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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Nýr starfsmaður hjá Hátækni
Kristján Nielsen rafvirki hefur verið ráðinn til starfa

hjá Hátækni.
Hann hóf þar störf í janúar 2007. Kristján lærði

rafvirkjun í Iðnskólanum Reykjavík og hóf síðan störf
hjá Þórarni Helgasyni í Sjálfstýringu (áður Sjálfvirkinn)
og starfaði þar í 3 ár

Þá hóf hann störf hjá  Borgarspítalanum síðan
Landspítali Háskólasjúkrahús, þar starfaði hann sem
rafvirki í stjórnbúnaði hita- og loftræstikerfa. 

Árið 1999 tók hann við starfi yfirmanns öryggismála
Landspítala Háskólasjúkrahúss. 

Hann hætti störfum hjá sjúkrahúsinu í ársbyrjun
2004 og hóf sjálfstæðan rekstur í iðn sinni.

Kristján Nielsen

Lagnafélags Íslands
verður haldinn laugardaginn 02. júní 2007  kl. 13.00 í  Guðmundarbúð Sindragötu 6 Ísafirði.  

DAGSKRÁ:

Samkvæmt lögum félagsins.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Viðurkenning veitt:

Sérstök viðurkenning veitt einstaklingi fyrir vel unnið starf.

***Í beinu framhaldi af aðalfundinum verður 

AÐALFUNDUR

fundur um forvarnir gegn bruna af heitu vatni
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verður haldinn laugardaginn 2. júní n.k. kl.14.30

í Guðmundarbúð, Sindragötu 6 Ísafirði

Fundur þessi er haldinn í samvinnu Lagnafélags Íslands, Orkuveitu
Reykjavíkur, Sjóvá Forvarnarhúss og Landspítala Háskólasjúkrahúss um 

„Útfærslur neysluvatnskerfa til varnar brunaslysum af völdum heits vatns“

Framsögumenn:
Svavar T. Óskarsson , Viðskiptastjóri Orkuveitu Reykjavíkur.
Anna Guðrún Gylfadóttir byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar.

Fyrirspurnir.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Vöru og tæknikynning:
Kynning verður á ýmsum búnaði til stjórnunar á hitastýringu fyrir 
ofn,- gólf, og snjóbræðslukerfi og hitastýringu á heitu kranavatni.

Sýnendur:
Danfoss, Húsasmiðjan, Ísleifur Jónsson, Tengi og Hátækni

Danfoss á Íslandi býður upp á veitingar í lok fundar.

5

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Fundur um forvarnir 
gegn bruna af heitu vatni
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Miðvikudaginn 18. apríl s.l. var haldin ráðstefna „um lagnakerfi í land-
búnaði” á vegum Lagnafélags Íslands og Landbúnaðarráðuneytisins í sam-
vinnu við Landbúnaðarháskóla Íslands, Bændasamtök Íslands, Samband ís-
lenskara sveitarfélaga, Brunamálastofnun ríkisins og Lagnakerfamiðstöð Ís-
lands. 

Ráðstefnan var haldin í húsnæði Landbúnaðarháskólans að Hvanneyri.

Á ráðstefnunni voru flutt 15 erindi um ýmis atriði er snerta lagnir og
lagnakerfi í íslenskum landbúnaði. 

Ráðstefnustjóri var Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnakerfamið-
stöðvar Íslands og fundarstjóri var Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðing-
ur og prófessor.

Þorsteinn Tómasson fyrrverandi forstjóri Rala setti ráðstefnuna í fjarveru Guðna Ágústssonar ráð-
herra og bar ráðstefnugestum kveðju ráðherrans, kvað hann vera áhugasaman um málefni er snertu
tæknimál landbúnaðarins þar með talið lagnakerfi í landbúnaðinum.

Fyrsta erindið var erindi Hilmars Einarssonar, byggingafulltrúa í uppsveitum Árnessýslu. 
Hilmar rifjaði upp hvernig lagnir voru hér áður fyrr, þegar vatn var borið til kúnna í fötum yfir vetrar-

tímann. Þegar rafmagnið síðan kom  í sveitina, kom rafmagnsdælan til sögunnar.
Hilmar spurði hverjir það væru sem hönnuðu lagnakerfin og hverjir lögðu pípurnar í útihúsin og bæ-

ina. Hilmar svaraði sér sjálfur og sagði: „Auðvitað gerðu bændur þetta sjálfir eða í mesta lagi fengu að-
stoð frá öðrum bónda”.

Að fá sér hönnuð tíðkaðist ekki þá og tæplega enn í dag, í mesta lagi var fenginn pípulagningamað-
ur sem bæði hannaði og lagði kerfin.

Hvernig er þetta í dag? Með byggingaleyfisumsókninni þurfa að fylgja allar teikningar, hannaðar af
viðurkenndum hönnuðum, undirritaðar af viðkomandi meisturum og byggingastjóra.

Hvað varðar lagnakerfin í gripahúsin koma löggiltir hönnuðir lítið við sögu, nema um sé að ræða stór
gripahús eða gróðurhús.   

Hilmar sagði það ekkert grín að sannfæra bónda um að hann verði að vera með byggingastjóra á
verkinu.

Magnús Sigsteinsson
Í erindi Magnúsar kom fram hver væri megintilgangur loftræstikerfa í landbúnaðarhúsum í fyrsta lagi

að fjarlægja hita og í öðru lagi að fjarlægja raka. Magnús sagði að hámarksafköst loftræstikerfis að
sumri til miðast gjarna við + 4 – 5 °C yfir útihita, og að vetri til miðist lágmarksloftræsting við að fjar-
lægja raka.

