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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Aðalmarkmið í umhverfisstefnu þýska um-
hverfisráðuneytisins, er að auka framleiðslu á
endurnýtanlegri orku. Í nýlegri tilkynningu
þýska umhverfisráðuneytisins segir, „ að
varmaframleiðsla úr endurnýtanlegri orku til
hitunar bygginga og til raforkuframleiðslu sé
einn mikilvægasti þátturinn í nýrri hitamenn-
ingu.” Mikil ánægja varð í ráðuneytunum í
Berlín þegar eftirspurnin eftir sólarrafhlöðum
og „biomassahiturum” jókst.

Á árinu 2004 jókst hitun með sólarorku um
þriðjung frá árinu 2003 Frá árinu 2003 hafa ver-
ið settir upp 740 þúsund fermetrar af sólarpanil
í Þýskalandi einu. Að mati UVS (Unternehmens-
vereinigung Solarwirtschaft) voru í árslok 2004,
yfir 700 þúsund byggingar hitaðar með sólar-
orku og tæplega 6 milljón fermetrar af sólarraf-
hlöðum sem framleiða umhverfisvæna hita-
orku.

75% af umhverfisorkunni  er virkjuð með
varmadælum..  Það er eingöngu vatnsföllin og

jarðgasið sem framleiða orku með vélum. Dr.
Frank-Michael Baumann, forstjóri NRW, lagði
nýverið áherslu á að varmadælur sem nýta gef-
ins varma úr umhverfinu, borguðu sig upp á
fáum árum. Auk þess eru varmadælur mikil-
vægar í efnahagslegu og vistfræðilegu tilliti.
Annars vegar vegna þess hve hátt hlutfall end-
urnýtanlegs umhverfisvarma varmadælurnar
nýta og hins vegar er húseigandinn óháður
verði á olíu og jarðgasi og síhækkandi verði á
þeim orkugjöfum.

Með varmadælu er varmi færður frá einum
stað til annars. Eins og áður segir er auðvelt
með varmadælu að nýta varma úr umhverfinu
til hitunar mannvirkja, bygginga. Ekki skiptir
máli þó umhverfishitinn sé miklu lægri en her-
bergishitastigið. Hér á landi hafa varmadælur
lítið verið notaðar. BWP (Bundesverband War-
mepumpe) áætlar að aðeins tæplega tuttugasti

Guðmundur Hjálmarsson, 
kennari við Tækniháskóla Íslands

ISH lagnasýningin í Frankfurt Þýskalandi.

Mars 2005

Endurnýtanleg orka til upphitunar. 
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Á lagnasýningu ISH 2005 í Frankfurt am

Main var fjallað töluvert um endurnýtan-

lega orku sérstaklega til að hita upp

mannvirki. Var umfjöllunin bæði í fyrir-

lestrum og á sýningunni sjálfri.
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hluti af nýuppsettum hitakerfum í Þýskalandi í
dag nýti varmadælur til húshitunar. Þýski
varmadæluiðnaðurinn flytur hins vegar mikið út
af varmadælubúnaði.  Meira en tveir þriðju
hlutar útflutningsins fara til dæmis til Sviss og
Svíþjóðar.

Framleiðsluaukning í Þýskalandi á varmadæl-
um og búnaði til varmadælna er fremur lítil en
þó jákvæð. En eftir markaðshrunið sem varð í
byrjun níunda áratugarins á síðustu öld varð
aukning í varmadæluiðnaðinum á tíunda ára-
tugnum.  Að sögn BWP voru tæplega 10 þúsund
varmadælukerfi sett upp í Þýskalandi á árinu
2003.  Á fyrrihluta ársins 2004 varð 20% sölu-

aukning og vegna hennar bendir allt til þess að
á árinu verði seld meir en 10 þúsund stykki af
varmadælum. 

Til að minnka eða hætta við að nota olíu til
hitunar húsa gegna endurnýtanleg hráefni mik-
ilvægu hlutverki. Þýðing endurnýtanlegra
„biomassaorku” er oft vanmetin. Endurnýtanleg
orka  „biomassaorku” er í dag um það bil helm-
ingur af allri orku sem er framleidd í Þýskalandi.
Samkvæmt nýlegri athugun umhverfisráðuneyt-
isins þýska getur endurnýtanleg orka og „biom-
assaorka”  framleitt jafn mikla orku og stein- og
brúnkol gera til samans í dag.

4

Fréttabréf Lagnafélags Íslands
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Þegar svona ferð er farin skiptir veðrið miklu
máli, því það er erfitt að ganga allan daginn,
standa í básum og ræða við menn.

Það tekur í bakið og fæturnar að sækja svona
stóra sýningu, sem þenur sig yfir 20 hektara.

Þá er gott að koma út í sólina að kveldi og
slappa af og gleyma þreytunni um stund.

Sýningin var að venju athyglisverð og sértak-
lega fyrir þá sem voru að koma í fyrsta sinn,
heimssýning þessi er haldin á tveggja ára fresti.

Alltaf má finna eitthvað nýtt, bæta við þekk-
ingu sýna og gera sér grein fyrir því hvað það
var sem maður vissi ekki um að væri til og
hvernig rétt er að málum staðið við hönnun og
framkvæmd.

Það var ekki annað að sjá en allir í hópnum
væru ánægir með sýninguna og ferðina.

Konurnar höfðu ekki bara gaman að sýning-
unni, þegar þær höfðu skoðað borgina betur

fannst þeim möguleikinn til að bæta í fataskáp-
inn óþrjótandi.

Ég vil þakka ferðafélögunum fyrir ánægju-
lega ferð og sinn létta húmor.

ISH lagnasýningin í Frankfurt Þýskalandi.

14. til 18. mars 2005

Kristján Óttósson

Sýningin í Frankfurt var vel sótt að

venju, í ferðahóp Kristjáns Ottóssonar

voru 40 menn og konur.

