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Stærsti framleiðandi í heimi á sveigjanlegum 
tengjum fyrir frárennsli     www.flexseal.co.uk

Í samvinnu við 
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VARANLEGT OG GÓÐ GÆÐI...
•	 Tengi fyrir allar gerðir lagnaefna.
•	 Einfalt og varanlegt viðgerðar efni.
•	 Framleitt eftir Alþjóðlegum stöðlum.
•	 Mjög einföld lausn á vandarmáli.
•	 Hentar fyrir allar stærðir lagna.

Flexseal er 
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fyrir allar gerðir 
frárennslislagna

Heildsala og dreifingar STOR ehf.

Allar nánari upplýsingar,

S:861-7313 eða stor@stor.is 
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 Pípulagnir ehf.

Sérhæfing í fráveitulögnum
Einar 869 3441

Iðnskólinn í Hafnarfirði
www.idnskolinn.is



Meinertz ofnar

Meinertz framleiðir miðstöðvarofna sem hannaðir eru  í rými á annan veg 
en venjulega og Meinertz útfærir og aðlagar að framleiðslu þeirra í sam-
vinnu við viðkomandi arkitekt.
 
Frekari upplýsingar eru á  heimasíðu Meinertz; www.meinertz.com, þar 
sem finna má tæknilegar upplýsingar ásamt lýsingu og ljósmyndum af   
ýmsum gerðum í mismunandi útfærslum sem Meinertz hefur framleitt í 
gegnum tíðina.
 
Við munum, ásamt Meinertz, kappkosta að leysa úr öllum spurningum og 
málum sem upp kunna að koma.
 
Sýnishorn af ýmsum gerðum ofna frá Meinertz eru á skrifstofu 
Bergnes ehf.  að Smiðjuvegi 4, Kópavogi

MEINERTZ Finned Tubes

MEINERTZ L-LineBergnes ehf
Smiðjuvegi 4 (græn gata) 
200 Kópavogi 
Sími 567 3305 - Fax 567 3177 
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Ný byggingarreglugerð, helstu 
breytingar er varða lagnakerfi
BenediktJónssonverkfræðingur,Mannvirkjastofnun
1. Inngangur og áherslur
1.1 Inngangur

Mér er ætlað að fjalla um nýja byggingar-reglugerð og helstu
breytingar er varða lagnakerfi, óskað var eftir umfjöllun sem
tengdisteftirfarandiþáttum:

-	 Hverjar	 eru	 helstu	 breytingar	 og	 áherslur	 í	 nýju	
byggingarreglugerðinni	varðandi	lagnakerfi?	

-	 Hvernig	er	eftirliti	háttað	með	starfsemi	löggildra	fagaðila?
-	 Hvernig	 er	 eftirliti	 háttað	 með	 starfsemi	 eftirlits-	 og	

úttektaraðilum?	
-	 Hvaða	kröfur	eru	gerðar	um	viðhald	mannvirkja	og	hvernig	er	

þeim	fylgt	eftir?
-	 Hvernig	er	vottun	lagnaefna	háttað	á	Íslandi?

1.2 Áherslur (glæra 2)
Sé fyrst vikið að áherslum, þá er rétt að benda á að

byggingarreglugerðbyggiráákvæðumlagaummannvirki.Ílögum
um mannvirki og einnig í byggingarreglugerð kemur m.a. fram
eftirfarandimarkmið:

„Að	vernda	líf	og	heilsu	manna,	eignir	og	umhverfi	með	því	að	
tryggja	faglegan	undirbúning	mannvirkjagerðar	og	virkt	eftirlit	með	
því	að	kröfum	um	öryggi	mannvirkja	og	heilnæmi	sé	fullnægt.“

Hvaðvarðarlagnakerfiþááöllumaðveraljóstmikilvægiþess
að þau séu þannig hönnuð og byggð að öryggi mannvirkisins sé
tryggt og hvað varðar lagnakerfin þá er ekki síður mikilvægt að
þau séu ávallt þannig hönnuð og byggð að kröfum um heilnæmi
séfullnægt.

2. Löggiltir fagaðilar
2.1 Eftirliti með starfsemi löggildra fagaðila (glæra 3)

Með lögum um mannvirki og nýrri byggingar-reglugerð er
fyrirkomulagiogkröfumtilbyggingareftirlitsinsbreyttfráþvísem
áðurvar.

Því gert er ráð fyrir að yfirferð hönnunargagna og úttektir
verði unnar á grundvelli skoðunarhandbóka og af faggiltum
skoðunarstofumeðaaf faggiltumbyggingarfulltrúum.Gerter ráð
fyrir faggildingu til slíkra starfa ekki síðar en árið 2018. Eftirlitið
verður því samræmt og tryggt að allir þáttakendur starfi á sama
háttoggerisambærilegarkröfur.

Einnigberhönnuðum,byggingarstjórumog iðnmeisturum,sem
vinna að mannvirkjagerð að starfa eftir gæðakerfi og vera með
virktinnraeftirlitmeðeiginverkum.

Slíkt eigið eftirlit fagaðila ásamt því að byggingareftirlitið
verðursamræmtmunvæntanlegaaukaskilvirkniogminnkahættu
ámistökumsemgætuleitttilgallaámannvirkjumoghugsanlega
lækkað kostnað. Því byggingarstjóri sem starfar í samræmi við
gæðakerfi, getur t.d. fengið heimild til að vinna sjálfur ákveðnar
áfangaúttektir,aðuppfylltumákveðnumskilyrðum,semnánarmá
sjáígr.3.7.4.íbyggingarreglugerð.

2.2 Fagaðilar - eftirlit 
hönnunarstjóra (glæra 4)

Hönnunarstjórinn er nýtt starfsheiti.
Hönnunarstjóri getur verið aðalhönnuður
eðaannarhönnuðursemeigandiræðurtil
aðberaábyrðástörfumhönnunarstjóra.

Í lögum um mannvirki er m.a. sagt að
hönnunarstjóriannistinnraeftirliteiganda
við hönnun mannvirkis og hann afhendir
leyfisveitanda yfirlit um innra eftirlit með
hönnunarstörfumáðurenbyggingarleyfier
gefiðút.

Honum er ætlað að afhenda leyfisveitanda yfirlit yfir
ábyrgðarsvið hönnuða áður en yfirferð yfir hönnunargögn hefst
og hann kallar aðra hönnuði til vinnu vegna samræmingar
hönnunargagna og áritar séruppdrætti til staðfestingar því að
samræminghafifariðfram.

Samkvæmt framanskráðu er ljóst að hönnunarstjóri hefur
ákveðið eftirlit með löggiltum fagaðilum. Ýmsir þættir í starfi
hans eru á vissan hátt sambærilegir gagnvart starfi hönnuða og
hlutverkbyggingarstjóragagnvartiðnmeisturum.Starfhanserþví
íeðlisínuhlutiþessinnraeftirlitssemtengiststarfsemilöggiltra
fagaðilaviðmannvirkjagerð.

2.3 Fagaðilar - löggildingar og starfsleyfi (glæra 5)
Það er gerð krafa um starfsleyfi eða löggildingu fagaðila.

Krafa um slík réttindi er ákveðin leið sem er farin til tryggja að
menn hafi til að bera þá lágmarks hæfni sem þarf til að geta
starfa á tilteknu sviði. Það að menn sýni fram á fullnægjandi
þekkinguog reynsluáðurenþeimerheimilt að starfa sjálfstætt
ámarkaðierþvíhlutiþesseftirlitssemhaftermeðfagaðilumvið
mannvirkjagerð.
Eneftirfarandifagaðilarþurfaýmistlöggildingareðastarfsleyfi:

- IðnmeistararþurfasérstakalöggildinguMannvirkjastofnunar.
-ByggingarstjórarþurfastarfsleyfiMannvirkjastofnunar.
-Hönnuðir þurfa sérstaka löggildingu Mannvirkjastofnunar,

hverásínusviði.
Það má síðan veita mönnum áminningu og svipta löggildingu

ogstarfsleyfi.Brjótimennákvæðilaga,reglugerðaeðasamþykkta
umskipulags-ogbyggingarmálefnieðavanrækjahlutverksittog
skyldur,sýnaafsérítrekaðaeðaalvarlegaóvarkárniístarfigetur
Mannvirkjastofnunveittáminningu.Séubrotalvarlegeðaítrekuð
geturMannvirkjastofnunsvipthönnuðeðaiðnmeistaralöggildingu
ogbyggingarstjórastarfsleyfiítakmarkaðantíma.

