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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Aðalfundur Lagnafélags Íslands 
var haldinn á Ísafirði 2. júní  s.l.

Björns Karlsson brunamálastjóri og formaður Lagnafélags Íslands flutti ávarp og sagði
mikilvægt fyrir alla lagnamenn að fylgjast vel með nýjungum í lagnaefnum því þróunin væri
hröð, efnisvalið mikið og valið því oft vandasamt. 

Þá kom formaðurinn inn á hættuna sem skapast vegna heita vatnsins úr neyslu-
vatnskrönum þar sem ekki eru fyrir hendi réttur öryggisbúnaður til varnar bruna á heitu
vatni.

Kristján Ottósson flutti skýrslu stjórnar og kom fram í máli hans að fræðslumálin bæru
hæst hjá félaginu. Á síðasta ári hélt félagið ráðstefnu í samvinnu við
Landbúnaðarráðuneytið, Bændasamtök Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands og fl. um
lagnir í landbúnaði, þar kom fram það sem margir vissu að byggingarreglugerðin var og er
litin hornauga þegar kemur að hönnun lagna, en vandamálið er að lagnir eru lítið sem
ekkert hannaðar í landbúnaði, þær eru bara lagðar mest eftir auganu hverju sinni.

Sitjandi f.v: Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og form. Sambands íslenskra sveitarfélaga, Björn
Karlsson brunamálastjóri formaður LAFÍ, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ. 
Standandi f.v: Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur VST gjaldkeri LAFÍ,  Þráinn Sigurðsson verkfræðingur
Framkvæmdasýslu ríkisins, Heiðar Jónsson, tæknifræðingur VGK- Hönnun varaformaður LAFÍ, Helgi Pálsson
formaður Sveinafélag pípulagningamanna ritari LAFÍ, Unnsteinn Snorri Snorrason msc. bútæknibygginga- og
bútækniráðunautur Bændasamtaka Íslands.
Skoðunarmenn reikninga voru kjörnir:  Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og Guðmundur Jónsson, 
vélfræðingur. Og til vara:  Þórður Ólafur Búason verkfræðingur. 
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Þegar aðalfundur er haldinn úti á
landsbyggðinni er það föst venja
Lagnafélags  Íslands að veita einstak-
lingi viðurkenningu fyrir gott hugvit
og handverk. 

Viðurkenninguna hlaut Aðalsteinn
Gunnarsson vélvirkjameistari frá
Þingeyri en hann hefur unnið lengst
af í Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðs-
sonar á Þingeyri.  

Kristján dró fram í stuttu máli ævi-
starf Aðalsteins og tók dæmi:

Frá því er sagt á öðrum stað í blað-
inu.

Í beinu framhaldi af aðalfundinum var haldinn fundur um brunaskaða 
af völdum heits vatns. 

Framsögumenn voru Jens Kjartansson lýtalæknir Landspítala Háskólasjúkrahús, Anna Guðrún
Gylfadóttir byggingafulltrúi Ísafjarðarbæjar og Svavar T. Óskarsson viðskiptastjóri Orkuveitu
Reykjavíkur.

Jens Kjartansson fjallaði um slys og hversu alvarleg þau eru og geta verið af völdum of heits
neysluvatns i vöskum, sturtum ,heitum pottum og baðkörum. Hann fjallaði um tímalengd hvað
fólk brennist mikið við mismunandi hitastig og hvaða aldurshópur hefur brennst á síðastliðnum
5 árum. En fjöldi þeirra sem hefur leitað á slysadeild á 5 ára tímabili eru 1279 manns.  

Hann skoraði á fagmenn og stjórn Lagnafélags Íslands að beita sér fyrir breytingu á notkun
heita vatnsins í íbúðarhúsum og stofnunum. 

Anna Guðrún Gylfadóttir fjallaði um hvernig heita vatnið er afhent í Ísafjarðarbæ og að þar eru
flest hús með varmaskipti og þar af leiðandi eru brunaóhöpp lítið þekkt á Ísafirði. 

Svavar T. Óskarsson  fór yfir reglugerðir  um stjórn á heitu vatni á þeim svæðum þar sem heitt
vatn fer beint frá hitaveitu í neysluvatnskrana. Nefndi ýmsan stjórnbúnað er þarf til að hægt sé
að stjórna heita vatninu betur til neysluvatnstækjanna. 

Þessir alvarlegu atburðir sem Jens lýtalæknir lýsti með myndum og orðum snertu fundarmenn
djúpt og margur hefur eflaust látið hugann reika heim til ástandsins sem er í þessum málum hjá
okkur sjálfum. „Nei það kemur aldrei neitt fyrir hjá mér“.

