til vex og virðingar, þurfum við að
draga fram það jákvæða og það sem vel gert. 

Við verðum aldrei það gömul að okkur þyki
ekki vænt um að heyra eitthvað jákvætt um
okkur sjálf. Hvernig ætli þessu sé háttað al-
mennt úti í atvinnulífinu.

Í hverju ætli
tilsögnin sé fólg-
in, og hvernig
hljómar hvatn-
ingin á námsár-
unum þar sem
maðurinn er í
mótun og hann á
síðan að byggja
líf sitt á.

Ég tel að þar vanti meiri aga, í stjórnun og á
framkvæmd gæða. Stimpill á “Gæðakerfi” í
rykfallinni möppu uppi í hillu, “getur verið til
bölvunar”.

Vöndum til verka og gerum ávalt okkar besta
og skilum lagnakerfunum full búnum.

Í dag skulum við brosa og horfa jákvætt fram
á veginn, og óska þeim innilega til hamingju
sem hér í dag taka á móti viðurkenningum fyrir
vel unnin störf á lagnasviði.

Tökum þá okkur til fyrirmyndar.

Kristján Ottósson, 
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands

Kristján Óttósson

“Lofsvert lagnaverk”

hátíðleg athöfn í Amtsbókasafni 

Akureyrar 08. desember 2004.



Viðurkenningarnefndin er skipuð þremur
mönnum.  Þeir eru Valdimar K. Jónsson, véla-
verkfræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur
Bjarnason, blikksmíðameistari og Stefán Jóns-
son, pípulagningarmeistari.  Ritari nefndarinnar
er Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagna-
félags Íslands.

Fyrir árið 2003 veitir félagið viðurkenningu
fyrir heildarverk.  Það sem nefndin leggur áher-
slu á við mat á loftræsti- og hitakerfum, er að

lýsing liggi fyrir á samvirkni tækja og tækjalisti
sé skráður ásamt einlínu myndum.  Einnig að
skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu tækja og
almenna úttekt á þeim eins og lýst er í  Hand-
bók lagnakerfa nr. 29.

Einnig leggur nefndin til að viðurkenning fyr-
ir  sérstakt handverk og fyrir nýjungar í lagna-
kerfum*.   Viljum við hvetja menn til að tilkynna
slíkt til nefndarinnar ef þeim er kunnugt um
það.

Lofsvert lagnaverk árið 2003

Dr. Valdimar K. Jónsson,
verkfræðingur, prófessor 
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Kristján Þór Júlíusson, bæjarstjóri Akureyrar

Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenn-
ingu fyrir lofsverð lagnaverk fyrir 14 árum síð-
an.  Tilgangur viðurkenninganna er að efla
gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum
vettvangi, efla þróun í lagnamálum með bætt-
um vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum og
lagnaefnum.  Síðast en ekki síst er viðurkenn-
ingunum ætlað að vera hönnuðum og iðnað-
armönnum hvatning til að afla sér aukinnar
menntunar á sviði lagnamála.  

Gestir við  athofnina í Amtsbókasafninu
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Eftirtaldir aðilar hljóta viðurkenningu Lagna-
félags Íslands „fyrir lofsvert heildarverk 2003“ 
í húsi Amtsbókasafns Akureyrar.

Verkfræðistofa Norðurlands ehf.
—

Blikkrás ehf
—

Raftákn ehf.
—

Bútur ehf.
—

Vilhelm Guðmundsson, rafvirkjameistari
—

Akureyrabær, Amtsbókasafnið

Í flokki smærri lagnakerfa hlítur viðurkenn-
ingu Lagnafélags Íslands “fyrir lofsvert hand-
verk”2003:

Danfoss
—

Lagnakerfamiðstöð Íslands
—

Þá var veitt sérstök viðurkenning til tveggja
heiðursmanna:

Þorbjörns Karlssonar, verkfræðings og
Jónasi Jóhannssyni, pípulagningameistara

Fremri röð: Þorgrímur Magnússon, pípulagningameistari, Bútur, Steinar Gíslason, Danfoss,  
Vilhelm Guðmundsson, rafvirkjameistari, Jónas Jóhannsson Pípulagningameistari. 

Aftari röð: Dr. Valdimar K. Jónsson, prófessor, Grétar Grímsson, Verkfræðistofu Norðurlands, Kristján Þór Júlíusson,
Bæjarstjóri, Oddur Helgi Halldórsson, blikksmíðameistari, Blikkrás og Jóhannes Sigmundsson, Raftákn
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Eldri hluti Amtsbókasafnsins er byggður
1964 og er húsið teiknað af Gunnlaugi Hall-
dórssyni arkitekt. Nýbyggingin er teiknuð af
Guðmundi Jónssyni arkitekt í Noregi og var verkið
boðið út 2001.

Loftræsing er í öllu húsnæðinu og er sér kerfi
fyrir hvorn byggingarhluta. Loftræsikerfin þjóna
einnig sem lofthitun og eru báðir húshlutar,
eldri hluti og nýbygging að mestu hitaðir með
lofthitun en einnig er ofna- og gólfhitun í báð-
um húsunum. Sérstök útsogskerfi eru frá eld-
húsi, snyrtingum, geymslum..

