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UPPLÝSINGAR FRÁ UMSJÓNARMANNI HÚSEIGNA

Eins og sjá má á upplýsingunum úr súluritinu um lagnakerfi húseigna, er umsjónarmenn
húsanna veittu skoðunarmanni, voru kvartanir vegna hita- og loftræstikerfanna í 60%
húsanna.

Gerðar voru endurbætur á kerfunum í 31% tilvika.

 Kerfin þjónustuð reglulega í 52% tilvika.
 Handbók fyrir lagnakerfin er tiltæk að nafninu til í 23% tilfella.
 Dagbók er til staðar í 17% tilvika.
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Lífræn hreinsun skólps

Skólphreinsistöðvar

Ávarp ráðherra við setningu
ráðstefnunnar
Ágætu ráðstefnugestir
Það er mér ánægja að fá að setja
ráðstefnu Lagnafélags Íslands um
lokafrágang hita- og loftræstikerfa.
Sá staður sem þessari ráðstefnu
hefur verið valinn hér í Lauganesi
minnir okkur á þann tíma sem
var þegar konur gengu oft langar
leiðir eftir Laugaveginum inn í
Þvottalaugar, með þungan þvott á
Svandís Svavarsdóttir
bakinu í misjöfnum veðrum og unnu
Umhverfisráðherra
oft vinnu sína við mikla vosbúð. Við
þekkjum flest sögurnar um aðbúnað þessara kvenna og hrikaleg
örlög margrar þeirra við þvottalaugarnar.

Það hefur mikið vatn runnið til sjávar
Það hefur mikið vatn runnið til sjávar frá því reykvískar konur
báru þvott að Þvottalaugunum. Í dag er litið á rennandi vatn,
heitt eða kalt, sem sjálfsagðan hlut í okkar daglega lífi. Við
treystum því að þau mannvirki sem við búum í eða störfum í séu
byggð á grundvelli faglegrar þekkingar þannig að líf okkar, heilsa
og umhverfi sé verndað. Það traust byggjum við m.a. á þeim
sérfræðingum sem koma að byggingu mannvirkja og þeim reglum
sem löggjafinn setur sem varða hýbýli okkar og önnur mannvirki.

Í byrjun síðasta mánaðar
Í byrjun síðasta mánaðar lagði ég fram á Alþingi
lagafrumvarp sem mun hafa mikil áhrif á byggingarstarfsemina
í landinu og lagalegt starfsumhverfi þeirra sem starfa innan
byggingariðnaðarins, en þar á ég við frumvarp til laga um
mannvirki.
Í frumvarpinu er lagt til að sett verði á fót Byggingarstofnun,
sem hafi yfirumsjón með stjórnsýslu mannvirkjamála, þar með talið
þeim verkefnum sem Brunamálastofnun sinnir nú. Áfram er gert
ráð fyrir að stjórnsýsluleg ábyrgð á beinu eftirliti með byggingu
mannvirkja verði í höndum byggingarfulltrúa sveitarfélaganna en
að eitt af meginverkefnum Byggingarstofnunar verði að tryggja
samræmt byggingareftirlit um allt land. Svipuðu hlutverki hefur
Brunamálastofnun einmitt sinnt hvað brunamál snertir.

byggingarfulltrúa auk þess getur stofnunin gefið út bindandi álit
um einstök mál.

Í frumvarpinu er lögð áhersla á
Í frumvarpinu er lögð áhersla á að efla gæðavitund og
gæðaeftirlit. Ákvæði varðandi byggingarstjóra eru mun ítarlegri
en áður. Gerð er krafa um að þeir hafi sérstakt starfsleyfi frá
Byggingarstofnun auk ákvæða um að þeir hafi gæðastjórnunarkerfi.
Jafnframt eru kröfur í frumvarpinu um að hönnuðir og iðnmeistarar
hafi gæðastjórnunarkerfi. Þá eru ákvæði í frumvarpinu um
öryggisúttekt sem skal fara fram áður en mannvirki er tekið í
notkun og ítarlegri ákvæði um lokaúttekt en í núverandi löggjöf.
Af framansögðu tel ég ljóst að gildistaka frumvarps til laga
um mannvirki mun stuðla að því að gæði og virkni hita- og
loftræstikerfa verði í samræmi við væntingar hönnuða, efnissala,
meistara og rekstraraðila.

Þá vil ég geta þess hér
Þá vil ég geta þess hér að frá því snemma á þessu ári hefur
starfað nefnd undir formennsku Björns Karlssonar, brunamálastjóra
sem hefur það hlutverk að semja byggingarreglugerð með hliðsjón
af nýju frumvarpi um mannvirkjalög. Markmiðið með þeirri vinnu
er framsæknasta byggingarreglugerð á Norðurlöndum hvað
varðar sjálfbæra þróun þar sem opin stjórnsýsla, gagnsæi og
lýðræðisumbætur eru höfð að leiðarljósi.
Lögð er áhersla á að nefndin hafi víðtækt samráð við ýmsa
hagsmunaaðila við endurskoðun reglugerðarinnar hvort heldur
er með einstaka fundum eða með skipan bakhópa um ákveðin
verkefni. Hagsmunaaðilar verði skýrt skilgreindir og þeim
kynnt ferli samráðsins. Það verður því óskað eftir samvinnu við
Lagnafélag Íslands um gerð reglugerðarinnar og vænti ég góðs af
þeirri samvinnu.
Góðir gestir ég vona að ráðstefnan muni reynast ykkur
lærdómsrík og óska ykkur farsældar í ykkar störfum innan
byggingariðnaðarins.

Ef og þegar þetta frumvarp verður að lögum
Ef og þegar þetta frumvarp verður að lögum, en ég tel að miklar
líkur séu á að svo verði, mun Brunamálastofnun verða lögð niður
eða réttara sagt verkefni hennar færð undir Byggingarstofnun og
ábyrgð á framkvæmd byggingarmála færð frá Skipulagsstofnun
til Byggingarstofnunar. Byggingarstofnun mun m.a. annast
gerð skoðunarhandbóka, verklagsreglna og leiðbeininga fyrir



Lagnafréttir 38

PI PAR • SÍA • 90700

5,2°C

Útblástur

14,8°C

Inntaksloft

0°C

Útiloft

20°C

Fráblástur
VL - 100 endurvinnur allt að
75% af heitu lofti sem fer út.

VL - 100

Lokaðir gluggar - ferskt loft
Mitsubishi Electric loftræstingin sér til þess að loftið er alltaf ferskt þó allir gluggar séu
lokaðir. Varmaendurvinnslan lágmarkar varmatap. Einkaleyfi Mitsubishi Electric
á varmaskiptum gerir VL-100 að loftræstingu sem hentar vel í köldum veðrum.

• Árangursrík loftræsting
• Hljóðlát
• Lækkar hitakostnað
• Einföld í uppsetningu
• Hentar alls staðar
• Minna ryk

Vatnagörðum 20 | Sími 522 3055 | www.hataekni.is

TM

Rotþrær

Vatnstankar

Brunnar og framlengingar

Sæplastvörur fást í
byggingavöruverslunum
um land allt
Olíu- og fituskiljur

Sandföng

PROMENS DALVÍK • GUNNARSBRAUT 12 • 620 DALVÍK • SÍMI: 460 5000 • FAX: 460 5001 • www.promens.is

EINN, TVEIR OG ÞRÍR 411.008

Til liðs við náttúruna

Kristján Ottósson
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BYGGINGUM Á LANDSVÍSU.
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„skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“.
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1. kafli

HVATI AÐ UPPHAFI VERKEFNISINS

Haustið

2006

hafði

Brynja

Jóhannsdóttir,

fagstjóri á

sviði

umhverfisgæða

hjá

Umhverfisstofnun, samband við Kristján Ottósson hjá Lagnafélagi Íslands og spurði hvort
hann gæti búið til námskeið um hita- og loftræstikerfi fyrir Heilbrigðisfulltrúa
sveitarfélaganna.
Þá var yfirstandandi Haustfundur sem er samráðsfundur hjá Umhverfisráðuneyti,
Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga á öllu landinu.
Áætlaður fjöldi sem myndi mæta á námskeiðið hjá Lagnafélaginu taldi Brynja verða tíu.
Lagnafélagið ákvað að reyna að fá hálftíma inni í þeirra dagskrá til kynningar á málefninu, og
var það samþykkt af Umhverfisstofnun.
Í framhaldi af kynningunni var námskeiðið haldið, og á námskeiðið mættu þrjátíu og fimm
manns af haustfundi heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaganna.

Námskeiðið var haldið í

Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Í framhaldi af þeim árangri sem námskeiðið sýndi var hugað að áframhaldandi samstarfi á
landsvísu.
Fyrsta undirbúningsfundinn sátu Brynja Jóhannsdóttir frá Umhverfisstofnun, Þorsteinn
Narfason framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis og Guðmundur Halldórsson og
Kristján Ottósson frá Lagnafélagi Íslands.
Stjórn Lagnafélags Íslands samþykkti síðar að fara í undirbúningsvinnu á skoðun á hita- og
loftræstikerfum á landsvísu í samvinnu við Umhverfisstofnun og heilbrigðisfulltrúa
sveitarfélaga.
SKILGREINING Á AÐFERÐUM VIÐ SKOÐUNINA
Þessi verkþáttur reyndist erfiðari en reiknað hafði verið með, því að ná þurfti samþykki og
samvinnu við hönnuði og framkvæmdaraðila, um hvaða aðferðum yrði beitt við úttektina.
Menn óttuðust að lenda með nafn sitt í vandræðum þar sem þeir yrðu nefndir við hin ýmsu
lagnakerfi, þar sem ekki væri allt með feldu, og yrðu þar með dæmdir af verkum sínum.

3
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Nú hófst þrautaganga á milli framkvæmdaraðila og hönnuða. Svona verk hafði aldrei verið
unnið áður og því engin gögn til sem fyrirmynd.
Að þessari undirbúningsvinnu við gerð skoðunargagna komu, með Lagnafélagi Íslands auk
Kristjáns

Ottóssonar

og

Guðmundar

Halldórssonar,

þeir

Sigurður

M

Harðarson

véltæknifræðingur, dr. Björn Karlsson verkfræðingur og brunamálastjóri, Kjartan Mar
Eiríksson verkfræðingur hjá Verkís hf., Sæbjörn Kristjánsson byggingatæknifræðingur hjá
Lagnatækni, Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur hjá VSB verkfræðistofu, Guðmundur
Hjálmarsson tæknifræðingur
verkfræðingur

hjá

Eflu

lektor

hf.,

í Háskólanum

Þorlákur

Jónsson

í

Reykjavík,

Rúnar

vélaverkfræðingur

hjá

Steinssen
Almennu

verkfræðistofunni, Kjartan Helgason véltæknifræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf, Þór Arnar
Gunnarsson véltæknifræðingur hjá Ferli ehf., Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur og
sviðstjóri lagna- og loftræstisviðs Mannvits hf., Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur hjá
Mannviti hf. og Skarphéðinn Skarphéðinsson pípulagningameistari, framhaldsskólakennari
og formaður Félags pípulagnameistara.
Þessi undirbúningsvinna tók ellefu mánuði, en þá voru flest allir orðnir upplýstir um
verkefnið

og

þótti

þá

orðið

sjálfsagt

að

framkvæma

skoðunina

með

þeirri

framkvæmdaraðferð, sem þá lá fyrir, það er sjálft skoðunarformið.
(Sjá Viðauka 1 á bls. 24 til 29).
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2. kafli

INNGANGUR

Á haustdögum 2006 hóf Lagnafélag Íslands undirbúning að „Skoðun á hita- og
loftræstikerfum í þrjátíu og fjórum opinberum byggingum og einu hóteli á landsvísu“ í
samvinnu við Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga og Umhverfisstofnun.
Undirbúningur að verkinu tók langan tíma, en með samvinnu þeirra sem að lagnakerfum
koma tókst að ljúka verkinu með þessari lokaskýrslu þann 28. desember 2009.
Skýrslan er uppbyggð af súluritum , sem skýra sig að mestu sjálf.
Lögð er áhersla á að lesinn sé texti sem er vinstra megin við súluritin og vísar til
súlumyndanna.
Niðurstaða skýrslunar er á bls.16 í kafla 10.
Eins og skýrslan sýnir er lokafrágangi hita- og loftræstikerfa mjög ábótavant og sýnir að
verkfrágangi er ekki lokið, eins og gert er ráð fyrir í (Handbók lagnakerfa í 7. kafla)
Hér og nú, þarf að eiga sér stað viðhorfsbreyting hjá öllum, sem að hita- og loftræstikerfum
koma.

SKÝRING Á EINKUNNAGJÖF
Það skal sérstaklega tekið fram að við einkunnagjöf er eingöngu reiknað hlutfall þeirra húsa
sem hafa viðkomandi þátt sem spurt er um. Til dæmis þegar verið er að kanna rakatæki, þá er
eingöngu reiknað hlutfall útfrá þeim húsum sem hafa rakatæki.
Einkunargjöf er miðuð við % af fjölda skoðaðra húsa , þann fjölda sem verið er að vinna með
í hvert skipti.
Alls voru skoðuð hita- og loftræsikerfi í þrjátíu og fimm húseignum víða um land. Fjölmörg
atriði voru tekin til skoðunar og gefin einkunn eftir ástandi.
Einkunn var gefin frá 0 til 5 fyrir hvern skoðaðan lið. Þar sem 0 þýddi að viðkomandi atriði
átti að vera til staðar en var ekki og 5 gefið ef atriðið var til fyrirmyndar.
(Sjá Viðauka 1 á bls.24 til 29).
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3. kafli

VAL Á HÚSUM OG ALDUR

Skoðuð voru þrjátíu og fimm hús.
Öll húsin eru opinberar byggingar, nema eitt hótel og voru þau tilnefnd af
heilbrigðisfulltrúum sveitarfélaganna, (heilbrigðisfulltrúaembættin á landinu eru tíu). Það er
ánægjulegt að geta sagt að öll samskipti við heilbrigðisfulltrúana voru afar góð, þeir lögðu sig
fram og sýndu mikinn áhuga á að ná sem bestum tökum á þeim vandamálum sem birtust við
skoðunina og féllu undir þeirra verksvið.
GERÐ HÚSA SEM SKOÐUNIN NÁÐI YFIR

Heilsugæsla
3%

 8 Skólar
 8 Íþróttahús
 7 Sjúkrahús

Sundlaugar
14%

 2 Stjórnsýsluhús

Hótel
3%
Skólar
23%

Leikskólar
6%

 1 Fangelsi

Fangelsi
3%

 2 Leikskólar
 5 Sundlaugar

Stjórnsýsluhús
5%

 1 Heilsugæsla
 1 Hótel

Íþróttahús
23%
Sjúkrahús
20%

Mynd 1: Kakan sýnir fjölda af húsum miðað við gerð

BYGGINGARÁR HÚSA SEM SKOÐUNIN NÁÐI TIL.

Hús byggð
2000-2008
32%

Hús byggð
1970-1979
17%
Hús byggð 1970-1979
Hús byggð 1980-1989
Hús byggð 1990-1999

Hús byggð
1990-1999
14%

Hús byggð
1980-1989
37%

Hús byggð 2000-2008

Mynd 2: Kakan sýnir fjölda húsa miðað við aldur þeirra.
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4. kafli

FRAMKVÆMD SKOÐUNARINNAR.

Áður en farið var í hina verklegu framkvæmd við úttektina voru fengnar upplýsingar frá
byggingarfulltrúum um teikningar, byggingarstjóra, hönnuði, iðnmeistara, og verklok
viðkomandi hita- og loftræstikerfa.
Næst voru fengnar upplýsingar frá húseigenda og/eða umsjónamanni hans.
Fljótlega kom í ljós að lítið var til af teikningum af hita-og loftræstikerfum.

Stilli- og

mælingarskýrslur um lagnakerfi í viðkomandi byggingum vantaði.
Þar með voru engar stilliskýrslur né loftmagnsmælingar til viðmiðunar, og því sjálf hætt við
að bera saman mælingar sem gerðar yrðu nú, við þær sem áttu að liggja fyrir frá því að
lagnakerfin voru byggð upp í viðkomandi húsum.
Nær hvergi lágu fyrir, teikningar eða handbækur, né önnur gögn t.d. teikningar með
upplýsingum sem komið gæti að gagni við að átta sig á virkni lagnakerfanna og samvirkni
tækja þeirra.
Að fengnum fyrrnefndum upplýsingum var farið í skoðunina með gögnum sjá
(Viðauka 1 á bls. 24 til 29 sýnishorn af frumriti skoðunarskýrslu).
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5. kafli

SKIL Á VERKUM OG NIÐURSTÖÐUR VIÐ VERKLOK.

Hjá byggingarfulltrúa voru upplýsingar um úttektir, hvort heldur lokaúttekt lagnakerfa eða
lokaúttekt hússins, yfirleitt ekki tiltækar.
Niðurstaðan úr þessari skoðun var að fjögur húsanna höfðu fengið lokaúttekt. Lokaúttekt á
lagnakerfum hefur verið framkvæmd í tveimur húsanna.
Samþykktar teikningar af hita- og loftræstikerfi húsa voru til í 46% tilvika.
VERKLOK FENGIÐ FRÁ BYGGINGAFULLTRÚA

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0%

Er til yfirlýsing um verklok
framkvæmdaaðila?

9%

Er til yfirlýsing byggingastjóra um
verklok?
Hefur úttekt á lokafrágangi
lagnakerfa farið fram?
Hefur lokaúttekt á húsinu farið fram?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20%

6%

13%

Mynd 3

FORSKOÐUN HITA- OG LOFTRÆSTIKERFA

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Eru til samþykktar teikningar af
loftræstikerfi hússins?

46%

Mynd 4
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6. kafli

UPPLÝSINGAR FRÁ UMSJÓNARMANNI HÚSEIGNA

Eins og sjá má á upplýsingunum úr súluritinu um lagnakerfi húseigna, er umsjónarmenn
húsanna veittu skoðunarmanni, voru kvartanir vegna hita- og loftræstikerfanna í 60%
húsanna.
Gerðar voru endurbætur á kerfunum í 31% tilvika.
 Kerfin þjónustuð reglulega í 52% tilvika.
 Handbók fyrir lagnakerfin er tiltæk að nafninu til í 23% tilfella.
 Dagbók er til staðar í 17% tilvika.
UPPLÝSINGAR FRÁ HÚSEIGANDA/UMSJÓNARMANNI

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0%

10%

Eru lagnakerfin þjónustuð
reglulega?

Hefur umsjónarmaður sótt
námskeið um rekstur…

50%

60%

70%

80%

90%

100%

52%

4%

17%

23%

*Eru kvartanir í gangi vegna
kerfisins?
Hafa verið gerðar úrbætur á
kerfinu?

40%

35%

Er til þjónustusamningur?

Liggur fyrir Dagbók um þjónustu
hita- og loftræstikerfisins?

30%

23%

Er til handbók lagnakerfa?

Liggur fyrir Þjónustubók um
lagnakerfi?