Alur Blikksmiðja ehf, Kópavogi

Blikktækni ehf, Hafnarfjörður

Fjarðarstál ehf, Hafnarfjörður

Hagblikk ehf, Kópavogur

BS Lagnir, Reykjavík
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Úr miðborg Frankfurt að morgni dags.

Í boði fyrirtækis á sýningunni, fæturnir hvíldir og þorstanum svalað.

Hér eru þau Helga og Sigurður að ná samkomulagi um hvað eigi
nú að borða þetta kvöldið, Sigurður sækir fast.

Sama tilefni, fremst á myndinni eru feðgarnir frá Neskaupstað.

Úr miðborg Frankfurt að morgni dags.

Gangarnir á sýningarsvæðinu eru ótrúlega langir

Menn voru þreyttir eftir eftir plampið á sýningunni, en létu það ekki
hafa áhrif á góða skapið, þrír félagar frá Orkuveitu Reykjavíkur.

Sama tilefni, margt þurfti að ræða sem sýningin bauð upp á.

Myndir úr ferðinni á ISH lagnasýninguna í Frankrurt 14. til 18. mars 2005
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Gamli og nýi tíminn í byggingarlist í Frankfurt.

Fv: Þóra Þórarinsdóttir, Guðný Eiríksdóttir, Björgvin Hjálmarsson,
Helga Ragnarsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Guðmundur Hjálmars-

son, María Kristmundsdóttir, Ástráður Magnússon og Jónína Hall-
grímsdóttir.

Fv: Óskar Þ. Sigurðsson, VGK, Eggert Aðalsteinsson, VGK og Þórir
Guðmundsson, Hátækni. Slappað af á leið á sýninguna, útsýnið

ekki dónalegt í miðborginni.

Ferðafélagarnir í ferðinni til Frankfurt, á myndina vantar nokkra félaga okkar.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Viðurkenning Lagnafélags Íslands fyrir
lofsvert lagnaverk er hvatning til góðra verka
og eiga þeir þakkir skilið fyrir gott framtak.

Því miður koma einnig upp mál hjá Fasteign-
um þar sem erfitt er að láta hlutina ganga til
enda. Meiri aga vantar í vinnubrögð og hlutirn-
ir því oft ekki leystir. 

Þegar verktaki og hönnuðir telja að þeir hafi
lokið vinnu sinni þá virka hlutirnir ekki eins og
verkkaupi og notandinn höfðu væntingar um.  

Oft eru ekki til aðgengilegar upplýsing-
ar/leiðbeiningar um lagnakerfin þannig að auð-
velt sé fyrir aðra fagmenn að koma að þeim og
skilja virkni þeirra.  Of langan tíma tekur að
ganga frá þeim lagnakerfum og stýrikerfum
sem sett eru upp. Lagnakerfin eru því ekki full-
búin þegar þau eru afhent. Ákveðinnar tregðu
gætir hjá þeim aðilum sem koma að fram-
kvæmdum að setjast niður saman og ganga frá
þeim handbókum sem þurfa að fylgja lagna-
kerfum til þess að þau teljist fullbúin og rekst-
ur, viðhald og hreinsun kerfa geti gengið
snurðulaust fyrir sig.  Því tók ég fegins hendi
boð um að koma á ráðstefnu um loftræstingu í

íbúðar- og atvinnuhúsum sem Lagnafélag Ís-
lands stóð fyrir þann 7. apríl s.l. 

Ráðstefnan tók á ýmsum málum og ljóst er
að mikið starf  er óunnið við að bæta vinnu-
brögð og samvinnu þeirra sem að framkvæmd-
um koma. Að mínu mati kom fram að bæta
þyrfti vinnu við hönnunarforsendur, samræm-
ingar vinnu hönnuða og síðast en ekki síst skil
framkvæmda. Oftar en ekki vantaði upp á  að
hönnuðir setji niður á blað út frá hvaða for-
sendum þeir hönnuðu lagnakerfin, settu niður
uppbyggingu kerfisins á auðskiljanlegan og
myndrænan hátt ásamt lýsingu á virkni kerfis-
ins (samvirkni tækja).  Mikið vald er fært hönn-
uðum þar sem sýn verkkaupa er oft ekki skýr
vegna þess að þekking er ekki til staðar eða
með öðrum orðum er verkkaupi ekki nægjan-
lega upplýstur um hvað er í boði. Ábyrgð hönn-
uða er því mikil og áríðandi að hönnunarfor-
sendur séu settar fram á skýran hátt og kynnt-
ar fyrir verkkaupa. Oftar en ekki eru nokkrir
möguleikar í stöðunni og ekki dugar að horfa á
stofnkostnað einan sér. Rekstur lagnakerfa er
þáttur sem þarf að liggja fyrir áður en ákvarð-

Heimsókn til Lagnafélags Íslands

Á ráðstefnu 07. apríl 2005, 
loftræsting í íbúðar og atvinnuhúsum. 

Hönnun og uppsetning lagnakerfa er stór
þáttur í verklegum framkvæmdum hjá Fast-
eignum Akureyrarbæjar. Oft hefur okkur tekist
vel til og er það ánægjulegt þegar vel gengur.
Amtsbókasafnið á Akureyri fékk viðurkenn-
ingu Lagnafélagsins árið 2003 og eiga þeir
hönnuðir og iðnaðarmenn sem þar stóðu að
verki miklar þakkir fyrir þá góðu vinnu. 

Guðríður Friðriksdóttir, 
framkvæmdastjóri Fasteigna Akureyrar
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anir eru teknar og til þess að verkkaupi geti tek-
ið upplýsta ákvörðun þurfa upplýsingar að ber-
ast frá hönnuðum þar sem tíundaðir eru kostir
og gallar þeirra kosta sem í boði eru.  Mikið er
í húfi, því oftar en ekki er um mjög kostnaðar-
söm kerfi að ræða bæði í grunnin og í rekstri. 