5

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Frá.v: Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ, Aðalsteinn
Gunnarsson fékk Silfurmerki félagsins og skjöld.  Björn Karlsson
formaður Lagnafélags Íslands veitti viðurkenninguna.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá aðalfundinum á Ísafirði 2. júní 2007

Fundarmenn hlýða á með athygli Aðalsteinn tekur við viðurkenningunni úr hendi formans 

Bjarni Einarsson fundarstjóri, Helgi Pálsson og Björn Karlsson Fundarmenn hlýða á með athygli

Fundarmenn hlýða með athygli á Önnu Guðrúnu byggingarfulltrúa 
Ísafjarðarbæjar 

Fundarmenn hlýða með athygli á Jens Kjartansson lýtalækni
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Frá aðalfundinum á Ísafirði 2. júní 2007

Frá v: Kristján Gunnarsson vélvirkjameistari og slökkviliðsstjóri á Þingeyri og Björn Karlsson brunamálastjóri og formaður
Lagnafélags Íslands. Björn skoðaði aðstöðu og búnað slökkviliðsins á Þingeyri. Í þessari heimsókn minntist Björn þess
hörmulega slyss sem varð er unga fjölskyldan brann inni í janúar 2002 á Þingeyri (Myndin er tekin í Lækjartungu Þingeyri). 

Jens Kjartansson lýtalæknir Land-
spítala Háskólasjúkrahúss framsögu-
maður um brunaslys

Anna Guðrún Gylfadóttir byggingarfull-
trúi Ísafjarðarbæjar framsögumaður
um vinnureglur og framkvæmd
byggingarfulltrúa

Svavar T. Óskarsson viðskiptastjóri
Orkuveitu Reykjavíkur framsögumaður
um reglugerðir og notkun þeirra.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Heiðursmannaviðurkenning
Aðalsteinn Gunnarsson vélvirkjameistari

Aðalsteinn er fæddur á Hofi í Dýrafirði 2. mars 1928 og ólst þar upp. Að
unglinganámi loknu vann hann ýmis störf, í vegavinnu og við fiskvinnslu.
Árið 1946 hóf hann iðnnám í vélvirkjun í Vélsmiðju Guðmundar J.
Sigurðssonar á Þingeyri, sem talin er þekktasta  vélsmiðja landsins, fyrir
gæði í viðgerðaþjónustu. Hann stundaði Iðnskólann á Þingeyri sem einnig
ver rekinn af Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar, skólinn var þá inni á
heimili Guðmundar J. Sigurðssonar.

Skólinn var stundaður eftir vinnu á kvöldin, menn mættu í skólann kl
17.00 - 19.00 og aftur eftir kvöldmat kl. 20.00 - 22.00 öll kvöld vikunnar
yfir veturinn. Aðalsteinn tók sveinspróf í vélvirkjun árið 1951 og meis-
tarabréf í vélvirkjun 1957. Haustið 1956 var Aðalsteinn beðin að vera vélstjóri á m.b Þorbirni frá
Þingeyri. Útgerðin var í vandræðum því vélin var gömul og lúinn 2 stimpla Greno. Taldi skip-
stjórinn að sá eini sem gæti haldið vélinni gangandi þessa síðustu vetrarvertíð, væri Aðalsteinn
og féllst hann á það með þeim sérstöku skilyrðum, að hann einn réði hvernig vélin væri keyrð.
Vélin gekk alla vertíðina. Ekki átti sjómennskan við Aðalstein og stundaði hann því ekki sjóinn
meir. Vorið 1957 réði hann sig í vinnu við uppbyggingu Mjólkárvirkjunar 1. í Arnarfirði og var þar
í 2 ár. Þegar því verki var lokið fór hann aftur að vinna í Vélsmiðju Guðmundar J.Sigurðssonar.
Ýmislegt kom upp á og var sérstakt í viðgerðum í þá daga, ljóst var að bilanir á vélum og
varahlutakaup litu oft út fyrir að vera útgerðum mjög kostnaðarsamar. En í Vélsmiðju
Guðmundar J. Sigurðssonar á Þingeyri voru oft fundin upp ýmis sérstök ráð til lausnar á van-
damálunum sem upp komu, og átti Aðalsteinn oft stóran þátt í þeim lausnum. Tökum eitt dæmi
af mörgum snildarverkum Aðalsteins. Í m.b. Fjölni gamla frá Þingeyri var Alfa 5 sýlendra vél. Það
óhapp kom fyrir að kúpplingsskálin aftan á vélinni losnaði og við það eyðilagðist endinn á svei-
farásnum. Leit nú út fyrir að rífa þurfi vélina til grunna og kaupa nýjan sveifarás og skipta um.
Enginn smá kostnaður það fyrir útgerðina. Í Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar á Þingeyri var
fundið ráð við hverju vandamáli. Tekið var plan, svokallaður forseti sem tilheyrir rennibekkjum.
Smíðuð var festing fyrir hann á vélina við sveifarásendann og honum komið fyrir þar. Síðan var
vélin sett í gang, eins og hver annar rennibekkur og Aðalsteinn renndi svo nýjan kón á svei-
farásendan með vélina í gangi. Og inn í smiðju var skálin fóðruð og rennd eftir þessu nýja máli
sem varð til, síðan sett saman og ekki losnaði kúpplingsskálin eftir það. Já það var sem sagt,
mörg ráð undir rifi hverju í þessari smiðju.