20%

60%

31%

*Rauð súla þýðir kvartanir
Mynd 5
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7. kafli

FRÁGANGUR HÖNNUNARGAGNA.

Kerfismyndir, og skýrslur fyrir loftmagnsstillingar, eru aðeins til í fimm af þessum þrjátíu
og fimm húsum sem skoðuð voru.

 Rafstýriteikningar í tíu húsum.
 Upplýsingar um hvernig tæki í hita- og loftræstikerfum vinna saman aðeins í tveimur
húsum.

HANDBÓK LAGNAKERFA
Samkvæmt Handbók lagnakerfa 29 gefin út af Lagnafélagi Íslands árið 2002

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0%

Eru til hönnunarforsendur?

40%

60%

80%

100%

7%

14%

Er til kerfismynd?

12%

Er til kerfislýsing?
Er til lýsing á samvirkni tækja og
tækjalisti?

20%

5%

31%

Eru til rafstýriteikningar?
Er til stilliskýrsla fyrir
loftmagnsstillingu?

15%

Er til stilliskýrsla fyrir heitt vatn á hita- 0%
og loftræstikerfið?

Mynd 6: Súlurit sýnir mat á frágangi hönnunargagna
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8. kafli

ÁSTANDSSKOÐUN HITA- OG LOFTRÆSTIKERFA.
 Rakatæki hreinsuð reglulega í um 43% þeirra lagnakerfa sem skoðuð voru.
 Síuskipti framkvæmd reglulega í um rúmlega 71% kerfanna.
 Spjaldlokur virka rétt í 69% tilvika.
 Hljóðmengun frá loftræstikerfinu er í 69% tilvika
 Fuglanet í inntaksrist 94% tilvika
 Netið hreinsanlegt í aðeins 51% tilvika.
ÍHLUTIR LOFTRÆSTIKERFIS

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0%

10%
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30%

Fara síuskipti fram
reglulega?
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Er rakatæki hreinsað
reglulega?

40%

43%

Mynd 7: Súlurit 1 af 4 sem sýnir mat á ástandi íhluta
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Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
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87%

Eru drifreimar í lagi?

91%

Snýst útblásari rétt?

87%

Eru drifreimar í lagi?

Mynd 8: Súlurit 2 af 4 sem sýnir mat á ástandi íhluta
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0%
Eru þjónustulúgur við tæki á
kerfinu?
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40%
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Mynd 9: Súlurit 3 af 4 sem sýnir mat á ástandi íhluta
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Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0%

20%

Er fuglanet í
inntaksrist?

Er netið
hreinsanlegt?

60%

80%

100%
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Er fuglanet í
útkastrist?

Er netið
hreinsanlegt?

40%

91%
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Mynd 10: Súlurit 4 af 4 sem sýnir mat á ástandi íhluta
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9. kafli

ÖRYGGI, ÞJÓNUSTA, ORKUGJAFI.
 Gólfniðurfall í tækjaklefa í 78% tilvika.
 67% hita- og loftræstikerfa eru tengd við brunaviðvörunarkerfi.
 Frostvörn var virk í 66% tilvika.
 Tæki almennt númeruð og/eða merkt í um 24% tilvika.
 Stjórnskápur í tækjaklefa í 75% tilvika.

ÖRYGGI

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Er vatnslás í frárennsli rakatækis?

Er gólfniðurfall í tækjaklefa?

72%
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Er frostvörn kerfisins virkt?

66%

Er hita- og loftræstikerfi tengt brunaviðvörunarkerfi?

67%

Mynd 11: Súlurit sýnir mat á öryggisþáttum
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ÞJÓNUSTA

Jákvæð svörun
Neikvæð svörun
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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Er stjórnskápur í tækjaklefa?
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Mynd 12: Súlurit sýnir mat á þjónustuþáttum

ORKUGJAFI
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Mynd 13: Súlurit sýnir hlutfall orkugjafa
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10. kafli

NIÐURSTAÐA

Helstu niðurstöður skoðunarinnar eru eftirfarandi:
Mynd 2
Hús byggð frá árinu 1980 – 2008 sem skoðuð voru eru 83% af heildinni.
Mynd 3
Skoðun á skriflegum frágangi framkvæmdaaðila við skil á verklokum á hita- og
loftræstikerfum er fyrirliggjandi í aðeins 12% tilvika. (Sjá mynd 3, á bls.8).
Mynd 4
Teikningar hita- og loftræstikerfa eru samþykktar í 46% tilvika.
Mynd 5
Þjónusta á hita- og loftræstikerfum, með til þess sérunnum fyrirliggjandi gögnum, eru tiltæk í
aðeins 22% tilvika.

Mynd 6
Gerð handbókar í húsum (sjá kafla 7) fyrir viðkomandi lagnakerfi, með upplýsingum um gerð
og uppbyggingu á hita- og loftræstikerfum, er aðeins til staðar í 12% tilvika.
Mynd 7
Regluleg síuskipti og þjónusta við rakatæki og varmaskipta eru framkvæmd í 62% tilvika.
Mynd 8
Rétt snúningsátt á inn- og útblásurum og þjónusta við þá er í 89% tilvika.

Mynd 9
Greiður aðgangur að tækjum, rétt virkni tækja og hreinlætisþjónusta er einungis fullnægjandi
í 67% tilvika.
Mynd 10
Fuglanet í inn- og útblástursristum og hreinsiaðstaða á neti er aðeins til staðar í 71% tilvika.

Mynd 11
Virk frostvörn og brunaviðvörunarkerfi tengt hita- og loftræstikerfi er einungis til staðar í
66% tilvika.

Mynd 12
Til að tryggja þjónustu stjórntækja þurfa þau að vera númeruð en eru það aðeins í 41%
tilvika.
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Í könnuninni voru skoðuð hita- og loftræstikerfi í þrjátíu og fimm húsum. Ástand hita- og
loftræstikerfa sýnir sig að vera mjög mismunandi eins og einkunnagjöfin gefur til kynna.
Ef öllum spurningum í úttektinni er gefið sama vægi reynist niðurstaðan sú að meðaleinkun
er ekki nema 5.
Tekið skal tillit til þess að 87% húsanna eru byggð eftir 1980. En þrátt fyrir það er ástandið
ekki betra, eins og þessi skýrsla sínir.
Niðurstaðan á skoðun í þessum þrjátíu og fimm húsum, hringinn í kringum landið, kom
sumum mjög á óvart.
Það vantaði upplýsingar frá hönnuðum um, hönnunarforsendur, kerfismyndir, kerfislýsingu,
samvirknitækja- og tækjalista, rafstýriteikningar og stilliskýrslur frá iðnaðarmönnum.
Það er algjör krafa að þessi gögn liggi fyrir til þess að hægt sé að ljúka við úttekt á
lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum.
Við hjá Lagnafélagi Íslands höfum verið að berjast í tuttugu og fjögur ár fyrir bættum
faglegum frágangi „lagnakerfa“ og gert kröfur til löggjafa og byggingaryfirvalda um
endurbætur á kerfinu fyrir eigendur og notendur mannvirkja sem eru bæði einstaklingar og
lögaðilar.
Það hefur ekki fengið nægan hljómgrunn eins og þessi skoðun sýnir.
Við hjá Lagnafélagi Íslands höfðum grun um að ástand lagnakerfa hefði farið batnandi á s.l.
tuttugu til þrjátíu árum, en samkvæmt niðurstöðum þessarar skoðunar er ljóst að á mörgum
sviðum þarf að gera betur, og þar reynir mest á byggingareftirlit og úttektir.

17

Lagnafréttir 38

23

Skýrsla um skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu

11. kafli

YFIRLIT, SAMANTEKT, MEÐ TILVÍSUN Í HANDBÓK

11.1 FRÁGANGUR HÖNNUNARGAGNA
 Hönnuður fylgir ekki eftir að lagnakerfin séu rétt uppbyggð, (sjá Handbók í 7. Kafla).
 Hönnuður fylgir ekki eftir að lagnakerfin séu fullfrágengin, (sjá Handbók í 7. Kafla).
 Hönnunargögn oft ekki unnin (og þau vantar), (sjá Handbók í 7. Kafla).
 Handbók frá hönnuði fylgir ekki viðkomandi lagnakerfi, ekki til, ekki unnin af
hönnuði.
 Engin gögn frá hönnuði liggja fyrir, til reksturs lagnakerfisins.
 Hönnuður losar sig undan vinnu en ekki ábyrgð með því að setja í útboðsgögn til
undirverktaka, alla vinnu við gerð handbókar.
11.2 ÚTTEKT OG FRÁGANGSÞÁTTUR.
 Lítil sem engin úttekt fer fram á lagnakerfum, (sjá handbók í 7. Kafla).
 Byggingarstjóri sér ekki um að láta óháðan utanaðkomandi aðilataka taka út
lagnakerfin.
 Byggingarstjóri sér ekki um að handbók lagnakerfa sé sýnd, eða skilað til
byggingarfulltrúa í verklok, (sjá Handbók í 7. Kafla).
 Hönnuður fylgir ekki eftir að lagnakerfin séu tekin út, (sjá Handbók í 7. Kafla).
 Byggingarfulltrúi tekur virkni lagnakerfa ekki út, (sjá Handbók í 7. Kafla).
11.3 REKSTUR OG VIÐHALD.
 Skortur á þjónustuaðilum, (sjá Orsakir vandans í 12. Kafla).
 Þekkingarskortur hjá þjónustuaðilum, (sjá Orsakir vandans í 12. Kafla).
 Húsverðir og/eða umsjónamenn húseigna, vita ekki hvenær þeir eiga að kalla á
þjónustuaðila.
 Engin krafa er um menntun umsjónarmanna húseigna.
 Námskeið fyrir þessa eftirlits- og þjónustuaðila er ekki til.
 Ör mannaskipti stjórnenda bygginga, án kynningar um rekstur lagnakerfa.
 Ör mannaskipti umsjónarmanna húseigna, án kynningar um rekstur lagnakerfa.
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12. kafli

ORSAKIR VANDANS

12.1 UNDIRRÓT VANDANS ER BYGGINGARREGLUGERÐIN.
Úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa hefur ekkert breyst í fimmtíu ár.
Byggingarreglugerð tók fyrst gildi fyrir pípulagnakerfi árið 1969.
Byggingarreglugerð tók fyrst gildi fyrir hita- og loftræstikerfi árið 1979.
Breytt verkframkvæmd við úttektir á hita- og loftræstikerfum sér ekki dagsins ljós, þrátt fyrir
hina gífurlegu tæknibreytinga sem orðið hefur á uppbyggingu og tækniþróun á stjórntækja og
stýribúnaði fyrir hita- og loftræstikerfi.
Að hönnun, smíði, uppsetningu og lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum koma sex aðilar.
Þeir eru; lagnahönnuður, rafstýrihönnuður, blikksmíðameistari, pípulagningameistari,
rafvirkjameistari og forritari stjórntölvu.
Enginn stjórnandi þessara sex verkþátta ber ábyrgð á að samræma virkni stjórnkerfa.
Hver ber ábyrgð á samræmingu á samvirkni stjórntækja og að stillingar hafi verið
framkvæmdar svo fullnaðarfrágangi sé náð við hita- og loftræstikerfið og verkinu þar með
lokið ?
Höfuðábyrgðina ber byggingarstjórinn.
Byggingarstjórinn gerir ekkert til að tryggja að þessum verkþætti sé lokið.
Byggingarfulltrúi kynnir sér ekki/eða kallar ekki eftir staðfestingu á virkniástandi kerfisins
áður en hann gefur út vottorð um að verkinu sé lokið, (sjá byggingarreglugerð 9.gr. 9.12)
(sjá Handbók í 7. kafla) og (tillögur til úrbóta í 13. kafla).

sé ekkert - veit ekkert - heyri ekkert
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13. kafli

TILLÖGUR TIL ÚRBÓTA

Samkvæmt byggingarreglugerð eiga byggingarfulltrúar að fullvissa sig um að lagnakerfin séu
rétt frágengin og rétt stillt, (sjá handbók í 7. Kafla).
Byggingarfulltrúar eiga að fullvissa sig um að samvirkni tækja hafi verið sannreynd og séu í
samræmi við hönnunarforsendur og handbók lagnakerfa, (sjá handbók í 7. Kafla).
Verkið sé uppáskrifað af öllum viðkomandi lagnaverktökum ásamt hönnuði um að verkinu sé
lokið, (sjá handbók í 7. Kafla).
Byggingarfulltrúar eiga að fullvissa sig um að hönnuður hafi tekið út og samræmt handbók
við lagnakerfið, (sjá Leiðbeiningar um verklag í 14 og 15. Kafla) og (handbók í 7. Kafla).
Byggingarfulltrúi sannreynir ekki ofangreind atriði, með úttekt á staðnum, heldur byggir á
skriflegum yfirlýsingum frá byggingarastjóra þannig að engin virkni úttekt á staðnum fer
fram.

Eftirfarandi er lagt til :
 Að gerð sé krafa um óháðan úttektaraðila.
Lagnaverkið ásamt handbók skal tekið út í heild sinni af fagmanni, óháðum
viðkomandi verki, og með sérstaka fagþekkingu.
Þessi úttekt verður að liggja fyrir, þegar lokaúttekt byggingarmannvirkis fer fram.
 Að gerð sé krafa um framsetning á gögnum.
Að fylgt verði leiðbeiningum Lagnafélags Íslands um framsetningu á gögnum vegna
lagnakerfa, eins og lagt er til í Handbók lagnakerfa (sjá kafla 14.)
 Að gerð sé krafa um að verklagi sé fylgt.
Að fylgt verði samþykktu verklagi við gerð og uppbyggingu lagnakerfa eins og
samþykkt hefur verið af Lagnafélagi Íslands. (sjá kafla 15.)
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14. kafli

LEIÐBEININGAR

UM

FRAMSETNINGU

Á

GÖGNUM

SAMKVÆMT HANDBÓK LAGNAKERFA
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15. kafli

LEIÐBEININGAR UM VERKLAG VIÐ GERÐ OG

UPPBYGGINGU LAGNAKERFA
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16. kafli

ÚRVINNSLA ÚTTEKTARGAGNA OG UPPSETNING SKÝRSLU

Við úrvinnslu á skoðunargögnum („Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“) til
uppsetningar í lokaskýrslu, hafa komið, auk Kristjáns Ottóssonar framkvæmdastjóra
Lagnafélags Íslands og Guðmundar Halldórssonar verkfræðings, eftirtaldir aðilar:
Sigurður M. Harðarson véltæknifræðingur, Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur lektor
við Háskólanum í Reykjavík, Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur hjá Verkís hf., Ragnar
Kristinsson véltæknifræðingur og sviðstjóri lagna- og loftræstisviðs Mannvits hf., Heiðar
Jónsson byggingartæknifræðingur hjá Mannviti hf.
Sigrún Einarsdóttir, aðstoðarmaður byggingarkjarna Mannvits hf. vann (grafík) súlurnar við
úrvinnslu gagna fyrir skýrslugerðina.
Sérstakar þakkir eru færðar Mannviti hf. verkfræðistofu fyrir góðan stuðning og vinnuframlag
við gerð skýrslunnar.
Þá ber að þakka Íbúðalanasjóði fyrir styrkveitingu til verkefnisins.
Undirritaðir, þakka öllum sem að verkinu hafa komið frá upphafi, á einn eða annan hátt,
heilbrigðisfulltrúum sveitarfélaga og Umhverfisstofnun.
Verkfræðistofunum átta sem nefndar eru í skýrslunni og lesið hafa skýrsluna yfir eru einnig
færðar sérstakar þakkir.
Reykjavík 28. desember 2009.
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Viðauki 1 SÝNISHORN AF FRUMRITI SKOÐUNARSKÝRSLU
Skoðunarskýrsluformið
Skoðun hita- og loftræstikerfa
FJÖLDI HÖFUÐKAFLA Í SKOÐUNARFORMINU: 10

FJÖLDI UNDIRLIÐA: 67

Hönnuðir og iðnmeistarar

5 liðir

Upplýsingar fengnar frá byggingafulltrúa

6 liðir

Verklok fengin hjá byggingafulltrúa

4 liðir

Upplýsingar fengnar frá húseiganda/umsjónarmanni

9 liðir

Handbók loftræstikerfa

8 liðir

Íhlutir loftræstikerfa

19 liðir

Öryggi

4 liðir

Þjónusta

3 liðir

Orkugjafi

3 liðir

Heitt neysluvatna – heitt kranavatn

7 liðir

SKÝRING Á EINKUNNAGJÖF
Það skal sérstaklega tekið fram að við einkunnagjöf er eingöngu reiknað hlutfall þeirra húsa
sem hafa viðkomandi þátt sem spurt er um. Til dæmis þegar verið er að kanna hreinsun
rakatækja, þá er eingöngu reiknað hlutfall útfrá þeim húsum sem hafa rakatæki.
Einkunargjöf er miðuð við % af fjölda skoðaðra húsa , þann fjölda sem verið er að vinna með
hvert skipti.
Alls voru skoðuð hita- og loftræsikerfi í þrjátíu og fimm húseignum víða um land. Fjölmörg
atriði voru tekin til skoðunar og gefin einkunn eftir ástandi.
Einkunn var gefin frá 0 til 5 fyrir hvern skoðaðan lið. Þar sem 0 þýddi að viðkomandi atriði
átti að vera til staðar en var ekki og 5 gefið ef atriðið vat til fyrirmyndar.
(Sjá Viðauka 1 á bls.24 til 29).
24
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SKOÐUN Á HITA- OG LOFTRÆSTIKERFA

Nafn/bygging:

Íþróttahús

Heimilisfang:
Sveitarfélag:

Upplýsingar fengnar frá byggingafulltrúa
Hver er hönnuður loftræstikerfa hússins?
Hver er blikksmíðameistari loftræstikerfa
hússins?
Hver er pípulagningameistari lagnakerfa
hússins?
Hver er rafvirkjameistari að stjórnbúnaði
loftræstikerfa?
Hver er byggingastjóri hússins?

Nafn:
Nafn:
Nafn:
Nafn:
Nafn:
0

1

2

3

Eru til samþykktar teikningar af
loftræstikerfi hússins?

4

5

Já

4

4

Samtals

4

Nei

Á ekki
við

Nei

Á ekki
við

x

Verklok fengið frá byggingafulltrúa
0

Er til yfirlýsing um verklok
framkvæmdaaðila?
Er til yfirlýsing byggingastjóra um verklok?
Hefur úttekt á lokafrágangi lagnakerfa farið
fram?
Hefur lokaúttekt á húsinu farið fram?

1

2

3

4

5

Já

0

0

x

0

0

x

0

0

x

0

4

4

Samtals

4

x
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Upplýsingar frá húseiganda/umsjónarmanni
0

Er til handbók lagnakerfa?
Er til þjónustusamningur?
Eru lagnakerfin þjónustuð reglulega?
Liggur fyrir þjónustubók um lagnakerfi?
Liggur fyrir dagbók um þjónustu
loftræstikerfisins?
Liggur fyrir mappa með byggingasögu
hússins?
Hefur umsjónamaður sótt námskeið um
rekstur loftræstikerfa?
Eru kvartanir í gangi vegna kerfisins?
Hafa verið gerðar úrbætur á kerfinu?

