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Lagnafélag Íslands
og Samskip hf.

bjóða þér til móttöku mánudaginn 10. október 2005
kl. 16.00 í tilefni af afhendingu viðurkenningar fyrir
LOFSVERT LAGNAVERK 2004.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður Lagnaker-
famiðstöðvar Íslands, afhendir viðurkenningar.

Athöfnin fer fram í húsakynnum Samskipa, Kjalarvogi.
Inngangur í glerbyggingu við austurenda.Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Meginmarkmiðið með stofnuninni var að
leiða saman mismunandi hópa sem væru með
mismunandi viðhorf og sýn á lögnum og fram-
kvæmdum á lagnasviði. Á þessum tæpum tutt-
ugu árum hefur margt áunnist og starfið innan
Lagnafélagsins leitt til þess að hóparnir eru
farnir að ræða og vinna saman sem ein sam-
feld heild. 

Hér áður fyrr var það hrein tilviljun að lagnir
og lagnakerfi í byggingar væru hönnuð. Iðnað-
armaðurinn span kerfið eftir bestu getu og
hyggjuviti sínu á byggingastaðnum. Það þótti
undur og stórmerki, sérstakt, ef verkkaupi réð
verkfræðing eða tæknifræðing til þess að
hanna lagnirnar. Ég minnist þess að Bygginga-
félag Verkamanna í Reykjavík lét verkfræðing
hanna lagnakerfi í þau hús sem félagið byggði.

Um það leiti sem ég var að hefja störf sem
tæknifræðingur hjá Húsnæðisstofnun ríkisins
var það ekki óalgengt að með lánaumsóknun-
um komu teikningar af húsum teiknaðar á skó-
kassalok. Á þessum tímum var það gjarnan
byggingafulltrúinn sem ákvað á byggingastað
breidd á undirstöðuveggjum með því að pikka
með skóflu eða haka í jarðveginn líklega til
þess að ákveða burðagetu hans. Það var síðan

árið 1967 að sett var í
byggingarsamþykkt að
hanna skyldi lagnir í öll
hús.

Hér hefur orðið mikil breyting á. Lagnafélag-
ið hefur stuðlað að og stutt þessar breytingar,
meðal annars með fjölda funda og ráðstefna og
ekki hvað síst með öflugri útgáfustarfsemi. Ekki
verður tíundað hér allt það sem Lagnafélagið
hefur komið í framkvæmd, þó verður minnst á
tvennt.

Í fyrsta lagi stofnun og rekstur Lagnakerfa-
miðstöðvar Íslands, en þar eru öll fullkomnustu
kennslutæki á lagnasviði sem völ er á svo sem
ofnakerfahermar, fullkomið loftræstikerfi, til
þess að nota við og bæta kennslu í verk-
menntaskólunum og háskólunum, auk góðrar
aðstöðu til rannsókna á lögnum, lagnaefnum
og lagnakerfum. Nú fara fram viðræður við
menntamálaráðuneytið um varanlegan rekstur
stöðvarinnar.

Í öðru lagi ætla ég að minnast á Handbók

Guðmundur Hjálmarsson, 
kennari við Tækniháskóla Íslands

Flutt á aðalfundi Lagnafélagsins 20. maí 2005, á Akureyri

Guðmundur Hjálmarsson, fráfarandi formaður

Lagnafélags Íslands. 

Ávarp

Haustið 1986 komu saman nokkrir góðir menn, hönnuðir,
iðnaðarmenn, verkfræðingar, tæknifræðingar, pípulagningar-
menn og blikksmiðir og stofnuðu Lagnafélag Íslands.



lagnakerfa sem Lagnafélagið hefur barist fyrir
að sé gerð af og á ábyrgð hönnuða lagnakerfis-
ins. Í bókinni „Handbók lagnakerfa nr. 29” sem
Lagnafélagið hefur gefið út eru skráðar niður
helstu verklagsreglur til að gera handbók fyrir
lagnakerfi. Verklagsreglurnar eru til þess að
auðvelda hönnuðum lagnakerfa að gera hand-
bókina á skýran og greinagóðan hátt. Handbók-
in á að fylgja öllum hita- og loftræstikerfum
sem og neysluvatns- og fráveitukerfum. Í hand-
bókinni eiga að vera allar upplýsingar um
tækjabúnaðinn, kerfislýsingar, rekstrarleiðbein-
ingar, skýrslur um prófanir, stillingar tækja og
skýrsla um lokafrágang. 

Í handbókinni eiga einnig að koma fram allar
hönnunarforsendur sem verkið er byggt á. Það
er mjög áríðandi að forsendurnar séu settar
fram á skýran og skilmerkilegan hátt fyrir verk-
kaupann, enda er ábyrgð lagnahönnuða mjög
mikil á verkinu.

Til þess að auðvelda rekstur lagnakerfa er
nauðsynlegt að handbókin sé skýr og greina-
góð. Eitt af aðalmarkmiðum handbókarinnar er
að auðvelda hönnuðum, iðnaðarmönnum, verk-
tökum og verkkaupum að prófa og fara yfir
virkni kerfisins áður en lokafrágangur og lokaút-
tekt fer fram og kerfið er fullbúið til notkunar.

Eitt efni en er nauðsynlegt að minnast á.
Flestir sem eiga börn í skóla kannast við hve
slagt viðhald og endurnýjun á skólahúsnæði
hefur hér á landi verið.  Þetta vandamál er svo
sem ekki einsdæmi hér á landi. Sama vandamál
er á Norðurlöndunum. Börn eru sérstaklega við-
kvæm fyrir áhrifum innilofts. Þess vegna er það
skammarlegt að þau þurfi að eyða fyrstu
þroskaárunum í yfirfullum og illa loftræstum
skólastofum í innilofti sem okkur fullornum væri
aldrei boðið uppá. Nýleg rannsókn í Danmörku
gefur til kynna að ónógt inniloft í skólastofu
hefur neikvæð áhrif á lærdóm, heilsu og háttar-
lag barna. Fleiri slíkar rannsóknir eru í gangi
eða eru í undirbúningi

Að undanförnu hefur mikið verið rætt um
kunnáttu íslenskra barna og unglinga meðal
annars í stærðfræði í samanburði við nemend-
ur í öðrum löndum. Inniloftið er örugglega eitt
af mörgum orsökum fyrir því að íslenskir nem-
endur standa sig ekki eins vel og börn og ung-
lingar í löndum sem við berum okkur gjarnan
við. 

Að lokum vil ég þakka Norðurorku fyrir boðið
um að halda aðlfund Lagnafélagsins 2005.

4

Fréttabréf Lagnafélags Íslands



5

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Var haldinn á Akureyri föstudaginn 20. maí
2005 hjá Norðurorku á Rangárvöllum.

Fundarritari var kosinn Frans Árnason, for-
stjóri Norðurorku og ritari fundarins var kosinn
Oddur H. Halldórsson, blikksmíðameistari.

Fráfarandi formaður Guðmundur Hjálmars-
son flutti ávarp, sem er birt hér í fréttablaðinu.

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri flutti
skýrslu stjórnar, sem lesa má á heimasíðu fé-
lagsins lafi.is.

Gjaldkeri félagsins Hjálmar Jónsson gerði
grein fyrir reikningum félagsins. Þar kom fram
að hagnaður ársins nam kr.98.276.-.