Árið 1975 vann Aðalsteinn einn vetur í vélsmiðjunni Mjölni Bolungarvík. Vorið eftir fór hann að
vinna hjá Togaraútgerð hraðfrystihússins á Þingeyri að viðhaldsviðgerðum í togurunum og vann
við þá viðgerðarþjónustu til ársins 1996 að Aðalsteinn hætti störfum vegna aldurs. 

Frá þeim tíma hefur Aðalsteinn stundað listaverkasmíði úr smíðajárni á kertastjökum,
ljósakrónum og stærri skúlptúrum. Meðal annars er eitt listaverk hans við sparisjóðinn á
Þingeyri.Aðalsteinn er kvæntur Guðlaugu Vagnsdóttur og eiga þau sex börn, fimm syni og eina
dóttur.

Aðalsteinn Gunnarsson
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Svalvogavegur
Að aðalfundi LAFÍ  loknum bauð framkvæmdastjóri þeim gestum að sunnan er þess óskuðu að

kynnast veginum fræga sem Elís Kjaran lagði til Svalvoga og liggur yst í sunnanverðum Dýra-
firði.

Vegurinn liggur í bröttum hlíðum yfir Innriófæru innan við Keldudal, en þar fyrir utan taka við
snarbrattar hlíðar út að Ytriófæru og þar í beinu framhaldi er fjallið sem í eru neðri Hrafn-
holurnar þar sem Elís Kjaran lagði veginn hrikalega. 

Í Hrafnholunum var smá silla (þræðingur) í berginu sem Elíasi tókst að breikka og jafna og gera
að ca. 1, 8 m breiðum vegi þar sem hann er mjóstur. 

Undirritaður minnist þess þegar hann fór þennan veg í fyrsta sinn 1973, stóð hluti af dekki
jeppans fram af bjargbrúninni.

Fuglinn verpir fyrir ofan og neðan veginn Horft upp um þakgluggann Bjargið strýkst með fram bílnum

Vegurinn er sumstaðar hrikalegur Já það er stutt fram af bjargbrúninni

Aðalheiður Finnbogadóttir, Helgi Pálsson, Svavar T. Óskarsson
og Þóra Þórarinsdóttir slá á létta strengi í kaffiboði
framkvæmdastjóra eftir ferðina til Svalvoga

Björn Karlsson kvittar fyrir kaffið í Lækjartungu
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Anna Guðrún Gylfadóttir
Byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Anna Guðrún Gylfadóttir
byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Rafmagn notað til að hita upp vatn.
Vesturlína, ótrygg orka.
Olíukatlar þegar vesturlínan er ekki inni.

að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis- og 
öryggissjónarmiða við byggingu og rekstur 
mannvirkja

hönnuð og byggð 
þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, m.a. 
vegna hita 

Hitaveitan er í höndum Orkubús Vestfjarða.
Fimm kyndistöðvar.
Tvær á Ísafirði, Eyrin og Holtahverfi.

Funi hitar upp Holtahverfi.
Kyndistöð á Eyrinni.

Ein í Bolungarvík.
Ein á Suðureyri. 
Og ein á Flateyri. 

að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis- og 
öryggissjónarmiða við byggingu og rekstur 
mannvirkja

hönnuð og byggð 
þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, m.a. 
vegna hita 

Úr göngum kemur 650 – 700 lítr/sek.
Notkunin er 150 – 170 lítr/sek.

Ýmsar hugmyndir hafa komið fram til að nýta 
þetta góða vatn sem við eigum hérna.

að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis- og 
öryggissjónarmiða við byggingu og rekstur 
mannvirkja

hönnuð og byggð 
þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, m.a. 
vegna hita 

Vatnsveita Ísafjarðar anno 1996 er í höndum 
Ísafjarðarbæjar.
Vatn kemur úr foss sem er staðsettur í
göngunum og fer í Tungudalsvirkjun. 

