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Við þurfum ekki að fara langt aftur í tíma, til að
sjá fyrir okkur hönnun þannig gerða að stjórn-
tæki kerfanna eru hingað og þangað út um allt
hús.
Þetta er liðin tíð. Nú eru komnir til sögunnar
stjórnskápar, sem geyma öll stjórntæki og
virkni (stjórnun) þeirra. Ég held ég muni það rétt
að fyrsti stjórnskápurinn var hannaður af verk-
fræðistofunni Rafteikningu og settur upp af
Sjálfvirkjanum.
Þetta verk var unnið í Lönguhlíð 3, húsi aldraðra
fyrir Reykjavíkurborg byggingardeild, að at-
beina þáverandi borgarverkfræðings Þórðar
heitins Þorbjarnarsonar, árið 1978 fyrir 26
árum.
Í dag hitti ég engan hönnuð eða iðnaðarmann,
sem lætur sér detta í hug að fara aftur til for-
tíðar hvað þetta varðar.

Hvaða merking fellst í orðunum, úttekt á loka-
frágangi lagnakerfa? 
Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa getur ekki, og
á ekki að fara fram fyrr en iðnmeistarar hafa
lokið allri sinni vinnu að eigin sögn og hönnuð-
ur hefur tekið kerfið út og lokið við gerð hand-
bókar og skrifað upp á hana, sjá Handbók
lagnakerfa 29. 
Þá er fenginn óháður aðili til að fara yfir kerfið
og bera framkvæmdina saman við handbókina.
Handbókin inniheldur, hönnunarforsendur, kerf-
ismynd, kerfislýsingu, samvirkni tækja – og
tækjalista.
Hverjir eru þessir óháðu aðilar?

Lagnakerfamiðstöð Ís-
lands LKÍ hefur fengið
leyfi Umhverfisráðuneyt-
isins frá 13. nóvember
2003 til að votta virkni og
veita umsagnir um
lagnakerfi.
LKÍ hefur myndað Fagráð
sem í sitja fulltrúar frá
Framkvæmdasýslu ríkis-
ins, Fasteignastofu Reykjavíkurborgar, Lagna-
félagi Íslands, Háskóla Íslands, Tækniháskóla
Íslands, Brunamálastofnun og Lagnakerfamið-
stöð Íslands.
Fagráðið hefur myndað hóp sérfræðinga, sem í
eru hönnuðir, og hópa tæknimanna blikksmiða,
pípulagningamanna, rafvirkja í rafstjórnakerf-
um, vélvirkja og vélstjóra í vélstjórafræði.

Til að fá úttekt á kerfunum þarf að hafa sam-
band við Lagnakerfamiðstöð Íslands og panta
úttekt.

Til skýringar:
“Lokaúttekt” hússins, ætti ekki að fást fyrr en
“Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa” hefur farið
fram. 

Kristján Ottósson

Hver er tilgangur með úttekt á 

lokafrágangi lagnakerfa?

Frágangi á lagnakerfum hefur 
farið stórum batnandi á síðustu árum.



Eitt stærsta pípulagnafyrirtæki í Noregi er Sig. Halvorsen AB í Stavangri, en þar er miðstöð
olíuiðnaðar Norðmanna. 

Í apríl sl. kom 12 manna hópur frá fyrirtækinu í 4 daga heimsókn til Íslands undir forystu Dag
Halvorsen, framkvæmdastjóra fyrirtækisins, en Dag hefur verið einn helsti forystumaður pípu-
lagnafyrirtækja í Noregi, m. a. fyrrum formaður Norske Rörlæggersbedrifter Landsförening (Land-
samband norskra pípulagnafyrirtækja).

Sigurður Grétar Guðmundsson, formaður Lagnadeildar Samtaka iðnaðarins, var leiðsögumaður
hópsins hérlendis. Hann hélt fræðslufund með hópnum og fræddi þá um sérstöðu Íslands vegna
jarðvarmans og nýtingu hans til upphitunar húsa. Lagnakerfin í viðbyggingu Neskirkju voru skoð-
uð. 

Í Vatnsvirkjanum tók Sigmundur Jónsson framkvæmdastóri á móti hópnum og skýrði frá hvern-
ig pípulagnavara er flutt inn og seld og þá var móttaka í orkuverinu á Nesjavöllum, orkuverið skoð-
að og veitingar þegnar. Þá var Lagnakerfamiðstöð Íslanda heimsótt, þar sem þá stóð yfir námskeið
í „Snjóbræðslu- og gólfhitalögnum“ og er myndin tekin við Danfoss herminn, sem einmitt á þessu
námskeiði var notaður í fyrsta sinn.

Sigurður Grétar Guðmundsson.
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Sig. Halvorsen AB í Stavangri

í heimsókn hjá Lagnakerfamiðstöð Íslands



Ráðstefna
um frárennslislagnir innan lóðamarka inni og úti.