Á fundinum var félagsgjaldið ákveðið kr.
4.000.-, en félagsgjald kr. 3.000.- hefur verið
óbreytt í 12 ár og þar áður 6 ár var félagsgjald-
ið kr. 2.000.-.

Kosning stjórnar: Formaður Björn Karlsson,
verkfræðingur, Brunamálastjóri,

varaformaður, Páll Ingi Pálsson, véltækni-

fræðingur, Borgarholtsskóli,
gjaldkeri, Hjálmar Jónsson, tæknifræðingur,

hjá Byggingarfulltrúa í Reykjavík, 
ritari, Þráinn Sigurðsson, verkfræðingur,

Framkvæmdasýslu ríkisins.
Aðrir í stjórn: Gestur Gunnarsson, tækni-

fræðingur,  Iðnskólinn í Hafnarfirði,
Oddur H. Halldórsson, blikksmíðameistari,

Blikkrás Akureyri og
Heiðar Jónsson, tæknifræðingur, VGK verk-

fræðistofa.

Endurskoðendur voru kosnir: Egill Skúli Ingi-
bergsson, verkfræðingur og Guðmundur Jóns-
son, vélfræðingur. Til vara: Björgvin Hjálmars-
son, tæknifræðingur.

Lagnafélag Íslands þakkar Norðurorku fyrir
alla þá fyrirgreiðslu er fyrirtækið veitti félaginu
vegna aðalfundarins og fyrir sérstaklega
ánægjuleg samskipti

Aðalfundur Lagnafélags Íslands

Var haldinn á Akureyri föstudaginn 20. maí 2005 hjá

Norðurorku á Rangárvöllum.

Sitjandi:
Þráinn Sigurðsson, ritari, Framkvæmdasýslu
ríkisins, Björn Karlsson, formaður,
Brunamálastjóri, Hjálmar Jónsson, gjaldkeri,
byggingarfulltrúanum í Reykjavík.
Standandi:
Gestur Gunnarsson, meðstj.,Iðnskólanum í
Hafnarfirði, Heiðar Jónsson, meðstj., VGK
verkfræðistofu, Páll Indriði Pálsson, varafor-
maður, Borgarholtsskóla, Oddur H.
Halldórsson, meðstj., Blikkrás Akureyri og
Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri LAFÍ. 
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Frans Árnason, forstjóri Norðurorku
fundarstjóri

Frá vinstri: Guðmundur Hjálmarsson, fráfarandi formaður, Hjálmar Jónsson, gjaldkeri, Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur, Oddur
Helgi Halldórsson, blikksmíðameistari, Magnús Lárusson, Pípulagningameistari, Stefán Steindórsson, véltæknifræðingur, 

Frans Árnason, forstjóri Norðurorku og Þóra Hafdís Þórarinsdóttir

Oddur Helgi Halldórsson, blikksmíðameistari
ritari fundarins

Frá Aðalfundi Lagnafélags Íslands 20. maí 2005, hjá
Norðurorku Akureyri.



Auk mála sem afgreidd voru með símtölum, flest
af framkvæmdastjóra félagsins Kristáni Ottós-
syni,  komu  4 mál til Gæðamatsráðs, sem gerð
var sérstök skýrsla um.

Tvö málanna voru vegna frárennslislagna, annað
þar sem deilt var um hvað hefði átt að vera inni-
falið í verki verktaka og svo hver hans ábyrgð væri
þar sem hann hafði ekki meistararéttindi. Verk-
framkvæmdin á staðnum var í lagi, en teikningar
voru engar til og ekkert var tilkynnt til byggingar-
fulltrúaembættisins. 
Formsatriðum var síðan fullnægt og málinu lauk
þannig án eftirmála. 

Í hinu tilfellinu var um að ræða skemmdir á kjall-
ara vegna raka, og er þetta í annað skipti sem
sama málið kemur til Gæðamatsráðs. Ekki hafði
verið farið eftir kröfum hönnunar um lausn í fyrra
skiptið, og var það talið vera ástæða rakans.  Í ljós
kom þegar farið var að grafa dýpra að engir sökkl-
ar eru undir húsinu og mikið jarðvatn í jarðvegi.
Vatnið var rannsakað og niðurstaða úr þeim rann-
sóknum að ekki gæti verið um að ræða vatns-
veitu- eða hitaveituvatn. Skurður var gerður undir
mitt húsið og skurðir í kringum húsið dýpkaðir,
eins og  tök voru á. Þar sem platan er án sökkla

þótti ekki fært að grafa alveg upp að plötu. 

Hin tvö málin varða annars vegar mikla vatnsnotk-
un í gólfhitalögn, sem var sett upp í gömlu húsi
(byggt á milli 1945 og 1950), eftir að ofn hafði
stíflast, sennilega af útfellingum. Vatnsnotkun
fyrir húsið  var öll á einum mæli, en notendur voru
tveir. Engin sjálfvirk stjórn var á gólfhitakerfinu og
engar teikningar höfðu verið gerðar.
Lagt var til að fá viðurkenndan hönnuð og tilkynna
svo verkið.

Það virðist svo að menn almennt telji að ekki þurfi
að skila hönnun eða tilkynna um breytingar eða
endurnýjun lagna í eldri húsum. En bent skal á
hvaða þýðingu það hefur fyrir húseiganda að geta
vitnað til slíks og haft það staðfest hjá byggingar-
fulltrúa, t.d. þegar selja á íbúð eða hús.

Fjórða málið varðaði vatnsskemmdir frá hitapíp-
um sem lágu ofan á lofti í húsi með risi. Vatns-
skemmdin kom fram seint í desember.
Pípulagningameistari, sem hafði unnið við endur-
nýjun og breytingar á lögnum, nokkrum tíma áður
en slysið varð ( sennileg í október og Nóvember),
hélt því fram að um frostskemmd væri að ræða.
Skemmdin var þannig að pípuendi hafði dregist út
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LAGNAFÉLAG ÍSLANDS

Gæðamatsráð

Skýrsla um starfsemi Gæðamatsráðs á

árinu 2004 til 2005.

Lögð fram á aðalfundi 20. maí 2005.

Egill Skúli Ingibergsson



úr samsetningarhólk. Pípur voru ekkert festar uppi
á loftinu, þar sem þær lágu á burðar bitum lofts-
ins. Einangrun var á milli bita.
Skoðun á staðnum og athugun á notkun hússins
og veðuraðstæðum sýndi að frostskemmd var
ólíkleg.
En í ljós kom að mikil högg koma í kerfið allt þeg-
ar opnað er fyrir vatn. Vatnskerfið byggir þrýsti-
tank sem rafdrifin sjálfvirk dæla dælir inn á frá

brunni í grennd við húsið.
Engin þrýstijöfnun er til staðar á kerfinu.
Vatnshöggið hreyfði pípurnar og  virðist ekki lang-
sótt að ætla að sú hreyfing hafi getað losað um
pípur í samsetningum. 
Pípulagnameistarinn hafði fjarlægt þær pípur sem
höfðu dregist úr samsetningu, en eigendur telja
að engar sprungur hafi verið að sjá á pípunum.
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Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is
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Sérþekking.

Verkfræðistofan hefur hannað loftræsikerfi frá upphafsárum starfseminnar. Árið 1980 er
hannað á stofunni fyrsta loftræsikerfið með varmaendurvinnslu og hefur mikil reynsla og
þekking byggst upp hjá fyrirtækinu á þessu sviði.