Samantekt um ráðstefnuna 18. apríl 2007
Guðmundur Hjálmarsson lektor við Háskólann í Reykjavík

Guðmundur Hjálmarsson
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Í máli Magnúsar kom fram að í íslenskum fjósum væru 200 – 250 m3 / klst / VPE og í svína- og fugla-
húsum: 250 – 300 m3 / klst / VPE

Aðallega væru notuð tvenns konar loftræstikerfi í íslenskum gripahúsum. Náttúruleg loftræsting og
vélræn loftræsting en vélræn loftræsting skiptist í, undirþrýstingskerfi, jafnþrýstingskerfi og yfirþrýst-
ingskerfi.

Dr. Guðni Jóhannesson prófessor við háskólann í Stokhólmi 
Hvers vegna þarf að loftræsta íbúðarhúsnæði og gripahús. Í fyrsta lagi til þess að halda hita og raka-

stigi innan æskilegra marka. Í öðru lagi til að halda tímgun myglusveppa og örvera innan ákveðinna
marka. Í þriðja lagi til þess að endurnýja súrefni og halda magni koltvísýrings undir ákveðnum mörkum.
Í fjórða lagi til þess að halda loftmengun (ammóníakmengun) undir ákveðnum mörkum. Afleiðingar mik-
ils raka væru að sveppir og fúi myndast í trévirkinu.

Dr. Guðni ræddi um hættuna á ammóníakmengun en hann kvað hana ákvarðast að takmörkuðu leyti
af loftræstingu. Draga má úr ammóníaksmengunni með góðu frárennsli frá gripahúsi og með því að
koma í veg fyrir að bakrásarloft frá haughúsi komist inní gripahúsin.

Til þess að koma í veg fyrir of mikinn raka í húsum sagði Guðni að næg loftræsting þyrfti að vera, sjá
til þess að hærra hitastig væri inni en úti (3-6°C). Drena vel kringum fjós og hafa vatnshalla frá útveggj-
um húsa. 

Sigtryggur Björnsson búfræðikandidat. 
Erindið var: „Saga og þróun mjaltavéla frá 1863 til 2007”.
Sigtryggur rakti nokkuð sögu og þróun mjaltavéla hér á landi og erlendis. En það eru 144 ár eru síð-

an mjaltavélin kom fyrst fram í Englandi. Sá sem var frumhvöðull í notkun mjaltavéla hér á landi, var
Jóhannes Reykdal sem bjó á Setbergi við Hafnarfjörð. Árið 1927 keypti hann mjaltavél frá A/B
Separator í Stokkhólmi. 

Sigtryggur lýsti síðan ýmsum tegundum mjaltavéla. Þær nýjustu á markaðinum eru svo nefndir
mjaltabásar og hringekjur. Ein slík er nú þegar til hér á landi á Hrafnagili í Eyjafjarðarsveit.

Að lokum kvað Sigtryggur mjaltavélarnar hafa verið í mikilli þróun hvað gerð og hönnun varðar, síð-
ustu áratugi. 

Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur og prófessor. 
Varmadælur hafa verið til allt frá upphafi síðustu aldar, en notkun á þeim varð ekki algeng fyrr en

upp úr miðri síðustu öld. Varmadælur  virka á sambærilegan hátt og kæliskápar. Dr. Valdimar kvað hel-
stu ástæðuna fyrir því að hér á landi væru menn svo tregir til að nota varmadælu til þess að hita upp
hús, að til væri annar ódýrari kostur sem væri jarðhitinn. En í dag væri um 87% af öllu húsnæði í land-
inu hitað upp með jarðvarma og er það langhagkvæmasti kosturinn til upphitunar húsa. Stærstur hluti
landsbyggðarinnar væri hitaður beint með rafmagni og sáralítið með olíukyndingu. Stór hluti íbúa þess-
ara svæða gæti notað varmadælur til að kynda hús sín og á þann hátt skapað sér möguleiki á að spara
umtalsverða fjármuni sem ella færu í rafmagnshitun. 

Niðurstaða Dr. Valdimars var þá að notkun varmadæla til upphitunar húsa er skynsamleg fjárfesting
þegar til lengri tíma er litið á svokölluðum köldum svæðum. 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ragnar Gunnarsson, véliðnfræðingur.
Ragnar kvað meginreglur vera að hönnuður hannar í samræmi við óskir  húsbyggjanda, leiðbeining-

ar, reglur og staðla. Síðan yfirfer byggingarfulltrúi teikningarnar og samþykkir hönnunina. Pípulagninga-
meistari sér síðan til þess að lögnin verði lögð skv. samþykktum teikningum og að síðustu tekur bygg-
ingarfulltrúi út lagnakerfin.

Kristinn M. Jónsson, tæknifræðingur hjá VSB verkfræðistofu.
Það sem Kristinn ræddi um var: Heitavatnspottar. Rafmagnspottar til heimilis- og sumarbústaðanota.

Rekstrarkostnaður heitra potta, raf- og hitaveituvatn. Um forsendur útreikninga og hreinsikerfi í raf-
magnspottum. Einnig ræddi hann um, hvað þyrfti að hafa í huga við val á heitum pottum. Hvaða örygg-
iskröfur væru gerðar til heitra potta. Kristinn ræddi um hreinsibúnað og hreinsikröfur.

Kristinn ræddi mikið um frágang á pottum og hætturnar af völdum heitra potta.

Magnús Ágústsson, garðyrkjuráðunautur.
Erindi Magnúsar fjallaði um ýmsar lagnir sem væru í gróðurhúsum svo sem, hitalagnir, raflagnir,

vökvunarlagnir fyrir áburð og rakagjöf, kolsýrulagnir, stýrikerfi og viðvörunarkerfi. Einnig um yfirborðs-
meðhöndlun röra og hvaða áhrif meðhöndlunin hefur á varmaflutninginn. 