Engin mengun.
Engin geislun.
Jafn þrýstingur.
Þarf ekki að dæla.
Meira vatn en þörf er á.
Hreinna og stapílla en Gvendabrunnarnir.

að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis- og 
öryggissjónarmiða við byggingu og rekstur 
mannvirkja

hönnuð og byggð 
þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, m.a. 
vegna hita 

Upplýsingar frá Heilbrigðisstofnun Ísafjarðar.
Frá 1990 hafa orðið 2 – 3 slys á ári.
Þau slys eru vegna heitra potta og kaffibolla. 
Þá er um 2. stigs bruna að ræða. 

að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis- og 
öryggissjónarmiða við byggingu og rekstur 
mannvirkja

hönnuð og byggð 
þannig að heilsu manna sé ekki stefnt í hættu, m.a. 
vegna hita 
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Geymsluskápar fyrir gashylki.
Hannaðir í samráði við og samþykktur af Brunamálastofnun.

Einangraðir útiskápar fyrir hita-
veituinntök og varmaskipta.

1,5 mm stál, 
galvaniseraðir og 
sprautulakkaðir.
Þriggja punkta læsing. 
Upphengigrind fáanleg.
Til í tveim stærðum.
A. h 94, b 79, d 32,5 sm
B. h 150, b 75, d 45 sm.

Einangruð 
PEX-hitaveiturör
í sumarhús, bændabýli og íbúðarhús. 
Hámarks einangrun – lágmarks 
hitatap. Sérstök framleiðsluaðferð 
tryggir einangrunargildið í áratugi.
Framleitt samkvæmt ISO 9001 
gæðastaðli.

ÍSRÖR ehf  |  S. 565-1489  |  Hringhella 12  |  221 Hafnarfjörður

Henta fyrir sumarhús, íbúðarhús og húsbíla.
1,5 mm galvaníserað og duftlakkað stál.
Utanmál í mm: h: 850, b: 750 og d: 350.
Veggfestingar fáanlegar
Skápurinn er gerður fyrir tvær 11 kg gosfl öskur 
og er með læsingu. Hann fæst í tveimur litum, 
grár og grænn.

Sumarhúsa- og landeigendur

Stjórnsýsla og almenn ákvæði

Markmið þessarar reglugerðar er: 
......
að gætt verði gætt verði heilbribrigðis-, umhvðis-, umhverfis- og og 
öryggissjggissjónarmiðónarmiða við by byggingu ingu ogog rekst rekstur 
mannvirkjmannvirkja, 
.......
Reglugerð þessi nær til alls landsins.
.....
Byggingar og mannvirki skulu hhönnuð og nnuð og byggð byggð 
þannig að heilsu mannnnig að heilsu manna séa sé ekkikki stefnt í stefnt í hættu, m.aættu, m.a. 
vegna hita vegna hita .....

þau auki ekki hættu á bruna

tryggt sé að ekki verði slys 
á fólki

ketilkerfis verði ekki of hár svo 
ekki sé hætta á sprengingu eða bruna

Vatnshitastig í böðum skal eekki vera svo hátt að 
hætta sé á húðbrunhúðbruna við töpa við töppunaunarstaði í
steypiböðum og baðkerum. Á opinberum 
baðstöðum skal tryggt að vatn verði eekki heitar heitara en 
60°60°C.

Hanna skal neysluvatnskerfi þannig að eekki sé
hætta á húðbruna almenns notand almenns notanda. MæMælt er með lt er með 
þvíþví að hitastýrð blð hitastýrð blöndunartöndunartækiæki séu notuð til þess tuð til þess 
að vatnshiti við töppunarsta vatnshiti við töppunarstað fari ekki yfir 43°C í
skólum, sundlskólum, sundlaugum, sjúkugum, sjúkrahúsum, elliheimilum, rahúsum, elliheimilum, 
hótelum ohótelum og tilsva tilsvarandirandi stöðum og  stöðum og 38°C38°C á
barnaheimilum.rnaheimilum.

Við berum öll ábyrg.

Hitakerfi skulu þannig hönnuð að orkunýting verði 
sem best og þþau u auki eauki ekkikki hættu  hættu á brunaruna, ......

