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LOFTRÆSTING
Í ÍBÚÐAR- OG ATVINNUHÚSUM.

Guðmundur Hjálmarsson,
tæknifræðingur

Á erlendum málum er loftræsting nefnd
„ventilasjon” en orðið er dregið af latneska
orðinu „VENTUS” sem merkir vindur eða
loft. Lofthitun og loftræsting er ekki ný,
það sýna ýmsar fornminjar bæði erlendis og
hér á landi. Grafnar hafa verið upp rústir
frá Rómverjum og Kínverjum. Rómverjar
hituðu upp hús sín, einkum baðhús með
heitu lofti sem leitt var undir gólfin í húsunum. Fornminjar eru frá 2. - 3. árhundraðinu
eftir Krist. Hægt er að sjá fornminjar í Trier,
Badenweiler, Frankfurt am Main og á fleiri
stöðum. Einnig hafa fundist fornminjar í
norður Kína, sem sýna að Kínverjar til forna
notuðu heitt loft til þess að hita upp híbýli
sín. Jarðhiti hefur verið nýttur til baða og
þvotta í gegnum aldirnar í þeim hlutum
heims þar sem jarðhiti er fyrir hendi. Bæði
nýjar og eldri fornleifarannsóknir hér á landi
gefa til kynna að Íslendingar til forna hafa
notað sér jarðvarmann til þvotta og baða,
þar með talið heilsubaða. Frægust er
Snorralaug í Reykholti. Leiða má líkum að
því að heitt loft frá laugunum hafi verið
notað til að hita upp híbýlin. Nýjar rannsóknir styðja þá skoðun. Í sumum hlutum
landsins var heitt loft frá búsmalanum notað til þess að hita upp húsin, dæmi um það
er fjósbaðstofan sem var algeng í Öræfasveitinni langt fram á síðustu öld. Til að
margfalda rennsli heits vatns var farið að
bora holur niður í lághitasvæðin. Fyrstu borarnir voru knúnir áfram af mannshöndinni
eða þá að dráttardýr voru notuð til þess að
snúa bornum. Fyrstu jarðborarnir voru í
Kína um 1200 e.Kr.
Þegar reynt er að skilgreina nákvæmlega
loftræstikerfi lenda menn gjarnan í erfiðleikum. Hugtakið loftræstikerfi getur merkt
ýmsar mismunandi tegundir af kerfum sem
hafa mismunandi eiginleika. Sameiginlegt
fyrir þau öll er þó að kerfin sjá um að endurnýja andrúmsloftið í rýminu.
Endurnýjunin verður meðal annars með vélknúinni loftræstingu og einnig með náttúrlegri loftræstingu, ásamt loftleka með óþéttleika, sprungum og fleiru í byggingarhlutum.
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Þæginda umhverfi í rými næst ekki alltaf
með loftræstikerfum sem bæði endurnýjar
loft og hitar einnig upp rýmið. Auk þessa
verður að sjá til þess að í loftið í loftræstingunni sé blandað nægum raka til að ná réttum hlutfallsraka.
Slæmt viðhald og endurnýjun á byggingum
lýsir sér einnig í ónógri og lélegri loftræstingu og slæmri hitastýringu. Skólabyggingar landsins eru ein tegund bygginga sem
ekki hefur farið varhluta af ónógu og lélegu
viðhaldi. Vandamálið er ekki eingöngu hér á
landi heldur líka í mörgum öðrum löndum.
Börn eru hópur sem er sérstaklega viðkvæmur fyrir áhrifum innilofts. Þess vegna
er það skammarlegt að börnin þurfi að
eyða fyrstu bestu þroskaárunum í yfirfullum
og oft illa loftræstum skólastofum, í umhverfi sem fullorðnum væri aldrei boðið
uppá.
Nýleg rannsókn sem gerð var í nokkrum
löndum meðal annars í Danmörku og
Bandaríkjunum gefur til kynna að ónóg
loftræsting í skólastofu hefur neikvæð áhrif
á námsgetu, heilbrigði og hátterni barna í
grunnskólum.
Á undanförnum árum hefur mikið verið
rætt um kunnáttu íslenskra barna í raungreinum t.d. í stærðfræði í samanburði við
nemendur í öðrum löndum. Sams konar
umræða fer fram í Danmörku og því var
fyrrnefnd rannsókn gerð. Ein af niðurstöðum dönsku rannsóknarinnar er að inniloftið
í skólastofunni er ein af mörgum orsökum
fyrir því að námsgeta og kunnátta danskra
barna er á eftir öðrum löndum sem Danir
bera sig saman við. Sem betur fer eru ekki
allir íslenskir skólar sem bjóða nemendum
sínum uppá slæm lofræstiskilyrði.
Það er ekki nægilegt að loftræsa rými. Það
er einnig nauðsynlegt að minnka mengun í
kerfunum og hér er líka átt við mengun
utan frá. Verstu mengunarvaldarnir í loftræstikerfunum eru teppi, tölvur, óhreinar
síur og byggingarefni.
Í atvinnu- og íbúðarhúsnæði ættu menn að
forðast að nota teppi. Flatir tölvuskjáir
menga miklu minna en eldri kúptir tölvu-
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skjáir. Agnir, bakteríur og örverur eru
hættulegar í loftræstikerfum. Hreinsa þarf
loftsíur í loftræstikerfum með jöfnu millibili
til að koma í veg fyrir mengun og jafnvel
hermannaveiki.
Tækniþekking íslenskra hönnuða og iðnaðarmanna er það góð að íslensk börn þurfa
ekki að búa við slæma loftræstingu og
bráðbirgðalausnir á viðhaldi loftræstikerfa
eiga alls ekki að sjást, hvorki í skólahúsnæði
eða öðru húsnæði.
Ef of mikill hiti er í rými vegna sólargeislun-

ar þarf að kæla loftið niður með kæliröftum.
Hér á ráðstefnunni verður fjallað um þessi
atriði og fjölda annarra.
Eins og í dagskránni stendur er ráðstefnustjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri,
Lagnakerfamiðstöðvar Íslands og fundarstjóri, dr. Vadimar Kr. Jónsson, varaformaður Lagnakerfamiðstöðvar Íslands. Ég vil
biðja þá um að taka til starfa.
Ég býð ráðstefnugesti velkomna og set
ráðstefuna.
Styrktaraðilar

V e r k f r æ ð i s t o f a
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Kaup á nýju húsnæði.
Þarfir kaupanda þurfa að vera skýrar
og til hvers á að nota húsið? Ef um
íbúðarhúsnæði er að ræða, er rétt að
viðkomandi geri sér í hugalund hvers
hann væntir af húsnæðinu.

Kolviður Helgason,
blikksmíðameistari,
Samtökum iðnaðarins.

Ef kaupandi hefur ekki haldgóða þekkingu á húsbyggingum þarf hann að
leita sér aðstoðar fagmanns, en þar
vandast málið enn og aftur, þótt um
fagmenn sé að ræða hafa þeir mismunandi sýn á hvað sé gott og slæmt og
ekki hvað síst hvað varðar loftræstingu.
Hvaðan fáum við haldgóðar upplýsingar á byggingasögu húss?
Um leið og framkvæmdir við byggingu húss
fara í gang, hefst skráning gagna hjá byggingafulltrúa, svo sem teikninga og hönnun
lagna og lagnakerfa og alls þess er húsið
varðar, samkvæmt þeim upplýsingum sem
ég hef er hægt að fá þessi gögn í hendur,
en á þeim sést hvort framkvæmdir á byggingartíma hafi farið fram með eðlilegum
hætti, hvort teikningar hafi verið lagðar inn
til samþykktar og eins hvort úttektir á einstaka verkþáttum hafi farið fram.
Í mörg undafarin ár hefur spunnist upp umræða um einstaka hús sem risið hefur, og
þá einkum og sér í lagi um loftræstikerfi.
Einhverra hluta vegna hefur neikvæð umræða um loftræstikerfi orðið hávær og allir
gallar raktir til loftræstingar eða loftræstingaleysis.
Krafan um gott loft, stöðugt og rétt
hitastig er mikil og með nútíma tækni er
ekki erfitt að verða við henni. En hvað þarf
til? Til að verða við þessari kröfu þurfa
hönnuðir að setja sér ákveðnar vinnureglur
um hönnun húss, svo sem til hvaða nota
húsið er byggt, og hvaða starfsemi geti
hugsanlega verið í húsinu til lengri tíma litið.
Í allt of mörgum tilfellum hafa hús risið
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á örskömmum tíma án þess að nokkur hafi
gert sér í hugalund til hvaða starfsemi komi
til með að vera í viðkomandi húsi.
Arkitektar og lagnahönnuðir leitast einungis við að sinna þörfum viðskiptavina
sinna sem oft á tíðum eru að reisa hús til að
selja, og hugsa fyrst og fremst um að
byggja á lágmarksverði. Við þessar aðstæður er eðlilegt að hönnuðir hugsi fyrst og
fremst um að uppfylla kröfur byggingareglugerðar.
Algengt svar við spurningu um hvernig
eigi að loftræsta viðkomandi hús er sagt að
um náttúrulega loftræstingu sé að ræða, án
þess að viðkomandi hafi hugmynd um hvað
náttúruleg lotræsting er.
Náttúruleg loftræsting er ekki bara
gluggi sem einn eða tveir starfsmenn í
fimmtíu manna vinnuhóp ráða hvort er opinn eða lokaður. Náttúruleg loftræsting er
miklu mun flóknari en vélræn, og rétt að
hönnuðir hætti sér ekki út í slíka hönnun
fyrr en þeir hafa náð góðum tökum á hönnun vélrænum loftræstingum.
Að mínu mati á svokölluð náttúruleg
loftræsting, eða loftræsting um glugga ekki
heima á Íslandi, þar sem veðurfar er
óstöðugt og engin veit hvaðan hann blæs
hverju sinni.
Af þessu leiðir að allt of mörg hús rísa sem
ónothæf eru til margra nota sökum þess að
ekki var gert ráð fyrir ýmsum tækjabúnaði
sem nauðsynlegur er.
Víða hafa risið miklar og reisulegar
byggingar sem að stórum hluta eru úr gleri,
en engar ráðstafanir gerðar til að mæta
hitasveiflum vegna sólarálags. Mörg þessara húsa eru nær ónothæf vegna þessa, og
það versta er að ekki var gert ráð fyrir
lagnaleiðum til að hægt sé að koma fyrir
búnaði sem nauðsynlegur er til að gera húsið íbúðarhæft.
Til að koma í veg fyrir vandræði sem þessi
er nauðsynlegt að í byggingareglugerð sé
ákvæði sem geri hönnuði meira ábyrga fyrir
hönnun sinni.
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Vel má hugsa sér að húsum sé skipt upp
í flokka, og hverjum flokki séu hús sem
uppfylla kröfur sem nauðsynlegar eru í
ákveðnum starfsgreinum, allt sem þarf er
að menn séu meðvitaðir um þann vanda
sem upp getur komið, og geri ráð fyrir
lagnaleiðum svo unnt sé að bregðast við og

uppfylla allar kröfur sem upp kunna að
koma.
Í framhaldi af því má síðan hugsa hvort
ekki sé rétt að miða álagningu bygginga og
fasteignagjalda við nýtanlega m/3 og að
rými sem fer undir nauðsynlegan tækjabúnað sé undanþegið fasteignagjöldum.

Styrktaraðilar
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Hlutverk byggingarstjóra
Mér er ætlað að fjalla um hlutverk
byggingarstjóra hér í dag. Skipuleggjendur þessarar ráðstefnu fóru á leit við
mig að ég fjallaði um byggingarstjóra
og hlutverk hans í mannvirkjagerð og
lögðu fimm spurningar til grundvallar
umfjölluninni. Hér á eftir mun ég leitast
við að fjalla um þessi atriði og svara
spurningunum.
Smári Þorvaldsson,
verkfræðingur

Ég ætla einnig að nota tækifærið og
gera lítilsháttar grein fyrir vinnu við
endurskoðun skipulags- og byggingarlaga sem staðið hefur yfir í umhverfisráðuneytinu undanfarin misseri því þær
breytingar snerta flesta þá sem koma
að mannvirkjagerð.
Ég vil þó byrja á því að þakka forsvarsmönnum þessarar ráðstefnu fyrir þetta
framtak að kalla til ráðstefnu um loftræstingu í íbúðar- og atvinnuhúsum og tel að
þeir eigi heiður skilinn. Að mínu mati er
skortur á miðlun upplýsinga og fræðslu innan byggingariðnaðarins vandamál og því
kærkomið hvert tækifæri sem gefst til að
bæta þar úr að einhverju leyti.
Umhverfisráðuneytið fer með skipulags- og
byggingarmál í landinu og eins og mörgum
hér inni er kunnugt hefur á undanförnum
misserum verið unnið að endurskoðun
skipulags- og byggingarlaga. Ákveðið hefur verið að skipta lögunum í tvo lagabálka,
annars vegar byggingarlög og hins vegar
skipulagslög. Tvær nefndir hafa verið tilsettar ásamt ráðgjafahópi sem kemur að
endurskoðun byggingarlaganna. Nefndarstarfið hefur gengið vel og er gert ráð fyrir
að lagafrumvörpin verði lögð fram á Alþingi
í haust.
Helstu nýmæli nýju byggingarlaganna
eru þau að sett verður á laggirnarsérstök
stofnun, Byggingarstofnun. Stofnunin fær
m.a. það hlutverk að samræma framkvæmd laganna, s.s. hvað varðar samræmingu á byggingareftirliti í landinu, henni er
ætlað að annast hæfnismat iðnmeistara,
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hönnuða og byggingarstjóra og halda
gagnabanka um ýmsa þætti byggingarmála, sinna fræðslu og upplýsingahlutverki
auk annarra viðfangsefna sem ekki er
ástæða til að tíunda hér.
Með tilkomu Byggingarstofnunar má
gera ráð fyrir að störf aðila á byggingarmarkaði verði eðlilegri þ.e. að til sé opinber
aðili sem hafi samræmingar- og fræðsluhlutverk sem svo mjög hefur skort hingað
til t.d. gagnvart byggingareftirliti.
Byggingarstjóri - Verksvið
Í 2. kafla byggingarreglugerðar nr. 441 frá
1998 voru sett ákvæði um byggingarstjóra.
Hlutverk byggingastjóra skv. skilgreiningu
reglugerðar:
1. Aflar nauðsynlegra heimilda vegna
byggingaframkvæmda, byggingarleyfi
o.s.frv.
2. Framvæmdstjóri á byggingarstað, æðsti
stjórnandi á vinnustað.
3. Ræður og rekur iðnmeistara.
4. Ber ábyrgð á að byggt sé í samræmi við
samþykkta uppdrætti.
5. Öryggismál á vinnustað.
6. Annast samskipti við yfirvöld og pantar
áfangaúttektir byggingareftirlits, tilkynnir fokheldi og lokaúttekt.
7. Lokaúttekt - hlutverk byggingarstjóra að
kalla eftir lokaúttekt og í því sambandi
að halda utanum yfirlýsingar hönnuða
og meistara að mannvirkið og kerfi þess
séu í samræmi við upphaflegar forsendur.
8. Annað - samkvæmt samningi milli verkkaupa og byggingastjóra á grundvelli
ÍST 30 og ÍST 35.
Byggingarstjórar geta þeir orðið sem eru:
b) Iðnmeistarar - húsasmíða, múrara, rafvirkja, pípulagna, vélvirkja auk byggingafræðinga sem hlotið hafa viðurkenningu umhverfisráðuneytisins og
hafa tilskilin starfsleyfi.
c) Verk- og tæknifræðingar á byggingarsviði auk arkitekta.
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d) Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfar
aðili sem uppfyllir tilgreind skilyrði enda
annist hann störf byggingastjóra.
Byggingarstjórar hafa skyldutryggingu en
það hafa iðnmeistarar ekki. Stór hluti
ákvæða um byggingarstjóra í byggingarreglugerð lúta að tryggingarþættinum. Þar
segir m.a. að trygging byggingarstjóra skuli
gilda í fimm ár eftir lokaúttekt og vera að
lágmarki 5 milljónir króna á ári. Sé um að
ræða byggingarstjórn mjög umfangsmikilla
framkvæmda getur byggingarfulltrúi í samráði við umhverfisráðuneytið krafist víðtækari trygginga. Jafnframt geta aðilar, þ.e.
verkkaupi og byggingarstjóri samið sín á
milli um sértryggingar og önnur sérákvæði.
Það er augljóst af þessum ítarlegu tryggingarákvæðum að menn hafi talið nauðsynlegt að taka á einhverjum vanda á sínum
tíma. Í dag má spyrja hvort þetta hafi verið
rétt að farið. T.d. hvort rétt sé að setja
þetta sem skyldu og í öðru lagi hvort rétt sé
að undanskilja aðra aðila s.s. eins og iðnmeistara.
Gallar núverandi kerfis.
Núverandi kerfi byggingastjóra komst á
með byggingareglugerð nr. 441 frá 1998.
Enda þótt byggingastjórakerfið hafi náð
þeim markmiðumm.a. að tryggja samskipti
byggjanda við byggingaryfirvöld, einfalda
ákvarðanatöku og skýra ábyrgð aðila hefur
nokkur gagnrýni komið fram:
Tryggingarþáttur - borið hefur á þeim misskilningi að unnt sé að sækja peninga út á
skyldutryggingar byggingarstjóra sem síðan
verði að sækja ábyrgðir annað s.s. til hönnuða eða meistara. Þetta er ekki rétt og það
er alltaf þannig að hver og einn ber ábyrgð
á sínu.
Hentar ekki fyrir lítil verk - byggingarstjórakerfið sé sniðið fyrir verktaka og helst verktaka af stærri gerðinni með byggingarstjóra
á launaskrá. Þessi gagnrýni er að mörgu
leyti réttmæt og það væri til bóta ef gerður
væri greinarmunur á stórum verkum og litlum.
Svik - við uppáskriftir. Nokkuð er um að aðilar séu skráðir sem byggingastjórar á verkum en koma lítið eða ekkert að þeim, eru