Magnús sagði að hitakerfi í gróðurhúsum væru a) gólflagnir, b) vegglagnir, c) loftlagnir, d) gróðurrör
og að síðustu e) jarðvegshitun.

Framtíðargróðurhúsið sér Magnús sem lokað gróðurhús með vatns- eða loftkælingu, 

Rúnar Bachmann, rafvirki hjá Rafteikningu hf.
Rúnar fjallaði allmennt um raflagnir í húsum, bæði íbúðarhúsum og gripahúsum. Um þær reglugerð-

ir og staðla sem fjalla um raflagnir. Hverjir hafa leyfi til að hanna raflagnir og hverir höfðu hönnunar-
leyfi hér áður og þá breytingu sem varð við síðustu reglugerðarbreytingu. Hann fór í muninn á tveggja
fasa og þriggja fasa raflagnakerfum. Almennt um öryggisatriði í sambandi við raflagnir. Lagði mjög
mikla áherslu á það öryggi sem jarðtengingu húskerfa veitir. 

Snorri Sigurðsson, framkvæmdastjóri búrekstrarsviðs Landbúnaðarháskóla Íslands.
Hann sagði að í dag væru til fjölmargar tegundir af haughúsakerfum. Tæknin í dag biði upp á nánast

óendanlega möguleika í lausnum. Í dag væri lögð mikil áhersla á að skilja þurrefnin frá öðrum hlutum í
skítnum.

Snorri lagði áherslu á að kerfin yrðu að tryggja hreint og heilsugott umhverfi. Kerfin hentuðu misvel
eftir aðstæðum og gerðum mykju. Kerfin þyrftu að vera viðhaldslítil og að kerfin þyrftu að sjálfsögðu að
vera trygg m.t.t. öryggis manna og dýra.

Sigurður V. Halldórsson, sölustjóri lagnadeildar Tengis ehf.
Erindi Sigurðar fjallaði aðallega um rotþrær og lífræna hreinsun skólps í sérstökum rotþróm frá

INNO-CLEAN en hreinsiaðferðin byggist á SBR tækni (Sequencing Batch Reactor). 
Að sögn Sigurðar færi skólp inní fremra hólfið þar sem föstu efnin falla til botns og síðan í seinna

hólfið. Eftir að föstuefnin hafa botnfallið er yfirborðsvatninu dælt með loftdælingu yfir í seinna hólfið.
Inní seinni tankinn væri súrefninu dælt með loftskoti sem eykur mjög örveruvirkni og hraðar á niðurbroti
föstuefnanna. 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Guðmundur Gunnarsson verkfræðingur. 
Guðmundur hóf fyrirlesturinn með því að ræða hvernig brunavörnum í landbúnaði væri háttað í dag.

Þar giltu sömu ákvæði í dreifbýli og í þéttbýli. Helstu vandamálin í dreifbýli að áliti Guðmundar væru of
miklar fjarlægðir til slökkviliða, gjarnan meira en 100 km,  oft skortur á vatni til slökkvistarfa, ófærð og
einangrun.

Guðmundur ræddi einnig um ábyrgð verkkaupa og spurði hvort eigandi mannvirkis bæri ekki ábyrgð
á að brunavarnir væru í samræmi við kröfur um brunavarnir.

Helgi Guðmundsson sölustjóri brunavarna hjá Öryggismiðstöðinni.
Helgi ræddi um hvernig staðan væri í dag og þá fyrst á heimilunum. Algengt væri að hafa heimilis-

reykskynjara og handslökkvitæki, hins vegar væru brunaslöngur nær óþekktar á heimilum.
Staðan í útihúsum væri þannig að almennt væri enginn brunaviðvörunarbúnaður, ekki handslökkvi-

tæki né brunaslöngur. Þær vatnsslöngur sem ef til vill væru til staðar væru þá yfirleitt alltof grannar til
að koma að nokkru gangi gegn eldi. Helgi taldi ástand þessa búnaðar vera misjafnt.

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnakerfamiðstöðvar Íslands.
Fyrirlesturinn nefndi Kristján: „Verklagsreglur við hönnun, byggingu og lokafrágang lagnakerfa”.
Kristján ræddi um úttekt á lokafrágangi lagnakerfa og sagði að til þess að úttekt á lokafrágangi

lagnakerfa gæti farið fram, þyrfti lagnakerfið að vera hannað og uppbyggt samkvæmt hönnunarforsend-
um. Einnig að til þess að úttekt lagnakerfa gæti farið fram þyrfti handbók viðkomandi lagnakerfa að
vera gerð. Handbókin þyrfti að hafa þau gögn sem verða til við hönnun, smíði og uppbyggingu viðkom-
andi lagnakerfis. 

Hafsteinn Pálsson, verkfræðingur, sérfræðingur í Umhverfisráðuneytinu.
Erindið kallaði Hafsteinn: „Ábyrgð á verkframkvæmdum, fulltrúi umhverfisráðuneytisins”.
Hafsteinn ræddi um endurskoðun skipulags- og byggingarlaga. Frumvörp um endurskoðunina voru

lögð fram í Alþingi í mars 2007. Ekki vannst tími til afgreiða frumvörpin. Frumvörpin verða lögð að nýju
fram á haustþingi. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir nýrri stofnun – Byggingarstofnun. Gert er ráð fyrir
breytingum innan stjórnsýslu sveitarfélaga. Hafsteinn ræddi um hlutverk Byggingarstofnunarinnar en
hún á m.a. að samræma byggingareftirlit á öllu landinu og hafa eftirlit með tilteknum mannvirkjum, lög-
gilda iðnmeistara og hönnuði.