Öll hitunarkerfi bygginganna, lofthitun, gólf-
hitun og ofnahitun eru tengd lokuðu hringrásar-
kerfi sem hitað er í varmaskipti með hitaveitu-
vatni. Með þessu móti er tryggt að heitt vatn
frá hitakerfi geti ekki flætt um bygginguna og
valdið tjóni ef bilun verður í lögnum. 

Heitt neysluvatn í húsinu er ennfremur tengt
sjálflokandi segulloka sem lokar fyrir vatnið á
kvöldin eftir vinnutíma og opnar á morgnana til
að minnka hættu á tjóni ef heitavatnslagnir

bila. Loftræsikerfin eru í aðalatriðum þannig
uppbyggð að loftræsisamstæður fyrir bæði
kerfin eru staðsettar í kjallara nýbyggingar.

Sjálflokandi reykþéttar eldvarnarlokur eru í
öllum stokkagreinum frá klefa. Það verður að
játast að aðgengi að þessum lokum er mjög
erfitt sakir þrengsla í loftræsiklefa og getur það
stafað af sambandsleysi hönnuða við verktaka.

Meðferð loftsins er þannig að ferskloftið fer
fyrst gegnum fínsíu og því næst gegnum hjól-
varmanýti sem nýtir varma útblástursloftsins til
að hita ferskloftið. Því næst fer loft gegnum
spjaldlokur og forhitun og áfram að rakatæki. Í
rakatækinu er bætt raka í loftið þegar rakastig
í húsnæðinu er undir stillimörkum.  Innblásar-
inn blæs síðan loftinu áfram gegnum hljóðdeyfi
og að hinum ýmsu greinum kerfanna sem eru
hver með sinn eftirhitara og hita loft eftir þörf-
um til að viðhalda hæfilegu hitastigi í viðkom-
andi rýmum.

Þegar þörf er á kælingu er fyrst lokað fyrir
hita frá hitaveituvatni og varmanýti. Við  frekari
kæliþörf  er að auki er gangsett kælirás frá
kaldavatnsvarmaskipti sem kælir innblásturs-
loft með hjálp forhita- og kælitæki í samstæðu.

Viðvörunar og öryggisbúnaður kerfanna sam-
anstendur af: Síuvöktum sem gefa aðvörun um
óhreina síu og vakt á snúningi á endurvarma-
nýtni sem gefur aðvörun um bilun.

Frostvarnarliðar sem eru tveir í hvoru kerfi
eru stilltir á efri og neðri mörk. Þeir vinna þan-
nig að fari lofthiti niður fyrir efri mörk lokast
fyrir útiloft en kerfið gengur áfram sem lofthita-
kerfi með hringrás bakrásarlofts þannig að hit-
un helst áfram á húsinu. 

Viðurkenning fyrir heildarverk
fær Amtsbókasafnið á Akureyri. 

Hér sést smá hluti af kerfinu er sýnir handverkið
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Fari hitastig innblásturs niður fyrir neðri
mörk stöðvast kerfið. Stjórnkerfið er sameigin-
legt fyrir bæði kerfin og er í stjórntölvu þar sem
allar upplýsingar um ástand kerfanna eru sýnd-
ar í valmyndakerfi á upplýsingaskjá. Þar er ein-
nig hægt að framkvæma allar nauðsynlegar
stýriaðgerðir og stilla hitastig.

Afrennsli hitaveitu frá hitakerfi er tengt snjó-
bræðslukerfi í hellulögðum stéttum og í tröpp-
um aðalinngang. Vatnsúðakerfi er í allri bygg-
ingunni og er það þurrt (forhlaupskerfi) sem
tengist reykskynjarakerfinu.

Danfoss hf. sem allir landsmenn þekkja hef-
ur komið upp kerfi sem líkir eftir tengigrind og
lagnakerfum í einbýlishúsi. Kerfið er uppsett í
Lagnakerfamiðstöð Íslands. 

Danfoss hefur gefið allan búnað við upp-
byggingu kerfisins. Það er útbúið nýjustu tækj-
um til þjálfunar og kennslu fyrir lagnamenn og
ekki síður til kynningar fyrir húseigendur. 

Hægt er að líkja eftir mismunandi veðurskil-
yrðum eins og frosti og hita og sjá hvernig kerf-
ið bregst við og hvort það vinni rétt. 

Tilbúnar bilanir í kerfinu verða gerðar til
þjálfunar viðgerðarmönnum. Þetta lagnakerfi
er á heimsmælikvarða í lagnaheiminum, en
ekki er vitað til þess að byggt hafi verið svona
kerfi annarsstaðar á norðurlöndum og þó
lengra væri leitað.

Kerfið er mikil lyftistöng fyrir kennslu og
þjálfun á þessu sviði. Kerfið er þannig upp
byggt og tækjum raðað saman, að unun er að
horfa á handverkið.

Hér sést hluti af Danfosskerfinu, 
sem viðurkenningin var veitt fyrir.

Sérstaka viðurkenningu hlýtur 
Danfoss hf.  fyrir lofsvert handverk 2003.

Mynd úr stjórnklefa er sínir margbrotið lagnakerfi



Þorbjörn Karlsson, vélaverkfræðingur f. 25.
maí 1927 í Keflavík.