Lagnafréttir 33

einskonar sýndarbyggingastjórar. Það er
ótrúlegt að menn láti hafa sig út í svona
nokkuð þegar haft er í huga ábyrgð viðkomandi byggingastjóra er sú sama. Með
undirskrift sinni ber hann alla ábyrgð enda
þótt hann komi ekki á verkstað.
Byggingarstjóraskipti eru óþjál m.a. vegna
tryggingarákvæða og ábyrgða. Þetta er
rétt, það er óþjált að skipta um byggingarstjóra og sérstaklega þegar kominn er upp
deila milli aðila. Framkvæmdir geta og hafa
lent í gíslingu vegna ágreinings milli byggingarstjóra, verkkaupa og verktaka. Nauðsynlegt er að skýra betur þær reglur sem
gilda um slík skipti t.d. með stöðluðum
samningum aðila og fyrirkomulagi skiptinga.
Samræmingarhlutverk.
Skv. lögum er aðalhönnuður ábyrgur fyrir
samræmingu uppdrátta. Það er þó vel
þekkt staðreynd að þessu hlutverki er oft
ekki sinnt sem skyldi og veldur það oft miklum óþarfa kostnaði á síðari stigum. Meginhlutverk byggingarstjóra er að sjá til þess að
mannvirki sé reist skv. samþykktum uppdráttum og eins og segir í 32. gr. byggingarreglugerðar “í samræmi við lög og reglugerðir”. Ábyrgð hans m.t.t. samræmingar
er hins vegar enginn.
Það er mín skoðun að nauðsynlegt sé að
styrkja samræmingarferlið t.d. með formlegri aðkomu þriðja aðila t.d. byggingarstjórans. Þetta er fyrst og fremst raunhæft
þegar ráðinn er byggingastjóri áður en
hönnun lýkur. Byggingarstjórinn er sá aðili
sem ber ábyrgð á framkvæmd verksins og
því ekki óeðlilegt að honum sé með einhverjum hætti ætlað hlutverk þegar kemur
að útfærslu hönnunar. Þetta fyrirkomulag
myndi jafnframt draga úr líkum á breytingum vegna útfærsluatriða þegar í verkframkvæmdina er komið.
Breytingar
Nefnd sú sem vinnur að endurskoðun byggingarlaga hefur skoðað hlutverk aðila og þá
hlutverk byggingarstjórans sérstaklega enda
að mörgu leyti um lykilhlutverk að ræða.
Hvort þær breytingar sem taldar eru nauðsynlegar ná fram að ganga í þeirri endurskoðun sem nú stendur yfir skal ósagt látið.
Sem dæmi um breytingar sem ræddar
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hafa verið og varða hlutverk byggingarstjóra:
1. Breytilegar kröfur til byggingarstjóra eftir
umfangi framkvæmda
2. Skýrari og hertar kröfur til menntunar og
reynslu aðila og þ.á.m. til byggingarstjóra
3. Starfssvið byggingarstjóra skilgreint nánar
4. Endurskoðun ákvæða um skyldutryggingar
Spurningar og svör
Eins og aðrir framsögumenn fék ég minn
skerf af spurningum sem skyldu vera umfjöllunarefni mitt:
1. Hvert er verksvið byggingarstjóra?
2. Hverjar eru verklagsreglur (gæðakerfi)
3. Hvaða þekkingar er krafist af byggingarstjóra?
4. Er einhver sá maður til sem hefur þekk-
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ingu á öllum þáttum byggingarinnar?
5. Ef sá maður finnst ekki, sem miklar líkur
eru á, hvað ber viðkomandi byggingarstjóra að gera til þess að tryggja verkgæði?
1. Þessari spurningu hef ég svarað.
2. Þær eru ekki til.
3. Það gefur auga leið að byggingarstjóri
verður að hafa góðan fræðilegan og
verklega bakgrunn.
4. Nei.
5. Leita til sérfróðra aðila á viðkomandi sviðum og tryggja þannig eftir mætti verkgæði.
Ég læt hér staðar numið í umfjöllun minni og
vona að þið hafið orðið einhvers fróðari og
ef þið hafið einhverjar spurningar þá er tækifæri til þess að spyrja núna.
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Þegar mannvirki skal reist
ferlið frá sjónarhóli arkitektsins
Í þessu erindi mínu mun ég hvorki fjalla
um arkitektúr né loftræstingu, heldur
er ætlunin að varpa ljósi á það ferli sem
hefst þegar ákvörðun er tekin um að
mannvirki skuli reist, skoða ferlið frá
sjónarhóli arkitektsins og tæpa á því
sem betur mætti fara.
Mannvirkjagerð er flókið vinnuferli sem
margir koma að.
Verkkaupinn gegnir þar lykilhlutverki og
í raun er það metnaður verkkaupans sem
mestu ræður um hvernig til tekst. Verkkaupi velur sér hönnuði og aðra samstarfsmenn og mikilvægt er að trúnaður sé þeirra
á milli. Það á að vera skylda samstarfsmanna að standa faglega að sinni vinnu en
að lokum er það vilji og óskir verkkaupans
sem ræður. Mjög líklegt verður að telja að
verkkaupi sem hefur í hyggju að vanda til
verksins ráði sér metnaðarfulla hönnuði og öfugt - að þeir sem engan skilning hafa
á gildi góðrar hönnunar velji hönnuði sér
líka. Á byggingarmarkaðinum er jafnan rúm
fyrir marga og þar eins og annars staðar er
misjafn sauður í mörgu fé.
Ef verkkaupi hefur ekki skilning á nauðsyn góðrar hönnunar og að vel sé að öllum
undirbúningi staðið er líklegt að væntanlegir eigendur byggingarinnar eigi eftir að eyða
umtalsverðri fyrirhöfn og fjármunum þegar
fram líða stundir í að bjarga því sem bjargað verður. Með því að vanda til verka í upphafi fæst í langflestum tilvikum betra og
ódýrara mannvirki þegar upp er staðið.
Það verður þó að segjast eins og er að á
síðustu árum hefur gildi góðrar hönnunar
frekar farið vaxandi en hitt og þá helst fyrir
atbeina hins frjálsa markaðar. Neytendur
eru orðnir kröfuharðari og eru í auknum
mæli að átta sig á að góð hönnun borgar
sig. Margir verktakar hafa áttað sig á því að
það að leggja meiri metnað í mannvirkin
skilar sér ekki bara til ánægðari viðskiptavina, heldur einnig í vasa þeirra sjálfra. Nú
eru glæsihýsi nýju stórfyrirtækjanna hluti af
ímynd þeirra. Vandað íbúðarhúsnæði fyrir
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þá sem komnir eru á efri ár hefur verið
nokkuð áberandi á íbúðamarkaðnum undanfarin ár enda eftir talsverðu að slægjast
fyrir verktakafyrirtækin þar sem um er að
ræða hóp sem oftast á stærri eignir fyrir og
hefur því efni á því að gera kröfur. Síðustu
misserin hefur enn fjölgað í hópi kröfuharðra kaupenda fasteigna þar sem nú geta
menn fengið það besta strax og fengið
100% lán fyrir öllu saman.

Guðfinna Thordarson,
arkitekt,

Það ferli sem hefst þegar mannvirki er reist
má í grófum dráttum skipta í þrennt:
* Forvinna
* Hönnun
* Verkframkvæmd
Á forvinnustigi eru grundvallarákvarðanir teknar. Þá er verkefnið skilgreint og þarfagreining framkvæmd, en samkvæmt byggingarreglugerð skal í undirbúningi að
mannvirkjagerð
gera
þarfagreiningu
“...þannig að óskir byggjanda og tilgangur
með ákveðnu mannvirki liggi fyrir áður en
hönnun hefst”. Þarfagreining skal undirrituð af aðalhönnuði og byggjanda”. Þrátt
fyrir þessi ákvæði í byggingarreglugerð dreg
ég mjög í efa að þeim sé framfylgt í öllum
tilvikum.

Arkhúsið ehf.

Skipta má byggingaframkvæmdum í tvo
meginhópa:
Mannvirki sem reist er yfir ákveðna skilgreinda starfsemi þar sem væntanlegir notendur eiga þess kost að koma að hönnunarvinnunni.
Í þessum hópi eru t.d. opinberir aðilar
og stærri einkaaðilar. Þessi aðilar sjá sér oftast hag í að ráða til sín metnaðarfulla samstarfsaðila. Þarfagreining er framkvæmd og
gæðakröfur skilgreindar. Hönnuðir vinna
með væntanlegum notendum og lausnir
sniðnar að þeirri starfsemi sem fram á að
fara í húsinu og þeim kostnaðarramma sem
byggingunni er settur. Oft er um útboðsverk að ræða og eftirlitsmaður verkkaupa
sér til þess að verkið sé unnið samkvæmt
verklýsingu. Þegar þeir aðilar sem að fram-
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kvæmdum standa axla sína ábyrgð má
segja að mál séu í nokkuð góðum farvegi í
þessum hópi byggingarframkvæmda.
* Mannvirki þar sem ekki er vitað hverjir
eru væntanlegir kaupendur eða notendur
og þeir koma því ekki að hönnunarvinnunni.
Í þessum hópi er oft um að ræða verktaka sem byggja húsnæði til sölu. Ef vel á
að vera er nauðsynlegt að skilgreina hugsanlegan kaupenda eða notendahóp strax á
forvinnustigi.
Ef hugsanlegur kaupendahópur er ekki
þeim mun kröfuharðari er hætt við því að
byggingarnar gjaldi þess og að einungis
lágmarkskröfur séu gerðar bæði til hönnunar og framkvæmdar. Gæðakröfur ná í alltof
mörgum tilvikum ekki lengra en að mannvirkið nái að fara mis áfallalaust í gegnum
nálarauga eftirlits byggingarfulltrúaembættanna. Daglegt eftirlit með byggingunni er í
höndum verktakans sjálfs og það liggur í
augum uppi að verktakinn hefur beina
hagsmuni af því að sleppa sem ódýrast frá
verkinu. Í þessum byggingum getur hins
vegar orðið mjög kostaðarsamt fyrir væntanlega kaupendur að aðlaga starfsemi sína
að húsnæðinu, en sá kostnaður lendir oftast á kaupandanum en ekki verktakanum.
Að forvinnu lokinni er hafist handa við
sjálfa hönnunarvinnuna. Nauðsynlegt er að
allir hönnuðir séu með frá byrjun og gefist
kostur á að koma sjónarmiðum sínum á
framfæri, t.d. varðandi burðarvirki, lagnaleiðir, tæknibúnað, verkframkvæmd o.þ.h.
og mikilvægt að heildræn hugsun sé í
hönnuninni frá upphafi. Það getur t.d.
reynst erfitt að koma fyrir sjálfdragandi loftræstingu í mannvirki ef ekki er gert ráð fyrir
slíku strax í byrjun hönnunarvinnunnar. Við
hönnun verður að hafa í huga að mannvirki
eldast, notkun getur breyst og kröfur til t.d.
lagna og loftræstingar geta mjög auðveldlega breyst. Því er nauðsynlegt að huga stax
á hönnunarstigi að sveigjanleika mannvirkja, ekki síst þeirra mannvirkja sem reist
eru áður en notkun þeirra hefur verið
ákveðin.
Þegar forsendur hönnunarvinnunnar eru
ljósar fer arkitektinn á sitt listræna flug.
Til þess að lenda því flugi áfallalaust er
góð samvinna við verkkaupa og aðra hönn-

12

uði nauðsynleg. Allt of oft er sá tími sem
arkitekt fær til þess að vinna verkið naumt
skammtaður, og fyrir kemur að byggingarnefndarteikningar liggi fyrir áður en aðrir
hönnuðir eru ráðnir að verkinu. Þá er lítið
svigrúm til annars en hefðbundinna lausna.
Aðkoma arkitekta t.d. að loftræstingu hefur
oft takmarkast við stafina LR sem vökul
augu byggingarfulltrúa vilja sjá á gluggalausum rýmum á byggingarnefndarteikningum. Hvað það er sem býr að baki þeirri
merkingu á síðan að koma fram á verkteikningum en allur gangur er á hvort heil
hugsun er í merkingu á teikningum þegar
engin samvinna hefur verið við hönnuð loftræstingar.
Þegar byggingarnefndarteikningar hafa
verið samþykktar er mannvirkið að mestu
fullmótað og þá er oft of seint að gera
breytingar á t.d. burðarvirki og lagnaleiðum.
Á síðustu árum hafa kröfur verið hertar
um skil á verkteikningum og er það að
mínu mati til mikilla bóta. Nú verður útfærsla mannvirkisins að liggja fyrir áður en
framkvæmd hefst. Tilkoma tölvuteikninga
hefur auðveldað mjög þá vinnu og í raun
geta hönnuðir tamið sér það vinnulag að
grunnur verkteikninga liggi fyrir þegar við
samþykkt
byggingarnefndarteikninga.
Teikningar arkitekta eru grunnteikningar
sem aðrir hönnuðir fá í hendur og ef menn
temja sér skipulögð vinnubrögð er í raun
hægt að vinna allar teikningar samhliða.
Þegar verk eða verkhlutar eru boðnir út
eru það hagsmunir bæði verkkaupa og
verktaka að vel sé vandað til allra útboðsgagna og þá fylgir sérstök verklýsing. Sú almenna byggingarlýsing sem fram kemur á
byggingarnefndarteikningum og útfærslur
á verkteikningum er í flestum öðrum tilvikum látin nægja.
Samkvæmt byggingarreglugerð ber sá sem
áritar aðaluppdrátt ábyrgð á því að samræmi sé milli aðaluppdrátta og séruppdrátta af hlutaðeigandi byggingu, og skal
hann árita þá því til staðfestingar áður en
þeir eru sendir til byggingarfulltrúa. Hönnuður aðaluppdrátta ber ábyrgð gagnvart
byggingaryfirvöldum á því að séruppdrættir
séu í samræmi innbyrðis, en hann getur
falið öðrum, sem til þess er hæfur, að hafa
samræminguna á hendi. Slíkt getur átt við í
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einhverjum tilfellum en að jafnaði hlýtur aðalhönnuður mannvirkis að vera best til þess
fallinn.
Ég sé mikinn kost við uppáskrift aðalhönnuðar þar sem nú getur aðalhönnuður
fylgst með því að samræmingarvinnan skili
sér á verkteikningarnar, en áður var aldrei
að vita hvort þær breytingar sem ákveðnar
voru á hönnunarfundum skiluðu sér á endanlegar teikningar. Það hlýtur að vera verkkaupa í hag að samræmingarvinna sé vel
unnin og að ekki þurfi að koma til endalausra “reddinga” á vinnustað.
Því er ekki að neita að menn virðast taka
samræmingarvinnuna mis alvarlega en slíkt
verða menn auðvitað að eiga við samvisku
sína. Forvitnilegt væri að vita hvort og
hvernig ábyrgð aðalhönnuðar á samræmingu teikninga er fylgt eftir.
Það hefur stundum borið á því innan arkitektastéttarinnar að menn reyna að komast
hjá þeirri vinnu sem ekki er í hinum skapandi hluta starfsins. Menn láta þá aðra um
verkteikningar og samræmingu, ýmist innan arkitektafyrirtækjanna eða utan og
menn sýna þeirri vinnu mismikinn áhuga.
Ég tel að með því séu menn að grafa sína
eigin gröf. Þessi hluti starfsins er nauðsynlegur hluti þess og skilar arkitektum góðu
veganesti við áframhaldandi skapandi starf.
Að því er ég best veit hafa arkitektar unnið
eftir verklagsreglum sem viðkomandi stofur
hafa tamið sér hver um sig en á þessu er
víst að verða breyting. Nú mun vera í undirbúningi að gera kröfu um vottað gæðakerfi
hjá þeim hönnuðum sem vinna fyrir opinbera aðila. Slíkt gæðakerfi mun óneitanlega
auka kostnað vegna hönnunarvinnunnar og
reynslan á eftir að leiða í ljós hvort slíkt fyrirkomulag á eftir að skila betri og skilvirkari
vinnu en nú er.
Þegar verkframkvæmdir hefjast er stærsti
hluti vinnu arkitektsins afstaðinn. Það fer
eftir verkkaupa hver aðkoma arkitektsins er
við sjálfar verkframkvæmdirnar, en æskilegast er að hann fylgi verkinu til enda, mæti á
reglulega verkfundi og taki þátt í þeim
ávörðunum sem þar eru teknar. Það skilar
ekki eingöngu betra mannvirki heldur er
ekki síður mikilvægt að reynsla arkitekts við
að fylgja eftir verki skili sér í áframhaldandi
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starfi. Það er allt of algengt að bæði verktakar og arkitektar vilji hafa afskipti arkitektsins sem minnst eftir að lokið er við þá
hönnunarvinnu sem opinberir aðilar krefjast. Það er helst þegar að lokaúttekt kemur
að hóað er í arkitektinn þegar í ljós kemur
að gera þarf reyndarteikningar vegna breytinga á verktímanum sem arkitektinn hefur
ekki tekið þátt í gera.
Byggingarstjóri er framkvæmdastjóri byggingarframkvæmdar og ber ábyrgð á því að
byggt sé í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir. Þegar um er að
ræða stórhýsi eða meiri háttar mannvirki
getur byggingarfulltrúi þó krafist þess að
byggjandi ráði sér sérstakan eftirlitsmann.
Að mínu mati er helsta brotalömin í núverandi fyrirkomulagi sú þegar verkaupi,
verktaki og byggingarstjóri er sami aðilinn.
Slíkt kemur að sjálfsögðu ekki að sök þegar
menn sýna metnað í starfi, en freistingin er
óneitanlega mikil þegar fjárhagslegur ávinningur er annars vegar að slakað sé á gæðakröfum. Stundum hvarflar að manni að
verkkaupar og verktakar leiti meðvitað og
af ásetningi til hönnuða og iðnmeistara sem
skila starfi á mörkum þess sem talist geta
viðurkenndar lágmarkskröfur. Á meðan fúsk
borgar sig mun það fyrirfinnast.
Eftirlit byggingarfulltrúa tekur til þess að
byggt sé í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir en tekur ekki
ábyrgð af viðkomandi hönnuðum, byggingarstjórum eða iðnmeisturum. Með starfsleyfi sínu má ætla að þessir aðilar ættu að
þekkja þær kröfur sem byggingarlög og
byggingarreglugerð gerir til þeirra. Fagleg
ábyrgð liggur hjá þeim sem að viðkomandi
verkþáttum koma og hafa staðfest þá
ábyrgð sína gagnvart byggingaryfirvöldum
með undirskrift sinni. Menn taka þessa
ábyrgð mis alvarlega og til er að menn
“skrifi upp á” verk meira og minna til málamynda undir þrýstingi frá verkkaupa.
Það er síðan efni í aðra ráðstefu að
komast að því hvort og hvernig kaupendur
fasteigna geta sótt þá ábyrgð sem byggingarreglugerð kveður á um. Dómsstólaleiðin
með dómskvöddum matsmönnum er flókin
og kostnaðarsöm leið fyrir þá sem orðið
hafa fyrir vinnusvikum og það má velta því
fyrir sér hvort það myndi ekki bæta ástandið á markaðnum ef hægt væri að sækja ein-
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Byggingarmarkaðurinn