Var haldin fimmtudaginn 29. apríl 2004

Lagnafélag Íslands í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, Húseigendafélagið, Félag
fasteignasala, Neytendasamtökin, Félag pípulagningameistara, Félag ráðgjafaverkfræðinga,
Gatnamálastofu Reykjavíkurborgar, Samband íslenskra tryggingafélaga og Lagnakerfamiðstöð
Íslands, stóð fyrir ráðstefnunni. 

Ráðstefnan tókst vel að öllu leyti og verður gefin út í Lagnafréttum 32
Ráðstefnustjóri: 

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöðvar Íslands 
Fundarstjóri:

Dr. Valdimar K. Jónsson, varaformaður, Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Ráðstefnan sett stundvíslega:

Björn Ingi Sveinsson, Borgarverkfræðingur í Reykjavík. 
Lagnafélag Íslands, Gæðamatsráð: 

Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur, form. Gæðamatsráðs. 
Húseigendafélagið:

Guðfinna Jóh.Guðmundsdóttir hdl., stjórnarmaður í. Húseigendafélaginu
Neytendasamtökin:

Dr. Valdimar K. Jónsson, í framkvæmdastjórn Neytendasamtakanna. 
Félag fasteignasala:

Sverrir Sædal Kristjánsson, löggiltur fasteignasali.
Samband íslenskra tryggingafélaga.

Jón Ólafsson, rekstrarfræðingur,  Samband íslenskra tryggingafélaga
Félag ráðgjafaverkfræðinga:

Heiðar Jónsson, byggingartæknifræðingur, lagnahönnuður, hjá VGK.
Félag pípulagningameistara:

Gísli Gunnlaugsson, pípulagningameistari.
Gatnamálastofa Reykjavíkurborgar:

Guðbjartur Sigfússon, yfirverkfræðingur, Gatnamálastofu Reykjavíkurborgar
Samband íslenskra sveitarfélaga:

Þórður Ólafur Búason, yfirvfr. Byggingarfulltrúa Reykjavík.
Lagnakerfamiðstöð Íslands:

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Ráðstefnuslit:

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga.
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Frá ráðstefnunni 29. apríl 2004, um frárennslislagnir
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Björn Ingi Sverrisson
Borgarverkfræðingur

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir
fulltrúi Húseigendafélagsins

Sverrir Sædal Kristjánsson
fulltrúi F+elags fasteignasala
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Loftræsing fyrir íbúðarhúsnæði
Kröfur Byggingarreglugerðar til loftræsingar

Í íbúðarhúsum myndast vatnsgufa og lykt sem þarf að loftræsa. Í íbúð með
fjórum einstaklingum myndast 10-12 lítrar af vatni á sólarhring, og þeir breytast
í gufu sem þarf að ræsa burt. 

Kveðið er á um loftræsingu íbúðarhúsnæðis í byggingarreglugerð: 

Fyrir íbúðarhúsnæði eru gerðar eftirfarandi kröfur um loftræsingu, sjá úrdrátt úr töflu 187 í bygging-
arreglugerðinni (tafla 1 hér að neðan). Samkvæmt töflunni eru gerðar kröfur um þverskurðarflatarmál
sjálfsogandi loftrása eða afkastagetu vélknúins útsogsbúnaðar og gerð og stærð loftinntaks. Stærðir
töflunnar miðast við rétthyrndar loftrásir og má hlutfall milli lengdar og breiddar ekki vera meira en 2:1
og minnstu mál á hvorn veg 100 mm. Flatarmál þverskurðar loftrása má minnka um 25% ef stokkar eru
sívalir. Í hverju herbergi á að vera loftinntak eins og fram kemur í töflunni og annað hvort sjálfsogandi
loftrás eða vélknúinn útblástur.

Tafla 1  

Loftmagnstölur í töflunni hér að framan miðast við að loft sé sogað út frá þeim rýmum í íbúðinni
sem í er mengað eða rakt loft, eins og í eldhúsum og snyrtiherbergjum. Samsvarandi magn útilofts
streymir síðan inn í íbúðina, um innblásturskerfi, opnanlega glugga, ristar eða ventla í útvegg eða rif-
ur við opnanlega glugga og hurðir.

Sveinn Áki Sverrisson
tæknifræðingur VSB.