Af verkefnum VN á sviði loftræsihönnunar má m.a. nefna:

Verkmenntaskólann á Akureyri, 10 áfangar, samtals um 14.000m2.
Menntaskólann á Akureyri (Hólar).
Fjölbrautarskólinn Sauðárkróki og Gagnfræðaskólinn á Sauðárkróki.
Grunnskóla á Akureyri: Giljaskóla, Lundaskóla, Glerárskóla og Oddeyrarskóla.
Amtsbókasafnið á Akureyri, Samkomuhúsið og Listasafnið í Grófargili. 
Glerárkirkja og Tónlistarskóli (Hvannavöllum 14) Akureyri
Sundlaug Akureyrar og sundlaug Kristnesspítala.
Íþróttahús KA Akureyri og íþróttahús á Sauðárkróki.
Flugstöð Akureyrarflugvelli
Dvalarheimili aldraðra (1áf.)  Húsavík og heilsuhæli NLFA (Kjarnalundur).

Fyrir flestar áðurnefndar byggingar hefur VN einnig hannað hita og lagnakerfin.
VN hefur hannað slökkvikerfi í ýmis konar byggingar, m.a. í Giljaskóla Akureyri,

Samkomuhúsið Akureyri, Amtsbókasafnið á Akureyri, Kassageymslu Útgerðarfélags Ak.
(Brim hf), Vesturfarasetrið og Frændgarð á Hofsósi, Hótel Tindastól Sauðárkróki og
verksmiðjuhús Hlíðar á Siglufirði. Verkefni sem nú er unnið að eru m.a. sundlaugar Hrafnagili
og Stórutjörnum, snjóframleiðslukerfi í Hlíðarfjalli, lagnir og loftræsing í menningarhúsi á
Akureyri og virkjanir í Djúpadalsá í Eyjafirði  og Glerá á Akureyri. 

Verkfræðistofa Norðurlands 30 ára

Þann 20. maí sl. hélt Verkfræðistofa Norðurlands ehf. upp á 30 ára starfsafmæli sitt með
móttöku fyrir viðskiptavini og samstarfsaðila í húsakynnum stofunnar að Hofsbót 4 á
Akureyri.  Á annað hundrað manns mættu og bárust kveðjur og gjafir frá fjölmörgum.
Starfsemi verkfræðistofunnar undir nafninu Verkfræðistofa Norðurlands hófst í janúar 1975.
Starfsmenn eru nú 11 auk sumarstarfsmanna.
Eigendur fyrirtækisins eru starfsmenn á stofunni.

Verkfræðistofa Norðurlands starfar á sviði bygginga- og vélaverkfræði. Meðal verkefna eru
húsbyggingar, hitaveitur, vatnsveitur og frárennsliskerfi, gatna- og vegagerð, hafnargerð,
sérhæfð íþróttmannvirki m.a. sundlaugar og íþróttahús, smávirkjanir og heimarafstöðvar.
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Gestir í afmælishófi  

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LKÍ
Oddur Helgi Halldórsson blikksmiðmeistari og Sveinn Jónsson Kálfskinni 

Aðalsteinn Bjarnason Fallorku, Frans Árnason forstjóri Norðurorku og  
Eiríkur Jónsson verkfr. og framkvæmdastjóri VN

Aðalgeir Pálsson fyrrverandi skólastjóri  Iðnskólas á Akureyri, Bergur
Steingrímsson byggingaverkfr. VN og Halldór Brynjarsson  járnsmiður VSA

Stefanía Sigmundsdóttir tækniteiknari, Helgi Jóhannesson forstjóri Norðurmjólkur,
Óskar Árnason Landsvirkjun Ak. og Jón  Trausti Björnsson  byggingameistari 

Gestir í afmælishófi

Gestir í 30 ára afmælishófi Verkfræðistofa Norðurlands



11

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Stefán Jónsson málarameistari, Árni Ólafsson arkitekt, ¡Ágúst Hafsteinsson
arkitekt Formi og Sveinbjörn Steingrímsson byggingafulltr. Dalvíkur  

Kristinn Magnússon  verkfr. VN, Birgir Guðmundsson umdæmisst. Vegagerðinni
Akureyri og Haukur Halldórsson bóndi  

Þær halda uppi starfseminni með brosinu

Guðný Óskarsdóttir tækniteiknari Opus, Guðríður Friðriksdóttir framkvæmdastj.
Fasteigna Akureyrar, Pétur Torfason verkfr. VST og Margrét Jónsdóttir kennari MA 

Ari Rúnar Sigurðsson véliðnfr. VN, Árni Gunnar Kristjánsson tæknifr. VN, Sigríður
Stefánsdóttir tækniteiknari VN og Kári Agnarsson  viðskiptastj. Verði Íslandstr

Gunnar H. Jóhannesson verkfr. Vegagerðinni, Árni Ólafsson arkitekt og 
Franz Árnason forstjóri Norðurorku
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Þann 27. júní, til 01. júlí 2005 var haldið á
vegum Áltak ehf og VM Zinc námskeið fyrir
blikksmiði í læstum klæðningum.  Námskeiðið
var haldið í Lagnakerfamiðstöðinni á Keldna-
holti. 

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.

Blikksmiðir

á þakklæðninganámskeiði 2004 
í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Sitjandi f.v. Ralf Jensen, VM Zink, leiðbeinandi, Arnar Þór Ágústsson, Kopar & Sink, Helgi Ólafsson, Blikksmiðjunni Vík, 
Erwin Nielsen, VM Zink, leiðbeinandi.

Standandi f.v. Elvar Þór Óskarsson, Ísloft, Gunnar Freyr Freyrsson, Kopar & Sink, Þorsteinn Sigfús Hreinsson, Blikksmiðjunni Vík,
Árni Jónas Kristmundsson, Ísloft, Pétur Kristjánsson, Blikksmiðjunni Vík
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Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri LKÍ, tekur við gjöfinni úr hendi Theodórs Blöndal, framkvæmdastjóra Varmaverk

Novenco ZCF er sambyggð loftræstisam-
stæða fyrir innblástur og útsog með varmaend-
urvinnslu og innbyggðu stýrikerfi.  Novenco ZCF
samstæðan er með hraðastýrðum blásurum,
síum, varmaendurvinnsluhjóli eða krossvarma-
skipti og vatnshitaelementi fyrir innblásturs-
loft.  Einnig fylgja Novenco ZCF samstæðunni
allir nauðsynlegir hita og þrýstinemar ásamt

mótorum fyrir spjöld á innblæstri og útsogi.
Stýrikerfi Novenco ZCF samstæðunnar býður

upp á að keyra hana á föstum hraða, föstu loft-
magni eða föstum stokkþrýsting.  Innbyggt
dagatal og klukka í stýrikerfi gerir það mögu-
legt að stýra afköstum samstæðunnar eftir fyr-
irfram skilgreindri þörf fyrir loftræstingu

Varmaverk 

færir Lagnakerfamiðstöð Íslands stórgjöf.
Samstæðu af gerðinni Novenco ZCF 8-10C-R1V

Novenco ZCF 5 fyrir loftmagn 0,10 til 0,50 m3/s
Novenco ZCF 8 fyrir loftmagn 0,16 til 0,80 m3/s
Novenco ZCF 11 fyrir loftmagn 0,25 til 1,10 m3/s
Novenco ZCF 15 fyrir loftmagn 0,50 til 1,50 m3/s

Novenco ZCF 20 fyrir loftmagn 0,60 til 2,00 m3/s
Novenco ZCF 25 fyrir loftmagn 0,80 til 2,50 m3/s
Novenco ZCF 30 fyrir loftmagn 0,90 til 3,00 m3/s
Novenco ZCF 37 fyrir loftmagn 1,10 til 3,70 m3/s

Novenco ZCF samstæðurnar eru fáanlegar í eftirfarandi stærðum:
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Námskeið fyrir lagnamenn á haustönn 2005
Menntafélag byggingariðnarins heldur fjölda námskeiða fyrir lagnamenn.  