Frá hugmynd að veruleika
Frá hönnun og undirbúningi að fullbúnu húsi

Hönnuðir
Kaupandi
fasteignar

Verkkaupi

Byggingarstjóri

Notandi
fasteignar

Forvinna

Skilgreining verkefnis
Þarfagreining

Hönnun

Hugmynd
Úrvinnsla

Iðnmeistarar

Byggingarframkvæmd
Eftirlit

Verkframkvæmd
Opinbert eftirlit

Mannvirki sem reist er yfir ákveðna skilgreinda starfsemi þar
sem væntanlegir notendur eiga þess kost að koma að
hönnunarvinnunni
Verkkaupi
Væntanlegur notandi
Verktaki

Hönnuðir

Mannvirki þar sem ekki er vitað hverjir eru
væntanlegir kaupendur eða notendur og þeir koma
því ekki að hönnunarvinnunni.

Verkkaupi
Verktaki

Hönnuðir
Eftirlit verkkaupa

Byggingarstjóri

Byggingarstjóri
Eftirlit byggingarfulltrúa
Eftirlit byggingarfulltrúa

Væntanlegur notandi

Samræming teikninga

Starfssvið arkitekts
Forvinna - þarfagreining
Byggingarnefndarteikningar
Verkteikningar
Samræming teikninga
Verklýsingar, útboðsgögn
Umsjón og eftirlit á verktíma

- úr byggingarreglugerð

17.2 Sá sem áritar aðaluppdrátt ber ábyrgð á því að
samræmi sé milli aðaluppdrátta og séruppdrátta af
hlutaðeigandi byggingu, og skal hann árita þá því til
staðfestingar áður en þeir eru sendir til byggingarfulltrúa.
17.3 Hönnuður aðaluppdrátta ber ábyrgð gagnvart
byggingaryfirvöldum á því að séruppdrættir séu í samræmi
innbyrðis eftir því sem við á, en hann getur falið öðrum,
sem til þess er hæfur, að hafa samræminguna á hendi.

föld og augljós mál með auðveldari hætti,
t.d. með einhvers konar úrskurðarnefnd.
Þegar allt kemur til alls er vel upplýstur
kröfuharður kaupandi sem þekkir rétt sinn
eina raunverulega aðhaldið sem byggingarmarkaðurinn hefur.

Byggingarmarkaðurinn

Hönnuðir
Kröfuharður
kaupandi
fasteignar

Verkkaupi

Byggingarstjóri

Ánægður
notandi
fasteignar

Iðnmeistarar

Opinbert eftirlit
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Verksvið byggingarfulltrúa
verksvið byggingarfulltrúans á almennan hátt.
Um verksvið byggingarfulltrúa er fjallað í 9. gr. í byggingarreglugerðinni og
er sú grein í 13 liðum en ég ætla ekki
að lesa þá liði upp heldur að reyna að
svara þeirri spurningu sem ráðstefnustjóri hefur varpað fram um hvert sé
verksvið byggingarfulltrúans á almennan hátt.
Byggingarfulltrúinn, en þá á ég einnig við
okkur tæknimennina sem störfum hjá embættinu vinnum eftir þeim reglum sem byggingarreglugerðin setur og þeim stöðlum
sem eru í gildi á hverjum tíma og felst sú
vinna oftar en ekki að í því að tryggja það
að lámarksákvæðum sé fylgt svo ekki hljótist af slys og réttur einstaklingsins sé ekki
fyrir borð borinn.
Við gætum líka sagt að það sem byggingarfulltrúi leiti eftir er að fyllsta öryggis sé gætt
við hönnun, hugsað verði fyrir heilsu íbúa
og að við efnisval sé hugað að endingu og
hagkvæmni.
Með tilkomu formlegra byggingarleyfa sem
varð að veruleika á sl. sumri var tekið fyrir
það að nokkru verki væri hleypt af stað fyrr
en að öllum formsatriðum væri fullnægt, en
þeim atriðum er lýst í þjónustulýsingu byggingarfulltrúans í Reykjavík ásamt leiðbeiningum um hvernig eigi að fylla út umsóknareyðublað um byggingarleyfi og er hægt
að nálgast þessa lýsingu bæði á netinu og
hjá Skipulags- og byggingarsviði að Borgartúni 3.
En til að byggingarleyfi sé gefið út og verk
geti hafist þurfa byggingarleyfisgjöld að
vera greidd og önnur tilskilin gjöld svo sem
gatnagerðargjöld, bílastæðagjöld og úttektargjöld.
Þá verður byggingarstjóri að hafa undirritað
yfirlýsingu um ábyrgð sína á framkvæmdinni og iðnmeistarar staðfest ábyrgð á viðkomandi verkþáttum og einnig þeir séruppdrættir sem beðið er um að hafa borist
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embættinu og þeir áritaðir áður en byggingarleyfið er gefið út.
Þarna í þessum ferli tel ég að liggi mesta
ábyrgð byggingarfulltrúans gagnvart húsbyggjanda, en það er að hleypa engu verki
af stað fyrr en að menn með réttindi og
tryggingar skrái sig og þeir síðan beri þá
ábyrgð, hver á sínum verkþætti.
Hjálmar A. Jónsson

En ég minntist áðan á gjöldin sem verður
að greiða áður en að hægt sé að gefa út
byggingarleyfið og taldi upp eitt þeirra en
það er úttektargjald og er hver úttekt áætluð kr. 5300 hjá byggingarfulltrúanum í
Reykjavík.

tæknifræðingur,
Byggingarfulltrúanum í
Reykjavík.

Fjöldi úttekta er síðan ákveðin út frá kúrfu
sem byggð er á reynslutölum og er þá
miðað við fermetrastærð á húsi og svo að
sjálfsögðu 48. gr. í byggingarreglugerðinni
en þar eru taldar upp í 16 liðum þær
áfangaúttektir sem hlutaðeigandi byggingarstjóri skuli með minnst sólarhrings
fyrirvara óska úttektar byggingarfulltrúa á.
Oft er þetta þó matsatriði hverju sinni um
það hver fjöldi úttekta skuli vera en ef
tekið sé dæmi um 200 m2 einbýlishús
með bílskúr þá áætlum við að það séu 10
úttektir sem skuli fara í en td. á milli 6070 úttektir í fjölbýlishúsum eins og þau
sem risið hafa á Grafarholtinu á undanförnum árum og eru á bilinu 2000m23000m2 .
Lítum nú nánar á áður nefnda 48. grein
um áfangaúttektir, en í liðum m og n er
fjallað um þær úttektir sem líta að efni
þessarar ráðstefnu þ.e.a.s. um loftræstingu í íbúðar- og atvinnuhúsum.
Í liðnum m. segir að byggingarstjóri skuli
óska eftir úttekt á:
Stokkalögnum og íhlutun þeirra fyrir loftræsi- og lofthitunarkerfi ásamt hita- og
eldvarnaeinangrun.
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Og liður n. segir að óska skuli úttektar á:
Tækjum og búnaði loftræsi- og lofthitunarkerfa.
Úttektarmenn byggingarfulltrúa sinna
alltaf þegar þeir eru kallaðir til, úttekt á
fyrri liðnum þ.e. við förum í úttekt á að
loftrásir, stokkar og rör og íhlutir þeirra
séu lagðir eftir samþykktri teikningu og
lagnaleiðir séu réttar, upphengjur séu skv.
teikningu og rétt sé gengið frá reyk- og
brunalokum og eldvarnareinangrun milli
brunahólfa sé í lagi einnig það að gaumlúgur og hreinsilúgur séu á þeim stöðum
sem þær eru sýndar á teikningum.
Hvað seinni liðinn varðar þá verður að
segja eins og er að þarna fer hinn almenni
úttektarmaður sjaldnast í neina sérstaka
úttekt og kemur þar margt til svo sem eins
og það að við erum ekki kallaðir til í úttekt
á því hvað tækjaklefinn hefur að geyma,
þetta eru yfirleitt blikksmíðameistari og
hönnuður sem eiga síðasta orðið inn í
klefanum þegar unnið er við stillingar á
kerfum og stýritæki og einstök loftræsitæki merkt.
Um úttekt á tækjum og búnaði loftræsiog lofthitunarkerfa er treyst á yfirlýsingar
frá hönnuði og meisturum í lokaúttektarferlinu sem eru greinar nr. 53 og 54 í
reglugerðinni.
Má búast við því að á næstu árum verði í
ríkari mæli treyst á slíkar yfirlýsingar.
En við lokaúttekt skal byggingarstjóri
leggja fram m.a. eftirtalin gögn skv. 53.3
gr. í byggingarreglugerðinni:
Yfirlýsingu hönnuðar og blikksmíða-, pípulagninga- og rafvirkjameistara um að loftræsikerfi hafi verið stillt, samvirkni tækja
prófuð og að afköst séu samkvæmt hönnunarforskrift.
Síðan segir í 54. gr. um útgáfu á lokaúttektarvottorði:
Komi fram við lokaúttekt atriði sem
þarfnast úrbóta skal byggingarfulltrúi setja
byggingarstjóra og byggjanda tímafrest til
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að ljúka endurbótum. Að loknum tímafresti skoði sömu aðilar verkið að nýju og
sé úrbótum lokið skal byggingarfulltrúi
gefa út lokaúttektarvottorð.
Slík vottorð má ekki gefa út nema að
gengið sé úr skugga um að fullnægt hafi
verið öllum tilskildum ákvæðum um gerð
og búnað sem krafist er fyrir íbúðarhúsnæði og starfsemi, sé um atvinnuhúsnæði
eða annað húsnæði að ræða.
Þessi lokaúttekt er því eina staðfestingin
sem byggingarfulltrúi hefur í höndunum
að samvirkni tækja og kerfis hafi verið
prófuð .
Það verður nefnilega aldrei hægt að krefjast þess að starfsmenn byggingarfulltrúa
eigi að fara að stilla kerfi né prófa virkni
þeirra.
Heldur er úttektin fólgin í því að fá eins og
áður segir yfirlýsingar frá viðeigandi meistara og hönnuði að svo hafi verið gert.
Á þessu stigi verksins þegar um lokafrágang lagnakerfa er að ræða og það eigi
að skila því til verkkaupa, hreinsuðu og
stilltu þá er í einhverjum tilvikum allur
peningur búinn sem lagður var í verkið og
verkkaupi tekur við kerfinu hugsanlega
óstilltu og óþrifnu og hann veit vel af því.
En hvað getur byggingarfulltrúi gert, það
eru til undirritaðar yfirlýsingar frá viðkomandi hönnuðum og meisturum um að
þetta sé allt í stakasta lagi.
Það eina sem við hjá byggingarfulltrúa
gætum gert er að krefjast þess að lögð
væri fram Handbók Lagnakerfa í sama dúr
og sú er Lagnafélag Íslands hefur gefið út
og nefnist sú nýjasta Handbók Lagnakerfa
nr. 29.
En sú handbók verður til á hönnunar- og
verkferli og byggist á því efni sem til verður við hönnun, smíði og uppsetningu kerfisins og lýkur þá á áðurnefndum yfirlýsingum hönnuðar og iðnaðarmanna um að
kerfið hafi verið hreinsað og stillt, samvirkni tækja prófuð og afköst séu samkvæmt hönnunarforskrift og kerfið fullbúið til notkunar.
Varðandi yfirferð á uppdráttum af loft-
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ræstikerfum þá er það að segja að fylgt er
byggingarreglugerðinni um það hvað eigi
að vera á slíkum teikningum og gætt að
því að allir séruppdrættir hafi verið samræmdir og áritaðir af samræmingarhönnuði og hönnuði séruppdráttar.

2. Samþykkt um neysluvatnslagnir sem
tengjast Vatnsveitu Reykjavíkurborgar.
3. Samþykkt um hitalagnir sem tengjast
dreifikerfi Hitaveitu Reykjavíkurborgar.
4. Samþykkt um loftræsilagnir í Reykjavík.

Á skýringarblaði sem fylgja skal teikningum af loftræstilögnum skal koma fram
hverjar forsendurnar fyrir hönnuninni eru,
og vísað í þá staðla sem hönnun og efnisval er byggt á.
Í byggingarreglugerðinni í 24. gr. um
lagnauppdrætti er í 3 liðum sagt til um
það hvernig lagnauppdrættir skulu vera
og er það ekki mjög ýtarlegt.
Okkur vantar nefnilega íslenskar reglur um
lagnir yfirhöfuð, hvort sem um vatns-hitaeða loftræsilagnir sé að ræða.
En það góða í stöðunni er það að þessar
reglur eru þegar til og voru unnar fyrir
Reykjavíkurborg af þeim Guðmundi Halldórssyni verkfræðingi hjá VST og Ásbirni
Einarssyni efnaverkfræðingi.
En þeir unnu að þessum reglum á árunum
1996 - 1998 fyrir byggingarfulltrúan í
Reykjavík af hans frumkvæði og borgarverkfræðing, gatnamálastjóra, hitaveitustjóra og vatnsveitustjóra.
Var tilgangurinn fyrst og fremst að koma á
einn stað flestu því sem viðkemur lagnavinnu, allt frá hönnun, lagningu og eftirliti
á þeim lagnakerfum sem þáverandi embætti sinntu.
En einhverra hluta vegna náðist ekki sátt
um það á sínum tíma að eitt sveitarfélag
gæti sett sérreglur í sínu umdæmi svo ekkert varð úr þessu.
Þetta hefti er þó til ennþá og skiptist í
fjóra hluta og nefnast þeir “ samþykktir
um lagnir í Reykjavík” og eru þær eftirfarandi:
1. Samþykkt um fráveitulagnir sem tengjast holræsakerfi Reykjavíkurborgar.