Hafsteinn Pálsson sagði að endanleg ábyrgð væri hins vegar alltaf eigandans.

Klukkan 1640 voru ráðstefnuslit. Ráðstefnustjóri, Kristján Ottósson, sleit ráðstefnunni í veikindum
og fjarveru Halldórs Halldórssonar, bæjarstjóra Ísafjarðar og formanns Sambands íslenskra sveitafé-
laga. Kristján þakkaði fyrir fjörugar umræður og erindi og þakkaði ráðstefnugestum fyrir góða fundar-
setu.
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Framsögumenn á ráðstefnunni

Lagnakerfi í landbúnaði 18. 04. 2007

Þorsteinn Tómasson Hilmar Einarsson Magnús Sigsteinsson

Guðni A. Jóhannesson Sigtryggur Björnsson Valdimar K. Jónsson

Kristinn M. Jónsson Magnús Ágústsson Rúnar Bachmann

Snorri Sigurðsson

Helgi Guðmundsson

Sigurður V. Halldórsson Guðmundur Gunnarsson

Kristján Ottósson Hafsteinn Pálsson
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Ráðstefnugestir á ráðstefnunni

Lagnakerfi í landbúnaði 18.04. 2007
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Ráðstefnugestir á ráðstefnunni

Lagnakerfi í landbúnaði 18.04. 2007
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Löggildinganámskeið fyrir hönnuði. 
Haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Þátttaka á þessum námskeiðum hefur verið vel sótt og mikill áhugi hjá fólki að ná sér í réttindi til
uppáskrifta á teikningar.
Skólastjóri er Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi í Reykjavík 

Fremstaröð f.v.: Viggó Magnússon byggingafræðingur Kópavogi, Erling Viðar Eggertsson byggin-
gafræðingur Akureyri, Málfríður Kristjiansen arkitekt leiðbeinandi, Hafsteinn Pálsson verkfræðingur
leiðbeinandi , Guðmundur Hreinsson byggingafræðingur Mosfellsbæ, Hilmar Gunnarsson byggin-
gafræðingur Hafnarfirði.

Miðröð f.v.: Sigurður Smári Benónýsson byggingafræðingur Vestmannaeyjum, Davíð Friðgeirsson
byggingafræðingur Reykjavík, Árni Kristjánsson byggingarverkfræðingur Akureyri, Ari Guðmundsson
byggingaverkfræðingur Selfossi, Kristinn Steinn Traustason rafiðnfræðingur Reykjavík, Gunnar H.
Jónsson rafmagnstæknifræðingur Garðabæ.

Standandi f.v.: Daníel Gíslason véltæknifræðingur Garðabæ, Hallur Kristmundsson byggingafræðin-
gur Danmörk, Bragi F. Bragason byggingafræðingur Kópavogi, Bogi Kristinsson Magnusen byggin-
gafræðingur Dalabyggð, Björn Guðbrandsson arkitekt Reykjavík, Óskar Húnfjörð byggingafræðingur
Danmörk.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Átak
Lagnafélags Íslands, Umhverfisstofnunar og

Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga

Þorsteinn Narfason, framkvæmdastjóri, 
Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga hefur með höndum eftirlit með ýmsum
stofnunum og fyrirtækjum hvað varðar hollustuhætti, mengunarvarna-
eftirlit og matvælaeftirlit. Þannig fellur eftirlit með loftgæðum innan
húss undir verksvið heilbrigðiseftirlits. 
Fram að þessu hefur eftirlit heilbrigðiseftirlits einkum falist í að kanna
hvort þjónusta sé við loftræsikerfi og hvort þau starfi yfirleitt. Í einstaka
tilvikum hefur koltvísýringsmagn einnig verið mælt. Heilbrigðiseftirlit
hefur þannig ekki haft forsendur til að meta hvort kerfin starfi sem skyl-
di en ákveðnar vísbendingar eru um að virkni þeirra sé mis góð, í ein-
staka tilvikum er ástæða til að ætla að kerfin séu heilsuspillandi.

Til að komast að hinu sanna um virkni loftræstikerfa var hafist handa
að undirbúningi  samstarfsverkefnis milli Umhverfisstofnunar, heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og
Lagnafélags Íslands vorið 2006. Ráðgert er að taka út ástand loftræstikerfa, virkni þeirra, afköst og
samvirkni tækja. Nokkrar byggingar á hverju eftirlitssvæði hafa verið valdar til þátttöku, aðallega skól-
ar, heilbrigðisstofnanir og íþróttamannvirki sem almenningur hefur aðgang að.. 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvort loftræsikerfi starfi eins og lagt var upp með og kynna nið-
urstöður hagsmunaaðilum. Það mun vonandi leiða af sér heilnæmara loft og bætta þjónustu við lagna-
kerfi. Eitt af markmiðum með verkefninu er að auka  fræðslu og samvinnu eftirlitsaðila sem mun skila
þeim betri þekkingu á þessum málaflokki. Með þessu verkefni vonumst við til að fólk verði meðvitaðra
um mikilvægi heilnæms innilofts. Ráðgert er að niðurstöður verkefnisins verði kynntar í byrjun næsta
árs. 

Sjá á næstu síðu spurningarlista sem heilbrigðisfulltrúar þurfa að láta/- 

og fylla út eins og listinn segir til um.

Þorsteinn Narfason
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Lokafrágangur lagnakerfa

Unnið af Lagnafélagi Íslands                                                                                                                                                     ©LAFI

Sveitarfélag: __________________________________________

Heiti húss: ____________________________________________

Loftræstikerfi nr. ______________________________________

______________________________________________________
                 

Spurningar til byggingarfulltrúa.