Herbergi Loftinntak Sjálfsog Vélknúinn 
[loftinnblástur] [m2] útblástur [l/s]

Íbúðarherbergi
Íbúðarherbergi í íbúð með eina glugga-
hlið
Eldhús, 7 m2 og stærra
Eldhús, minna en 7 m2

Baðherbergi 

Salerni

Opnanlegur gluggi
Opnanlegur gluggi

Opnanlegur gluggi
Opnanlegur gluggi eða opnun gegn-
um annað herbergi 
Opnanlegur gluggi minnst 0,2 m2
eða stillanleg loka, 0,01 m2 , opnun í
hurð eða vegg aðlægs herbergis
Opnanlegur gluggi, minnst 0,2 m2 ,
eða stillanlega loka, 0,01 m2 , opnun
í hurð eða vegg aðlægs herbergis

0,02

0,02
0,015

0,015

0,01

22

22
17

14

11



Dæmi:
Hvernig skal loftræsingu  háttað fyrir baðherbergi í einbýlishúsi. 
Soga þarf 14 l/s út (tafla 1) um t.d. 125 mm sívölu blikkrör (tafla 2)  upp um þak (sjálfsog tafla 1) og

tryggja að aðstreymi lofts sé um glugga eða op aðlægs herbergis (tafla 1). Einnig má nota viftu í 100
rör ( tafla 3) í stað sjálfsogs. 

Stærðir loftstokka
Eins og sýnt er í töflu 1 hér að framan  (úrdrættinum úr Byggingarreglugerðinni) er gerður greinar-

munur á stærð loftstokka eftir því hvort kerfið er sjálfsog (náttúrleg loftræsing) eða vélrænt útsog. Í
Byggingarreglugerðinni er boðið upp á að nota sívala stokka í stað ferkantaðra og má þá minnka flat-
armál þeirra um 25%. Hér á eftir fer tafla yfir stærðir útsogsstokka. (tafla 2 og 3)

Tafla 2

Tafla 3 

Allir loftstokkar eru úr óbrennanlegu efni og einangrun þeirra skal einnig verða óbrennanleg. 
Niðurlag
Í dag má sjá ný íbúðarhús (blokkir) sem ekki taka mið af kröfum byggingarreglugerðar hvað loftræs-

ingu varðar. Oft vantar útsog í eldhúsi. Íbúðir með eina gluggahlið er farnar að heyra sögunni til, en
þar er krafa um útsog í herbergjum, baði og eldhúsi.  Sjaldnar sést sérstakt útsogsrör eða viftur í bað-
herbergjum einbýlishúsa, eins og reglur kveða á um. Þar er opnanlegur gluggi látinn nægja (eingöngu
loftinntak sjá töflu 1). Líklega er hér um að ræða íslenskar hefðir að ræða en hönnuðir og verktaka
verða að vera vissir um kröfur byggingafulltrúa á hverjum stað ef gefnar eru undanþágur. Þá verður að
liggja fyrir rökstuðningi hönnuða um svipuð gæði.   
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Við sjálfsog
Sjálfsog [m2] Minni hlið [mm] Sívalt [mm]Stærri hlið [mm]

Herbergi í íbúð með eina gluggahlið 0,02 100 200 145
Lítið eldhús 0,015 100 200 (150)* 125
Stórt eldhús 0,02 100 200 145
Bað 0,015 100 200 (150) 125
Salerni 0,01 100 100 125
*) Krafa að hlutfall sé meira en 2:1.

Við vélknúinn útblástur
Loftmagn [l/s] Breidd [mm] Sívalt [mm]Lengd* [mm]

Herbergi í íbúð með eina gluggahlið 22 100 73 (100) 125
Stórt eldhús 22 100 73 (100) 125
Lítið  eldhús 17 100 57 (100) 100
Bað 14 100 47 (100) 100
Salerni 11 100 37 (100) 100
Lofthraði < 3 m/s 
*) Minnsta stokkhlið 100 mm



Með auknu útsogi (ef menn hafa hug á að fara eftir reglum),
og þar sem vélrænt útsog er  skal þess gætt að séð sé fyrir inn-
streymislofti. Opnanlegir glugga geta verið lokaðir og er mælt
með að notaðir verði ferskloftventlar (afköst 10-15 l/s pr. stk.).
Ferskloftsventlar eru sérhannaðir til að hleypa lofti beint að
utan inn í hús. Þannig má koma í veg fyrir vatnsleka um gluga
þegar rignir vegna of mikils undirþrýstings í íbúð. Í dag byggjum
við þéttari hús en áður. 

Sveinn Áki Sverrisson VSB Verkfræðistofu ehf. 
Hafnarfirði 1.09.04 
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Mynd 1 – Exhausto  ferskloftsventill

20 Mkr. gjöfin til LKÍ afhent.
Geir HH. HHaarde ffjármálaráðherra ttekur vvið ggjöfinni, hhita- oog lloftræstikennslukerfi, úúr hhendi IIngimundar

Sigurpálssonar, fformanns SSamtaka aatvinnulífsins, hhann aafhendir ggjöfina ffyrir hhönd 227 ffyrirtækja.  

Hátíðahöldin ffara ffram fföstudaginn 008. ookt. 22004 kkl.16.30 íí  
Lagnakerfamiðstöð ÍÍslands. KKeldnaholti. 