Hitapípur, í barnaheimilum, hjúkrunarheimilum og 
öðrum vistheimilum barna og aldraðra, sem hafa 
yfirborðshita sem valdið getur húðbruna (yfir 60°C) 
skulu varðar þannig að ttryggtyggt sé að ekki verðiað ekki verði slys slys 
á fá fólki.
......
Um ketilkerfi gilda sömu ákvæði og um 
hitaveitukerfi og að auki skal tryggja með 
hitastillibúnaði og öryggisbúnaði að rekstrarhiti og 
rekstrarþrýstingur ketilkeketilkerfis verði ekki of h of hár svo 
ekki séekki sé hætta hætta á sprenginengingu eðau eða brunauna. 

ekki vera svo hátt að 
hætta sé á húðbruna við töppunarstaði 

ekki heitara en 
60°C

ekki sé
hætta á húðbruna almenns notanda Mælt er með 
því að hitastýrð blöndunartæki séu notuð til þess 
að vatnshiti við töppunarstað fari ekki yfir 43°C í
skólum, sundlaugum, sjúkrahúsum, elliheimilum, 
hótelum og tilsvarandi stöðum og 38°C á
barnaheimilum.

Við berum öll ábyrg.

þau auki ekki hættu á bruna

tryggt sé að ekki verði slys 
á fólki

ketilkerfis verði ekki of hár svo 
ekki sé hætta á sprengingu eða bruna

ekki vera svo hátt að 
hætta sé á húðbruna við töppunarstaði 

ekki heitara en 
60°C

ekki sé
hætta á húðbruna almenns notanda Mælt er með 
því að hitastýrð blöndunartæki séu notuð til þess 
að vatnshiti við töppunarstað fari ekki yfir 43°C í
skólum, sundlaugum, sjúkrahúsum, elliheimilum, 
hótelum og tilsvarandi stöðum og 38°C á
barnaheimilum.

Hjá hönnuði húss á hönnunartíma ? Hönnunin 
hefst á teikniborðinu. 
Hjá meisturum húss á byggingartíma ? 
Hjá eftirlitsaðilum á meðan á framkvæmdum 
stendur ? 
Hjá húseiganda eftir að lokaúttekt hefur farið 
fram ?

Við berum öð berum öll ábyrg.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Loftkastalinn 
afhentur Lagnakerfamiðstöð Íslands

Stefán Logi Haraldsson framkv.stj Límtré Vírnet ehf.

Borgarstjórinn í Reykjavík, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, góðir gestir.
Það var á miðju ári 2003 að ákveðið var að Vírnet Garðastál gæfi

Lagnakerfamiðstöð Íslands sýningar- og tilraunahús, sem staðsett væri
í húsnæði stöðvarinnar. Húsið var hannað af starfsmönnum Vírnet
Garðastál (síðar Límtré Vírnet), undir forystu Steins Þorgeirssonar,
véltæknifræðings og G. Arnars Sigurðssonar,sölustjóra.  Uppsetning
var einnig í höndum starfsmanna okkar, undir forystu Guðmundar
Viðars Guðsteinssonar og Ingólfs Vilhjálmssonar, blikksmiða fyrirtækis-
ins, í Borgarnesi.

Leitast var við að sýna sem best útfærslu hinna mismunandi
byggingarhluta s.s. veggstoða, langbanda, þakefnis, klæðningar o.fl.

Glerborg hf í Hafnarfirði gaf gler í bygginguna.

Milliloft er í húsinu þar sem komið er fyrir loftstokkakerfi, en þeir eru einnig undir gólfi.
Stærsti hluti kerfisins er utan sýningarhússins. Stokkarnir tengjast síðan ýmsum gerðum loftrista og

-dreifara. Mest allir hlutar loftdreifikerfisins utan vélræns búnaðar ,voru lagðir til af LINDAB í
Danmörku.  Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen, (Kjartan Mar Eiríksson) hannaði og gerði teikningar í
nokkru samráði við starfsmenn Vírnet Garðastál.

Vélræni búnaðurinn var  fenginn frá Exhausto í Danmörku, en honum tengist síðan stjórnbúnaður af
fullkominni gerð, sem gefinn var af Hátækni ehf og Honeywell, en forritun stýrivéla var í höndum
Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns, því verki stýrði Sigurður Símonarson.

Rafvirkjun annaðist Kristján Nielsen og Hitastýring hf.
Pípulagnir annaðist Einar Magnússon pípulagningameistari.

Markmiðið með þessum framkvæmdum var margþætt, s.s.:
Að kynna bygginguna sjálfa þ.e.a.s.útfærslu og efnisþætti,eins og fyrr var getið.
Að sýna lagnakerfi úr verksmiðjuframleiddum sívölum einingum og rörum,því að fæstir gera sér lík-

lega grein fyrir hvað liggur á bak við innréttingar húsa, þar sem einungis sjást „einhverjar túður.“

Strax frá byrjun var áhersla lögð á að geta á sjónrænan hátt sýnt hvernig innstreymi lofts dreifir sér
út um mismunandi loftristar, hitastigi, lofthraða og þeim tækjum, hitagjöfum og fyrirstöðum sem eru
inni í vistarverum. Þetta gefur kjörið tækifæri til þeirra sem koma að hönnun og eftirliti að líta upp úr
bókunum og sjá hvernig loftið hagar sér í reynd og hvernig breyta má aðstæðum.

