
Fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði 

Kynning á tæknireglum: 
Örlygur Jónatansson 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SQB8DYEskv8


Fjarskiptalagnir?  – Hvar er handverkið? 

2005 
Myndin sýnir fjarskiptalagnir í  

fjölbýlishúsi í Kópavogi.  

Lúxusíbúðir fyrir 50 ára og eldri. 

 

 

 

Að frumkvæði SART var stofnaður 

hagsmunahópur um fjarskiptalagnir. 



Þróun í fjarskiptum heimilisins 

1995    
 

1. Dyrabjalla    

2. Sími um símalínu    

3. TV frá loftneti    

2005   
 

1. Dyrabjalla  

2. Dyrabjalla með videósíma 

3. GSMS (Gamall Sími Með Snúru)   

4. Ljósleiðarasími 

5. GSM - Sími 

6. TV-frá loftneti (UHF/Örbylgja) 

7. TV-frá Ljósnetinu 

8. TV-frá ljósleiðara Gagnaveitunnar 

9. TV-frá ADSL / VDSL 

10. Gervihnattasjónvarp um koax 

11. Gervihnattasjónvarp um ljósleiðara 

12. Tölvunetlagnir 

13. Þráðlaust tölvunet 

14. Hússtjórnarkerfi 

15. Hljómflutningskerfi 

16. Þjófakerfi 

17. Brunakerfi 



Hver ákveður val á fjarskiptakerfi  
fyrir íbúðarhúsnæði? 

1. Hönnuðurinn? 

2. Byggingarmeistarinn? 

3. Íbúðarkaupandinn? 

Þörf er á vinnureglum! 



Staðlar og tæknireglur voru gefnar út árið 2009 



Reglur um fjarskiptalagnir í íbúðarhúsnæði 
Útgefið af Póst- og fjarskiptastofnun 

1. Aðaláhersla er lögð á öryggi fjarskiptalagna, þ.e. að  
enginn óviðkomandi hafi aðgang að fjarskiptalögnum. 

 

2. Innsigla skal alla tengikassa sem eru í sameign.  
 

3. Fjarskiptafyrirtæki skal skila lögnum sínum í húskassa, 
sem er í eigu húseiganda. Innanhússlagnir eru í eigu 
húseiganda sem ber ábyrgð á þeim. 
 

4. Fagmaður skal ganga frá og þjónusta tengingar á öllum 
fjarskiptalögnum 



 
ÍST-150 Staðall um raf- og fjarskiptalagnir 

 Útgefið af Staðalráði Íslands 

 
• Þessi staðall er fyrir hönnuð og rafverktaka sem annast 

pípulagnir og skápa fyrir raf- og fjarskiptakerfi hússins. 

 

• Allar fjarskiptalagnir skulu vera hannaðar sem 
miðkerfislagnir (stjörnukerfi). 

 

• Staðallinn segir til um lágmarks sverleika á pípum og 
lámarks stærðir á tengiskápum. 

 

• Reikna skal með a.m.k. 2 fjarskiptatenglum í hvert 
íveruherbergi. 

 



 
TS-151 Tæknireglur um fjarskiptal. í íbúðarhúsnæði 

 Útgefið af Staðalráði Íslands 

Efnislisti: 

1. Inngangur og markmið 

2. Staðlar og reglugerðir 

3. Kerfisuppbygging 

4. Strengjalagnir 

5. Net- og símalagnir 

6. Ljósleiðaralagnir til heimila 

7. Loftnetslagnir með koaxstrengjum 

8. Lagnir fyrir hússtjórnarkerfi 

9. Tækniskýrsla 

10. Flokkun húsnæðis með tilliti til fjarskiptalagna 

 



Kerfisuppbygging 
fjarskiptalagna í 
íbúðarhúsnæði 



Dæmi um tækjaskáp íbúðar 



Kerfisuppbygging 
fjarskiptalagna í  
fjölbýlishúsi 



Dæmi um ljósleiðartengingu í 
húskassa í fjölbýlishúsi 



Verkskipting 

• Hönnuður –  Skilar teikningu af fjarskiptalögnum. 

 

• Raflagnaverktaki –  Skilar mæliskýrslu fyrir lagnir.  

 

• Rafverktaki –  Skilar kerfisteikningu og mæliskýrslu fyrir 

fjarskiptabúnaðinn. 

 

Eftirlit / Eftirlitsaðili ??? 



Námskeið um tæknireglurnar 
verður haldið í Rafiðnaðarskólanum 

 

18.-19.febrúar   

2 x ½ dagur kl.8:30 – 12:00 

Allir velkomnir 

raf.is 