1

2

3

4

4
2

5

5
5

Já

4
5
5
2

Nei

x
x
x
x

0

0

x

0

0

x

0

0

x

5
3

x
x

5

3

Samtals

Á ekki
við

24

Handbók hita- og loftræstikerfis
0

Er til hönnunarforsendur?
Er til kerfismynd?
Er til kerfislýsing?
Er til lýsing á samvirkni tækja og tækjalisti?
Eru til rafstýriteikningar?
Er til stilliskýrsla fyrir loftmagnsstillingu?
Er til stilliskýrsla fyrir heitt vatn á
loftræstikerfið?
Eru til leiðbeiningar fyrir aðgang að
tölvuskjá?

0
0

1

2

3

4

5

Já

0
2
2
0
3
3

2
2
3
3

0

x
x
x
x

0
4

4

Samtals

14

Nei

x

Á ekki
við

x

x
x
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Íhlutir hita- og oftræstikerfisins.
0

Fara síuskipti fram reglulega?
Er varmaskiptir virkur?
Er rakatæki í lagi?
Er rakatæki hreinsað reglulega?

1

2

3

4

5

5
5

0
0

Já

5
5
0
0

Nei

x
x

Á ekki
við

x
x

Samtals 10
0

1

2

3

4

Snýst innblásari rétt?
Hvernig er ástand drifreima?
Snýst útblásari rétt?
Hvernig er ástand drifreima?

Já

5
5
5

5
5
5

x
x
x

5

5

x

Nei

Á ekki
við

Nei

Á ekki
við

Samtals 20
0

1

2

3

4

2

Eru þjónustulúgur við tæki á kerfinu?
Virka spjaldlokur rétt?
Hvernig er frágangur á þéttingu reyk- og
brunaloka?
Hefur loftræstikerfið verið hreinsað?
Er loftræstikerfið hreint?
Er loftræstikerfið þétt?
Er hljóðmengun?

3

4

5

Já

5

2
5

x
x

5

5

x

5
5

3
4
5
5

x
x
x

x

Samtals 29
0

Er fuglanet í inntaksrist?
Er netið hreinsanlegt?
Er fuglanet í útkastrist?
Er netið hreinsanlegt?

5

1

2

2
2

3

4

5

5
5

Já

5
2
5
2

x
x
x
x

Nei

Á ekki
við

Samtals 14
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Öryggi
0

Er vatnslás í frárennsli rakatækis?
Er gólfniðurfall í tækjaklefa?
Er frostvörn kerfisins virkt?
Er loftræstikerfi tengt brunaviðvörunarkerfi?

1

2

3

4

0
0

5

5
5

Já

0
0
5
5

Nei

Á ekki
við

x
x

x
x

Samtals 10

Þjónusta
0

Er stjórnskápur í tækjaklefa?
Eru tæki í stjórnskáp númeruð og/eða textuð?
Eru tæki almennt í kerfinu númeruð og/eða
textuð?

1

2

3

4

5

5

3
3

Já

5
3

x
x

3

x

Nei

Á ekki
við

Samtals 11

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan.
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði.
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

www.ils.is

Borgartúni 21 | 105 Reykjavík | Sími : 569 6900, 800 6969
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Ef engin gögn eru til hvernig er kerfinu þjónað:

Orkugjafi
0

Er hitaveita í húsinu?
Er olíukynding í húsinu?
Er rafhitun í húsinu?

1

2

3

4

5

0
0
0

Já

0
0
0
Samtals

Á ekki við

x

x
x

0

Heitt neysluvatn - Heitt kranavatn
0

Er bað eða sturtu aðstaða í húsinu?
Er heitt kranavatn í húsinu?
Er heitt neysluvatn í húsinu?

2

3

4

5

0
0
0
0

Hver er vatnshiti frá orkugjafa?
Hver er vatnshiti að töppunarstað?
Hver er vatnshiti frá töppunarstað?
Hver er vatnshiti frá blöndunartækjum?

1

Já

0
0
0
1

2

3

4

5

0
0
0
0
Samtals

x
x
x
Já

0
0
0
0

Hitastig.

Hitastig.

80
65
36
36

0
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Nýir ﬁsléttir tímar!
Fjölbreytt íslensk framleiðsla

Brunnur ø 1000 mm

Brunnur ø 1000 mm

Brunnur ø 600 mm

Brunnur ø 600 mm

Brunnur ø 400 mm

Kapalbrunnur ø 1000 mm

Framlenging ø 600 mm

Keila ø 600 / 1000 mm

Allar okkar vörur til fráveitulagna þola þyngstu umferð ökutækja!

Framlenging ø 400 mm

Vatnslásbrunnur

Fituskilja

Vatnsgeymir

Sandföng

Sandskilja

Járnbentir brunnhringir

Járnbent lok

Sambyggð sand- og olíuskilja

Frauðplast

Vottað umhverfisstjórnunarkerfi síðan 1999

Takkamottur

Rotþró

Vegatálmar

Sefgarðar 1-3a, 170 Seltjarnarnes og Völuteigur 31, 270 Mosfellsbær, sími 561 2211
fax 561 4185, borgarplast@borgarplast.is

Vottað gæðakerfi
síðan 1993

Hugleiðingar
vegna skýrslu um ástand hita- og loftræstikerfa í
byggingum á Íslandi
Nú liggur fyrir skýrsla um ástand hita-og
loftræstikerfa í 35 húsum víðsvegar um landið.
Um er að ræða skoðun sem snýr aðallega að
frágangi og geymslu gangna ásamt virkni kerfanna
og viðhaldi þeirra.
Ekki er verið að taka út hluti eins og handverk
þeirra iðnaðarmanna sem að verkinu komu eða
verið að leggja mat á hönnun kerfanna sem slíkra.
Enda tilgangur skýrslunnar að draga fram ástand
kerfanna án þess að draga einhverja til ábyrgðar.
Því er ekki gefið upp um hvaða hús er að ræða enda
skiptir það ekki máli í þessu sambandi. Aðallega er
um opinberar byggingar að ræða sem eru byggðar á
árunum frá 1970 til 2008.
Það verður að segjast eins og er að niðurstaðan
sýnir að ástandið er ekki ásættanlegt fyrir okkur
lagnamenn.
Við verðum að finna leið til að tryggja að
lagnaverkin okkar séu okkur til sóma og aðstoða
verkkaupa við að halda kerfunum þannig að þau
skili því sem upp var lagt með.

Verkkaupi.
En hvaða ferli þarf að eiga sér stað til að skapa
gott lagnaverk?
Verkkaupi þarf að vera með vel skilgreindar
þarfir og væntingar til kerfanna.
Hvaða starfsemi á að fara fram í hverju rými?
Hvaða tæki eiga að vera í rýminu og hversu mikið
af fóki.

Hönnunarforsendur
Út frá kröfum verkkaupa á hönnuður að
vinna hönnunarforsendur þar sem koma fram hlutir
eins og forsendur verkkaupa, hitastig, loftmagn
og annað fyrir hvert rými. Jafnframt kemur fram
kerfislýsing sem lýsir hvernig hönnuður hyggst
ná settu markmiði með kerfisuppbyggingu.

Kerfismynd
Við þetta verður til kerfismynd þar sem hvert
tæki fær númer.
Þá er mikilvægt að lýsa því hvaða hlutverki
tækið gegnir og hvernig viðkomandi tæki fellur
inn í heildarmyndina og hvaða áhrif það hefur á
önnur tæki.
Að þessu loknu eru unnar aðrar teikningar og
útboðsgögn ef það á við.
Frá
hönnuði
fara
teikningar
til
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byggingarfulltrúa til samþykktar.
Það hefur verið mín trú að hlutverk
byggingarfulltrúa væri að yfirfara teikn-ingar til að
tryggja að kerfið uppfyllti kröfur laga og reglugerða.
Ennfremur ættu þeir með úttektum sínum að
tryggja að kerfin væru í samræmi við áður nefndar
teikningar.

Byggingarfulltrúar.
En samkvæmt bréfi frá formanni félags
byggingarfulltrúa þá eiga þeir engan þátt í því að
tryggja virkni kerfanna og bera enga ábyrgð á því að
verkþættir hafi verið samræmdir.
Hlutverk þeirra gagnvart húsbyggjanda virðist
því fyrst og fremst vera að yfirfara forsendur og
skjalavarsla, en samkvæmt skýrslunni vantar mikið
á að skjalavörslu og úttektum sé sinnt sem skildi.
Maður spyr sig hvaða tilgang yfirferð á
teikningum og stimplun þeirra hefur þá.

Þórir Guðmundsson
verkfræðingur
formaður
Lagnafélags Íslands

Iðnaðarmenn.
En iðnaðarmönnum ber skilda til að vinna eftir
samþykktum teikningum frá byggingarfulltrúa.
Verkþáttur iðnaðarmanna felst í því að
smíða og afla þess efnis sem þarf í kerfið til
að koma kerfinu upp. Ef við lítum til hita- og
loftræstikerfanna þá koma að þeim verkþætti í það
minnsta blikksmiður, pípulagnamaður, rafvirki og
svo jafnvel forritari og fl.
Það er ekki lagt á neinn þessara aðila að hafa
djúpa þekkingu á verkþætti annarra í þessu ferli.
Hér verða menn að styðjast við hönnunargögn og
vinna samkvæmt þeim.
Þó svo að allir þeir aðilar sem að kerfinu koma
hafi skilað góðu verki þá er það því miður ekki
trygging fyrir því að kerfið virki eins og upphaflega
var til ætlast.
Það er ákveðið óuppfyllt gat í ferlinu.
Það er ákveðið óuppfyllt gat í vinnslu ferlinu.
Það vantar samhæfingu vinnu allra sem að
verkinu komu. Þessi samhæfing kemur fram
í prófunum á kerfinu sem geta oft verið mjög
tímafrekar.
Slíka verkþætti hentar ákaflega illa að bjóða út
og eru því miður oft ekki unnir eins vel og ástæða er
til. Það þurfa oft allir sem að kerfinu stóðu að koma
að þessari vinnu.
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Handbók lagnakerfa.
Nokkuð hefur verið um að það hefur verið lagt á iðnaðarmanninn
í útboðsgögnum að útbúa rekstrar-leiðbeiningar og/eða
handbækur. Að öllu jöfnu felst í þessu að iðnaðarmenn hafa hver
fyrir sig safnað saman tækniblöðum framleiðanda tækja, sett upp
skema um viðhald og hvernig skal staðið að því.
Þetta er að sjálfsögðu mikilvægt fyrir rekstur kerfisins en má
samt ekki rugla saman við eiginlega handbók lagnakerfa
eins og hún er td sýnd í Handbók lagnakerfa nr. 29 frá Lagna-félagi
Íslands.
Þar eiga forsendur kerfisins að koma fram. Sú bók sem
iðnaðarmenn eru að gera mætti kalla þjónustubók til að valda ekki
misskilningi. Uppsetning handbókarinnar kemur fram á bls. 21 í
Skýrslu um skoðun á hita og loftræstikerfa. Sjá skýrsluna á
heima-síðu lafi.is
Þetta er bókin sem farið er í þegar upp koma athugasemdir um
að kerfið virki ekki. Þar má þá skoða hvort um er að ræða frávik frá
upphaflegum forsendum.

Og í framhaldi af því úttekt óháðs aðila á kerfinu og
handbókinni.
Ég held að það fyrirkomulag sem er á eftirliti með rafkerfum
henti líka í lagnakerfum.
Gerðar eru ríkar kröfur um frágang og eftirlit er í formi stikkprufa
og fyrirtæki sem hafa sýnt góðan frágang lenda sjaldnar í
úttektum. Við þurfum að klára málið til enda.
Það er ekki ásættanlegt fyrir neinn þeirra aðila sem að
lagnaverki koma að metnaður þeirra til að skila góðu handverki og
hugverki sé hafður að litlu eða engu með því að málin séu ekki
kláruð. eða samsvarandi leiðbeiningar um loftræstikerfi eigi að
vera aðgengileg eftirlitsaðila.
Það eru þessi atriði sem ráða mestu um hversu heilsusamlegt
umhverfið innan dyra er og það skiptir miklu máli því fólk ver 8090% af tíma sínum þar.
Til skýringar skal tekið fram að:

Lokapunkturinn.
Var kerfinu nokkurn tíman ætlað að anna uppkomnum
aðstæðum.
Þetta er líka bókin sem farið er í til að skoða hvort hægt er og
þá hvaða breytingar þurfi að gera til að kerfið geti annað breyttum
aðstæðum.
Þetta er líka bókin sem farið er í þegar nýr aðili kemur að kerfinu
og þarf að vita hvernig kerfið á að vera að vinna.
Þetta er líka bókin sem á að leggja fram þegar kemur að óháðri
úttekt á kerfinu.
Teikningarnar einar og sér duga ekki. Þar sem nánast allt það
mikilvægasta sem kemur fram í þessari bók kemur frá hönnuði þá
er rétta leiðin að hönnuður sjái um gerð bókarinnar.
Handbókin á að vera eðlilegur hluti af hönnunarferlinu.
Lokapunkturinn.
Þjónustuhandbók er önnur bók og á ekki að rugla saman við hina
eiginlegu handbók.
Í lok ferilsins eru iðnaðarmenn og hönnuðir látnir undirrita
yfirlýsingu um að búið sé að stilla kerfin og prófa sam-hæfingu
tækja.
Því miður held ég að hér sé oft pottur brotinn.
Þegar að þessu er komið þá er oftar en ekki komin pressa á að
ljúka lokaúttekt.
Húsið á að fara í rekstur og það er engin tími til að bíða eftir að
menn klári prófanir og stillingar tækja.
Það verður að gefa úttektum eðlilegan tíma.

Úttekt óháðs aðila.
Það er mín skoðun að það sem meðal annars megi læra af
þessari skýrslu sé það að auka þurfi kröfur til lokafrágangs
lagnakerfa og koma á árangursríku eftirliti á þessum lokafrágangi.
Þetta verður best gert með því að gera skilyrðislausa kröfu um
skil á handbók hvers lagnakerfis.
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Kynning á Umhverfisstofnun, og
heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga
Aðkoma Umhverfisstofnunar og
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
að loftræstikerfum.
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir taka
til hvers konar starfsemi og framkvæmda hér á
landi. Markmið þeirra er að búa landsmönnum
heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast
í ómenguðu umhverfi. Athugið að umhverfi hér er
bæði innan dyra, þar sem við verjum um 90% tíma
okkar og utan dyra.
Hollustuhættir og mengunarvarnir taka til 5
atriða - hollustuverndar – mengunarvarnareftirlits
– vöktunar - tengdra rannsókna - og fræðslu um
þessi mál.
Hollustuvernd tekur til eftirlits með alls konar
efnum, húsnæði, öðrum vistarverum og umhverfi
þeirra og öryggisþáttum þeim tengdum. Einnig tekur
hún til sóttvarna og fræðslu í þessum efnum.

Hlutverk Umhverfisstofnunar
Hlutverk Umhverfisstofnunar er að annast
eftirlit með framkvæmd þessara laga og að vera
stjórnvöldum til ráðuneytis um málefni er undir
lögin falla.
Stofnunin hefur yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti
Í yfirumsjón felst samræming heilbrigðiseftirlits,
þannig að framkvæmdin sé með sama hætti á
landinu öllu.
En í því augnamiði hefur Umhverfisstofnun í
samvinnu við heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga gert
samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir starfsleyfisskylda
starfsemi, sem ég kem að síðar.
Stofnunin skal sjá um gerð fræðsluefnis, upplýsa
og fræða þá er starfa að heilbrigðiseftirliti. Hún á
einnig að gera leiðbeiningar og viðmiðunarreglur
fyrir eftirlitið.

Liður í fræðslu
Liður í fræðslu eru ýmis námskeið fyrir
heilbrigðisfulltrúa. Sem dæmi má nefna
námskeið um loftræstikerfi sem haldið var
fyrir heilbrigðisfulltrúa í Lagnakerfamiðstöð
Íslands haustið 2006. Í framhaldi af því
var efnt til samvinnuverkefnis Lagnafélags
Íslands, Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og
Umhverfisstofnunar, sem var skoðun á hita og
lagnakerfum, í völdum húsum um allt land. En það
er skýrsla þessa verkefnis sem fjallað er um hér á
ráðstefnunni í dag.
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Reglugerð um hollustuhætti
Reglugerð um hollustuhætti er sett til að
stuðla að framkvæmd laga um hollustuhætti og
mengunarvarnir.
Markmið hennar er að stuðla að framkvæmd
hollustuverndar og samræma heilbrigðiseftirlit. Í
henni eru settar fram lágmarkskröfur til einstakra
þátta sem þar er fjallað um.
Stofnanir, fyrirtæki og önnur starfsemi sem
talin er upp í fylgiskjali 1 með reglugerðinni skulu
hafa gilt starfsleyfi gefið út af heilbrigðisnefnd.
Hér er um að ræða stofnanir og fyrirtæki þar sem
almenningur leitar ýmiss konar þjónustu s.s skólar
, heilbrigðisstofnanir, dvalarheimili, veitinga- og
gististaðir, sundlaugar og íþróttamannvirki svo
eitthvað sé nefnt.

Brynja Jóhannsdóttir
fagstjóri á sviði
umhverfisgæða hjá
Umhverfisstofnun

Landinu er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði.
Heilbrigðiseftirlit veitir starfsleyfi sem byggir á
samræmdum starfsleyfisskilyrðum sem ég nefndi
hér áðan.
Þar eru sett fram ýmis skilyrði úr
hollustuháttareglugerðinni, sem reksturinn á að
uppfylla í því augnamiði að viðhalda heilsusamlegu
umhverfi bæði innan- og utandyra.
Húsnæðið þarf að hafa hlotið samþykki
byggingarnefndar fyrir starfsemina og fullnægja
almennum skilyrðum fyrir rými, birtu, upphitun og
loftræstingu.
Þar segir að rekstraraðili beri ábyrgð á rekstri
fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og
reglum sem eiga við um starfsemina sé fylgt, sem
og kröfum í starfsleyfi.
Starfsleyfisskilyrðin varða aðbúnað, þrif,
umgengni og viðhald húsnæðis, sem eiga að
vera með þeim hætti að þeir sem þar dvelja og
starfa eða nálægir íbúar hljóti ekki heilsutjón eða
óþægindi af.
Um loftræstikerfi segir að þau eigi að þjónusta
reglulega. Þjónustuhandbók eða samsvarandi
leiðbeiningar um loftræstikerfi eigi að vera
aðgengileg eftirlitsaðila.
Það eru þessi atriði sem ráða mestu um hversu
heilsusamlegt umhverfið innan dyra er og það
skiptir miklu máli því fólk ver 80-90% af tíma sínum
þar.
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Til skýringar skal tekið fram að:

Grípa til þvingunarúrræða

Heilbrigðiseftirlit hefur eftirlit með hollustuháttum og öryggi
almennings. Vinnueftirlitið fer með eftirlit með hollustuháttum og
öryggi starfsfólks.
Í starfsleyfi fyrir stofnanir, þar sem viðkvæmir hópar dvelja
t.d. dvalarheimili, heilbrigðisstofnanir, sund- og baðstaðir og
skólar getur heilbrigðisnefnd gert kröfu um innra eftirlit, þar sem
skrá á tíðni og framkvæmd þrifa á húsnæði, viðhaldi og rekstri
loftræstikerfis svo eitthvað sé nefnt.
Innra eftirlit er eftirlit rekstraraðila með eigin starfsemi,
framkvæmt af starfsmönnum hans eða þjónustuaðila, í þeim
tilgangi að tryggja að kröfur í starfsleyfi eða reglugerðum séu
uppfylltar.