Léttar vveitingar íí bboði 

Allir llagnamenn oog vvelunnarar vvelkomnir
Gefendur: 

Bergnes eehf.,  BBlikkás FFuni eehf.,  BBlikksmiðja AAusturbæjar eehf.,  BBlikksmiðja EEinars eehf.,  BBlikksmiðjan VVík,  BBlikksmiðurinn hhf.,
Borgarlagnir eehf.,  BBöðvar IIngi GGuðbjartsson, ppípul.m.  CCelsíus eehf.,  FFélag bblikksmiðjueigenda,  HHagblikk eehf.,  HHátækni eehf.,
Hitatækni eehf.  ÍÍskraft,  ÍÍsleifur JJónsson eehf.,  ÍÍsloft eehf.,  KKristján NNielsen, rrafv. KKælitækni,  OOffsetfjölritun hhf.,  RRafstjórn hhf.,

Stjörnublikk eehf.,  VVarmi hhf., VVatn oog HHiti eehf.,  VVerklagnir eehf.,  VVGK vverkfræðistofa.  VVSB vverkfræðistofa eehf.,  VVST vverkfræðistofa hhf.  

Boðskort
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Námskeiðið Fasteignafræði I, sem haldið er fyr-
ir umsjónamenn fasteigna, fór fram síðast liðið
vor.  Námskeið er haldið á vegum Iðntæknistofn-
unar Íslands og fór að mestu fram í húsakynnum
þeirra. Námskeið fyrir umsjónamenn fasteigna
hafa verið haldin, á vegum ITÍ, síðast liðina tvo
áratugi. Kennari á námskeiðinu var Ragnar Gunn-
arsson frá Verkvangi og höfundur námskeiðsins,
,”Ytrabyrði og hita- og loftræsikerfi”. Meðal þess
sem farið var í á námskeiðinu var rekstur á ytra-
byrði fasteigna og lagnakerfum þess. Liður í yfir-
ferð á rekstri lagnakerfa var heimsókn í Lagna-
kerfamiðstöð Íslands, en þar fór Ragnar Gunnars-

son í sýnikennslu ásamt Kristján Ottósson um
uppbyggingu hita- og loftræsikerfa og hvernig
jafnvægisstilling ofnakerfa og snjóbræðslu fer
fram.

Þann 20. sept næstkomandi er áætlað að halda
framhaldsnámskeið fyrir umsjónamenn fasteigna,
Fasteignafræði II, þar verður farið dýpra í efnið
sem kennt var á námskeiðinu í vor með áherslu á
tækni, hönnun og hagkvæmni bygginga ásamt
stjórnununarþáttum í starfi umsjónamannsins,
kennarahópurinn verður sá sami og kenndi Fast-
eignafræði I.

Sýnikennsla 

í Lagnakerfamiðstöð Íslands
fyrir umsjónamenn fasteigna 

Fyrir miðri mynd er Ragnar Gunnarsson, Verkvangi, stjórnandi námskeiðsins



Alþjóðasýning lagnamanna 
 

 

Frankfurt Þýskalandi í mars 2005 
 

Ferð sem flýtir sumarkomunni 
 

Hópferð á ISH – Lagnasýninguna í Frankfurt Þýskalandi. 

Þetta er stærsta lagnasýning sem haldin er í heiminum. 

 
Flogið verður til Frankfurt mánudaginn 14. mars og flogið heim frá Frankfurt 
föstudaginn 18. mars 2005. Rúta bíður hópsins á flugvellinum. 
 
Gist verður í Hotel Ambassador Superior 3* Moselstrasse 12 
aðeins steinsnar frá Járnbrautastöðinni, sjáið kortin af Frankfurt. 
  
Þessi fimm daga ferð kostar aðeins 91.900 .- krónur miðað við 2 í herbergi og 
verðlag þann 20. ágúst 2004. 
  
Innifalið er flug fram og til baka, flugvallarskattar, þjónustugjald, rútubíll frá 
flugvelli á hótel báðar leiðir erlendis og morgunmatur á hlaðborði. 
 
Í hverju herbergi er snyrting með sturtu/baði, sjónvarpi, síma og míní-bar. 
 
 
Að kvöldi þriðjudaginn 15. mars. býður Valsir, Vatnsvirkinn og Tækja-Tækni hf.  
öllum í ferðahópnum í “Hóf”. 
 
Frankfurt er verslunarborg á heims mælikvarða. Það er ódýrt og gott að dvelja í 
Þýskalandi, bjóðum konunni með. 
 
Farið verður í kynnisferðir og skemmtikvöld við þýska stemmingu. 
Ferð sem flýtir sumarkomunni. Íslensk fararstjórn. 
 
Pantanir berist fyrir 01. nóvember 2004, vegna staðfestingar á Hóteli og flugi. 
Við höfum aðeins 25 tveggja manna herbergi á þessu lága verði. 
 
