
Dagskrá
Ráðstefna um skýrslu, gerða að lokinni „skoðun á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa“ 

Lagnafélag Íslands heldur ráðstefnuna, í samvinnu við, Umhverfisstofnun, Umhverfisráðuneytið, 
Brunamálastofnun, Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands, Framkvæmdasýslu ríkisins, 
Fasteignir ríkissjóðs og Félag pípulagningameistara.

Fimmtudaginn 8. apríl 2010  kl. 13.00  að Engjategi 9, 105 Reykjavík.

Hver framsögumaður hefur 15 mín fyrir framsögu + 5 mín til að svara fyrirspurn úr sal.

	 	 	 Ráðstefnustjóri: 
	 	 	 	 Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

	 	 	 Fundarstjóri: 
	 	 	 	 dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur prófessor.

Tilgangur ráðstefnunar:

Á ráðstefnunni verður leitast við að finna framtíðarstefnu við úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa. 
Tekinn verður fyrir nýútkomin skýrsla um „Skoðun á hita- og loftræstikerfum“ í 35 opinberum bygg-    
ingum á landsvísu. Skoðunarskýrslan er á heimasíðunni, www.lafi.is	
Helstu atriði sem rædd verða, er hvort ekki sé þörf  á breytingum á byggingareglugerð og hvort ekki sé 
þörf  á  óháðum úttektaraðila til að taka út lokafrágang hita- og loftræstikerfa.
Handbók er mikilvægur þáttur í hönnun og lokafrágangi lagnakerfa og ekki ætti að vera hægt að gera út-
tekt á lokafrágangi á hita- og loftræstikerfa án handbókar. 
Efla þarf úttektir hönnuða og eftirfylgni þeirra með frágangi á samvirkni stjórntækja, þannig að kerfin 
vinni eins og til er ætlast af hönnuði.

kl. 13.00				 Ávarp ráðherra, ráðstefnan sett stundvíslega.	
15mín 	 	 	 Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra	 	 	 	 	

kl.13.15				 Útskýringar á skýrslu um „Skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“	
15+5mín	 		 Kristján Ottósson vélstjóri/blikksmíðameistari, framkvæmdastjóri 
    Lagnafélags Íslands
	 Efnistök:           
	
 1. Kynning á skýrslu um „skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu,“ skoðuð 
  voru þrjátíu og fimm hús, opinberar byggingar og eitt hótel. Skoðunin fór fram í    
  samvinnu við Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. 
  Undirbúningur að verkinu hófst í lok árs 2006, og lauk í 28. desember 2009.

kl.13.35  Hver er þín sýn á gæðum með frágangi stjórntækja hita-og loftræstikerfa ?	
15+5mín	 	 	 Þórir Guðmundsson	verkfræðingur formaður Lagnafélags Íslands.
	 	 Efnistök:

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?
 2. Hver er þín sýn á gæðum með frágangi stjórntækja hita-og loftræstikerfa? 
 3. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
	



kl.13.55	 Kynning á Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga.
15+5mín		 	 Brynja Jóhannsdóttir fagstjóri á sviði umhverfisgæða hjá 
    Umhverfisstofnun.
	 Efnistök:          	

 1. Hver er aðkoma Umhverfisstofnunar að lagnakerfum?
 2. Hver er aðkoma Heilbrigðisfulltrúa sveitarfélaga að lagnakerfum?
 3. Er ekki þörf á frekara samstarfi fagaðila?
 4. Er þörf á breyttri stefnu í eftirliti og úttekktum á hita og loftræstikerfum? 
 5. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

kl.14.15	 Hver ber ábyrgð á úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa?
15+5mín		 	 Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
 Efnistök: 	          

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu? 
 2. Fylgja fulltrúar sveitafélaga nægilega vel eftir að lagnakerfi séu fullfrágengin?  

kl.14.35	 Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða?
15+5mín	 	 	 Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur hjá Mannvit hf.
	 Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Er hægt að gera úttekt á lokafrágangi á hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 2. Verður handbók lagnakerfa ekki til við hönnun og uppbyggingu lagnakerfa?
 3. Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða?
 4. Hvernig vinnur þú handbók lagnakerfa?
 5. Er hægt að þjóna hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
 7. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu?

   	
kl.14.55	 Hver er þín sýn á umræddri skýrslu, um skoðun á hita-og loftræstikerfa?
15+5mín   Óskar Valdimarsson forstjóri Framkvæmdasýslu ríkissjóðs.
	 Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Hver er þín sýn á umræddri skýrslu? 
 2. Fylgja fulltrúar Framkvæmdasýslu nægilega vel eftir að lagnakerfi séu   
   fullfrágengin? 
 3. Hver á að bera ábyrgð á úttekt á lokafrágangi hita- og loftræstikerfa?
 4. Ber verkkaupi ábyrgð á að lagnakerfi vinni rétt?
 5. Er þörf á óháðum úttektaraðila til að taka út lokafrágang hita- og loftræstikerfa?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
	



kl.15.15	 Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án handbókar?
15+5mín	 	 	 Ragnar Kristinsson framkvæmdastjóri byggingarkjarna Mannvits hf,  
   Tæknifræðingafélag Íslands. 
 Efnistök:  	

 1. Hvaða áhrif hefur ný útkomin skýrsla á framkvæmd nýrra verka hjá 
  hönnuðum?
 2. Er handbók hluti af hönnunarvinnu hönnuða í dag? 
 3. Í hverju er úttekt hönnuða fólgin á lokafrágangi hita- og loftræstikerfum?
 4. Er hægt að framkvæma úttekt á lagnakerfum án handbókar?
 5. Er hægt að þjóna hita- og loftræstikerfum án handbókar?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?

kl.15.35		 Í hverju felast úttektir hönnuða?
15+5mín	 	 		 Árni Björn Björnsson verkfræðingur Verkfræðingafélag Íslands
	 Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

kl.15.55		 Er þörf á óháðri utanaðkomandi úttekt á hita- og loftræstikerfum?
15+5mín	 	 		 Þórður Ólafur Búason yfirverkfræðingur Byggingarfulltrúans í Reykjavík.
	 Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 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?
 5. Hvað leggur þú til annað en óháðan utanaðkomandi úttektaraðila á hita og
  loftræstikerfum?
 6. Er þörf á breytingum á byggingareglugerð?
	
kl.16.15		 Samantekt á framsögum á ráðstefnunni.	
15+5mín	 	 		 dr. Björn Karlsson verkfræðingur, Brunamálastjóri.
	 Efnistök:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 1. Samantekt á framsögum á ráðstefnunni.

kl.16.35		 Ráðstefnuslit.

Aðgangur að ráðstefnunni kr. 2.000 pr. mann