Iðnaðarmenn, hönnuðir og sölumenn lagnaefna,  
eiga kost á að sækja öll námskeið MFB.

Verð

Félagsmenn MFB greiða kr. 5.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 20.000

Félagsmenn MFB greiða kr. 4.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 13.000

Félagsmenn MFB greiða kr. 5.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 20.000

Félagsmenn MFB greiða kr. 3.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 11.500

Félagsmenn MFB greiða kr. 5.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 20.000

Félagsmenn MFB greiða  kr. 4.000
Utanfélagsmenn greiða  kr. 13.000

Félagsmenn MFB greiða  kr. 4.000
Utanfélagsmenn greiða  kr. 13.000

Félagsmenn TR greiða  kr.   4.000
Utanfélagsmenn greiða kr. 13.000

Staður og tími

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn   28. okt. kl. 13.00 – 20.00
Laugardaginn 29. okt. kl.   9.00 – 16.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Laugardaginn 29. okt. kl.   9.00 – 16.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn   4. nóv. kl. 13.00 – 20.00
Laugardaginn 5. nóv. kl.   9.00 – 16.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn 4. nóv. kl. 13.00 – 17.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn   11. nóv. kl. 13.00 – 20.00
Laugardaginn 12. nóv. kl.   9.00 – 16.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn   18. nóv. kl. 13.00 – 17.00
Laugardaginn 19. nóv. kl.   9.00 – 13.00

Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti
Föstudaginn   25. nóv. kl. 13.00 – 17.00
Laugardaginn 26. nóv. kl.   9.00 – 13.00

Hallveigarstígur 1 -  Reykjavík
Laugardaginn 26. nóv . kl. 9.00 – 17.00

Þegar haustið er brostið á, er rétt að rifja upp hvernig síðasti vetur
var í námskeiðhaldi fyrir pípulagningamenn.  Haldin voru 14
námskeið og öll nema eitt haldin í Lagnakerfamiðstöðinni.
Fjöldi nýrra námskeiða voru þrjú, námskeið um kælirafta, lagnir í
sumarhús og 
hitakerfi 2 – Lagnaþekking.  Fjöldi þátttakanda á námskeiðum voru
um 160, en áætlaður fjöldi starfandi pípulagningamanna er um
350 á öllu landinu.  Þátttaka þeirra var um 45 % sem er býsna
góður árangur og mælikvarði á gæði námskeiða sem haldin eru á
vegum Menntafélags byggingariðnarins.

Enn, á að spýta í lófanna og bjóða upp ennþá betra námskeiðahald
næsta vetur.  Fagnefnd pípulagna kom saman um miðjan ágúst,
samþykkti að undirbúa og halda sex ný námskeið á næsta ári.
Nýju námskeiðin eru þessi: 
Pípulagnir fyrir loftræsikerfi.
Stjórnstöðvar hitakerfa.
Hitakerfi 3 –  Jafnvægisstillingar.
Neysluvatnskerfi. 
Löggildinganámskeið Mannvirkjahönnuða
Handbók lagnakerfa

Innritun og upplýsingar hjá MFB 

í síma 590 6430.  

Tölvupóstur MFB er mfb@mfb 

og vefsetur félagsins er

www.mfb.is

Birgir Hólm ÓlafssonHafsteinn Eggertsson

Námskeið

Úðakerfi – Sprinkler
- Réttindanámskeið -

Mælingar og mælitæki fyrir
lagnaverk

Hitakerfi 1

Brunaþéttingar

Plastsuður
- Réttindanámskeið -

(Viðurkennt af OR)

Gólfhitakerfi

Rör í rör lagnakerfi

Ábyrgð byggingastjóra
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Brunamálaskólinn hefur verið starfræktur á
vegum Brunamálastofnunar frá stofnun hans
árið 1994. Hlutverk hans er að veita slökkviliðs-
mönnum og eldvarnaeftirlitsmönnum um allt
land þá menntun, starfsþjálfun og endurmennt-
un sem nauðsynleg er vegna starfa þeirra. 

Markmið skólans er að vera öflugur, nútíma-
legur skóli sem veitir slökkviliðs- og eldvarna-
eftirlitsmönnum vandaða menntun. Fyrirhugað
er að koma upp fjarkennsluneti auk núverandi
starfsemi sem felst einkum í námskeiðum sem
haldin eru víða um land. Allir þeir slökkviliðs-
menn sem sinna eldvarnaeftirliti skulu hafa
lokið námi sem eldvarnaeftirlitsmaður I eða
öðru sambærilegu námi. Menntun starfsmanna
eldvarnaeftirlits skal vera í samræmi við þá
þjónustu sem slökkvilið skal veita samkvæmt
brunavarnaráætlun viðkomandi sveitarfélags.

Námið skiptist í eftirfarandi þrjá hluta:
Eldvarnaeftirlitsmaður I: Grunnnám fyrir eld-
varnaeftirlitsmenn þannig að þeir geti unnið við
almennt eldvarnareftirlit. 
Námið er 70 kennslustundir.

Eldvarnaeftirlitsmaður II: Framhaldsnám fyr-
ir eldvarnaeftirlitsmenn þannig að þeir geti
starfað sjálfstætt að sérhæfðu eldvarnareftir-
liti svo sem að annast lokaúttektir.
Námið er 30 kennslustundir.

Eldvarnaeftirlitsmaður III: Framhaldsnám
fyrir þá sem stjórna og bera ábyrgð á eldvarn-
areftirliti sveitarfélaganna. 
Námið er 30 kennslustundir.

Skólinn hélt námskeiðið Eldvarnaeftirlits-
maður I 19.-27. maí síðastliðinn og sóttu það
10 eldvarnaeftirlitsmenn frá öllum landshlut-
um. Stuðst er við innlent námsefni auk efnis frá
öðrum Norðurlöndum og Bandaríkjunum á öll-
um námskeiðum skólans og var lokið við drög
að nýrri kennslubók fyrir eldvarnaeftirlitsmenn
fyrir setningu námskeiðsins og það notað til að
rýna bókina fyrir útgáfu hennar.

Brunamálaskólinn 
haldinn að Lagnakerfamiðstöð Íslands

Sitjandi fv.: Elísabet Pálmadóttir, Brunamálastofnun,
Ástvaldur Eiríksson, leiðbeinandi, Eldvarnarþjónustan
ehf., Erling Þór Júlíusson, slökkviliði Akureyrar, Bergur
Már Sigurðsson, slökkvilið Höfuðborgarsvæðið.

Standandi fv.: Andrés Leifsson, Blönduósi, Kári
Gunnarsson, Sauðárkróki, Borgþór Freysteinsson,
Hornafirði, Snorri Baldursson, Hveragerði, Friðrik Páll
Arnfinnsson, Vestmannaeyjum, Garðar Páll Jónsson,
Sauðárkróki, Sveinn H. Þorbjörnsson, Ísafjarðabæ,
Gunnar P. Gunnarsson, Grundarfirði.