Sækjum þekkinguna þangað sem hana er að finna, við stöndum sterkari á eftir. 
 
Móttaka pantana, og allar frekari upplýsingar veitir Kristján Ottósson, Ystabæ 11  
110 Reykjavík.  
 
Sími: 567-7551 Fax: 567- 8551.  GSM: 861- 5010.  Tölvupóstfang: lki@lki.is 
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Hotel Ambassador  
Superior 3* Moselstrasse 12 
 

 

Myndir sem sýna gistiaðstöðuna í hótelinu og staðsetningu þess. 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort af Frankfurt sem sýnir hvar hótelið 

er. Messan sjá (kassa) vinstra megin uppi. 
Kort frá Frankfurt sem sýnir hvar hótelið er. 
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Þann 8. júní 2004 hófst hjá embætti bygging-
arfulltrúans í Reykjavík nýr kafli við útgáfu á
byggingarleyfum.

Þaðan í frá varð útgáfan formlegri og á sér-
stöku leyfisblaði þar sem kemur fram fyrir hvaða
framkvæmdum  leyfið sé veitt og unnið verði
eftir samþykktum aðal- og séruppdráttum, bygg-
ingar- og verklýsingum og gildandi lögum og
reglugerðum um skipulags- og byggingarmál.

Á þessu sérstaka leyfisblaði er  nafn á þeim
byggingarstjóra sem hefur undirritað yfirlýsingu
um ábyrgð sína á framkvæmdinni.

Þar á eftir eru svo nöfn á þeim iðnmeisturum
sem hafa staðfest ábyrgð sína á viðkomandi
verkþáttum.

Það er gert ráð fyrir því að leyfisbréfið sé
sýnilegt  á byggingarstað þar sem því verður við-
komið eða þá að byggingarstjóri hafi það við
hendina þegar úttekt byggingarfulltrúa fer fram. 

Áður en þetta umrædda byggingarleyfi er
gefið út skulu tilskilinn gjöld greidd eða samið
um greiðslu þeirra, byggingarstjóri og iðnmeist-
arar staðfest ábyrgð sína eins og áður sagði  og
síðast en ekki síst skulu þeir séruppdrættir sem
byggarfulltrúi fer fram á að verði skilað fáður en
fokheldisúttekt verði árituð.

Ástæðurnar fyrir þessar breytingu eru nokkr-
ar og skal fyrst taka það fram að þetta hefur ver-
ið svona í byggingarreglugerðinni, í síðustu út-
gáfum sbr. gr. 11,12,13 og 14 í reglugerðinni nr.
441/1998.

Í rauninni þarf ekki að hafa fleiri orð um það
hvers vegna þessi verklagsháttur er tilkominn
því að þetta eru reglugerðarákvæði.

En það kemur margt annað til að þetta er
veruleikinn í dag.

Skal fyrst á það minnst að við erum kominn
inn á nýja tíma í sambandi við hörku í viðskipt-

um, fólk er orðið meðvit-
aðra um sína réttarstöðu
gagnvart seljanda, hvort
sem það er um að ræða
íbúðarkaup, viðgerðir á
eldra húsnæði eða hvað
sem er annað þar sem
byggingarleyfi ætti að
vera fyrir hendi.

Þetta eru einfaldlega
breyttir tímar, allur hraði
er að aukast við nýbyggingar, hönnunin fer fram
á byggingartíma og etv. mætti segja mér að
teikningar séu sumstaðar ekki tilbúnar fyrr en
húsið er risið.

Slík vinnubrögð ganga að vísu ekki upp nema
um eftirlit viðurkenndra og til þess hæfra ein-
staklinga eða verkfræðistofa sé samið og um
það fengið leyfi byggingarfulltrúa.

En þetta á aðeins við um meiri háttar bygg-
ingar eins og td. Tónlistar og ráðstefnuhús, en
ekki   almennar byggingarframkvæmdir þar sem
hefðbundnar úttektir byggingarfulltrúa fara fram
á þeim verkþáttum sem eru úttektarskyldir.

Að lokum vil ég segja það um útgáfu þessara
byggingarleyfa að það tekur okkur alltaf ein-
hvern tíma að venjast nýjum vinnubrögðum, en
þetta á eftir að skila sér til allra sem um þessi
mál fjalla og þeirra sem að byggingarfram-
kvæmdum koma.

Það er eðlileg og sjálfsögð krafa þeirra sem
veita byggingarleyfi að málið sé hugsað til
enda.