Námsferill:  Stúdent frá MR 1946. Fyrrihluta-
próf í verkfræði frá HÍ 1948. B.S.-próf í véla-
verkfræði frá Illinois Institute of Technology,
Chicago, Bandaríkjunum, 1950. M.Sc.-próf í
vélaverkfræði frá California Institute of
Technology, Pasadena, Kaliforníu og M.E.-próf í
vélaverkfræði frá sama skóla 1953.

Starfsferill: Kennari við Vélaskólann í
Reykjavík   hjá Jarðborunum ríkisins og deildar-
verkfræðingur. Stundakennari við verkfræði-
deild HÍVerkfræðingur hjá National Engineer-
ing Science & Co., Pasadena, Kaliforníu,
Bandaríkjunum og Deildarverkfræðingur Sci-
ence Engineering Associates, San Marino,
Kaliforníu, Bandaríkjunum. Sérfræðingur á
Raunvísindastofnun HÍ. Prófessor við verk-
fræðideild HÍ frá 1974-1997.

Félags- og trúnaðarstörf: Sá um alþjóðaráð-
stefnu um hafís á vegum Rannsóknaráðs 1971
og alþjóðaráðstefnu POAC II á vegum HÍ, Vita-
og hafnamálastofnunar, Hafnamálasambands
Íslands og VFÍ 1973.  Í ritnefnd VFÍ og í mennta-
málanefnd VFÍ.  Formaður stjórnar Verkfræði-
stofnunar HÍ. Í stjórn Fulbrightstofnunarinnar
og formaður og í stjórn náttúruvísindadeildar
Vísindaráðs.  Formaður stjórnar Staðlaráðs Ís-
lands frá stofnun. 

Konan hans er Helga Svala Sigurðardóttir, f.
30. júlí 1932 á Seltjarnarnesi, og eiga þau 3 börn
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Heiðursmanna viðurkenning
Dr. Þorbjörn Karlsson, vélaverkfræðingur, prófessor.
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Jónas Jóhannsson, pípulagningameistari, er
fæddur 06. ágúst 1938 að Sveinseyri í Tálkna-
firði. 

Jónas kynntist fyrst pípulögnum hjá Félagi
vatnsvirkja á Keflavíkurflugvelli 1955. Hann
lærði pípulagnir hjá miðstöðvardeild KEA, Ak-
ureyri og  fékk meistarabréf  í pípulögnum
árið1960.

Jónas tók þátt í stofnun þriggja fyrirtækja,
hið þriðja var Hiti, sem hann stofnaði ásamt
tveim öðrum 1974, en hann eignaðist það einn
1983.

Á fyrstu árum hans í pípulögnum tíðkaðist
ekki að miðstöðvarlagnir væru teiknaðar, nema
í stærri hús, og kom það í hlut píparans að
ákvarða ketil og ofnastærðir ásamt sverleika á
rörum og lagnaleiðum. Mikil breyting hefur orð-
ið þar á. Það var stefna Hita frá upphafi að fly-
tja inn mest af því efni, sem Hiti seldi, beint til
Akureyrar og ná þannig hagstæðari verðum.
Enda kappkostað að hafa efnið ekki dýrara en á
Reykjavíkursvæðinu.

Hiti stóð fyrir mörgum kynningum á nýjung-
um og lagnaefni í samstarfi við aðra innflytj-
endur. Jónas er brautryðjandi í innflutningi á
plaströrum P.V.C. og P.P.  plastefni til frárennsl-
islagna og fékk það samþykkt til notkunar á Ak-
ureyri löngu á undan Reykjavík.

Umtöluð voru litlu jólin sem Hiti hélt fyrir
pípara. Í upphafi bauð Hiti öllum pípurum bæj-
arins, ásamt mökum, til veislu. Annars voru
litlu jólin haldin sem sameiningartákn fyrir
pípara. Allir píparar bæjarins voru velkomnir,
sama hjá hvaða verktaka þeir unnu eða versl-
uðu efni. Jónas kvæntist 31. desember 1959,
Guðrúnu Sigríði Þorsteinsdóttur, og eiga þau
fjögur börn.

Heiðursmanna viðurkenning
Jónas Jóhannsson, pípulagningameistari.
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Gestir nutu veitinga sem bornar voru fram

Menn þurftu mikið að spjalla saman

Gestir nutu veitinga sem bornar voru fram

Vilhjálmur Þ. Vilhjálms., afhendir Vilhelm Guðmundssyni, viðurkenninguna

Hópmynd af gestum

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, afhendir Grétari Grímssyni, viðurkenninguna

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, afhendir Steinari Gíslasyni, viðurkenninguna

Bæjarstjórinn á tali við gesti

Myndir úr hófinu í Amtsbókasafninu 8.des. 2004



11

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Gestir nutu veitinga sem bornar voru fram

Vilhjálmur Þ. Vilhjálms., afhendir Kristjáni Þór Júlíussyni, viðurkenninguna

Á svipnum á Vilhjálmi má sjá að hann er okkur hinum sammála. 

Frans Árnason og dr.Valdimar K. Jónsson, prófessor 

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, afhendir Jónasi Jóhannssyni, viðurkenninguna

Jónas viðurkenningarhafi ásamt eiginkonu og dóttur

Við gleymum ekki konunum án þeirra yrði lífið leiðinlegt.