Hönnuður á að taka saman og vinna handbók með
þeim gögnum er verða til við hönnun, smíði, upp-
setningu og stillingu loftræstikerfisins.

Samkvæmt gr. 53.3f í byggingarreglugerð 441/1998

Skrifar síðan hönnuður lagnakerfis ásamt raf-
virkjameistara, blikksmíðameistara og pípulagna-
meistara  uppá yfirlýsingu þess efnis að loftræsti-
kerfisið sé fullbúið til notkunar. 

Til að hægt sé að taka lagnakerfið út, þarf hand-
bókin að liggja fyrir með eftirtöldum þáttum.

1. Upplýsingar um framkvæmdaraðila.
2. Yfirlit yfir lagnakerfi hússins.
3. Hönnunarforsendur.
4. Einlínumynd.
5. Kerfislýsing.
6. Samvirknitækja og tækjalisti.
7. Rafstýrimyndir.
8. Stilliskýrslur.
9. Leiðbeiningar fyrir tölvuskjá.

10. Yfirlýsingar um lokafrágang lagnakerfa.

Sem fyrirmynd við gerð handbókar er vísað í Hand-
bók lagnakerfa 29 útgefin af Lagnafélagi Íslands
desember 2002
Handbókin á að vera samþykkt með uppáskrift af
lagnahönnuði.

Þegar úttekt fer fram af óháðum úttektaraðila, t.d.
Lagnakerfamiðstöð Íslands, er hún gerð þannig að

fyrst er farið yfir handbókina og hún borin saman
við uppbyggingu, virkni og stillingu loftræstikerfis-
ins og kemur þá fram ef skekkja er í handbók mið-
að við virkni allra þætta lagnakerfisins.

Í samvirkni tækja koma fram öll stilligildi þeirra
tækja sem þarfnast stillingar, (hitastig, rakastig,
lofthraði og fl.).

Hönnuður á að vera búinn að gefa lagnakerfinu
ákveðið númer og hverju einstöku tæki (íhlut) kerf-
isins sitt nr. 
Segjum að kerfisnúmerið sé nr. 6 og tækjanúmer-
ið sé nr. 12, þá erum við komin með kennitölu tæk-
isins sem er, Stjórnstöð (tæki nr.6.12), þessi kenni-
tala segir okkur að kerfin í byggingunni séu sex
eða fleiri. Allstaðar þar sem tækið er nefnt verður
kennitalan að fylgja því, eins og okkur sjálfum.

Ef bara eitt lagnakerfi er í byggingunni stæði
Stjórnstöð (tæki nr. 1.12),
Fyrsti tölustafurinn í kennitölunni er kerfisnúmer-
ið, næsta er tækjanúmerið og myndar þannig sam-
an kennitölu tækisins.

Kennitala tækja á að koma fram í öllum texta
handbókar þar sem tækið er nefnt og á einlínu-
myndum lagnakerfanna við hvert einasta tæki
(íhlut) kerfisins.

Ekki má gleyma einum mikilvægasta þættinum.
Sá þáttur er fræðsla til væntanlegra notanda, eða
rekstraraðila lagnakerfisins, um hvernig kerfið er
til þæginda og veitir fólkinu vellíðan.
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Í stuttu máli þýðir hugtakið skil á lokafrágangi
loftræstikerfa að blikksmíðameistari, rafvirkjameistari
og pípulagnameistari ásamt hönnuði séu búnir að yfir-
fara virkni kerfisins og fullreyna að kerfið hafi verið
stillt, samvirkni tækja sannprófuð og afköst séu
samkvæmt hönnunarforskrift, og að byggingu
lagnakerfisins sé lokið.

Magnús Ágústsson, 
blikksmíðameistari.

Hvað táknar hugtakið,

skil á lokafrágangi loftræstikerfa? 



Fyrirtækið Tengi ehf. hefur flutt starfsemi sína
frá Smiðjuvegi 11 í nýtt og glæsilegt verslunar- og
lagerhúsnæði að Smiðjuvegi 76. Rekstur fyrirtæk-
isins byggir aðallega á sölu hreinlætis- og blönd-
unartækja, en hefur verið að stækka ört á lagna-
markaðnum síðustu árin og hefur sérhæft sig í
stjórnkerfum fyrir vatns- og hitalagnir.

Tengi er með umboð fyrir mörg þekkt lagna-
merki svo sem Geberit, Unipipe álplaströrakerfi,
Redan forhitunarkerfi, Heimeier ofnloka, Inoxpres
pressfittings, Kessel gólflása, Pettinaroli kúlu-
loka, Ostendorf frárennslisrör, Caleffi dreifikistur
ofl, Unidrain gólfrennur svo eitthvað sé nefnt.

Fyrr á þessu ári hófu þeir sölu á Victaulic sprin-
klerkerfi og hefur salan byrjað vel, en ætlunin er
að hafa Victaulic sem lagervöru í framtíðinni.

Húsið er 3000m2 að stærð og skiptist í sýning-
arsal, skrifstofur og lager.

Sýningarsalurinn er 500m2 þar sem sýndar
verða flestar vörur fyrirtækisins í hreinlætis- og
blöndunartækjum ásamt heitum pottum.

Sýningarsalurinn er ekki tilbúinn, en verið er að
vinna í því og má gera ráð fyrir að allt verði klárt
um miðjan september.

Húsið er í heild sinni sýningarhús fyrir vörur

Tengi, ákveðið var að vera með allt það besta og
nýjasta í húsinu og að flestar lagnir væru sem
sýnilegastar. Gólfhiti er í öllum gólfum með til-
heyrandi tölvustýrðum forhitunarstýribúnaði sem
mjög aðgengilegt verður fyrir okkur að sýna í
virkni fyrir fagmönnum. Í húsinu er forhitað
neysluvatn sem er einnig tölvustýrt og loftræsti-
kerfi sem vinnur með gólfhitakerfinu til að auka
þægindi með minni orkukostnaði.

Settur verður upp sérstakur sýningarsalur fyrir
fagmenn, þar sem sýndar verða flestallar lagna-
vörur sem fyrirtækið selur ásamt nýjungum þegar
þær koma.

Þar verður einnig hægt að vera með kynningar
á lagnaefnum og stýribúnaði, góð kaffiaðstaða
verður fyrir pípulagningamenn.

Verið er að standsetja vöruhúsakerfi með
strikamerkjum og handtölvulausnum.

Það stuðlar að betri nýtingu vöruhússins, rang-
ar afhendingar verða nánast úr sögunni og lager-
staðan verður rétt.

Tengi lítur á sig sem fagfyrirtæki, lagnaefni er
eingöngu selt til fagmanna og starfsmennirnir eru
flestir með mikla reynslu og þekkingu á þessu
sviði.

Til að hækka þjónustustigið enn
frekar var keypt ný símstöð sem
verið er að taka í notkun. Þá verður
hægt að ná í alla starfsmenn í bein
númer og ef viðkomandi er ekki við
skrifborðið færist símtalið sjálfkrafa
í farsímann.

Nýtt símanúmer hefur verið tekið
í notkun:  414-1000.
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Hið nýja verslunar og
vöruhús Tengi ehf.