Hefur úttekt á lokafrágangi lagnakerfa farið
fram?

Já
Nei

Hefur lokaúttek á húsinu farið fram? Já
Nei

Hver er hönnuður kerfis?

Hver er Blikksmíðameistari?

Hver er Pípulagningarmeistari?

Hver er Rafvirki stýrikerfa?

Hver er Byggingastjóri?

Eru til teikningar af loftræstikerfi? Já
Nei Ef nei, upplýsið hverskonar loftræstikerfi er í

húsinu (húsvörður)

Útsogskerfi, fjöldi:

Innblásturskerfi, fjöldi:

Innblástur og útsog, fjöldi:
Er til handbók fyrir loftræstikerfið? Já

Nei
Ef já, hvar er handbók staðsett?

Er til þjónustubók fyrir loftræstikerfið? Já
Nei

Ef já, Hvar er þjónustubók staðsett?

Ef nei, eru þá til önnur gögn til að þjónusta kerfið
með?

Er til dagbók fyrir loftræstikerfið? Já
Nei

Ef já, Hvar er Dagbókin staðsett?

Hefur umsjónarmaður athugasemdir eða
kvartanir sem hann vill koma á framfæri?

Já
Nei

Athugasemdir / Kvartanir

Hafa verið gerðar endurbætur á kerfinu? Já
Nei

Ef já, Hvaða endurbætur?

Skráið nafn og símanúmer umsjónarmanns /
húsvarðar.

Nafn:

Símanúmer:
Skráið nafn og símanúmer þjónustuaðila. Nafn:

Símanúmer:

Dagsetning: ______________ ár: __________

Samþykkt: _____________________________
Umdæmisstjóri
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Brunaþéttingar

Námskeið um brunaþéttingar var haldið fyrir skömmu í Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Það hefur lengi verið vandamál hver á að leggja síðustu smiðshöndina á frágang þar sem 3 til 4
faggreinar koma að frágangi í sama gatinu í gegnum vegg eða gólf.

Sitjandi f.v. Guðmundur Gunnarsson leiðbeinandi Reykjavík, Eril Pálsson Reykjavík.

Standandi f.v. Helgi Snorrason Reykjavík, Hilmar Óskarsson Reykjavík, Tómas Tómasson Kópavogi.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Sprinklernámskeið

Haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands, námskeiðið er fyrir þá sem hyggja á þjónustu við brunavarnakerfin
til þess þarf löggildingu frá Brunamálastofnun.

Fremriröð sitjandi f.v.: Skúli Guðmundsson Hrunamannahreppi, Davíð Þór Jónsson Ferill
Hafnarfirði, Ronald Jansen Línuhönnun hf. Reykjavík, Gísli Tómasson Hveragerði, Ólafur Einar
Hrólfsson Garði.

Aftariröð sitjandi f.v.: Ævar Eyjólfsson Keflavík, Ástvaldur Eiríksson kennari, Þorvaldur Helgi
Auðunsson Njarðvík, Haukur Einarsson Njarðvík, Sigurður Þór Sigurðsson Hafnarfirði, Sæmundur
Elíasson Reykjavík, litli maðurinn er Elfar Snær Arnarson Reykjavík.

Standandi f.v.: Halldór Garðarsson Hafnarfirði, Ísar Arnbjörnsson Keflavík, Halldór Fannar
Halldórson Akranes, Pálmi Ólafsson Keflavík, Hafþór Magnússon Akranes, Haukur Harðarson Selfoss,
Tryggvi Jóhannesson Hvolsvelli.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Snjóbræðslunámskeið

Námskeið um snjóbræðslu var haldið á vegum Menntafélags byggingariðnaðarins 23–24 mars 2007 í
Lagnakerfamiðstöð Íslands á Keldnaholti. 
Námskeiðið nam tíu klukkustundum. Þátttakendur voru sjö.

Tekin voru fyrir grundvallaratriði um áhrif veðurfars og snjókomu á varmaþörf við snjóbræðslu og
nauðsynleg afköst snjóbræðslukerfa til að anna þeirri þörf. 
Farið var yfir hagnýt atriði er varða uppbyggingu og frágang pípukerfa ásamt stjórnbúnaði og kerfis-
stýringu.

Sitjandi f.v. Sveinn H. Gíslason pípulagningameistari Sandgerði, Ríkharður Örn Antonsson pípu-
lagningameistari Njarðvík, Gísli Tómásson pípulagningameistri Hveragerði, Gísli Sveinbjörnsson vél-
stjóri Reykjavík, Guðjón Þór Ragnatsson tæknifræðingur Reykjavík, Björgvin Tryggvason pípu-
lagningameistari Keflavík,Vilberg Ingi Kristjánsson pípulagningameistariGrundarfirði, Ragnar
Ragnarsson verkfr., leiðbeinandi Reykjavík.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Námskeið um neysluvatnslagnir

Ákveðið var að útbúa nýtt námskeið, og kenna, um neysluvatn.
Ragnar Gunnarsson hjá Verkvangi var fenginn til að útbúa námsefni og kenna ásamt Finni Einarssyni
starfsmanni Verkvangs.
Fljótt á litið virðist þetta ekki vera veiga mikið efni, en í ljós kom að af nógu var að taka bæði vegna
slysa og tæringar.
Á námskeiðinu er farið yfir hvað lagnaefni eru hentug og við hvaða aðstæður, hvaða forsendur liggja að
baki vali á varmaskiptum og sverleika lagna og tækja. Nemendur tóku þátt í verklegri æfingu þar sem
virkni varmaskiptis og AVTQ lokans voru rannsökuð.
Í lokin voru skoðaðar nokkrar leiðir til að kæla niður heitt neysluvatn þar sem mikið er um slys af þess
völdum á ári hverju.
Nemendum var kynnt það nýjasta í dælum, varmaskiptum og búnaði sem er í gangi í neysluvatni fyrir
mismunandi kerfi, frá sumarbústöðum uppí stór fjölbýlishús. 