Gesti nutu veitinga sem bornar voru fram
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Lagnafélagið, með menn eins og Kristján
Ottósson innanborðs er okkur mikils virði. Það
hefur í gegnum árin náð stórkostlegum árangri
í sínu starfi við að fá menn til að skilja hversu
mikils virði gott lagnakerfi er.

Eins hefur Lagnafélagið stuðlað bæði beint
og óbeint að því að metnaður okkar hefur auk-
ist og við höfum tekið stórstígum framförum í
að gera lagnakerfin, betri og skilvirkari.
Þjónusta við kerfin er orðin allt önnur og
markvissari en var og almenningur er farin að
gera meiri kröfur til þeirra.

Þetta verkefni hér , Amtsbókasafnið, við-
bygging og breyting á eldra húsnæði var bæði
erfitt og krefjandi verkefni. Það reyndi á allt
okkar besta, bæði hönnuða og iðnaðarmanna.
Enda er útkoman mjög góð og húsið hið glæsi-
legasta.

Pláss var að skornum skammti og arkitektúr
hússins þannig að ýmsa hnúta þurfti að leysa.
það gerðum við hönnuðir og iðnaðarmenn í
sameiningu og tókst vel til.

Hvað okkur iðnaðarmennina varðar erum við
mikið farnir að vinna eftir gæðakerfi og það ski-
lar sér svo sannarlega í þessu verki.
Aðalverktaki SS Byggir hússins ,SS Byggir, á
sinn stóra þátt í hversu vel tókst til, þvi hann
var boðinn og búinn til að gera það sem í hans
valdi stæði til að vel tækist til

Hlutur Fasteigna Akureyrarbæjar er stór líka
og þar innan dyra er mikill metnaður til að eiga
góðar og glæsilegar byggingar, sem skila því
hlutverki, sem þeim er ætlað að gera.  því  er
gott að hafa þá til samstarfs í svona verkefni.

Ekki verður horft fram hjá því að það veltur
fyrst og fremst á  samstarfi og samvinna allra,
sem að koma hvernig til tekst. Hér var sam-
starfið mjög gott. 

þessar viðurkenningar eru ekki eingöngu til
okkar sem hér stöndum, heldur lítum við á
þetta sem viðurkenningu á störfum okkar allra,
sem koma að byggingu svona húsa, Eigenda,
hönnuða og iðnaðarmanna. Og sýnir það svo

Þakkarávarp.

Flutt við hátíðlega athöfn í Amtsbókasafni Akureyrar 
08. desember 2004.

Já ég segi hátíð, því þetta er svo sannarlega hátíð fyrir okkur.
Okkur sem stöndum í hönnun, smíði og uppsetningu lagnaker-
fa. Það er sannarlega hátíð að eftir okkar verkum skuli vera
tekið og að þau skuli öðlast viðurkenningu Lagnafélags Íslands.



ekki verður um villst að við getum borið okkur
hátt og litið kinnroðalaust í kringum okkur, verið
hreyknir af okkar störfum. þetta hús og þessi
viðurkenning sýnir okkur það að við erum á rét-
tri leið og metnaður okkar er mikill og stendur
til að skila góðu verki.

Einn er sá hlutur í þessu sem er hvað
stærstur, en það er þetta frábæra starfsfólk
sem við höfum. það er auðvitað undirstaða þess
að við getum gert vel. það eru þeirra störf sem
hafa skapað þetta.  Færi ég því starfsfólki okkar
sérstakar þakkir fyrir frábær störf

Ég veit að þessi viðurkenning verður okkur
hvatning til að standa okkur enn betur í
framtíðinni

Að lokum vil ég fyrir hönd þeirra sem
viðurkenningu hlutu þakka kærlega fyrir þá
virðingu sem okkur hefur hlotnast. 
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Á DÖFINNI

Loftræsting 
Ráðstefna verður haldin 

fimmtudaginn 07. apríl n.k.
um hönnun loftræstingar í

húsum, bæði íbúðarhúsum og
atvinnuhúsnæði,

sem er mjög víða ábótavant.
(Sjá heimasíðu lafi.is)

* * *  
20 ára

Lagnafélag Íslands 
verður 20 ára á næsta ári

Lagnafélag Íslands var stofnað
þann 4. október 1986

af áhugamönnum 
um úrbætur á lagnakerfum.

* * *  
Ráðstefna

Ráðstefna um pípulagnir 
verður haldin 

á komandi hausti 
„gæðamál pípulagna“

Nánar auglýst síðar
Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Oddur Helgi Halldórsson,
blikksmíðameistari
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Ráðstefnustjóri:
Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöð Íslands

Fundarstjóri:
dr. Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur, varaformaður Lagnakerfamiðstöð Íslands

Kl. 13.00 Ráðstefnan sett stundvíslega:
Guðmundur Hjálmarsson, formaður , Lagnafélags Íslands.

kl. 13.05 Kaupandi að nýju húsnæði.
15+5 mín Kolviður R. Helgason, blikksmíðameistari, Samtökum iðnaðarins.

