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Með þessari sýningu er ætlun félagsins að gefa almenningi kost á að fá sem víðtækastar
upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi framtíðarinnar og endurlögnum í eldri hús og hvað
þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig
hvaða lagnaefni (kerfi) eru valkostir þeirra sem eru að hefja húsbyggingar.

Dæmi um spurningar sem verður reynt að svara:

a) við hvaða aðila þarf að hafa samband vegna endurlagna eða nýlagna?
b) hvaða lagnaefni henta best við hinar ýmsu aðstæður ?
c) hvernig er heppilegast að standa að vali hönnuða og iðnmeistara?
d) hver er ábyrgð efnissala, hönnuða og iðnmeistara á efni, hönnun, vinnu og þjónustu?
e) hvaða fjármögnunarleiðir eru færar ?
f) hvað er það sem þarf að varast samkvæmt lögum og reglugerðum?
g) hverjir hafa vald til að leyfa eða banna í lagnamálum?

Lagnafélag Íslands hvetur alla þá sem geta gefið almenningi svör við einhverjum af þessum
spurningum að styðja þarft framtak með því að taka þátt í sýningunni.

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar, handverks og þjónustu.

Reiknað er með mikilli þáttöku framleiðanda, innflytjenda og seljanda lagnaefna og stofnana,
t.d. banka, hönnuða, samtaka iðnaðarmanna og fagskóla svo eitthvað sé nefnt.

Sýningin stendur yfir föstudaginn 06. laugardaginn 07. og sunnudaginn 08. október 2006.

Umsóknar frestur er til 1. júní 2006, sendist til Lagnafélags Íslands. Ystabæ 11 110 Reykjavík.
Allar frekari upplýsingar veitir:
Sýningarstjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands í síma: 892-4428

Netfang: lafi@simnet.is

Undirbúningsnefndin
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Afmælissýning
Í tilefni af 20 ára afmæli

Lagnafélags Íslands verður haldin lagnasýning í 

Vetragarðinum Smáralind, dagana 06. til 08. október 2006

Aðal þema sýningarinnar:

Lagnakerfi í nútíð og framtíð
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20 ára Afmælissýning
Lagnafélags Íslands
í Vetrargarðinum Smáralind
dagana 06.- 07. og 08. október 2006

Pöntun á sýningaraðstöðu:
Fyrirtæki:________________________________________  Kennitala:___________________

Aðsetur:_________________________________________   Póstnúmer:__________________

Sveitarfélag:__________________sími:____________netfang:______________Fax:________

Tengiliður:________________________________________ Sími:______________________

Við óskum eftir___________ fermetrum á leigu.
Með fyrirvara um samþykki LAFÍ

Við munum sýna eftirtaldar vörur:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Við óskum einnig eftir að taka á leigu fyrirlestrarsal, í eina klst., stærð á sal,
70 manna, já._______ 119 manna, já________ 164 manna, já.________  256 manna, já________

a) til kynningar á fyrirtækinu: já:_________nei_______
b) til tæknilegra fyrirlestra: já:_________nei:______
c) til sýnikennslu: já:_________nei:______
d) til annars: já._________nei:______

Staður:____________________dagsetning:______________________

__________________________________
Undirskrift

Sýningin er haldin þar sem fólksfjöldinn er mestur, því þangað liggur
straumurinn, enginn aðgangseyrir.

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar, handverks og þjónustu.
Allar frekari upplýsingar veitir:
Sýningarstjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands í síma: 892-4428.
Netfang: lafi@simnet.is

Undirbúningsnefndin
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Ráðstefnustjóri:

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri, Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Fundarstjóri:

Dr. Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur og prófessor.

kl. 12.55 Ráðstefnan sett, stundvíslega:

Björn Karlsson, brunamálastjóri, formaður Lagnafélags Íslands.

kl. 13.05 Fulltrúi Menntamálaráðuneytisins, iðnnám í pípulögnum:

15 + 5 mín Ólafur Grétar Kristjánsson, deildarsérfræðingur menntamálaráðuneytinu.
Efnistök:

1.hver er stefna ráðuneytisins í bók- og verklegri kennslu?
2.hver er ábyrgð ráðuneytisins með framkvæmd á námsskránni?
3.hver er ábyrgð ráðuneytisins á verklegri kennslu í skólum?
4.hvernig sér ráðuneytið Lagnakerfamiðstöð Íslands tengjast verklegri kennslu í skólum?
5.hver er framkvæmd og ábyrgð sveinsprófa af hálfu ráðuneytisins?
6.eru áætlanir í gangi um frekari námsgagnagerð?
7.hver sér um úttekt á iðnnáminu í skólum landsins?

kl. 13.25 Fulltrúi Umhverfisráðuneytisins, ábyrgð á verkframkvæmdum:
15 + 5 mín Smári Þorvaldsson, verkfr., Deildarstjóri Mannvirkjadeildar umhverfis-ráðuneytis
Efnistök:

1. hver er ábyrgð byggingarstjórans?
2. hver er ábyrgð hönnuða?
3. hver er ábyrgð iðnmeistarans? 
4. í hvaða formi er gerð úttekt á virkni lagnakerfa af embættum byggingarfulltrúa?
5. ætti ekki úttekt að vera gerð af óháðum fagaðila.
6. Hver er staða Handbók lagnakerfa nr.29, viðurkennd af umhverfisráðuneytinu til úttekta
á lokafrágangi lagnakerfa, (sjá bréf frá ráðuneytinu d.s. 13. nóvember 2003).