Sitjandi f.v.: Tryggvi Jóhannesson Hvolfsvelli, Ísar Arnbjörnsson Njarðvík, Ragnar Gunnarsson
leiðbeinandi, Arnór Guðmundsson Njarðvík.

Standandi f.v.: Haukur Harðarson Selfossi, Sigurður G. Ólafsson Keflavík, Haukur Einarsson Njarðvík,
Sveinn Hans Gíslason Sandgerði.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Plastsuðunámskeið

Haldið í febrúar 2007 í Lagnakerfamiðstöð Íslands vegna löggildingar.

Orkuveita Reykjavikur gerir kröfu um staðfesta suðukunnáttu til þeirra sem bjóða fram vinnu sýna til
suðuframkvæmda fyrir Orkuveitu Reykjavíkur.

Fremstaröð fv: Ríkharður Örn Antonsson pípul.m. Njarðvík, Arnór Guðmundsson vélvirki, Keflavík,
Guðrún E. Gunnarsdóttir matvælafræðingur, Rannsóknaþjónustan Sýni Reykjavík, Halldór Bergmann
pípul.m. Reykjavík, Helga K. Haug Jónsdóttir vélsmiður, Akranes, Ólafur Einar Hrólfsson pípul.m.
Garður.

Miðröð fv: Magnús Hafsteinsson suðumaður, Njarðvík, Björgvin Tryggvason pípul.m., Njarðvík, Smári
S.Smárason Plasttækni, Snorri Halldórsson plastsuðumaður, Reykjavík, Snorri Gíslason suðumaður,
Reykjavík, Bjarni Jónsson plastsuðumaður, Reykjavík. 

Aftastaröð fv: Sveinn Hans Gíslason pípul.m. Sandgerði, Pétur Jónsson pípul.m. Keflavík, Grétar Þór
Birgisson pípul.m. Keflavík, Helgi Hálfdánarson verkfr. Selfossi, Ágúst Ástráðsson plastsuðumaður,
Reykjavík, Vilberg Ingi Kristjánsson pípul.m. Grundarfirði.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Plastkubba- námskeið
haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Plastkubbar (íhlutir) til hleðslu og uppbyggingu húsa af mörgum gerðum og stærðum.
Athyglisverð nýjung í byggingarefni.

Sitjandi fremriröð f.v.: Guðbjörn Guðmundsson Varmamót ehf. Keflavík, Högni Jónsson pípu-
lagningamaður Reykjavík, Guðmundur Guðbjörnsson Varmamót ehf. Keflavík, Jón Arnórsson tré-
smiður Álftanesi. 

Sitjandi aftariröð f.v.: Vigfús Þór Kristinsson prentari Hafnarfirði, Hilmar Hansson múrari
Hafnarfirði, Halldór Reinhardtsson húsasmíður Keflavík, Vilhjálmur Gunnarsson viðskiptafræðingur
Hafnarfirði, Baldur Þór Halldórsson múrari Kópavogi, Jónas Árnason trésmiður Kópavogi, Guðjón Þór
Ragnarsson tæknifræðingur Reykjavík.

Standandi f.v.: Ólafur Jónasson pípulagningamaður Reykjavík, Vilhjálmur Einarsson pípulagninga-
maður Garðabæ, Jón Þór Jónsson byggingafræðingur Akranesi, Halldór Pétur Sigurðsson trésmiður
Hvammstanga, Atli Erlingsson húsasmiður Hafnarfirði, Egill Erlingsson nemi húsasmiður Kópavogi,
Erlingur Kristjánsson húsasmíðameistari Mosfellsbæ, Daníel Erlingsson nemi í húsasmíði Hafnarfirði,
Kristinn Harðarsson nemi í húsasmíði Hafnarfirði, Bjarni Ingimarsson trésmiður Mosfellsbæ, Arnar
Guðmundsson trésmiður Keflavík, Birgir Þór Svavarsson húsasmiður Hafnarfirði.
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Formaður Scanvac 
heimsækir ísland.

Per Rasmussen formaður Scanvac var staddur hér á landi í fríi með konu sinni og ákvað að nota tæki-
færið og eiga stuttan fund með fulltrúum LAFI á Íslandi. Áttum við góðan fund með formanninum og
þakkaði hann fyrir sig með veglegri bókagjöf.    

Per Rasmussen færði félaginu að gjöf safn fræðibóka og tímarita frá REHVA. Bækurnar innihalda
fræðsluefni framsett á aðgengilegan hátt sem nýtist jafnt fræðimönnum sem verktökum. 
Efni bókana er einnig notað sem kennsluefni. 

Bækurnar eru á ensku og heita: http://www.rehva.com/?page=publications
1. Displacement Ventilation
2. Ventilation Effecitiveness
3. Electrostatic Percipitators
4. Ventilation and Smoking
5. Chilled Beam Application Guidebook
6. Indoor Climate and Productivity in Offices

Frá vinstri: Björn Karlsson brunamálastjóri, formaður Lagnafélags Íslands, Per Rasmussen formaður
Scanvac og Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Öllum lagnamönnum
og öðrum velunnurum lagnamála 

er boðið að taka þátt í hátíðahöldum við
afhendingu á LOFTKASTALANUM

sem eftirtalin fyrirtæki gefa 
Lagnakerfamiðstöð Íslands

Límtré Vírnet, 
Lindab og Exhausto Danmörku.