Það er líka krafa frá flestum þeim sem eru að
byggja eða kaupa sér húsnæði að til séu sam-
þykktar teikningar og að að byggingin sé full-
hönnuð áður en lagt er af stað og framkvæmdir
hafnar. 
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BYGGINGARLEYFI
Hjálmar A. Jónsson, tæknifræðingur, verkefnisstjóri

Byggingarfulltrúinn í Reykjavík



13

Fréttabréf Lagnafélags Íslands



Öllum námskeiðunum verður hagað þannig, að
fyrri hluta dags verður farið í fræðilega hluti en
eftir hádegi eða daginn eftir verði farið í verklegt.
Verklegi hlutinn er bæði unninn í vökvabekk og í
tölvu (hermun). Inntak fyrstu þriggja námskeið-
anna verður svipað og áður, en verklega kennslan
mun breytast verulega. Námskeið 1, 2 og 4 verða
viðurkennd af FESTO sem alþjóðleg námskeið og
FM því alþjóðlega vottað kennslufyrirtæki á þessu
sviði. Fá þátttakendur viðurkenningarskjal frá
FESTO að námskeiðinu loknu.

Rafeindartæknin hefur valdið byltingu í öllum
stýringum vökvakerfa sem og annarra kerfa.
Málmiðnaðarmenn verða að ná tökum á þessari
tækni til þess að vera gjaldgengir á vinnumarkaði.

Því er boðið námskeið í rafstýringum vökvakerfa.
Þeir sem ekki hafa góðan grunn í rafmagnsfræði
þurfa að sækja undirbúningsnámskeið sem sett
hefur verið upp af starfsmönnum Fræðslumið-
stöðvarinnar. Það námskeið verður væntanlega
kennt hjá Rafiðnaðarskólanum eða öðrum aðilum
sem hafa búnað til þeirrar kennslu. 

Oft þurfa þeir sem vinna við vökvakerfi að brey-
ta kerfum og jafnvel hanna og smíða ný. Þetta
hefur tekist misjafnlega og á stundum alveg
hörmulega. Því hefur Fræðslumiðstöðin ákveðið
að bjóða námskeið í hönnun vökvakerfa, þar sem
farið verður í helstu atriði varðandi hönnun þeirra,
val íhluta, virkni og prófanir. 
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Nýtt námskeið í Vökvatækni 

Ný og endurbætt námskeið í samstarfi við FESTO

Fræðslumiðstöð málmiðnaðarins hefur að undanförnu unnið að gagngerri endurskoðun vökvanám-
skeiða. Kristján Kristjánsson iðnaðartæknifræðingur hefur unnið að þessu ásamt Hjalta Þorvarðarsyni,
vélfræðingi hjá H. P. Vökvabúnaði, og Guðlaugi Þorleifsyni véltæknifræðingi hjá HSE ráðgjöf. Gerð var
könnun meðal fjölmargra sem sótt höfðu vökvatækninámskeið FM og tekið var tillit til þeirra athuga-
semda sem fram komu. Til kennslunnar hefur verið  keyptur búnaður frá FESTO GmbH & Co. KG sem er
sérhæfður til kennslu. Iðnaðarlausnir ehf eru umboðsaðilar FESTO á Íslandi.

Vökvanámskeiðn sem voru áður þrjú en verður nú fjölgað í sex og mun hvert
námskeið taka um 40 stundir. Námskeiðin eru: 

Vt. 1     Grundvallaratriði vökvakerfa
Vt. 2     Þróaðri vökvakerfi
Vt. 3     Rekstur, viðhald og bilanagreining vökvakerfa
Vt. 4     Rafstýringar vökvakerfa
Vt. 5     Hönnun vökvakerfa
Vt. 6     Vökvakerfi fartækja („mobile hydraulic“) Kristján Kristjánsson,

vélfræðingur /
iðnaðartæknifræðingur,

Fræðslumiðstöð málmið-
naðarins.
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Teikning af nýjum vökvakennslubekk FM.

Skjámyndir úr hermiforritinu FluidSim sem notað verður við kennslu á námskeiðum FM.

Mikið er um vökvakerfi í fartækjum (gröfum,
vörubílum, flutningabílum, jarðýtum o.fl.). Þeir
sem nota tækin og sjá um viðhald þeirra hafa rætt
um, að þeir þekki þessi kerfi ekki nægilega vel.
Fræðslumiðstöðin hefur því ákveðið að bæta úr
þessu með því að bjóða sérstakt námskeið í
vökvatækni fartækja, þar sem verður farið yfir öll
helstu atriði vökvabúnaðar fartækja.

Þessi námskeið hafa öll það markmið að gera
málmiðnaðarmenn sterkari á vinnumarkaðnum,
auk þess sem þau fyrirtæki sem senda menn á
þessi námskeið, munu auka framleiðni sína og
með réttri starfsmannastefnu lækkað viðhalds-
kostnað. 