Ráðstefna: Gæðamál í pípulögnum

Lagnafélag Íslands í samvinnu við Félag pípulagningameistara, Sveinafélag
pípulagningamanna, Samband íslenskra sveitarfélaga, Verkfræðingafélag Ís-
lands, Tæknifræðingafélag Íslands og Lagnakerfamiðstöð Íslands, heldur ráð-
stefnu um “Gæðamál í pípulögnum” miðvikudaginn 8. mars 2006. kl.12.50 til
kl.17.00 í Lagnakerfamiðstöð Íslands.
Hver framsögumaður hefur 15 mín til framsögu + 5 mín til að svara fyrirspurn-
um úr sal.



kl. 13.45 Kröfur til hönnuða, frágangur hönnunargagna:

15 + 5 mín Þórður Ólafur Búason, yfirverkfræðingur Byggingarfulltrúans í Reykjavík.
Efnistök:

1.hönnuður setji fram hönnunarforsendur
2.hönnuður setji fram kerfislýsingar
3.hönnuður númeri tæki á teikningum
4.hönnuður setji fram samvirkni tækja
5.hönnuðir setji fram stillitölur vegna magnstillingar 
6.hönnuður gerir kröfur um viðurkenndar stilliaðferðir með löggiltum mælitækjum.
7.hönnuður fylgi verkum sínum (hönnun) eftir til enda og beri ábyrgð á fullunninni hand    

bók lagnakerfa og skrifi upp á hana.(Sjá Handbók lagnakerfa 29).
8.hús sem fengið hafa úttekt á lokafrágangi lagnakerfa hjá byggingarfulltrúa og handbók 

lagnakerfa hefur verið skilað, hvar er bókin skráð og geymd.  

kl. 14.05 Vottun, efnisval og verkfæri:

15 + 5 mín Grétar Leifsson, verkfr., forstjóri Ísleifs Jónssonar hf.
Efnistök:

1.hvað er í framboði af lagnaefni miðað við mismunandi aðstæður til notkunar.
2.er efnið vottað og af hverjum?
3.hvernig veljum við efnið m. t.t. sérstöðu vatnsins.
4.hvernig tryggjum við best að efni, - rör og tengistykki séu frá sama framleiðanda, meðan 

sami efnissali er að selja frá mörgum framleiðendum. 
5.hvernig tryggjum við að verkfæri til samsetningar á pípum og tengistykkjum séu 

viðurkennd af framleiðanda efnisins.

kl. 14.25 Bóklegt og verklegt iðnnám pípulagningamanna: 

15 + 5 mín Gestur Gunnarsson, tæknifræðingur, kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði 
Efnistök:

1.er til bóklegt námsefni fyrir pípulagninganám?
2.hvaða námsefni er það?
3.eru áætlanir í gangi um frekari námsgagnagerð?
4.hafa kennarar faglega þekkingu á faginu og til kennslu?
5.hvernig fylgjast kennarar með nýjungum í efnisnotkun?
6.eru til samræmdar námsáætlanir til verklegrar kennslu?
7.eru til kennsluáætlanir í verktækni og er kennslan framkvæmd eftir þeim?
8.ef svo er hvernig er hún framkvæmd?
9.er kennarinn með faglega þekkingu í pípulögnum?

10.er húsa og verkfærakostur fullnægjandi í fagskólunum?
11.hvernig fylgjast kennarar með nýjungum í efnisnotkun með tilliti til samsetningar-

aðferða og kröfum um brunamál?
12.hvernig hafa skólar undirbúið kennsluáætlanir í verktækni miðað við nýtingu 

Lagnakerfamiðstöðvar Íslands?
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kl.14 45 Framhaldsnám og símenntun eftir sveinspróf pípulagningamanna:

15 + 5 mín Kristján Karlsson,framkvæmdastjóri, Menntafélags byggingarmanna.
Efnistök:

1.hver er staða endurmenntunar í dag?
2.hvað er í framboði af námskeiðum?
3.hver er eftirspurnin á markaðnum?
4.er prófað í lok námskeiða?
5.öðlast menn sem sækja námskeið í eftirmenntun í nýjungum frekari réttindi en þeir sem 

ekki sækja námskeið í nýjungum í lagnaefni?
6.Nýlagnir, hvaða námskeið eru þar á döfinni?
7.t.d. gólfhiti í blokkir (háhýsi)?

kl. 15.05 Kaffi og kökur  15 mínútur.

kl. 15. 20 Námskeið fyrir sérhæfa þjónustuaðila lagnakerfa:

15 + 5 mín Sveinn Áki Sverrisson, tæknifræðingur, VSB verkfræðistofa.
Efnistök:

1.er ekki tími komin á sérhæfð þjónustunámskeið með tilliti til hinnar flóknu tækni?
2.er ekki eftirspurn af markaðnum fyrir slík námskeið?
3.hvaða kröfur á að gera til þeirra sem vilja sækja slík námskeið?
4.inntökuskilyrði hver?
5.starfsreynsla?
6.mannleg samskipti?
7.strangt próf fari fram í lok námskeiðs?
8.stenst prófið fær viðkomandi sérstakt þjónustuskírteini.