Lagnafélag Íslands hefur gefið út handbók
lagnakerfa þar sem settar eru niður á einn stað
verklagsreglur um gerð handbókar fyrir lagna-
kerfi og ætti það að auðvelda þeim aðilum sem
við þetta starfa að halda og setja fram á grein-
argóðan hátt upplýsingar um hönnun, fram-
kvæmd og lokafrágang lagnakerfa.  Mikilvægt
er að handbókin sé greinargóð til að auðvelda
rekstur kerfisins og  til að auðvelda verktaka og
hönnuðum að fara yfir virkni lagnakerfa áður en
þeim er skilað fullbúnum til notanda og að hún
sé eins og þeir höfðu væntingar um.  Nokkur
umræða var um skil framkvæmda á ráðstefn-
unni og hvað væri til ráða til að bæta vinnu-
brögð. Fram kom að til bóta væri að sá verktaki
sem setur upp lagnakerfin hefði umsjá með rek-
stri kerfanna fyrsta árið og að það væri hluti af
útboði. Skil á handbók, sem er samvinna hönn-
uða og verktaka, þarf einnig að vera hluti af
samningum verkkaupa við þessa aðila.  Sér-
stakur greiðsluliður skal vera fyrir gerð hand-

bókar og lokafrágang lagnakerfa. Hann þarf að
vera það hár að hvati sé fyrir þá sem að málinu
koma að vinna saman að því að skila lagnakerf-
um fullbúnum, stilltum og tilbúnum til notkunar
til ánægðra notenda. Fasteignir Akureyrar telur
að handbókin muni gera rekstur lagnakerfa
auðveldari.

Á ráðstefnunni var rætt um ábyrgðir og þar
kom fram að oftar en ekki er erfitt að draga ein-
hvern til ábyrgðar og ef eitthvað misferst þá er
það að jafnaði greitt af verkkaupa. 

Ljóst er að ef eitthvað fer úrskeiðis þá er það
kostnaðarsamt fyrir alla sem að málinu koma
og því mikilvægt að vinnubrögð séu vönduð og
að gæði séu tryggð frá fyrsta degi.

Heimsókn mín til Lagnafélags Íslands í
tengslum við ráðstefnuna sýndi mér að þar er
unnið metnaðarfullt starf og framtíðarsýn skýr.
Aðstaða þeirra er öll til fyrirmyndar og  stefnan
sett hátt. Mikill áhugi er á því að stuðla að
vönduðum vinnubrögðum, aga í allri fram-
kvæmd og að lagnakerfum sé skilað fullbúnum
og tilbúnum til notkunar frá fyrsta degi. Ég er
sannfærð um að sú vinna á eftir að skila okkur
bættum og hagkvæmari lagnakerfum í framtíð-
inni.

9

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Magnús Garðarsson, tæknifr. byggingareftirlitsmaður hjá FA, Guðríður Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri FA og
Kristján Ottósson, framkv.st. Lagnafélags Íslands, 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Fylgst með af athygli

Menn njóta meðlætis í kaffitímanum.

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

Ráðstefnugestir 07. apríl 2005 Loftræsting í íbúðar og atvinnuhúsum
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Henning Grønbæk, verkfræðingur B.Sc.M.E. Forstöðumaður
Rannsóknarstofnunnar EXHAUSTO, Danmörk.

11

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Fylgst með af athygli

Guðmundur Bjarnason og Egill Skúli Ingibergsson

Fv. Guðni Jóhannesson, prófessor 
og Henning Grønbæk, verkfræðingur.

Guðmundur Bjarnason , forstjóri Íbúðalánasjóðs

Fylgst með af athygli
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Að keppninni stóðu Sveinafélag pípulagn-
ingamanna og Félag pípulagningameistara.

Þetta var í fjórða sinn sem keppnin er haldin.
Fyrst var hún haldin í Noregi 1999, síðan í

Danmörk 2001, þá í Finnlandi 2003 og nú var
hún haldin í Reykjavík 2005.

Ísland tók ekki þátt í keppninni í Noregi 1999
þar sem hún var fyrst haldin.

Keppnin er haldin annað hvort ár og er einn
keppandi frá hverju landi fyrir sig.

Næst að tveim árum liðnum verður keppnin í
Svíþjóð.

Helgi Pálsson, formaður, Sveinafélags pípu-
lagningamanna, sem rætt var við, sagðist vera
ánægður með keppnina, það geta ekki allir orð-
ið nr. eitt.

Tilgangurinn er að vera með, efla stéttina og
fá auglýsingu á stéttinni og ná þannig til unga
fólksins.

Norðurlandakeppnin í pípulögnum 
Norðurlandakeppnin í pípulögnum var haldin 

í fyrsta sinn á Íslandi  dagana 21., 22. og 23. apríl 2005.
Keppnin fór fram í Perlunni í Reykjavík.

Fr.v: Sigurður Geirsson, í tækninámi í Danmörk, Skarphéðinn Skarphéðinsson, formaður, Félags pípulagningameistara, 
Sigurður E. Ragnarsson, framkvæmdastjóri, timbursviðs, BYKO, Hólmsteinn Sigurðsson, aðstoðarforstjóri, Orkuveitu Reykjavíkur,

Helgi Pálsson, formaður sveinafélags pípulagningamanna.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Henri Koskinen, Finnlandi, David Josefsson, Svíþjóð, Markus Kaltvedt, Noregi, Tómas I. Helgason, Íslandi og Henrik Hansen, Danmörk.

Tómás I. Helgason, frá Íslandi.
Aðeins eru veitt fyrstu verðlaun,
allir hinir keppendurnir verða
númer tvö.

Forseti Íslands  hr. Ólafur Ragnar Grímsson,
opnar sýninguna og ræsir keppnina.

Sigurvegarinn í keppninni, Henrik Hansen,
frá Danmörk, sem sigraði í norðurlanda-
keppninni í pípulögnum 2005. 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Teikning af pípulögn í norðurlandakeppninni í pípulögnum 2005
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Leiðbeinendur komu frá VM Zinc, þeir Erwin
Nielsen og Ralf Jensen.  