Ef rekstraraðili sinnir ekki úrbótum getur þurft að grípa til
þvingunarúrræða. En þau eru:
1. að veita rekstraraðila áminningu.
2. dagsektir
3. tímabundin stöðvun rekstrar, að hluta eða öllu leyti.
4. afturköllun starfsleyfis.
Í öllum tilvikum hefur rekstaraðili andmælarétt.
Gæta verður að meðalhófsreglu stjórnsýslulaga þegar grípa þarf
til þvingunarúrræða og hafa þau ekki harðari en efni standa til.

Venjubundið heilbrigðiseftirlit
Þannig felst venjubundið heilbrigðiseftirlit með loftræstikerfum
fyrst og fremsts í því að kanna hvernig rekstraraðili annast
kerfið, hvort gerður hafi verið samningur við þjónustuaðila, hvort
þjónustubók sé til staðar, hvort síuskipti fari fram reglulega
og hvenær eða hvort kerfið hefur verið hreinsað. Eftirlit vegna
kvörtunar um lélega loftræstingu getur kallað á að frekari skoðun
fari fram á kerfinu og getur heilbrigðiseftirlit þá gert kröfu um að
rekstraraðili kalli á sérfræðing til þess.
Tíðni eftirlits fer eftir mati eftirlitsaðila (háð eðli starfseminnar
– oftar þar sem viðkvæmir hópar dvelja eða þar sem mikið álag
er og smithætta). Að loknu eftirliti er skilað eftirlitsskýrslu og þar
er tekið fram hvort úrbóta sé þörf og ef svo er þá er gefinn frestur
til úrbóta. Fresturinn fer eftir alvarleika þeirra atriða, sem gerð er
athugasemd við. Oftast bregðast rekstraraðilar vel við og bæta úr
innan gefins frests.
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Að lokum vil ég láta það koma hér fram
Að lokum vil ég láta það koma hér fram að heilbrigðisfulltrúar
sem tóku þátt í námskeiðinu 2006 og í samstarfsverkefninu um
skoðun á hita- og lagnakerfum voru mjög ánægðir með hvort
tveggja og fannst þeir hafa mikið gagn af.
Umhverfisstofnun hefur áhuga á frekari samvinnu við
Lagnafélagið um námskeið fyrir heilbrigðisfulltrúa og gerð gátlista
fyrir eftirlit með hita- og loftræstikerfum.
Ég þakka Lagnafélaginu fyrir gott samstarf og þá sérstaklega
Kristjáni Ottóssyni sem hafði veg og vanda af undirbúningi og
framkvæmd skoðunarverkefnisins og gerð skýrslunnar.
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Heilnæm innivist

Brynja Jóhannsdóttir
Ráðstefna Lagnafélags Íslands
8. apríl 2010

• Markmið laga
um hollustuhætti og mengunarvarnir
og hlutverk Umhverfisstofnunar
• Markmið reglugerðar
um hollustuhætti og hlutverk
Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
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Markmið laganna
•

Búa landsmönnum
heilnæm lífsskilyrði

•

Vernda þau gildi sem felast í
ómenguðu umhverfi

Hollustuhættir og mengunarvarnir taka til
- Hollustuverndar
- Mengunarvarnareftirlits
- Vöktunar
- Tengdra rannsókna
- Fræðslu um þessi mál
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• Hollustuvernd tekur til eftirlits með
- Alls konar efnum
- Húsnæði,öðrum vistarverum
og umhverfi þeirra
- Öryggisþáttum þeim tengdum

• Hollustuvernd tekur til
- Sóttvarna
- Fræðslu í þessum efnum

Umhverfisstofnun
• Hefur eftirlit með
- Framkvæmd laga um hollustuhætti
og mengunarvarnir
- Reglugerðum settum samkvæmt lögunum
• Er stjórnvöldum til ráðuneytis um málefni
er undir lögin falla
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Umhverfisstofnun
• Hefur yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti
Í yfirumsjón felst
- Samræming eftirlitsins
- Fræðsla til eftirlitsfulltrúa
- Gerð leiðbeininga og viðmiðunarreglna
um framkvæmd eftirlitsins

Reglugerð um hollustuhætti
• Markmið
- Stuðla að framkvæmd hollustuverndar
- Samræma heilbrigðiseftirlit
• Í reglugerðinni koma fram lágmarkskröfur
til einstakra þátta sem þar er fjallað um.
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Heilbrigðiseftirlit

Landinu er skipt í 10 heilbrigðiseftirlitssvæði.

Starfsleyfi
Samræmd starfsleyfisskilyrði fjalla um
• Ábyrgð rekstraraðila

• Aðbúnað og þrif
• Umgengni og viðhald húsnæðis
• Rekstur loftræstikerfis
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Eftirlit
• Innra eftirlit – skráning
• Tíðni eftirlits
• Eftirlitsskýrsla

Þvingunarúrræði
• Áminning
• Dagsektir
• Tímabundin stöðvun rekstrar
• Afturköllun starfsleyfis
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Hver ber ábyrgð á lokafrágangi
hita- og loftræstikerfa?
Í upphafi vil ég þakka

Í upphafi vil ég þakka fyrir að vera boðið að segja
nokkur orð á ráðstefnunni sem hér er boðað til í
þeim tilgangi að eiga samræður um mjög mikilvægt
mál sem búið er að leggja faglegt mat á í sérstakri
skýrslu.
Þar er gerð grein fyrir úttekt á 34 opinberum
byggingum og einu hóteli. Þessar byggingar eru
að því er sýnist víðsvegar á landinu. Þetta er
athyglisverð skýrsla og vel fram sett þannig að
auðvelt er að átta sig á boðskap hennar þrátt fyrir
að hafa litla innsýn í faglega þáttinn.
Mikilvægt er að fjölmargir fagaðilar hafa komið
að vinnu við skýrsluna en þess vegna er líklegra
en ekki að nauðsynlegar úrbætur náist fram í góðu
samstarfi þeirra sem að því þurfa að koma.
Einnig er mjög mikilvægt að á þessari ráðstefnu
tala margir með mikla þekkingu á þessum málum og
geta lagt mikið til þess að takast á við þá vankanta
sem sníða þarf af skv. skoðun á lokafrágangi hitaog loftræstikerfa.
Það er ljóst að á síðustu áratugum hafa orðið
miklar breytingum á lagnakerfum bygginga,
hvort sem það eru hita- og neysluvatnskerfi eða
loftræstikerfi.

Spurningin sem þá hlýtur að
vakna er þessi:

Hafa tæknimenn fylgt eftir þessari þróun til
enda? Í skýrslunni kemur fram að í umræddum
35 byggingum er mikill misbrestur á að þessum
fullkomnu lagnakerfum hafi verið skilað í samræmi
við kröfur og þau virðast ekki fá það eftirlit og
þjónustu sem þörf er á. Og það vantar ansi oft
handbók.
Það kemur glöggt í ljós að margir fagmenn, koma
að uppsetningu og frágangi lagnakerfa.

Það virðist liggja í augum uppi

Það virðist liggja í augum uppi að hverju
lagnakerfi verður að fylgja handbók eða
greinargóðar upplýsingar. Maður kaupir ekki tæki,
sama hvaða nafni það nefndist, sími, úr, örbylgjuofn,
bíll eða hvað annað öðruvísi en það fylgi handbók.
Tækið á að virka í samræmi við það sem handbókin
segir til um.
Handbók með lagnakerfum hlýtur að eiga vera
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það greinargóð að þó allt aðrir fagmenn, en settu
upp kerfin og gangsettu þau, komi að þeim ef
eitthvað á bjátar, geti fyrirhafnarlítið sett sig inn í
hvaða tækni þeir eru fást við.
Það er einn úr hópi þeirra fjölmörgu fagmanna
sem að byggingunni koma sem er ábyrgur
fyrir samræmingu og frágangi og það er
byggingarstjórinn. Í skýrslunni er áberandi sú
gagnrýni að þetta embætti sé ekki að virka og
byggingarreglugerðin ekki heldur.

Halldór Halldórsson
bæjarstjóri
Ísafjarðarbæjar og

Ég held að þeir sem sveitarfélögum stjórna...

formaður Sambands
Íslenskra sveitarfélaga

Ég held að þeir sem sveitarfélögum stjórna, hvort
sem það eru kjörnir fulltrúar eða embættismenn,
hafi ekki gert sér nægilega vel grein fyrir þeirri
staðreynd sem skýrslan sýnir; að lagnakerfi í
byggingum þurfa eftirlit og þjónustu frá þeim degi
sem þau eru sett í gang. Það er búið að byggja,
skila af sér, fá lokaúttekt og húsið er tilbúið.
Eilífðarvélin er tekin til starfa.
En rétt eins og bíllinn minn á að virka í samræmi
við það sem handbókin framleiðanda hans segir
hlýtur lagnakerfi húss að eiga að virka í samræmi
við handbók ef við erum svo heppin að hún sé til
staðar. Við hljótum að gera ráð fyrir því að fagfólkið
takist á við þetta mál og færi það til betri vegar. Hitt
er annað mál að kjörnir fulltrúar og embættismenn
þurfa að vita af þessu og fara fram á aukið eftirlit
og faglegri úttektir. Það segir skýrslan okkur að
verði að gerast.

Grein byggingafulltrúans í
Reykjavík

Grein byggingafulltrúans í Reykjavík birtist í
fréttabréfi Lagnafélagsins og á heimasíðu þess.
Hann segir m.a. að byggjandi beri ábyrgð á þeirri
vöru, þ.e. byggingu, sem hann framleiðir og að
hún uppfylli lágmarksákvæði laga- og reglugerða.
Og hann segir að hvergi í byggingarreglugerð
komi fram að það sé hlutverk byggingarfulltrúa
að sjá um að lagnakerfi séu rétt stillt, samvirkni
stýritækja hafi verið sannreynd og sé í samræmi
við handbók lagnakerfa sem sé ekki nefnd á nafn í
byggingarreglugerðinni.
Og svo ég vitni að lokum beint í bréf
byggingarfulltrúans í Reykjavík:
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,, Lagnakerfi bygginga eru hönnuð af löggiltum hönnuðum sem
bera ábyrgð á verki sínu. Kerfin eru lögð af löggiltum iðnmeisturum
eftir faggreinum sem bera ábyrgð á sínum verkum. Í sameiningu
bera þessir aðilar ábyrgð á því að viðkomandi lagnakerfi skili því
sem til var ætlast og sé hagkvæmt í rekstri.
Því til sönnunar ber byggingarstjóra að leggja fram við
lokaúttekt sbr. gr. 53 í byggingarreglugerð nr. 441/1998 yfirlýsingar
ábyrgðaraðila sem upp eru taldir í greininni um fullbúið lagnakerfi
sem uppfylli að öllu leyti hönnunarforskriftir.
Byggingarfulltrúar bera ábyrgð á að svo sé gert og jafnframt
með áfangaúttektum sbr. ákv.48. gr. byggingarreglugerðar, að
lagnakerfi, efni og íhlutir þeirra séu samræmt hönnunargögnum,
stöðlum og reglugerðum."
Þarna skrifar maður með mikla reynslu og þekkingu um hvað
er hlutverk hvers og eins. Þess vegna ætti grein hans að nýtast
til að ræða málið í heild og einnig um hlutverk byggingarfulltrúa
sveitarfélaganna.

En þá komum við aftur að þeim mikilvæga þætti

En þá komum við aftur að þeim mikilvæga þætti í skýrslunni að
hvert lagnakerfi er orðið það fjölbreytt eða flókið að þeir fjölmörgu
sem að þeim koma eiga fullt í fangi með að hafi yfirsýn yfir kerfin.

Þá má spyrja; hvernig er hægt að ætlast til þess að lítið
embætti, sem jafnvel er eins manns embætti, hafi þá fjölþættu
þekkingu að geta tekið út kerfin á gagnrýninn hátt og sagt fyrir um
hvað á bjátar? Í bréfi byggingarfulltrúans í Reykjavík kemur líka
fram að þetta sé ekki hlutverk byggingarfulltrúa heldur á hann að
fá staðfestingu á að allt virki skv. hönnunarforsendum, og kannski
handbók síðar meir, frá byggingarstjóra.
Engu að síður er nauðsynlegt fyrir byggingarfulltrúa að hafa góða
þekkingu og yfirsýn. Það er langt síðan hita- og neysluvatnskerfi
ásamt loftræstikerfum urðu úttektarskyld.

Við lestur skýrslunnar
Við lestur skýrslunnar og annarra gagna er mín niðurstaða
sú að við þurfum að styrkja þetta kerfi í sessi. Það þarf að gera
breytingar á byggingarreglugerð. Við þurfum að vera sammála um
hlutverk hvers og eins og skilgreina betur ef því er ábótavant.
Það á að skoða hvort óháður utanaðkomandi aðili eigi að gera
úttektir. Og það þarf að styrkja byggingarstjóraembættið í sessi.
Þannig verður auðveldar fyrir byggingarfulltrúa sveitarfélaganna
að fylgja eftir að; ,,lagnakerfi, efni og íhlutir þeirra séu
samkvæmt hönnunargögnum, stöðlum og reglugerðum."

Og við sveitarstjórnarmenn
Og við sveitarstjórnarmenn þurfum að vera enn meðvitaðri
um þessi mál. Skýrslan um lokafrágang hita- og loftræstikerfa
er aðgengileg og fljótlesin og ætti að nýtast vel til þess. Hversu
margir sveitarstjórnarmenn lesa hana veit ég ekki. Hins vegar
hljóta allir byggingarfulltrúar að kynna sér efni hennar og setja það
á dagskrá hjá sér að bæta þau vinnubrögð sem hægt er að bæta.
Ég er þess fullviss að sú umræða sem Lagnafélag Íslands í
samstarfi við fjölmarga aðila hefur beitt sér fyrir um þessi mál mun
skila árangri. Samstarf um úrbætur er lykilinn að þeim árangri.
Skýrslan góða og þessi ráðstefna marka vonandi eftirminnileg
tímamót í þeirri viðleitni fagmanna að gera gott verk enn betra.

Endurskoða byggingareglugerðina frá
1998
Það þarf auðsjáanlega sé mið tekið af skýrslunni að endurskoða
byggingareglugerðina frá 1998 og það verk er hafið. Þá liggur
fyrir frumvarp að nýjum lögum um byggingar þar sem skipulagsog byggingarlög eru skilin í sundur. Vonandi verða lögin og ný
reglugerð þannig úr garði gerð að þar tekið á þeim þáttum sem
ekki hafa reynst sem skyldi og þar hefur verið nefnt embætti
byggingarstjórans.
Það má skoða hvort rétt sé að koma á fót sérhæfðum úttektarog vottunarstofum, það getur þurft að leita til fleiri en einnar þegar
um stórar byggingar og flókin lagnakerfi er að ræða. Rétt er að
hafa þetta í huga þegar umsagnir um lagafrumvarpið eru sendar
til Alþingis.
Ég átta mig ekki á því hvort þetta hefur einhver stórkostleg
áhrif á embætti byggingarfulltrúa. Erum við kannski að krefja þá
um þekkingu sem ekki er mögulegt að einn maður búi yfir eða
er verið að oftúlka hlutverk byggingarfulltrúans en ég skil bréf
byggingarfulltrúans í Reykjavík þannig að svo sé.
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Handbók lagnakerfa
Inngangur
Núverandi handbók loftræsti- og lagnakerfa
(Handbók 29) var gefin út í desember 2002, þá voru
liðin 12 ár frá útgáfu fyrstu drögum af handbók sem
Lagnafélag Íslands gaf út (Lagnafréttir 8).
Handbók 28 var gefin út September 1999. Talin
var þörf á nýrri bók þar sem ýmislegt hafði breyst á
svið loftræstingar t.d þróun stjórnkerfa og ekki síst
vegna tilkomu nýrrar byggingarreglugerðar, þar sem
m.a eru gerðar meiri kröfur til hönnuða og verktaka
um frágang og úttekt á lokafrágangi loftræsti- og
hitakerfa.
Handbók 29 er sú fyrirmynd sem flestar stærstu
verkfræðistofurnar ásamt Byggingafulltrúanum í
Reykjavík hafa mælt með að stuðst væri við í gerð
handbókar fyrir loftræsti- og lagnakerfi.

Handbók lagnakerfa
Hlutverk handbókar er að halda til haga öllum
nauðsynlegum upplýsingum á einum stað um
lagnakerfin sem geta komið að notum þegar kerfi
eru stillt, einnig þegar þarf að endurnýja eða breyta
einstaka hluta kerfanna t.d stjórnloka eða hitafleti
í loftræstingu. Handbókin þarf að vera það skýr og
skilmerkileg og innihalda nægar upplýsingar þannig
að hver sá þjónustu eða rekstraraðili sem kemur að
kerfum eftir afhendingu, eigi að geta sett sig inn í
kerfin án vandræða. Handbókin er því mikilvægt
gagn fyrir rekstraraðila til að viðhalda lagnakerfum.
Ekki má rugla saman þjónustubók og handbók.
Þjónustubók er unnin upp úr handbók. Hlutverk
þjónustuhandbókar er að hjálpa rekstrar aðila að
halda utan um reglubundna þjónustu við lagnakerfi,
um tíðni og umfang eftirlitsins og hvernig að
viðhaldi skal staðið, t.d loftsíuskipti, hreinsun á
ristum og stokkum, reimaskipti og þess háttar hluti.

Til að hönnun sé hnitmiðuð
Til að hönnun sé hnitmiðuð og takist vel þarf
m.a skipulagningu, handbók gagnast vel til að
ná því markmiði. Efni í handbók verður raunar til
jafnóðum og hönnun fer fram, þannig að segja má
að gerð handbókar sé eðlilegur hluti hönnunarferils
og stuðlar að agaðri vinnubrögðum. Handbókin er
því samantekt á gögnum sem verða til við hönnun

Lagnafréttir 38

og smíði lagnakerfa, lýsir hönnunarforsendum
lagnakerfa hlutverki þeirra og virkni. Handbókin
gefur heildarsýn yfir umfang lagnakerfa, fram
kemur hverjir standa að framkvæmd og hverjir eru
söluaðilar tækja. Mikilvægustu kaflarnir eru þó um
samvirkni og stillingu tækja og lýsing á því hvernig
hönnuður ætlast til að kerfin vinni.

