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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ráðstefna 
Um nýju byggingarreglugerðina með áherslu á öryggi 

við notkun neysluvatns

Lagnafélag Íslands heldur ráðstefnu í samvinnu við Iðuna fræðslusetur, Félag pípu-
lagningameistara, Mannvirkjastofnun, Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag 
Íslands, Samorku og Félag byggingarfulltrúa. Fimmtudaginn 1. nóvember 2012.  kl.13.00. að  
Engjateigi 9 – í húsi VFÍ og TFÍ.

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

Ráðstefnustjóri: 
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

Fundarstjóri: 
Árni B. Björnsson verkfræðingur, framkvæmdastjóri. VFÍ og TFÍ. 

Tilgangur ráðstefnunnar
Er að fræðast um hönnun og gerð neysluvatnskerfa þ.m.t. öryggis gagnvart notendum og þau 

viðmið og reglur sem  ný byggingarreglugerð setur varðandi hönnun þeirra. Tryggja þarf að þeir 
sem setja kröfurnar og fagaðilar sem eiga að fara eftir þeim hafi sama skilning á þýðingu þeirra.

 
Setning ráðstefnunnar
Kl. 13.00 Björn Karlsson verkfræðingur, forstjóri Mannvirkjastofnunar.
  Efnistök.

1. Breytt lagaumhverfi byggingariðnaðarins og hlutverk Mannvirkjastofnunaar. 

Nýja byggingarreglugerðin og helstu breytingar varðandi lagnakerfi. 
Kl. 13.20 Benedikt Jónsson verkfræðingur hjá Mannvirkjastofnun.

  Efnistök.
1. Hverjar eru helstu breytingar og áherslur í nýju byggingarreglugerðinni varðandi
  lagnakerfi? 
2. Hvernig er  eftirliti háttað með starfsemi löggildra fagaðila?
3. Hvernig er eftirliti háttað með starfsemi eftirlits- og úttektaraðilum? 
4. Hvaða kröfur eru gerðar um viðhald mannvirkja og hvernig er þeim fylgt eftir.
5. Hvernig er vottun lagnaefna háttað á Íslandi
 

Afstaða byggingarfulltrúa sveitafélaga til nýrrar byggingarreglugerðar.
Kl. 13.40  Fulltrúi fólksins í landinu, Pétur Bolli Jóhannesson form. Félags byggingar-

  fulltrúa.

Kristján	 Árni
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 Efnistök
1. Hverjar eru helstu breytingar og áherslur byggingareftirlitsins með tilkomu 
 nýrra byggingarreglna? 
2. Hvernig er eftirliti með faglegri starfsemi löggildra fagaðila háttað?
3. Hver ber ábyrgð  á eftirliti með að mannvirki séu ekki tekin í notkun nema að
  undangenginni stöðuúttekt og í framhaldi lokaúttekt?
4. Hver er ábyrgð þeirra aðila sem skrifa upp á að úttekt á „Lokafrágangi lagnakerfa“ hafi 
 farið fram, þó að mannvirkið  standist ekki ákvæði byggingarreglugerðar. 
5. Eru endurnýjanir/viðhald á lagnabúnaði úttektarskyldar?
  

Afhendingaskilyrði hita og vatnsveitna 
Kl. 14.00  Fulltrúi seljanda vatns, Eiríkur Bogason framkvæmdastjóri Samorku.

  Efnistök.
1. Hafa nýjar byggingareglur áhrif á kröfur um afhendingu og tengiskilyrði hita- og 
  vatnsveitna?
2. Hvaða skilyrði setja dreifiveitur sér varðandi hita- og vatnsþrýsting til notenda?
3. Hvernig er upplýsingagjöf til fagaðila háttað um tengiskilyrði veitna ?
4. Hvernig er eftirliti með gæðum kaldavatnsins til notenda háttað?

Lagnaefni – byggingavörur 
Kl. 14.20  Fulltrúi byggingavörusala, Páll Kristjánsson vélfræðingur fram-
  kvæmdastjóri Vatnsvirkjans.
  Efnistök.
1. Hvaða kröfur eru gerðar til lagnabúnaðar, hafa þær breyst með nýjum 
 byggingareglum, 
 hvernig?
2. Kröfur framleiðanda á tækja og lagnabúnaði til vatnsgæða og tengiskilyrða. þ.e. hita,  
 vatnsþrýstings og þrýstingsmunar?
3. Er opinbert eftirlit með gæðum lagnabúnaðar hjá söluaðilum?
4. Hver er ábyrgð söluaðila á gæðum búnaðar?
5. Hvernig tryggja efnissalar að eingöngu sé seld vottuð lagnaefni til iðnaðarmanna

Kl. 14.40 Kaffitími: 20 mínútur.
   

Hönnun lagnakerfa 
Kl. 15.00  Fulltrúi verk- og tæknifræðinga Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræð. 

  BSc. MPM
  Efnistök.
1. Eru gerðar meiri kröfur til hönnunar lagnakerfa í nýjum  byggingareglum, hverjar 
 helstar?
2. Eru staðfest staðbundin tengiskilyrði viðkomandi hita og vatnsveitna skráðar á 
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 stilliskýrslur hönnuðar?
3. Eru gerðar kröfur um gerð handbóka í hönnun, skilgreind rekstrargildi lagnabúnaðar og
  leiðbeiningar um viðhald tækja?
4. Sannreyna hönnuðir fyrir lokaúttekt virkni tækjabúnaðar lagnakerfa?
5. Fylgja útreikningar um áætlaða orku og vatnsnotkun lagnakerfa frá hönnuðum?
6. Hvaða lausnir notar þú í hönnun til að fyrirbyggja bakstreymi?
7. Hvar í gögnin setur þú upplýsingar um kröfur til lagnaefna og vottunar
8. Hvernig er því háttað hjá þér þegar undirritað er undir yfirlýsingar fyrir byggingarfulltrúa

Neysluvatnskerfi – framkvæmdir 
Kl. 15.20  Fulltr. Félags pípulagningam.Gunnar A. Sigurjónsson pípul.m.,
  kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði

  Efnistök.
1. Eru gerðar ríkari kröfur til lagnamanna í nýju byggingareglum, 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 bera fagaðilar sem þjónustar tiltekin lagnakerfi og eigendur þeirra fari  
  eftir byggingareglum 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 nýrra byggingarreglna til öryggis neysluvatns. 
Kl. 15.40  Fulltrúi forvarnaráðgjafa, Herdís Storgaard hjúkrunarfr. og verkefna-

  stjóri barnaslysavarna.  
  Efnistök.
1. Hver er fjöldi slysa á ári, hver hefur þróunin verið?
2. Hverjar eru helstu breytingar í nýjum byggingareglum?
3. Kröfur um neysluvatnshita?
4. Kröfur um yfirborðshita hluta?
5. Kröfur um viðhald og umhirðu öryggisbúnaðar 

Samantekt  
Kl. 16.00 Dr. Guðni A. Jóhannesson forstjóri Orkustofnunar, form, 

  Lagnafélags Íslands.
  Efnistök.  
1. Samantekt úr framsögum á ráðstefnunni 

Ráðstefnuslit Kl. 16.10  
Ráðstefnan er öllum opin.  Aðgangseyrir er kr. 4.000.-