Erwin er vel þekktur hér á landi eftir að hann
aðstoðaði við hönnun og uppsetningu á klæðn-
ingu á Hæstaréttarhúsinu.  Mikill fengur var að
fá Erwin til Íslands og miðla af reynslu sinni, en
hann þykir einn sá færasti í heiminum í þessari
grein.  Ekki síður var að hafa Ralf með honum
og deila sinni þekkingu og kunnáttu, en hann
hefur starfað við læstar klæðningar í yfir 20 ár.

Farið var yfir helstu grunnatriði við læstar
klæðningar sem og efnafræði hinna mismun-
andi málma og hvað ber að varast.  Síðan voru
nokkur tilbúin stykki af  þakmæni, kvist og frá-
gangi þar sem þak og veggklæðning mætast,
klædd með zinki og áli.  Reyndi þá mikið á
kunnáttu þáttakenda og hversu vel þeir áttuðu
sig á möguleikum þessara klæðninga.

Kennslan var því bæði bókleg og ekki síður
verkleg og mikið lagt upp úr að kenna þáttak-
endum að nota pappír.  Ef hægt er að fram-
kvæma áætlunarverkið með pappír þá er það
einnig hægt með zinki eða áli.

Að námskeiði loknu fór Erwin yfir öll stykkin
sem þáttakendur höfðu unnið að og útlistaði

hvað var vel gert og benti einnig á hvað betur
mætti fara.  Við flest stykkin unnu 2 saman að
og  leystu sameiginlega úr vandamálum sem
þeir þurftu að glíma við.  

Góð þáttaka var á námskeiðinu og verður
annað slíkt námskeið haldið seinni part júní í
sumar og er vonast eftir sem flestum á það

Blikksmiðir á þakklæðninganámskeiði 2004
í Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Aftari röð frá vinstri: Herjólfur Guðjónsson, Áltak,
Magnús Ólafsson, framkvæmdastjóri, Áltak, Stefán Sig-
urðsson, Blikksmiðjan Vík, Árni Jónas Kristmundsson,
Ísloft, Karl Magnús Magnússon, Ísloft, Guðjón Elí Sturlu-
son, Blikksmíði, Gunnar Freyr Freysson, Kopar og Zink,
Ralf Jensen, VM Zink.

Miðröð frá vinstri: Helgi Ólafsson, Blikksmiðjan Vík,
Jóhann Helgason, Blikksmiðjan Vík, Pétur Kristjánsson,
Blikksmiðjan Vík, Kristján Viborg, Kopar og Zink, Erwin
Nielsen, VM Zink.

Fremsta röð frá vinstri: Þorsteinn S Hreinsson, Blikk-
smiðjan Vík, Gauti Ólafsson, Blikksmiðja Gylfa, Jón
Baldvin Árnason, Blikkrás Akureyri, Jón Oddson, Blikk-
smíði, Bjarni Hannesson, Ísloft.

Þann 16-19 nóvember 2004 var haldið á vegum Áltak ehf og

VM Zinc námskeið fyrir blikksmiði í læstum klæðningum.  Nám-

skeiðið var haldið í Lagnakerfamiðstöðinni á Keldnaholti. 

Frettabref-91  18.5.2005  15:20  Page 15



16

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

námskeið.  Allir blikksmiðir geta nýtt sér þessi
námskeið og ættu ekki að láta svona tækifæri
fara fram hjá sér.  

Sömu leiðbeinendur verða einnig á því nám-

skeiði og hægt er að tilkynna þáttöku til Áltaks
ehf.  í síma 577 4100.

Magnús Ólafsson, framkvæmdastjóri, Áltak.

Myndir frá verklegum æfingum við þakklæðningar á
námskeiðinu fyrir blikksmiði.
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Blikksmiðjan Vík  |  Skemmuvegur 42  |  200 Kóparvogur
Sími: 5571555  |  netfang: blikkvik@blikkvik.is
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Á DÖFINNI
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.

* * *  
20 ára

Lagnafélag Íslands 
verður 20 ára á næsta ári

Lagnafélag Íslands var stofnað þann 
4. október 1986 af áhugamönnum 

um úrbætur við hönnun 
og framkvæmd á lagnakerfum.

* * *
Ráðstefna

Lagnafélag Íslands í samstarfi
við hagsmunaaðila stendur fyrir ráðstefnu 

um pípulagnir, 
sem haldin verður á komandi hausti 

„gæðamál pípulagna“

Nánar auglýst síðar
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Nýlega færði ISS Ísland ehf. Lagnakerfamið-
stöð Íslands kynningarstand sem sýnir í grófum
dráttum hvernig hreinsun loftræsikerfa fer fram
Standinum fylgir mappa sem inniheldur upplýs-
ingar um það helsta sem hafa þarf í huga við
hreinsun loftræsikerfa og hvernig skal standa
að uppsetningu loftræsikerfa  svo þau verði að-
gengileg til hreinsunar.

Hjá ISS Ísland starfa nú um 650 manns um
allt land og býður það viðskiptavinum sínum
heildarlausnir varðandi fasteignaumsjón, s.s.
þrif og þjónustu á loftræstikerfum, daglegar
ræstingar, kaffi- og matstofuumsjón, lóðarum-
sjón, húsvörslu og m.fl. 

Árið 2003 sameinaðist Vogur loftræstiþjón-
usta ISS Ísland og var þá fjárfest í öflugasta og
fullkomnasta búnaði sem völ er á til hreinsunar
loftræsikerfa, sem gerir fyrirtækinu kleift að
hreinsa öll kerfi. 

Loftræstikerfi eru dýr fjárfesting, bæði í
stofnkostnaði og í rekstri. Augu manna hafa
verið að opnast betur síðustu ár fyrir því hversu
mikilvægt það er að loftræsikerfi virki eins og
til er ætlast, en til þess verða þau að vera hrein
og vel við haldin. 