Benedikt Jónsson
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3.Eftirlits- og úttektaraðilar
3.1 Eftirlit með eftirlits- og úttektaraðilum (glæra 6)

Það var óskað eftir umfjöllun um eftirlit með eftirlits og
úttektaraðilum.Varðandieftirlitmeðeftirlitsaðilumþáerlitiðsvo
á að hér sé átt við hvaða möguleika einstaklingar og fagaðilar
hafatilaðleitaréttarsínsþegarþeirteljaaðeftirlitsaðilarbrjóti
áþeim,þ.e.þávæntanlegahvaðaleiðirerufæraraðrarenaðleita
beinttildómstóla.

Íþvísambandimábendaáaðefmennteljaaðbrotiðséásér
afhálfubyggingarfulltrúaþágetaþeireftiratvikumkærtmáliðtil
úrskurðarnefndarskipulags-ogbyggingarmála.

Mannvirkjastofnunereinnigætlaðákveðiðeftirlitshlutverkmeð
starfsemibyggingarfulltrúaoggeturstofnunin tekið tilathugunar
að eigin frumkvæði eða samkvæmt ábendingu hvort afgreiðsla
byggingarfulltrúahafifariðíbágaviðlög.Stofnuningeturgripiðtil
ákveðinnaráðstafana,vegnaslíkrarkæru,semsérstaklegaerlýst
ílögumummannvirki.

Síðangetamenn, teljiþeiraðMannvirkjastofnunhafibrotiðá
sér,kærtákvarðanirstofnunarinnartilráðherra.

3.2 Eftirlit með eftirlitsaðilum – skoðunarmenn 
(glæra 7)

Byggingarreglugerðgerirráðfyrirfaggiltumskoðunarstofumog
gerirkröfurtilskoðunarmanna,enfaggildingerveittafsérstökum
þartilbærumfagildingaraðila.

Krafan um faggildingu sem slík leiðir til notkunar gæðakerfis,
innraeftirlitsogeinnigytraeftirlitsmeðfaggiltaaðilanumafhálfu
faggildingaraðilans.

3.3 Eftirlit með eftirlitinu – skoðunarstofur (glæra 8)
Mannvirkjastofnun veitir skoðunarstofum starfsleyfi, því ber

stofnuninni að sjálfsögðu að hafa eftirlit með því að skilmálar
starfsleyfisinsséuvirtir.

Komi í ljós að skilmálar séu brotnir hefur Mannvirkjastofnun
heimildtilaðsviptaskoðunarstofustarfsleyfi,t.d.efhúnvanræki
hlutverk sitt, sýni vítaverða hegðun eða brjóti á annan hátt
skilmálastarfsleyfis.

4.Áherslur, breytingar og viðhald
4.1 Almennt um áherslur og breytingar o.fl. (glæra 9)

Hér í upphafi var vísaði til áherslna er varða lagnir. Í því
sambandi er rétt að benda á nokkur dæmi um breytingar eða
áherslursemframkomaíbyggingarreglugerð,einsogt.d:

•Reyntvaraðsetjaöryggisþættimannvirkjaskýrarframogeru
þeirþvíaðmestukomniríeinnheilstæðankafla.Enákveðnar
sértækar öryggiskröfur koma þó einnig fram í viðeigandi
köflum,einsogt.d.ýmsirþættirervarðaöryggiskröfurlagna,

•Sérstaktákvæðierkomiðumöryggineysluvatnsvegnahættu
áhúðbruna.Umeraðræðaákvæðisemermjögsambærilegt
samsvarandiákvæðumíreglugerðumnágrannalanda.

• Ákvæði er um að við endurnýjun tækja og búnaðar séu
gildandiöryggiskröfuruppfylltar,þ.e.semtengjastþáþvísem
veriðeraðendurnýja.

• Tengt markmiðinu um heilnæmi, þá eru komnar ákveðnari
kröfurtilloftræsingar

4.2 Áherslur, breytingar o.fl. (glæra 10)
Varðandiáherslurvegnalagnamáeinnigbendaáaðáherslaer

lögðþættieinsoghljóðvist,orkusparnað,öryggiogheilnæmi.
Aðaukieralmennter lögðáherslaágottaðgengi tilviðgerða

ogþjónustuogaðalmenntséreyntaðstaðsetjalagnirþannigað
hægtséaðgreinalekaábyrjunarstigi.

Tengt markmiðinu um heilnæmi er síðan lögð áhersla á að
loftræsikerfiséþannighannað,gertogþvíviðhaldiðaðþaðhaldi
virknisinniallanlíftímabyggingarinnar.

4.3 Kröfur um viðhald og eftirfylgni (glæra 11)
Varðandi spurningu um kröfur til viðhalds mannvirkja þá gildir

almenntaðviðhaldmannvirkisinseráábyrgðeigandaþess,enda
viðgengstþaðekkiaðbyggingarfulltrúibankiuppáhjámönnumtil
að skoða ástand viðhaldsmála. Hinsvegar getur byggingarfulltrúi
gripið til aðgerða ef svo ber undir og er ákvæði um slíkt í
byggingarreglugerð.Ljósterþóaðslíktinngripverðuraðbyggjaá
vönduðumrökstuddumathugasemdum.

Byggingarfulltrúaeðamannvirkjastofnunerheimilt aðgrípa til
viðeigandiaðgerða,sbr.eftirfarandiákvæði:

„Sé	ásigkomulagi,	frágangi,	umhverfi	eða	viðhaldi	húss,	annars	
mannvirkis	eða	lóðar	ábótavant,	af	því	stafar	hætta	eða	það	telst	
skaðlegt	heilsu	að	mati	byggingarfulltrúa	eða	Mannvirkjastofnunar	
skal	 gera	 eiganda	 eða	 umráðamanni	 þess	 aðvart	 og	 leggja	 fyrir	
hann	að	bæta	úr	því	sem	áfátt	er.	

Mannvirkjastofnun	 og	 byggingarfulltrúa	 er	 heimilt	 að	 beita	
dagsektum	 allt	 að	 500.000	 kr.	 til	 að	 knýja	 menn	 til	 þeirra	 verka	
sem	þau	skulu	hlutast	til	um.

Byggingarfulltrúi	 og	 Mannvirkjastofnun	 geta	 látið	 vinna	 verk,	
sem	 þau	 hafa	 lagt	 fyrir	 að	 unnið	 skyldi,	 á	 kostnað	 þess	 sem	
vanrækt	hefur	að	vinna	verkið.“

5. Vottanir og CE-merking
5.1 Vottun/ umsögn og CE-merking (glæra 12)

Fjallað er um sannprófun eiginleika byggingarvöru,
CE-merkingar, vottanir og umsagnir um vöru í 5. hluta
byggingarreglugerðar.

ÍmjögeinfölduðumáliþáávaraaðveraCE-merktþegarfyrir
hendi er svonefndur samhæfður staðall og síðan er heimilt að
CE-merkjavöruþegar fyrirhendier svonefnt tæknisamþykki.Það
erþáframleiðandisemleitareftirþvíaðtæknisamþykkiðséunnið.

En á meðan hvorki er til samhæfður staðall og né
tæknisamþykki fyrir vöru, ber að leita vottunar eða umsangar
hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands varðandi almenna þætti en um
þætti er varða eldvarnir skal leita vottunar eða umsagnar hjá
Mannvirkjastofnun.