Tengi ehf. er flutt
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Endurnýjun í stétt pípulagningamanna er
fólgin í því að nemar fara á samning hjá meist-
ara og starfa að námstímanum loknum við fag-
ið.  Nú eru blikur á lofti, því færri komast á
samning en þess óska.  Þegar ástæður eru
kannaðar, kemur í ljós, að margir meistarar
starfa sem einyrkjar og treysta sér ekki til þess
að standa við þau skilyrði sem þeim ber að
uppfylla skv. reglugerð um námssamninga og
starfsþjálfun, ef þeir hafa hjá sér mann á samn-
ingi.  Meistari og/eða iðnfyrirtæki skuldbindur
sig með gerð námssamnings til að veita nem-
anum kennslu í pípulögnum og sjá svo um að
hann hafi að námstíma loknum hlotið hæfilega
þjálfun í öllum störfum er greinin tekur til og til-
einkað sér notkun áhalda og tækja.  Slíkt getur
reynst þrautin þyngri því þeir, sem starfa sem
einyrkjar hafa takmarkaðra verkefnaval en þeir
sem stærri eru í sniðum.

Pípulagningameistarar hafa  margir hverjir í
gegnum tíðina kosið að starfa sem einyrkjar, en
það rekstrarform takmarkar ekki eingöngu end-
urnýjun í stéttina heldur og möguleika meistar-

ans, bæði hvað varðar
verkefni og ekki síður
virkni hans í fjölskyldu-
og einkalífi, þar sem
gerðar eru aðrar kröfur í
dag en á árum áður.

Hvað er til ráða?
Byrja mætti á því að
endurskoða fyrirkomu-
lag um námsamninga.
Nú er viðmiðið að meistari megi hafa einn
nema á sjálfan sig og einn á hvern svein, en því
mætti breyta.  Þá ættu meistarar að huga
meira að samstarfi sín á milli t.d. með því lána
nema og sveina sín á milli eftir verkefnastöðu.
Þannig væru tvær flugur slegnar í einu; neminn
fengi tækifæri til að takast á við fleiri verkefni
og meistarinn gæti aukið og minnkað hjá sér
mannskapinn tímabundið. Með því móti hefðu
einyrkjar meiri möguleika á að taka nema og
stéttin myndi skila fleiri sveinum inn í fagið og
þannig ná að fjölga sér.

Hvert stefnir stétt pípulagningarmanna

Helgi Pálsson, formaður Sveinafélags pípulagningamanna

Helgi Pálsson
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Löggildingarnámskeið 

fyrir Mannvirkjahönnuði

Magnús Sædal Svavarsson, byggingarfulltrúi Reykjavík,
skólastjóri Löggildingarnámskeiðsins.

Með gildistöku skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997 þann 1. janúar 1998 tóku gildi ný
ákvæði vegna löggildingar mannvirkjahönnuða.

Er breytingin sú að áður en mannvirkjahönn-
uðir hljóta löggildingu ráðherra til þess að leg-
gja aðal- og séruppdrætti fram hjá byggingaryf-
irvöldum skulu þeir hafa sótt námskeið haldið á

vegum prófanefndar mannvirkjahönnuða og að
því loknu gengist undir próf.

Til þess að geta sótt námskeiðið og tekið
prófið verða viðkomandi að hafa lokið við þann
starfsreynslutíma sem tilgreindur er í 48. gr.
laganna.

Í lagagreininni kemur einnig fram að ráð-

Sitjandi f.v.: Magnús Ingvarsson, byggingarfræðingur, Skagafirði, Björn Guðmundsson, byggingarfræðingur, Akureyri, Guðmundur
Valur Guðmundsson, verkfræðingur Línuhönnun, Magnús Jensson, arkitekt, Reykjavík, Kristinn Aðalbjörnsson, byggingarfræðingur,
Reykjavík, Magnús Sædal Svavarsson, skólastjóri löggildingaskólans, Lúðvík Gústafsson, leiðbeinandi, Reykjavík, Svava B.
Bragadóttir, byggingarfræðingur, Arkís, Ólöf Pálsdóttir, arkitekt P-ARK, Elín G. Gunnlaugsdóttir, arkitekt, Skapa &  Skerpa arkitektar ehf.

Standandi f.v.  Steinmar H. Rögnvaldsson, byggingartæknifræðingur, Teiknistofa H.S.Á, Lárus Ragnarsson, Arkís, Helgi
Hálfdánarson, VHH, Reykjavík, Kjartan Sigurbjartsson, byggingafræðingur, SV. Árborg, Arnar Skjaldarson, byggingafræðingur,
Batteríið, Óli Rúnar Eyjólfsson, byggingafræðingur, VGS, Árborg, Jón Stefán Einarsson,arkitekt, Reykjanesbæ, Sveinn Björnsson,
Almenna Verkfræðistofan, Akranesi, Kristján Karl Kristjánsson, Teiknistofan T.ark, Stefán B. Guðjónsson, véltæknifræðingur IAV,
Einar Jón Pálsson, rafmagnstæknifræðingur, Garður, Þorvarður Lárus Björgvinsson, byggingafræðingur Arkís, Sigurður Ágúst
Haraldsson, byggingarfræðingur, Reykjavík, Axel Davíðsson, byggingarfræðingur,  JÁ. Verktakar Selfossi, Finnur Smári Kristinsson,
byggingarfræðingur,  Reykjavík, Guðmundur Möller, arkitekt, Teiknistofan T.ark,  Róbert Árni Róbertsson, framkvæmdarsvið
Reykjavíkurborg, Guðmann Guðfinnsson, arkitekt, Teiknistofan T.ark, Stefán Árnason, sjálfst.,  Mosfellsbæ, Ómar Ingþórsson,land-
slagsarkitekt, Reykjavík, Tómas Högni Unnsteinsson, T.ark, Frank Þór Franksson, rafmagnstæknifræðingur, Verkfræðistofa Jóhanns
Indriðasonar, Kristján Bjarnason, byggingarfræðingur, Arkitektastofan  Austurvöllur.
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herra setji í reglugerðina nánari ákvæði um
framkvæmd námskeiðahalds, prófs og lág-
marksárangur til þess að standast prófið.

Prófnefndina skipa þrír menn og hefur nefnd-
in alla umsjón með framkvæmd námskeiða og
prófa, en framkvæmdastjórn hefur frá upphafi
verið í höndum Magnúsar Sædals Svavarsson-
ar, byggingarfulltrúa í Reykjavík í samvinnu við
Menntafélag byggingariðnaðarins.

Er námskeiðið nú haldið í fyrsta sinn í hús-
næði Lagnakerfamiðstöðvar Íslands á Keldna-
holti.

Meginmarkmið námskeiðsins er að kynna
þátttakendum íslenskt laga- og reglugerðarum-
hverfi ásamt þeim verklagsreglum er gilda al-
mennt hjá byggingaryfirvöldum.

Námskeiðið er 36 kennslustundir og í lokin

er próf sem tekur 4 klst.
Prófið skiptist í fimm hluta og þarf að fá ein-

kunina 5,0 til þess að standast hvern einstakan
hluta og samtals 6,0 til þess að standast próf-
ið í heild.

Leiðbeinendur á námskeiðinu eru 14 talsins
og kemur þar til sérfræðiþekking leiðbeinanda.

Það er skoðun undirritaðs að námskeiðahald
sem þetta sé til verulegra framfara og að þeir
sem það sækja eigi að vera betur undirbúnir til
þess að takast á við þau margbreytilegu verk-
efni sem hönnuðir glíma við á sviði byggingar-
mála.

Þyrfti ef vel væri að vera hægt að gera nám-
skeiðið að hluta símenntunnar löggiltra hönn-
uða.