Í nýrri innblásturskerfum er síur mjög vand-
aðar, oft er ástæðulaust að hreinsa þau kerfi
nema ef eldri síubúnaður hefur áður verið í
kerfinu, sía rifnað eða kerfið verið látið ganga
síulaust.  Annað er uppi á teningnum með út-
sogskerfi,  því inniloftið er mun óhreinna,
óhreinindin eru grófari og inniloftið er dregið
ósíað í gegn um stokkakerfið.  Það þarf ekki
mikið magn af ló og öðrum óhreinindum til að
mótstaðan í kerfinu breytis og kerfið fari úr

jafnvægi. Þegar útsogskerfið hættir að vinna
eftir hönnunarforsendum vegna meiri mótstöðu
þá nær innblásturskerfið ekki heldur að anna
umbeðnu loftmagni.

Þeir aðilar sem vinna við hönnun loftræsi-
kerfa vita hve þýðingamikið það er að ný kerfi
séu rétt loftmagnsstillt og í jafnvægi. Sem
dæmi má nefna að ástand á eldunar útsogs
kerfum er almennt slæmt og hæpið að þau
standist brunaþol.

Með gjöfinni vil ISS Ísland efla þekkingu og
umræðu um ástand og viðhald loftræsikerfa því
hreint og vel við haldið loftræsikerfi er ein for-
senda góðs vinnu umhverfis.      

Guðmundur Guðmundsson, framkvæmda-
stjóri, ISS Ísland.

19
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ISS Ísland færir 

Lagnakerfamiðstöð Íslands gjöf

Fv. Kristján Ottósson tekur á móti gjöfinni úr hendi 
Guðmundar Guðmundssonar, framkvæmdastjóri, Iss Ísland.
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Sjálfvirk vatnsúða slökkvikerfi

Ástvaldur Eiríksson
Framkvæmdastjóri, Eldvarnarþjónustan ehf.

Sjálfvirk úðakerfi hafa verið í þróun síðan um
miðja 19. öld, þegar iðnbiltingin, bæði í Evrópu
og vestanhafs, gerði kröfur um stærri og stær-
ri iðnaðar- og vöruhús, en tryggingafélög feng-
ust ekki til að tryggja svo stórar áhættur vegna
tíðra bruna og stórtjóna.

Með þróun úðakerfa tókst að leysa vandann
um seinni hluta 19. aldarinnar. Fyrstu reglur
um hönnun úðakerfa voru skráðar 1885 í
Englandi og um svipað leiti í Bandaríkjunum.

Þróun þessara kerfa, í gegnum alla síðustu
öld, hefur leitt til þess að í dag geta menn nán-
ast byggt eins og þeim sýnist ef úðakerfi fylgir
með í pakkanum, rýmingarleiðir mega vera mun
lengri, hólfun húsa verður töluvert rýmri eða
jafnvel sleppt, eldvörn burðarvirkja nánast
hverfur, o.s.frv.

Úðakerfum er almennt ekki ætlað að slökk-
va eld, (utan svokölluð ESFR kerfi) heldur að
halda honum í skefjum þar til slökkvilið kemur
og klárar málið, ennfremur er reyknað með að
kerfið komi boðum frá sér ef það fer í gang.

Reynsla af úðakerfum telst mjög góð. Á 7.
áratugnum var talið að í 96 - 97% tilfella, sem
eldur varð laus í úðakerfisvörðu húsnæði, þá
réði kerfið við eldinn. Nú á seinni árum hefur
árangurinn enn lagast, er talinn vera milli 98 -
99%. Megin ástæðan fyrir þessum framförum
er talin vera betri og áreiðanlegri hönnun og af
biturri reynslu sáu menn að þessum kerfum
þarf að sinna og halda þeim við, ella er hætta
á að þau bregðist. Því hafa verið skrifaðar regl-
ur og leiðbeiningar, byggðar á reynslu genginna

ára, til að tryggja áreiðanleika þessara ágætu
kerfa. 

1993 lét þáverandi Brunamalstjóri, Berg-
steinn Gizurarson, skrifa Reglur  og  Leiðbein-
ingar um viðhald og eftirlit úðakerfa. 

Núverandi Brunamálastjóri, Dr. Björn Karls-
son, hefur látið endurskrifa umræddar reglur
varðandi eftirlit og viðhald úðakerfa með tilliti
til nýrra Evrópu reglna um málefnið. Nú liggja
fyrir drög að þessum nýju  reglum, sem vænt-
anlega verða gefnar út í ár. Undirritaður hefur
séð um þessar skriftir.

Þessum nýju reglum fylgja gátlistar varð-
andi allt eftirlit og viðhald hinna ýmsu mismun-
andi kerfa. Ennfremur hafa verið gerðir sérstak-
ir gátlistar sem ætlast er til að stuðst sé við
þegar frumúttekt er gerð. 

Kunnátta varðandi uppsetningu, viðhald og
prófanir á þessum kerfum er ekki meðfædd,
þau eru að ýmsu leiti frábrugðin venjulegum
vatnslögnum og vandinn er gjarnan sá að menn
átta sig ekki á feilum fyrr en eldur er laus, til
samanburðar t.d. ef ekki fæst nægjanlegt vatn
úr neysluvatnskrana þá kemur það fljótlega í
ljós og vandinn lagaður, en varðandi úðakerfi
koma veikleikar ekki fram fyrr en á reynir, nema
við nákvæma úttekt. Samkvæmt reglugerð
245/1994 er skilyrt að aðili sem öðlast hefur
viðurkenningu Brunamálastofnunar annist
frumúttekt á slíkum kerfum, ennfremur ber eig-
anda, samkvæmt sömu reglugerð, að gera eft-
irlitssamning við viðurkenndan þjónustuaðila
hvað varðar framhaldið.
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Á undanförnum árum hefur Menntafélag
Byggingariðnaðarins og Brunamálastofnun
staðið fyrir námskeiðum fyrir Pípulagningar-
meistara varðandi uppsetningu þessara kerfa
og hafa nú liðlega 100 manns, víða að af land-
inu, verið útskrifaðir með réttindi til uppsetn-
ingar á þeim. Á sama námskeiði er mönnum
ennfremur kynntar þær Reglur og Leiðbeining-
ar um viðhald og eftirlit sem að framan er get-
ið. Þeir sem hafa lokið þessum námskeiðum og
staðist próf, öðlast þau réttindi sem krafist er.
Skrá yfir þetta fólk er á heimasíðu Brunamála-
stofnunar.