Kl. 15.40 Meistaraskipti pípulagningameistara á byggingum:

15 + 5 mín Hjálmar Jónsson, tæknifr., verkefnisstjóri hjá Byggingarfulltrúanum í Reykjavík.
Efnistök:

1. hversvegna fara meistaraskipti fram?
2. hvernig eru þau framkvæmd?
3. ef meistari fellur frá á verktíma?
4. við gjaldþrot viðkomandi verktaka?
5. við eigendaskipti á fasteign í byggingu?
6. hvað um fjárhagsuppgjör við meistaraskipti?
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kl. 16.00 Byggingareftirlit á verkframkvæmd pípulagningakerfa:

15 + 5 mín Friðrik S. Kristinsson, tæknifr., Lagnatækni ehf. Hönnunar- og ráðgjafarstofa.  
Efnistök:

1.á ekki eftirlitsmaður á byggingum pípulagnakerfa að vera starfinu vaxinn?
2.á væntanlegur eftirlitamaður pípulagnakerfa að sýna fram á að hann hafi öðlast 

starfsþekkingu og þekkingu á mannlegum samskiptum í eftirlitsstarfi á lagnakerfum?
3.í hverju eiga eftirlitsmenn á pípulagnakerfum að sanna hæfni sína?
4.á hann ekki að vera vel meðvitaður um að sækja sér aðstoð til sérhæfðra manna?
5.á ekki eftirlitsmaður að vinna eftir verklagsreglum og leggja þær fram?
6.hverjar eru þessar verklagsreglur?

kl. 16.20 Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa: 

15 + 5 mín Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri, Lagnakerfamiðstöðvar Íslands.
Efnistök:

1.er gerð úttekt á virkni lagnakerfa af embættum byggingarfulltrúa?
2 á ekki úttekt að vera gerð af óháðum fagaðila.
3.verklagsreglur við úttekt á lokafrágangi lagnakerfa verði samkvæmt Handbók lagna-

kerfa nr.29, viðurkennd af umhverfisráðuneytinu til úttekta á lokafrágangi lagnakerfa, 
(sjá bréf frá ráðuneytinu d.s. 13. nóvember 2003).

kl. 16.40 Hver er ávinningur við gæðakerfi:

15 + 5 mín Ferdinand Hansen, trétæknir, verkefnisstjóri Samtökum iðnaðarins.
Efnistök:

1.hvað felst í hugtakinu gæðakerfi?
2.er til fleiri en ein aðferð við þróun gæðakerfa?
3.getur hver og einn þróað sitt eigið gæðakerfi?
4.er mikið um að fyrirtæki noti ekki gæðakerfi sem það hefur þjálfað sína menn í?
5.hvaða utanaðkomandi aðili hefur eftirlit með því að fyrirtæki noti gæðakerfið?
6.er eftirlitið virkt, hafa menn réttindi og/eða löggildingu til eftirlits með notkun gæðakerfa?

kl. 17.00 Ráðstefnuslit:

Skarphéðinn Skarphéðinsson, formaður Félags pípulagningameistara.

Fyrir og í kaffitímanum og á eftir ráðstefnuna er hægt að skoða 

tækjasal stöðvarinnar.

Ráðstefnugjald er kr. 4.000.- kaffi og meðlæti innifalið. Greiðist á staðnum.

Ráðstefnan er öllum opin
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Í septemberlok 2005 kom sex manna
sendinefnd frá Tianjinborg í Kína í heimsókn til
Jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna í
Reykjavík. Í Tianjin eru yfir 7 milljón íbúar og
þar er stærsta jarðhitaveita í Kína (um 1 milljón
fermetrar húsrýmis hitaðir samanborið við um
17 milljón fermetra hjá Orkuveitu Reykjavíkur).
Frá árinu 1980 hefur Jarðhitaskólinn útskrifað
62 jarðvísindamenn og verkfræðinga frá Kína,
þar af 17 frá Tianjin. Sendinefndin kom til að
ræða möguleika á að Jarðhitaskólinn opni
útibú í Tianjin. Á þann hátt gætu mun fleiri  kín-
verskir tæknimenn notið kunnáttu Íslendinga
við beislun og nýtingu jarðhita til húshitunar og
iðnaðar heldur en nú þegar kennslan fer að

mestu fram á Íslandi. Formaður sendinefn-
darinnar var Jingmin Lian, forstjóri Jarðfræði-
og námumálastofnunar Tianjinborgar, en í hóp-
num voru einnig fulltrúar Skipulagsstofnunar
Tianjin. Sendinefndin var mjög hrifin af
Lagnakerfamiðstöð Íslands í Keldnaholti og
lýsti áhuga á að byggja upp svipaða aðstöðu í
Tianjin. Í lok heimsóknarinnar var undirrituð vil-
jayfirlýsing um að kannaðir verði möguleikar á
að Jarðhitaskólinn taki þátt í skipulagningu og
starfsemi jarðhitaskóla í Tinajin þar sem haldin
verði námskeið fyrir háskólamenntaða sér-
fræðinga, vélstjóra og aðra tæknimenn til að
efla nýtingu jarðhita í Kína og grannlöndum. 

Jarðhitaskólinn
Ingvar Birgir Friðleifsson, forstöðumaður 

Jarðhitaskólans, Háskóla Sameinuðuþjóðanna í Reykjavík

Talin frá vinstri:  Baocheng Sun, Jianjung Dong, aðstoðarforstjóri Skipulagsstofnunar Tianjin, Kun Wang,
forðafræðingur Skipulagsstofnunar, nemandi Jarðhitaskólans 1998, Ingvar Birgir Friðleifsson, forstöðumaður
Jarðhitaskólans, Kristján Ottósson, forstöðumaður Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, Jingmin Lian, forstjóri
Jarðfræði- og námumálastofnunar Tianjin, Lúðvík S. Georgsson, aðstoðarforstöðumaður Jarðhitaskólans.
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Rótarýhreyfingin er félagsskapur forystu-
manna í atvinnulífi og opinberri þjónustu sem
hefur að tilgangi að láta gott af sér leiða með
því að þjóna þörfum málefnum og verkefnum.
Starfsemin fer fram í klúbbum.  

Félagar þeira hittast vikulega, snæða saman
og hlýða á fræðandi erindi um hin ólíkustu
þjóðþrifamál og ræða þau við framsögumann.  