Mjölnisholti 14 • 105 Reykjavík
Sími 562 7890 • Fax 562 7895
offset@print.is • www.print.is
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Fjöltækni ehf var stofnað árið 1976 fyrir 29
árum. 

Það var stofnað af hjónunum Birni Gunn-
laugssyni og Sigrúnu Petersen.  

Fyrst var starfsemin rekin sem renniverk-
stæði/vélsmiðja og var þá til húsa að Eyjaslóð
9 í 120 fermetra húsnæði.

Frá árinu  1996 hefur fyrirtækið verið rekið
sem heildsölufyrirtæki með pípulagnaefni
plastefni og tilheyrandi fyrir pípulagningamenn

og aðra. Fyrirtækið fluttist að Súðarvogi 7 árið
1997. Síðar í Dugguvog 23 1999.

Nú er fyrirtækið ný flutt að Súðarvogi 14
Reykjavík, í 600 fermetra glæsilegt húsnæði. 

Rekstur fyrirtækisins byggist eingöngu á sölu
plastefna og tilheyrandi til pípulagna. Þar má
nefna nokkur af þeim fyrirtækjum sem fyrirtæk-
ið  flytur inn frá.  Rehau, Kvm, General Fittings,
Winkler, Lapafil, Icma og U.s.h

Í dag eru starfsmenn Fjöltækni ehf. sjö.

Fjöltækni ehf er flutt.

Starfsmenn Fjöltækni, f.v. Orri Björnsson, 
Ólafur Hlynur Guðmarsson, 

Björn Birgir Björnsson, 
Björn Gunnlaugsson, forstjóri 

og Hjörtur Hoffmann. 

Hið nýja hús Fjöltækni
Súðarvogi 14 Reykjavík
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Björgunarstöð SVFÍ S: 456 8265 Íþróttamiðstöðin S: 456 8375
Brautin, vinnuvélar. S: 852 0261 Landflutningar Samskip S: 456 8158
Bæjarskrifstofa Ísafj.b. Þ. S. 456 8161 Núpsskóli S: 456 8241
Dúddabúð S: 456 8415 Safn Jóns Sig., Hrafnseyri S: 456 8260
Essóskálinn S: 456 8380 Skjólskógar S: 456 8201
F & S Hópferðabílar S: 893 1058 Slökkviliðsstjóri S: 456 8253
Ferðaþjónustua Bænda Alviðru S: 456 8229 Sóknarprestur S: 456 8211
Félagsheimilið S: 456 8160 Sparisjóður Vestfirðinga S: 450 8100
Fiskvinnslan Fjölnir S: 456 8457 Steypustöðin Dyn S: 456 8280
Flytjandi S: 456 8172 Svæðaleiðsögn. Þórir G. S: 863 2412
Gallerí Koltra S: 456 8304 Tengill, rafverktaki S: 456 8178
Gistiheimilið Vera S: 891 6832 Tjörn. Dvarlarheimili aldraðra S: 456 8141
Gistihúsið Við Fjörðinn S: 847 0285 Upplýsingamiðstöð Ferðamanna S: 456 8304
Golfklúbburinn Gláma S: 848 2372 Vatnsveita Þingeyrar S: 456 8370
Grunnskóli Þingeyrar S: 456 8134 VÍS S: 456 8280
Harðfiskverkun Antons Proppé S: 456 8425 Véla- og bílaþjónusta Kristjáns S: 456 8331
Heilsugæslustöðin S: 456 8122 Vélsmiðja Guðmundar J. Sig. S: 456 8113
Húsasmíðameistari S: 863 4235 Þingeyrarflugvöllur S: 456 8282
Íslandspóstur S: 450 8100 Þingeyrarhöfn S: 456 8321
Íþróttafélagið Höfrungur S: 456 8375

Almennar upplýsingar

Útgefandi:
Upplýsingamiðstöð Ferðamanna

Hafnarstræti 4, 470 Þingeyri, Sími: 456 8304
Netfang: umthingeyri @snerpa.is

Ábyrgðarmaður: Hrafnhildur Skúladóttir

Séð út Dýrafjörð, Sandafell vinstra megin og Mýrafell til hægri við kauptúnið Þingeyri
Ljósmynd ©: Kristján Ottósson
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Dýri nam Dýrafjörð á landnámsöld. Dýri bjó að Hálsum í landi Hvamms.
Eitthvert þinghald var viðhaft á Þingeyri á landnámsöld en ekki er vitað með vissu um byggð hér fyrst
eftir landnám. Í Gísla Sögu Súrssonar er Þorvaldur Gneisti nefndur ábúandi. Á 13. og 14. öld voru erlend
kaupskip farin að koma í Dýrafjörð og á 16. öld var Þingeyri orðin miðstöð viðskipta í firðinum. Aðallega
voru þetta þýsk skip og sóttust þýsku kaupmennirnir helst eftir fiski, lýsi og vaðmáli.
Eini Íslendingurinn sem fékk einkaleyfi til verlsunarreksturs var Eggert Hannesson og var það árið 1579.
Á 15. og 16. öld voru það nær einvörðungu Bretar og Þjóðverjar ásamt einstaka spænskri skútu sem
stunduðu verslun í Dýrafirði. 1602 var danska einokunin leidd í lög og tóku þá vellauðugir danskir kaup-
menn við öllum verslunarrekstri á staðnum. Dýrfirðingar versluðu þó á laun við franska duggara.
1684 var landinu öllu skipt í verslunarumdæmi og náði kaupsvið Þingeyrarkaupstaðar yfir norðurhluta
Arnarfjarðar, Dýrafjörð og Önundarfjörð.
1742 voru á Þingeyri fjögur hús, krambúð, beykihús, pakkhús og torfkofi. Árið 1787 höfðu átta í viðbót
bætst við.
1. janúar 1788 var svo einokunnarverslun Dana aflétt, N. C. Gram eignaðist allan verslunarrekstur á
Þingeyri 8. júní 1867 og rak hér verslun og útgerð í rúm 30 ár. Þegar Gram tók við verslun var á Þingeyri
eitt heimili en 1901 hafði íbúum fjölgað í 173. Landbúnaður og sjómennska hafa verið lifibrauð
Dýrfirðinga fyrr og nú og í sveitinni var búið mest á 49 býlum. 
Hákarlalegur voru farnar frá Fjallaskaga um miðja 18. öld og smíðuðu Dýrfirðingar skip sín til iðjunnar.
Á síðari helmingi 19. aldar er talið að um og jafnvel yfir 300 frönsk fiskiskip hafi sótt á Íslandsmið.
Frakkar voru tíðir gesti í Haukadal og þegar mest var lágu um 80 franskar duggur á Haukadalsbótinni.
Frakkar sóttu á þessum tíma fast að koma upp fiskverkunarstöð í Dýrafirði og fjölga í kjölfarið
fiskiskipum sínum við landið. Við útveginn áttu að starfa um 5000 manns til sjós og lands en 1. október
1855 bjuggu í Dýrafirði 735 en íbúar Reykjavíkur voru þá 1353.
Frökkum tókst ekki að semja við Dani um land í Haukadal og réðu Bretar þar mestu um þar sem þeir höfðu
hótað styrjöld i Evrópu ef Danir hyggðust veita Frökkum leyfi til uppbyggingar í Dýrafirði. Bretum hugnaðist
illa að Frakkar færu að nema lönd á Atlandshafi þar sem breska heimsveldið hafði ráðið ríkjum.
Á árunum 1884 til 1897 höfðu bandarískir lúðuveiðimenn frá Glouchester í Massaschussets bækistöð
hérna og virtist það ekki neinum harmkvælum bundið.
Þilskipaútgerð jókst mjög á síðustu áratugum 19.aldar og 1890 hóf norskur útgerðarmaður rekstur
Hvalstöðvar á Framnesi.
20. öldin var öld útgerðar og landbúnaðar í Dýrafirði og lengi var hér öflugur verslunarrekstur. Einnig var
hér rekið hótel, bakarí, sælgætisgerð og að ógleymdri elstu starfandi vélsmiðju landsins. Vélsmiðju
Guðmundar J. Sigurðssonar sem tók til starfa 1913 og sóttu m.a. Bretar mikla þjónustu í smiðjuna.
Eitt elsta hús landsins, Pakkhúsið er staðsett á Þingeyri. Það er timburhús reist árið 1787 en var tekið
niður til viðgerðar 1994. 
Í manntali frá 1930 má sjá að íbúar í Þingeyrarhreppi eru 783. Töluvert hefur fækkað síðan.