Að sjálfsögðu eru eigendur húsnæðis, sem
varið er með úðakerfi, ábyrgir fyrir ástandi þeir-

ra og að framkvæmdar séu þær skoðanir og
prófanir sem reglur gera ráð fyrir. En slökkvi-
liðsstjórum er ætlað að fylgjast með að svo sé
gert og hvetja menn til dáða þar sem þess ger-
ist þörf.

Í dag eru uppsett 342 úðakerfi hér á landi,
samkvæmt skrá Brunamálstofnunar, en til-
kynna ber til þeirrar stofnunar um hvert úða-
kerfi sem upp er sett. Hönnuðir þurfa að fá
samþykki stofnunarinnar fyrir þeim áhættu-
flokki sem þeir telja vera viðeigandi fyrir við-
komandi mannvirki, áður en þeir hefjast handa
með hönnun úðakerfa, en það er fyrst og fremst
val áhættuflokks sem er grunvöllur hönnunar
slíkra kerfa.

Standandi fv:. Ragnar Þór Hannesson,Reykjavík, Almar Gunnarsson, Reykjavík, Guðmundur H, Jóhannsson, Kópavogi, Kristján Gunnarsson,
Garðabæ, Stefán Óskarsson,Kópavogi, Böðvar Ingi Guðbjörnsson,Hafnarfirði, Valur Örn Gíslason, Selfossi, Einar Þorsteinsson, Keflavík,
Stefán Þór Pálsson, Reykjavík, Reynir Grétarsson, Reykjavík, Atli Arnþórsson, Selfossi.
Sitjandi fv:. Hreggviður A. Sigurðsson,Reykjavík, Egill Ásgrímsson, leiðbeinandi, Reykjavík, Ástvaldur Eiríksson, leiðbeinandi, Bessastaða-
hrepp, Sigurður Pálsson, Reykjavík, Sveinn Jónsson, Selfossi. Á myndina vantar Guðmund Gunnarsson leiðbeinanda, Reykjavík.
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Vatn og Hiti hefur afhent Lagnakerfamiðstöð
Íslands fullkomið kennslukerfi fyrir aquatherm
gólfhita og rör í rör kerfi.

Kennslukerfið er hægt að tengja við rafmagn
og vatn og keyra til að sýna raunverulega virkni. 

Kerfið sýnir flestar þær lausnir sem í boði eru
í þessum kerfum.

Í gólfhitakerfinu eru sýndar þrjár mismunandi
útfærslur við niðurlögn

á rörum, með takkamottum, í sumarbústaði
og með hljóðeinagrandi mottum.

Rör í rör kerfið er sýnt með mismunandi út-
færslum á tengimöguleikum

Kerfið mun nýtast pípulagnamönnum og
hönnuðum við kennslu og endurmenntun.

22
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Gjöf frá Vatn og Hita til LKÍ

Fv. Kristján Ottósson, framkv.stj. tekur við gjöfinni úr hendi Sævars Stefánssonar, forstjóra Vatns og Hita. 
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Í skrifstofuhúsnæði þar sem þörf er fyrir kæl-
ingu innilofts og loftræsiþörf er ekki mikil er al-
gengt að valin sé sú leið að setja upp kælirafta-
kerfi. Reynsla af þeim er góð og mikil þróun í
gangi. 

Kæliraftakerfi tengjast mörgum faggreinum
eins og rafmagni, pípulögnum, loftstokkum,
(blikksmiðum). blikksmiðum Um daginn var

haldið námskeið á vegum Menntafélags bygg-
ingariðnaðarins fyrir pípara þar sem farið var

yfir helstu þætti kæliraftakerfa. Námskeiði var
fyrsta námskeiðið á þessu sviði og þátttaka

góð. Námskeiðið var haldið í Lagnakerfamið-
stöð Íslands. 

Sveinn Áki Sverrisson.

23
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Námskeið um Kælirafta

Standandi f.v.: Heimir Björgvinsson Akranesi, Friðrik Vigfússon Kópavogi, Þorkell Gunnarsson Grímsnesi, Helgi Pálsson Reykjavík, 
Ágúst Gestsson Reykjavík, Helgi Jónas Sigurðsson Reykjavík, Þórhallur Sigjónsson Reykjavík.

Sitjandi f.v.: Sigurður Símonarson leiðbeinandi Reykjavík, Páll Gunnlaugsson leiðbeinandi Reykjavík, Sævar Stefánsson leiðbeinandi
Kópavogi. Á myndina vantar Heiðar Jónsson leiðbeinenda Reykjavík og Svein Áka Sverrisson umsjónarmann námskeiðsins Kópavogi.
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Því miður verða oft vatnstjón í sumarhúsum.
Húsin eru mannlaus í marga mánuði og öryggi
vegna leka oft ekki mikið. Menntafélag bygg-
ingariðnaðarins ákvað að svara kalli markaðar-
ins um bætt vinnubrögð og öruggari lagnatækni
með námskeiði.  Námskeiði var haldið í Lagna-
kerfamiðstöð Íslands og var vel sótt. Í Lagna-

kerfamiðstöð Íslands er inntaksgrind með
vatnsjónaöryggi sem byggð er upp samkvæmd
fyrirmynd í Rb- blaði um lagnir í sumarhúsum.
Hún var hluti af verklega þætti námskeiðsins. 