Lagnafréttir 33

Hver hluti skiptist síðan nokkra kafla og
greinar og eru þeir eftirfarandi í loftræsikaflanum:
Almenn ákvæði
1. Grein
Gildissvið
Umsjón með byggingarframkvæmdum
2. Grein
Um efni og vinnu
3. Grein
Gæðaprófun og vottun
4. Grein
Áfangaúttektir
5. Grein
Lokaúttekt
Hollustuhættir
6. Grein
Heilbrigðisákvæði, loftgæði
Tæknirými
7. Grein
Loftræsiherbergi
Loftræsiuppdrættir
8. Grein
Loftræsiuppdrættir
Loftræsing íbúðarhúsnæðis
9. Grein
Loftræsing íbúðarhúsnæðis
Loftræsing atvinnuhúsnæðis
10. Grein
Um loftræsingu annars hús
næðis en íbúðarhúsnæðis
Hönnun, smíði og rekstur loftræsikerfa
11. Grein
Ýmis atriði varðandi hönnun
og smíði loftræsikerfa
12. Grein
Rekstrar og þjónustuleið
beiningar
Leiðbeiningar
Ég tel því mjög eðlilegt og skynsamlegt að
við sem störfum við lagnir, hverju nafni
sem þær nefnast, reynum að fá þessar
samþykktir um lagnir aftur upp á borðið
og þær endurskoðaðar og lagaðar að
þeim tíma sem við stöndum á nú mtt.
nýrra evrópustaðla og annara reglna, nýrra
efna og þekkingar á því, svo sem eins og
allt plastið sem notaða er í lögnum í dag.
Því það væri hreinlega mistök fyrir byggingariðnaðinn í landinu að láta þetta verk
þeirra Guðmundar Halldórssonar og Ásbjarnar Einarssonar falla í gleymsku.
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Efst á baugi á Norðurlöndum
Dr. Guðni Jóhannesson, verkfræðingur, prófessor við Konunglega Háskólann í Stokkhólmi

Wind pressure around a
building

Efst á baugi á Norðurlöndum
Gudni Jóhannesson
Professor
Div. of Building Technology

KTH – School of Architecture and Built
Environment

-0. 5
-0. 6

-0. 5

-0.6

-1. 0

-1.2

-1. 2

+0. 7
Wind direction
1

Ventilation system type
Pressure distribution

Balanced ventilation
system 'p = 0

Exhaust ventilation
system 'p = negative

Pressure distribution
governed by wind and
stack effect

Wind and stack effect
counteracted by the
ventilation system

Internal air flows in
buildings

Leeward

Windward

Distribution of contaminated air

Gunnel Emenius
redovisade hur resultaten kontrollerats och justerats för bland annat
atopiskt arv och kön. Mätningar av några miljöfaktorer hade gjorts i
barnens hem. Inga
tydliga samband med de mätta faktorerna gick att se. Målarfärg, fukt,
dålig luft och
elementbyggda flerbostadshus framstår som riskfaktorer för astma i
materialet och även hus
byggda 1976-85. Byggnadsår och kommunens struktur uppvisar
samband med
astmaförekomsten. Platta på mark och kryprumsgrund är riskablare
än källare. Ju fler
ogynnsamma miljöfaktorer som adderas desto större blir risken för
astma. Några negativa
effekter av gasspisar syns inte, inte heller att flickor skulle vara
känsligare. Lägst är
astmaförekomsten i Stockholms innerstad……

Loftraki og heilsuáhrif
Bakteríur
Veirur
Mygla
Skordýr
Öndunarfæri
Ofnæmi - astmi
Efnaáhrif
Ózónmyndun
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18

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Lagnafréttir 33

Luftomsättningar för kontor

Fremtidens bygg

• Ny EU norm
•
•
•
•

Min vent
Låga emissioner
Högre emissoner

Klass 1
0.7
1.0
2.0

Klass 2
0.5
0.7
1.4

14 %

Finanskostnad

Klass 3
0.3
0.4
0.8

Byggekostnad

25%
40%
Driftskostnad

Lønnskostnad

86%
35%

Total investeringen i kontorsbyggnader med och utan lönekostnader omräknat till nuvärde
Källa: Konsulterna Davis Langdon och Everest

EPDB
DIRECTIVE on the energy performance of
buildings

Från vitboken

• The methodology of calculation of energy performances
of buildings shall at least include the following:
• ·
thermal characteristics of the building with airtightness
• ·
heating installation and hot water supply, including
their insulation characteristics
• ·
ventilation - natural ventilation
• ·
built-in lighting installation (mainly the nonresidential sector)
• ·
passive solar systems and solar protection position
and orientation - buildings air-conditioning
installation
• ·
indoor climatic conditions, including the designed
indoor climate

Vi måste börja nu
med
bostadshusen
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CONSOLIS TOOL

Heat flow chareacteristics

Te

Heat parameters
Part 1

Part 2
0,0
Floor area

20,0 m2

Floor area

26,4 m2

0,0
1,8E+07 J/K

Ceff

Ceff

2,7E+07 J/K

Ext.temp

Te

Time Const.

Tc1

Tc2

Time Const.

8,4

Max Temp

Ta1

475,7 h

O

25,0 C

28,0

Ta2

Loss factors
Via air W/K
Via transmission W/K

7,1
0,0

665,2 h

10,8

20,0 OC

Min Temp

Min Temp

20,0 OC

Max Temp

25,0 OC

7,1
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

Ext.temp

Ext.temp
Ground temp

Ground temp

Temp 1

Temp 1
Temp 2

Tg

Monthly energy for heating and cooling base case

Soft Heat

400,0
300,0

Temp 2

17OC

23OC

200,0
Heating part 1
Heating dyn 1

Nov
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Jul

Aug

Jun
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Jan

0,0
-100,0

Feb

kWh

100,0

Cooling part 1
Cooling dyn 1

23OC

17OC

=
+

-200,0
-300,0
-400,0
Month
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Heated floors
Hybrid Systems???

26,5°C

26

25

Source:
Legalett

24
23,9°C

Wall heating and cooling
- pipes in surface layers

Suspended floors

Half-wet
systems

+
Wet systems

Dry systems

Source: Annex 37

Villa Wåhlin

Hollow core slabs
Bergsstigen 10
Stocksund,
Stockholm

Source:
Strängbetong

Hollow core slabs

Kæliraftar –
nýjungar
•Arkitektur
•Innbyggð lýsing
•Hulin kerfi

Source:
Strängbetong
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Celo 22

Celo- estetik och teknik möts

• Envägsutblåsning
• Solfjäderformad spridningsbild
• Kräver endast 160 mm ovanför
undertakskanten.

• Med Celo skapas ett
obrutet estetiskt undertak.

Celo systemet är patentsökt.

Double Air Gap Wall
- in the climate chamber

Tack vare Celo kan vi åter skapa ett
vackert undertak!

Thermografic
Picture

c
DoubleDouble-airair-gapgap-wall

Solar radiation

Glazing

indoor

ambient

Heat exchanger

c
c

Window
segment
Wall
segment

e

Results from the modelling
e

Low temperature
radiant surface
conditioning

1,6
[m]
1,4

f d
e

1,2

e
f

d

g
f

c
d

1
0,8

gf d
c

f d
g
c

0,6

e

0,4

Outer air gap

0,2

Inner air gap

0
-5

g
f0

5

10

15

c
d

20 [ºC] 25

Air temperature

g
g

e

c

c

Volumregulator
New
construction:
ceiling and
exterior wall
system;
preheating of
supply air

Source:
JM Bygg /
KTH
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LON SYSTEM

Klimaregulering

Symfoni
Montering av ytterväggselement

Symfoni

Stóri draumur

Symfoni

Installationselement

installationer

• Installationselement
ņ ventilation
ņ vatten och avlopp
ņ värme
ņ el – plug and play installation

• Installationskällare
• Stambyten kan utföras
utvändigt

Styrktaraðilar
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VIT Á VATNI

Fjöltækni
Fjöltækni

ehf.

www.fjoltaekni.is
www.fjoltaekni.is
opið alla
kl. kl.
8-18
opið
alla virka
virkadaga
dagafráfrá
8-18
sími 568
sími
5687580
7580
fax
568
7585
fax 568 7585
Súðarvogur 1423, 104 Reykjavík
Dugguvogur

Reykjavík
Allar lagnir ehf,
Æsufelli 4
Blikksmiðja Reykjavíkur,
Súðarvogi 7
Byggingafræðingafélag Íslands,
Engjateigi 9
Fasteignamat ríkisins,
Borgartúni 21
Félag blikksmiðjueigenda,
Borgartúni 35
Haukur Baldursson,
Logafold 42
Klöpp Arkitektar - Verkfræðingar ehf,
Nethyl 2e
Neytendasamtökin,
Síðumúla 13
Orion ráðgjöf ehf,
Krókhálsi 5a
Ráðgjöf sf,
Lynghálsi 3
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Skolphreinsun Ásgeirs sf,
Unufelli 13
Teiknistofan Óðinstorgi sf,
Óðinsgötu 7
Verkfræðistofan VIK ehf,
Laugavegi 164, 2 hæð, hægri
Verkfræðistofan Víðsjá,
Skólavörðustíg 3

Tækniþjónusta Ragnars G
Gunnarssonar ehf,
Smiðjuvegi 11
Verkfræðistofa Snorra
Ingimarssonar ehf,
Hamraborg 11

Hafnarfjörður
Blikkhella ehf,
Rauðhellu 12

Kópavogur
Alur blikksmiðja ehf,
Smiðjuvegi 58
Ágúst Birgisson ehf, teiknistofa,
Bæjarlind 14

Heimir og Jens ehf,
Birkibergi 14
Ómar og Pálmi ehf,
Fagrabergi 18

JÓ lagnir sf,
Fífuhjalla 17

Tækniþjónusta Sigurðar
Þorleifssonar ehf,
Strandgötu 11

Landvélar ehf,
Smiðjuvegi 66D

Verkþjónusta Kristjáns ehf,
Reykjavíkurvegi 68

Stífluþjónustan ehf,
Kársnesbraut 57
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Keflavík

Grundarfjörður

Húsavík

Býr ehf,
Þverholti 4

Grundarfjarðarbær,
Grundargötu 30

Tækniþing ehf,
Garðarsbraut 5

Verkfræðistofa Suðurnesja hf,
Víkurbraut 13

Ísafjörður

Grindavík

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf,
Aðalstræti 26

EVH verktakar ehf,
Mánasundi 6

Siglufjörður

Mosfellsbær

Siglufjarðarkaupstaður,
Gránugötu 24

Vestmannaeyjar

Vatnsverk ehf, pípulagnir,
Engjavegi 6

Akureyri

Vélaverkstæðið Þór ehf,
Norðursundi 9

Akranes
Blikksmiðja Guðmundar J
Hallgrímssonar ehf,
Akursbraut 11b
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Höfn
Króm og hvítt ehf,
Álaleiru 7

Selfoss
Verkfræðistofa Suðurlands ehf,
Austurvegi 3-5

Bjálkinn ehf,
Lækjargötu 4
Blikkrás ehf,
Óseyri 16
Bútur ehf,
Birkilundi 11
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Hvað táknar hugtakið,
skil á lokafrágangi loftræstikerfa
Í stuttu máli þýðir hugtakið skil á lokafrágangi loftræstikerfa að blikksmíðameistari, rafvirkjameistari og pípulagnameistari ásamt hönnuði séu búnir
að yfirfara virkni kerfisins og fullreyna
að kerfið hafi verið stillt, samvirkni
tækja sannprófuð og afköst séu samkvæmt hönnunarforskrift, og að byggingu lagnakerfisins sé lokið.

hún gerð þannig að fyrst er farið yfir handbókina og hún borin saman við uppbyggingu, virkni og stillingu loftræstikerfisins og
kemur þá fram ef skekkja er í handbók miðað við virkni allra þætta lagnakerfisins.

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

Hönnuður á að vera búinn að gefa lagnakerfinu ákveðið númer og hverju einstöku
tæki (íhlut) kerfisins sitt nr. Segjum að kerfisnúmerið sé nr.6 og tækjanúmerið sé
nr.12, þá erum við komin með kennitölu
tækisins sem er, Stjórnstöð (tæki nr.6.12),
þessi kennitala 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.

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

Magnús Ágústsson,
blikksmíðameistari.

Samkvæmt gr.53.3f í byggingarreglugerð
441/1998
Skrifar síðan hönnuður lagnakerfis ásamt
rafvirkjameistara, blikksmíðameistara og
pípulagnameistara uppá yfirlýsingu þess
efnis að loftræstikerfisið sé fullbúið til notkunar.
Til að hægt sé að taka lagnakerfið út, þarf
handbókin að liggja fyrir með eftirtöldum
þáttum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Upplýsingar um framkvæmdaraðila.
Yfirlit yfir lagnakerfi hússins.
Hönnunarforsendur.
Einlínumynd.
Kerfislýsing.
Samvirknitækja og tækjalisti.
Rafstýrimyndir.
Stilliskýrslur.
Leiðbeiningar fyrir tölvuskjá.
Yfirlýsingar um lokafrágang lagnakerfa.

Ef bara eitt lagnakerfi er í byggingunni
stæði Stjórnstöð (tæki nr.1.12). Fyrsti tölustafurinn í kennitölunni er kerfisnúmerið,
næsta er tækjanúmerið og myndar þannig
saman kennitölu tækisins. Kennitala tækja
á að koma fram í öllum texta handbókar
þar sem tækið er nefnt og á einlínumyndum 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.

Sem fyrirmynd við gerð handbókar er vísað
í Handbók 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
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BYGGINGAREFTIRLIT
- EFTIRLIT MEÐ LOFTÆSTIKERFUM

Magnús Bjarnason,
verkfræðingur

Hér er til umfjöllunar eftirlit með nýbyggingum loftræstikerfa.
Orðabækur gefa takmarkaða skilgreiningu á hvað eftirlit er. Þar er helst talað
um að eftirlit sé umsýsla eða umsjón.
Hjá byggingargeiranum er, að ég hygg,
eftirlit oftast skilgreint þannig að eftirlit sé í því fólgið að skoða hvort tiltekin
framkvæmd sé eins og forskriftir um
hana eru, þ.e. að byggt sé samkvæmt
teikningum og verklýsingum, sem áður
hafa verið samþykktar af verkkaupa. Ég
mun fjalla um þennan þátt eftirlitsins.
Þetta eftirlit er ekki lögbundið og er því
aðeins kostað til þess að verkkaupi sér
sér hag í því. Eftirlit, sem er fólgið í því
að skoða hvort framkvæmd uppfylli lög
og reglugerðir er á höndum opinberra
aðila, fyrst og fremst byggingarfulltrúa,
sbr. fyrra erindi. Þó hefur með breytingum á byggingarreglugerð verið færð
nokkur ábyrgð yfir á framkvæmdaaðila
með skipun byggingarstjóra, sem sæta
fjárhagsábyrgð ef útaf ber.
Loftræsting er viðkvæmasta kerfið í byggingum varðandi líðan þeirra, sem bygginguna nota. Loftræsting, sem er ekki í lagi,
leiðir strax til óánægju starfsfólks vegna
hverskonar vanlíðanar. Starfsfriður í byggingum næst ekki fyrr en kerfið er komi í
þannig ástand að starfsfólk tekur ekki eftir
því hvort loftræsting er í húsinu eða ekki.
Af þessum sökum er það nauðsynlegt að
verkkaupi geri sér grein fyrir því fyrirfram
hvaða kröfur hann á að gera til loftræstingar, jafnt sem annars umhverfis í hinni væntanlegu byggingu. Forsögn í upphafi er því
megin stoð um það hvernig síðar tekst til.
Undantekning er, að verkkaupi hafi þekkingu á loftræstingu og hvað þarf til, til þess
að skapa viðunandi aðstæður hvað þetta
snertir. Þegar arkitektinn mótar hið væntanlega umhverfi í byggingum með verkkaupa,
þarf hann nauðsynlega að gera verkkaupanum grein fyrir áhrifum loftræstingarinnar.
Á því stigi er nauðsynlegt að sérfróðir menn
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um loftræstingu komi að málinu og þeir
taki þátt í þessari umhverfismótun. Þeir
þurfa jafnframt að gera verkkaupa grein
fyrir hver kostnaður kann að verða á hinum
ýmsu lausnum, sem eru í boði. Því miður
hefur stundum orðið nokkur misbrestur á
þessu.
Undirritaður hefur haft eftirlit með hverskonar framkvæmdum, en er ekki sérfræðingur í loftræstingu. Loftræsting er mikilvægur þáttur í öllum húsum og því stærri
sem húsin eru, eru þessi kerfi mikilvægari
og um leið flóknari. Þess vegna hefur loftræsting mikil áhrif á skipulag framkvæmda
sem heildar. Aðkoma mín hefur fyrst og
fremst verið að sinna samræmingarhlutverki
bæði á hönnunarstigi og framkvæmdarstigi. Til þess að líta nákvæmlega eftir gæðum framkvæmdarinnar og samræmingu á
milli samningsgagna og framkvæmdar hafa
að jafnaði starfað mér við hlið sérfræðingar
í loftræstingum.
Þegar fjallað er um eftirlit í byggingum er
að minni hyggju um tvennskonar eftirlit að
ræða.
* Eftirlit á hönnunarstigi
* Eftirlit á framkvæmdastigi
Það er gömul og ný reynsla, að þeim
mun betur sem verk er undirbúið, þeim
mun markvissari og ódýrari verður framkvæmdin. Til þess að tryggja góðan undirbúning þarf að líta gaumgæfileg eftir því að
hönnunin sé í samræmi við óskir og þarfir
verkkaupans. Auk þess þarf að líta eftir því
að hönnun sé ekki með því móti að hin
ýmsu kerfi bygginga og einstakir byggingarhlutar rekist ekki hver á annan. Reynslan af
verkum hér á landi er því miður sú að eftirlit
með verkinu á hönnunarstigi er að jafnaði
mjög takmörkuð. Niðurstaðan er allavega
sú að verkkaupi telur sig í verklok ekki hafa
fengið það, sem hann hafði í huga, þó
framkvæmdin sé í samræmi við teikningar
og lýsingar. Á framkvæmdatíma kemur oft í
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ljós misræmi milli loftræstikerfa og annarra
kerfa, þannig að leiðslum er ætlaður staður,
þar sem aðrar leiðslur eru fyrir, tenging loftræstikerfa við hússtjórnarkerfi og önnur
stýrikerfi er ábótavant og hönnun ekki
gegnum hugsuð. Allir, sem að framkvæmdum koma kannast við vandræðin þegar
misræmi kemur upp og krefjast skjótrar úrlausnar. Slíkar uppákomur kosta auðvitað
bæði tíma og fé. Það er því sparnaður fyrir
alla að koma í veg fyrir þessar uppákomur,
fyrst og fremst fyrir verkkaupann, en einnig
fyrir bæði hönnuði og verktaka. Eftirlit sem
getur komið í veg fyrir misræmi og ósamræmi í gögnum er fundið fé.
Því er eðlilegt að spyrja hvers vegna
svona stöður koma upp. Hér skal tæpt á
nokkrum:
1. Viðtekin afstaða arkitekta er að þeir beri
ekki ábyrgð á öðrum hönnuðum. Samræming þeirra nær því ekki til annars en
gæta þess að nægt rými sé fyrir hendi
fyrir hin ýmsu kerfi þ.m.t. loftræstikerfi.
Það hefur sýnt sig að þetta er ekki
nægjanlegt eftirlit. Að mínu áliti er eftirlitshlutverk á hönnunarstigi á hendi arkitektsins samkvæmt byggingarreglugerðinni. Þeim ber að hafa eftirlit með því að
hönnuðir hinna ýmsu kerfa haldi kerfum
sínum innan þess rýmis, sem þeim er úthlutað og ekki verði árekstrar þar á milli.
Undirritaður hefur oft verið með á
hönnunarstigi og tekið þátt í þessu eftirliti og fundið nauðsyn þess. Oft er sameiginleg eða utanaðkomandi rýni gagna
til verulegra bóta. Það hefur ætið leitt til
endurskoðunar og leitt til þess að
minnka vandkvæði við framkvæmd.
2. Forsögnin, sem hönnuðurinn hefur
fengið hefur verið ónóg vegna vanþekkingar verkkaupans. Hönnuður fer því
þær leiðir, sem hann telur að séu vænlegastar og hirðir ekki um hvort verkkaupinn hefur skilning á hvað það er,
sem hann á í vændum.
3. Hönnuður hefur gefið fast tilboð í að
hanna kerfið.
Þegar svo er ástatt gefur augaleið að
hönnuður eyðir ekki, eða ætlar sér ekki
að eyða meiri tíma í verkið en nemur
þeim kostnaði, sem á hann fellur. Hann
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leiðist því í fyrsta lagi til þess að nota þá
lausn, sem er ódýrust fyrir hann og í
öðru lagi reiknar hann með því að samræming annarra hönnuða taki mið af
því, sem hann er að gera. Því miður
reikna aðrir hönnuðir með því sama.
Til þess að bæta hér um eru hugsanlegar
ýmsar leiðir. Undirritaður telur að einfaldast
og áhrifaríkast sé að arkitektinn taki alvarlega hlutverk sitt samkvæmt byggingarreglugerðinni. Vandinn er sá að enginn er til
þess að fylgja því eftir. Helzt væri að byggingarfulltrúar gætu gert meiri kröfur en nú
eru gerðar, eða fylgt því betur eftir að eitthvað sé að marka uppáskriftir arkitekta á
teikningar annarra hönnuða. Eflaust telja
arkitektar að í þóknun þeirra sé ekki innifalin vinna við þessa samræmingu og rýni. En
þegar upp er staðið er það ódýrara fyrir
verkkaupann að greiða fyrir þessa samræmingu. Verra er, ef arkitektar fá greiðsluna en
sinna ekki eftirlitinu.
Hægt ætti að vera að nota ákveðnar verklagsreglur. Gott væri ef arkitektinn og aðrir
hönnuðir hefðu gæðaviðurkenningu t.d.
eftir ISO-stöðlum. Því miður hefur borið á
því að fyrirtæki telji sig vinna eftir gæðakerfi, en í reynd sé þar aðeins um sýndarmennsku að ræða.

