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Fundur í Fagráði loftræsikerfa nr. 5 tímabilið 2011-2012 
 

Fundarefni: Ný Byggingarreglugerð, m.t.t. úttekta og virkniprófana kerfa 

Fundardagur: 17.04.2012 Fundartími: 16.30 – 18.00 

Fundarstaður: Lagnatækni, Hamraborg 12 Fundarritari: Kristján Oddur 

Fundarmenn: Kristján Oddur Sæbjörnsson (KOS), Sigurgeir Þórarinsson (SÞ) og Kjartan Mar 
Eiríksson (KME), Guðmundur Jónatansson (GJ) og Kristján Ottóson (KO) 

Dreifing: Fundarmenn, Karl Hákon Karlsson (KHK) og Gunnar Björn Guðbjörnsson (GBG). 

 

Umræðuefni dagsins var hvernig fjallað er um úttektir, prófanir og lokafrágang lagna- og loftræsikerfa 

í nýrri byggingarreglugerð og hver skulu bera ábyrgð á þeim. 

KO tók til máls og lýsti yfir áhyggjum sínum á framsetningu þessara mála í nýútkominni reglugerð. 

Barátta fyrri bættum lokafrágangi lagnakerfa hefur verið keppikefli LAFÍ um árabil og vonir voru 

bundnar við að með nýrri reglugerð kæmu skýrari og bættari umfjöllun um lokafrágang og hver ber 

ábyrgð á þeim. 

Samkvæmt byggingarreglugerðinni í dag bera 3 aðilar ábyrgð á lokafrágangi loftræsikerfa; 

pípulagnameistari, rafvirkjameistari og blikksmíðameistari. KOS lýsti þeirri skoðun sinni að 

virkniprófanir kerfa þyrfti alltaf að láta framkvæma og að þær þyrftu að vera á ábyrgð eins aðila - 

þetta vantar inn í byggingarreglugerð. Rætt var áfram um mikilvægi prófanna og að líklega yrðu þær 

að falla undir ábyrgðarsvið byggingarstjóra. Erfitt hefur reynst í gegnum tíðina að greina 

byggingaryfirvöldum og fleirum mikilvægi þessara prófanna. SÞ minnti á að dýrustu kerfin eru þau 

sem ekki virka. 

Fram kom umræða um hvort faggildu skoðunarstofurnar, sem á að koma á laggirnar með nýrri 

reglugerð, eigi að sjá um framkvæmd virkniprófanna undir ábyrgð byggingarstjóra. Fundarmenn voru 

sammála um að  þetta gæti verið líkleg lending á framkvæmd og ábyrgðarsviði virkniprófanna og 

úttektar. Kafli 3.7, í nýrri reglugerð, fjallar um úttektir mannvirkja. Þar er þeim skipt upp í þrjá flokka; 

áfangaúttektir, öryggisúttektir og lokaúttektir. SÞ gagnrýndi orðið öryggisúttekt og voru menn 

sammála að það væri ekki endilega réttnefni. Að sama skapi voru menn sammála að lokaúttekt ætti í 

raun einungis að vera þar sem pappírum væri safnað saman - allar hefðbundnar úttektir kerfanna yrði 

lokið fyrir það. Rætt var um að líklega yrði virkniprófanir kerfa best staðsettar undir öryggisúttektum í 

núverandi skiptingu reglugerðarinnar. KME benti á að líða geta 3 ár frá öryggisúttekt til lokaúttektar.  

Fram þarf að fara nánari skoðun á því hvernig fella skuli virkniprófanir og úttektir undir faggildar 

skoðunarstofur. Skv. reglugerð eiga þær að starfa samkvæmt skoðunarhandbókum sem ekki eru 

orðnar tilbúnar hjá Mannvirkjastofnun. Koma þarf upp regluverki um hvernig þessi vinna yrði. Sem 

dæmi: Komi skoðunarstofa að verki til prófanna og finni mistök/villur, stoppi hún á fjórðu villu og 

komi ekki aftur að prófunum fyrr en þær hafa verið leiðréttar. 

Stefnt er að næsta fundi eftir u.þ.b. 3 vikur. Boðað verður til hans síðar. 

  

 