Samningur Tækniháskóla Íslands og 

Lagnakerfamiðstöð Íslands 
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Undirritaður hefur verið samningur milli tækni-
deildar Tækniháskóla Íslands og Lagnakerfamið-
stöðvar Íslands um, kennslu og rannsóknir á sviði
lagnakerfa og skyldra greina. Markmið samnings-
aðila er að efla og bæta þekkingu á lagnasviði fyr-
ir jafnt fræðimenn og námsmenn sem iðnaðar-
menn.

Megin tilgangur samningsins er að stuðla að
auknum tengslum milli fræðigreina THÍ og fags-
viða innan LKÍ, stuðla að auknum rannsóknum,
prófunum og hönnun innan lagnasviðsins, veita
gagnkvæma möguleika á að bera saman bóklega

þekkingu við faglega reynslu og að koma á form-
legu samstarfi um kennslu og námskeiðahald.

Með samvinnu þessari gefst nemendum THÍ kost-
ur á aðstöðu til rannsókna og prófana í húsakynn-
um LKÍ í beinum tengslum við nám sitt. Að auki
geta kennarar THÍ, með aðstöðu hjá LKÍ, fært
fræðigreinar nær handverki með nýtingu á tækja-
kosti sem settur hefur verið upp. 
Samningi þessum er einnig ætlað að efla LKÍ sem
miðstöð handverksins á fagsviði lagnamála á Ís-
landi og styrkja tengsl tæknifræði og iðnfræði við
atvinnulífið. 

Frá vinstri: Guðmundur Hjálmarsson, lektor THÍ og formaður LAFÍ, Kristján Kristjánsson, sviðstjóri rafmagnssviðs THÍ,
Baldur Jónasson, sviðstjóri vélsviðs THÍ og Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri LKÍ.

Sitjandi: Dr. Bjarki A. Brynjarsson, deildarforseti tæknideildar THÍ og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður stjórnar LKÍ 
undirrita samninginn.
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Samningur Háskóla Íslands og

Lagnakerfamiðstöð Íslands

Verkfræðideild Háskóla Íslands og Lagnakerfa-
miðstöð Íslands hafa undirritað samstarfssamn-
ing um, kennslu og rannsóknir á sviði lagnakerfa
og skildum greinum. 
Tilgangur samningsins er að stuðla að auknum
tengslum milli fræðigreina HI og þeirra fagsviða
sem eru innan LKI.  Það er markmið samningsað-
ila að efla og bæta þekkingu á lagnasviði fyrir
jafnt fræðimenn, námsmenn og iðnaðarmenn.   
Samningsaðilar líta á það sem sameiginlegt

markmið að stuðla að auknum rannsóknum, þróun
og tæknilegum umbótum á sviði lagnamála á Ís-
landi.  Með samvinnu þessari gefst nemendum
Háskóla Íslands kostur á aðstöðu til rannsókna og
prófana í húsakynnum LKI í beinum tengslum við
nám sitt. 
Þetta samstarf er nú þegar hafið og hefur einn af
doktorsnemum verkfræðideildar rannsóknarað-
stöðu við Lagnakerfamiðstöð Íslands

Frá vinstri: Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri LKÍ. Dr. Valdimar K. Jónsson, varaformaður LKÍ.
Sitjandi: Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, formaður LKÍ og Sigurður Brynjólfsson, deildarforseti verkfræðideildar Háskóla Íslands



Á DÖFINNI
Loftræsting

Hönnun loftræstingar í húsum 
bæði íbúðarhúsum og atvinnuhúsnæði

er mjög víða ábótavant.
Lagnafélag Íslands vinnur nú að undirbúningi 

að ráðstefnu, sem haldin verður vegna þessa vandamáls.

Ráðstefna
Lagnafélag Íslands

vinnur að undirbúningi að Ráðstefnu, þar sem tekið verður á
vandamálinu, „símenntun“ fagkennara með tilkomu

Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, sem bíður upp á flókin
kennslukerfi, sem ekki hafa verið til hingað til.

ISH
Sýningin í Frankfurt Þýskalandi 

í mars 2005
Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, 

verður með hópferð á sýninguna
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Nýtt upphitunar- og loftræstikerfi 

í Þingeyrarkirkju
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Í byrjun febrúar s.l.
hófust framkvæmdir við
endurnýjun innandyra í
Þingeyrarkirkju í Dýrafirði.

Í upphafi verks var nið-
urstaða sú að skipta þyrfti
um hitunarkerfi í  kirkjunni
þar sem það væri óviðun-
andi.

Starfandi endurbóta-
nefnd var falið að kanna
málið og leggja niðurstöð-
ur sínar fyrir sóknarnefnd,

sóknarprest og húsafriðunarnefnd, sem fara
myndu yfir tillögurnar og samþykkja þær eða
hafna.