Þegar verk er komið á framkvæmdastig,
hljóta framkvæmdaaðilar að treysta því að
teikningar og lýsingar séu samræmdar og
fyrirliggjandi sé aðeins að smíða samkvæmt
því. Í raun þyrfti því ekki annað eftirlit en að
taka út verkið þegar því er lokið.

Varðandi loftræstikerfi þyrfti úttektarmaður
(eða eftirlitsmaður) aðeins að mæla loftmagn á völdum stöðum, hitastig sömuleiðis
og rakastig, þar sem það á við og bera það
saman við kröfur.
Því miður er málið ekki svona einfalt. Framkvæmdin getur verið röng og ef ekki er tekið eftir því í tíma getur orðið jafn dýrt að
leiðrétta, eins og það, sem lokið er við, t.d.
ef rífa þarf allt niður, sem komið er. Við slíkar aðstæður koma upp erfið deilumál, sem
þarf að skera úr hver ber ábyrgð á. Niður-
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staðan verður ætíð að allir hljóta mikinn
kostnað af. Verkkaupar sjá sér hag í að slíkt
komi ekki upp og kosta til eftirliti á byggingartíma.
Mjög hefur verið haldið á lofti að verktakar
eigi að vinna eftir gæðakerfum og helzt að
þeir hafi gæðavottun af einhverju tagi t.d.
ISO vottun. Ef verktaki vinnur að einlægni
eftir slíku kerfi er líklegt að ekki þurfi
frekara eftirlit að koma til. En reyndin hefur verið önnur hér á markaðnum, eftir því
sem undirritaður hefur reynt. Til þess að
verktakar vinni í raun eftir ströngu gæðakerfi, þarf aðhald frá markaðnum, sem lýsir sér í að þeir sem ekki eru færir um að
skila gallalausum, eða gallalitlum verkum,
fá ekki tækifæri til að halda áfram fúski.
Markaðurinn hjá okkur virðist ekki fær um
að veita slíkt aðhald, enda munu fæstir
verktakar hafa gæðavottun af neinu tagi.
Undirritaður hefur dæmi um verk, þar sem
aðalverktaki taldi sig hafa gæðakerfi, sem
tryggði að fyrirmælum teikninga og lýsinga væri fylgt. Undirverktakar höfðu ekki
slík gæðakerfi og gæðakerfi aðalverktaka
tók ekki til vinnu undirverktakanna, þ.m.t.
loftræstiverktaka. Í þessu tilfelli ákváðu
eftirlitsmenn að taka stakar prufur (stikkprufur) til þess að reyna gæði verksins. Þar
sem prufur voru ekki í lagi var lagfært, en
verktaki leitað ekki uppi tilsvarandi gallar
annars staðar. Þegar slíkir gallar komu síðar í ljós við notkun kerfisins þurfti að taka
allt fyrir að nýju og endaði með að skoða
þurfti hvert einasta atriði. Gæðakerfi, sem
þessi eru sýndarmennska ein og engin
trygging fyrir að framkvæmd sé í samræmi
við fyrirætlanir.
Niðurstaðan er að verkkaupar hafa ráðið til
sín eigin eftirlitsmenn. Starf eftirlitsins miðast að því að koma í veg fyrir svona mál og
tryggja að framkvæmdin sé í samræmi við
teikningar og lýsingar. Undirrituðum er
ekki kunnugt um að neinar staðlaðar reglur hafi verið gefnar út um starf eftirlitsmanna. Engu að síður hefur hver sínar
verklagsreglur til þess að tryggja sem bezt
að gæði framkvæmdarinnar verði þau,
sem verklýsingar mæla fyrir um. Til þess að
tryggja að þessu markmiði verði náð má
nefna:
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1. Að sá, sem hefur eftirlit með kerfinu
skilji hönnun þess til fulls.
2. Ákveðnar verklagsreglur séu notaðar í
samskiptum hönnuða og eftirlits.
3. Ákveðnar verklagsreglur séu notaðar í
samskiptum verktaka og eftirlits.
4. Ákveðnar verklagsreglur séu notaðar í
samskiptum annarra eftirlitsmanna og
eftirlits með loftræstikerfinu.
Nauðsyn þess að eftirlitsmaður hafi fullan
skilning á viðfangsefninu ætti að vera augljós. Slíkur eftirlitsmaður getur fylgst nákvæmlega með hvort verkið stefnir í rétta
átt, hvort misskilningur sé á verkefninu hjá
verktaka og hvort verktaki sé að nota rétt
efni til verksins.
Eftirlit þarf einnig að hafa verklagsreglur
um samskipti sín við hönnuði. Mikilvægt er
að verktaki komi ekki með annað efni eða
önnur tæki til nota í verkinu, en það, sem
uppfylla gæðakröfur. Eftirlit gerir því strax í
upphafi verks kröfu um upplýsingar um
efni, sem nota á til verksins. Til þess að
skera úr um hvort tæki eða efni séu fullnægjandi þarf eftirlit að hafa samráð við
hönnuði. Stundum hefur skilgreining ekki
verið fullnægjandi eða fyrirskrifað efni ófullnægjandi og þarf þá að fá fulltingi hönnuðar um úrlausn. Að því lokun þarf eftirlitsmaður að úrskurða um hvort skyldur til viðbótargreiðslu hafi skapast. Mikilvægt er að
náið samstarf eftirlits og hönnuða náist og
að eftirlit hafi fullan skilning á markmiðum
hönnuðarins, þannig að hann geti gripið
inní ef eitthvað vantar í hönnunina.
Samskipti verktaka og eftirlits þurfa að
fara eftir ákveðnum reglum til þess að
tryggja gæðin. Undirritaður þekkir dæmi
um að sértækur eftirlitsmaður hafi gefið
ákveðin fyrirmæli til verktaka og verktakinn síðar snúið sér til annars eftirlitsmanna
(yfirmanns) og fengið samþykki á einhverju
öðru en áður var búið að ákveða. Slíkt
leiðir til beinna vandræða. Eftirliti er í lófa
lagið að hafa samskiptareglur með þeim
hætti að þetta sé útilokað. Þegar verktaki
hefur ákveðið hvaða efni og tæki hann
ætlar að nota á hann strax að leggja það
fyrir eftirlit til þess að ekki komi til þess að
síðar í verkinu þurfi að skipta um eða rífa
niður.
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Komið hefur fyrir að verktakar hafa sett
upp ósamþykkt efni, sem er ófullnægjandi. Þegar kostnaður við að skipta um er
orðinn verulegur eða jafn mikill og kostnaður við verkið, hefur oft verið samið um
verðlækkun til þess að þurfa ekki að rífa
niður. Þetta er óheppileg leið, þar sem
verkkaupi fær þá ekki það, sem hann
hafði stefnt að. Slakað hefur verið á kröfum. Almennt verður að segja að verktakar
leggja gæðaefni og -tæki til verka sinna. Í
reynd hefur stundum reynst þungt að
toga út úr þeim tæknilegar lýsingar, en
þegar þær loksins koma sýna þær oftast
að viðkomandi tæki séu í lagi.

hefur tekið meira en heilt ár með tilheyrandi pirringi verkkaupa og þeirra, sem í
byggingunum starfa. Slíkt er óþolandi.
Hægt er að stytta þennan tíma með faglegri stjórnun verktaka og með markvissu
eftirliti af hálfu verkkaupa meðan á verki
stendur. Að því hljóta allir málsaðilar að
stefna.

Samskipti eftirlitsmanna innbyrðis þurfa
að vera með þeim hætti að ekki komi misvísandi skilaboð frá mismunandi eftirlitmönnum. Þessu er oftast auðvelt að koma
í kring og hygg ég að sé oftast í sæmulegu lagi.

Ekki er hægt að líta svo á að hin ýmsu
kerfi skuli afhent á öðrum tíma en sjálf
byggingin.
Nú bregður svo við að verkkaupi lætur yfir
sig ganga að taka byggingu í notkun án
þess að loftræstikerfið sé að fullu stillt.
Verktakinn verður þá að ná sáttum við
verkkaupann um framgang mála þar til
stillingum er lokið. Slík sátt getur verið
með ýmsu móti, t.d. að verktakinn reki
kerfið þar til það fær endanlegt samþykki,
eða hann geri fjárhagslegt samkomulag
um að verkkaupi taki við kerfinu óstilltu,
eða hugsanlega einhver önnur leið.

Úttekt á loftræstikerfi er mikilvægasta aðkoma eftirlits. Við úttektina þurfa að
liggja fyrir áfangaúttektir, svo sem að
sannreyndar hafi verið stærðir á leiðslum,
sannreynt að tæki séu þau, sem fyrirfram
hafa verið samþykkt og stillingarskýrsla
liggi fyrir. Þá þarf úttektin að vera fólgin í
því að keyra kerfið og meta og mæla
hvernig það bregzt við mismunandi aðstæðum og álagi. Hér reynir á tengingar
við önnur kerfi og stjórntæki kerfisins
sjálfs. Þessar úttektir verða mjög viðamiklar, þegar ekki er hægt að treysta gæðakerfi verktakans, sem eins og áður segir er
ekki líklegt að hægt sé að treysta.
Þetta á fyrst og fremst við stýringar af öllu
tagi. Fara þarf yfir hvort tengingar stýrikerfanna virki rétt. Oft kemur fram t.d. að
hitabreyting í einu rými framkallar breytingu á innblæstri og hitastigi í allt öðru
herbergi o.s.frv. Allt slíkt þarf að leiðrétta
áður en verkkaupi hafi fulla gleði af kerfinu sínu. Við núverandi aðstæður á markaði telur undirritaður óhjákvæmilegt að
eftirlit skoði virkni á öllum (ég meina öllum) stýringum við úttektina. Stakar prufur
(stikk prufur) veita falskt öryggi.
Undirrituðum er kunnugt um nokkur stór
verk, þar sem stillingar á loftræstikerfum
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Þegar lokaúttekt hefur farið fram, á að
vera formleg afhending kerfisins til verkkaupa að margra mati. Loftræstikerfi er
aðeins hluti af byggingu. Þess vegna verður afhending loftræstikerfisins hluti að afhendingu byggingarinnar.

Þegar verkkaupi tekur við kerfinu er áríðandi að hann kunni á kerfið, þ.e. að hann
kunni að reka það og breyta stillingum
eins og hann vill hafa þær á hverjum tíma.
Það er hlutverk eftirlits að sjá til þess að
verkkaupinn eða starfsmenn hans eða til
þess ráðnir rekstraraðilar, fái fulla kennslu
á kerfið. Oftast er það lagt á verktaka í
samningsgögnum að hann skuli sjá um
þessa kennslu. Reyndin er sú að þessi
kennsla verður oft takmörkuð. Hér þarf að
bæta úr. Eftirlit getur haft umsjón með
þessari kennslu og tekið þátt í henni og
boðað hönnuði til þátttöku í henni. Óhjákvæmilegt er að verktakinn komi einnig
að kennslunni. Kennslan þarf að vera
þannig úr garði gerð að öruggt sé að þeir
sem reka kerfið áfram hafi öðlast fullan
skilning á því. Til þess að tryggja það ætti
að útbúa próf og láta þá taka, sem eiga
að annast reksturinn og hleypa ekki öðrum að rekstrinum, en þeim sem slíkt próf
geta staðist.
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Loftræsting
Íbúðarhúsa
Exhausto-kerfislausnir
– Henning Grønbæk, verkfræðingur, B.Sc.M.E. Forstöðumaður Rannsóknarstofnunnar
EXHAUSTO, Danmörk.

EBVEBV-LOFTRÆSING ÍBÚÐARHÚSA
EXHAUSTOEXHAUSTO-KERFISLAUSNIR

1

2

Það er framtíðarsýn EXHAUSTO-stofnunarinnar að
auðvelda viðskiptavinum okkar og allra, sem áhuga
hafa að fylgjast með framþróun í að bæta
loftgæði inni í byggingum. Það er að segja:

EXHAUSTO-KERFI TIL LOFTRÆSINGAR ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS

MYND

Kynnt af:

Framtíðarsýn EXHAUSTO
stofnunarinnar.

Forstöðumanni rannsóknarstofnunar Henning Grønbæk
Institute@exhausto.dk

• Breiða út vitneskju um loftgæði og loftræsingu innanhúss.

www.institute.exhausto.dk
Greinar undir: Publikationer
Tenging við e-mail nyhedsService.
Umboðs-og söluaðili á Íslandi er:

• Koma fram sem virkur samstarfsaðili og stefnumarkandi í
sparnaðaraðgerðum í loftræsi-og loftgæðamálum.
• Hafa áhrif á löggjafann til að bæta loftræsilausnir.
• Hjálpa viðskiptavinum okkar við að öðlast meiri grunnþekkingu
við val á lausnum.

Límtré Vírnet ehf
Þýðing: Steinn Þorgeirsson

• Koma fram sem leiðandi með ”augu og eyru”í loftræsigeiranum.

EBV EXHAUSTO Loftræsing
íbúðarhúnæðis.

3

EBV EXHAUSTO Loftræsing
íbúðarhúsnæðis.

Hvað er mikilvægast?
• Fæða (matur)?
• Vatn?
• Loft?

•
•
•
•
•

Hve lengi get ég verið án?
• Fæðu….
Vikur!
• Vatns….
Fáa dagar!
• Lofts…..
Fáar mínútur!

•
•
•
•
•
•

Hve mikið innbyrði ég á degi hverjum?
• Fæða….
1 kg!
• Vatn….
3 kg!
• Loft….
30 kg!

•

Loftskipti í íbúðum frá 1948 til 1991.

5

4

Við dveljum innandyra í ca. 90% af líftíma okkar.
Við einangrum húsin okkar betur nú en áður, til að spara orku.
Húsin eru þéttari í dag, til þess að forðast trekk og spara orku.
Losna þarf við raka, sem myndast inni, til að forðast skemmdir byggingarhluta.
Ný byggingarefni eru notuð,en sum mynda óæskilegar
gastegundir,sem blandast inniloftinu.
Matarlykt og önnur innibirgð lykt hreinsast út með auknum loftskiptum.
Við notum ilmvötn og vellyktandi úða (“lofthreinsara”) t.d. með sítrónuylm,
í þeirri trú að það bæti inniloftið.
Afköst okkar aukast við hærra útiloftshlutfall, sem er talið þurfa að vera
minnst 8 l/s á mann,en 16 l/s- er æskilegt.
Fjöldi fólks, sem þjáist af astma og ofnæmi eykst ógnvænlega.
Við verðum fyrir áhrifum af “radongasi” frá jarðskorpunni,
sérstaklega á svæðum sem eru fjöllótt.
Við megum ekki líka spara loftræsinguna.