Efnistök:
1. Hvað þarf væntanlegur kaupandi nýs húsnæðis að hafa í huga við kaup á nýju húsnæði ? 
2. Þarf væntanlegur kaupandi að velja sér traustan ráðgjafa ? 
3. Á ráðgjafinn að fá sér “byggingasögu viðkomandi húss úr Erindreka byggingarfulltrúa” vegna

væntanlegra húsakaupa ?
4. Hvaðan fær væntanlegur kaupandi traustar upplýsingar annarsstaðar frá en úr “Erindreka”

byggingarfulltrúa ?
5. Hverju þarf að breyta í byggingarreglugerð um loftræstingu nýbyggðra húsa, svo notkun þeir-

ra verði án vandkvæða?

Kl. 13.25 Byggingarstjóri:
15+5 mín Smári Þorvaldsson, verkfræðingur, Deildarstjóri Mannvirkjadeildar Umhverfisráðuneytið ?

Efnistök:
1. Hvert er verksvið byggingarstjóra ?
1. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi) byggingarstjóra, hafa þær verið gefnar út ?
2. Hvaða þekkingar er krafist af byggingarstjóra ?
3. Er einhver sá maður til sem hefur þekkingu á öllum þáttum byggingarinnar ?
4. Ef sá maður finnst ekki, sem miklar líkur eru á, hvað ber viðkomandi byggingarstjóra að gera

til að tryggja verkgæði ?

Ráðstefna
Ráðstefna um loftræstingu í íbúðar- og atvinnuhúsum verður

haldin fimmtudaginn 07. apríl 2005. 

Lagnafélag Íslands í samvinnu við Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands,
Arkitektafélag Íslands, Samband Íslenskra sveitarfélaga og Lagnakerfamiðstöð Íslands, heldur
ráðstefnu um loftræstingu í íbúðar- og atvinnuhúsum. Ráðstefnan verður haldin fimmtudaginn
07. apríl 2005 í Lagnakerfamiðstöð Íslands og hefst stundvíslega kl. 13.00 

Hver framsögumaður hefur 15 mínútur fyrir framsögu og 5 mínútur til að svara fyrirspurnum.
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Kl. 13.50 Arkitekt:
15+5 mín Guðfinna Thordarson, arkitekt Akrhúsið ehf.

Efnistök:
1. Hvert er verksvið arkitekta við hönnun húsa gagnvart verkkaupa ?
2. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi) arkitekta, hafa þær verið gefnar út ?
3. Hefur verið og/eða er kennd sjálfdragandi loftræsting húsa í arkitektaskólum ?
4. Á ekki arkitekt að samræma teikningar allra hönnuða viðkomandi húss og skrifa upp á þær ?
5. Er þessi vinna framkvæmd  og/ef hvernig ?

Kl. 14.10 Byggingarfulltrúaembætti:
15+5 mín Hjálmar Jónsson,bygging tæknifræðingur, Byggingarfulltrúinn Reykjavík.

Efnistök:
3. Hvert er verksvið byggingafulltrúa ?
4. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi) byggingafulltrúa, hafa þær verið gefnar út ?
5. Hvaða ábyrgð bera byggingafulltrúar gagnvart húsbyggjanda ?
6. Í hverju er úttekt á “hönnun” loftræstikerfi fólgin (ábyrgð) ? 
7. Í hverju er úttekt á verkframkvæmdum fólgin (ábyrgð) ?
8. Hvernig fer úttekt á samvirkni tækja og virkni kerfisins fram ?
9. Eru úttektir á verkframkvæmdum við húsbyggingar í höndum réttra aðila ?

Kl. 14.30 Byggingareftirlit:
15+5 mín Magnús Bjarnason, verkfræðingur ?

Efnistök:
1. Hvað er verksvið byggingareftirlitsmanns ?
2. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi) byggingaeftirlitsmanna, hafa þær verið gefnar út ? 

Kl. 14.50 Norðurlöndin:
20+5 mín Dr. Guðni Jóhannesson, verkfræðingur, prófessor, Konunglega Háskólann í  Stokkhólmi

Efnistök:
1. Hvernig er þessum þáttum háttað á Norðurlöndum ?
2. Hvaða nýjungar eru efstar á baugi ? 

Kl. 15.10 Kaffi og kökur:  15 mínútur

Kl. 15.25 Exhausto, Danmörku. 
20+5 mín Henning Grønbæk, verkfræðingur B.Sc.M.E. Forstöðumaður Rannsóknarstofnunnar 

EXHAUSTO, Danmörk.
Efnistök:

1. Vélknúin loftræsting í íbúðarhúsnæði, þá sérstaklega í fjölbýlishúsum. 
2. Loftræstiþörf og varmaendurvinnsla. 
3. Stýring á mismunandi afköstum, eftir þörfum-roftímar. 
4. Orkusparnaður, ávinningur ofan greindra atriða.
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Kl. 15.50 Náttúrleg loftræsting:
15+5 mín Sveinn Áki Sverrisson, tæknifræðingur, VSB.

Efnistök:
1. Hvað er náttúrleg loftræsting ?
2. Hvernig ber að standa að hönnun náttúrlegrar loftræstingar ?
3. Hverjir eiga að koma að frumhönnun náttúrlegrar loftræstingar?
4. Kalla arkitektar of seint, eða ekki á loftræsti hönnuð ?

Kl. 16.10 Lagnahönnuður - innivist og loftræsting:
15+5 mín Jónas Mar Gunnarsson, verkfræðingur, Fjarhitun.