Stefán Logi Haraldsson
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Þessi sýning er auðvitað gerð með þvi að blása sýnilegu (lituðu) lofti inn í stokkakerfið.
Síðast,en ekki síst,má nota þetta kerfi við kennslu, námskeiðahald, tilraunir og æfingar, en til þess

gæti þurft fleiri tæki til mælinga.

Það er von Límtré Vírnet ehf. að LOFTKASTALINN verði notadrjúgur fyrir alla þá sem áhuga hafa, ekki
síst lagnamenn, hönnuði, nema í verk- og tæknigreinum, ásamt kennurum þeirra.

Húsinu veitti viðtöku, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, borgarstjóri í Reykjavík, fyrir hönd
Lagnakerfamiðstöðvar Íslands.

14

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson tekur vip lyklum að KASTALANUM úr hendi Stefáns Loga Haraldssonar

Reykjavík
Blikksmiðja Reykjavíkur, Súðarvogi 7
Fasteignamat ríkisins, Borgartúni 21
Skolphreinsun Ásgeirs sf, Unufelli 13
Tóv ehf, Óðinsgötu 7
Verkfræðistofan VIK ehf, Laugavegi 164, 

2 hæð h.
Verkfræðistofan Víðsjá, Skólavörðustíg 3

Kópavogur
Alur blikksmiðja ehf, Smiðjuvegi 58

Ágúst Birgisson ehf, teiknistofa, 
Bæjarlind 14

Bergnes skiltagerð, Smiðjuvegi 4
Uppdæling ehf, Bakkabraut 2
Verkfræðistofa Snorra Ingimarss. ehf,

Hamraborg 11

Hafnarfjörður
Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
Tækniþj. Sigurðar Þorleifssonar ehf, 

Strandg. 11

Styrktarlínur
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá afhendingu Loftkastalans

Ingunn Sæmundsdóttir, Svava Grönfeldt rektor og Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri

Gunnar Guðni Háskólanum í Reykjavík og Dr. Valdimar K. Jónsson

Veislugestir Veislugestir

Blómarósin Stefánsdóttir, sá um veitingarnar Veislugestir

Frettabref-101  8.10.2007  14:43  Page 15



16

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá afhendingu Loftkastalans

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri Veislugestir

Veislugestir Veislugestir

Svava Grönfeldt rektor Háskólans í Reykjavík Gunnar Guðni Tómasson, Háskólinn í Reykjavík
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Fyrirtæki 
Þ

es
si
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SEM GEFIÐ HAFA EFNI OG VINNU
við smíði og uppsetningu á Loftkastalanum til kennslu í LKÍ

... efni

Lindab

Exhausto

Honeywell

Ískraft

Glerborg

...efni og vinnu

Límtré Vírnet

Hátækni

...vinnu

Hitastýring

...hugvit

VST

VGK Hönnun
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Sveinspróf í pípulögnum

Með tilkomu nýrrar námskrár í pípulögnum voru gerðar rótækar breytingar á
verklega  verkefninu.

Gamla verkefnið var sjálfberandi grind og var byggt upp  eins og ketilkerfi og
hefur verið notað með frekar litlum breytingum í um 50 ár.

Eins og sjá má á myndunum af nýja verkefninu þá er prófverkefnið byggt á
grunni þess verkefnis sem notað var í norðurlandakeppninni í pípulögnum sem
haldin var í Perlunni 2005.

Þetta eru flekar sem hægt er að raða upp á ýmsa vegu og því auðvelt að breyta
verkefninu en nú var það haft þannig að lagt er á tvo veggi sem mynda vínkil 2,5 x 2,5 m þeim er raðað
þannig að þeir mynda kross og geta 4 menn unnið á hverjum krossi. Þarna er tekið á fleiri þáttum en

gert var í gamla
stykkinu þ.a.s. beygja
þunnveggja stálrör og
klemma (pressa), tina
og silfurkveikja eir-
lagnir og sjóða peh
plast í frárennslis-
lagnir og snittuð stál-
rör og suða.  

Í þessum fyrsta
lokaáfanga voru 6

nemar sem allir luku prófi og fá afhent sveinsbréf nú í september ásamt 49 öðrum sem luku prófi í
gamla kerfinu nú í vor. Samkvæmt upplysingum frá Iðnskólanum í Hafnarfirði eru 8 nemar á lokaönn nú
og eiga að taka próf í desember n.k.. Með tilkomu nýju námskrárinnar  getur lokaáfangin verið bæði vor
og haust ef nægt framboð er á nemum og þeir skili sér og þar reynir á ábyrgð meistara að nemarnir skili
sér.