Loftskiptamælingar.
Umfangsmikil sænsk rannsókn.

6

• Mæling í 396 heimilum. Meðal loftskipti = 0,37 h-1.

Hvernig hefur þróun loftskipta verið í Svíþjóð á tímabilinu?
Húsin verða þéttari og þéttari og loftskiptum(náttúrl.)fækkar.
loftsk./klst.

• Hér sést hlutfallsleg áhætta á að fá astma og/eða ofnæmi.
Iflg. Jan
Sundell,
ICIEE á DTU
í Kaupmannah.

•Áhættan eykst við minnkandi loftskipti.
Iflg. Jan
Sundell,
ICIEE á DTU

2,5

Í Kaupmannah.

2

•Loftsk./klst.

Sjá hlutfallsstuðul til hægri.

2
1,8
1,6

1,5

1948,

1948 Rydberg
1968 1968, Sundell
1991 1991, ELIB

1

1,4
1,2
1
0,8

0,5

0,17
0,26
0,38
0,62

0,6
0,4

0
min

mean

max

0,2
0

30
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EBV EXHAUSTO Loftræsing
íbúðarhúsnæðis.

7

EBV2oo2

EBV
8
EXHAUSTO Loftræsing íbúðarhúsnæðis.

EBV2oo2

Virkni kerfisins EBV2oo2:
• Stýring eftir ákveðnum föstum þrýstingi
miðlægt útsogskerfi.
• Þarfastýrt útsog frá
eldhúsi með eimhettu.
• Útsog frá baðherbergi.
• Útiloft tekið inn um.
inntakstúður í vistarverum.

Kostir kerfisins EBV2oo2:
• Stjórn loftskipta í
íbúðunum.
• Loftskipti eftir þörfum notenda, óháð
sumar-/vetrar aðstæðum.
• Gufugleypar af mismunandi gerðum.
• Þarfastýrðir gufugleyparþ
• Hljóðlát tæki.
• Margar lausnir,
m.a. þak-og boxblásarar,
sem nota litla orku.(”lavenergi”)

EBV
9
EXHAUSTO Loftræsing íbúðarhúsnæðis.

EBV2oo4

EBV
10
EXHAUSTO Loftræsing íbúðarhúsnæðis.

EBV2oo4
Kostir við EBV2oo4:

EBV2oo4 virkar

• Stjórnun loftskipta.

• …eins og EBV2oo2 að viðbættu:

• Loftjafnvægi í íbúðum.

• Upphitað innblástyrsloft (ferskloft)

• Varmaendurvinnsla með
með hárri nýtni
og lítilli orkunotkunn.

•Miðlægt varmaendurvinnslukerfi
með krossvarmaskipti,stýring
með ákveðnum föstum þrýstingi.
• Innblásturs- útsogslofti
stjórnað allt árið.

Hvað stendur í endurskoðaðri útgáfu af
11
DS 447 um varmaendurvinnslu ?

• Minni hætta á hávaða
og ryki utanfrá, um útiloftsventla
í úveggjum (minni þörf á að opna glugga)
• Möguleiki á að fylgjast með
kerfinu á ákveðnum stað.( ”LON Works” )

Hvað stendur skrifað í endurskoðaðri útgáfu
12
BR05 (danska byggingareglugerðin)

5.6.2. Varmaendurvinnsla.
Í hönnunarverkefnum á að gefa upp nýtnisflokk varmaendurvinnslunnar samkv. töflu 4. (5.6.2.)
Ennfremur skulu hönnunargögntilgreina bakgrunninn fyrir vali á nýtnisflokki, og einnig skýra frá
ástæðunum ef ekki er notuð varmaendurvinnsla.

Kafli. 12.3,grein 3: Loftræsikerfi á að úfærast,innstillast og afhendast eins og
lýst er í DS 447. (DANSKI STAÐALLINN)
Kafli. 12.3,grein 3: Loftræsikerfi skal vera með varmaendurvinnslu með
hitanýtinarhlutfall a.m.k. 65%.

Tafla 4 – Nýtnisflokkar fyrir varmaendurvinnslu.
Klasse a)

Hitanýtingarhlutfall b), Șt BR 05 = DANSKA BYGGINGAREGLUGERÐIN:

Krafa Í ”BR05” VERÐUR 65%! Það er m.ö.o.
= Șt
A
80 < eða
e
´áfram hægt að nota bæði kross-,snúnings- og
B
70 < eða = Șt < 80
C
55 < eða = Șt < 70
mótstraums varmaskipta.
D
45 < eða
e
= Șt < 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Nýtnisflokkur A gildir almennt fyrir mótstraumsendurvinnslu; flokkur B fyrir endurvinnslu með snúningshjóli;
flokkur C
fyrir krossvarmaskipti og flokkur D fyrir gerðirnar “hitaröra”- og vökvatengd element.
b) Varmi frá rafmótorum og líkum tækjum, er ekki tekinn með í útreikningum hitanýtingarhlutfallsins.Séu þessir
hlutir teknir
með mælingum á staðnum, er algengt að loftið hitni um 1-2°C og fer eftir uppbyggingu tækjanna.
Ath U fjj öll i hé f i f
ild
ildi
ð j f t l ft
éi
út
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Kafli. 12.3,grein 9 (gildir ekki fyrir iðnaðarkerfi og ef notkunn < 420 kWh/ár)
• CAV-kerfi: Max. SFP = 2100 J/m3
• VAV-kerfi: Max. SFP = 2500 J/m3
• Útsogskerfi: Max. SFP = 1000 J/m3
Kafli. 12.3 grein 10:
• Varmaendurvinnslukerfi fyrir íbúðarhúsnæði: Max. 1200 J/m3,
bæði fyrir fjölbýlishús og einbýlishús.
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Áhrif innilofts á afkastagetu og heilsu fólks
HEILNÆMARA VINNUUMHVERFI SPARAR MILLJÓNIR KRÓNA ÁRLEGA

Jónas Mar Gunnarsson,
verkfræðingur,
Fjarhitun.
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Aukin meðvitund fólks um umhverfi sitt og
áhrif þess á heilbrigði og vellíðan hefur verið hvati til að rannsaka þá þætti er áhrif
hafa á líðan fólks í byggingum. Fólk er almennt farið að gera auknar kröfur til góðrar innivistar í byggingum og það ekki að
ástæðulausu.
Atvinnufyrirtæki á Íslandi ráða mörg til
sín sérfræðinga til að yfirfara aðbúnað og
vinnutilhögun hjá starfsfólki sínu. Einnig
hafa kröfur um hljóðlátari vinnustaði og
hljóðvist almennt aukist. Vandamál tengd
hitabreytingum, loftgæðum og raka í vistarverum fólks hafa orðið útundan í þessari
umræðu, en þessir þættir verða að vera í
lagi og eru frumskilyrði fyrir góðri líðan.
Fólk andar að sér u.þ.b. 15000 lítrum
lofts á sólarhring og eyðir meirihluta ævi
sinnar (>90%) innandyra. Hér má telja til
vinnustaði s.s. skrifstofur, verksmiðjur, opinberar byggingar, heimili, farartæki o.s.frv.
Það er því nokkuð ljóst að loftgæði innandyra og góð innivist skiptir okkur höfuð
máli. Ennfremur má benda á að frá 1970
hefur verið mikil þróun í byggingariðnaði,
t.d. á byggingaefnum og lausnum. Það hefur leitt til þess að byggingnar eru nú mun
loftþéttari en áður og einnig hafa verið
farnar ýmsar leiðir til að draga úr orkunotkun bygginga. Náttúrlegur loftleki og þar
með loftendurnýjun í byggingum hefur
minnkað, og m.a. þess vegna hefur tíðni ofnæmis, astma og sambærilegra sjúkdóma
aukist stórlega síðastliðin 30 ár.
Slæmt loft veldur einnig höfuðverk,
óþægindum í augum og slímhúð, skorti á
einbeitingu og minni afkastagetu og virkni í
vinnu. Skortur á einbeitingu getur leitt til
þess að vinnan verður slitrótt, hlé lengri,
áhugi á að þjóna viðskiptavinum minnkar,
fjarvistir frá vinnu aukast m.a. vegna veikinda.
Áherslan á hreint og ferskt loft inn í
byggingar ætti því að vera meiri ef viðhalda
á góðri líðan fólks. Við ættum að taka nágrannaþjóðir okkar til fyrirmyndar varðandi
úrlausna vegna vandamála sem tengjast
slæmri innivst. Það er óásættanlegt og ein-

faldlega ekki við hæfi á 21. öldinni að upplifa ótæk loftgæði og vandamál varðandi
hita þegar komið er inn í nýjar glæsilegar
byggingar. Þar má segja að verið sé að
spara aurana og kasta krónunni.
Til að rökstyðja þetta verður hér greint
frá áhugaverðum niðurstöðum úr alþjóðlegum rannsóknum tengdum innivist, t.d.
hvernig afkastageta og virkni fólks tengist
loftgæðum, hitabreytingum og rakastigi í
byggingum. Niðurstöðurnar hafa verið
kynntar á alþjóðlegum ráðstefnum og eru
orðin viðurkennd gögn vísindamanna á
þessu sviði.
Loftgæði - Afkastageta
Niðurstöður rannsókna sem gerðar voru í
skrifstofuhúsnæði 56 fyrirtækja á meginlandi Evrópu sýna að næstum annar hver
einstaklingur í skrifstofuvinnu kvartar undan
slæmu innilofti. Eftirfarandi niðurstöður
sýna að loftgæði hafa ekki einungis áhrif á
heilbrigði fólks, heldur einnig afkastagetu.
Þrjár óháðar tilraunir voru gerðar til að
athuga áhrif loftgæða. Sem mengunarvald
var notast við 20 ára gamalt gólfteppi. Því
var komið fyrir í rými þar sem 30 konur
unnu að fjölbreyttum skrifstofustörfum og
vinnu er tengdist skapandi hugsun ofl., þó
án þess að þær yrðu þess varar (meðalhátt
skilrúm skildi að skrifstofurýmið og mengunarvaldinn). Mengunarvaldur var ýmist
settur í rýmið eða fjarlægður, ásamt því að
loftmagni sem blásið var inn í rýmið var
breytt. Lofthita, rakastigi, lofthraða og hávaða var haldið stöðugu á meðan tilraunin
stóð yfir.
Myndir 1 til 3 sýna hve mikil áhrif það
hefur þegar mengunarvaldur er fjarlægður
úr rannsóknarrýminu, eða þegar innblástur
fersks lofts er aukinn. Við þessar breytingar
fækkar tilfellum húsasóttar, mun færri
kvarta undan slæmu lofti og síðast en ekki
síst hafa þær jákvæð áhrif á afkastagetu
starfsfólksins.
Betra loft á vinnustöðum hefur einnig áhrif á skapandi hugsun hjá starfsfólki eins
og fram kemur á mynd 4, sem sýnir niður-
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Innivist – loftræsing
Dagsskrá

Mælingar á loftgæðum og hita
Suðurlandsbraut 4
•Opið skrifstofurými, 210 m2

•Mælingar í opnu skrifstofurými

•10,5 m2/mann

•Áhrif innilofts á afkastagetu og heilsu fólks

•Opnanlegir gluggar á norður og suðurhlið
hússins
•Tvö tilfelli
• +8°C
• -3°C

Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur

1

Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur
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Suðurlandsbraut 4
Mælingar á innivist

Niðurstöður - CO2
•5. janúar, útihiti um –3°C
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Niðurstöður - CO2

Niðurstöður – innhiti

•25. nóvember 2004, útihiti um 8 °C

•5. janúar, útihiti um –3°C
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stöður tilrauna þegar ferskloft var aukið úr
3 l/s á mann í 10 l/s á mann. Niðurstöður
sýna einnig að afkastageta skrifstofufólks
jókst um 1,1% fyrir hverja 10% lækkun á
hlutfalli óánægðra, eins og fram kemur á
mynd 5.
Miðað við að annar hver starfsmaður sé
óánægður með loftgæðin, en það er niðurstaða á rannsóknum sem gerðar voru í Evr-
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ópu í 56 skrifstofubyggingum, myndi afkastagetan minnka um ca. 4,5%. Hlutfall óánægðra myndi þá falla úr 50% og niður í
10%, sem er æskilegt viðmiðunargildi samkvæmt evrópustöðlum og handbókum.
Á mynd 6 má sjá að afkastagetan eykst
um 0,5% við hverja einingu (dp) sem
mengunarstyrkur lækkar, og á mynd 7 er
sýnt hve afkastageta fólks eykst þegar lykt-
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armengun minnkar. Til viðmiðunar má
benda á að lyktarmengun á skrifstofum
hefur mælst á bilinu 0,2 til 0,95 olf/m2
gólfflöt. Sýna þessar niðurstöður því að búast megi við að afköst á “hreinum” skrifstofum séu nokkrum prósentum hærri en
þar sem lyktarmengun er áberandi. Lykt
getur stafað frá starfsmönnum sjálfum,
byggingarefnum og tækjum, s.s tölvum.
Niðurstöður tilrauna sýna að afgastageta fólks eykst um 1,8% þegar loftmagn
er tvöfaldað á bilinu 0,8 til 5,3 l/s pr. olf, sjá
mynd 8. Til að auðvelda skilgreiningu á
“góðu” og “vondu” lofti hafa verið skilgreindir þrír flokkar A, B og C. Samkvæmt
flokki “A” eru aðeins 10% manna óánægðir með loftgæðin, mengunarálagið er
0,5 dp og loftmagnið er 16 l/s pr. olf
(mann). “A” er því sá flokkur þar sem mestar kröfur eru gerðar til loftgæða. Samkvæmt flokki “C” eru 30% óánægðir,
mengunarálagið er 2,5 dp og loftmagnið er
4 l/s pr. olf (mann).. C er því lakasti flokkurinn. Algengt er að sjá í loftræsihandbókum
að loftmagn á mann skuli vera c.a. 8 til 10
l/s, sem er rétt ofan við B-flokk (nær Aflokki).
Tölvur og loftgæði
Hér verður drepið á niðurstöðum rannsókna
er tengjast tölvunotkun og loftgæðum.
Þessar niðurstöður styðja ennfrekar þær
rannsóknir sem gerðar hafa verið á innivist.
Rannsókninni var hagað með svipuðum
hætti og áður. Öllum gildum er varða innivist var haldið föstum eins og áður, svo sem
innihita, rakastigi ofrv. Inn í dæmigert skrifstofurými var blásið 10 l/s á mann af hreinu
útilofti. Að þessu sinni var mengunarvaldurinn sex heimilistölvur (PC) og voru þær ýmist hafðar bak við skilrúm í rýminu eða fjarlægðar án þess að tilraunarpersónurnar
yrðu þess varar. Í eftifarandi niðurstöðum
má sjá að tölvurnar höfðu verulega neikvæð áhrif á loftgæði og afkastagetu.
Tafla 1 sýnir að hlutfall óánægðra jókst
um 27% við það eitt að koma fyrir tölvum í
rýminu. Einnig kemur fram í töflunni að
mengunarálagið eykst um 81%. Út frá fyrri
niðurstöðum þýðir þetta ca. 3% tap í afkastagetu starfsfólks.
Mynd 9 sýnir að afköst við vélritun (ritvinnslu) féllu um 1,2% þegar tölvur voru
staðsettar í rýminu, einnig kom í ljós að
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þátttakendur gerðu þó nokkuð fleiri stafsetningarvillur við vélritun. Það er greinilegt
að tölvur geta verið mjög mengandi og haft
neikvæð áhrif á loftgæði og afkastagetu í
skrifstofurými. Einnig kom í ljós að meðal
mengunarálag frá einni tölvu var 3 olf, sem
er þrefalt meira en mengunarálag frá heilbrigðri meðal manneskju.
Hita- og rakastig
Gler er mikið notað sem byggingarefni nú
til dags. Byggingar eru útfærðar með stórum glerhliðum og þökum og leiðir það til
þess að varmi frá sólu á greiðan aðgang að
vistarverum okkar. Notkun ýmis konar rafog tölvubúnaðar hefur aukist stórlega í
byggingum, bæði vegna almennra skrifstofustarfa, söfnunar og varðveislu gagna
og vegna stýringar á ýmsum tæknibúnaði.
Það sem fjallað var um hér á undan snýr aðallega að loftgæðum, en ekki má gleyma
innra varmaálagi sem hefur aukist mikið,
sérstaklega í skrifstofu- og þjónustubyggingum. Niðurstöður eldri rannsókna benda
til að breytingar (hækkun) á innihita geta
dregið úr afköstum um 5% til 15%. Ennfremur hafa verið gerðar rannsóknir á því
hvort samspil á milli hita og raka geti haft
áhrif á skynmat loftgæða. Samkvæmt niðurstöðum, sjá mynd 10, reyndist hiti og raki
hafa umtalsverð áhrif á hvernig fólk skynjar
loftgæði. Skynmat fólks vegna loftgæða er
metið eftir mælikvarða frá +1 til –1. Mestu
loftgæði svara til +1 á kvarðanum, “0” telst
ásættanlegt, en óásættanleg loftgæði svara
til –1. Loftgæðin voru alltaf talin versna við
aukið hita- og rakastig. Áhrif hita- og rakastigs á skynmat loftgæða voru rannsökuð
nánar. Við stöðugt mengunarálag, reyndist
skynmat fólks á loftgæði vera mjög línulega
háð vermi loftsins, sjá mynd 11. Vermi lofts
segir til um hve mikið orkuinnihald er í röku
lofti.
Samkvæmt mynd 11 má sjá að við lágt
vermi (lágan hita og/eða raka) er mengunarálagið ráðandi við mat á loftgæðum,
mengunarálagið verður þýðingarminna
þegar vermi loftsins minnkar.Endurgreiðslutími á loftræsikerfi
Útfrá niðurstöðum er tengjast loftgæðum og afkastagetu hafa einnig verið gerðir
hermiútreikningar á því hve langan tíma
það tekur að endurgreiða loftræsikerfi m.v.
að hlutfall óánægðra starfsmanna falli úr
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Suðurlandsbraut 4

Niðurstöður – innhiti

Náttúrleg loftræsing

•25. nóvember 2004, útihiti um 8 °C
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Niðurstöður mælinga
Náttúrleg loftræsing, -3°C
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Áhrif innilofts á afkastagetu
og heilsu fólks
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Niðurstöður mælinga
Náttúrleg loftræsing, +8°C
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Slæmt loft getur valdið....