Með samvistunum og virkri kynningu er ætl-
ast til að menn fái aukinn skilning á mismun-
andi starfsgreinum sem félagarnir eru fulltrúar

fyrir og temji sér háar
siðferðiskröfur til sjálfs
sín. Auk þess hafa klúb-
barnir frumkvæði að
verkefnum er koma
sveitarfélagi þeirra,
samfélaginu í heild eða
heimsbyggðinni til
góða. Verkefni einstakra
klúbba eru mismunandi,
sum á þeirra eigin veg-

RÓTARÝHREYFINGIN
heimsækir Lagnakerfamiðstöð Íslands

Þórir Einarsson, prófessor emeritus, forseti Rótarýklúbbsins

Sitjandi fremri röð 
Frá v.: Sigmundur Andrésson, fararstjóri, Kristján Tryggvason, flugvélavirki, Brynjólfur Sigurðsson, forstjóri, Þórir
Einarsson, prófessor emeritus, forseti Rótarýklúbbsins, Ragnar Pálsson, skrifstofustjóri, verðandi forseti klúbbsins,
Hreinn Haraldsson, jarðfræðingur.
Sitjandi aftari röð
Frá v.: Björgvin Halldórsson múrarameistari, Guðmundur Halldórsson viðskiptafræðingur, Jóhannes Gunnarsson
framkv.stj. Neytendasamtakanna, Gísli Már Gíslason prófessor, Kolbeinn Finnsson framkv.stj., Hannes Jónsson
trésmíðameistari.
Standandi
Frá v: Jóhann Malmquist prófessor, Gylfi Felixson tannlæknir, Gylfi Konráðsson, blikksmíðameistari, Sigurjón

Norberg Ólafsson prófessor, Gunnlaugur H. Jónsson háskólaritari, Helgi Sigvaldason verkfræðingur, Reynir
Ragnarsson endurskoðandi, Sverrir Arngrímsson viðskiptafræðingur, Einar Ragnarsson munngervalækningum,
Tryggvi Ólafsson framkv.stj. 

Þórir Einarsson



um en önnur sameiginleg. 
Mörg varða umhverfismál og landvernd og

stuðning við hópa er miður mega sín. Þannig
hefur stuðningur Rótarýhreyfingarinnar í heild
haft úrslitaáhrif á þau verkefni sem hún hefur
lagst á sveif með. Ber þar hæst að tekist hefur
að útrýma lömunarveiki í heiminum með kerfis-
bundinni bólusetningu barna. Önnur alþjóðleg
verkefni tengjast til dæmis uppbyggingu á
hamfarasvæðum eða aðgerðum til að draga úr
ólæsi í þróunarlöndunum.

Fyrsti Rótarýklúbburinn var stofnaður á Ís-
landi árið 1934 en nu starfa hér 28 klúbbar og
eru í þeim tæplega 1100 félagar.

Rótarýklúbburinn Reykjavík-Árbær hefur ver-
ið starfandi frá 1990 eða í rúm 15 ár. Einn þátt-
ur í starfseminni er að fara í kynnisferðir til fyr-
irtækja og stofnana. Þann 19. janúar sl. heim-
sóttu klúbbfélagar Lagnakerfamiðstöð Íslands
og nutu þar leiðbeininga og kynningar Kristjáns

Ottóssonar forstöðumanns miðstöðvarinnar og
frumkvöðuls að stofnun hennar. Að lokinni
framsögu hans spunnust áhugaverðar og gagn-
legar umræður um lagnakerfi og gildi þeirra.
Að lokum var gengið um miðstöðina og farið í
gegnum þau lagnakerfi sem þar eru uppsett og
þjóna sýnikennslu. Þótti mönnum uppbygging
miðstöðvarinnar einstaklega vel heppnuð og
gegna vel hlutverki sínu. Hún er sannarlega
lyftistöng fyrir aukna þekkingu og skilning á því
sem þarf til þess að lagnir nái að gegna að fullu
tilgangi sínum. 

Til að okkur líði vel í hinu manngerða um-
hverfi okkar, einkum húsnæði þar sem við eyð-
um stórum hluta ævinnar hvort sem er á heim-
ili eða í vinnu skiptir öllu máli að allar lagnir
þjóni okkur sem best. Þess vegna þarf að vera
boðið upp á bestu þekkinguna og tæknina til að
tryggja snurðulausa uppsetningu og rekstur
allra lagnakerfa. Lagnakerfamiðstöð Íslands á
stóran þátt í því að svo geti orðið hér á landi.
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Sitjandi fv.:  
Guðmundur G. Þórarinsson, einn af 13 leiðbeinendum, Guðfinna Bjarnadóttir, Reykjavík, Margrét
Pálína Cassaro, Kópavogur,  Jóninna Harpa Ingólfsdóttir, Reykjavík, Berglind Sigvaldadóttir,
Reykjavík, Aðalheiður Atladóttir, Reykjavík, Þórdís Halldórsdóttir, Hafnarfirði, Margrét
Sigurðardóttir, Hafnarfirði.