Byggingarvara á markaði á að vera CE merkt til fyrirhugaðra
notaþegarfyrirhendiersamhæfðurstaðallogvörunniverðurað
fylgjaskjalsemsýniraðhúnhentitiláformaðranota.Slíkskjöleru
eftiratvikumkölluðsamræmisvottorðeðasamræmisyfirlýsing,þá
eftirþvíhvortumeraðræðastaðfestingusérstakstilnefndsaðila
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eðahvortumséaðræðayfirlýsinguframleiðandanssjálfs.

5.2 Úr tilskipun Evrópusambandsins (glæra 13)
Samræmisvottorð og yfirlýsing á Íslandi á að vera á íslensku.

Í því sambandi er í glæru 13 vitnað til ákvæða reglugerðar um
viðskiptimeðbyggingarvörur,þ.e.íslenskitextinnoghinsvegarer
samhljóðaenskurtextisemkemurúrtilskipunEvrópusambandsins
umbyggingarvörur.Þarafleiðirað:

• Vottorðið og samræmisyfirlýsingin skulu vera á opinberu
tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins þar sem nota á
vöruna, (“The certificate and declaration of conformity shall
be presented in the official language or languages of the
MemberStateinwhichtheproductistobeused”).

5.3 Vottun/ umsögn og CE-merking (glæra 14)
Varðandibyggingarvörurgildiralmenntað:
• CE-merkt byggingarvara er frjáls á markaði, þarf ekki

sérstakar vottanir, enda fylgi henni skjal sem staðfestir
fyrirhuguðaðanotkun.

• Meðan byggingarvara er ekki CE-merkt gildir ákvæði 8.
töluliðar til bráðabirgða í lögum um mannvirki um vottun/
umsögnogþarf þáumsögnumvörurafhálfuNMÍ,þ.e. um
byggingarvörur almennt, en um þætti er varða eldvarnir af
hálfuMVS

5.4 Vottun/ umsögn og CE-merking (glæra 15)
Úrdráttur úr ákvæðum 8. töluliðar til bráðabirgða í lögum um

mannvirki:

„Á	 meðan	 ekki	 eru	 til	 samhæfðir	 evrópskir	 staðlar	 og/eða	
evrópskt	 tæknisamþykki	 fyrir	 byggingarvöru	 er	 markaðssetning	
hennar	 heimil,	 .....	 ef	 henni	 fylgir	 vottun	 eða	 umsögn	 um	 að	 hún	
uppfylli	kröfur	reglugerða	......standist	staðla	og	falli	að	verklagi	og	
séríslenskum	aðstæðum.	........“	

„Nýsköpunarmiðstöð	 Íslands,	 Mannvirkjastofnun	 eða	 aðrir	
þar	 til	 bærir	 aðilar	 sem	 umhverfisráðuneytið	 viðurkennir	 skulu	
gegna	 samsvarandi	 hlutverki	 og	 tilnefndur	 aðili	 vegna	 ákvæða	
þessa........“

5.5 Vottun/ umsögn og CE-merking (glæra 16)
Það er á ábyrgð þess sem markaðssetur vöru að tryggja

að varan hafi fullnægjandi eiginleika þannig að hún henti til
fyrirhugaðranotaogaðvaranberitilskyldarvottanir.

5.6 Vottun/ umsögn og CE-merking (glæra 17)
Hönnuður, byggingarstjóri og iðnmeistari sem notar

byggingareiningar, byggingarhluta eða efni til mannvirkis í heild
skal sannprófa að umsögn vegna þeirra sé í samræmi við kröfur
laga um mannvirki, byggingarreglugerðar og reglugerðar um
viðskiptimeðbyggingarvörur.

Þaðhefuráðurveriðrættumgæðakerfioginnraeftirlitþessara
fagaðila.Aðfylgjastmeðþvíaðvarasemnotuðertilmannvirkis
uppfyllisettarkröfurættiaðsjálfsögðuaðverahlutiafþví innra
eftirlitisemiðnmeistaraogbyggingarstjóraberaðhafa.
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Pétur Bolli 

Jóhannesson

Afstaðabyggingarfulltrúasveitarfélaga
tilnýrrarbyggingarreglugerðar
PéturBolliJóhannessonformaðurFélagsbyggingarfulltrúa
skipulagsstjóriAkureyrarbæjar
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Í fyrsta sinn á Íslandi er hægt að sjá Zehnder loftapanela
í notkun. RÝMI – Ofnasmiðjan og ZEHNDER í Þýskalandi 
hafa opnað sýningarsal með uppsettum loftapanelum sem 
byggja á geislahitun („radiant heating“) með hitaveituvatni.

NÝJUNG Á ÍSLANDI!
ZEHNDER LOFTAPANELAR

Þessi ofnatækni, sem hefur verið í notkun um áratuga-
skeið, sparar allt að 40% í hitunarkostnaði. 
Um er að ræða járnpanela, tengda við hitaveitu.

Þeir eru með mjög góðan viðbragðstíma og nýtast einnig við kælingu. 

Kerfið er hljóðlaust og sendir frá sér þægilegan hita sem 
er í raun hærri en herbergishitinn. 

Þessi tækni hentar mjög vel fyrir íslenskar 
aðstæður.

Ofnarnir eru notaðir um alla 
Evrópu og USA í íþrótta-
sölum, sýningarsölum, verk-
stæðum, iðnfyrirtækjum, 
skrifstofum, sjúkrahúsum, 
skólum og öllum opinberum 
byggingum.

Komdu og skoðaðu nýjustu tækni í ofnakerfum  
Geislahitun með loftapanelum frá Zehnder

Mjög auðvelt í uppsetningu. 

Við hjá Rými bjóðum öllum áhugamönnum um lagna-
tækni að heimsækja okkur í Brautarholt 28 og skoða 
ofnana okkar
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Áhrif nýju reglugerðarinnar á stafsemi
veitufyrirtækja eru e.t.v. ekki ýkja mikil umfram
eldri reglugerð. Sé hinsvegar litið til óbeinna
áhrifa má segja að þau séu þó nokkur. Veiturnar
afhenda heitt og kalt vatn ásamt raforku og
veita viðtöku fráveitu. Þessum viðskiptum lýkur
efnislega við endatengingu heimtaugar, sem er
við stofnloka-eða rofa.Alltþar fyrir innanereign
og í umsjá húseigenda (glæra 3). Óbeinu áhrifin
eru vegna skilyrða sem sett eru vegna reksturs
kerfa eiganda. Þau eru fyrst og fremst skilyrði
um lágmark- eða hámark hitastigs á neysluvatni,
hámarkshita á snertanlegum flötum t.d. ofnum,
þrýstimörk og kröfur um öryggisloka. Heitt vatn
dreifikerfa hitaveitna er í flestum tilfellum mun
heitara en þau mörk sem reglugerðin setur. Til
þess að lækka hitastigið er nánast um tvær leiðir
að ræða, uppblöndun eða nota varmaskipti þar
sem kalt vatn er hitað með hitaveituvatninu.
Einnig ber að hafa í huga að hitaveituvatn er ekki
skilgreint sem neysluvatn og því ekki ætlað til
drykkjar. Sé hinsvegar einhverjar líkur á að það
getiblandastneysluvatnisemætlaðertildrykkjar,
þurfanotenduraðgrípatilráðstafanatilaðverjast
því, t.d. með varmaskiptum og einstreymislokum.
Reglugerðinsetureinnigskilyrðitilþessaðverjast
bakrennsli í húskerfum. Allt eru þetta atriði sem
snerta innanhúskerfi eigenda, en líka rekstur
veitukerfanna. (glærur 4, 5 og 6). Til þess að
unnt sé að dreifa heitu og köldu vatni er reynt að
halda þrýstingi og hitastigi inna þeirra marka sem
notendum eru sett með reglugerð. Hinsvegar eru
aðstæður við afhendingu misjafnar. Þrýstingur
getur verið nokkuð mismunandi og fer eftir
hæðarlegu í kaldavatns-og í hitaveitukerfum,eftir
álagiogfjarlægðfrádælustöð

Skilyrði dreifiveitna varðandi hita- 
og vatnsþrýsting til notenda

Skilyrðiveitnavarðandihitastigogvatnsþrýsting
eru fyrst og fremst þess eðlis að unnt sé að
afhenda öllum notendum heitt og kalt vatn á sem
bestum gæðum. Skilyrðin eru fyrst og fremst

staðbundin. Tæknilegir tengiskilmálar hita- og
vatnsveitna (TTH) skilgreina hitastig og þrýstimörk
viðinntak.