Helgi Pálsson

Hér eru þeir sem tóku pófið í nýja kerfinu ásamt
kennara. 

Frá vinstri: Hlöðver Hlöðversson, Einar Örn
Grettisson, Fannar Már Sveinsson, Ívar
Frímansson, Árni Már Heimisson, Smári Freyr
Smárason og Skarphéðinn Skarphéðinsson
kennari. 
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Blómarósir í blikksmiðastéttina

Síðastliðið vor bættist í blikksmíðastéttina blómarósin Klara
Jónasdóttir blikksmiður. Klara er fædd í Reykjavík 17.apríl 1986. Hún hóf
nám í blikksmíði árið 2003 í Borgarholtsskóla. Meistari hennar var Karl
Magnússon blikksmíðameistari.

Klara tók sveinspróf í blikksmíði í júni 2007 og starfar hjá meistara
sínum Karli Magnússyni. Þegar Klara var í 10. bekk í Mosfellsbæ var
farið með nemendur í hverri viku niður í Borgarholtsskóla til kynningar á
iðngreinum sem þar eru kenndar.

Út úr þeirri kynningu kom áhugi hennar og löngun til að lækra blikksmíði. Þetta segir okkur
að auka þurfi til muna kynningu á verkþáttum iðngreinanna.

Klara Jónasdóttir

Ásta Sigríður Kort Kristinsdóttir er fædd í Reykjavík 17. janúar 1976.
Að loknu skólanámi við Hagaskólann í Reykjavík hóf hún nám í

blikksmíði árið 2000 í Borgarholtsskóla. 

Meistari hennar var  Erlendur Erlendsson blikksmíðameistari.

Ásta tók sveinspróf í blikksmíði í janúar 2005.  

Ásta hefur aflað sér frekari menntunar, Tækniteiknun við Iðnskólann í
Reykjavík. Námskeið í Tölvuskóla Reykjavíkur Windows, word, excel, access og internet. 

Technologcal Institute of Iceland efnafræði, matvælafræði, örverufræði, gæði og gæða
stjórnun. Tré og Blikk, Rheinzink, þakklæðningar.

Snertill hf. AutoCAD grunnur.

Hún er nú í námi í Byggingafræði Construction Architect in Københavns Tekniske Skole í
Danmörku.

Ásta Sigríður Kort
Kristinsdóttir
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Gólfhitaforrit 
frá Fjöltækni  ehf.

Náskeiðið á vegum Rehau um forrit við hönnun á gólfhita var haldið í Lagnakerfamiðstöð
Íslands þann 26. sept síðastliðinn.

Dennis Eskildsen frá Rehau í Danmörku var leiðbeinandi á námskeiðinu um forritið. Þarna
voru mættir um 30 hönnuðir og fengu þeir að sjá hvernig forritið virkar í heild sinni. Menn
voru ánægðir að sjá loksins að komið er tæki sem mun auðvelda þeim hönnun og
útreikninga á gólfhita. Hafið samband við Fjöltækni ehf. til að fá frekari upplýsingar.