Handbókinni lýkur með
yfirlýsingu

Heiðar Jónsson

Handbókinni lýkur með yfirlýsingu og undirskrift
allra sem að hönnun og uppsetningu kerfanna
komu, um að kerfin séu stillt, hreinsuð, samvirkni
tækja prófuð og afköst samkvæmt hönnunarforskrift
og kerfin fullbúið til notkunar. Þegar verkkaupi
fær afhenda handbókina með þessari undirritaðri
yfirlýsingu þá á það að vera ákveðin trygging fyrir
því að hafa fengið það sem hann borgaði fyrir. Þegar
fram líða stundir er handbókin miklivægt gagn fyrir
rekstraraðila lagnakefa þegar kemur að viðhaldi. Ef
engin handbók er til um kerfin er ekki víst að það
sé mögulegt að halda þeim við þannig að þau skili
hlutverki sínu eins og til var ætlast í upphafi.

fræðingur hjá

byggingatækniMannvit hf.

Handbók unnin samhliða hönnun
Þó að handbók sé unnin samhliða hönnun þá
hlíst alltaf kostnaður við gerð hennar. Eins og allan
annan kostnað við húsbyggingu þá ber verkaupinn
þann kostnað. Þegar hönnun er boðin út í harðri
samkeppni þá er handbókin oft ekki meðal þeirra
gagna sem eru inn í tilboðum hönnuða þar sem ekki
er skilda að leggja fram handbók eins og t.d gildir
um teikningar að lagnakerfum. Sú verklagsregla
hefur oft tíðkast að gerð handbókar er komið í
hendur verktaka. Oftar en ekki eru þær handbækur
sem eru þannig til komnar ófullnægjandi og mjög
oft í formi samansafns af bæklingum sem innihalda
tækniupplýsingar um þann búnað sem er í kerfinu.
Ekki við verktakan að sakast, þar sem verktakinn býr
ekki yfir þeim upplýsingum sem í góðri handbók þarf
að vera t.d hönnunarforsendur og samvirkni tækja,
þessar upplýsingar liggja hjá hönnuði.

Breyta þarf verklagi
Breyta þarf þessu verklagi og koma gerð
handbókarinnar alfarið á hönnuði og að þeir séu
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ábyrgðarmenn hennar, en þó með þeirri aðkomu verktaka að leggja
fram stilliskýrslur, tækniupplýsingar og viðhaldsleiðbeiningar
frá framleiðendum um þann búnað sem notaður er í kerfin.
Við úttekt á lagna og loftræstikerfum er handbókin mikilvægt
gagn, vegna þess að í henni eiga að vera allar nauðsynlegar
upplýsingar um búnað og virkni kerfanna. Það er því vanséð
hvernig hægt er að gera fullnægjandi lokaúttekt án handbókar.
Ekki er gerð krafa af opinberum aðilum en sem komið er, t.d af
byggingarfulltrúaembættum að handbókin sé gagn sem ber að
leggja fram, þó svo að byggingarfulltrúinn í Reykjavík mæli með
notkun hennar. Verkkaupi getur hins vegar gert að skilyrði að bókin
sé eitt af þeim gögnum sem skila skal. Gera má ráð fyrir því að
opinberir aðilar sem standa að framkvæmdum fari að gera kröfu
um að handbók liggi frami við lokaúttekt. Handbók lagnakerfa
er ekki síður mikilvægt gagn á sama hátt og teikningar. Því væri
heppilegt að það væri krafa samkvæmt byggingarreglugerð að
það bæri að leggja handbók fram við lokaúttekt. Handbókin byrjar
með upptalningu á þeim sem að verki koma. Það er mikilvægt
að það komi fram. Því að hugsanlega þarf að leita til hönnuða
og framkvæmdaaðila þegar fram líða stundir ef t.d þarf að gera
breytingar á kerfum.

Hönnunarforsendur
Mikilvægt er fyrir hönnuði og kaupendur lagnakerfa að
hönnunarforsendur séu settar fram áður en eiginleg hönnunarvinna
hefst. Mikil ábyrgð hvílir á hönnuði að gera verkaupa grein
fyrir forsendum og mismunandi leiðum að því markmiði að
verkkaupinn fái það sem hann er að óska eftir. Hafa ber í huga að
verkaupi í flestum tilvikum hefur ekki þekkingu á að greina á milli
mismunandi lausna, kosti og galla, því þarf að tryggja það að sá
skilningur sé fyrir hendi þegar forsendur eru ákveðnar og lagðar
fyrir. Það er ekki óeðlilegt að verkkaupi leiti eftir áliti annars
lagnahönnuðar eða hönnunarstjóra þegar hönnunarforsendur
eru komnar á blað, sérstaklega í stærri kerfum. Það er ekki síður
hagsmunamál fyrir hönnuðinn að forsendur séu yfirfarnar og
samþykktar með undirskrift verkkaupa.
Hönnuður er ráðgjafi verkaupa hvernig best er staðið að
lagnakerfum miðað við aðstæður hverju sinni. Það er auðvitað
óskastaða hvers hönnuðar að fá allt það fé og pláss í húsbyggingu
sem til þarf til að hanna t.d gott loftræstikerfi, en því miður er
það þannig að oft er takmarkað fé ætlað til verksins, takmarkað
rými eða að verkkaupi óskar eftir afkastaminni loftræstingu en t.d
staðlar kveða á um. Því þarf að vega og meta hvað hægt er að gera
miðað við þær aðstæður sem til staðar eru og leggja fram lausnir
miðað við það . Það er m.a af þessu sökum sem hönnunarforsendur
þurfa að liggja fyrir, til að koma í veg fyrir misskilning, þannig að
verkaupi búist ekki við Cadilac, þó að hann hafi beðið um Trabant.
Þetta er sagt með fullri virðingu fyrir Trabant, því stundum er
verkaupinn ekki að biðja um annað. En eins og fyrr segir er
nauðsynlegt að ekki sé vafi á því sem óskað er eftir. Til þess eru
hönnunarforsendur m.a settar fram.

Kerfismyndir af öllum lagnakerfum
Kerfismyndir af öllum lagnakerfum eru í sérstökum kafla í
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handbókinni hvert með sýnu númeri. Kerfismyndir eru nauðsynlegar
fyrir alla aðila sem koma að uppbyggingu kerfisins og fyrir þá sem
að sinna viðhaldi síðar, á þeim er hægt á fljótvirkan hátt að sjá
hvernig tækjabúnaðinum er stillt upp í kerfinu hver á sínum stað.
Á kerfismyndum koma fram öll þau tæki sem eru í hverju kerfi
fyrir sig. Hvert tæki er númerað. Þessi númer eru síðan kennimerki
hvers tækis og eru notuð þegar kemur að kerfislýsingum og
lýsingum á samvirkni tækja. Kerfismyndir eru fyrstu skref í hönnun
lagnakerfa eftir að hönnunarforsendur liggja fyrir.

Í handbókinni eiga að vera kerfislýsingar
Í handbókinni eiga að vera kerfislýsingar af kerfum, hvert með
sínu númeri sem er í samræmi við númer á kerfismynd, þar kemur
fram í texta hvernig hönnuður ætlast til að kerfin virki og hvernig
þau tengjast jafnvel öðrum kerfum. Kerfislýsingin er mikilvæg
fyrir stýringahönnuðinn. Eftir þessari lýsingu og töflu sem lýsir
samvirkni tækja forritar hann hvernig stýrivélarnar stjórna kerfinu.
Heppilegast er að huga að kerfislýsingum og samvirkni tækja
fljótlega á hönnunarferlinum, m.a til þess að stýringahönnuður
fái gögn sem fyrst til að vinna eftir. Þegar stýringahönnuður hefur
lokið sinni hönnun þá leggur hann fram sitt framlag í handbókina,
sem er rafstýriteikningar og virkni tölvustýringar.

Samvirkni tækja, afköst og stilling
Mikilvægur kafli í handbókinni er lýsing á samvirkni tækja,
virkni þeirra, afköst og stilling. Eins og fram er komið styðjast
stýringahönnuðir við þessa töflu og kerfislýsingu þegar rafstýringar
og forritun er hönnuð. Eftirfarandi upplýsingar eiga að koma fram í
töflu um samvirkni tækja.
(Kerfis – og tækjanúmer, ( Heiti tækis), (Sett upp af), (Lagt til
að), (Kennistærðir-lýsing), (Gerð), (Hlutverk) (Óskgildi / stilligildi /
öryggisstaða), (Stýrir), (Stýrist af), (Kerfi í gangi), (Slökkt á kerfi /
reykboð), (Inn og útgangar).
Þegar framkvæmd er lokið og búið er að afkastamæla og stilla
öll kerfi samkvæmt forskrift hönnuða og sannreyna að kerfin
vinni eins og til er ætlast og stilliskýrslur liggja fyrir samþykktar
af hönnuði og komnar í handbók, Þá staðfesta allir þeir sem að
hönnun og framkvæmd komu með undirskrift sinni í handbókinna
að svo sé. Byggingarfulltrúi fer fram á samskonar undirritaða
yfirlýsingu við lokaúttekt.

Niðurlag
Í nýútkominni skýrslu Lagnafélags Íslands eru tekin út 35
loftræstikerfi víðsvegar á landinu af væntanlega nokkur hundruð
kerfum sem eru í notkun. Samkvæmt þessari úttekt er ýmislegt
sem betur má fara, þó sérstaklega í sambandi við lokafrágang
kerfa. Það ber að árétta það að skýrslan er einungis um þessi 35
kerfi. Það er því ekki hægt að segja að þetta sé stóridómur um
hvernig málum er háttað í loftræsti og -lagnamálum í dag. Það má
vissulega færa rök fyrir því að þessi úttekt sé vísbending um að
betur má gera þó að margt hafi áunnist á undanförnum árum.
Má því segja að við lagnamenn höfum fengið gula spjaldið með
þessari úttekt, en ég tel að í heildina hafi orðið verulegar framfarir
í hönnun og uppsetningu loftræsti og lagnakerfa á síðustu 15-20
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árum. Í því sambandi er helst að nefna að stjórnkerfi eru orðin mjög
fullkomin. Möguleiki er á hússtjórnarkerfum með skjámyndum sem
sýna hvernig kerfin eru upp byggð og halda utan um óskgildi og
raungildi, sem gefur möguleika á betra eftirliti með kerfunum.
Loftræstisamstæður eru búnar öflugum varmaendurvinnslukerfum,
miklar framfarir hafa orðið í gerð dreifara bæði til hitunar og
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kælingar o.s.fr. En því er ekki að neita að við allir sem að lagna og
loftræstimálum koma höfum svigrúm til að bæta okkur.
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Heiðar Jónsson

YFIRLIT
❖
❖
❖
❖
❖
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Handbækur Lagnafélags Íslands
Til hvers handbók
Hvernig nýtist handbók hönnuði og verkkaupa
Hver ber kostnaðinn
Innihald handbókar
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HANDBÆKUR LAGNAFÉLAGS ÍSLANDS
❖ Handbók 8 (1990), drög að handbók
❖ Handbók 28 (1999)
❖ Handbók 29 (2002), fyrirmynd sem notuð er í dag

TIL HVERS HANDBÓK - HLUTVERK
❖
❖
❖
❖
❖
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Til að halda til haga öllum nauðsynlegum upplýsingum
á einum stað um lagnakerfin.
Mikilvægt gagn fyrir rekstraraðila lagnakerfa þegar
kemur að rekstri og viðhaldi.
Þjónustubók er unnin upp úr handbók.
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HVERNIG NÝTIST HANDBÓKIN HÖNNUÐUM
OG VERKKAUPA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hönnuður – Skipulagðari, hnitmiðaðri og agaðri
vinnubrögð.
Hönnuður – Samantekt á gögnum sem verða til við
hönnun. Yfirsýn yfir verkið.
Hönnuður – Eðlilegur hluti hönnunarferlis.
Verkkaupi – Nýtist við viðhald og rekstur kerfa.
Verkkaupi – Gefur heildarsýn yfir umfang lagnakerfa.
Verkkaupi/Hönnuður – Undirritað af báðum aðilum.

HVER BER KOSTNAÐINN – HVER GERIR
HANDBÓK –
ER SKYLDA AÐ GERA HANDBÓK
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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Verkkaupinn ber kostnaðinn við handbókina eins og
allan annan kostnað við húsbygginguna.
Handbók verður útundan í samkeppni um verkefni.
Handbók er sett á herðar verktaka.
Ekki skylda samkvæmt byggingarreglugerð að leggja
fram handbók við lokaúttekt.
Verkkaupi getur gert kröfu um handbók.
Búast má við því að opinberir aðilar fari að gera kröfu
um að Handbók liggji fyrir við lokaúttekt.
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INNIHALD HANDBÓKAR HÖNNUNARFORSENDUR
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Hönnunarforsendur settar fram áður en eiginlega
hönnunarvinna hefst.
Gera verkkaupa grein fyrir forsendum og mismunandi
leiðum.
Verkkaupi oftast ekki með þekkingu til að greina á milli
mismunandi lausna, kosti og galla.
Tryggja það að sá skilningur sé fyrir hendi.
Verkkaupi leiti eftir áliti annars lagnahönnuðar.
Hagsmunamál fyrir hönnuðinn að forsendur séu
yfirfarnar og samþykktar með undirskrift verkkaupa.
Enginn vafi hvort verið sé að kaupa Cadillac eða Trabant.

INNIHALD HANDBÓKAR –
HÖNNUNARFORSENDUR (DÆMI)
Loftræsting fyrir búð er með kæli- og hitaflöt sem er tengt
lokuðu hita- og kælikerfi með frostlegi. Loftræstisamstæða
fyrir skrifstofur, matsal o.fl. rými er með eftirhitaflötum
sem tengdir eru lokuðu upphitunarkerfi. Að auki er
kæliflötur í samstæðu tengdur varmaskipti.
Andyrishitablásarar eru ofan við aðalandyri og fleiri
innganga, hitafletir eru tengdir inn á lokuð upphitunarkerfi.
Vörumóttaka er hituð upp með vegghitablásurum.
Gegnumkeyrslulager er hitaður upp með hitablásurum í
loftum sem eru á lokuðu upphitunarkerfi, óskhiti á
gegnumkeyrslulager er 10°C.
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INNIHALD HANDBÓKAR –
HÖNNUNARFORSENDUR (DÆMI)
Starfsemi:

Verslun

Fólksfjöldi:

705 stk.

Loftskipti í rými:

1,2 lsk/h

Hitaálag frá ljósum:

20 W/m2

Hitaálag frá tækjum:

20.000 W

Hitastig á vinnusvæði:

20°C

Lofthraði á vinnusvæði, hámark:

0,26 m/s

Hreinleiki lofts:

Síur EU7

Loftraki:

45-60 %rh

Hávaðamörk í rými:

NR 50

Útihiti, lágmark:

-15°C

Útihiti, hámark:

17°C

Mismunahitastig innblásturlofts viðhitun

Dt=8°C

Mismunahitastig innblásturlofts við kælingu

Dt=8°C

Innblásið loftmagn

115.000 m3/h

Orkunotkun blásara:

4 x 75 kW

Vatnskæli/hitaelement

310 kW

Frostlögur á hringrás – hitastig

7°C / 65°C

Við hönnun kerfanna er tekið mið af byggingarreglugerð nr. 441/1998
og EN-staðli, prENV 1752:1977

INNIHALD HANDBÓKAR – KERFISMYNDIR
(DÆMI)
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INNIHALD HANDBÓKAR – KERFISLÝSINGAR
(DÆMI)
Loftræstikerfi 20 tekur ferskloft í gegnum útiloftsrist.
Í kerfi 20, sem er uppblöndunarkerfi, fer loftið fyrst í gegnum
mótorstýrðar spjaldlokur (20.SM.24 og 20.SM.1). Síðan blandast loftið
við útsogsloft úr rýminu sem hefur frítt flæði að spjaldlokum
(20.SM.25) og (20.SM.2) utan á uppblöndunarhólfunum.
Hitaskynjari (20.HJ.38) stjórnar spjaldlokum (20.SM.24), (20.SM.26) og
(20.SM.25) og hitaskynjari (20.HJ.15) stjórnar spjaldlokum (20.SM.3),
(20.SM.1) og (20.SM.2). Þannig er hitastigi inntaksloftsins stýrt.
Þaðan fer loftið í gegnum loftsíu (20.LS.28) og (20.LS.5),
kæli/hitaelement (20.HE.29) og (20.HE.6), þaðan í gegnum
innblásturblásara (20.IB.30) og (20.IB.7) og síðan út í stokkakerfið.
Nái innblásturloftið ekki þeim hita sem hitanemar (20.HJ.38) og
(20.HJ.15) hafa sem óskgildi þá fer kerfi 4, sem er hitunar- og kælikerfi
fyrir kerfi 20, í hitun eða kælingu eftir því hvort á við og kemur
innblásturloftinu í óskað hitastig.

INNIHALD HANDBÓKAR – SAMVIRKNI TÆKJA
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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Kerfisnúmer
Heiti tækis
Sett up af
Lagt til að
Kennistærðir – lýsing
Gerð
Hlutverk
Óskgildi / Stilligildi / Öryggisstaða
Stýrir
Stýrist af
Kerfi í gangi
Slökkt á kerfi / Reykboð
Inn- og útgangar
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INNIHALD HANDBÓKAR – UNDIRSKRIFT
ALLRA SEM KOMA AÐ FRAMKVÆMD
YFIRLÝSING UM AÐ LOFTRÆSTI- OG HITAKERFI SÉ FULLBÚIÐ
Eftirtaldir meistarar og hönnuður sem framkvæmdu uppsetningu
á loftræsti- og lagnakerfum (heimilsfang), staðfesta að loftræstiog lagnakerfi hafi verið hreinsuð, merkt og stillt, samvirkni tækja
prófuð, að afköst séu samkvæmt hönnuarforskrift og að kerfið sé
tilbúið til notkunar.

Lagna- og loftræstihönnuður

Rafhönnuður

Blikksmíðameistari

Pípulagningameistari

Rafverktaki
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Sundlaugin á Þingeyri
er falleg bygging

Er þetta eina sundlaugin á landinu þar sem sundgestir greiða í kaffisjóð,
og njóta þeirra veitinga inni á sundlaugarbakkanum?
Í morgunklúbbnum í sundlauginni á Þingeyri ber margt á góma, bæði í
gamni og alvöru. Þar eru samankomnir á morgnana margir spekingar af
báðum kynjum. Þar eru vandamál þjóðarinnar leyst. Og græskulausar
sögur og sagnir eru hafðar með í bland. Þarna er oft kátt á hjalla.
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Hver er þín sýn á lokafrágangi á hitaog loftræstikerfum?