Vatnshiti frá miðlunargeymum og dælustöðvum
getur verið mishár, háður eðli jarðhitasvæðis
hvers veitukerfis. Vatnshiti frá kyndistöðvum
er að jafnaði stöðugur. Framrásarhiti við inntak
getur verið mishár, háður fjarlægð inntaksins
frá miðlunargeymi, dælustöð eða kyndistöð og
heitavatnsnotkunviðskiptavina.Framrásarhitierað
jafnaði hæstur þegar kaldast er í veðri, en lækkar
við minni notkun og því ekki unnt að setja neðri
mörkumframrásarhita.

Hitaveitur setja í reglugerð eða sérskilmála
stefnumörkun um hitaviðmið í dreifikerfi hvers
veitu- eða gjaldskrársvæðis. Hitaviðmið nær til
eðlilegs reksturs hitaveitna. Í stefnumörkun koma
eftirtalinhitaviðmiðfram:Hiti fráheitavatnsgeymi,
dælustöð eða kyndistöð við mesta álag; Hiti frá
heitavatnsgeymi, dælustöð eða kyndistöð við
minnsta álag; Áætlaður meðalframrásarhiti í
dreifikerfihitaveitunnarviðmestaálag.

Þásetjaveiturnareinnigþautilmælitilhönnuða
að velja stjórnbúnað sem tryggi ákvæði gildandi
laga, reglugerða og staðla um hámarkshita í
hitakerfum.

Orkustofnunsafnarogheldurutanumupplýsingar
um hitastig inn á dreifikerfi hitaveitna. Samkv.
samantektfyrirárið2009varmesturhiti115°Cog
minnstur60°C,einnigaðmesturmeðalhiti var90
°Cogminnstur58°C(glæra7).

Nýsköpunarmiðstöð Íslands heldur úti
stórmerkum vef sem kallast: lagnaval.is, þar sem
hægt er að velja lagnaefni miðað við aðstæður á
hverjum stað. Á gagnvirkri síðu vefsins er hægt
að velja staðsetningu, staðbundnar aðstæður og
hitastig vatns og fá greinargóðar tillögur um val á
lagnaefni (glærur 10 og 11). Orkuveita Reykjavíkur
hefur gert mjög góðan leiðbeiningarbækling
„Stillumhitann“umleiðirtilþessaðlækkahitastig
áheituneysluvatni.

TTH skilgreinir einnig þrýstimörk við inntak
eru samkv. Framrásarþrýstingur er minnstur 2

Eiríkur Bogason

Áhrifbyggingareglnaákröfurum
afhendinguogtengiskilyrðihita-og
vatnsveitna
EiríkurBogasonframkvæmdastjóriSamorku
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bör og mestur 8 bör, mismunaþrýstingur í tvöföldum kerfum 1
bar,bakrásarþrýstingurminnstur1barogmestur5bör.Geramá
ráð fyrir breytilegum framrásarþrýstingi í tengigrind eftir álagi
á hitaveituna. Við aukna notkun lækkar framrásarþrýstingur og
bakrásarþrýstingur hækkar í tvöföldu kerfi. Þegar hæð húss er
meiri en svo að minnsti framrásarþrýstingur í tengigrind nær
ekkiaðannaþörfhitakerfisinsámismunaþrýstingi,getureigandi
þurft að tengja þrýstiaukadælu við tengigrindina. Tenging
þrýstiaukadæluerþóávalltháðskriflegusamþykkihitaveitunnar.
Einnig segir í sömu skilmálum að hönnuðir skulu kynna sér
staðbundinrekstrarskilyrðihitaveitunnarogmiðahönnunhitakerfa
ogefnisvalviðþau.Vatnshiti,þrýstingurogefnasamsetningvatns
erustaðbundinrekstrarskilyrðihitaveitna(glæra8).

Tengiskilmálum vatnsveitna (TTV) skilgreina þrýstimörk við
stofnloka sem leiðbeinandi þrýstiviðmið við stofnloka, minnstur
1,5barogmestur10bör.Geramáráðfyrirbreytilegumþrýstingi
í tengigrind eftir álagi á vatnsveituna. Við aukna notkun lækkar
þrýstingur.Þegarhæðhússermeiriensvoaðminnstiþrýstingur
í tengigrind nær ekki að anna þörf vatnslagnakerfisins, getur
eigandi þurft að tengja dælu við tengigrindina. Tenging dælu er
ávalltháðskriflegusamþykkivatnsveitunnarsbr.gr.24íreglugerð
um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 401/2005. Skilmálarnir vísa til
byggingarreglugerðarogíslensksstaðalsÍST67engeraekkikröfur
umframþaðsemþarstendur(glæra9).

Hvernig er upplýsingagjöf um tengiskilyrði 
til fagaðila

Veiturnar gefa út tæknilega tengiskilmála sem eru í tilfellum
hita- og rafveitna í formi reglugerða sem settar eru samkv.
orku- og raforkulögum. reglugerðir eru staðfestar af viðkomandi
ráðherra.Tengiskilmálar vatnsveitna eru settir með tilvísun í
reglugerðumvatnsveitursveitarfélaganr.401/2005.

Skilmálarnirerunokkurskonarsamantektáþeimskilyrðumsem
sett eru fyrir tengingu húskerfa við veitukerfin. Þeir eru gefnir út
áheimasíðuSamorkuogeinstakraveitna,enerueinnigfáanlegir
áprentuðuformi.(glæra10).Veiturnargefasjálfarútleiðbeiningar
umtenginguogeinnigleiðbeiningarumnotkunoggóðráð

Eftirliti með gæðum kaldavatnsins
Vatnsveitur eru skilgreindar sem matvælafyrirtæki samkv.

lögum um matvæli og í reglugerð um matvælaeftirlit frá árinu

1994erslíkumfyrirtækjumgertskyltaðkomaséruppinnraeftirliti
samkvæmt GÁMES kerfi. GÁMES merkir: „greining áhættuþátta
og mikilvægra eftirlitsstaða, á ensku HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Points). Veiturnar unnu sameiginlega að gerð
ramma fyrir innra eftirlit og byrjuðu innleiðingu þess árið 1997. Í
árslok2009fengu80%landsmannavatn frávatnsveitumeðslíkt
eftirlit(MaríaJ.Gunnarsdóttir,doktorsritgerð,2012).

DoktorsritgerðMaríufjallarumheilnæmtneysluvatn.Þarkemst
hún m.a. að þeirri niðurstöðu að innra eftirlitskerfi hafi bætt
reksturvatnsveitnaverulega,semm.a.skilarséríauknumgæðum
neysluvatns. Þar er gerð rannsókn að áhrifum innra eftirlits og
dregið fram hverju er ábótavant og eins hvar vel hefur tekist til.
Einnigerumjöggreinargóðartilögurumúrbætur,þarsemþesser
taliðþörf.Ritgerðinereinstakt framlag til rekstrarvatnsveitna til
aðeflagæðiogöryggi.

Allar vatnsveitur þurfa að sækja um starfsleyfi og er innra
eftirlitskerfi eitt af meginskilyrðum þess. Heilbrigðisnefnd
viðkomandisveitarfélagsveitirstarfsleyfi.Heilbrigðisnefndirstarfa
undiryfirumsjónMatvælaeftirlitsins.