Hátækni og Honeywell. 

VGK Hönnun,  VST, Hitastýring og Glerborg.

Afhendingin fer fram við hátíðlega athöfn 
föstudaginn 8. júní  kl.16.30

í Lagnakerfamiðstöð Íslands Keldnaholti.

Borgarstjórinn í Reykjavík, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
veitir Loftkastalanum viðtöku.

Veitingar í boði 
Límtré vírnet

Stjórn LKÍ
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Heimsókn frá Þelamörk
eftir Sigurð Grétar Guðmundsson

Dagana 27. – 30. apríl voru hérlendis á ferð átta félagar frá Þelamörk í Noregi. Þeir voru starfsmenn
og félagar í samtökum norskra pípulagningameistara, Norges Rörleggersbedrifters Landsförening, sem
er með höfuðstöðvar í Oslo. 

Þelamörk kemur oft fyrir í Íslendingasögum en ekki er víst að öllum sé ljóst hvar það landsvæði er,
en það er við vestanverðan Oslofjörð og nær langt inn til lands. Stærstu bæir í Þelamörk eru Porsgrunn,
Notodden og Skien en í síðastnefnda bænum er Svæðis- og fræðsluskrifstofa NRL á Þelamörk.

Ástæðan fyrir Íslandsferð hópsins var sú að Karl Erik Skogö var að láta af störfum eftir langt starf
sem forstöðumaður skrifstofunnar, nýr forstöðumaður Rune Bjerkely og stjórn skrifstofunnar voru að
kveðja Karl Erik.

Sigurður Grétar Guðmundsson, formaður Lagnadeildar Samtaka iðnaðarins, skipulagði dvöl áttmenn-
inganna hérlendis og var leiðsögumaður þeirra í tvo daga. Eftir lendingu á Keflavíkurflugvelli á föstu-
degi var haldið beint í Bláa lónið og voru þeir mjög hrifnir af þeirri heimsókn, fannst það mikil tíðindi að
Bláa lónið hefði orðið til fyrir „umhverfisslys“

Myndin er tekin í Lagnakerfamiðstöðinni. Lengst til vinstri í efri röð er Rune Bjerkely sem er tekinn
við sem forstöðumaður Svæðis- og fræðsluskrifstofu NRL á Þelamörk, þriðji frá vinstri í sömu röð er
Karl Erik Skogö fráfarandi forstöðumaður og við hlið hans Sigurður Grétar Guðmundsson. Aðrir á
myndinni eru starfandi píulagningameistarar víðs vegar á Þelamörk
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Laugardagurinn hófst með heimsókn til SÓS lagna í Bíldshöfða 18, þar tóku á móti hópnum pípulagn-
ingameistararnir Sigurður Óli Sumarliðason eigandi fyrirtækisins og Gunnlaugur Ólafsson verkstjóri.
Norðmenn rómuðu mjög hve allt hefði verið þvegið og fágað, töldu sig vart hafa komið inn í snyrtilegra
pípulagnafyrirtæki. Þeim var bent á það af leiðsögumanni að svona væri það 365 daga á ári, það hefði
engin hreingerning farið fram vegna komu þeirra.

Eftir góðar veitingar var farið á Löngulínu við sjávarborðið í Garðabæ og skoðaðar lagnir í nýbygg-
ingu. Fannst Norðmönnum fróðlegt að fá nánari skýringu á því hvernig við hélendis notum jarðvarmann
til upphitunar.

Um hádegisbil var elsta lagnaverslun Íslands, Ísleifur Jónsson ehf. við Dragháls  heimsótt , verslun-
in skoðuð og veitingar þegnar. Þá var ekið til Nesjavalla þar sem Guðjón Magnússon og Margrét kona
hans tóku á móti gestum. Guðjón skýrði í máli og myndum hvernig orkuverið gjörnýtir afl jarðgufunnar
til framleiðslu á raforku fyrst og síðan varmaorku. Eftir að hafa þegið góðan beina var haldið til Þing-
valla og gengið upp Almannagjá og komið við í Fræðslusetrinu og staldrað við útsýnisskífuna.

Að lokum var Lagnakerfamiðstöðin á Keldnaholti heimsótt og töldu Norðmenn að stöðin ætti tæpast
sinn líka, svo glæsilegt menntasetur fannst þeim hún. Þeim var kynnt útgáfa af sögu Lagnafélags Ís-
lands og kennslubækurnar fimm í pípulögnum sem gefnar hafa verið út með tilstyrk Samtaka iðnaðar-
ins og Orkuveitu Reykjavíkur. Þó kunnátta í íslensku væri ekki Norðmannanna sterkasta hlið óskuðu þeir
eindregið eftir að fá að taka þessar bækur með sér og vonnandi eru einhverjir úr hópnum sestir niður
við íslenskunám.

Á sunnudegi var farið til Gullfoss og Geysis í heldur nöpru veðri og heim héldu Norðmennirnir árla
mánudags eftir erfiða helgi með strangri dagskrá. 