Fyrsta röð fv: Kristinn Jósep Kristinsson vélaverkfræðingur Almenna Verfræðistofan, Atli F. Unnarsson bygginga-
tæknifræðinemi Hnit ehf., Hermann Arngrímsson orkutæknifræðingur Almenna Verkfræðistofan. 
Önnur röð fv: Jurgita Stulpinaite tæknifræðingur Teiknistofa Óðinstorgi, Óskar Hafþórsson vélfræðingur Víðsjá,
Hlynur B. Gunnarsson verkfræðingur Lagnatækni, Kristinn M. Jónsson lagnaiðnfræðingur V.S.B., Birgir Leó Ólafs-
son byggingatæknifræðingur V.S.T., Egill Þórðarson Verkfræðistofan Hnit, Guðmundur Pétursson  bygginga-
tæknifræðingur Ferill, Davíð Þór Jónsson vél- og orkutæknifræðingur Ferill.
Þriðja röð fv: Birgir Tómas Arnar byggingartæknifræðingur Fjölhönnun ehf., Júlíus Þór Júlíusson byggingarverk-
fræðingur Fjölhönnun ehf., Kristján Björnsson, byggingatæknifræðingur Fjölhönnun ehf., Jón Sigurðsson, véliðn-
fræðingur VGK-Hönnun, Kjartan Garðarsson verkfræðingur VGK-Hönnun, Linda Sigurðardóttir VGK- Hönnun, Þorri
Ólafsson byggingartæknifræðingur Conís, Björn Snorrason byggingartæknifræðingur V.S.B.  
Fjórða röð fv: Hermann Isebarn tæknifræðingur Teiknistofa Herm. Isebarn, Sveinbjörn Hinriksson tæknifræðingur
S. Hinriksson ehf. Geirmundur Sigurðsson byggingatæknifræðingur V.S.T., Ptzemek Ktosiak, engineer VGK-
Hönnun, Guðmundur Hilberg Jónsson véltæknifræðingur VGK-Hönnun, Pétur Bjarnason verkfræðingur VGK-
Hönnun, Sigurður Ingi Einarsson vélfræðingur VGK- Hönnun, Baldvin Árnason tækniteiknari VÁ, Gunnar
Sigurþórsson byggingatæknifræðingur VÁ, Dennis Eskildsen, salesmanager Rehau Danmark, Robert Jakob Kluvers
véla- og orkutæknifræðingur VSB, Björn B. Björnsson sölu og markaðsstjóri Fjöltækni ehf. 
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Viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands hefur starfað frá árinu 1990 og hefur veitt viðurkenningar
fyrir lofsverð lagnaverk á hverju ári síðan. Fyrsta viðurkenningin var veitt fyrir „Lofsvert lagnaverk“,
lagnaverkum í húsakynnum Sjóvá Almenna Trygginga árið 1990.

Allar viðurkenningar sem veittar hafa verið af Viðurkenningarnefnd má sjá í afmælisriti Félagsins
Lagnafréttir 34. Afmælisritið er hægt að fá ókeypis hjá félaginu, eða ritið er sent eftir pöntun aðeins
á póstkostnaðarverði.

Það er ánægjulegt til þess að vita hvað frágangur lagnakerfa hefur aukist til batnaðar frá því að
Lagnafélag Íslands var stofnað árið 1986. Það eru þó miður of margir sem hlaupa frá lagnakerfunum
ófrágengnum, illa eða óstilltum og engin Handbók eða aðrar upplýsingar skildar eftir til reksturs
lagnakerfanna.

Það er mikið hringt til félagsins frá húseigendum í nýjum húsum með spurningar um það hvernig
eigi að stilla hitann, það sé kalt inni, eða vatnið renni of heitt frá ofninum.

Í viðurkenningarnefnd hefur verið fjölgað um einn, þar voru fyrir blikksmiðameistari, pípulagninga-
meistari og hönnuður. Nú hefur verið tekin sú ákvörðun að bæta í nefndina rafvirkja og með þeirri
ákvörðun teljum við að öllum faggreinum sé þjónað.

Viðurkenningarnefnd 

Lagnafélags Íslands

Frá V: Stefán Jónsson pípulagningameistari, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari, Kristján Nielsen
rafvirki og Dr. Valdimar K. Jónsson vélaverkfræðingur formaður nefndarinnar

Frettabref-101  8.10.2007  14:43  Page 21



22

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

TIL SÖLU
QUICKSILVER  560  90 hp. Mercury – 

fjórgengis mótor sem nýr
TILBOÐ ÓSKAST

Upplýsingar í síma: 892-4428 

Frettabref-101  8.10.2007  14:43  Page 22



23
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*** Á DÖFINNI ***

Lofsvert Lagnaverk 2006
Viðurkenningar fyrir “Lofsvert lagnaverk 2006”
verða afhentar við hátíðlegaathöfn í Actavis hf.

þann 18. október 2007  kl.17.00

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

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

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

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

Stillum hitann – Námskeið fyrirhugað

Í framhaldi af ráðstefnu í vor vegna staðals ÍST 67:2003, kröfur um hitastýringu á
heitu neysluvatni, mun Orkuveita Reykjavíkur standa fyrir námskeiði um þetta efni Í
lagnakerfamiðstöð Íslands núna í haust.

Nánar auglýst síðar.                                                         
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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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F L Í S A V E R Z L U N
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Reykjanesbær
Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36
Pípulagnir Benna Jóns ehf, Njarðarbr. 3d
Borgarnes
Borgarbyggð, Borgarbraut 14
Akureyri
Akureyrarbær, Geislagötu 9
Bútur ehf, Njarðarnesi 9

Sauðárkrókur
Verkfræðistofan Stoð ehf, Aðalgötu 21
Húsavík
Vermir sf, Fossvöllum 21
Höfn í Hornafirði
Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7
Laugarvatn
Ásvélar ehf, Hrísholti 11

Styrktarlínur
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Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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