Sveinn Áki Sverrisson

Námskeið um lagnir í sumarhús

Standandi f.v.:Ólafur P.Hauksson Reykjavík,Birgir Hólm Ólafsson Fræðslufulltrúi MFB. Kári Björn Þorsteinsson Sauðárkróki, Daníel Hall-
dórsson Reykjavík, Hrannar Einarsson Akranes. Þórhallur Sigjónsson Reykjavík, Sigurjón Magnússon Reykjavík, Skúli Guðmundsson
Birtingarholti 3  Hrunamannahreppi, Guðmundur H. Jóhannsson Kópavogi, Hilmir Auðunsson Reykjavík, Egill  Sigurgeirsson Reykhólum.

Sitjandi f.v.: Ágúst Gestsson Reykjavík, Jón Sigurjónsson leiðbeinandi  Reykjavík, Þorkell Gunnarsson leiðbeinandi  Grímsnesi, Grétar
Leifsson leiðbeinandi Reykjavík. Á myndina vantar  leiðbeinendann Sigurgeir Þórarinsson, Reykjavík og Svein Áka Sverrisson, umsjón-
armann námskeiðsins, Kópavogi.
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Dagana 22. og 23. apríl var haldið, í fyrsta
skipti, framhaldsnámskeiðið Lagnaþekking II.

Farið var með nemendur dýpra í fræðin sem
kennd voru í Lagnaþekkingu I, eins og jafnvæg-
isstillingu ofnakerfa og húsveitugrindur.

Einnig var farið í nýtt efni og má þar helst
nefna loftræsingar, handbók lagnakerfa, hita-
þægindi og orkusparnað.

Hermir LKÍ var óspart notaður við fram-
kvæmd verklegra æfinga, enda hefur það sýnt
sig að sú kennsla situr best eftir hjá nemendum.

Mikið var um opnar umræður þar sem menn
gátu haft frjáls skoðanaskipti á því efni sem
verið var að fjalla um.

Þeir sem sóttu námskeiðið voru allir lærðir
pípulagningarmenn og flestir að taka námskeið-
ið á leið sinni að meistaragráðu í faginu. 

Einnig var það samróma álit þeirra að nám-
skeiðið hafi verði einstaklega skemmtilegt,
áhugavert og umfram allt fræðandi.

Finnur Friðrik Einarsson

Lagnaþekking II
haldið í LKÍ

Standandi f.v. Karl Þorkelsson, Selfossi, Þórhallur Sigjónsson, Reykjavík, Kári Björn Þorsteinsson, Sauðárkróki, Ægir Eyberg, Reykjavík,
Finnur Friðrik Einarsson, leiðbeinandi, Reykjavík, Heimir Finnsson, Akureyri, Guðmundur H. Jóhannsson, Kópavogur.

Sitjandi f.v: Atli Arnþórsson, Selfossi, Ragnar Gunnarsson, leiðbeinandi, Reykjavík, Valur Örn Gíslason, Ölfusi
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Þriðjudaginn 27. apríl  s.l. heimsóttu bygg-
ingatæknifræðinemar frá tæknideild Tæknihá-
skóla Íslands, ásamt kennara sínum Guðmundi
Hjálmarssyni Lagnakerfamiðstöð Íslands. 

Heimsókn tæknifræðinemanna er liður í
kennslu þeirra í hitunarfræðum. Markmiðið
með heimsókninni er að nemendur sjái og geti
kynnt sér þau stýritæki sem notuð eru við hitun-
arkerfi, sérstaklega jarðvarmakerfi. Tæknihá-
skóli Íslands stefnir að því að slíkar kennslu-
heimsóknir til Lagnakerfamiðstöðvarinnar verið
nokkrar á hverri kennsluönn þar sem fjallað
verði um lagnagreinarnar.

Eins og fram kemur er Tækniháskóli Íslands
farinn að nýta sér kennsluaðstöðuna og
kennslutækin með því að senda nemendur í
heimsóknir til Lagnakerfamiðstöðvar-innar.

Mjög góð aðstaða er í Lagnakerfamiðstöð Ís-
lands  fyrir nemendur í tæknifræði og verkfræði
til að vinna við lokaverkefni á lagnasviði. Í stöð-
inni eru fjöldi kennslutækja sem unnt er að nota
til rannsókna og mælinga á lagnaverkefnum.

Í Lagnakerfamiðstöð Íslands er einnig að-
staða fyrir kennara til að vinna ýmis konar þró-
unarvinnu og að rannsóknum.

Heimsókn Tækniháskóla Íslands 

í Lagnakerfamiðstöðina.

Sitjandi þriðji frá vinstri er Guðmundur Hjálmarsson, kennari
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Námskeiðahald 2004 - 2005
Í sumar byrjun er ekki úr vegi að líta yfir

s.l.vetur og skoða hvernig til hefur tekist í nám-
skeiðshaldi fyrir pípulagningamenn.  Það kemur
í ljós að aldrei hafa verið haldin jafnmörg nám-
skeið fyrir pipulagningamenn fyrr.  Haldin voru
14 námskeið í vetur.  Þrettán þeirra haldin í
Lagnakerfamiðstöð Íslands í Reykjavík og eitt á
Akureyri.  Þrjú ný námskeið voru haldin og um
kælirafta, lagnir í sumarhús og lagnaþekking II
- hitakerfi (framhaldsnámskeið um hitakerfi).
Námskeið um gaslagnir og gastæki var breytt
og uppfært og var haldið á Akureyri.  Fjöldi þátt-

takandi á námskeiðunum voru 160, sem er
býsna góð þátttaka.  Áætlaður fjöldi pípulagn-
ingamanna á öllu landinu er talið vera um 350
manns, því var þátttakan um 45% sem þykir
mjög góður árangur í símenntastarfi iðnaðar-
manna.  