Lokafrágangur lagnakerfa
Ráðstefna Lagnafélags Íslands
Óskar
Valdimarsson
forstjóri
Framkvæmdasýslu

Nálgun Framkvæmdasýslu ríkisins
sem opinbers verkkaupa

ríkisins

Óskar Valdimarsson, forstjóri
8. apríl 2010

Samræmd vinnubrögð


Samræmd vinnubrögð eru mikilvæg á öllum
stigum mannvirkjagerðar.



Því flóknari sem mannvirkin eru, þeim mun
mikilvægari er þessi samræming.



Flókið samspil lagnakerfa kallar á sérstaka alúð
í þessu sambandi.



Mikilvægt skref í samræmingarmálum
lagnakerfa var stigið árið 2002 með útgáfu LAFÍ
á “Handbók lagnakerfa”.



Framkvæmdasýslan var aðili að þessari
handbók ásamt 9 verkfræðistofum, Borginni og
fleirum.

2
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3

Handbók
lagnakerfa

4
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Niðurstöður skoðunarskýrslu


Áhyggjuefni hvað skriflegum frágangi er ábótavant
í mörgum tilvikum (pappírsvinnan).











Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa hefur ekki farið fram.
Handbók lagnakerfa er ekki til.
Þjónustubók um lagnakerfi er ekki til.
Lýsingu á samvirkni tækja vantar.
Kerfismyndir og kerfislýsingu vantar.
Stilliskýrslur vantar.
Merkingum tækja er ábótavant.
Reyndarteikningar vantar.

Opinberir verkkaupar (byggingaraðilar) ættu að
sýna gott fordæmi á þessu sviði.

5

LOFTR ÆSIN G

Verk

B OÐ A ÞIN G 5, K ÓPA VOGI - H JÚ K R U N A R ÍB Ú Ð IR

Stilliskýrsla fyrir loftmagnsstillingar
K erfi nr.

51

D ags.

18.0.10

U nnið af:

Dæmi um
stilliskýrslu Hjúkrunarheimili

K arl G. Gíslason
H erbergi

Innbl./

rist

gerð

Mæling

mælt

hannað

frávik

nr.

útsog

nr.

ristar

m³/klst:(m/s)

l/s

l/s

%

5-101-íbúð

Innbl.

5-101-1

I1

3,1 m/s

24,4

25,0

-2%

5-102-íbúð

Innbl.

5-102-1

I1

3,3 m/s

25,9

25,0

4%

5-103-íbúð

Innbl.

5-103-1

I1

3,2 m/s

25,1

25,0

0%

5-104-íbúð

Innbl.

5-104-1

I1

3,2 m/s

25,1

25,0

5-105-íbúð

Innbl.

5-105-1

I1

3,2 m/s

25,1

25,0

5-106-íbúð

Innbl.

5-106-1

I1

3,2 m/s

25,1

25,0

0%

5-107-íbúð

Innbl.

5-107-1

I1

2,7 m/s

21,2

25,0

-15%

5-108-íbúð

Innbl.

5-108-1

I1

2,8 m/s

22,0

25,0

-12%

5-109-íbúð

Innbl.

5-109-1

I1

3,2 m/s

25,1

25,0

5-110-íbúð

Innbl.

5-110-1

I1

3,3 m/s

25,9

25,0

5-111-íbúð

Innbl.

5-111-1

I1

3,3 m/s

25,9

Innblástur:
1. hæð

0%
0%

0%
4%

25,0

4%

5-112-tæk nirý mi

5-112-1

0,0

#D IV/0!

5-113-búr

5-113-1

0,0

#D IV/0!

5-114-VS s tarfs f.

5-114-1

0,0

#D IV/0!

5-115-þv ./ræs t.

Innbl.

5-115-1

I2

153 m³/k ls t

42,5

40,0

6%

5-116-v ak t

Innbl.

5-116-1

I2

149 m³/k ls t

41,4

40,0

3%

5-117-s etu/borðs t

Innbl.

5-117-1

I2

151 m³/k ls t

41,9

40,0

5%

5-117-s etu/borðs t

Innbl.

5-117-2

I2

150 m³/k ls t

41,7

40,0

5-117-s etu/borðs t

Innbl.

5-117-3

I2

147 m³/k ls t

40,8

40,0

5-117-gangur

Innbl.

5-117-4

I2

112 m³/k ls t

31,1

30,0

4%

-

-

0,0

#D IV/0!

505,0

1%

5-118-tengigangur
1. hæð samtals

Mælitæki:

510,2

4%
2%

1. Alnor EBT - 721 Mælihúdd

2. Tes toterm Tes to 451 með tes tov ent + mælitrek t með 100 mm s tút

6
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Dæmi um forúttektarskýrslu - Hjúkrunarheimili

7

Dæmi um
úttektarskýrslu Hjúkrunarheimili

8
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Dæmi um Handbók lagnakerfa - Hjúkrunarheimili

9

Hver er rót vandans ?


Getur verið að rót vandans liggi að einhverju leyti
í “eðli Íslendingsins” ?
 “Það þarf nú varla teikningu af því hvernig skrúfa á
frá krana eða skipta um síu” !
 “Það er óþarfi að drekkja manni í pappírsflóði” !
 “Heldurðu að vatnið renni eitthvað betur þó svo að
menn komi sér upp einhverju pappírskerfi” ?



Getur verið að rót vandans liggi að einhverju leyti
í skorti á eftirspurn eftir reyndarteikningur og
handbókum.



Er hugsanlegt að hönnuðir láti hjá líða að útbúa
þessi gögn vegna þess að enginn biður um þau ?

10
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Hvar liggur ábyrgðin


Ábyrgðin á að lagnakerfi vinni með eðlilegum
hætti liggur EKKI hjá opinberum eftirlitsaðilum
eða í byggingarreglugerðum.



Ábyrgðin liggur ætíð hjá gerandanum, þ.e.a.s.
húsbyggjandanum.



Húsbyggjandinn (eigandinn) ræður sér til
aðstoðar hönnuði, byggingarstjóra og
iðnaðarmenn og felur þeim ábyrgð á sínum
sérsviðum.



Þessir aðilar bera ábyrgð á að unnið sé eftir
lögum, reglugerðum, stöðlum og leiðbeiningum
og að faglega sé staðið að verki.

11

Nálgun Framkvæmdasýslunnar


FSR hefur umsjón og eftirlit með framkvæmdum
fyrir ráðuneyti og ríkisstofnanir



Eftirlitið er tvíþætt:
 Fjárhagslegt – Að hönnuðir og verktakar uppfylli
samningsskyldur sínar samkvæmt samningum.
 Faglegt – Að hönnuðir og verktakar skili af sér vöru
og þjónustu sem uppfyllir faglegar kröfur samninga.



Mikilvægt er að hönnuðir aðstoði við faglegan
hluta eftirlitsins, því þar liggur sérþekkingin.



Úttektir byggingarfulltrúa eiga helst að vera
formsatriði, þegar eftirlitsaðilar FSR hafa lokið
sínu eftirliti án athugasemda.

12
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Hvernig tryggjum við samræmda vinnu
á milli undirverktaka á lagnasviði.
Úttektir á lagnakerfum

Mynd 1: Til að tryggja samræmda
vinnu

Ragnar Kristinsson
framkvæmdastjóri
byggingakjarna

Mynd 1: Til að tryggja samræmda vinnu á milli
undirverktaka á lagnasviði þarf að samræma vinnu
á milli undirverktaka eins og fram kemur á skipuriti.
Mikilvægt er að notuð séu öguð vinnubrögð.
Verkfræðihópur og arkitektahópur séu svipaðir
að stærð í stærri verkefnum til að tryggja að öll
hönnunarvinna sé samhliða og að allir aðilar séu
vottaðir skv. ISO 9001, þ.e. hönnuðir, eftirlit og
aðalverktaki.

búinn að fá öll gögn frá undirverktökum er hægt að
setja handbók endanlega saman. Ábyrgðin verður
að vera hjá lagnahönnuði.
Þá hefst úttekt á lokafrágangi lagnakerfa og ekki
er hægt að skrifa upp á verklok fyrr en þessi vinna
liggur fyrir.
Til að átta sig á umfangi þessara úttekta vísast í
myndir 4, 5 og 6.
Myndir 7 og 8 eru dæmi um gátlista, en mikilvægt
er að ganga skipulega til verks til að tryggja gæði
úttektanna.
Mynd 6 : Lokaniðurstaða

Mannvits hf.

Aðalverktaki er alltaf ábyrgur
Aðalverktaki er alltaf ábyrgur gagnvart verkkaupa
og ber jafnframt ábyrgð á undirverktökum.
Til að tryggja að stjórntækjaverktaki sé
jafnfætis öðrum iðngreinum, þ.e. loftræstingu
og pípulögnum, skal stjórntækjaverktaki heyra
beint undir aðalverktaka, hafa sjálfstæðan kafla í
verklýsingu ,þannig að nákvæmlega sé skilgreint
hvert starfssvið stjórntækjaverktaka er, en þetta
hefur skort í gögnum.
Stjórntækjaverktaki sér um að raftengja öll
stjórntæki, gengur frá stjórnskáp en fær kraft að
skáp frá rafvirkjaverktaka og nýtir sér lagnaleiðir
rafverktaka hússins. Þetta tryggir að færri komi að
úttekt á lokafrágangi og að hægt er að leggja á
stjórntækjaverktakan að samræma kerfin í samráði
við loftræstiverktaka og pípulagnaverktaka.

Mynd 2 sýnir skipurit
Mynd 2 sýnir skipurit þegar samið er við
lagnahönnuð um að sjá um alla hönnun alla leið og
hanna stjórnkerfið ásamt forritunarvinnu. Ábyrgðin
er þá alfarið á hendi lagnahönnuðar að sjá um að
kerfin séu samræmd, þessi aðferð hefur reyns
ágætlega en þá flyst kostnaður frá verktaka yfir
hönnuði.

Mynd 3 : Í lokafrágangi er vandamálið
Mynd 3 : Í lokafrágangi er vandamálið oft
þannig að hver bendir á annan. Þess vegna eru
áfangaúttektir hönnuða mjög mikilvægar.
Þegar handbók liggur fyrir og lagnahönnuður er
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Ragnar Kristinsson

RÁÐSTEFNA LAFÍ 8. APRÍL 2010

Hvernig tryggjum við samræmda vinnu
á milli undiverktaka á lagnasviði?
Úttektir á lagnakerfum
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VINNUFERILL STÆRRI BYGGINGA
>3000 M2

Minnst 10 manna
arkitektastofa

Vottun ISO 9001

Ábyrgð gagnvart
verkkaupa

Sér um allar raftengingar stjórntækja.
Notar sömu lagnaleiðir og rafvirki hússins.

Mynd 1

VINNUFERILL STÆRRI BYGGINGA
ÁN ÚTBOÐS
Traust á milli
hönnuða og
verkkaupa

Upplýsingar í handbók

Lagnahönnuður Hönnun
á stýrikerfi
Stýrirásarsérteikningar
Forritun

Hönnunarkostnaður er hærri en ekki heildarkostnaður
Mynd 2

68

Lagnafréttir 38

GAT Á MILLI VERKTAKA
Hvernig er hægt að loka gati sem myndast á milli
verktaka í lokafrágangi?
Stjórntækjaverktaki fær eigin kafla í verklýsingu

Lagnahönnuður ábyrgur

Áfangaúttektir
Lagnahönnuður
Óháð eftirlit

Lagnahönnuður
og óháð eftirlit

Mynd 3

HÖNNUNARKOSTNAÐUR
Hönnunarkostnaður lagnakerfa (loftræsting og pípulagnir)
er á bilinu 1,2-2% af verkkostnaði byggingarinnar sem er
mjög lágt eða svipað og fasteignasali fær fyrir að selja
húsnæðið fullbúið.
Dæmi um 4.000 m2 byggingu:
• Heildarkostnaður 4.000 x 350.000= 1.400 millj. m/vsk
• Hönnunarkostnaður lagnakerfa 21.000.000 m/vsk
• Kostnaður við úttektir, hver er hann?

Mynd 4
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ÁFANGAÚTTEKTIR
LAGNAHÖNNUÐA
 Úttektir lagnahönnuða eru venjulega innifaldar í
hönnunarsamningi.
 Ekki er nákvæmlega skilgreint í útboðsgögnum hvað
úttektir skulu innifela.
 Nauðsynlegt að þrjár áfangaúttektir fari fram fyrir
lokaúttekt.
 Áætla skal 60-100 klst. fyrir t.d. hjúkrunarheimili

Mynd 5

LOKAÚTTEKTIR









Lokaúttektir eru framkvæmdar eftir gátlistum, öll
stjórntæki eru virkni-prófuð.
Áætlað að þetta sé 80-100 klst. fyrir t.d.
hjúkrunarheimili.
Lokaúttektir gætu tekið 4 vikur í allt.
Ekki skyldi boða til formlegrar lokaúttektar með
byggingarfulltrúa fyrr en þessum úttektum er lokið.
Úttektir lagnahönnuða gætu kostað kr. 2.500.000 m/vsk
eða rúmlega 10% af hönnunarkostnaði lagna.
Eins og áður kom fram var hönnunarkostnaður lagna fyrir 4000 m2
hús kr. 21.000.000,Úttektir ættu að vera sér liður í tilboði hönnuðar eða samið eftir
útboð.
Opinberir aðilar mættu taka sig á og gera meiri kröfur til hönnuða.
Mynd 6
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ÚTTEKTARBLAÐ – GÁT- OG STILLILISTI FYRIR
STJÓRNBÚNAÐ LOFTRÆSTIKERFA

Mynd 7

ÚTTEKTARBLAÐ – GÁTLISTI FYRIR LOFTRÆSTIKERFI

Mynd 8
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LOKANIÐURSTAÐA







Stjórntækjaverktaki verði jafnfætis öðrum
undirverktökum og heyri beint undir aðalverktaka.
Áfangaúttektir séu vel unnar með þar til gerðum
gátlistum.
Lokaúttekt lagnakerfa þarf að fá nauðsynlegan tíma
(4 vikur).
LAFÍ hefur gert það að tillögu sinni að komið verði upp
hópi óháðra sérfræðinga sem taka út kerfin. Þetta er
hið besta mál en er vonlaust verk fyrir einn sérfræðing í
stórbyggingu nema að öll fyrri úttektarvinna sé faglega unnin.
Eftir að verki er skilað þarf verkkaupi að gera þjónustusamning við
viðhaldsaðila.

Mynd 9
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Í hverju felast úttektir hönnuða?

Verkfræðingafélag Íslands

Ráðstefna LAFÍ um
lokafrágang hita- og
loftræsikerfa
8. apríl 2010

Árni Björn Björnsson
verkfræðingur
Verkfræðingafélag
Íslands

Árni B. Björnsson,
framkvæmdastjóri VFÍ, TFÍ og SV

Í hverju felast úttektir hönnuða?
 Hvaða áhrif hefur nýútkomin skýrsla á framkvæmd
nýrra verka?
 Í hverju felast úttektir hönnuða?
 Breytir skýrslan afstöðu hönnuða með skil á
gögnum til verkkaupa?
 Hefur skýrslan valdið hugarfarsbreytingu hönnuða
um betri frágang og skil á handbók?
 Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða í dag?
 Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án
handbókar?
 Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010
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Hvaða áhrif hefur nýútkomin skýrsla á
framkvæmd nýrra verka?
 Þarf að kynna niðurstöður
skýrslunnar betur
 Ástandið getur einungis batnað!
 Hvað segja eigendur kerfanna sem
halda áfram að kaupa ný kerfi?
 Vantar hljóðráðgjafa?
 Hertar kröfur?

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010

Í hverju felast úttektir hönnuða?
 Áfangaúttektir skv. 48. gr. Byggingarreglugerðar:
m) Stokkalögnum og íhlutun þeirra fyrir loftræsi- og
lofthitunarkerfi ásamt hita- og eldvarnaeinangrun.
n) Tækjum og búnaði loftræsi- og lofthitunarkerfa.
 Lokaúttekt 53. gr. : ......Viðstaddir lokaúttekt skulu
auk byggingarfulltrúa og slökkviliðsstjóra, vera
byggingarstjóri og þeir iðnmeistarar og hönnuðir sem
þess óska eða eru til þess boðaðir að kröfu
byggingarfulltrúa.
 53.2 Byggingarstjóri skal tilkynna hönnuðum og iðnmeisturum
hvenær lokaúttekt fer fram.
 53.3 Við lokaúttekt skal byggingarstjóri leggja fram eftirtalin gögn:
 ...... Yfirlýsingu hönnuðar og blikksmíða-, pípulagninga- og
rafvirkjameistara um að loftræsikerfi hafi verið stillt,
samvirkni tækja prófuð og afköst séu samkvæmt
hönnunarforskrift.
Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010
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Breytir skýrslan afstöðu hönnuða
með skil á gögnum til verkkaupa?

Án efa!

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010

Hefur skýrslan valdið
hugarfarsbreytingu hönnuða um betri
frágang og skil á handbók?

 Kynna þarf efni skýrslunnar betur
 Umræða þarf að fara af stað
 Greina hismið frá
kjarnanum/”bestu manna yfirsýn”

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010
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Er handbók hluti af hönnunarvinnu
í dag?

Nei!

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010

Er hægt að framkvæma úttekt
á lagnakerfum án handbókar?
Erfitt að framkvæma úttekt án
handbókar
Handbók mætti hafa ígildi
staðals, staðall um handbók?

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010
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Hver er þín sýn á umrædda skýrslu?

 Mjög upplýsandi
 Framsetning á niðurstöðum mætti
vera skýrari í einstökum tilvikum
 Ályktanir um rót vandans/lausnina
kannski of einhæfar?
 Gott innlegg í umræðu um
loftræsikerfi/hollustuvernd

Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010

Hvað er til ráða?
 Ný byggingarreglugerð
 “endurraða/endursemja” gildandi ákvæði
 þjónustusamningur kerfa gerður að skyldu
 Krafa um gerð handbókar inn (ath. staðal)

 Hollustuhættir
 Meiri samvinna heilbrigðisfulltrúa og
byggingarfulltrúa

Viðhorfsbreyting allra
(líka þeirra sem borga)!
Ráðstefna LAFÍ 8. apríl 2010
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Er þörf á óháðri utanaðkomandi úttekt á
hita- og loftræstikerfum?
Úrdráttur úr framsögu Þórðar Ó.
Búasonar.