Efnistök:
1. Hvernig er ástand loftræstingar húsa á Íslandi ?
2. Mælingar, inniloft, afkastageta ?
3. Kalla arkitektar of seint, eða ekki á loftræsti hönnuð ?
4. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi) lagnahönnuða, hafa þær verið gefnar út ?
5. Ætti að vera meira um vélræna loftræstingu en nú er ?
6. Getur lagnahönnuður aðstoðað arkitekt meira en gert er í dag við hönnun á náttúrulegrar

loftræstingu ?

KL.16.30 Skil á lokafrágangi loftræstikerfa:  .
15+5 mín Magnús Ágústsson, blikksmiður, Stjörnublikk

Efnistök:
1. Hvað þýðir orðtakið “skil á lokafrágangi loftræstikerfa” ?
2. Hvað ber að framkvæma áður en kerfin eru afhent verkkaupa ?
3. Á að skila “handbók” yfir kerfið til húsbyggjanda (verkkaupa) ?
4. Hvað á að standa í handbókinni ?
5. Hver á að bera ábyrgð á handbókinni ?

Kl. 16.50 Ráðstefnuslit:
Guðmundur Bjarnason, framkvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs.

Fyrir og eftir ráðstefnuna og á meðan hún stendur yfir er hægt að skoða tækjasal stöðvarinnar.

Ráðstefnugjald kr. 4.000.- kaffi og meðlæti innifalið

Ráðstefnan er opin öllum
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Nýr starfsmaður hjá Hátækni

Daði Ragnarsson rafvirkjameistari  hefur hafið
störf hjá Hita og Loftræstideild Hátækni ehf.

Daði hefur rekið eigið fyrirtæki síðastliðin 20 ár og meðal annars haft
meðhöndum uppsetningu og viðhald á stjórnkerfum. Daði mun sjá um sölu
og ráðgjöf á stjórnbúnaði frá Honeywell en um þessar mundir eru 50 ár
síðan sala á stjórnbúnaði frá Honeywell hófst á ísland.

Aðalfundur

Lagnafélags Íslands

Verður haldinn á Akureyri 
í boði Norðurorku

föstudaginn 20. maí n.k. kl.16.00 

Fundurinn verður haldinn í fundarsal Norðurorku
Rangárvöllum

Dagskrá samkvæmt lögum félagsins.

Veitingar í boði Norðurorku.

Daði Ragnarsson
rafvirkjameistari

Fjöltækni ehf, Reykjavík
Vatnsverk, Mosfellsbæ
Ofnasmiðjan hf, Reykjavík

Hilti-Hagi ehf, Reykjavík

Baðheimar ehf, Reykjvík

Loftorka ehf, Borgarnesi

Eftirtalin fyrirtæki senda bestu Páskakveðjur.
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Plastlagnir í húsum
Hvaða kröfur á að gera til

plastlagna?

Bylting hefur orðið í framboði lagnaefna
fyrir hita - og neysluvatnslagnir hér á landi.
Plastlagnaefni hefur yfirtekið lagnaefni eins
og galvaniseraðar lagnir fyrir heitt og kalt
neysluvatn. 

En hvaða kröfur gilda fyrir plastlagnir?. Mig
langar að velta þessu fyrir mér og gefa vís-
bendingar sem flokka má sem  skyndival hins
varkára tæknimanns. Spurt er:

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

2. Getum við notað plastlagnir í neysluvatns-
kerfi beint inn á 80°C hitaveitu?

3. Er hægt að nota tengi frá einum framleið-
anda til að setja saman pípur frá öðrum
framleiðanda?

4. Má hylja tengi inn í veggjum?
5. Hvaða efni á að nota í gólfhitalagnir
6. 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 lagnaefnisvott-
orðum. 

Hinn varkári tæknimaður (iðnaðarmað-

Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins kynni nýjar
rafstýrðan kennslubekk í vökvatækni.

Nú nýverið hélt FM opna kynningu fyrir þá
sem vildu kynna sér nýjan rafstýrðan vökvatæki
kennslubekk frá Festo Gmbh í þýskalandi.

Bekkurinn verður notaður á námskeiðum FM
í vökvatækni nú á vorönn en þó aðalega á nám-
skeiðum sem Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins
mun halda í rafstýringum vökvakerfa á
haustönn.

Búist er við miklum fjölda á námskeiðin.
Skráning er þegar hafinn á netinu. 

Sjá www.metal.is

Kristján Kristjánsson
Verkefnastjóri 
Fræðslumiðstöð  málmiðnaðarins
Hallveigastíg 1

Ný kennslutækni

hjá FM.
Tækin eru staðsett í LKÍ

Standandi: Einar Ólafsson, vélstjóri, Anton Halldórsson, 
vélvirki, Guðlaugur Þorleifsson, tæknifræðingur, 
Baldur Agnarsson, vélfræðingur, Björn Ólafsson,

vélfræðingur. Sitjandi: Björn Tennung Orsló Noregi, 
Kim Hólm, Helsingfors Finnlandi, Kristján Kristjánsson, 

verkefnisstjóri og Hjalti Þorvarðarson, vélstjóri.
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ur/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 lagna-
efnið dugar í 50 ár að minnsta kosti. Það er gott

ráð að minnka vatnshita á heitu neysluvatni í
60-65°C vegna húðbrunahættu. Þá eru allir
vegir færir fyrir þá sem vilja nota plast í lagnir.  