Athuganir þessar stóðu yfir í nokkra daga en að
lokum komst nefndin að þeirri niðurstöðu að rétt
myndi vera að snúa sér til Lagnakerfamiðstöðvar
Íslands en framkvæmdastjóri stöðvarinnar er
Kristján Ottósson  blikksmíðameistari, sem hefur
sérstaklega sérhæft sig í loftræsti- og hitakerfum.
Nefndin fór þess á leit við Kristján að hann yrði
nefndinni til ráðgjafar um uppbyggingu kerfisins.

Kristján tók vel í málið, en kvaðst þurfa nokkurra
daga frest áður en hann gæti svarað þessu end-
anlega. Svar barst frá honum 20.febrúar þar sem
hann telur sig reiðubúinn að koma vestur helgina
28-29. febrúar og kynna sér málið.

Sunnudaginn 29.febrúar kl.8.30 kom endurbóta-
nefnd saman í kirkjunni ásamt Kristjáni Ottóssyni.
Kristján gerði nefndinni grein fyrir hugmyndum
sínum um hita- og loftræstikerfi í kirkjuna og
sagði að hann hefði fengir RJ verkfræðinga, Rafn
Jensson til að hanna kerfið.

Hugmynd hans var í stuttu máli að sett verði upp
fullkomið loftræstikerfi sem einnig er upphitunar-

kerfi þannig að saman fari loftræsting og upphit-
un kirkjunnar. 

Hita- og loftræstikerfið er uppblöndunarkerfi
með fersklofti og bakrásarlofti. Tækjaklefi kerfis-
ins er staðsettur í kjallara kirkjunnar.

Ferskloftið er tekið inn um ventil sem stendur
upp úr jörðu skammt austan við kirkjuna. Hattur
inntak ventilsins er samkvæmt tillögu Guðrúnar
Eddu Gunnarsdóttur sóknarprests í útfærslu Krist-
jáns Gunnarssonar vélsmiðs á Þingeyri, sem fram-
kvæmdi smíðina.

Loftið er dregið inn um loftloku og þar blandast
það bakrásarlofti sem dregið er niður um bakrás-
arloftloku.

Áfram er loftið dregið í gegnum síu og rafhitara
af innblásara sem þrýstir loftinu upp og inn í kirkj-
una í gegnum innblástursloftristar staðsettar
framan á Kórbrík.

Úr kirkjunni er loftið dregið til baka niður í gegn-
um bakrásarloftristar staðsettar aftast í kirkjunni
á bak við öftustu bekkina. 

Þá er bakrásarloftinu í hlutfalli við inndregið fer-
skloft þrýst upp í gegnum söngloft og þar upp í
loftrými í turni og þar út um útkastsloftloku.

Hita- og loftræstikerfinu er stýrt af sjálfvirkri
stýringu, annarsvegar næturhitastilli og hinsvegar

Bjarni Einarsson 
formaður Endurbótanefndar

Þingeyrarkirkju



hitaskynjara (báðir staðsettir í kirkju), hitaskynjar-
inn ásamt stjórnstöð stýrir hitanum á þeim tíma
sem kirkjan er í notkun 20°C. 

Þegar nota á kirkjuna er snerilrofa, sem stað-
settur er í skrúðhúsi snúið og fer þá kerfið í fulla
virkni og afköst í þann tíma sem Tímaliðinn stað-
settur í stjórnskáp er stilltur á.

Að þeim tíma liðnum fer kerfið sjálfkrafa yfir á
næturstillingu sem stýrist af hitastilli  og keyrir
kerfið þannig, að 14°C hiti haldist í kirkjunni þeg-

ar hún er ekki í notkun. 
Á þeim tíma er ekki tekið inn ferskloft, aðeins er

inniloftinu í kirkjunni hringrásað.
Þannig telur Kristján að fá megi sem jafnastan

hita og hreyfingu á lofti um alla kirkjuna og söng-
loft. 

Nú er bara að bíða og sjá hvernig kerfið reynist,
en upphafið lofar góðu og ekki annað að sjá en
það standi undir væntingum.
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Þingeyrarkirkja Dýrafirði

Melabraut 19 - 220 Hafnarfjörður

Jón pípari
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GÆÐI - REYNSLA - ÞJÓNUSTA

Frá Danfoss færðu allan
stjórnbúnað fyrir hitakerfi frá virkjun til heimilis

Danfoss er leiðandi í framleiðslu
stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
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Þegar hús eru klædd með „viðhaldsfrírri“ klæðningu
er nauðsynlegt að nota „viðhaldsfríar“ þakrennur.

Rennurnar frá Grövík Verk í Noregi eru gerðar úr
0,9 mm áli og tærast ekki, ryðga, né brotna.

Fyrsta rennan var framleidd árið 1956 og er enn
í notkun.

Litir til á lager: Svartar, hvítar og ólitaðar.

Einnig fáanlegar rauðbrúnar.

ÞAKRENNUR
Viðhaldsfríar

HAGBLIKK ehf.

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