Þórður Ólafur Búason

Tilgangur þessa samráðs hér í dag er að
bregðast við óviðunandi ástandi lagnakerfa,
sem úttekt LAFÍ á hita og loftræsikerfum í
fjölda opinberra bygginga á Íslandi leiddi í ljós.
Úttektin kemur okkur ekki mjög á óvart í ljósi
þess sem við vitum úr annarri átt.

yfirverkfræðingur
Byggingafulltrúans í
Reykjavík

Síðan er spurningin hvernig meta skal
árangurinn. Óháður fagaðili er skoðunaraðili
sem er við þekkjum sem slíkan og á í
þessu tilfelli að að gefa lagnakerfinu
heilbrigðisvottorð eða skrifa sjúkdómslýsingu.
Sjúkdómslýsingu skrifar vottunaraðili ekki en
skráir hvað hann ekki gat sagt heilbrigt. Gæði
eru vandmeðfarin og oft kostnaðarsöm, en
margir vilja punta sig með vottuðum gæðum.
Þá er komið að spurningunum sem
Lagnafélagið lagði fyrir fyrirlesara:
Úttektirnar og skýrslan eru ágætt uppgjör
á stöðu og ástandi lagnaþátta opinberrar
mannvirkjagerðar. Niðurstaðan virðist lýsa
verra ástandi en ég hafði gert ráð fyrir.
Úttektin og samantektin afhjúpar ástand
sem greinilega er ekki viðunandi. Það er ekki
hægt að halda því fram að eitt atriði frekar en
annað geymi alla sökina. Ákvæði um lagnir í
byggingarreglugerð eru mörg ágæt. Metnaður
aðila í upphafi undirbúnings og byggingar
flestra mannvirkjanna virðist talsverður og
ýmsu kostað til en í sambandi við framkvæmd,
en lokafrágang og síðan rekstur fer ýmislegt
út af sporinu.
2. Hver er ábyrgð og hlutverk
Byggingafulltrúa?
Embætti byggingarfulltrúa er eins konar
„byggingarlögregla“ sem starfar fyrir hönd
síns sveitarfélags sem er ábyrgt yfirvald í
byggingamálum í hverri byggð!
a. Tryggja skal réttaröryggi í meðferð
byggingarmála þannig að réttur einstaklinga og
lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur
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heildarinnar sé hafður að leiðarljósi,
b. Tryggja skal faglegan undirbúning
mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að
kröfum um öryggi, endingu, útlit og hagkvæmni
bygginga og annarra mannvirkja sé fullnægt.
Og svo er rétt að muna eftir 42. grein
byggingarreglugerðar:
Byggingarfulltrúa er heimilt á kostnað
byggjanda
að
krefjast
álagsprófunar
mannvirkis til staðfestingar burðarþoli og
virkniprófun lagnakerfa eftir að það hefur verið
reist. Standist mannvirkið ekki prófun skal
byggingarfulltrúi gefa byggjanda ákveðinn frest
til að gera nauðsynlegar úrbætur. Að öðrum
kosti getur hann látið bæta úr því sem áfátt er
á kostnað byggjanda.
Þessu ákvæði beitir byggingarfulltrúi
ógjarnan en hvetur eiganda/byggjanda til
aðgerða frekar en beita þvingunaraðgerðum
og oft verða aðilar við hvatningu en einbeittur
brotavilji þekkist. Þar koma einmitt úrræði
byggingarfulltrúa sem snúa að stöðvun
framkvæmda, áminningum og kærum til
ráðherra ef réttindamenn eru staðnir að broti á
reglum.
3. Hver er framkvæmdin í dag?
Að byggingarframkvæmdum í Reykjavík
er hygg ég víðast unnið samkvæmt lögum og
reglum af svipaðri kostgæfni og frekar heldur
betur en verr en víðast. Byggingarfulltrúi leitast
er við að fara ekki offari með að framfylgja
einni reglu frekar en annarri. Gerðar eru
sömu kröfur til allra og reynt að íþyngja ekki
byggjendum að óþörfu með aukaatriðum en
byggingarfulltrúi er fús að koma til úttekta. Það
hefur á undanförnum árum verið unnið að því
að skerpa á því að unnið verði eftir ákvæðum
laga og reglugerða með samræmingu verklags
og innra gæðaeftirliti embættisins með flestum
þáttum eigin starfa. Árið 1997 var með heimild
í skipulags og byggingarlögum um gjaldtöku
fyrir úttektir og samþykkt gjaldskrá sem unnið
hefur verið eftir síðan.
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Gjaldtakan vegna úttekta er innheimt fyrir
útgáfu byggingarleyfis
vegna nýsmíði og verulegra breytinga og
miðuð við áætlað vinnuframlag. Allt er gert
til að hvetja aðila til að notfæra sér sem mest
aðkomu byggingarfulltrúa þar sem gjöldin eru
þegar greidd. Til þess að hvetja viðhaldsaðila
til að láta taka út hjá sér þá hafa ekki verið
lögð á íþyngjandi úttektar gjöld vegna slíkra
úttekta.
En lagnir og úttektir lagnakerfa eru
vanræktur þáttur í byggingum. Lagnaúttektir
eru hlutfallslega of fáar. Byggingarfulltrúi
kemur á byggingastað þegar byggingastjóri
kallar eftir úttekt.
Vísbending um þetta er t.d fjölda úttekta
og verkteikninga sem til byggingarfulltrúi
koma að á síðasta ár. Lagnateikningar
voru fleiri en burðarvirkisteikningar og af
árituðum verkteikningum sennilega fleiri
en allar verkteikningar aðrar en lagnir.
Lagnaúttektir sem bókaðar voru í dagbók
byggingarfulltrúa á síðasta ári voru samt
aðeins 18% af heildar úttektafjölda og
annríkið hjá byggingariðnaðinum á síðasta ári
hélt byggingarfulltrúa ekki frá því að mæta
til úttektar þegar þess var óskað, en kannski
vandræði og ótímabær verkþrot.
Byggingarfulltrúi hefur leitast við að viðurkenna
gæðakerfi en eins og byggingarfulltrúar í

öðrum byggðum og síðan upplifað tómlæti
gæðamannsins. Virðast menn fljótir að gleyma
skuldbindingum gæðakerfis. Kerfið hættir að
virka um leið og skráning í gæðakerfinu er ekki
unnin um leið og verkin eru unnin, líka skráning
til byggingarfulltrúa, það eru lítil gæði í pappír
í möppu ef ekki er hægt að sannreyna hvenær
sem er gæði þess sem framkvæmt er nú.
Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa er að
mestu skjölun yfirlýsingar hönnuða og
framkvæmdaaðila um það sem gert var, raunar
ekki mikið sundurliðuð.
Lokaúttektin er svo sér viðfangsefni og greitt
fyrir hverja úttektarheimsókn með aðilum en
æskilegt er að gjaldtöku verði breytt þannig
að lokaúttekt greiðist miðað við áætlað
vinnuframlag úttektaraðila. Við lokaúttekt
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eiga að liggja fyrir yfirlýsingar um verklok
lagnakerfa og einnig er óskað staðfestingu
á úttekt ýmissa óháðra aðila um virkni sumra
kerfa í húsinu. Við lokaúttekt koma oft fram
ábendingar um vankanta t.d. í kerfum sem ekki
voru ljósir þegar stöðuúttekt sem heimilaði að
húsnæði væri tekið í notkun fór fram ef hennar
var þá óskað.
4. Hver er ábyrgð lagnahönnuða og
samræmingarhönnuða?
Aðal- og séruppdrættir skulu vera gerðir af
hönnuðum sem hafa fengið löggildingu, sbr.
48. og 49. gr..
Forsendur mannvirkjahönnunarinnar sem
aðalhönnuður, samræmingarhönnuður og
lagnahönnuðir ásamt öðrum hönnuðum
ganga frá í upphafi verks og samræming allra
hönnunarstarfa eru þættir sem eru eiganda
áreiðanlega
verðmætastir.
Yfirlýsingar
lagnahönnuða, meistara og byggingarstjóra
við verklok kerfa virðast geta verið verðmætar
fyrir eiganda en svo kemur upp að oft virðist
enginn nema byggingarfulltrúi í alvöru trúa því
að þessi skjöl séu marktæk (og auðvitað grunar
byggingarfulltrúa sitt af hverju). Eigendur nota
þau oft ekki sem grundvöll í sókn sinni eftir
réttlæti af því að um eitthvað skrítið virðist
hafa verið samið.
4a. Hver er ábyrgð byggingarstjóra
og iðnmeistara?
Byggingarstjóri/iðnmeistari skal vinna
samkvæmt lögum, reglumgerðum, stöðlum
sem eru í gildi og samningi þeim sem gerður
hefur verið við eiganda. Byggingarstjórinn
er eins konar trúnaðarmaður hússins
og skuldbundinn til að vinna samkvæmt
samþykktum uppdráttum, og að kalla eftir
frekari gögnum ef fyrirkomulag samkvæmt
teikningum ekki er nægilega skýrt eða
skiljanlegt. Byggingarstjóri skal einnig ganga
úr skugga um að lagnabúnaður sé og virki eins
og hönnunargögn gera ráð fyrir
og skila öllum yfirlýsingum og standa að og
óska eftir úttektum byggingarfulltrúa.
4b. Hver er ábyrgð eiganda/
byggjanda?
Hann verður að vita hvað hann vill. Hann
skal ráða byggingarstjóra sem síðan er
framkvæmdarstjóri gerðar mannvirkis og
lagnakerfa og gera við hann samning þar um
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sem og hönnuði nema um alútboð sé að ræða.
Það er í öllum íslenskum lögum ljóst að
eigandi ber ábyrgð á fasteign sinni og getur
ekki reiknað með að yfirvald verði einhver
fóstra sem vakir yfir velferð hans. Það hefur
vissulega borið á tilhneigingu til forstjárhyggju
en ábyrgð yfirvalda að jafnaði útfærð, tengd
viðbrögðum við rotum á lögum og reglum eins
og áður hefur komið fram.
5. Hvað leggur þú til annað en
óháðan utanaðkomandi úttektaraðila á hita og loftræstikerfum?
Það sem ég legg til er varðandi okkur
leikmennina, lög og reglur þarf vissulega
að endurbæta en segja má að mörgu megi
framfylgja betur og þar þarf byggingarfulltrúi
að taka til hendi.
Byggingafulltrúi þarf einnig að kalla
eftir sérfræðingum þegar grunur er um að
þekkingu greinilega vanti enda heimilar
byggingarreglugerð að það verði gert, en það
verður þá á kostnað eiganda.
Þegar kemur að samræmingu á vinnu margra
hönnuða um flókin búnað eins og lagnakerfi
eru núorðið og ýmsu slíku þá kallar það á
samræmarhönnuð með sérþekkingu.
Eitt af því sem vantar greinilega oft er
afgerandi samningur milli byggjanda og
hönnuða eða byggingarstjóra sem kveður á
um hvað hönnuður og hvað byggingastjóri
á að gera vegna verka eða samræmingar á
verkum margra iðnmeistara t.d. á sviðum þar
sem byggingarstjóri hefur ekki næga þekkingu
og hvernig hann skal að leita eftir aðstoð
sérfræðings við samræmingu á slíkum verkum.
Stofnanir og aðrir eigendur fasteigna þurfa
að hafa dýpri skilning á nauðsyn þess að
lagnakerfi eigna þeirri nýti það sem í þau er
lagt eins og t.d. bíleigendur virðast hafa á
sambærilegum búnaði bíla. Á þetta kannské
líka við um umgengni eigenda almennt við
byggingar almennt þegar borið er saman við
umgengni eigenda bifreiðar.
Við þurfum íslenska staðla um hita og
loftræsikerfi og samþykktir eða leiðbeiningar
sem aðilar geta sameinast um!
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Óháða úttekt hefi ég fjallað nokkuð um hér
að framan í kaflanum um hugsanlegan árangur
og slík úttekt þarf að vera í boði og kannské á
að gera það að skyldu.
6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
Byggingarreglugerðinni er ekki haldið í
horfinu jafn vel og lögunum:
Breytingar á Skipulags og byggingalögum
lögum frá 1998 eru ca 15
En útgáfur breytingar á byggingarreglugerð
eru ca 6. Það er ekki sá munur á umfangi
breytinga að skýri þennann mun.
Það þarf að vaka yfir byggingarreglugerð,
færa
inn
jafnharðan
breytingar
á
umfjöllunaraðilum
eins
og
þegar
brunamálastofnun
tekur
yfir
hlutverk
neytendastofnunar og fleiri slík dæmi til
þess að vekja virðingu fyrir reglugerðinni. Í
reglugerðinni er einnig heppilegast að koma
á framfæri hvaða staðlar hafa tekið gildi um
byggingarmál frekar en að ímynda sér að
þúsundir réttindamanna séu allir að vinna
sömu gagnasöfnun, leita að gildandi stöðlum.
Byggingareglugerðin
Byggingareglugerðin er enn að hluta
forskriftareglugerð en ekki markmiðstengd
nema að hluta. Þá er bráðnauðsynlegt að
umskrifa sum atriði sem eru beinlínis misskilin
aftur og aftur og lagfæra til að forðast
rangtúlkun.
Í byggingarmálum hefur í raun verið gert
þegjandi samkomulag um lítt markvissa
áhættugreiningu milli yfirvalda, hönnuða og
byggjenda sem hefur leitt til niðurstöðu um
hvaða helst þurfi að koma fram á uppdráttum
af því sem lög og reglur mæla fyrir um og
hvaða áfangaúttektir skuli stundaðar af þeim
sem byggingarreglugerðin mælir fyrir um og
í sumum tilfellum farið á svig við ákvæði sem
talin hafa verið of stíf!
Hugleiða þarf hvað er vænlegast
Hugleiða þarf hvað er vænlegast til þess að
halda byggingarreglugerðinni lifandi frekar en
fara svo sérviskulega með ákvæðin.
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Minnist
ég
þess
sérsaklega
þegar
Morgunblaðspistlahöfundur
lagnafélagsins
gaf
byggingarfulltrúa viðurnefnið Hamúrabí af því að hann
þótti vinna um of eftir bókstafnum og veitti ekki nýjungum
brautargengi.
Hér bíður mikilvægt verkefni nýrrar byggingarstofnunar
þegar mannvirkjalög
verða samþykkt við að veita
ráðuneyti aðstoð og aðhald við samningu nýrrar
byggingarreglugerðar.
Ef við tökum hefðbundna nálgun á áhættugreiningu þá má
lýsa henni þannig:
1. Ákvörðun á því hvað er óæskilegt (áhætta).
2. Val á hvar og um hvaða áhætta á að skoðast
3. Söfnun gagna um þá þætti sem skipta máli.
4. Raða þáttum eftir mikilvægi eða umfangi áhrifa á
niðurstöðu.
Við þurfum að skilgreina það sjónarhorn sem við nálgumst
bygginga/lagnamálin með og gæta þess að bjóða ekki heim
misnotkun og rangtúlkun eins og gerðist í fjármálaheiminum.
Við megum heldur ekki tapa okkur í hagsmunagæslu fyrir
einhverra hópa leikenda í hópnum okkar.
Hvers vegna virka þá kerfin ekki?
Kannski eru svörin mörg en við nefnum nokkur líkleg:
1. Er verið að beita aðferðum sem hafa brugðist aftur og
aftur án þess að læra af reynslunni?
2. Lesa fagmenn þá lög, reglugerðir og leiðbeiningar á
hvolfi eins og skrattinn saltarann?
3. Það sem getur mistekist það mistekst oftar en ekki.
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Skýrsla um lokafrágang hitaog loftræsikerfa
Þórður Ólafur Búason
Yfirverkfræðingur
byggingarfulltrúa í Reykjavík

Viðfangsefni:
• Er þörf á utanaðkomandi úttekt á hita
og loftræsikerfum?
– Formáli
– Árangur
– Efnistök Lagnafélags Íslands
– Nýtt og gamalt sjónarhorn
– Niðurstaða
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Formáli
• Örlítil heimsspeki
• Við þurfum að vinna saman
• Yfirsjónir annarra eru sýnilegri en
okkar eigin
• Orð og gjörðir

Árangur
• Hugsanlegur árangur
–Leiðarljós
–Markmið
–Vottun
–Nálgun vottunaraðila
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Efnistök Lagnafélags Íslands
•
•
•
•

1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?
2. Hver er ábyrgð og hlutverk Byggingafulltrúa?
3. Hver er framkvæmdin í dag?
4. Hver er ábyrgð lagnahönnuða?
– a. Hver er ábyrgð byggingarstjóra og iðnmeistara?
– b. Hver er ábyrgð eiganda?

• 5. Hvað leggur þú til?
• 6. Þarf að breyta byggingarreglugerð?

Nýtt? Gamalt sjónarhorn?
• Áhættugreining
– 1 Ákvörðun á því hvað er óæskilegt
(áhætta).
– 2. Val á áhættu sem skoðast
– 3. Söfnun gagna um þá þætti sem
skipta máli.
– 4. Raða þáttum eftir mikilvægi eða
umfangi áhrifa á niðurstöðu.
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Niðurstaða
• Hvers vegna virka kerfin ekki??
– Beiting aðferða sem brugðust
– Lesa fagmenn fyrirmæli á hvolfi eins og
skrattinn saltarann?
– Það sem getur mistekist það mistekst!
– Ábyrgð og stjórnun fari saman!
– Þökk fyrir áheyrnina.
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Samantekt á framsögum á ráðstefnunni

Lokafrágangur lagnakerfa
dr. Björn Karlsson
verkfræðingur,
Brunamálastjóri

Ráðstefna Lagnafélags Íslands
8. apríl 2010

Björn Karlsson

Yfirlit
1. Bakgrunnur
– Almennt um ábyrgð í byggingariðnaði
– Almennt um opinbert eftirlit
– Dæmi: Rafmagnsöryggi

2. Samantekt á framsögum
3. Framtíðarsýn: Ný lög og ný reglugerð
4. Lokaorð
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Almennt um ábyrgð í byggingariðnaði
• Áður tíðkaðist að hið opinbera bæri nokkuð mikla
ábyrgð á öryggi einstaklinga í lögum
• Nú er helsta ábyrgðin á hendi eiganda
– Hönnuðir og framkvæmdaaðilar bera ábyrgð á
eigin verkum
• Ný lög um mannvirki gera einnig ráð fyrir að helsta
ábyrgðin sé á hendi eiganda

Almennt um opinbert eftirlit
• Flækjustig í byggingariðnaði hefur aukist gífurlega
og mikil þróun hefur orðið í eftirliti
• Tæknilega einföld atriði
– Eigið eftirlit hönnuðar/framkvæmdaaðila
– Eigið eftirlit og staðfesting á virkni

• Tæknilega flókin atriði
– Faggilt skoðunarstofa með starfsleyfi sér um eftirlit
– Skoðunarstofa með gæðakerfi og starfsleyfi sér um eftirlit
– Eftirlit framkvæmt samkvæmt skoðunarhandbók

• Atriði er varða öryggi þriðja aðila
– Opinbert eftirlit og starfsleyfi
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Dæmi: Rafmagnsöryggi
• Nýskipan rafmagnsöryggismála 1997: Aðskilnaður
stjórnsýslu og framkvæmd rafmagnseftirlits
- Styrkari stjórnsýsla
- Faggiltar skoðunarstofur
- Skoðunarhandbækur - Gátorð
- Skilgreining og flokkun athugasemda
• Markmið: Að draga úr opinberu eftirliti en auka
jafnframt skilvirkni
- Innri öryggisstjórnun rafveitna og rafverktaka
- Úrtaksskoðanir

Dæmi: Rafmagnsöryggi
• Eftirlit með innri öryggisstjórnunarkerfum:
–
–
–
–

Raforkufyrirtækja (21)
Iðjuvera (39)
Einkarafstöðva (100 til 200)
Smávirkjana (7)
- Úttektir á gæðakerfum.
- Úttektir á háspenntum og lágspenntum raforkuvirkjum.