Sveinn Áki Sverrisson,  VSB.

Má nota plastlagnir í
hitakerfi beint inn á
80°C hitaveitu?

Má nota plastlagnir
beint inn á 80°C neyslu-
vatn 

Er hægt að blanda sam-
an tengjum og rörum frá
mism. framleiðendum

Má hylja tengi í veggj-
um og gólfum

Hvaða efni á að nota í
gólfhitalagnir

Hvað efni á að nota í
snjóbræðslulagnir

Nei

Nei /Já

Nei

Þau þurfa
að vera að-
gengileg

Efni sem
þolir 60°C, 6
bar í 50 ár

Efni sem
þolir 50°C, 6
bar í 50 ár

Minnka hita í 70°C með varma-
skipti eða blöndunardælu

Þar sem sírennsli er (stofnar) er
ekki hyggilegt að nota plast í
stofnum. Í lagi fyrir rör í rör kerfi
vegna skammtíma notkunar lagna
við 80°C. 

Lagnaefni er vottað saman með
ákveðnum tengjum og verkfærum

Skv. BR og vatnslagnastöðlum
þurfa tengi að vera aðgengileg ef
upp kemur bilun.   
Rör í rör (þéttar dósir) kerfi eru
upplögð þar sem tjón (rask) af
völdum leka er ekki ásættanlegt,
eða notandi sættir sig ekki við
lekatjón og þar sem hús eru ekki
stöðugt í notkun (sumarhús)
Mörg efni koma til greina eins og
PPr, PEX, Álplast,  PB, PP-RT

Mörg efni koma til greina eins og
PEM, PPr, og PB

Lagnaval.is, notahiti skv. lagnavottorð
er 70°C 

Lagnaval.is, notahiti skv. lagnavottorð
er 70°C (65°C fyrir PPr)

Skoða lagnavottorð

Hönnuður getur haft sitt mat á þessu,
oft er miðað við að hlaðnir veggir, léttir
gipsveggir  og klæðningar uppfylli
þessi skilyrði.  Steyptir veggir gera það
ekki nema gerðar séu raufar fyrir lagn-
ir sem eru aðgengilegar.  Hönnuðir
skulu meta áhrif  leka og skaða af
hans völdu og taka ákvörðun um
lagnaleiðir og uppbyggingu lagnakerfa
út frá því mati. 

Slöngur þurf að vera með súrefniskápu
ef járnhlutir eru í kerfinu.

PEM er fyrir bræðslur án mikillar
skerpingar (40-45°C), einbýli/fjölbýli
(SET hf.)

Spurning Svar Hvað er hægt að gera Athugasemd og tilvísanir

Sveinn Áki Sverrisson,  
Tæknifræðingur, VSB.
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Haustið 2003 tók gildi ný námskrá fyrir bygg-
ingagreinar. Í þessari nýju námskrá  eru pípu-
lagninganemar í hópi byggingamanna og ekki
lengur taldir til járniðnaðarmanna. Samkvæmt
þessu nýja fyrirkomulagi tekur námið átta ann-
ir þar af fjórar í skóla. Samkvæmt eldri námskrá
voru þetta einnig fjórar annir í skóla en af þeim
voru tvær í grunnnámi málmiðna og var gagn-
rýnt í seinni tíð að nútíma pípulagningamenn
hefðu takmörkuð not af þeim fræðum sem þar
voru kennd. Sérnámið náði yfir tvær annir og
voru tveir áfangar á hvorri önn sérsniðnir fyrir

pípulagninganema en það voru tveir teikni-
áfangar og tveir í verktækni.  Námið hefst núna
með þrem önnum í skóla svo tekur við starfs-
þjálfun hjá meistara, fjórar annir, þá tekur við
ein önn í skóla þar sem unnið er lokaverkefni.
Nú dreifist sérnámið á þrjár annir og áfangarn-
ir eru orðnir fimmtán og spanna sumir tvær til
þrjár annir.

Þessir nýju áfangar heita:
Hitakerfi, Málm og plastsuða, Neysluvatns-

kerfi, Teikningar og verklýsingar, Frárennslis-
kerfi, Hreinlætiskerfi, Sérhæfð lagnakerfi, Stýr-
ingar og tæknibúnaður, Áætlanir og gæða-
stjórnun, Endurlagnir og viðgerðir, Lokaverkefni
í pípulögnum.

Með nýju námsskránni þrefaldast tímafjöldi í
faggreinum, efnið er bútað niður í þætti eins og
hitakerfi, neysluvatnskerfi ,sérhæfð lagnakerfi,
eins og áður var nefnt. Nemarnir setja saman
lítil hitakerfi sem tengd eru við mælagrind og
æfa magnstillingar. Einnig eru æfðar plastsuð-
ur og útbúin vatns og skolpkerfi fyrir baðher-
bergi. Þannig kynnast nemendur helstu vinnu-
brögðum pípulagningamanna.

Þó skólar geti verið góðir, kemur ekkert í stað
þjálfunar við raunverulegar að stæður þ.e.
vinnustaðanám, það er því nemendunum nauð-
synlegt að komast sem fyrst í samband við
góða meistara svo þeir geti tengt skólanámið
raunveruleikanum.