Íþessueftirlitifelastreglubundnarúttektirsamkv.reglugerðum
hollustuhætti og matvælaeftirlit við framleiðslu matvæla. Þetta
eftirlitgildirfyrirvatnsveitursemþjónafleirien50mannseðaþar
semnotkunermeirien100m³áári. Fylgstermeðvatnsgæðum
með reglulegri sýnatöku úr stofnæðum og víðar í dreifikerfum
(glærur11og12).

Lokaorð
Slys af völdum heits vatns eru mun meiri en af rafmagni og

tjón af völdum vatnslagna eru e.t.v. umtalsvert meira en af
völdum rafmagns. Öll raforkufyrirtæki og rafverktakar eru með
innri öryggisstjórnunarkerfi. Eftirlit með virkni innra eftirlitsins
er á höndum Mannvirkjastofnunar. Ég er sannfærður um að
áform Mannv irkjastofnunar um aukið innra eftirlit, sem byggir á
grunni innri öryggisstjórnunarkerfis raforku, með vatnskerfum og
búnaðimuni leiðatilmeiraöryggisogminni tjóna.Vinnanverður
vandaðri,efnisvalverðuröruggaraogstarfseminskilvirkari.
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STYRKTARLÍNUR

Reykjavík
 ByggingafræðingafélagÍslands,Engjateigi9

 Framkvæmdasýslaríkisins,Borgartúni7

 Neytendasamtökin,Hverfisgötu105

 Varma&Vélaverkehf,Knarrarvogi4

 VMBverkfræðiþjónustas:8638455,Traðarlandi2

Kópavogur
 Bergnesskiltagerð,Smiðjuvegi4

 BlikksmiðjanVíkehf,Skemmuvegi42

 Hringásehf,Skemmuvegi10

 JÓlagnirsf,Fífuhjalla17

 RörmennÍslandsehf,Ársölum1

 Stífluþjónustanehf,Kársnesbraut57

 TækniþjónustaRagnarsGGunnarssonarehf,Smiðjuvegi11

Hafnarfjörður
 Blikkhellaehf,Rauðhellu12

 HeimirogJensehf,Birkibergi14

Reykjanesbær
 Reykjanesbær,Tjarnargötu12

 Rörlagningamaðurinnehf,Faxabraut7

 Rörvirkisf,Óðinsvöllum11

Ólafsvík
 VKlagnirehf,Stekkjarholti9

Ísafjörður
 Ísblikkehf,Árnagötu1

Sauðárkrókur
 Stoðehf,verkfræðistofa,Aðalgötu21

Akureyri
 AVHehf,MýrarvegiKaupangi

 KælismiðjanFrostehf,Fjölnisgötu4b

 Miðstöðehf,Draupnisgötu3g
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Páll Kristjánsson

Ráðstefnaumnýjubyggingarreglu-
gerðinameðáhersluáöryggiviðnotkun
neysluvatns
PállKristjánssonframkvæmdastjóriVatnsvirkjans
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Sveinn Áki 

Sverrisson

Hönnunlagnakerfa
SveinnÁkiSverrissonvéltæknifræðingurBSc.MPM

Höfundur	er	véltæknifræðingur	BSc.	MPM	(Master	of	Project	Management)	einn	af	41	íslendingum	með	IPMA	
vottun	B-stigi:	Certified	Senior	Project	Manager	og	löggildur	lagnahönnuður,	einn	af	fjórum	byggingastjórum	á	
Íslandi	með	skráð	starfsleyfi	í	flokki	1,2	og	3	og	einn	af	eigendum	VSB	Verkfræðistofu	ehf,	stundakennari	við	
Háskólann	í	Reykjavík	og	Háskóla	Íslands.

Á ráðstefnu LAFÍ áttu fyrirlesarar að svara nokkrum spurningum sem hluti af þeirra fyrirlerstri. Mín svör
komahér.Spurningareruskáletraðarogsvörfeitletruð.

1.	Eru	gerðar	meiri	kröfur	til	hönnunar	lagnakerfa	í	nýjum	byggingareglum,	hverjar	er	þær	helstar?

Góðirlagnahönnuðireruávalltmeðmeirikröfurtileiginhönnunarenkröfurbyggingarreglugerð
(BR)hverstíma.Verkkaupigeturþóalltaf fariðframáaðhannaðsésamkvæmtlágmarkskröfum.
Verkogtæknifræðingarstyðjastviðrannsókniráþessumsviðumviðhönnun.ÍnýrriBRerbúiðað
löggildaýmis lágmarksákvæðieinsogmagn fersklofts fyrirýmsastarfsemi,hitastigneysluvatns
aðsérhverjumtöppunarstaðogorkunýtingu loftræsikerfaoghámarksuppsettaflblásara.Svarið
viðspurningueraðþaðerbúiðaðsamræmalágmarksákvæði.Þóskalgetaeinsþáttarsemsnýr
aðbiðtímaeftirheituvatnioghitaáheitavatnsstofnum.ÞarerukröfurBRumframvenjurhönnuða
semberaðskoðavel.

Dæmi:
Í byggingu eru 30 metrar af 32 mm neysluvatnslögn með upphituðu köldu vatni. Hún er venjulega

einangruðmeð30mmeinangrun.Tilaðfyrirbyggjamyndunhermannaveikisbakteríuskalþaðtryggtskv.
grein14.5.2BRaðhitivatnsíþessarilögnfariekkiniðurfyrir65°C.Tilaðfyrirbyggjaaðþaðgeristen
hættanerþegarlítileðaenginnotkunert.daðnóttutileðaumhelgarþarfaðkomafurirhringrásarlögn
semleiðirstöðugtheittvatnumlögninafrávarmaskiptiíhringrás.Efhitiáhitaveituer80°Cermestihiti
áheitneysluvatni75°C.Ofterreiknaðmeðaðvarmatapséminnaen12W/mípípu.Efviðgefumokkur
aðheitavatniðmegikólnaum10°Cá30metrum,þaðerhitiverðiekkilægrien65°Cviðsíðastanotanda
þarfaðhringrásaum0,5l/mínútuumþessalögntilaðhaldahenniheitrieða1,0l/mínútuefvatnshitier
70°Cfrávarmaskipti.Varmaskiptifyrirþettadæmiþarfþvíaðveljafyrir70-75°Cenekki60-65°Ceins
ogvenjaer.AfköstíkWfaraeftirsamtímarennsliaðviðbættutapiíhringrásarlögnsemíþessudæmier
360W.Fyrstinotandiáþessarilögngeturþvíáttvonáaðfátilsín70-75°Cheittvatnogberþvíaðsetja
blandaraviðöllhreinlætistækitilaðminnkahitaí65°C..

2.	Eru	staðfest	staðbundin	tengiskilyrði	viðkomandi	hita	og	vatnsveitna	skráðar	á	stilliskýrslur	hönnuðar?

Hönnuðir gera ekki stilliskýrslur. Það gera verktakar og iðnaðarmenn. Hönnuðir lýsa kröfum
til stilliskýrslna þannig að þau gildi og afköst sem hönnunin byggir á séu staðfest og kerfi
jafnvægisstillt og magnstillt. Allar grunnforsendur skulu koma fram í skýrslum um innri og ytri
skilyrðiogforsenduroggögn.

3.Erugerðarkröfurumgerðhandbókaíhönnun,skilgreindrekstrargildilagnabúnaðarogleiðbeiningar
 umviðhaldtækja?

Kafli16íBRlýsirhandbók.MVSmungeranánarigögnumgerðhennarsemlagnahönnuðirmunu
takaþáttíþeirrivinnu.
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4.	Sannreyna	hönnuðir	fyrir	lokaúttekt	virkni	tækjabúnaðar		
	 lagnakerfa?

Í BR er ekki farið fram á að hönnuðir skrifi á yfirlýsing
um að lagnakerfi hafi verið stillt. Þetta var þannig í eldri
reglugerð sem öryggisventill fyrir byggingafulltrúa en
var óframkvæmanlegt þar sem hönnuður hefur ekki
endilega aðgengi að þessum verkþætti sem er á ábyrgð
byggingastjóra. Byggingastjóri á að fá staðfestingu
sérfræðinga á þessu svið ef hann hefur ekki þekkinguna.
Hugmyndin var líklega að styrkja einn aðila vegna
veikleikaannarsenþegarábyrgðireruannarsvegarerþað
ekkiframkvæmanlegt.Enginnvilltakaábyrgðannars.


