
Reykjavík, 15.nóvember  2017 

 

Sveinspróf í pípulögnum. 
 

 

Ágæti próftaki. 
 

Sveinspróf í pípulögnum verður haldið í húsnæði IÐUNNAR fræðsluseturs, Vatnagörðum 20, 104 
Reykjavík sem hér segir. 
 

Tímasetning: 
 

mánudaginn, skriflegt próf   4.des    kl.15.00 –16:30   
þriðjudagur      5.des    kl. 8.00 – 18.00 

miðvikudagur      6.des  kl. 8.00 -  18.00 

fimmtudagur         7.des    kl. 8.00 – 15:00 
 

Skriflega prófið hefst, mánudaginn 4.des kl. 15:00 í Vatnagörðum 20,104 Reykjavík í húsi Iðunnar 
fræðsluseturs. Prófað er úr 10 spurningum almennt úr pípulögnum og gerð efnislista, sem viðkomandi 
á að gera eftir teikningu af prófstykkinu.   
 

Skriflega prófið stendur frá kl. 15:00-16:30   
Ef próftaki mætir 10 mínútum of seint fær hann ekki að taka próf. 
 

Mæting í verklegt próf stundvíslega kl. 8.00 með vélar og verkfæri.   Meðal þess sem prófað er:  
Logsuða, lóðning, plastsuða ( PPR og PEH), silfurkveiking, beygingar, snittun, samsetningar 
(þrýstitangir), máltaka og þéttleiki. Meðfylgjandi er prófþáttalýsing.  
 
Greiða þarf efnisgjald sem er 90.000 kr og sveinsbréfagjald kr. 8.300.   Skilyrði að gjöld séu að 
fullu greidd fyrir töku prófs. Greiðsluseðill mun birtast í heimabanka og verður sendur út á 
næstu dögum.   
 

Í skriflega prófinu er heimilt að taka með sér byggingarreglugerð, kvarðastiku og skriffæri.  Í verklega 
prófinu  þarf handverkfæri, suðuvélar, beygjuvélar og aðrar vélar sem viðkemur prófinu. 
 

IÐAN fræðslusetur býður sveinsprófstökum náms- og starfsráðgjöf.  Náms- og starfsráðgjafar geta 
meðal annar aðstoðað einstaklinga vegna prófkvíða.  Þeir aðstoða einnig þá sem þurfa sérúrræði við 
próftöku svo sem vegna lesblindu og þarf þá að framvísa viðeigandi gögnum vegna þess.  Frekari 
upplýsingar fást hjá náms- og starfsráðgjöfum IÐUNNAR fræðsluseturs í síma 590 – 6400.  Einnig er 
hægt að senda tölvupóst á radgjof@idan.is fyrir 28. nóv n.k.  
 

Notkun GSM síma er bönnuð með próf stendur yfir, einnig er utankomandi aðilum bannaður aðgangur 
að prófstað. 
 

Ef óskað er frekari upplýsinga er hægt að hringja í undirritaðan í síma 892-3639 milli kl. 8.00 – 18.00 
alla virka daga. 
 

 

Með von um velgengni og góðan árangur í prófinu. 
 

___________________________________________________________ 

Virðingarfyllst, 
 

Ólafur Guðmundsson 

formaður prófnefndar 
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