• Innri öryggisstjórnunarkerfum rafverktaka (500):
- Löggilding rafverktaka.
- Úttektir á gæðakerfum.
- Úttektir á nýjum neysluveitum (1500).
- 4000 til 5000 rafverktökur.
- 4000 til 5000 tilkynningar (pappír, rafrænu formi).

• Eftirlit með skoðunarstofum, raffangaeftirlit, osfrv

88

Lagnafréttir 38

Samantekt á framsögum
• Skoðun á hita- og loftræstikerfum í 35 húsum á
landsvísu kom mjög illa út
– Húsin ekki valin af handahófi?
– Önnur skoðun fann ekkert fullfrágengið kerfi

• Heilnæm innivist er mjög mikilvæg. Heilbrigðiseftirlit
hefur viss þvingunarúrræði hvað varðar ákveðnar
tegundir bygginga, samvinna mjög æskileg
• Hver ber ábyrgð á réttri virkni kerfanna?
– Eigandi, ásamt aðilum tilgreindum í bréfi Magnúsar Sædal

• Mun nýtt frumvarp til laga um mannvirki taka á málinu?
• Handbók og Þjónustubók er mikilvæg fyrir rekstraraðila
• Æskilegt að opinberir aðilar geri kröfu um Handbók,
FSR hyggst krefjast handbókar í öllum stærri verkum

Samantekt á framsögum
• Hluti vandans er eðli Íslendingsins: “Þetta reddast”
• Mikilvægt að hönnuðir komi að lokafrágangi
• Mikilvægt að tryggja samræmda vinnu undirverktaka og að
stjórntækjaverktaki verði jafnfætis öðrum
• Mikilvægt að áfangaúttektir fari fram fyrir lokaúttekt
• Mikilvægt að kynna niðurstöður skýrslunnar betur, á
jákvæðan hátt
• Krafa sett í reglugerð um handbók og þjónustusamning og
hollustuvernd gert hærra undir höfði
• Vandað til hönnunar og framkvæmdar, en á lokastigi fer
eitthvað úrskeiðis og virknin er ekki tryggð
• Byggingarfulltrúi má krefjast sannprófunar um virkni
• Ábyrgð og stjórnun verða að fara saman

Lagnafréttir 38

89

Yfirlit
1. Bakgrunnur
– Almennt um ábyrgð í byggingariðnaði
– Almennt um opinbert eftirlit
– Dæmi: Rafmagnsöryggi

2. Samantekt á framsögum
3. Framtíðarsýn: Ný lög og ný reglugerð
4. Lokaorð

Frumvarp til laga um mannvirki
• Stjórnsýsluleg ábyrgð á byggingareftirliti á hendi
byggingarfulltrúa, en eftirlit framkvæmt af faggiltum
aðila (faggilt skoðunarstofa eða faggiltur
byggingarfulltrúi)
• Úttektir samkvæmt skoðunarhandbók
• Ákvæði varðandi byggingarstjóra eru mun ítarlegri en
áður, gerð er krafa um að þeir hafi starfsleyfi og
gæðastjórnunarkerfi. Hægt að svipta starfsleyfi
• Hönnuðir og iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi
• Öryggisúttekt skal fara fram áður en mannvirki er tekið
og notkun og ítarlegri ákvæði um lokaúttekt en í
núverandi löggjöf.
• Eftirlit með byggingarvörum
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Efnisyfirlit nýrrar reglugerðar, drög
Neðan gert ráð fyrir 16 köflum, alls ekki bindandi
Breyta þarf sumum kaflaheitum
1. Almenn ákvæði
2. „Stjórnsýsla byggingarmála”
3. Sannprófun á að kröfur séu uppfylltar
4. Hönnuðir, byggingarstjóra og meistarar
5. Byggingarvörur
6. Innri rými, umferðarleiðir og aðgengi
7. „Útisvæði og aðgengi“
8. Burðarþol og stöðugleiki
9. Varnir gegn eldsvoða

Efnisyfirlit nýrrar reglugerðar, drög
10. Hollusta, heilsa og umhverfi
11. Hljóðvist
12. Öryggi við notkun
13. Orkusparnaður
14. Lagnir og tæknibúnaður
15. „Vistvænt umhverfi“
16. Stjórnun, rekstur, viðhald og notkun – handbækur
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Lokaorð
• Mjög hröð þróun í byggingariðnaði (efni, búnaður,
tækni, hönnun, framkvæmd, eftirlit)
• Mikilvægt að virkni flókins búnaðar sé tryggð þegar
bygging er tekin í notkun
• Mikilvægt að viðhald og þjónusta við búnað sé
tryggð til langrar framtíðar; Handbækur
• Vonast er til að ný lög og ný reglugerð fari langt
með að tryggja ofangreint, ásamt nýskipan í eftirliti
• Lagnafélag Íslands verður beðið um að tilnefna
menn í vinnuhópa vegna nýrrar reglugerðar

Viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands
Kallar eftir tilnefningum um lagnaverk
til skoðunar sem lofsvert lagnaverk.
Allir geta tilnefnt verk til skoðunar, gefið auga góðu verki
og tilkynnið í síma 892 4428 eða á netfang: lafi@simnet.is
Stöndum saman, eflum gott hugvit og handverk.
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Myndir frá ráðstefnunni 8. apríl 2010

Valur Helgason ehf
Stífluþjónusta
Gylfaflöt 13 - 112 Reykjavík
Sími 568 8806 - www.stifla.is
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JB Pípulagnir ehf
Suðurgötu 8 - 190 Vogar

Sími 848 6060 - Fax 431 4707
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Víkingasigling um Dýrafjörð
Stysta sigling er 1 til 1,5 klst, en hægt er að skipuleggja ýmisskonar siglingaferðir eftir pöntunum td. út með
norðanverðum Dýrafirði þar sem falleg klettótt strönd Mýrafells ber fyrir sjónir.
Þar má oft sjá seli, skarfa og annað fuglalíf.
Víkingaskipið Vésteinn var smíðað á Þingeyri og sjósett í júní 2008. Stuðst var við teikningar af
Gaukstaðaskipinu. Vésteinn er 12 metra langur og 3ja metra breiður.
Stærsti hópur í hverri siglingarferð eru 18 farþegar.
Vésteinn er búin öllum öryggisbúnaði, björgunarfleka, björgunarvesti fyrir farþega og áhöfn, og
fjarskiptabúnaði ofl.
Vésteini er siglt frá Þingeyri eftir pöntun í styttri eða lengri ferðum um Dýrafjörð,
Þá má ekki gleyma seglinu, það er stórkostleg upplifun að sigla segli þöndu í þægilegum byr.
Vésteinn siglir frá maí byrjun til september loka.
Hafðu samband í síma 861-3267 (Valdi) eða 864-7616 ( Sonja) Netfang: valdie@snerpa.is, og við skipuleggjum
ógleymanlega siglingaferð fyrir þig með víkingaskipi um Dýrafjörð.

Hér er skipherrann Valdimar, að æfa

Hér er silgt inn Dýrafjörð undir þöndum seglum

sig á þokulúðrinum
Í skut situr stírimaðurinn Sonja, og
heldur stefnunni.
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Námskeið á vegum IÐUNNAR- fræðsluseturs fyrir
lagnamenn haustið 2010.
Vatnsúðakerfi- sprinkler að viðbættum dælum. Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, Ástvaldur Eiríksson og Egill Ásgrímsson.
Dagset: 24. og 25.sept. Lagnakerfamiðstöð.
Plastsuður. Kennarar: Gunnar Magnússon, Sigurður Geirsson, Sýni og Vinnueftirlitið. Dagset: 7,.8,.9,.okt. og 14,.15,.16,.okt.
Lagnakerfamiðstöð.
Gaslagnir. Kennarar: Guðmundur Gunnarsson, Þráinn Sigurðsson, Gústaf Adólf Hjaltason og Ágúst Ágústsson. Dagset: 11,. 12,.nóv.
Gylfaflöt 19, Reykjavík.
Kæling húsa. Kennarar: Heiðar Jónsson og Sveinn Áki Sverrisson. Dagset: 30.okt. Lagnakerfamiðstöð og 19.nóv. Akureyri.
Stjórnstöðvar hitakerfa. Kennari: Jóhannes Skarphéðinsson. Dagset: 23.okt. Danfoss, Skútuvogi 6, Reykjavík.
Varmadælur. Kennarar: Lárus Bjarmason og Gunnlaugur Jóhannesson. Dagset: 15.okt. Lagnakerfamiðstöð.
Stefnt er á að halda þessi 6 námskeið fyrir lagnamenn í Reykjavík og Akureyri, tvö þessara námskeiða eru ný það eru Plastsuður og
Varmadælur. Platsuður er stórendurbætt frá fyrra námskeiði um Plastlagnir og er áhersla lögð á suðuferla í spegilsuðu, múffusuðu og
extruderingsuðu (þráðsuðu) ásamt kynningu á HACCP gæðakerfinu, örverum, hreinlæti og vinnuvernd. Kennarar á námskeiðinu eru Gunnar
Magnússon vottaður plastsuðumaður. Sigurður Geirsson tæknifræðingur og pípul.meistari, kennarar frá Sýni og Vinnueftirlitinu. Iðanfræðslusetur keypti nýjar suðuvélar til kennslu á námskeiðinu.
Námskeiðið Varmadælur er nýtt og er ætlað lagnamönnum og öðrum sem áhuga hafa á að spara orku. Þátttakendur afla sér þekkingar á
varmadælum og notkun þeirra í byggingum. Farið í uppbyggingu og gerðir varmadæla, tengingar, stillingar og lokafrágang og er lögð áhersla
á kyndingu á köldum svæðum til sparnaðar. Kennarar eru Lárus Bjarmason pípul.meistari og Gunnlaugur Jóhannesson pípul.meistari sem
báðir hafa unnið að uppsetningu varmadæla undanfarin ár og farið á námskeið í Varmadælum hjá Danfoss í Danmörku.
Upplýsingar má fá í síma 5906413 og 5906434 eða www.idan.is

BLIKKSMIÐIR - MÁLMTÆKNIMENN - VÉLSTJÓRAR - HÖNNUÐIR
Loftræsikerfi. Tilgangur og hönnunarforsendur
Kennari: Ragnar Ragnarsson, byggingarverkfræðingur.
Staður: Reykjavík.
Tími:
Mánudagur 20. september, kl. 13.00–17.00.
Miðvikudagur 22. september, kl. 8.30 – 13.30.
Mánudagur 27. september, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 28. september, kl. 8.30 – 17.00.
Miðvikudagur 29. september, kl. 8.30 – 13.30.
Gerðir loftræsikerfa
Kennari: Sveinn Áki Sverrisson, véltæknifræðingur.
Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími:
Mánudagur 18. október, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 19. október, kl. 8.30 – 12.30.
Mánudagur 25. október, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 26. október, kl. 8.30 – 12.30.
Miðvikudagur 27. október, kl. 8.30 – 10.30.
Uppbygging loftræsikerfa
Kennari: Sigurgeir Þórarinsson, véltæknifræðingur.
Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími:
Mánudagur 29. nóvember, kl. 13.00–17.00.
Þriðjudagur 30. nóvember, kl. 8.30 – 12.30.
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Miðvikudagur 1. desember, kl. 8.30 – 12.30.
Mánudagur 6. desember, kl. 13.00 – 17.00.
Þriðjudagur 7. desember, kl. 8.30 – 12.30.
Miðvikudagur 8. desember, kl. 8.30 – 10.30.
Rafmagnsfræði fyrir málmtæknimenn
Kennari: Björgúlfur Þorsteinsson, rafvirkjameistari.
Staður: Iðnskólinn í Hafnarfirði.
Tími:
Alla þriðjudaga og fimmtudaga frá:
14. september til 21. október.
Samtals 12 skipti.kl. 17.30 - 21.30 alla dagana.
Iðntölvustýringar I
Kennari: Kristján Haukur Flosason, rafmagnsverkfræðingur.
Staður: Gylfaflöt 19, Reykjavík.
Tími:
Mánudagur 8. nóvember.
Þriðjudagur 9. nóvember.
Miðvikudagur 10. nóvember.
Fimmtudagur 11. nóvember.
Kl. 8.30 – 16.30 alla dagana

Birgir Hólm Ólafsson
Verkefnisstjóri IÐUNNARfræðsluseturs
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endurgreiÐsla

Á virÐisaukaskatti af keyptri vinnu

nú er besti tíminn til aÐ
byggja, breyta og bæta

kvæmdir núna,
Þeir sem grípa tækifærið og ráðast í fram
i af keyptri vinnu
fá 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatt
ur frá
á byggingarstað. Að auki fæst frádrátt
að
tekjuskattsstofni sem getur numið allt

300.000 krónum.*

nýtum tækifærið og
ráðumst í framkvæmdir!
fengið frádrátt frá
gjalda árin 2011 og 2012 getur fólk

álagningu opinberra
vegna vinnu á
* Við
af þeirri fjárhæð sem greidd var
tekjuskattsstofni sem nemur 50%
arins er 200.000 kr.
2010 og 2011. Hámark frádrátt
byggingarstað (án vsk.) á árunum
um og samsköttuðum.
hjón
hjá einstaklingi og 300.000 kr. hjá

I: míðavinnu hjá sér árið 2010.
DÆMvinn
a trés
Hjón láta
Heildarfjárhæð m. vsk.:
þar af er vinna án vsk.:

Endurgreiðsla vsk. samtals:

937.050 kr.
493.121 kr.

125.746 kr.

þess
Til viðbótar lækkar tekjuskattsstofn kr.
.560
246
um
ninn
stof
ri
hær
r
sem hefu
við álagningu árið 2011.

10-1257
H V ÕTA H ⁄ S I – / S ÕA

100%

Reykjavík

Hafnarfjör›ur

Bolungarvík

Loki lagnaþjónusta ehf

Byggingafræðingafélag Íslands,

Pípulagningarþjónusta Bolungarvíkur,

Mosgerði 25

Hafnargötu 116

Suðurvangi 17

GH lagnir,
Þverási 5a

SÓS lagnir,
Bíldshöfða 18

Húsavík

Álftanes

Vermir sf,

J.K. lagnir ehf,

Fossvöllum 21

Bæjarbrekku 10

Reyðarfjörður
Kópavogur
Lagnaþing ehf,
Digranesvegi 38

Pípulagningaþjónustan Vatnshrúturinn,
Hófgerði 15
Rennsli hf,
Akralind 1

Launafl ehf,

Reykjanesbær

Hrauni 3

Rörvirki sf,
Óðinsvöllum 11

Grindavík
EVH verktakar ehf,
Tangasundi, 1

Tröllalagnir ehf,
Auðnukór 3

Ísafjörður
Ísblikk ehf,
Árnagötu 1

Afkastamiklir miðstöðvarofnar
sem nýta hitann vel

Gerðir og ytri mál

Frumskilyrði að góð nýting fáist við upphitun á húsnæði er að miðstöðvarofnarnir
skili sínu hlutverki vel, en séu jafnframt ekki of plássfrekir og auðveldir í
uppsetningu. Þetta á sérstaklega við þegar verið er að huga að endurbótum
eða setja upp ofnakerfi í húsum sem ekki hafa verið með miðstöðvarhitun fyrir,
svo sem í frístundahúsum þar sem verið er að taka inn hitaveitu.
HENRAD miðstöðvarofnarnir eru þunnir og hlutfallslega fyrirferðarlitlir, sem
byggist á nýrri framleiðslutækni, en með mikil afköst sem byggjast á hönnun
ofnsins.

G 11
DIN no. 3925/96

G 21
DIN no. 3927/96

Ofnarnir eru grunnaðir með böðum og lakkaðir með nýjustu duftlökkunartækni
og síðan bakaðir við 170°C. Liturinn er RAL 9010
Ofnarnir eru þrýstiprófaðir við 13 bör, vinnuþrýstingur er 10. Efnisþykktin er 1,25
mm. Mesta vatnshitastig er 130°C. Ofnarnir eru vottaðir af Rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins, skv. ÍST EN 442.
Henrad ofnarnir eru með 10 ára ábyrgð að því gefnu að vatnið sé gallalaust,
ofninn sé settur upp af fagmanni og gegn framvísun á nótu.

G 22
DIN no. 3928/96

G 33
DIN no. 3929/96

Ofnahæð

mm

300

400

500

600

Bil milli stúta

mm

250

350

450

550

Fræn

ur
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Hreinar lagnir, hreint vatn!

Endurnýjun
neysluvatnslagna

Er vandamál með neysluvatnið?
Ryðlitað vatn, tæring, stífla eða leki!

www.hgl.is
HGL ehf - Hjallabraut 35
Sími 588 2626 - 220 Hafnarfjörður
www.hgl.is - hgl@hgl.is

Aðalpípulagnir ehf

Skemmuvegi 40 - 200 Kópavogur
Sími 534 4778 - Gsm 821 4771

Aðalblikk ehf
Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík
Sími 587 5200

Skútuvogi 6 - 104 Reykjavík
Sími 568 6755

Vilt þú hreint og hollt neysluvatn?
Við hjá HGL ehf. sérhæfum okkur í alhliða
neysluvatnslausnum með LSE-System og vönduðum
JUDO hreinsisíum, lekavörnum og neysluvatnskerfum
af öllum stærðum og gerðum

Heimilis- og iðnaðarlausnir

HGL ehf - Hjallabraut 35
Sími 588 2626 - 220 Hafnarfjörður
www.hgl.is - hgl@hgl.is
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Vörn gegn brunaslysum • Tvöfalt brunaöryggi
Termix hitastýring fyrir setlaugar frá Danfoss
•
•
•
•
•
•

Rafeindastýring nemur hitastig í setlauginni
Lokar fyrir innrennsli þegar óskuðu hitastigi er náð
Ódýr og hagkvæm lausn
Vönduð vara, lítill viðhaldskostnaður
Áralöng reynsla stjórnbúnaðar við íslenskar hitaveituaðstæður
Auðveld í uppsetningu og notkun

Við erum eini framleiðandinn í
heiminum sem framleiðir tengigrindur og varmaskipta, ásamt
sjálfvirkum stjórnbúnaði fyrir
hitakerfi.
Í áratugi höfum við safnað saman
mikilli reynslu með vinnu við
ýmsar aðstæður og við margar
mismunandi gerðir hitakerfa

Þess vegna getum við boðið réttu
tengigrindalausnina fyrir þitt hitakerfi. Lausn sem byggir á áratuga
reynslu við val á stjórnbúnaði
fyrir íslenskar hitaveituaðstæður.

Við erum með tengigrindur fyrir:
•
•
•
•
•

Ofna- og gólfhitakerfi
Neysluvatn
Snjóbræðslur
Stýringar fyrir setlaugar
Við getum sérsmíðað
tengigrindur fyrir allt að
25 MW afl

Tengigrindur fyrir hitakerfi að þínum óskum
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