5.Fylgjaútreikningarumáætlaðaorkuogvatnsnotkun 

 lagnakerfafráhönnuðum?

Á aðaluppdráttum skal skrá orkunotkun bygginga skv.
afla1.2.Íköflumumlagnahönnunskuluhönnuðirlágmarka
orkunotkunkerfa.Orkunotkunogsparnaðarráðeruunniná
forhönnunar-verkhönnunarstigibygginga.Niðurstöðureru
hinendanlegugögnvegnaframkvæmdatilaðbyggjamegi
mannvirkið til samræmis við niðurstöður orkuútreikninga.
Ekkiliggurfyrirhvaðopinberyfirvöldhugsaséraðgeravið
þessarupplýsingarþarsemengin lágmarsviðmiðeru fyrir
hendi.

6.	Hvaða	lausnir	notar	þú	í	hönnun	til	að	fyrirbyggja		 	
	 bakstreymi?

Bakstreymi er verðugt viðfangsefni lagnamanna til að
komaíveg fyriraðóþverrikomist inn íneysluvatnskerfin.
BR vísar í staðal um þessi mál ÍST EN1717. Nota skal
mimsmunandi bakstreymisvarnir eftir hættu við að fá
skaðleg efni inn í neysluvatnskerfin t.d gerð EA fyrir
áfyllingu vatns á hitakerfi með tæringarvarnarefnum
og gerð CA fyrir tengingu inn á brunaslöngukerfi og fl..
Einstefnuloki af gerðinni CA er hægt er að drena út við
biluníkerfisþýstingioggerðEAerhægteraðprófa.Ekki
eralmenntgertráðfyriþessuíkerfumídag.Þarnavantar
fræðslufyririðnaðarmenn,þjónustuaðilaoghönnuði.

7.	Hvar	í	gögnin	setur	þú	upplýsingar	um	kröfur	til	lagnaefna		
	 og	vottunar

Á fyrstu teikningu eru verklýsingar vegna lagna. Þar
er heppilegast að setja kröfur til lagnaefna og kröfur um
vottun



Mynd 1 - Einstefnuloki CA

Mynd 2 - Einstefnuloki EA
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Stjórn Lagnafélags Íslands lagði til ákveðin
umfjöllunarefni og mun ég reyna að fylgja þeim
eftirbestugetu.Þauerueftirfarandi:

1.	 Eru	 ríkari	 kröfur	 gerðar	 til	 lagnamanna	 í	 nýju	
byggingarreglugerðinni,	hverjar	helstar?

2.	Hvaða	kröfur	eru	gerðar	um	stillingu	og	 frágang	
lagnabúnaðar?

3.	 Eru	 gerðar	 kröfur	 um	 viðhald	 og	 eftirlit	 með	
lagnabúnaði?

4.	 Hvaða	 kröfur	 eru	 gerðar	 þegar	 lagnabúnaður	
er	 endurnýjaður,	 einstakur	 stjórnbúnaður	 í				
lagnakerfi	eða	kerfið	í	heild	sinni?

5.	Hvaða	ábyrgð	ber	fagaðili	sem	þjónustar	tiltekin	
lagnakerfi	og	hver	ber	ábyrgð	á	því	að	eigendur	
lagnakerfa	 fari	 eftir	 byggingarreglum	 við	
endurbætur.

6.	Hvernig	er	hægt	að	prófa	hvort	neysluvatnskerfi	
sé	varið	gagnvart	bakstreymi?

7.	 Hvernig	 tryggir	 þú	 að	 unnið	 sé	 með	 vottuð	
lagnaefni	í	þínum	verkum?

Kröfur til lagnamanna í nýju 
byggingarreglugerðinni

Í nýju byggingarreglugerðinni eru mun skýrari
kaflar um verksvið og réttindi hverrar stéttar
fyrir sig og takmarkanir meistara sem hafa ekki
lokið meistaraskólanum. Nýjar kröfur eru gerðar,
ekki bara til lagnamanna heldur einnig til allra
iðnmeistara sem kveða á um gæðakerfi sem skuli
vottað af faggiltri vottunarstofu eða viðurkenndu
af Mannvirkjastofnun. Þetta er stór breyting fyrir
flesta iðnmeistara sem hafa fæstir slík kerfi í
notkun. Ákvæði þetta mun taka gildi að fullu
árið 2015 þannig að við höfum einhvern tíma til
aðlögunar.Þettaerþónokkuðsemekkimáhræðast
heldurþarfaðlítaáþettasemtækifæritilaðkoma
hlutunumíbetrahorfmeðskipulagigæðakerfis.

Kafli 14.5 fjallar um neysluvatns-
kerfi og tilheyrandi þætti.

Með tilkomu nýrrar reglugerðar eru ítrekaðar
reglur um hita á vatni við töppunarstaði. Í grein
14.5.10 um öryggi má segja að stærsta breytingin
á reglugerðinni varðandi neysluvatnskerfi fjalli
einmitt um útfærslur á lækkun neysluvatnshita.
Einnig er í þeirri nýju settar fram þær kröfur um

að lagnir séu skolaðar út til að hreinsa þær af
hugsanlegu legionellu smiti sem kallast í daglegu
tali hermannaveiki, hættan á því eykst við lækkun
neysluvatnshitastigs.Hámarkshitiviðtöppunarstað
í hefðbundnu húsi skal ekki vera hærri en 65°C
og 43°C í opinberum byggingum eins og skólum,
sundstöðum og sjúkrahúsum. Hámarkshitastig úr
lögnumþarsembörnkomast í tæriviðvatniðskal
ekkifarayfir38°C.

Kröfur um stillingu og frágang 
lagnabúnaðar

Samkvæmt byggingarreglugerðinni ber að
einangraallarlagnirvel,heitulagnirnartilþessað
tapa ekki varmanum, hvorki yfir í köldu lagnirnar
né yfir í aðra byggingarhluta og skapa þannig
ónauðsynlegt orkutap. Köldu lagnirnar skulu
einangraðar tilaðkoma ívegfyrir rakaþéttinguog
einnig til að kalda vatnið hitni ekki vegna annarra
lagna sem liggja við þeirrar köldu. Óbreytt er
ákvæðium loka innan íbúðar, ýmist hvort það séu
stofnlokar eða lokar við hvern töppunarstað, þetta
erínokkuðgóðulagialmenntenhelstgætivantað
loka við baðtæki, flestir pípulagningamenn setja
loka við baðtæki ef þeir koma að baðherbergi þar
sem slíkur búnaður er ekki til staðar. Einnig ber
að huga að hljóðvist, það skal tryggja að hávaði
frá lögnum valdi hvorki óþægindum í byggingunni
eða nágrenni hennar. Varðandi stillingar á búnaði
neysluvatnskerfis húsa þá þarf að gera það í
samræmi við þær væntingar sem húseigendur
hafa. Ef um hefðbundið íbúðarhús er að ræða þá
þarfaðskoðahvaðahitastigættiaðveraávatninu
þar og búnaðurinn stilltur í samræmi við það. Í
9.grein kaflans um neysluvatnslagnir er fjallað um
hollustuogþarertekiðframaðskolaskuliútnýjar
neysluvatnslagnirað lagningu lokinni tilað tryggja
að vatnið standist almennar kröfur hvað varðar
hollustubragðoglykt.