Heimildir: Elís Kjaran Friðfinnsson
Freysteinn Jóhannsson.(2005, 15.maí). Bretar hótuðu Evrópustyrjöld út af ásókn Frakka í Dýrafjörð. Morgunblaðið, bls 22.
Kjartan Ólafsson. 1999. Firðir og fólk 900-1900. Útgáfufélag Búnaðarsambands Vestfjarða.

Örstutt söguágrip Dýrafjarðar
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Velkomin til okkar í Dýrafjörð

Gallerí Koltra & Upplýsingamiðstöð

Ferðamanna

Opið 10 – 18 virka daga og 11 – 17 um helgar
S: 456 8304 - umthingeyri@snerpa.is
Kaffiveitingar.

Víkingabúðir – Hátíðasvæði

Veisluaðstaða við fjöruborðið
Verkefni tengt Gísla Sögu Súrssonar
Víkingar á Vestfjörðum
S:456 8102 – www.westvikings.com

Golfvöllur Glámu

Sérstæður 9 holu golfvöllur í Meðaldal.
Hlýlegur völlur án biðraða
S: 456 8228

Hólmavatn

Vatnaveiði í Brekkudal
Maðkur, fluga
Opið frá 14 – 18 alla daga
S: 893 7643 og 456 8143

Tjaldstæði

Staðsett við sundlaugina
Aðstaða fyrir húsbíla
Þvottavél og þurrkari
Verð 500 kr á tjald/bíl

Kaldbakur

Hæsta fjall Vestfjarða, 998m
2 metra varða
3 klst gangur úr Fossdal

Hraunskirkja í Keldudal

Hraunskirkja var reist árið 1885 og er af elstu
formgerð turnlausra íslenskra timburkirkna
Hraunskirkja var aflögð sem sóknarkirkja árið 1971 
og er nú í vörslu Þjóðminjasafnsins

Íþróttamiðstöð Þingeyrar

Nýleg innisundlaug og íþróttahús. Strandblakvöllur
Knattspyrnuvöllur - Frjálsíþróttaaðstaða
Sumaropnun 7:45 - 21:00, lau 10 – 18 sun 10 - 17
S: 456 8375

Skrúður & Menningarminjasafnið Hlíð

Einn elsti skrúðgarður landsins frá 1909 og
minjasafn í húsi stofnanda hans, Séra Sigtryggs
Sumaropnun: 10 – 12 og 13:30 – 15:30 um helgar
Virka daga þarf að panta í síma 456 8239
Aðgangur kr 500

Gamla Smiðjan

Ein elsta vélsmiðja landsins, stofnuð 1913
Er nánast í upprunalegri mynd
Hefur heillað margan áhugamanninn
Opin virka daga frá 8 – 17. Skv samk.lagi þess utan
S: 456 8331, 854 6424, 894 6424. vbk@snerpa.is

Þingeyrarkirkja

Vígð 9. apríl 1911
Arkitekt: Rögnvaldur A. Ólafsson
Altaristafla frá 1911, Jesús blessar börnin
Listmálari Þórarinn B. Þorláksson

Skeiðvöllur

Skeiðvöllur, gerði og hesthús að Söndum
Öll aðstaða til mótshalds

Fyrir Nes

Jeppavegur úr Dýrafirði og inn í Arnafjörð
Yfirþyrmandi glæfraleg á köflum. Ægifögur
Sæta þarf sjávarföllum, flóðatafla í Upplýsingamiðstöð

Haukadalur

Söguslóðir Gísla Sögu Súrssonar
Gönguferðir með leiðsögn skv. samk
S: 456 8182 og 863 2412
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Á DÖFINNI
Viðurkenning 2004  

Samskip hf. hlýtur viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir “lofsvert lagnaverk árið 2004”

Afhending viðurkenninga fer fram við Hátíðlega athöfn mánudaginn 10. október 2005,
kl.16.00.

Í húsakynnum Samskipa hf. Kjalarvogi, inngangur glerbygging að austanverðu. 

* * *  
Lagnafélag Íslands

verður 20 ára á næsta ári 
Lagnafélag Íslands var stofnað þann 4. október 1986

af áhugamönnum um úrbætur við hönnun og framkvæmd. 
Undirritaður heimsótti eftirfarandi fyrirtæki og ræddi við fulltrúa þeirra um þátttöku þeirra í

afmælishátíð Lagnafélagsins.
Lagnakerfamiðstöð Íslands Valdimar K. Jónsson lki@lki.is
Danfoss Steinar Gíslason stg@danfoss.is
Ísleifur Jónsson Grétar Leifsson gretar@ieleifur.is
Húsasmiðjan Adólf Adólfsson adolfa@husasmidjan.is
BYKO Sigurjón Steingrímsson sigurjon@byko.is
Tengi Þórir Sigurgeirsson thorir@tengi.is
Tækja Tækni Hjalti Ólafsson hjalti@ttv.is
Lagnafélag Íslands Kristján Ottósson lafi@simnet.is

Menn voru sammála um að gera 20 ára afmæli Lagnafélags Íslands að eftirminnilegum atburði á
lagnasviði, sem kæmi öllum til góða, framleiðendum- og innflytjendum lagnaefna, hönnuðum,

iðnaðarmönnum og ekki síst fólkinu í landinu.

* * *
Ráðstefna

Lagnafélag Íslands í samstarfi við hagsmunaaðila 
vinnur að ráðstefnu um gæðamál pípulagna. -  

Nánar auglýst síðar.



VIT Á VATNI

Fjöltækni ehf.
www.fjoltaekni.is
opið alla virka daga frá kl. 8-18
sími 568 7580 
fax 568 7585
Dugguvogur 23, 104 Reykjavík

www.fjoltaekni.is
opið alla virka daga frá kl. 8-18
sími 568 7580
fax 568 7585
Súðarvogur 14



Fyrirlesarar:  Jan Erik Lundholm og 
 Björn Sandkvist frá Frico AB

Tími: Fimmtudaginn 13. okt. 2005 
 kl. 16:00-18:00

í síma 5-200-800 eða á ronning@ronning.is

Léttar veitingar í lok fundar.

Fræðslu- og kynningarfundur um 
notkun hitateppa og hitablásara  

Staður:  Lagnakerfamiðstöð Íslands

Vinsamlega tilkynnið þátttöku til Johan Rönning 