Nýtt heildarskipulag fyrir
námskeiðahald fyrir pípulagnir

Í vetur hefur verið í gangi umfangsmikil vinna
að endurskoða allt námskeiðahald fyrir pípu-
lagningamenn.  Í desember s.l. ákvað fagnefnd
pípulagna að skipa stýrihóp, sem hafði það
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Gróska og líf í námskeiðum 

pípulagningamanna

Frettabref-91  18.5.2005  15:20  Page 28



Hita- og orkusvið

Hitakerfi - I

Hitakerfi - II

Gólfhitalagnir

Snjóbræðslulagnir

Pípulagnir 
fyrir Loftræstikerfi

Rafstýringar

Stjórnkerfi

Lagnir í sumarhús

Kæliraftakerfi

Lagnatækni

Úðakerfi - sprinkler

Plastsuður

Rör í rör kerfi

Neysluvatnskerfi

Gaslagnir - gastæki

Endurlagnir

Frárennslislagnir

Plastlagnir

Sérhæfðar lagnir

Utanliggjandi stállagnir

Hreinsikerfi

Mælingar - mælitæki

Stjórnun - Þjónusta

Lokafrágangur lagnakerfa

Viðhald - þjónusta

Ábyrgðir - úttektir

Gæðakerfi
Verkefnisstjórnun -

birgðarhald

Sölu- og hönnunarstörf
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Birgir Hólm Ólafsson,
fræðslufulltrúi MFB.

hlutverka að endurskoða og gera tillögur um
heildarskipulag fyrir námskeið, m.a. að koma
með hugmyndir um ný námskeið. Í stýrihópnum
sitja Sveinn Áki Sverrisson, véltæknifræðingur,
Ragnar Gunnarsson framkvæmdastjóri Verk-
vangs og Ólafur Guðmundsson, pípulagninga-
meistari og fagnefndarmaður. Tillögur stýri-
hópsins voru síðan samþykktar af fagnefnd
pípulagna Menntafélagsins.  Námskeiðunum er

skipt upp í þrjú svið.  Það er ekki síst með til-
komu Lagnakerfamiðstöð Íslands að nauðsyn-
legt var að endurskoða allt námskeiðahaldið,
m.a. vegna góðs kennslubúnaðar og aðstöðu
fyrir bæði bóklegt og verkleg námskeið. 

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir heildarskipu-
lag námskeiða pípulagna sem fagnefnd pípu-
lagna Menntafélagsins hefur samþykkt.

Hafsteinn Eggertsson,
fræðslufulltrúi MFB.
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Um meistaraskipti er fjallað í greinum nr.
47.1 og 47.2 í byggingarreglugerðinni og eru
þær svohljóðandi:

47. gr.
Meistaraskipti.

47.1 Hætti iðnmeistari umsjón með fram-
kvæmdum áður en verki er lokið skal byggingar-
stjóri sjá um og bera ábyrgð á að nýr iðnmeist-
ari taki við störfum án tafar og tilkynna það
byggingarfulltrúa.

47.2 Framkvæmdir við þá verkþætti sem
fráfarandi iðnmeistari bar ábyrgð á og hafði
umsjón með skulu stöðvaðar þar til nýr iðn-
meistari hefur undirritað ábyrgðaryfirlýsingu.
Skal gera úttekt á þeim verkþáttum er fráfar-
andi iðnmeistari hafði umsjón með og skal út-
tekt undirrituð bæði af fráfarandi iðnmeistara
og hinum nýja, ef þess er kostur. Nýr iðnmeist-
ari ber ábyrgð á þeim verkþáttum sem unnir eru
eftir að hann tók við starfi.

Eins og fram kemur hér að ofan þá eiga bæði
fráfarandi meistari og nýr iðnmeistari að koma
sér saman um þá verkstöðu sem er á þeim verk-
þáttum við meistaraskiptin og skrifa hana niður
á þar til gert eyðublað sem til er hjá byggingar-
fulltrúa.

Það er síðan byggingarstjóri sem á að panta
úttekt frá byggingarfulltrúa um  meistaraskiptin
og væri æskilegt að  þeir báðir  þe. fráfarandi

meistari og sá er tekur við séu viðstaddir úttekt-
ina.

Komi sú staða upp að fráfarandi meistari
neiti að skrifa upp á meistaraskiptin eða honum
sagt upp af byggingarstjóra þá er sá háttur
hafður á hjá byggingarfulltrúa að viðkomandi
verkþáttur er stöðvaður í viku tíma og bréf þar
að lútandi sent út til þeirra sem málið varða.

Í gr. 32.1 í byggingarreglugerðinni um starf-
svið byggingarstjóra  kemur fram að verksamn-
ingur skal gerður milli byggingarstjóra og iðn-
meistara.

32.1 Byggingarstjóri er framkvæmdastjóri
byggingarframkvæmda. Hann ræður iðnmeist-
ara í upphafi verks með samþykki eiganda eða
samþykkir ráðningu þeirra. Samsvarandi gildir
um uppsögn iðnmeistara. Byggingarstjóri gerir
verksamning við iðnmeistara sem hann ræður. Í
samningi skal m.a. koma fram á hvaða verkþátt-
um, sbr. gr. 38 - 45, iðnmeistari ber ábyrgð. 

Það er því aldrei of oft minnt á það að meist-
arar og byggingarstjórar eiga að gera sín á milli
verksamning um þá verkþætti sem þeir bera
ábyrgð á  og svo hitt að halda reglulega verk-
fundi og skrá það niður sem þar fer fram.
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Meistaraskipti

Hjálmar A. Jónsson
tæknifræðingur,  verkefnastjóri 

hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Við  hvaða byggingarframkvæmdir sem er getur alltaf
komið upp sú staða að skipta þurfi um iðnmeistara. Fara sú
skipti gjarnan fram þegar hús eru komin á fokheldisstig eða
þegar þau eru seld í byggingu og nýjir eigendur vilja ráða
meistara sem þeir þekkja til.

En svo eru líka til þau tilfelli að meisturum sé sagt upp og
nýjir ráðnir í staðinn og eru ástæður oftar en ekki ágreining-
ur um greiðslur frekar en fagleg vinnubrögð.
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