NÝTT NÁMSFYRIRKOMULAG

Pípulagnanemar sem stunda nám samkvæmt nýju
námsfyrirkomulagi við Iðnskólann í Hafnarfirði.
Frá vinstri: Elías V. Sigurðsson, Árni Stefánsson,

Ágúst Harðarson og Ívar Frímannsson.

Gestur Gunnarsson, 
kennari við Iðnskólann í Hfnarfirði
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Hópur áhugasamra iðnfræðinema sóttu
Lagnakerfismiðstöðina heim á starfsdögum
þeirra sem haldnir voru um miðjan janúar s.l.
ásamt kennara sínum og umsjónarmanni fjar-
náms THÍ Helga Baldurssonar.  Nemendur
höfðu það á orði að loksins væri að finna á ein-
um stað rannsóknar- og kennslu aðstöðu á því
sviði sem allar þær greinar sem kenndar eru til
iðnfræði. Sú þverfaglega tenging ólíkra fags-
viða sem þarna mætti sjá væri til fyrirmyndar. 

Nemendurnir sem þarna voru á ferð leggja
allir stund á iðnfræði í fjarnámi og eru nú um
150 og koma víða af landinu. Allir hafa þeir
sveinspróf í sinni iðngrein en það er ein af for-
sendum þess að geta hafið þetta framhalds-
nám sem telst vera 45 einingar á háskólastigi.
Flestir þeirra leggja stund á rafiðnfræði en þeir
sem leggja stund á byggingariðnfræði og

véliðnfræði eru um 40 á hvoru sviði um sig. Það
kom fram í máli Kristjáns Ottóssonar forstöðu-
manns Lagnakerfismiðstöðvarinnar að megin-
hluti starfseminnar væri endurmenntun og
fræðslustarf um það nýjasta sem tengist lögn-
um, lagnakerfum og stýringum á þeim búnaði.
Tölvustýrð hita og loftræstikerfi er meðal þeir-
ra nýjunga sem sýndar voru og einnig þótti
nemendum áhugavert að skoða rör í rör tækn-
ina og sjá hvað sú tækni getur sparað bæði
mikinn vinnutíma og efniskostnað. Kristján
vakti athygli nemenda á því hvað viðhalds-
kostnaður værir lítill í þessu kerfi og hvernig
unnt væri að koma í veg fyrir alvarleg vatnstjón
með rör í rör aðferðinni því að vatnið kemst
ekki aðra leið en í niðurfallið og veldur þess
vegna ekki  vatnsskemmdum. 

Helgi Baldursson, umsjónamaður fjarnáms.

Nemendur Tækniháskóla Íslands 

heimsækja Lagnakerfismiðstöð Íslands.

Hópmynd af nemendum og kennara sem heimsóttu Lagnakerfamiðstöð Íslands
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Loftkastalinn
Sýningarhús-, Rannsóknarhús fyrir loftflæði.

Klefinn, efni og vinna er gefinn af Límtré Vír-
neti en tæki eru frá Lindab og Exhausto   Dan-
mark. Reiknað er með að klefinn verði tilbúinn
til notkunar fyrir vorið 2005.

Þessi klefi opnar marga möguleika til prófun-
ar á tækjum, sýnikennslu um hvað þarf að var-

ast við hönnun og uppsetningu á hita- og loft-
ræstikerfum, ásamt öllum öðrum hitakerfum.

Blásið er lituðu lofti inn á viðkomandi svæði
sem verið er að rannsaka hverju sinni og þá
sést hvernig loftið og hvort loftið leikur um
prufu svæðið.

Myndin sýnir klefann í smíðum, verið er að undirbúa ísetningu á gleri, og lögn á loftræsti tækjunum. Hönnuðir eru,
Steinn Þorgeirsson, frá Límtré Vírnet og Kjartan Mar Eiríksson VST. Blikksmiðir sem vinna verkið eru: Guðmundur
Viðar Guðsteinsson og Ingólfur Vilhjálmsson, frá Límtré Vírneti.
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Menntafélafélag byggingariðnaðarins hélt
námskeið í “Sprinklerkerfum” dagana 4. og 5.
mars síðast liðinn. 

Nemendur voru víða að af  landinu, Ísafirði,
Sauðarkróki, Akureyri, Keflavík, Mosfellsbæ,
Grímsnesi, Ólafsvík, Akranesi og Reykjavík.

Leiðbeinendur á námskeiðinu voru: 
Guðmundur Gunnarsson, 
Ástvaldur Eiríksson 
og Egill Ásgrímsson.

Sitjandi fv: Kári B. Þorsteinsson, Sauðarkróki, Einar Magnússon, Mosfellsbæ, Ástvaldur Eiríksson, leiðbeinandi,
Júlíus Gunnarsson, Keflavík, Karl Nikulásson, Reykjavík. 

Standandi fv: Ragnar Már Þorgrímsson, Akureyri, Haraldur Helgason, Akureyri, Heimir Björgvinsson, Akureyri,
Ágúst Gestsson, Reykjavík, Óskar Hilmarsson, Reykjavík, Árni Stefánsson, Reykjavík, Þórður H. Eysteinsson, Ísafirði,

Þórhallur Sigjónsson, Ólafsvík, Þorkell Gunnarsson.

Sprinklernámskeið
Haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands.