Reykjavík

Félag blikksmiðjueigenda, Borgartúni 35

Rarik hf, Rauðarárstíg 10

Ráðgjöf ehf, Lynghálsi 3

Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13

Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 

Kópavogur

Alur blikksmiðja ehf, Smiðjuvegi 58

Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42

Uppdæling ehf, Bakkabraut 2

Hafnarfjörður

Blikkhella ehf, Rauðhellu 12

Reykjanesbær

Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36

Pípulagnir Benna Jóns ehf, Njarðarbraut 3d

Borgarnes

Jörvi hf, vinnuvélar, Hvanneyri

Akureyri

Bútur ehf, Njarðarnesi 9

Selfoss

Blikk ehf, Eyravegi 55

Vestmannaeyjar

Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf,

Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Styrktarlínur
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Ritstjóri ásakaður um að halla réttu máli

Með bréfi d.s. 07.05. 07. til Lagnafélag Íslands, undirritað af starfsmanni Samtaka Iðnaðarins
hefur Félag blikksmiðjueigenda ásakað ritstjóra Fréttabréfs LAFÍ um að halla réttu máli. Ritstjórinn
er sakaður um stuld á mynd frá Eyjablikk ehf. í auglýsingu fyrir Fagblikk ehf. sem birtist í síðas-
ta Fréttabréfi LAFÍ, en Þorvaldur Jón Kristjánsson eigandi Fagblikk ehf. vann hjá Eyjablikk ehf. til
síðustu áramóta. Ritstjóri harmar þessi mistök og biður forsvarsmenn Eyjablikk ehf. afsökunar. 

Skoðum málið:
Lagnafélag Íslands veitti Eyjablikk ehf. tvær viðurkenningar á árinu 2006. 
Annarsvegar var veitt fyrir heildarverk, þar sem koma að verkinu hönnuðir, blikksmiðir, pípu-

lagnamenn og rafvirkjar, sem sagt hópur manna frá hverri iðn- og verkfræðigrein fyrir sig.  
Og hinsvegar var veitt fyrir  sérstakt- handverk þar sem kemur að verkinu ein iðngrein, oftast

einn maður.
Það hafði verið kvartað við félagið yfir því að veita eingöngu viðurkenningu fyrir stór verk  (heil-

darverk) og þar með fengi handverksmaðurinn sem einstaklingur ekki notið viðurkenningar fyrir
sitt framlag,  einstaklings framtakið, einstaklings hugvitið og allur sá mannauður sem í einstak-
lingnum býr fengi ekki að njóta sín.

Með viðurkenningu á sérstöku handverki eigum við að geta náð til einstaklingsins.
Þegar félagið tók að veita viðurkenningar fyrir sérstakt handverk var viðurkenningarskjal-

ið stílað á þann mann sem verkið vann. Síðan voru gerð þau mistök að snúa þessu við þann-
ig að stíla viðurkenningarskjalið á fyrirtækið, sem viðkomandi handverksmaður vann hjá, en ekki
geta nafn þess sem verkið vann.  Þorvaldur Jón Kristjánsson vann umrætt verk ásamt öðrum fyrir
Eyjablikk ehf., sem var klæðning á eirþak
Safnaðarheimilis Landakirkju, og tók við fyrir
hönd Eyjablikk ehf. viðurkenningu úr hendi
ráðherra. 

Því miður eru oft brögð að því að fyrirtæki sem
fengið hefur tilkynningu um að mæta til móttöku
á viðurkenningu Lagnafélagsins, hafa ekki alltaf
tekið með sér á viðurkenningarhátíðina mennina
sem verkin hafa unnið og með því skapað við-
komandi fyrirtæki lofsverða viðurkenningu.

Í Vestmannaeyjum voru allir mættir sem málið
vörðuðu og verða þau hátíðahöld „seint toppuð“.

Bréf Félags Blikksmiðjueigenda hefur verið
tekið fyrir í Viðurkenningarnefnd, og mun hún sjá
til þess að einstaklingurinn fái að njóta sín að
fullu við komandi veitingar viðurkenninga
Viðurkenningarnefndar LAFÍ.

Kristján Ottósson ritstjóri 
Þorvaldur Jón Kristjánsson blikksmíðameistari tekur á
móti viðurkenningu fyrir gott handverk úr hendi Guðna
Ágústssyni ráðherra. 
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*** Á DÖFINNI ***

Aðalfundur Lagnafélags
Íslands

erður haldinn á Ísafirði laugardaginn 02. júní 2007.

##############################################

Lagnafélags Íslands
stefnir að úttekt á hita- og loftræstikerfum á landsvísu

í samvinnu við Umhverfisstofnun og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga
Undirbúningur að verkinu hófst vorið 2006.

################################################

Lagnafélag Íslands
Hefur ákveðið að standa fyrir umræðum um þá hættu
er stafar af heitu kranavatni á heimilum landsmanna.

Fyrsti fundurinn verður á Ísafirði  02. júní 2007.
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SÍMI 578  30  30

   Rannsóknastofnun 
 byggingariðnaðarins 
 www.rabygg.is 

 
    

Keldnaholti • 110 Reykjavík
www.rabygg.is • Sími 570 7300
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Fagblikk ehf.
Þorvaldur J. Kristjánsson

blikksmíðameistari

Sandvaði 3 · 110 Reykjavík
Sími 698 1440 · fagblikk@fagblikk.is

www.fagblikk.is
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Danfoss hf kútuvogi 6 • 104 Reykjavík Sími 510 4100 • www.danfoss.is• S •

Termix tengigrindur frá Danfoss

Við erum leiðandi í framleiðslu tengigrinda og stjórnbúnaðar
fyrir hitakerfi. Hjá okkur færðu fjölbreytt úrval í stærðum
og gerðum tengigrinda fyrir hitakerfi, svo sem ofna- og

gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur, stýringar
fyrir hitapotta og fl.

Allar tengigrindurnar frá okkur eru hannaðar fyrir íslensk
hitakerfi, einfaldar í uppsetningu og með stjórnbúnaði með

áratuga reynslu við íslenskar aðstæður.

Einnig höfum við mikið úrval stjórnbúnaðar fyrir hita- og
dælukerfi ásamt fjölbreyttu úrvali varmaskipta fyrir ofna-

og gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur og fl.

Auðveldar • Öruggar • Fyrirferðalitlar

Frettabref-100  25.5.2007  10:39  Page 32