Standandi fv.:
Smári Björnsson, Snæfellsbæ, Sveinn Traustason, Akureyri, Jón Friðrik Matthíasson, Árborg,
Guðmundur Einarsson, Grindavík, Guðlaugur H. Sigurjónsson, Reykjavík, Halldór Þór
Árnason,Hafnarfirði, Eiríkur Vignir Pálsson, Hafnarfirði, Kristbjörn Guðmundsson, Árborg, Gunnar
Þór Bjarnason, Reynir Kristjánsson, Hafnarfirði, Hannes Örn Jónsson, Kópavogi, Birgir Leó Ólafs-
son, Árborg, Jón Grétar Magnússon, Reykjavík, Lúther Ólafsson, Ísafjörður, Viðar Steinn Árnason,
Akranesi, Jón Þór Jónsson, Kópavogur
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Löggildingarskólinn fyrir mannvirkjahönnuði

haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Magnús Sædal Svavarsson, byggingarfulltrúi Reykjavík, er

skólastjóri löggildinganámskeiðsins. 
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Nýlega bauð Egill Ásgrímsson pípulagninga-
meistari til kynningar á Viking sprinklerkerfi.
Kynningin var haldin í húsakynnum Lagnakerfa-
miðstöðvar Íslands á Keldnaholti, rétt kynning
á réttum stað. Sænski verkfræðingurinn Per
Slagbrand kynnti Viking kerfið í máli og mynd-
um. 

Fyrirlestur hins sænska sérfræðings var hinn
athyglisverðasti, þar má sérstaklega benda á
tvennt. Annarsvegar það að á síðustu árum
hefur í iðnþróuðum löndum verið lögð aukin
áhersla á íbúðasprinkler, á vatnsúðakerfi til
brunavarna í heimahúsum. Höfuðáherslan með
heimasprinkler er ekki að bjarga verðmætum,
þó það sé auðvitað alltaf á dagskrá í öllum
brunavörnum. 

Þar er meginmarkmiðið að bjarga mannslíf-
um því alltaf verða þau verðmætari en nokkur
veraldleg eða efnahagsleg gæði. Ef eldur verð-
ur laus á heimili hafa oft orðið manntjón. Oft er
það ekki sjálfur eldurinn, sem verður fólki að
fjörtjóni heldur afleiðingar hans reykurinn og sú
súrefnisnauð sem honum fylgir. Þess vegna er

það mikilvægt að til staðar sé kerfi sem grípur
strax inn í og kæfir eldinn í fæðingu. Enginn
eldur og þar með enginn reykur eða banvænar
gufur af ýmsum efnum sem eru að brenna. Eitt
einbýlishús kostar í dag milljónatugi í byggingu
og þar er oft engu til sparað í ýmiskonar þæg-
indum. Sprinklerkerfi til viðbótar yrði ekki stór
prósenta af byggingarkostnaði.

Annað mikilvægt atriði við Víking
sprinklerkerfið er að allar dreifilagnir eru úr
plasti. Vissulega hefur borið á barnasjúkdóm-
um í sprinklervæðingu hérlendis og ófyrirsjáan-
legar bilanir komið fram og valdið skaða. Með
því að nota öruggar plastleiðslur, tengdar með
múffusuðu, er hættan á slíkum óhöppum hverf-
andi. Einhverjum kann að þykja plaströr og
brunavarnarkerfi ósamrýmanlegt, plaströr
standast ekki eld á sama hátt og málmrör.
Vissulega er það rétt út af fyrir sig, en það er
einmitt kerfið sjálft sem ver og verndar leiðsl-
urnar, kæfir eldinn í fæðingu. Þess vegna er
fengur að því að nota plaströr í sprinklerkerfi.

Kynningin var vel sótt af pípulagningamönn-
um, hönnuðum og öðrum sem starfs síns vegna
fjalla um sprinklerkerfi.

Að kynningu lokinni þáðu gestir veitingar í
boði Egils Ásgrímssonar pípulagningameistara,
umboðsmanns Viking sprinklerkerfa á Íslandi.

Kynning
á nýju efni í sprinklerkerfi, frá Víking í Svíþjóð 

haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Hér sést hluti af þeim sem sóttu kynninguna.
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Blikksmíða námskeið
þakklæðninganámskeið 2005
í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Haldið var  á vegum Áltak ehf og VM Zinc Dan-
mörk, námskeið fyrir blikksmiði í læstum klæðn-
ingum. Námskeiðið var haldið í Lagnakerfamið-
stöðinni á Keldnaholti. 

Leiðbeinendur komu frá VM Zinc, þeir Erwin Niel-
sen og Ralf Jensen.  
Erwin sem er vel þekktur hér á landi eftir að hann

aðstoðað við hönnun og uppsetningu á klæðningu
á Hæstaréttarhúsinu.  Mikill fengur var að fá
Erwin til Íslands og miðla af reynslu sinni, en hann
þykir einn sá færasti í heiminum í þessari grein.
Ekki síður var að hafa Ralf með honum og deila
sinni þekkingu og kunnáttu, en hann hefur starfað
við læstar klæðningar í yfir 20 ár.

Sitjandi fv. Helgi Ólafsson,Vík, Axel K. Vignisson, Kopar og Zink, Unnsteinn Andrésson, Límtré Vírnet, Magnús Ólaf-
sson, framkvæmdastjóri Áltak og Erwin Nielsen, VM Zink, leiðbeinandi.
Standandi fv: Herjólfur Guðjónsson, sölustjóri Áltak, Ralf Jensen, VM Zink, leiðbeinandi, Þorsteinn Sigfús Hreinsson,
Vík, Arnar Þór Ágústsson, Kopar og Zink og Árni Jónas Kristmundsson, Ísloft.

Verfæri sem blikksmiðir nota við klæðningu og læsingu á sléttu efni á þök og veggi. 
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Verktakasamningar eru að verða æ algengara
form á vinnu byggingarmanna.

Heyrst hefur að nemar séu hafðir á verktaka-
greiðslum sem er algjörlega ólöglegt og á alls
ekki að viðgangast. 