Kröfur um eftirlit og viðhald á 
búnaði

Þær kröfur sem eru gerðar samkvæmt
byggingarreglugerð snúa að gerð búnaðar og
virkni. Þar segir, “Tryggja skal að hitastig vatns
við töppunarstaði neysluvatnskerfa í byggingum
sé ekki það hátt að hætta sé á húðbruna fólks

Gunnar A. Sigurjónsson

Neysluvatnskerfi—framkvæmdir
GunnarA.Sigurjónssonpípulagningameistari,kennarivið
IðnskólanníHafnarfirði
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í steypiböðum og baðkerum”. Það er ljóst að þessu er víða
ábótavantogþarnakemuraðþættisempípulagningamennþurfa
aðþekkjavel.Þaðerujúþeirsemerugjarnaníhlutverkiráðgjafa
fólks við endurbætur á eldra húsnæði. Þetta er auðveldara
með nýlagnir þar sem verkkaupi fær í hendurnar teikningu með
skýringum. Þar er gert ráð fyrir búnaði til að lækka hitastig á
neysluvatni. Í kafla 14.5 grein 10 um öryggi er kveðið á um að
þaukerfisemerukeyrðá lægrahitastigien60°Cskuliskoluðút
reglulegameðaðminnstakosti70°Cheituvatninægjanlegaofttil
aðkomaívegfyrirhermannaveiki.

Þetta getur skipt máli þar sem eru sturtur því þar liggur
hættan.Hættanáhermannaveikierhelstfólginíþvíaðbakterían
fer út í loftið til dæmis í sturtum og við getum andað henni
að okkur og hún finnur þannig leið ofan í lungun. Hún veldur
ekki skaða ef við drekkum vatn sem er mengað. Nú eru margar
byggingar með sturtum, t.d skólar, íþróttahús og sundlaugar þar
semhitastigáheitavatninuerlækkaðí43°Cogíþeimbyggingum
er ekki til staðar neinn ákveðinn verkferill sem snýr að yfirhitun
á þessum kerfum reglulega en það stendur til bóta samkvæmt
upplýsingum frá eftirlitsaðila eins af stóru sveitarfélögunum á
höfuðborgarsvæðinu.

Kröfur vegna endurnýjunar búnaðar
Þegar kemur að endurnýjun búnaðar við neysluvatnskerfi

eru gerðar kröfur í byggingarreglugerð um að eingöngu
séu sett hitastýrð blöndunartæki við alla töppunarstaði í
baðherbergjum og snyrtingum. Einnig skal uppfylla öryggiskröfur
byggingarrreglugerðar við endurnýjun tengigrinda í eldri
byggingum.

Til eru lausnir sem hægt er að nýta við endurnýjun
blöndunartækja við handlaugar sem eru í formi blandara
til að takmarka hitastig á vatni sem hægt er að fá út úr
handlaugartækjum. Þetta getur reynst góð lausn þar sem eldri
lagnireruekkiendurnýjaðarogekkihægtaðsetjavarmaskiptitil
upphitunaráneysluvatni.

Galvaniseraðar stállagnir þola illa upphitun með
varmaskipti og þarf þá að leita leiða til að ná hitastiginu niður
áheitavatninu,þareru til lausnir semmiðaaðþvíaðkælaheita
vatnið niður ýmist með blandara eða þá að sé settur varmaskiptir
sem kælir niður heitt vatn. Nú þekkjum við flest hitastýrð
blöndunartæki sem gjarnan eru sett við baðker og sturtur.
Þau blanda saman heitu og köldu vatni þannig að viðunandi
skaðlausblandafæst.Öryggishnappureráþeimþannigaðþaðer
meðvituð aðgerð að biðja um heitara vatn en 38°C. Einnig eru til
handlaugartækiþarsemhægteraðstillahámarkshitastigmeðinnri
stillinguogsvomáekkigleymasnertifríu tækjunum,enáþeimer
hægtaðforstillahitastig.

Ábyrgð fagaðila sem þjónustar kerfi og fer 
eigandi kerfisins eftir reglugerðum?

Hver er svo ábyrgð fagaðilanna sem þjónusta lagnakerfin?
Þessari spurningu þarf að svara, þegar reglugerðin er skoðuð,
þáerþaðhúseigandisemberábyrgðáþvíaðkerfihússinsvirki.
Það er þó á ábyrgð fagmanna að koma með leiðbeiningar um

hvernigmegiútfæra lausnir tilaðkerfinvirkisembest.Einniger
það hlutverk fagmanna að upplýsa húseiganda um hver ákvæði
reglugerðarinnar er þegar kemur að endurnýjun. Ef húseigandi
villekki faraeftirákvæðumreglugerðarvarðandiöryggisbúnaðá
neysluvatnskerfi er pípulagningamanninum skylt að veita honum
upplýsingar um þá þætti reglugerðarinnar sem snúa að þeim
framkvæmdumsemtilstandaogaðmínuvitiværiþaðbestileikur
fagmannsinsaðsegjasigfráverkinu.

Að segja sig frá verkinu getur verið góð leið til
að koma verkkaupa í skilning um mikilvægi þess að fylgja
gildandi reglugerð. Það getur oft og tíðum verið erfitt fyrir
pípulagningamenn og í raun alla iðnaðarmenn að standa
frammi fyrir viðskiptavinum sínum og sannfæra þá um að fara
út í umfangsmeiri framkvæmdir en viðskiptavinirnir voru búnir
að sjá fyrir sér. En þetta eru vandamál sem koma sjaldan upp.
Húseigendur vilja almennt hafa hlutina í lagi hjá sér. Það er
í hlutum eins og þessum sem skilur að fagmennsku og fúsk,
iðnaðarmenneigaaðbúayfirþeirriþekkingusemgerirþeimkleift
aðvinnasínverkaffagmennsku.

Trygging gegn bakstreymi / trygging fyrir 
vottun á lagnaefni

Bakstreymi er vandamál sem getur komið upp í
neysluvatnskerfum, það er þegar heita vatnið kemst inn í köldu
lagnirnar. Við höfum séð þetta gerast víða og þetta getur orðið
erfittviðfangs.Þásérstaklegaístórumíbúðarbyggingumþarsem
neysluvatnskerfiðersameiginlegt,jafnvelímörgumstigagöngum.
Fólkuppgötvarþettagjarnanfyrstáþvíaðþaðkemuraukabragð
af kalda vatninu og svo fylgir í kjölfarið að klósettið fyllist af
heitu vatni. Að finna biluð blöndunartæki í 50 íbúðahúsi getur
reynst seinleg vinna. Flest hitastýrð blöndunartæki sem seld eru
ámarkaðnumerumeðinnbyggðumeinstreymislokum,enþóhafa
komið upp vandamál þessu tengd með blöndunartæki sem eru
minnavönduð.Tækisemhafaekki innbyggðaeinstreymislokaen
hafaþóveriðseldsemslík.Þarkemuraðmikilvægiþessaðskipta
viðviðurkenndasöluaðilalagnaefnis.

Hér á markaðnum eru ekki svo margir sem selja
lagnaefni og blöndunartæki sem hægt er að treysta. Þegar
pípulagningamenn leiðbeina viðskiptavinum sínum varðandi
kaup á búnaði eins og blöndunartækjum og stýribúnaði, þá er
mikilvægtaðbendafólkiáaðþaðborgarsigaðkaupatækisem
hafareynstvelogekkisíðuraðvísatilþeirrasöluaðilasemhafa
þjónustað sína viðskiptavini vel með góðri varahlutaþjónustu.
Þaðermikilvægtfyrir innflytjendurblöndunartækjaog lagnaefnis
að bjóða upp á góða vöru og veita góða þjónustu með vörunum
sínum.

Einnig er það þannig með lagnaefni og vottanir á því. Allir
helstusöluaðilar lagnaefniserumeðgóðavöruogþað réttaallir
fram vottanir á sínu efni með bros á vör. Hins vegar má taka
það fram að vottanir þessar eru eingöngu þess eðlis að það er
veriðaðvottaaðefniðséekkiheilsuspillandientekurekkiáþví
hvernig það reynist við mismunandi aðstæður. Félagar í Félagi
Pípulagningameistara taka ekki óþarfa áhættu þegar kemur að
lagnaefni,heldurnotaþeireingönguviðurkenndefni.
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Samantektúrframsögumáráðstefnu
umvarúðviðnotkunáheituvatni

GrétarLeifssonverkfræðingurhjáEflu.