•Fólk andar að sér 15000 lítrum lofts á sólarhring

•höfuðverk

•Fólk eyðir yfir 90% ævi sinnar innandyra

•óþægindum í augum og slímhúð

•skrifstofur, verksmiðjur, opinberar
byggingar, heimili, farartæki o.s.frv.
•Byggingar eru loftþéttari en áður

•skorti á einbeitningu

•Dregið hefur verið úr orkunotkun bygginga
•minni afkastagetu og virkni í vinnu

•Notkun á gleri hefur aukist stórlega

•vinnan verður slitrótt, lengri hlé, þjónustulund minnkar,
fjarvistir aukast ofl.

•Náttúrlegur loftleki og þar með loftendurnýjun
hefur minnkað mikið
•Aukin þörf fyrir loftræsingu
11
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50% niður í 10%. Hlutfall 50% óánægðra
starfsmanna er valið sem hámark, vegna
þess að það gildi var lýsandi í rannsókn sem
gerð var á 56 skrifstofubyggingum í Evrópu.
Hermiútreikningarnir voru gerðir í 12 hæða,
11581 m2 skrifstofubyggingu með 864
starfsmenn. Breyturnar fyrir útreikningana
tengdust loftræsikerfinu, loftgæðum innandyra og veðurfari. Öðrum breytum sem
hafa áhrif á innivist var haldið óbreyttum,
ss. hönnun, varmálag, notkunartími og óskgildi stýringa. Til að auka loftgæðin í byggingunni var innblástursloftmagnið aukið,
m.v. 50% óánægðra voru blásin inn 4,0 l/s
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á mann og m.v. 10% óánægðra voru blásin
inn 39,8 l/s pr. persónu). Mengunarálag var
0,17 olf/m2 gólf. Laun skrifstofufólks voru
1700 kr. á klukkustund1. Raforkuverð var
6,78 kr/kWh. Allar upphæðar eru umreiknaðar frá dollar, en eru mjög raunhæfar fyrir
íslenskt verðlag. Raforkuverð á Íslandi í dag
er 0,96 kr. hærra pr. kWh en í eftirfarandi
niðurstöðum. Útreikningar miðast við ársrekstur byggingar.
Aukinn kostnaður vegna loftræsikerfis: 2250 kr/m2 gólf
Aukinn kostnaður vegna orku og viðhalds: 448 kr/m2 gólf
Aukning í afkastagetu starfsfólks (+6%): 98850 kr/m2 gólf
Sparnaður: 7152 kr/m2 gólf
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Hlutfallsleg aukning í afkastagetu var tæplega 16 sinnum meira virði en aukinn kostnaður vegna orkunotkunar og viðhalds. Þessi
faktor er þónokkuð háður útfærslu loftræsikerfa, en er alltaf meira en 10 sinnum
stærri, sem er sambærilegt við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sviði.
Endurgreiðslutími úrbóta var því undir 4
mánuðum. Þessi rannsókn var byggð á
stórri skrifstofubyggingu, en stærð bygginga er ekki talin hafa mikil áhrif á niðurstöður sem þessar.
Er hagkvæmt fyrir fyrirtæki að huga að
góðri innivist?
Hvað er hagkvæmast að gera til að
draga úr kostnaði og gjöldum? Hönnuðir
og eigendur bygginga vilja að sjálfsögðu
draga úr byggingar- og rekstrarkostnaði á
eignum sínum. Þegar skoðaður er kostnaður á skrifstofu- og þjónustuhúsnæði yfir líftíma þess, kemur í ljós að byggingar- og
rekstrarkostnaður er hlutfallslega mjög lítill í
samanburði við launakostnað fyrirtækja.
Sem dæmi má nefna, að rekstrarkostnaður
fyrir HVAC (Heating, Ventilaition and Air
Condition) kerfi er undir 1% af launakostnaði fyrirtækis. Samkvæmt niðurstöðum
rannsókna á vandamálum er tengjast innivist er ljóst að afkastageta starfsfólks við
skrifstofuvinnu, krefjandi- eða skapandi
vinnu getur aukist um 10% að meðaltali.
Við mjög slæmar aðstæður er hægt að
auka afkastagetu yfir 20%.
Hvað er 100 manna fyrirtæki að tapa í
launakostnað m.v. 10% minni afkastagetu
starfsmanna?
Laun starfsmanns: 1700 kr/klst.

Ætli þessar tölur svari ekki spurningunni
í fyrirsögninni. Tap vegna launakostnaðar í
100 manna fyrirtæki er því u.þ.b. 31 milljón
krónur á ári. Í þessum einföldu útreikningum er ekki tekið tillit til annarra þátta, t.d
einbeitningaskorti sem getur orsakað slitrótta vinnu, lengri hlé, minni áhuga á viðskiptavinum, færri vinnutíma og fleiri veikindadaga. Spyrja má:
Hvað starfa margir við skrifstofu-, hugvits- eða skapandi störf á Íslandi?
Hvað ætli fyrirtæki á landinu séu í raun
að tapa miklum verðmætum?
Er ekki skynsamlegast að hugsa um velferð og heilbrigði hjá starfsfólki sínu, með
því má draga úr veikindadögum og fjarvistum í vinnu og auka afkastagetu verulega.
Hægt er að fara ýmsar leiðir til lausna á umræddum vandamálum er tengjast innivist
og er það í höndum hönnuða, eigenda og
yfirmanna að meta vandamálið hverju sinni.
Það á við nýbyggingar eða eldri byggingar með engin loftræsi- og/eða kælikerfi
eða gömul kerfi sem þurfa á upplyftingu og
hreinsun að halda. “Þó ég vilji”, ætla ég
ekki að fara djúpt ofan saumana á hinum
ýmsu lausnum, en vil undir lokin minnast á
að val á byggingarefnum hefur mikla þýðingu vegna mengunarálags í byggingum.
Með því að velja mengunarminni byggingarefni er hægt að draga úr loftræsiþörf til
að uppfylla kröfur um loftgæði. Verkfræðistofan Fjarhitun hefur hóp faglærða sérfræðinga með mikla reynslu á þessu sviði.
Fjarhitun tekur að sér ýmsar mælingar og
gerir skoðanakannanir varðandi innivist í
byggingum og sérhæfir sig í að ráðleggja
og hanna lausnir þessu tengt.

Tímar í mánuði: 152 klst.
Laun pr. mánuð: 258.400 kr
Laun vegna 100 manns 25.840.0000 kr
10% minni afköst á mánuði 2.584.0000 kr
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Afkastageta - loftgæði

Afkastageta - loftgæði
•Niðurstöður sýna að afkastageta skrifstofufólks
jókst um 1,8% þegar loftmagn er tvöfaldað á
bilinu 0,8 til 5,3 l/s pr. olf (mann)

•Niðurstöður sýna að afkastageta skrifstofufólks
jókst um 1,1% fyrir hverja 10% lækkun í hlutfalli
óánægðra

Hlutfallsleg afkastageta
fólks sem fall af hreinu
loftmagni

Hlutfallsleg afkastagta
fólks sem fall af hlutfalli
óánægðra.

Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur
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Afkastageta - tölvur

Hiti og raki

•Afkastageta minnkaði um 3%.

•Hiti og raki virðist
hafa umtalsverð áhrif á
það hvernig fólk
skynjar loftgæði.

•Hlutfall óánægðra jókst um 27%
•Mengunarálag jókst um 81%.

•Góð loftgæði +1
•Slæm loftgæði -1
•Breyting á innihita
getur dregið úr
afköstum á bilinu 5%
til 15%
Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur
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Endurgreiðslutími
loftræsikerfa

Hiti og raki
•Skynmat fólks á
loftgæði virðist
vera mjög línulega
háð vermi loftsins

•Forsendur hermiútreikninga:
•56 skrifstofubyggingar í Evrópu Æ 50% óánægja
•12 hæða, 11581 m2 skrifstofuhúsnæði
•864 starfsmenn

•Við lágt vermi er
mengunarálagið
ráðandi við mat á
loftgæðum og öfugt
við hátt vermi.

•Loftmagn aukið úr 4,0 l/s/mann (50% óánægja) í 40
l/s/mann (10% óánægja)
•Mengunarálag 0,17 olf/m2 gólf, mjög lágt.
•Laun skrifstofufólks 1700 kr/klst.
•Raforkuverð 6,78 kr/kWh
Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur
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Endurgreiðslutími
loftræsikerfa
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Ýmiss kostnaður

•Niðurstöður hermiútreikninga:
•Aukinn kostnaður vegna loftræsikerfis -2250 kr/m2 gólf
•Aukinn kostnaður vegna orku og viðh.

-448 kr/m2 gólf

•Aukning í afkastagetu (+6%)

+9850 kr/m2 gólf

•Mismunur

+7152 kr/m2 gólf

•Byggingar- og rekstrarkostnaður skrifstofuog þjónustuhúsnæðis er hlutfallslega lítill í
samanburði við launakostnað fyrirtækja.
•Rekstrarkostnaður HVAC-kerfa Æ ca. 1% af
launakostnaði fyrirtækja

•Aukning í afkastagetu var rúmlega 16 sinnum meira virði
en aukinn kostnaður vegna orkunotkunar og viðhalds. Þó
háð útfærslu kerfa.
•Endurgreiðslutími úrbóta yrði því undir 4 mánuðum
19
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Er hagkvæmt fyrir fyrirtæki að
huga að góðri innivist?

Heimildarskrá
THERMAL COMFORT AND PRODUCTIVITY

•Gefum okkur að afkastageta dragist saman um 10%
vegna lélegrar innivistar
•Laun starfsmanna

KJ: McCartney and MA. Humphreys, Oxford Centre for
Sustainable Development, Oxford Brookes University, Oxford,
UK

1700 kr/klst

•100 manna fyrirtæki
•Árlegur launakostnaður
•10% minni afköst
•Kostnaður/tap fyrirtækis

2.584.000 kr/mán.
31.000.000 kr/ár

-pr. mann
21

POLLUTION SOURCE CONTROL AND VENTILATION
IMPROVE HEALTH, COMFORT AND PRODUCTIVITYP.
Wargocki, DP. Wyon and PO. Fanger, International Centre for
Indoor Environment and Energy, Technical University of
Denmark.

25.840.000 kr/mán.

~26.000 kr/mán.
Jónas Már Gunnarsson – Byggingarverkfræðingur

Heimildarskrá

Heimildarskrá

COST-BENEFIT ANALYSIS OF IMPROVED AIR QUALITY
IN AN OFFICE BUILDING

PERSONAL COMPUTERS POLLUTE INDOOR AIR:
EFFECTS ON PERCEIVED AIR QUALITY, SBS SYMPTOMS
AND PRODUCTIVITY IN OFFICES

R. Djukanovic, P. Wargocki and PO. Fanger, International Centre
for Indoor Environment and Energy, DTU, Denmark; EnPlus,
Belgrade, Yugoslavia.

Zs Bakó-Biró, P. Wargock, C. Weschler and P.O. Fanger
International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU,
Denmark.

IMPACT OF TEMPERATUR AND HUMIDITY ON THE
PERCEPTION OF INDOOR AIR QUALITY

Department of Building Service Engineering I., Budapest
University of Technology and Economics, Hungary.

L. Fanger, G. Clausen and P.O. Fanger

Department of Environmental and Community Medicine,
UMDNJ/Robert Wood Johnson Medical School,

International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU,
Denmark,
23
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USA.
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Heimildarskrá
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Innivist - loftræsing

PERCEIVED AIR QUALITY, SICK BUILDING SYNDROME
(SBS), SYMPTOMS AND PRODUCTIVITY IN AN OFFICE
WITH TWO DIFFERENT POLLUTION LOADS.
P. Wargocki, D.P. Wyon, Yong K. Baik, G. Clausen and P.O.
Fanger.

•Þakka góða áheyrn

Denmark. Indoor air
SUBJECTIVE PERCEPTIONS, SYMPTOM INTENSITY AND
PERFORMANCE
P. Wargocki, L. Lagercrantz, T. Witterseh, J. Sundell, D.P. Wyon,
P. International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU,
Denmark. Indoor air 2002
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Náttúrleg loftræsing
Fyrirlestur haldinn þann 7. apríl 2005 í Lagnakerfamiðstöð Íslands

göngu á náttúrlegum kröftum (mynd 2)
eins og áhrifum frá vind og hitauppstreymi.
Blendingsloftræsing (mynd 1) er náttúrleg
loftræsing þar sem blásara eru notaðir til að
blása lofti inn í hús eða soga það út þegar
náttúrlegir kraftar duga ekki til.

Við notum ýmis konar lagnakerfi og
byggingaraðferðir til að jafna áhrif útihita á innihita. Við reynum að halda
innihita sem næst kjörgildi þannig að
okkur liði að jafnaði vel. Vitað er að
réttur innihiti hefur mikil áhrif á einbeitingu og þess vegna á afköst fólks
við vinnu, hvort sem er við lærdóm eða
venjulega vinnu. Það er hlutverk þeirra
sem að byggingum koma (ráðgjafar) að
veita húsbyggjanda góð ráð við val á
byggingaraðferðum og lagnakerfum.
Húsin eru stærri, hitamyndun meiri
vegna tölvunotkunar og lýsingar og
notkun glers er að aukast með hættu á
ofhitun inni vegna sólskins og kulda
þegar frost er úti.

Sveinn Áki Sverrisson
véltæknifræðingur

Hönnun náttúrlegrar loftræsingar
Hönnun náttúrlegrar loftræsingar gengur út
á það sama og ef um vélræna loftræsingu
værið að ræða. Finna þarf nauðsynlegt loftmagn sem inni í húsið þarf að berast vegna
óska um ferskloft og til kælingar (sbr. innblástursloft). Finna þarf stærð glugga og
staðsetningu (sbr. stærð og staðsetningu
innblásturs - og útsogstækja). Náttúrukraftarnir eru síðan eins og nauðsynlegur þrýstingur frá blásara, en eðli málsins samkvæmt
eru ekki eins áræðanlegur eins og blásari
sem gengur stöðugt. Innihiti og lofthreyfingar eru ekki stöðugar og mun meiri hætta

Náttúrleg loftræsing
Algengasta gerð loftræsingar er náttúrleg
loftræsing. Náttúrleg loftræsing byggir ein-

Loftræsitækni
Vélræn
loftræsing

Náttúrleg
loftræsing

Blendingsloftræsing
(hybrid)

Mynd 1. Aðferðir við loftræsitækni.

Vindur

Nátturlegir drifkraftar

Hitauppstreymi

Vindur

z

Nátturleg loftræ
loftræsing vegna vinds eru loftskipti vegna
þrýstimunar

z

Þrýstimunur er vegna mismunar á vindþ
vindþrýsting á
bygginguna sem fæ
færist inn að
að mið
miðju hennar

Hitatap

Vwind

+
+
+

Nátturlegloftræsing

VSB Verkfræðistofa ehf.

- - - -

Nr. 3

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 5

Mynd 2. Náttúrulegir drifkraftar.
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Loftræsiaðferðir

Aðferðir við NLNL-loftræsingu
Loftræsing frá einni hlið

z

z

Þverloftun
(”gegnumtrekkur”)

Loftæsing frá einni hlið
bufferzone

z

”Atrium” loftræsing

z

Blendings loftræsing

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 6

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 7

Mynd 3. Aðferðir við náttúrulega loftræsingu.

á óþægilegum sveiflum á þessum gildum
heldur ef um vélræna loftræsing væri að
ræða.

Náttúrleg loftræsing frá einni hlið dugar vel
þegar rými er grunnt (mynd 3). Þverloftun

Hvenær hentar náttúrleg loftræsing?
Rannsóknir hafa verið gerðar á því við
hvaða aðstæður náttúrleg loftræsing hentar. Mynd 5 sýnir skyndival á því hvort náttúrleg loftræsing hentar fyrir viðkomandi
verkefni (byggingu) og hvað þarf að gera
svo hún henti.
Lesa má af mynd 5, að byggingar sem
eru ekki með of stóra glugga á móti sólu,
góða salarhæð,byggðar úr steypu með gott
pláss fyrir fólk hentar vel fyrir náttúrlega

Loftræsiaðferðir

Loftræsiaðferðir

Eins og með önnur loftræsikerfi eru
ákveðnar grunnaðferðir nýttar til þess að
kerfin vinni rétt. Hver aðferð hefur sýnar
takmarkanir í afkastagetu til loftunar og
kælingar.

”Atrium” loftræsing

Þverloftun

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 8

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 9

Mynd 3. Loftræsiaðferðir.

(mynd 4) er mun afkastmeiri og tryggir
góða loftun mun lengra inn í bygginguna.
Ef bygging er dýpri en 15-16 m þarf að
beita þverloftun með t.d. “atrium loftun”
þar sem loft streymir um miðlæg stigahús
(mynd 4).
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loftræsing. Kenniatriði sem er óhagstætt
fyrir náttúrlega loftræsing þurfa ekki endilega að þíða að hana skuli afskrifa, heldur
þarf að beita annarri tækni til að bæta það
upp (blendingsloftræsing, kæliraftar,kælikerfi).
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Náttúrleg loftæsing
Skyndival:
Kenniatriði

Hæfir

Möguleg

Krefst íhugunar

<15

1515-25

>25

úthverfi / umferð lítil

Borg / venjuleg umferð

Borg / þung umferð

Gluggaflötur sem % af gólffleti

Umhverfi (vindur,hávaði og loftgæði)

> 3.2

2.7 - 3.2

< 2.7

Hlutfall dýpt/salarhæð

Salarhæð, m

<2

2-5

>5

Meðalloftskipti að vetri, h-1

<1

1-2

>2

m2

Flatarmál pr. persónu, m

8-13

> 13

<8

Gerðir skrifstofu

Lokaðar

Opnar og lokaðar í
bland

Hitauppsöfnuny

Mjög þungir
byggingahlutar

Þungir byggingarhlutar

Létt bygging

< 30

3030-40

>40

W/m2

Hitaálag, W/m

Opin vinnusvæði

… og fl.
Nr. 10

VSB Verkfræðistofa ehf.

Mynd 5.

Nátturleg loftræsing kerfiskostnaður og

Stjórnkerfi

rekstrarkostnaður

Veðurstöð

Kerfiskostnaður

z

Lægri
kerfiskostnaður

Motor
120%

100%

Motor

CO2 / Hiti
Hitanemar

55%

Rofar

Orkunotkun kWh

Náttúrleg
loftræsing

z
100

110

130

130

Vélræn loftræsing Vélræn loftr. með
kælingu

Lægri orkukostnaður

6

Kæling

150

Náttúrleg
loftræsing

Vélræn loftræsing Vélræn loftr. Með
kælingu
Hitun

Hitun

Blásari

230 V

System
panel
Display

Standard
Interface

230 V

Rafmagn

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 13

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 14

Mynd 6.

Kostnaður og stýringar
Mynd 6 sýnir að stofn- og rekstrarkostnaður náttúrlegrar loftræsingar er mun lægri
en fyrir vélræna loftræsingu. Þessi staðreynd er oft nægjanleg til að þessi kostur er
skoðaður af húsbyggjendum. Bent skal á
það ef opnun glugga er eingöngu á hendi
notanda og reiknað er með þverloftun,
munu inniloftsgæði vera mjög ójöfn og óásættanleg. Nauðsynlegt er að koma að
stýring á gluggum sem tekur mið af innihita
- og loftgæðum og áhrifum vinds og vindátta (mynd 6).
Dæmi um náttúrlega loftræsingu í skóla
Víðistaðaskóla í Hafnarfirði var stækkaður. Skólinn er enn í byggingu en tekin var í
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notkun ný álma sem er útbúin náttúrlegri
loftræsing.
Mynd 7 sýnir skólann og loftræsiaðferð.
Loft er tekið inn um glugga (mynd 8) sem
sitja hátt á útvegg og dregið út um ristar á
gangavegg (mynd 8) um stokka að “vindháfum” (mynd 9) á þaki hússins. Í útsogstokkum eru mótorspjöld.
Gerðar voru mælingar á inniloftsgæðum
(CO2) (mynd 9) veturinn 2005. Mælingar
eru gerðar á meðan verið er að fínstilla
kerfi eftir óskum notenda (kennara). Niðurstöður sýna að kröfur um 1000-1200
ppm, sem eru hönnunarforsendur eru að
nást (mynd 9).
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Víðistaðaskóli

Víðistaðaskóli
z

VSB Verkfræðistofa ehf.

Loftræsiaðferð – þverloftun um þakháf

Nr. 15

Nr. 16

VSB Verkfræðistofa ehf.

Mynd 7.

Víðistaðaskóli

Víðistaðaskóli

Útsog

Mótor

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 17

Nr. 18

VSB Verkfræðistofa ehf.

Mynd 8.

Víðistaðaskóli

Víðistaðaskóli

Þakháfur – vindþrýstingur

Meðaltal notkunartíma

Average CO2-concentration in the usage time
[PPM]

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Zone 7

Zone 9

Zone 12

Zone 16

Zone

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 19

VSB Verkfræðistofa ehf.

Nr. 22

Mynd 9.

Niðurlag
Til þess að náttúrleg loftræsing vinni vel
þarf að hanna hana frá grunni eins og hvert
annað lagnakerfi. Að setja opnanlega
glugga í hús sem margt fólk vinnur í krefst
umhugsunar. Of litlir gluggar og gluggar í
skrifborðshæð duga skammt fyrir náttúrleg
loftræsingu.
Í dag eru byggðar skrifstofubyggingar án
vélrænna loftræsingar. Tilhneiging verkkaupa er að ekki sé ástæða til að kalla til
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sérfróða menn um náttúrlega loftræsingu
ef vélrænum loftræsikerfum er sleppt. Arkitektinn, sem hefur ekki alltaf allar forsendur
fyrir nauðsynlegum stærðum opnana, er
látinn velja stærð og staðsetningar opnanlegra glugga. Síðan er starfsfólkið látið um
að opna og loka þeim eftir þeirra þörfum.
Mælingar sýna að inniloft í slíkum byggingum er engan veginn gott, með tilheyrandi
minni vinnuafköstum, hita, kulda og trekk.
Hægt er að koma í veg fyrir þessa galla
strax á hönnunarstig.
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Ráðstefna Lagnafélags Íslands ofl.
um loftræstingu í íbúðar- og atvinnuhúsum, fimmtudaginn 7. apríl 2005

Lokaorð:
Ráðstefnustjóri, fundarstjóri og ágætu
fundarmenn.
Ég vil í upphafi þessara lokaorða minna
þakka þeim sem fyrir ráðstefnunni standa
kærlega fyrir frumkvæðið því þetta hefur
svo sannarlega verið bæði fróðleg og
skemmtileg ráðstefna og framsögur, fyrirspurnir og umræður sýnt að það sannarlega
ekki vanþörf á. Þegar Kristján hafði samband við mig og óskaði eftir því að ég segði
hér lokaorðin velti ég því fyrir mér hvort ég
ætti að eyða tíma í að sitja hér hálfan dag
og hlusta á mál sem ég hefði ekkert vit á.
Íbúðalánasjóður er fyrst og fremst fjármálasofnun en sinnir lítið sem ekki byggingartæknilegum þáttum. Jafnvel er á hans vegum lítið fjallað um byggingarkostnað sem
þó ætti e.t.v. að standa hlutverki hans nær.
Þó má minna hér á að Íbúðalánasjóður
veitir árlega smávegis styrki til rannsókna og
þróunar í byggingariðnaði og er tilvalið
tækifæri til að benda fundarmönnum á
þann þátt í starfsemi sjóðsins. Þá beitti
sjóðurinn sér fyrir ráðstefnu um bygginarkostnað í samvinnu við ráðuneyti félags- og
umhverfismála og Samtök iðnaðarins á s.l.
hausti. Var sjónum þar einkum beint að
hlutverki stjórnvalda og áhrifum skipulagsog byggingarlaga og reglugerða á einstaka
kostnaðarþætti í íbúaðbyggingum. Við nánari umhugsun fannst mér því að þetta kynni
að vera áhugavert og vissulega heiður fyrir
og viðurkenninga á hlutverki Íbúðalánasjóðs
á sviði byggingar- og húsnæðismála að fela
fulltrúa hans slíkt hlutverk á ráðstefnu þessari.
Og ég sé ekki eftir því þó lítið hafi verið
fjallað um fjármál og lánamál, ekki einu
sinni í ræðu Kolviðar sem bar yfirskriftina
“Kaupandi að nýju húsnæði”, enda að öllu
gamni slepptu ljóst af tilgreindum efnistökum í dagskránni að ekki ætti að fjalla um
fjármögnun. Það var aðeins hún Guðfinna
sem nefndi möguleika fólks á 100 % lán-
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töku og tengdi það því að kaupendur væru
nú kröfuharðari um hönnun gerð og gæði
húsnæðis.
Og það var eðlilega meginefni margra
framsöguerindanna að fjalla um hönnun,
framkvæmdir, úttektir, eftirlit og ábyrgð við
byggingaframkvæmdir hvers konar þó sum
þeirra væru fyrst og fremst tæknilegs eðlis
og fjölluðu um efni ráðstefnunnar, það er
loftræstingar, hönnun þeirra, skipulag
bygginga með tilliti til loftræstingar og mismundandi “tegundir” og aðferðir við loftræstingu.

Guðmundur Bjarnason,
framkvæmdastjóri,
Íbúðalánasjóðs.

Það er vissulega erfitt að draga fram meginefni úr einstökum ræðum þegar svo margar
eru fluttar á skommum tíma, samþjappað
efni, mikill fróðleikur og efnið tekið til umfjöllunar frá mörgum sjónarhornum. Og
það væri að bera í bakkafullan lækinn að
reyna að endursegja efni einstakra framsöguerinda.
Ráðstefnan var hinsvegar í heild sinni afar
fróðleg. Fram kom frá fulltrúa umhverfisráðuneytisins að verið væri að endurskoða
skipulags-og byggingarlög og mæti gera
ráð fyrir nýjum frumvörpum það að lútandi
á næsta haustþingi. Í framhaldi að því yrðu
reglugerðir endursamdar og því nú tækifæri
til að koma athugasemdum á framfæri og
leiðrétta og skýra betur ýmislegt sem athugavert hefur þótt í eldri reglugerð. Þá
kom ítrekað fram nauðsyn á meiri og betri
samvinnu allra aðila við hönnun og undirbúning og betri skilgreining væri æslileg á
fyrirhuguðu hlutverki viðkomandi bygginga.
Reyndar er það oft breytilegt í tímans rás og
því einnig nauðsynlegt að gera ráð fyrir því
við hönnun að nægjanlegt rými sé fyrir
hendi í byggingum til að geta komið fyrir
breytingum og lagfæringum á loftræstikerfum síðar. Þá var rætt um hlutverk og
ábyrgð hönnuða, verkkaupa, byggingarstjóra og eftirlits- og/eða úttektaraðila og
voru ekki allir alveg á eitt sáttir með hvernig
þessum málum er nú fyrir komið. Sögðu
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sumir að úttektir og yfirlýsingar væru stundum ekki pappírsins virði ! En allir voru sammála um að mjög mikilvægt væri að skýra í
þessu línur og ná fram betri samstöðu milli
allra aðila. Hjá dr. Guðna Jóhannessyni
kom fram að í Svíþjóð hafa orðið miklar
breytingar varðandi eftirlit og að byggingarfulltrúar hafi ekki lengur eftirlitshlutverki að
gegna heldur sé ábyrgðin öll orðin hjá verkkaupa. Höfðu fundarmenn efasemdir um
þetta fyrirkomulag en ég leyfi mér að líkja
þessu við t.d. greiðslumat sem lántakendur
þurfa að gana í gegn um fyrir lántöku hjá
Íbúðalánasjóði og öðrum lánastofnunum.
Gefi lántakendur upp rangar upplýsingar
eru þeir fyrst og fremst að blekkja sjálfan
sig en ekki lánveitandann sem hefur tryggingu í veðinu, húseigninni. Reyni ábyrgðaraðili, vekkaupi eða hver sem hann er, að
blekkja við úttektir og eftirlit hlýtur það að
bitna á gæðum og þá á markaðurinn það
svar eitt að hætt að skipta við slíkan aðila,
enda á hann það ekki skilið. Hjá dr. Guðna
kom einnig fram að verið er að gera auknar
kröfur til byggingarefna með tilliti til mengunarhættu og umhverfismála og komin séu
ný “direktiv” eða tilskipanir frá ESB í því
sambandi. Má því gera ráð fyrir að slíkt
komi einnig fljótlega til umfjöllunar hér á
landi þar sem EES samningurinn gerir ráð
fyrir að íslendingar fylgi kröfum ESB á sem
flestum sviðum. Mjög fróðlegt fanst mér

að fylgjast með erindum um “náttúrulega
loftræstingu” og erindum um áhrif góðrar
loftræstingar á vellíðan, ánægju og afköst
starfsfólks. Varð mér oft í dag hugsað til
þess húsnæðis sem Íbúðalánasjóður starfar
í, þ.e. Borgartún 21, og hvort rétt eða
nægilega vel hafi þar verið hugað að öllum
þessum þáttum. Hef ég vissulega efasemdir um að svo hafi verið, eftir að hafa hlustað
á og fræðst af öllum þeim ágætu framsögum sem hér hafa verið fluttar í dag.
Ég vil að lokum leyfa mér að þakka þeim
sem að ráðstefnu þessari stóðu fyrir framtakið, fundarmönnum öllum fyrir komuna
og þátttöku í fundinum en sérstaklega þó
öllum þessum ágætu framsögumönnum
sem greinilega hafa lagt mikla vinnu í góðan undirbúning sinna erinda. Sérstakar
þakkir fá þeir sem komið hafa um langan
veg til að flytja hér erindi eins og dr. Guðni
Jóhannesson og okkar danski gestur, Henning Grönbæk en við hann vil ég segja: “Ég
hélt að matur væri eitt það mikilvægasta
sem einstaklingurinn þyrfti á að halda, án
hans gæti hann ekki lifað lengi en nú veit
ég að það er loftið sem er mikilvægast”!
Skulu það vera mín lokaorð.
Kærar þakkir öll fyrir komuna hingað í dag,
- ráðstefnunni er slitið.

Styrktaraðilar
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Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

Menn njóta meðlætis í kaffitímanum.

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli
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Guðmundur Bjarnason og Egill Skúli Ingibergsson

Fylgst með af athygli

Fylgst með af athygli

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

Henning Grønbæk, verkfræðingur B.Sc.M.E. Forstöðumaður
Rannsóknarstofnunnar EXHAUSTO, Danmörk.

Guðmundur Bjarnason , forstjóri Íbúðalánasjóðs
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Útgefnar Lagnafréttir
frá stofnun Lagnafélags Íslands
1. Varmaendurvinnsla

Verð kr:
2.000,-

2. Snjóbræðslulagnir

2.000,-

3. Eftirlit og úttekt á loftræsti- og hitakerfum

2.000,-

4. Stjórnbúnaður, loftræsti- og hitakerfi

2.500,-

5. Brunavarnarkerfi

2.500,-

6. Leiðbeiningar varðandi uppsetningu á reyk-, hitageisla-og brunalokum loftræstikerfi

2.000,-

7. Lagnir í fiskeldi

2.500,-

8. Handbók fyrir lagnakerfi

2.500,-

9. Ráðstefna á Akureyri um þróun lagnamála

2.500,-

10. Ráðstefna á Ísafirði um þróun lagnamála, bætt samskipti
lagnamanna og byggingarfulltrúa

3.000,-

11. Fráveitur og sorp

3.000,-

12. Ráðstefna á Egilsstöðum um þróun orkumála

2.500,-

13. Snjóbræðslur og jarðvegshitun

2.500,-

14. Ráðstefna á Selfossi um fagþekkingu og þróun orkunýtingar

2.500,-

15. Skemmdar lagnir í húsum

2.500,-

16. Einangrun og upphengjur

2.000,-

17. Votrými í húsum

2.500,-

18. Samræmt byggingareftirlit allra hagur

2.500,-

19. Rör í rör lagnakerfi

1.500,-

20. Loftræsting í skólum

3.000,-

21. Nýjungar í lögnum

3.000,-

22. Nýjungar í hugbúnaði og vélbúnaði

3.000,-

23. Lagnir í skipum

3.000,-

24. Framtíðarsýn í lagnamálum

3.000,-

25. Kæliraftar

2.500,-

26. Lagnir í gömlum húsum

3.000,-

27. Loftræsting í íbúðarhúsum

3.000,-

28. Handbók loftræsti- og hitakerfa

4.000,-

29. Handbók lagnakerfa 29

4.000,-

30. Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa

3.000,-

31. Aðferðir við samanburð tilboða

3.000.-

32. Frárennslislagnir innan lóðarmarka

3.000.-

Sendið pöntun til: lafi@simnet.is
eða hafið samband í síma: 587 0660
48
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REYKJAVÍK

Vantar þig bréfsefni,
umslög, nafnspjöld
eða kynningarbækling?

Sími 562 7890

www.print.is

Viðhaldsfríar

ÞAKRENNUR
Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.
Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr
0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.
Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn
í notkun.
Litir til á lager: Svartar, hvítar og ólitaðar.

HAGBLIKK ehf.

Smiðjuvegi 4C Box 281 202
Kópavogur
Sími 587 2202 Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is www.hagblikk.is

Augl. Þórhildar 1460.14

Einnig fáanlegar rauðbrúnar.