Með þessari verktilhögun er reynt að fara á
svig við reglu vinnuréttarins og semja sig undan
ákvæðum laga um réttindi og skyldur fólks á
vinnumarkaði og er þá tilgangur atvinnurekand-
ans sá að sleppa við að greiða launatengt gjöld
en þess í stað greiða manni hærra kaup.

Réttastaða þessa nema og ábyrgð er sú sama
og annarra sem stunda sjálfstæðan atvinnurekst-
ur. Réttastaða verktaka er gjörólík réttarstöðu
launþega     

Verktakar njóta ekki lámarkskjara sem samið er
um á vinnumarkaði, fá ekki laun fyrir viðurkennda
frídaga, fá ekki greitt orlof, desember og orlofs-
uppbót, eiga ekki rétt á launum í veikindatilfell-

um, eru ekki slysa-
tryggðir, hafa ekki
u p p s a g n a r f r e s t ,
eiga ekki rétt á
greiðslu launa úr
ábyrgðasjóðalauna
vegna gjaldþrota,
réttur til atvinnu-
leysisbóta er tak-
markaður og þeir
verða sjálfir að stan-
da skil á 11% launa
til lífeyrissjóðs.

Ég hvet alla sem starfa á verktaka greiðslum að
skoða sín mál og koma þeim í rétt horf og skoða
hvort ekki sé hagstæðara að vera launþegi með
öllum þeim réttundum og öryggi sem því fylgir. 

Eru nemar í pípulögnum

á verktakasamningum?

Helgi Pálsson, pípulagningamaður, form, Sveinafélags 
pípulagningamanna 

Helgi Pálsson
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Lengi bjuggu Íslendingar í torfbæjum. Upp-
hitun var engin önnur en sá varmi sem kom frá
fólkinu. Gólfflötur á mann var 3-4 fermetrar svo
innihiti hefir tæplega orðið meiri en 10-15°C
yfir útihita. Með aukinni utanríkisverslun um
aldamótin 1900 er farið að byggja timburhús
sem hituð voru upp með kolum. Eftir mikinn
bruna í Reykjavík árið 1915 verður steinsteypa
ráðandi byggingarefni. 

Til að gera steinhúsin íbúðarhæf var sett tré-
grind innan á útveggina, grindin klædd borðum
á borðin var sett vírnet og svo múrað yfir.

Mælikvarði á varmagegnumstreymi er s.k. U
gildi, ef U gildi er 1,0 streymir 1 watt gegnum
hvern fermetra veggflatar ef hitamunur innan
og utan veggjar er 1°C. Ef hitamunurinn er 30
°C verða þetta 30 wött. U gildi steinveggja með
loftbili, timburklæðningu og múrhúðun er 1,2.

Fljótlega eftir 1950 er farið að einangra hús
með korkplötum sem límdar voru með múr-
blöndu innan á veggina algeng þykkt á þessum
plötum var tvær tommur og við þetta lækkaði U
gildið niður í 0,8 w/ferm. °C. Næst kemur svo
plasteinangrun sem hefir svipað einangrunar-
gildi og kork.

Vegna óróa í austurlöndum hækkar olía í
verði á áttunda áratugnum, vegna þessa er í

Byggingareglugerð
1979 gerð krafa um
að U gildi útveggja
sé ekki hærra en
0,55 á hitaveitu-
svæðum, 0,5 ann-
arsstaðar.

Núgildandi regl-
ur kveða á um að U
sé ekki hærra en
0,4 w/ferm.°C.

Sá er þetta ritar
gerði ásamt nemend-
um sínum athugun á upphitunarþörf 20 fer-
metra herbergis með 2 ferm.glugga, útveggur
var 7 metra langur. Reiknuð voru út þrjú bygg-
ingatímabil og gert var ráð fyrir tvöföldu gleri.

A 1900-1955 U=1,2 P=75 -120 w/m2

B 1955-1980 U=0,8 P=65 -75 w/m2

C 1980- U=0,4 P=50 -60w/m2

Lægri gildin eru fyrir millihæðir, hærri fyrir
efstu hæðir.

Reiknað er með 15°C frosti, �=35°C.

Einangrun húsa 
Gestur Gunnarsson, tæknifræðingur
kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði

Gestur Gunnarsson
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20 ára afmæli LAFÍ

Undirbúningsnefndin sem vinnur að undirbúningi 20 ára
afmælis Lagnafélags Íslands, meðal annars vinnur nefndin að

undirbúningi að stórri og fjölbreyttri lagnasýningu í
Vetrargarðinum Smáralind.

Með þessari sýningu er ætlun félagsins að
gefa almenningi kost á að fá sem víðtækastar
upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi
framtíðarinnar og endurlögnum í eldri hús og

hvað þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi
eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig
hvaða lagnaefni (kerfi) eru valkostir þeirra sem
eru að hefja húsbyggingar.

Undirbúningsnefndin frá v.: Hjalti Ólafsson, Vatnsvirkjanum, Kristján Ottósson, Lagnafélag Íslands, Grétar Leifsson, Ísleifi Jónssyni
hf., Ásvaldur Jónatansson, Húsasmiðjan, Egill Skúli Ingibergsson, ritari nefndarinnar, Steinar Gíslason, Danfoss, dr.Valdimar K.
Jónsson, Lagnakerfamiðstöð Íslands og Þórir Sigurgeirsson, Tengi.
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Það hefur  á allra síðustu árum orðið bylting
á upphitun í nýju húsnæði, hvort sem um er að
ræða til atvinnu eða íbúðar. Engum dettur ann-
að í hug  en að gólfhitun sé komin til að vera.
Hér sé vonandi um framför að ræða við jöfnun
á hita, til þæginda og orkusparnaðar.

Því miður sést of oft að gólfhitarörin eru
bundin við járnagrind (burðagrind gólfplötunn-
ar) og þannig steypt í gólfplötu.  Hönnuðir og
fleiri sem málið varða telja eðlilegra og réttar
að sjá gólfplötuna steypta, ofan á hana komi
einangrun, síðan  gólfhitarörin og þar ofan á
kemur svo ílögnin. Þannig er komið í veg fyrir
að missa hitann niður í jarðveginn undir botn-
plötunni (húsinu), eða niður fyrir  gólfplötu á
milli hæða, með því er ekki verið að hita upp
annað en það sem beðið er um, það er íbúðar-
rýmið ofan við  viðkomandi gólfplötu.

Það er  farið að bera á því að til byggingar-
fulltrúans í Reykjavík komi teikningar til áritun-
ar af gólfhitalögnum í fjölbýlishúsum þar sem
sami háttur er hafður á og við botnplötuna en
það er að steypa rörin í plötur á milli hæða án
þess að nota einangrun.

Þessi háttur er í sjálfu sér ekki skaðlegur
heilsu fólks því talið er að varminn sem fari nið-
ur í næstu íbúð sé á bilinu 10% - 20% og á það
heldur ekki að skemma stillinguna á hæðinni
fyrir neðan.

Þrátt fyrir
það vakna
upp spurning-
ar hvort þessi
háttur við
lagningu á
gólfhita sé í
lagi og hvort
í b ú ð a r e i g -
andinn á
hæðinni fyrir
neðan verði á
einhvern hátt
var við þennan varma sem kemur úr gólfhita-
kerfinu á næstu hæð fyrir ofan, eða að hitinn
jafnist út og minnki þá hitaþörfina í neðri íbúð-
inni.

En eitt er víst að þessi háttur við lagningu á
gólfhitarörum í plötu samrýmist ekki ákvæðum
byggingarreglugerðar nr. 441/1998 og brýtur
hreinlega í bága við nokkrar greinar hennar. 

Þessar greinar í byggingarreglugerðinni eru
nr. 188.2 og 188.3 og í þeim segir ma. að:
“lagnir skulu vera aðgengilegar til eftirlits og
viðgerða þannig að múrbroti eða öðrum
skemmdum á húsnæði sé haldið í lágmarki ef
endurnýja þarf lagnir eða gera við þær.”

Þá er einnig kveðið á um að: “vatnslagna-
kerfi skulu vera útskiptanleg þannig að sem
minnstar skemmdir verði á byggingu”

Hiti í gólfplötu 

á milli hæða í fjölbýlishúsi

Hjálmar A. Jónsson, tæknifræðingur 
hjá byggingarfulltrúanum í Reykjavík

Hjálmar A. Jónsson
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Þetta sýnir okkur fram á ýmislegt eins og það
að þegar þessi reglugerð tók  gildi árið 1998 þá
er gólfhitinn varla kominn að nokkru ráði og
enginn veltir því fyrir sér hvernig þessi ákvæði
séu samrýmanleg gólfhitakerfum.

Þá er grein sem væntanlega hefur verið
hugsuð vegna geislahitunnar og er hún nr.
189.4:  “Ef gólf eða loft eru notuð sem varma-
gjafar skulu þau einangruð frá öðrum rýmum en
þeim sem varmann eiga að nýta”.

Samkvæmt þessari upptalningu er verið að
brjóta ákvæði byggingarreglugerðarinnar en
þar sem að gólfhitinn er kominn til að vera þá
verðum við að komast að einhverri niðurstöðu
hvernig best og réttast sé að leggja rörin.

Það er talsverður munur á því að binda gólf-
hitarörin við járnalögnina og fella þau inn í
burðarvirkið sjálft eða  leggja þau í ílögn ofan á
plötur með tilliti til þess að lágmarka kostnað
sem getur hlotist vegna tjóna og einnig það að
vera ekki að hita upp aðrar fasteignir en þær
sem maður á sjálfur. 

Þessi mynd sýnir gólfhitalögn og hvernig talið er að best sé að leggja hana,
gólfplatan er steypt, ofan á hana hefur verið lögð græn takkaeinangrun, þar ofan á hafa hitarörin verið lögð. þá er
bara eftir að leggja ílögnina, sem á að vera að lámarki 40 mm þykk.
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Menntafélag byggingariðnaðarins í sam-
vinnu við Brunamálastofnun hélt námskeið fyrir
pípulagningameistara í uppsetningu og þjón-
ustu við úðakerfi samkvæmt nýjum Evrópustaðli
um  ÍST EN 12845 sem tók gildi hér á landi í
febrúarlok 2005. Öll úðakerfi sem sett eru upp
eftir þann tíma skulu vera gerð eftir staðlinum
en áður hafði verið miðað við breska staðalinn
BS 5306.  Allmiklar breytingar verða við það að

skipta um staðal og var farið í helstu atriði sem
varða verksvið pípulagningamanna einkum gát-
listana sem úttektirnar eru unnar eftir, auk þess
sem kynntar voru reglur um notkun plaströra í
úðakerfi einkum CPVC og Aquatherm. 

Námskeiðið var ætlað fyrir þá sem áður
höfðu fengið viðurkenningu Brunamálastofnun-
ar  samkv. rgl. 245/1994  og  ætla að fá hana
endurnýjaða.

Sprinklernámskeið
haldið í Lagnakerfamiðstöð íslands.

Taðið að framan, fyrsta röð, fv.: 
Karl Pálmason Reykjavík, Hallur Björn Hallsson Reykjavík, Sigurður Sverrisson.
Önnur röð fv.: 
Kjartan Jónsson Reykjavík, Ómar Karlsson Hafnarfirði, Gunnlaugur H.Gíslason Kópavogi, Ástvaldur Eiríksson,
leiðbeinandi, Guðmundur Gunnarsson, leiðbeinandi, Jónas Helgason Reykjavík, Helgi Árnason Hafnarfirði.
Þriðja röð fv.: 
Christjan Þorkelsson Reykjavík, Ólafur Jónasson Reykjavík, Þorgeir Kristófersson Garðabæ, Jón Ingi Young Garðabæ,
Ásmundur B. Cornelíus Keflavík, Helgi Steinþórsson Keflavík, Ingvar Stefánsson Kópavogi, Birgir Ingibergsson Keflavík.
Fjórða röð fv.:  
Gunnar Bjarnason Reykjavík, Andrés Hinriksson Hafnarfirði, Guðbjörn Þór Þórðarson Hafnarfirði, Sigurður Stefánsson
Reykjavík, Kári Samúelsson Hafnarfirði, Elvar G. Kristinsson Reykjavík, Jón Geirmundsson Sauðárkróki, Bragi
Benediktsson Kópavogi, Guðmundur Einarsson Kópavogi, Einar Guðmundsson Kópavogi, Þór Sævaldsson Reykjavík,
Snæbjörn R.Rafnsson Reykjavík, Sverrir Sigurðsson.
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Háskólinn í Reykjavík
nýtir hina góðu kennsluaðstöðu  sem er í 

Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Sitjandi fv.: 
Ingólfur Kolbeinsson, Reykjavík, Snorri Einarsson, Eyjafjarðarsveit, Þóroddur Sigurðsson, Reykjavík, Baldur Jónasson, kennari við
Háskólann í Reykjavík, 
Standandi fv.:
Róbert Kluvers, Kópavogur, Sigurjón Þorsteinsson, Hrútafirði, Jón Sæmundsson, Rangárþingi-ytra, Magnús Blöndal, Reykjavík.

Nemendur á 6. önn í Orkutæknifræði í
Háskólanum í Reykjavík í heimsókn í

Lagnakerfamiðstöð Íslands til að fræðast um
lagnakerfi.
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Sitjandi fv.: Ragnar Ragnarsson, leiðbeinandi, Þorgeir Jóhannes Kjartansson,vélfræðingur, Hafnarfirði, Emil Þór
Kristjánsson,orkutæknifræðingur, Kópavogur, Guðni Ásgeirsson, blikksmiður Reykjavík, 
Standandi fv.:
Aðalsteinn Logi Erlendsson, hjá Varnarliðinu, Sigurður Óli Ingvarsson, Kópavogur, Teitur Frímann Jónsson, blikksmiður,Hafnarfirði,
Benedikt Grétar Ásmundsson, byggingartæknifræðingur, Reykjavík, Sturlaugur Þorsteinsson, byggingarverkfræðingur, Reykjavík

Loftræstinámskeið
í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Markmið námskeiðsins:
Að námskeiði loknu hafa þátttakendur öðlast

skilning á forsendum og nauðsyn loftræsinga
og geta gert grein fyrir þeim þáttum sem hafa
áhrif á hönnunarforsendur kerfanna s.s. loft-
magn, varma, varmamyndun, samsetningu
lofts, koltvísýring, hreinleika lofts, ferskloft-

sþörf, loftskipti, lofthraða í rýmum, kjörhitastig,
og rakastig. Enn fremur þekkja þátttakendur
þau öryggis- og heilbrigðismál sem tengd eru
loftræsingum og þær kröfur sem yfirvöld gera
til loftræsikerfa.

Hverjum er námskeiðið ætlað:
Námskeiðið er ætlað iðnaðarmönnum, hön-

nuðum, þjónustuaðilum og tæknimönnum

loftræsikerfa. Það er jafnframt ætlað mönnum
sem vilja rifja upp og bæta við grunnþekkingu á
loftræsikerfum.
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Á DÖFINNI
Ráðstefna

Lagnafélag Íslands í samvinnu við Samband íslenskra
sveitarfélaga, Sveinafélag pípulagningamanna, Félag

pípulagningameistara, Verkfræðingafélag Íslands,
Tæknifræðingafélag Íslands og Lagnakerfamiðstöð

Íslands, heldur ráðstefnu um „Gæðamál í pípulögnum“  
8. mars 2006. kl.12.50

* * *  
Samráðsfundur  

Lagnafélag Íslands vinnur að „Samráðsfundi” í samvinnu við erlenda sér-
fræðinga um lagnahönnun í háhýsum.

Fengnir verða sérfræðingar frá norðurlöndunum, til að segja okkur 
frá sinni reynslu, um hönnun lagna í háhýsum. 

Nánar auglýst síðar 

* * *
Lagnafélag Íslands 20 ára 

Lagnafélag Íslands var stofnað þann 4. október 1986
af áhugamönnum um úrbætur við hönnun og framkvæmd.

Með þessari sýningu er ætlun félagsins að gefa almenningi kost á að fá
sem víðtækastar upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi framtíðarinnar

og endurlögnum í eldri hús og hvað þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi
eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig hvaða lagnaefni (kerfi) eru

valkostir þeirra sem eru að hefja húsbyggingar.

Undirbúningsnefnd.



Vantar þig bréfsefni, 
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Styrktarlínur
Reykjavík

Fjarhitun hf., Suðurlandsbraut 4
Pípulagnaverktakar ehf., Langholtsvegi 109
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins, Keldnaholti

Kópavogur

Blikksmiðjan Vík ehf., Skemmuvegi 42
Hringás ehf., Skemmuvegi 10

Akureyri

Akureyrarkaupstaður, Geislagötu 9
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