Fyrir all mörgum árum þegar PEX rör voru til
umræðu til notkunar í Reykjavík þá komu tveir
sænskirsérfræðingaraðkynnaefnið.

Þeir fengu eftirfarandi fyrirspurn. „Þola þessi
PEX rör 80°C hita og 10 bar þrýsting“. Þeir litu
hvoráannan í forundranogspurðusíðan tilbaka.
Eru þið virkilega að bjóða neytendum uppá þessar
aðstæður.Þettaerstórhættulegtfyrirnotendurog
fyriröllblöndunartæki.

Það eru til tæki til þess að lækka hitann
og þrýstinginn þannig að öllum skilyrðum sé
fullnægt.

Áþessumsíðustuárum
þáhefurorðiðbyltingílagnaefnioggamlasnittaða
stáliðaðvíkjafyrirnýjumlögnumúrplasti.

Orkan er orðin dýrari og þarf því að skoða
nýtingu og endurnýtingu orkunnar. Neysluvatn
er nú skilgreint sem matvara og það verður að
tryggjaaðvatniðsémeðhöndlaðþanniginnanhúss.
Við lækkun hitastigs getur vöxtur Legionella
bakteríunnar aukist og verið hættulegur heilsu
manna. Það verður líka að horfast í augu við það
að jarðhitavatn almennt er ekki skilgreint sem
neysluvatn og þarf því almennt að notast við
varmakskiptaáheittneysluvatn.l

Gæta verður jafnvægis á milli þess að hafa
reglugerðina lokaða og sértæka eða leiðbeinandi
almennt orðaða. Ég er persónulega fylgjandi
opnara og almennara orðalagi og gefa síðan

út leiðbeiningar frá Mannvirkjastofnun. Slíkar
leiðbeiningarerþáhægtaðendurskoðameðminni
fyrihöfn.

Loksinsþáhillirundir
aðbæðiefnisval,hönnunogframkvæmdfariíþann
sama farveg og rafmagnsgeirinn hefur haft lengi.
Alltof lengiþáhefurþaðveriðviðkvæðiðaðspara
fyrirkúnnann.Lausnirsemuppfyllaekkireglugerðir
og eru svo enginn sparnaður þegar lengri tíma
er litið. Alltof oft þá hefur tíðkast að klára ekki
alveg endanlega verkefnin s.s. prófanir, stillingar,
merkingar, handbækur, úttektir o.s.frv. Þegar árið
2015verðuraðverakomiðgæðastjórnunarkerfihjá
þeimsemvinna við lagninguogað fullu 2018.Að
safnasíðanöllumupplýsingumumbyggingaríeinn
gagnagrunnerbarastórkostlegtogverðuraðvanda
þá vinnu vel og tryggja þeirri framkvæmd nægt
fjármagn.

Viðþurfumaðtakaokkurtakhönnuðir,
efnissalar og handverksmenn og bæta okkar
eigin vinnubrögð og eftirlit með þeim. Það gerist
eingöngu hjá okkur með þekkingu og reynslu og
innraeftirlitisemviðskilumgóðuverki.Ytraeftirlit
bætir að sjálfsögðu engu við en er nauðsynlegt
engu að síður. Að sjá alvarlegar afleiðingar
brunaslysa er bara þyngra en tárum taki og á að
vera okkur öllum viðvörun. Neytendur eru orðnir
meðvitaðriumsinnréttogeinhvernveginþáfinnst
méraðþaðverðisótthartaðokkurbæði fráþeim
ogeftirlitsaðilumefviðstöndumokkurekki.

Grétar Leifsson
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Af hverju gólfhiti?
Sparaðu allt að 35% í hitakostnað 
Húsasmiðjan hefur selt efni fyrir gólfhitalagnir í 20 ár. Þessi  upphitunarleið dregur úr 
hitunarkostnaði um allt að 35% og losar húseigandendur við að vera með ofna á óheppilegum 
stöðum. Með gólfhita má koma húsgögnum fyrir á mun fjölbreytilegri hátt en ella og vandmál 
eins og gólfsíð gluggatjöld sem hefta hitastreymið um herbergið verða einnig úr sögunni.  

Hitaveituvatni er ekki hleypt beint inn á rörin í gólfhitalögn heldur er notuð svokölluð uppblöndun 
á heitu vatni í tengigrind. Uppblöndunin fer fram með þeim hætti að vatnið sem kemur af kerfinu 
er blandað heitu vatni í tengigrindinni og er hægt að ákveða hvaða hiti er á vatninu þegar það fer 
inn í rörin hitastigið getur verið mismunandi eftir herbergjum.  Þannig er mikilvægt að vanda val á 
tengigrindum þegar hiti í gólf er lagður.

Húsasmiðjan býður allt til gólhitalagna meðal annars tengigrind fyrir gólfhita frá Giacomini á 
frábæru verði, kynntu þér málið hjá sölumönnum okkar um land allt. Allt frá grunni Að góðu heimili 

síðAn 1956

hluti af Bygma

Mannvirkjastofnun fer með yfirumsjón byggingar-, 
rafmagnsöryggis- og brunamála í landinu. Hún hefur 
með höndum fjölmörg verkefni á þessum sviðum. 

Öll miða að því sama: að vernda líf, 
heilsu, umhverfi og eignir.

Skúlagötu 21  ·  101 Reykjavík  ·  Sími: 591 6000  ·  mvs.is  ·  mvs@mvs.is

Mannvirkjastofnun tryggir samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða um allt land. Stofnunin vinnur að samræmingu 
brunavarna í landinu og stuðlar að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum.  Hún hefur eftirlit með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga 
í mannvirkjum.  Auk þess sér stofnunin um menntun slökkviliðs- og eldvarnareftirlitsmanna, löggildingu iðnmeistara og hönnuða og fjölmörg önnur 
verkefni.

Til öryggis
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Afmælisútgáfa með
VERKFRÆÐISTOFA

Afmælisútgáfa hluti af slagorðinu
ALLT MÖGULEGT

Óbreytt lógó
Afmælissetning notuð til hliðar

Möguleg notkun
á afmælismerkingu.

Útfgáfa 1



Betra verk ehf
Skólagerði 42
200 Kópavogur

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is



Aukum umhverfis-
vernd með lífrænni
hreinsun!...

Borgarplast framleiðir í samstarfi við KLARO í Þýskalandi, tveggja og þriggja þrepa skólphreinsistöðvar 
með kolefnisútfellingu, köfnunarefnisniðurbroti, fosfatúrfellingu og UV geislun á bakteríum allt eftir kröfum á hverjum stað. 

Skolphreinsistöðvar þessar eru fyrir allt að 50 íbúa og fullnægja stöðlunum ÍST EN 12566-3, DIN 4261 
og Leiðbeiningum Umhverfisstofnunar.

Skolphreinsistöðvar með kolefnisútfellingu, kolefnisniðurbroti og fosfatútfellingu fullnægja kröfum 
sem settar eru við Þingvallavatn sem er á heimsminjaskrá UNECO!

Allar leiðbeiningar eru á íslensku. Við aðstoðum við gangsetningu lífrænna hreinsistöðva. Borgarplast er einnig 
með búnað fyrir stærri lífrænar skolphreinsistöðvar.

Leitið til tækni- og verkfræðinga um aðstoð við hönnun!

...Lífrænar skolphreinsistöðvar Borgarplasts

Völuteigur 31, 270 Mosfellsbær, sími 561 2211, fax 561 4185, borgarplast@borgarplast.is

www.borgarplast.is

Vottað umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan 1999

Vottað gæðakerfi
síðan 1993

Merktar
framleiðsluvörur



Við erum
leiðandi í

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

framleiðslu
tengigrinda og 
stjórnbúnaðar
fyrir hitakerfi.

Við erum með

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

tengigrindur fyrir:

Tengigrindur fyrir hitakerfi að þínum  
óskum fyrir allt að 25 MW afl 
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.

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE


