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Stjórn
Lagnafélags Íslands 

starfsárið 2009 til 2010

Stjórn LAFÍ sitjandi f.v. Frans Árnason tæknifræðingur, veitustjóri Norðurorku hf og stjórnarformaður Samorku, Þórir 
Guðmundsson verkfræðingur, forstöðumaður hústæknisviðs Hátækni hf. formaður LAFÍ, Helgi Pálsson þjónustufulltrúi Félags iðn- 
og tæknigreina.
Standandi f.v. Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur, Mannviti hf., Vigfús Halldórsson byggingarfræðingur, forstöðumaður 
framkvæmda Fasteignum ríkisins, Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambanda íslenskra sveitarfélaga,  
Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur, Verkís hf, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
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Á DÖFINNI

RÁÐSTEFNA
Ráðstefnan verður haldin í mars 2010
af Lagnafélagi Íslands, í samvinnu við,

Umhverfisstofnun,
Umhverfisráðuneytið, Brunamálastofnun,

Samband íslenskra sveitarfélaga,

Verkfræðingafélag Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands,

Framkvæmdasýslu ríkisins, Fasteignir ríkisins,

Félag pípulagningameistara, Félag blikksmiðjueigenda

UM MÁLEFNIÐ

Skýrsla um úttekt á hita- og loftræstikerfum
í þrjátíu og fimm opinberum byggingum

á landsvísu, unnin 2007 til 2009.

Að þessu verki hafa komið
fimm stærstu verkfræðistofur landsins,

auk fleiri aðila

NÁNAR AUGLÝST SÍÐAR:



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

�

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Föstudaginn 18. september 2009 veitti Lagnafélag Íslands lagnaverkinu í Grunnskólanum á 
Ísafirði viðurkenningu fyrir „Lofsvert lagnaverk 2008“. 

Þeir sem viðurkenningu hlutu eru eftirfarandi.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Efla hf., Ferill ehf., Aðalblikk ehf., A.V. pípulagnir ehf. Straumur 

ehf., Arkiteo ehf. og Grunnskólinn Ísafirði. 

Þá var veitt viðurkenning til tveggja heiðursmanna.
Sveins Torfa Sveinssonar verkfræðings og Kristjáns Gunnarssonar vélvirkja.

„Lofsvert lagnaverk 2008“

Aftasta röð f.v. Friðbjörn Óskarsson Straumi, Árni Árnason Efla hf., Einar Ólafsson Arkiteo ehf.
Miðröð f.v. Sigurður Þórðarson Straumi ehf., Ólafur Kristjánsson Straumi ehf., Valgeir Scott A.V. Pípulagnir 
ehf., Páll Harðarson A.V. Pípulaginr ehf., Alfreð Erlingsson A.V. Pípulagnir ehf., Bjarni Valur Ólafsson Aðalblikk 
ehf., Gunnar Þór Jóhannsson Aðalblikk ehf.
Fremstaröðin f.v. Rafn Pálsson Straumi ehf., Kristján Ásgeirsson A.V. Pípulagnir ehf., Þráinn Eyjólfsson 
A.V. Pípulagnir ehf., Gísli Gunnlaugsson Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Sveinn D. K. Lyngmo Tækniþjónusta 
Vestfjarða ehf., Kristján Gunnarsson vélvirki, Sveinfríður Olga Veturliðadóttir Skólastjóri Grunnskóla Ísafjarðar, 
fremstur á myndinni er  Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands. 

Á myndina vantar fulltrúa frá Ferill ehf. og Svein Torfa Sveinsson verkfræðing.
Ljósmynd: Hálfdán Bjarki Háldánarson
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Ávarp
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

Halldór Halldórsson

Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og for-
maður Sambands íslenskra sveitarfélaga flutti ávarp við 
hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði þann 18. sep-
tember 2009 við afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2008“.

Mín afstaða til viðurkenningar Lagnafélags Íslands er sú að mér 
finnst hún lofsverð. 

Veiting viðurkenningarinnar er staðfesting á því að verkið lofi 
meistarann, eins og sagt er. 

Það fólk sem vinnur verk af þessum toga og skilar góðu verki er án 
efa stolt af fagsviði sínu. 

Slíkt stolt tryggir betra verk og meiri gæði. 

Viðurkenning Lagnafélags Íslands ýtir undir þetta stolt að mínu mati og tryggir meiri gæði         
verka.

Allir þurfa klapp á bakið fyrir vel unnin störf og það gerir Lagnafélag Íslands svo eftir er tekið.

Fyrir samfélagið er viðurkenningin mikils virði því hún staðfestir gæði og góða verkþekkingu sem 
samfélagið býr að og þarf á að halda.

Ég tel að halda eigi áfram að veita viðurkenningar Lagnafélags Íslands.
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Ávarp
Þórir Guðmundsson, verkfræðingur

Þórir Guðmundsson

Þórir Guðmundsson verkfræðingur, forstöðumaður hús-
tæknisviðs Hátækni hf. og formaður Lagnafélags Íslands 
flutti ávarp við hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði 
þann 18. september 2009 við afhendingu „Lofsvert lagnaverk 
2008“.

Þórir ávarpaði forseta Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Bæjar-
stjóra og aðra gesti.

Mér er það sérstök ánægja að vera hér á þessari hátíðarstund 
þegar afhending á viðurkenningum fyrir lofsvert lagnaverk fer fram 
í nítjánda skipti.Þáttur lagna í húsum er ákaflega þýðingarmikill og 
þegar best tekst til þá tekur hinn almenni notandi nánast ekki eftir 
því að lagnakerfin séu í húsinu. 

Lagnamenn segja oft að bestu vísbendingar um að vel hafi tekist 
til í hönnun og framkvæmd sé að ekkert hefur heyrst frá verkkaupa. Byggingar verða sífellt flóknari 
og kröfurnar meiri. Hús verða þéttari og þörf og kröfur fyrir hita, kælingu og loftræstingar hafa 
aukist  mikið. 

Til að uppfylla þessar kröfur hafa komið fram margar nýjungar. Það er af sem áður var að neyslu-
vatn var lagt úr galvanhúðuðu járni og hitalögn var úr svörtu járni. Í dag er hægt að velja um tugir 
gerða af rörum úr hinum ýmsu efnum  td. plasti. Sum henta í eitt, en ekki í annað. 

Til að tryggja gæði lagnakerfa þurfa allir sem að þeim koma að vera fagmenn með breiða faglega 
þekkingu á  lagnakerfum. 

Þetta á bæði við um hönnuði,  iðnmeistara, og ekki síst byggingareftirlitsmenn og  opinbera 
eftirlitsaðila eins og byggingafulltrúa. En það er ekki nóg að vanda verkið sjálft það verður að skilja 
svo við lagnakerfin að hægt sé að sinna eðlilegu viðhaldi þeirra. 

Það er eingöngu gert með þeim hætti að hönnuður skrifi „Handbók“ yfir viðkomandi lagnakerfi 
og lýsi þar öllum byggingarþáttum lagnakerfanna, eins og segir í „Handbók lagnakerfa nr. 29“ 
útgefin af Lagnafélagi Íslands. 

Þetta er gífulega mikilvægur þáttur í þeirri fjárfestingu sem bygging er. Í verklok þarf að fara 
fram úttekt af óháðum utanaðkomandi fagaðila á lokafrágangi lagnakerfana svo það sé tryggt að 
öllum þessum þáttum sé lokið á fullnægjandi hátt. Lagnafélag Íslands hefur lengi barist fyrir bættri 
lagnamenningu hér á landi. 

Þar hefur Kristján Ottósson farið fremstur og verið óþreytandi í að benda mönnum á hvað betur 
mætti fara. Þetta starf hefur ekki alltaf verið öllum þóknanlegt en menn hafa séð að árangur hefur 
náðst og engin deilir um að markmiðið er þarft.

Þannig hefur Lagnafélag íslands sinnt mikilvægu hlutverki í að innleiða gerð handbóka fyrir        
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lagnakerfi. Skilningur er nú kominn fyrir því að handbækur séu gerðar. Nú er unnið að því að koma 
því inn í byggingareglugerð að úttekt sé gerð á lokafrágangi lagnakerfanna af óháðum utanaðkom-
andi fagaðila.  Hér er  um stórt mál að ræða fyrir lagnamenn. 

Ég vil hrósa Lagnafélagi Íslands fyrir að hafa í 23 ár staðið vörð um fagmál lagnamanna og hafa 
dregið fram það sem vel er gert í lagnamálum og veita viðurkenningar fyrir. 

Enfremur vill ég þakka viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands fyrir vel unnin störf.Í dag fögnum 
við vel unnu verki hér við Grunnskóla Ísafjarðar og heiðrum einstaklinga sem hafa skilað góðu verki 
á sinni starfsævi og verið öðrum til fyrirmyndar á því sviði. 

Ég vill að lokum óska ykkur öllum viðurkenningarhöfum innilega til hamingju.     

Viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands

Kallar eftir tilnefningum um lagnaverk
til skoðunar sem lofsvert lagnaverk.

Allir geta tilnefnt verk til skoðunar, gefið auga góðu verki
og tilkynnið í síma 892 4428 eða á netfang: lafi@simnet.is

Stöndum saman, eflum gott hugvit og handverk.
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Ávarp
Dr. Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur

Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur form. Viður-    
kenningarnefndar LAFÍ flutti ávarp við hátíðlega athöfn 
í Grunnskólanum á Ísafirði þann 18. september 2009 við 
afhendingu „Lofsvertlagnaverk 2008“.

Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð 
lagnaverk fyrir 18 árum Tilgangur viðurkenninganna er að efla 
gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, efla þróun 
í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum og 
lagnaefnum.  Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað að 
vera hönnuðum og iðnaðarmönnum hvatning til að afla sér aukinar 
menntunnar á sviði lagnamála.

Nefndin leggur áherslu á, við mat á loftræsti- og hitakerfum, að greinargóð lýsing liggi fyrir á 
samvirkni tækja og tækjalista.  Einnig að skýrsla 
verktaka liggi fyrir um stillingu lagnakerfanna 
og tækja þeirra og að almenna úttekt á þeim 
hafi farið fram. 

Allur lokafrágangur sé eins og lýst er í Hand-
bók lagnakerfa nr 29

 Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum 
mönnum.  Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vé-
laverkfræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur 
Bjarnason, blikksmíðameistari, Páll Bjarnason,  
pípulagningarmeistari og Kristján Nielsen, raf-
virki.  Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, 
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.

Fyrir árið 2008 veitir Lagnafélag Íslands 
viðurkenningu fyrir heildarverk. Þá eru tveimur 

heiðursmönnum veitt viðurkenning fyrir ævistarf að lagnamálum.
Grunnskólinn á Ísafirði varð að þessu sinni fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd Lagnafélags 

Íslands og hlýtur viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk árið 2008.
Í kjallara Gamla barnaskólans eru inntök fyrir hitaveitu og kalt neysluvatn.  Þar eru einnig ten-

gi- og deiligrindur fyrir heitt neysluvatn, gólfhita, snjóbræðslu og hitun loftræstikerfa. Í kjallara  
viðbyggingar er vatnsinntak fyrir vatnsúðakerfi ásamt dælu- og stjórnbúnaði.

Loftræstisamstæður eru allar með endurvinnslutækjum sem nýta  �0-80 % af hitanum úr 

Dr. Valdimar K. Jónsson
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bakrásarloftinu sem blásið er út úr húsinu.
Neysluvatn er hitað upp með varmaskipti sem 

staðsettur er í kjallara hússins, hámarkshiti á 
heitu vatni er stiltur á ��°C.  

Vatnsúðakerfi er í allri byggingunni, stofnla-
gnir voru einnig lagðar fyrir væntanlegt kerfi í 
„Nýja barnaskólann“. Kerfið er blautkerfi með 
misturstútum sem mynda mjög fínan vatnsúða 
við opnun.

Mér er það sérstök ánæga og heiður að fá 
tækifæri til að vera formaður viðurkenningar-
nefndar  Lagnafélag Íslands til að veita gamla 
barnaskólaum  mínum viðurkenningu.  

Af þeim 18  viðurkenningum sem veittar hafa 
verið hafa 16 verið í Reykjavík og 
nágrenni. Ein á Akureyri, ein í Vest-
manneyjum og nú hér á Ísafirði. 

Þeir sem hlutu viðurkenningu: 
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Efla 

hf. Ferill ehf., Aðalblikk ehf., A.V. 
pípulagnir ehf., Straumur ehf., Arkiteo 
ehf. og Grunnskólinn Ísafirði.

Þá var veitt viðurkenning til 
tveggja heiðursmanna.

Sveinn Torfi Sveinsson og
Kristján Gunnarsson
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Myndir úr hófinu hjá Grunnskóla Ísafjarðar 18. sept. 2009
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Myndir úr hófinu hjá Grunnskóla Ísafjarðar 18. sept. 2009

Kristján Ottósson Dr. Valdimar K. Jónsson Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar 
Grímsson

Alfreð Erlingsson Halldór Halldórsson Þórir Guðmundsson, formaðiur

Það var glatt á hjalla við matarborðið í Lækjartungu á Þingeyri hjá framkvæmdastjóra LAFÍ og hans konu eftir 
afhendingu á viðurkenningunum 18. okt. 2009. Morguninn eftir var ekið út í Svalvoga eftir hrikalegasta vegi 
landsins. Á myndinni eru: Þóra Hafdís Þórarinsdóttir, Hjálmar Jónsson, Hildur Björg Sandholt, Þórður Ólafur 
Búason og dr. Valdimar K. Jónsson.  Ljósmynd: Kristján Ottósson

Ljósmyndir bls. 10,11 og 12: Hálfdán Bjarki Háldánarson og Hjálmar Jónsson
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Heiðursmannaviðurkenning
Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur var 

sæmdur Viðurkenningarskjali Lagnafélags 
Íslands og silfurmerki félagsins við hátíð-
lega athöfn á Ísafirði þann 18. september 
2009.

Sveinn Torfi fæddist 2. janúar 192� á Hvítárbakka, 
Andakílshreppi í Borgarfirði.

 
Námsferill: 

Stúdent frá MR 19��.Fyrrihlutapróf í verkfræði frá HÍ. 
19��.               

Próf í byggingaverkfræði frá DTH. Í Kaupmannahöfn 
19�9.                                                           
Starfsferill: 

Var verkfræðingur hjá Hitaveitu Reykjavíkur 19�9-
19�1,deildarverkfræðingur frá  19�0-19�1. Hann star-
frækti sína eigin verkfræðistofu frá 19�1 til 2002, hætti 
þá vegna aldurs.           

Meðal verkefna voru margvísleg störf fyrir Garðabæ, svo sem hönnun á öllum  götum og lögn-
um  (vatns og skolplagnir) í eldri hverfum bæjarins. Hann var frumkvöðull hér á landi með ýms-
ar nýjungar í loftræstikerfum svo sem varmaendurvinnslu  sem sett var upp í Garðaskóla með 
góðum árangri. Hann flutti inn tæki frá Þýskalandi t.d. frá TROX og fleiri aðilum og var mjög 
virtur alstaðar vegna staðfestu og heiðarleika.

                                                                                                                                                            
Félags og trúnaðarstörf: 

Starfaði í ritnefnd Ökuþórs, tímarits FÍB,frá 19�0 til 19�2 var formaður FÍB frá 19�2-19��. 
Hann starfaði í byggingarnefnd Garðabæjar  frá 19�8 til 19�9 og formaður í nokkur ár. Var í 
almannavarnarnefnd Hafnarfjarðar frá 19�1 til 199� og formaður frá 198�. Sveinn var í stjórn 
Hagtryggingar hf. 19�� -198� og  í landsþjónustunefnd AA-samtakana frá 199�.        

                                                                                                                                 
Viðurkenningar: 

Heiðursfélagi FÍB. frá 19�9                                                                     
Heiðraður 200� vegna starfa sinna fyrir Frímúrarastúkuna Hamar í Hafnarfirði.                                                             
Eiginkona Sveins Torfa var Ida Elísabet Hinriksdóttir fædd 8. apríl 192� í Stavanger í Noregi, 

dáin 19. ágúst 200�. Þau eignuðust tvær dætur og einn son, en Sveinn átti eina dóttur fyrir.

f.v. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri 
LAFÍ,
Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur, dr. 
Valdimar K. Jónsson prófessor formaður 
Viðurkenningarnefndar LAFÍ.   
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Heiðursmannaviðurkenning
Kristján Gunnarsson vélvirkjameistari var 

sæmdur Viðurkenningarskjali Lagnafélags 
Íslands og silfurmerki félagsins við hátíðlega 
athöfn á Ísafirði þann 18. september 2009.

Kristján er fæddur á Hofi í Kirkjubólsdal í Dýrafirði 19. 
maí 19�3, og ólst upp á Hofi til 1� ára aldurs og vann 
við hin venjulegu sveitastörf, eins og þau tíðkuðust í þá 
daga. 

Fyrsta launaða starfið  hófst við verslunarstörf 19�� og 
stóð í 3 ár, fólst í   afgreiðslu og sækja vörur á 2ja hjóla 
handvagni á vöruafgreiðslur skipafélaga.

Hann vann í  tvö sumur 19�0 og 19�1 við borun og 
sprengingar á Dynjandisheiði. Þá voru notaðir hand-
skotholuloftborar sem voru hávaðasamir, en engar heyr-
nahlífar og höfuðhjálmar voru þá til. 

Verkstjórinn sagði við strákana, þegar sprengt var, fylgist með grjótinu í loftinu og færið ykkur 
undan ef það stefnir á ykkur. 

Kristán stundaði framhaldsnám í héraðskólanum í Reykjanesi og lauk þaðan prófi 19�2. Hann 
vann í frystihúsi Kaupfélags Dýrfirðinga við landanir og afgreiðslu á ís til bátana. Var á sjó eina 
netavertíð á Fjölni  frá Þingeyri, en ekki átti sjómenskan við hann.

Um sumarið 19�2 byrjaði  Kristján í vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar, vann fyrst í járn-
steypunni í fjögur ár, en var síðan færður yfir í  vélsmiðju og renniverkstæðið, og þá fór hann á 
iðnsamning í vélvirkjun. 

Iðnskólinn á Þingeyri var stundaður  á kvöldin  eftir vinnu, menn mættu kl. 1�.00 - 19.00 og aftur 
eftir kvöldmat   kl. 20.00 - 22.00 öll kvöld vikunnar yfir veturinn.

Kristján tók sveinspróf  í vélvirkjun 19�1.  Hann öðlaðist meistarabréf í iðninni árið 1980.
Ýmislegt fékk Kristján að reyna á þessum árum, það minnisstæðasta var meðal annars vinna við 

bresku togarana sem var mikil á þessum árum og oft erfið, skríða þurfti inn í heita gufu-    katlana  
til að valsa þar út  lek rör. 

Þá þurfti oft í hörkufrosti að fara í kaldan sjóinn til að bjarga togurum sem voru með togvír í 
skrúfunni, fara þá í froskköfunar blautbúning til að ná togvír úr skrúfu skipsins sem var oft þræl 
vafin og pressaður milli skrúfu og öxullegu. 

Oft var tekið það ráð að losa sundur skrúfuöxul frá vél til að ýta öxlinum aftur og losa þannig um 
vírinn, síðan að fara aftur niður að skrúfu og vefja vírinn ofan af.  Þetta var oft varasöm vinna því 
vírinn gat sprottið upp eins og fjöður þegar verið var að losa hann.

Kristján var bíósýningarstjóri  félagsheimilisins á Þingeyri í um 1� ár, þar til bíóið hætti fáum 

Kristján Gunnarsson
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árum eftir að sjónvarpið kom til sögunar. 
Hann vann í tvö ár á kvöldvöktum við vélgæslu hjá Rarik  á Þingeyri. Það var síðustu árin áður 

en Mjólkárvirkjun var stækkuð.
Hann er formaður slysavarnadeildar Varnar og Björgunarsveitarinnar Dýra. Var kosin í hrepps-

nefnd Þingeyrarhrepps  og starfaði þar eitt kjörtímabil, fjögur ár. 
Var skipaður slökkviliðsstjóri á Þingeyri 19�8, en eftir sameiningu við Ísafjarðarbæ, hefur hann 

verið liðsstjóri slökkviliðsins á Þingeyri. Hann hefur sinnt í langan tíma sjúkrabílaakstri hjá Rauða 
krossinum á Þingeyri.

Eftir að Vélsmiðja  Guðmundar J. Sigurðssonar var lögð niður árið 199�, stofnaði Kristján Véla 
og bílaþjónu kristjáns ehf. og hefur rekið það fyrirtæki síðan. 

Kristján hefur séð um Vélsmiðju  Guðmundar J. Sigurðssonar, síðan starfssemi hennar var hætt, 
sem nú er orðin safn um vélsmiðjureksur fyrr á tímum og mikið sótt af ferðamönnum. 

Kristján hefur unnið óslitið í �� ár í vélaviðgerðum og því tengdu. Kona Kristjáns er Alda Sigur-
veig Sigurðardóttir og eiga þau 3 uppkomin börn 2 drengi og 1 stúlku.
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Alfreð ávarpaði forseta Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson, viður-
kenningarhafa og aðra gesti.

Það er í mínum huga  margir samverkandi þættir sem skapa þá 
heildarmynd  til þess að viðurkenning sem þessi geti orðið að veru-
leika, því má segja að þegar lagður er grundvöllur að byggingu 
þurfa allir þættir frá grunni til heildarmyndar að spila rétt saman, 
allt frá fyrsta striki sem dregið er á blað til afhendingu lykla að full-
gerðri byggingu.

Þegar þessi bygging sem við nú erum samankomin í  var í smíðum 
þá skynjaði maður það sterkt  að þau hamarshögg sem hér voru 
sleginn voru ákveðin og hnitmiðuð, þar sem  allir lögðust á eitt um að hér  tækist vel til með 
heildarverkið.

Því má  segja að sá góði samhljómur og það góða samstarf sem hér fór fram  á milli allra þeirra 
sem  að verkinu komu, arkitektum, verkkaupa, verktaka, hönnuðum, eftirlitsmönnum, iðnaðar-
mönnum og verkamönnum. Allir þessir aðilar hafa lagt grunn að þessari viðurkenningu sem við 
veitum nú viðtöku hér í dag.

Kæru gestir
Viðurkenning sem þessi hlýtur að hafa  mikið gildi fyrir þá sem hér voru upptaldir og ætti jafn-

framt að vera hvatning um að efla og halda áfram því góða samstarfi og  verklagi sem hér fór 
fram.

  
Að lokum vil ég þakka framkvæmdastjóra, formanni og viðurkenninganefnd Lagnafélags Íslands 

fyrir þennan mikla heiður sem okkur er veittur með þessari viðurkenningu og  vona  jafnframt að 
ég tali fyrir munn allra þeirra sem stóðu að þessu verki,  og segi;   „við erum allir virkilega 
stoltir hér í dag”.

Ávarp
Alfreð Erlingsson pípulagningameistari, flutti ávarp 

við hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði 
þann 18. september 2009 við afhendingu „Lofsvert 

lagnaverk 2008“. 

Alfreð Erlingsson
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Norræna 
vatnstjónaráðstefnan

Þann 3. og �. september hélt norræni vatnstjónahópurinn ráð-
stefnu sína, sem haldin er annað hvert ár. 

Að þessu sinni var ráðstefnan haldinn í Reykjavík á Grand hótelinu 
í samvinnu við Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem sá um ráðstefnu-
haldið og skipulagningu hérlendis. Ráðstefnan var vel sótt og yfir 20 
áhugaverð erindi flutt. Ráðstefnugestir voru frá öllum norðurlönd-
unum 9 Danir, � Finnar, 1� Íslendingar, �3 Norðmenn og 23 Svíar.

Helstu umfjöllunarefni voru:

• Hvað áunnist hefur með starfi vatnstjónahópsins hingað til.
• Hvernig hafa forsendur til að forðast vatnstjón frá lögnum  

 breyst í áranna rás.
• Reynsla af prófunum og eftirliti með þéttilögum í votrýmum.
• Reynslan af rör í rör kerfum.
• Hvernig má draga úr vatnstjónum með aðhaldi á byggingarstað.
• Val lagnaefna eftir aðstæðum.
• Praktísk ráð til að draga úr vatnstjónum, deililausnir.
• Tjónahætta við flísalögn á timburveggi í baðrýmum.
• Viðgerð og endurnýjun lagna með plastfóðrun.
• Tæringar lagna með messingtengjum.
• Votrýmisreglur Norðmanna.
• Þurrkun eftir vatnstjón.
• Vatnstjónatrygging og útfærsla, praktísk ráð.
• Heilbrigðisvottorð eftir vatnstjón.

Auk þessara formlegu umfjöllunar voru umræður líflegar í hléum og framleiðendur sýndu vörur 
og tæknimenn forrit.

Stóru norrænu vatnstjónaverðlaunin, sem veitt eru af þessu tilefni hlaut að þessu sinni Kristján 
Ottósson fyrir brautryðjendastarf að lagnamálum.

Sjá ennfremur fyrirlestraglærur ráðstefnunnar á vefnum www.teknologisk.dk/25275

Jón Sigurjónsson
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Myndir frá ráðstefnunni, 
heimsókn í Hellisheiðavirkjun 

og frá hófinu um kvöldið
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Myndir frá ráðstefnunni, heimsókn í 
Hellisheiðavirkjun og frá hófinu um kvöldið

Ljósmyndir bls. 18 og 19: Kristján Ottósson og Hjálmar Jónsson
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Kristján Ottósson og eiginkona hans, Þóra Hafdís Þórarinsdóttir við móttöku viðurkenningar Norræna 
Vatnstjónaráðsins 2009.

Viðurkenning Norræna 
vatnstjónaráðsins  2009 veitt 

íslenskum lagnamanni

Viðurkenning Norræna vatnstjónaráðsins 2009 (Stora Nordiska Vattenskadepriset ) veitt Íslensk-
um Lagnamanni 

Í tengslum við ráðstefnu Norræna Vatnstjónaráðsins hér á landi var 2009 viðurkenningin veitt 
Kristjáni Ottóssyni  framkvæmdastjóra fyrir áralangt starf að lagnamálum og frumkvöðlastarf við 
stofnun og rekstur Lagnafelags Íslands og Lagnakerfismiðstöðvar Íslands

Kristján Ottósson er fæddur að Svalvogum í Dýrafirði 1�. júlí 193�, hann lauk vélstjóraprófi frá 
Vélskóla Íslands 19�� og hlaut Meistararéttindi í Blikksmíði árið 19�2. 

Kristján hóf störf sem vélstjóri hjá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli og einnig sem vélstjóri á 
fiskiskipum, seinna tóku við blikksmíðastörf á Reykjavíkursvæðinu og sem eftirlitsmaður hjá bygg-
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ingardeild borgarverkfræðings í 13 ár. Kristján rak seinna sitt eigið fyrirtæki Hita- og loftræsti-
þjónustuna ehf. í 12 ár.

Félagsstörf og stéttarbarátta eru honum hugleikin og var Kristján formaður Félags Blikksmiða í 
12 ár. Hann átti sæti í miðsjórn Málm- og skipasmiðasambands Íslands og var skipaður formaður 
fræðslunefndar í blikksmíði. 

Hlaut viðurkenningu frá Félagi blikksmiðjueigenda árið 198� fyrir störf að fræðslumálum.

Kristján er einn aðal frumkvöðull að stofnun Lagnafélags Íslands árið 198�, fyrsti formaður þess 
og framkvæmdastjóri frá upphafi. Það var einnig fyrir tilstuðlan og eldmóð Kristjáns að Lagna-
kerfamiðstöð Íslands var stofnuð árið 1999, Kristján var framkvæmdastjóri miðstöðvarinnar frá 
upphafi.

Kristján hefur verið ötull ritari í fréttabréf Lagnafélags Íslands svo og einnig eru eftir hann fjöl-
margar blaðagreinar. Það er ekki síst fyrir tilstuðlan Kristjáns að fjöldi ráðstefna og fyrirlestra á 
sviði lagnamála hafa verið haldnir hér á landi. Í áraraðir stóð Kristján sem fararstjóri lagnamanna 
á fagsýningar erlendis. 

Viðurkenning Norræna Vatnstjónaráðsins er viðurkenning fyrir þrautseigju og þolinmæði við 
það að halda málefnum lagnamanna á lofti sem og baráttu fyrir faglegri umræðu þvert á fagsvið. 
Viðurkenning Kristjáns er fyrir áralangt starf að lagnamálum og frumkvöðlastarf við stofnun og 
rekstur Lagnafélags Íslands og Lagnakerfismiðstöðvar Íslands. Kristján er nú farin á eftirlaun en 
sinnir áfram sérverkefnum á sviði lagnamála. 
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Heimsókn í 
Kárahnjúkavirkjun

Laugardaginn 3. október 2009 gekkst Verk– og Tæknifræðingafélagið fyrir skemmtiferð austur á 
Kárahnjúkavirkjun. Ferðin hófst kl. 9.1� með flugi frá Reykjavík til Egilsstaða. Þar beið Guðmund-
ur Pétursson yfirverkefnisstjóri Kárahnjúkavirkjunar eftir okkur með bros á vör og bauð okkur að 
ganga upp í rútu og  keyrði beint upp á Kárahnjúka, þar bauð Landsvirkjun til hádegisverðar. Þar 
næst var Kárahnjúkastíflan og Desjárstífla skoðuð og allt mannvirkið þar í kring. Farið var upp að 
Ufsarstíflu og Kelduárstíflu,  þaðan  var ekið niður í Aðgöng tvö og þar þáðar kaffiveitingar. Síðan 
var ekið eins og leið lá niður að stöðvarhúsinu í Fljóstsdal Fljóstsdalsstöð, og þegar þangað kom, 
ók rútan með okkur einn kílómeter inn í fjallið að stöðvarhúsinu. Gengið var inn í stöðvarhúsið og 
stöðin skoðuð undir styrkri stjórn og leiðsögn Guðmundar. Í stöðvarhúsinu eru undirheimar á þrem 
hæðum fullir af “raritati” þar er afar huggulegur frágangur á öllum hlutum og vel um gengið. Þar 
bauð Árni Björnsson framkvæmdastjóri fyrir hönd félaganna upp á hressingu áður en haldið var 
niður til Egilstaða og ferðin endaði með flugferð frá Egilstöðum kl.19.30 til Reykjavíkur. Bestu 
þakkir fyrir ánægjulega og fróðlega ferð, KO.

Kárahnjúkastífa og listaverkið (þyrlupallur) Hraðloki (kúluloki)

Hér horfa menn á „raritatið“ Stöðvarhúsið í Fljótsdal, Fljótsdalsstöð

Ljósmyndir: Kristján Ottósson
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Hér sést eftir stöðvarhúsinu endilöngu og þar standa þeir tveir félagarnir við eina af sex vélum 

stöðvarinnar frá framleiðandanum VA-Tech Escher Wyss, Þýskalandi og Austurríki, hver um sig 115 

MW eða samtals 690 MW.

Fremst á myndinni: Guðmundur Pétursson verkfræðingur og 

yfirverkefnisstjóri Kárahnjúkavirkjunar og dr. Valdimar K. Jónsson prófesor, verkfræðingur frá 

Hnífsdal.
Ljósmynd:  Kristján Ottósson

Kárahnjúkavirkjun
Stöðvarhúsið í Fljótsdal
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Sigurður Grétar Guðmundsson 75 ára

Að kanna hið óþekkta gerir hvert 
starf skemmtilegra. 

Það var kátt í Ráðhúsi Ölfuss í Þorlákshöfn 
laugardaginn 1�. októ-ber.  Þangað lagði 
fjöldi manns leið sína til að samfagna Sigurði 
Grétari Guðmundssyni pípulagningameista-
ra á �� ára afmælinu sem reyndar var þann 
1�. sama mánaðar. Það var létt yfir hópnum 
enda er sá sem afmæli átti léttur í lund og 
alltaf stutt í húmorinn.

Þegar gestir voru á útleið þótti ritstjóra Fré-
ttabréfsins ástæða til að stela nokkrum tíma 
frá Sigurði Grétari og spurði hann fyrst um 
upprunann eins og siður er í landi hér.

Ég fæddist á hinum forna ferjustað yfir 
Þjórsá, Sandhólaferju í Djúpárhreppi í 
Rangárvallasýslu. Þaðan úr sveitum er 
föðurættin en móðurættin er frá Rauðasandi 
í Barðastrandasýslu. Gekk í barnaskóla í 
Þykkvabæ, flutti til Kópavogs árið 19��, átti 
heima þar til ársins 2002 er ég flutti til Þor-
lákshafnar.

En hvað olli því að þú valdir þér þennan starfsvettvang, pípulagnir?
Ég valdi aldrei neitt starf. Ég fékk boð um það sautján ára að koma til náms í pípulögnum hjá 

Gísla Halldórssyni pípulagningameista sem var sveitungi okkar austan úr Holtum. Þetta var árið 
19�2 og það þótti næstum því happdrættisvinningur að komast í iðnnám á þeim tíma. Ég vann 
svo við hefðbundnar pípulagnir eins og iðnin var þá, allt snittað og skrúfað, skólplagnir úr potti 
blý- eða brennisteinspakkaðar. En um 19�0 varð lögn geislahitunar mitt sérsvið og þar fékk ég 
hina bestu æfingu í logsuðu.

Kom ekki til greina hjá þér að fara í frekara nám?
Jú, blessaður vertu. Ég sótti um inngöngu í Vélskólann. Þar á bæ varð uppi fótur og fit, það 

þótti nánast hneyksli að pípulagningamaður ætlaði sér að komast inn í þann skóla. Ég áfrýjaði til 
Menntamálaráðuneytis og þar var því endanlega hafnað. Ég skoðaði einnig möguleika á að fara í 
tæknifræðinám til Svíþjóðar, þar hefði ég líklega komist í skóla en það voru engin fjárráð til þess, 
engin námslaun þekktust þá.

Sigurður Grétar Guðmundsson
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En þú fórst síðar að sækja þér þekkingu til Svíþjóðar í plastsuðu og snjó-
bræðslukerfum og innleiddir slík kerfi á hérlendis upp úr 1970, hvað kom til?

Það þótti mörgum undarlegt uppátæki, mikill meirihluti minna starfsbræðra var á kafi í pípu-
lögnum sem greitt var fyrir eftir uppmælingu, best að vera alltaf að vinna við nánast samskonar 
kerfi frá einu stigahúsi til annars, það gaf mest í aðra hönd. En fyrir mig var það forvitnin og það 
að kanna nýjar slóðir í faginu. Þú nefndir árið 19�0. Það var einmitt það ár ég sem ég flutti inn 
efni og lagði fyrsta hitakerfið úr þunnveggja stálrörum og þrykktum tengjum. Það verður sem sagt 
bylting í pípulögnum um þetta leyti og ég hellti mér inn í þá byltingu.

Þú nefndir uppmælingartaxta pípulagningamanna áðan.  Hefði ekki verið 
skynsamlegra að stunda hefðbundnar pípulagnir í uppmælingu, var það 
ekki fjárhagslega tryggara?

Alveg örugglega, en ég hef víst aldrei haft nef fyrir peningum og hefði örugglega aldrei getað 
orðið útrásarvíkingur. En af tilviljun er maður kominn í ákveðið lífsstarf og þá fann ég þessa miklu 
þörf fyrir að sökkva mér betur niður í fagið, í nýjungar og fá meiri þekkingu. Fyrir mér var það meira 
virði en að vera ævilangt þræll við snittvél. Það er nefnilega þannig að það er hægt að finna í öllum 
störfum afkima sem flestir sneiða hjá en aðeins einfeldningar eins og ég verða að skoða. Það er 
ekkert starf þannig að það bjóði ekki upp á ýmislegt til að gera starfið skemmtilegra. Hjá mér var 
það tæknin og tækninýjungarnar.

Ég heyrði það á ræðum manna hér í dag að þú hefur komið ótrúlega víða 
við. Þú stundaðir nám í leiklist á unga aldri. Kom aldrei til greina að söðla 
alfarið yfir í listina?

Það freistaði örugglega en þar voru atvinnuhorfur ákaflega bágbornar, þá var kvikmyndgerð 
ekki komin af stað hérlendis. Svo niðurstaðan varð pípulagnir á daginn, vonandi með einhverjum 
launum, og leiklist á kvöldin algerlega launalaust. Ég kvæntist árið 19�1 Helgu Harðardóttur og 
er harðgiftur henni enn þann dag í dag. Hún starfaði einnig mikið í leiklistinni en samt tókst okkur 
að eignast eina dóttur og fjóra syni, öll uppkomin og hinir bestu einstaklingar.

 
Svo hefurðu alltaf verið á kafi í félagsmálumm og nokkuð í pólitík, er það 
ekki?

Satt best ð segja hef ég aldrei skilið hvað veldur þessu að ég sogast alltaf og alsstaðar inn í 
félagsmál. Jú, pólitíkin kom líka við sögu. Ég var þó nokkur ár í Bæjarstjórn Kópavogs og varaþing-
maður eitt kjörtímabil endur fyrir löngu, sat tvívegis á þingi sem slíkur, eini pípulagningamaðurinn 
sem þar hefur tyllt sér niður.

Svo hefurðu verið með pennan á lofti, það eru fjölmargir sem þekkja þig af 
pistlunum Lagnafréttir í Fasteignablaði Morgunblaðsins. Það er greinilegt 
að þeir pistlar voru ekki aðeins fróðlegir heldur þótti mörgum þeir skemm-
tilegir og sakna þeirra. Það má einnig spyrja þig um kennslu og gerð kenn-
slubóka?

Það var mjög skemmtilegt að skrifa Lagnafréttir og satt best að segja var ég á þeim árum oft 
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notaður sem upplýsingabanki fagsins. Það voru mjög margir sem hringdu til mín eða sendu mér 
tölvupóst til að spyrja um allt mögulegt, ég á meira að segja nokkur bréf handskrifuð frá eldri 
konum. Eftir viðbrögðum lesenda að dæma þá held ég að þessir pistlar hafi miklu meira verið 
lesnir af konum, þá sá ég fyrst svart á hvítu muninn á kynjunum. Konur voru áhugasamari og 
hlustuðu betur, spurðu aftur ef þær skildu ekki eitthvað. Hjá körlunum kom oft fram þetta enda-
lausa karlagrobb sem við erum víst illa haldnir af. Þó þeir spyrðu eitthvað í byrjun þá var þeirra 
orðræða oftar en ekki komin út í að segja mér sögur að ráðsnilld sinni, hvernig þeir hefðu reddað 
öllu mögulegu. 

En ég kenndi talsvert við Endurmenntun pípulagningamanna og uppgötvuði þá að kennsla er 
bæði skemmtileg og gefandi. Það hafa aldrei verið til eiginlegar kennslubækur fyrir þá sem eru 
að læra pípulagnir og sækja þar af leiðandi Iðnskóla. Ég fékk Samtök iðnaðarins og Orkuveitu 
Reykjavíkur til að leggja fram nokkuð fé til útgáfunnar, sumar bækurnar samdi ég og fékk góða 
tæknimenn til að semja aðrar og Iðnskólaútgáfan gaf þær út 

Ertu enn að sökkva þér niður í fagið og fá nýja sýn á hlutina?
Já eitthvað er ég stundum að dufla við það. Það má segja að ég sé hættur að vinna með hönd-

unum, legg þetta frekar á heilabúið. Sem dæmi get ég nefnt að ég held við séum búin að vera á 
villigötum lengi með gólfhitann, það ágæta kerfi. Þar sést vel hvar við lendum þegar við tökum 
eitthvað gagnrýnislaust upp frá útlöndum. Svo er ég stundum kallaður til þar sem yngri mennirnir 
sjá einhver býsn, hitakerfi sem þeir botna ekkert í, þar á ég við hin ódrepandi geislahitunarkerfi.

Hvar finnst þér vera mestur misbrestur í pípulagnafaginu í dag?
Þar má nefna nokkur atriði. Það sem ég sagði áðan um að taka umhugsunarlaust eitthvað sem 

frá útlöndum kemur, þaðan kemur margt gott en við verðum að vera gagnrýnin.
Ég get orðið arfavitlaus þegar verslunarmenn hafna þrautreyndum lausnum og telja kúnnanum 

trú um að þeir verði að kaupa rándýrar tengigrindur innfluttar þar sem þeirra er ekki þörf. Ég bjarg-
aði nágrönnum mínum tveimur frá því að falla í slíka gryfju og minni þá á það öðru hverju að ég 
hafi sparað hvorum sem nemur 100 flöskum af eðal rauðvíni. En í störfum pípulagningamanna þá 
er ég gagnrýnastur á að fagurfræði virðist á fallandi fæti. Það er stundum skelfilegt að koma inn í 
tengiklefa í nýjum húsum og sjá lagnir í einni bendu, stundum skakkar og hallandi. Þar eiga allar 
lagnir að vera annaðhvort láréttar eða lóðréttar, ekkert þar á milli á að sjást.

Og svo er það lokafrágangurinn, merkingar og upplýsingar, það vantar æði oft.
En nú er mál að linni, ég er nú að halda upp á �� ára afmæli mitt og fjölskyldan bíður.
Og þar með var hann horfinn í faðm fjölskyldunnar. 

Kristján Ottósson
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Fagráð pípulagnakerfa   
Fundur var haldinn í Fagráði pípulagnakerfa 8. október 2009, þar 

ræddu fundarmenn um ýmis mál sem varðar pípulagnafagið. 

Helstu atriði sem fram komu voru eftirfarandi :

Mikil breyting hefur verið á efnisvali síðustu ár.  Ál-PEX-pípur með 
klemmdum samskeytum eru mikið notuð, þar eru pípur og tengi 
klemmd saman, PP-R plast með límdum samskeytum, þunnveggjas-
tálpípur bæði í svörtu og ryðfríu með klemmdum tengistykkjum og 
síðan rör í rör kerfi sem eru PB-eða PEX-plastpípur, þar sem ekki eru 
samsetningar nema í tengikistum og við aftöppunarstaði.  

Það er sannmerkt með þessum kerfum að það þarf kunnáttu og 
æfingu til að umgangast þessi efni og verkfæri þurfa að vera frá 
viðurkendum aðilum. 

Sem dæmi er nauðsynlegt að tangir sem pressa pípur og tengistykki saman, þurfa að vera frá 
sama framleiðanda og pípurnar. 

Tangir þurfa að vera óslitnar og fara reglulega í stillingu til að tryggja að þær pressi rétt saman.

Rör í rör kerfið má alls ekki nota nema innan marka þess sem framleiðandi gefur upp svo sem 
heildarlengd frá dreifikistu að hverri tengingu og fjöldi beygja á leggnum, annars er ekki hægt að 
skipta um innra rörið. 

 
Ál-PEXIÐ þarf að einangra á sama hátt og stálpípur og ef það er notað inn í gifsveggjum með 

stálstoðum skal slíta pípurnar frá stoðunum með slífum því annars er hætta á  því að pípur nuddist 
við stálstoðirnar og myndi hljóð við þenslur. 

   
Hönnuðir þurfa einnig að kynna sér rækilega allar reglur sem þarf að fara eftir og takmarkanir á 

því efni sem valið er,  t.d. þarf að aðgæta að því að ákvörðun um efnisval getur verið mismunandi 
á milli vatns-og hitaveitna á landinu. Upplýsingar um ráðgjöf um efnisval er á www.lagnaval.is

Öll þessi atriði eru víða brotin og þessu verður að breyta.

Fundarmenn höfðu einnig áhyggjur af lokafrágangi verka.
Algengt er að hver fagaðili telur sig hafa lokið sínum verkþætti, án þess að heildarsamræming á 

milli fagaðila hafi farið fram.  Þetta veldur oft byggjandanum vandræðum og skapar óánægju og 
fram koma kvartanir.

Ragnar Kristinsson
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Nauðsynlegt er að fagaðilar og hönnuðir geri úttektir og fari saman yfir virkni kerfanna til að 
tryggja að kerfin vinni skv.forskrift. 

Handbók á að fylgja öllum lagnakerfum, þar sem m.a koma fram virknilýsingar og samverkun 
tækja. Handbókin er nauðsynlegt gagn fyrir rekstraraðila, þegar kemur að viðhaldi kerfa. 

 
Þá kom fram á fundinum að Brunamálastofnun í samvinnu við Umhverfisráðuneytið og Lagna-

félags Íslands er með í undirbúningi að löggilda  úttektarmenn sem taki út lokafrágang lagnakerfa 
og gera stikkprufur á fagmenn og hönnuði og flokka menn eftir gæðum.

Fundarmenn voru sammála um að koma á málstofu-fræðslufundi í vetur til að ræða þessi mál 
ásamt fleiru sem tengist faginu, lagt er til að Lagnafélag Íslands komi á slíkum fundi eftir áramót.

Ritari:  Ragnar Kristinsson formaður Fagráðs pípulagnakerfa.

Sitjandi f.v. Ragnar Kristinsson véltæknifræðingur sviðstjóri lagna og loftræstinga Mannvit og formaður 
Fagráðsins, Hilmar Hjartarson pípulagningameistari, Stefán Hjalti Helgason byggingarverkfræðingur Verkís.
Standandi f.v.   Heiðar Jónsson byggingartæknifræðingur Mannvit, Andrés Þ. Hinriksson 
pípulagningameistari, Jóhannes G. Pétursson pípulagningameistari.
          
        Ljósmynd: Kristján Ottósson
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Fagráð stjórnkerfa
Fagráð stjórnkerfa kom saman til fundar 15. október 2009.  Á fundinum 
voru rædd ýmis mál sem varða lagnakerfi, frágang þeirra og rekstur.

  
Helstu atriði umræðunnar voru eftirfarandi: 

Fundarmenn voru sammála um að almennt séu til margar góðar 
lausnir fyrir stjórnbúnað sem   henta mismunandi kerfum að stærð 
og fyrirkomulagi.  Val stjórnbúnaðar ræðst af stærð og umfangi 
kerfa og þeim upplýsingum (sérstaklega í stærri kerfum) sem óskað 
er að safnað sé í rauntíma um rekstur þeirra. Skil á prófunum og 
stillingum kerfa er þó með mismunandi hætti og voru fundarmenn 
sammála um að nauðsynlegt er að bæta þar úr. 

Þar koma aðallega til skoðunar eftirtalin atriði:

Sitjandi f.v. Guðmundur Jóhannsson rafvirkjameistari Rafloft, Rúnar Bachmann rafvirki Verkís formaður 
Fagráðsins, Kristján Nielsen rafvirki Hátækni.
Standandi f.v. Sigurður Sigurðarson rafvirki/rafmagnsiðnfræðingur Hitastýring, Sigurður G. Símonarson 
rafmagnsverkfræðingur Mannvit, Sigurður Grímsson rafmagnsverkfræðingur Ferill.

Ljósmynd: Kristján Ottósson

Rúnar Bachmann
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Vinna við prófanir og stillingar kerfa getur verið mismunandi mikil, sérstaklega ef ekki 
hefur tekist vel til um val búnaðar í kerfin.

Leggja þarf áherslu á gerð rekstrarleiðbeininga fyrir þá sem umgangast kerfin.

Nokkuð er um að ekki sé gengið frá handbókum sérstaklega um smærri kerfi.  Nokkuð 
hefur borið á því að eigendur (verkkaupar) dragi úr þegar kemur að þessum þætti.

Auka þarf fræðslu til eigenda kerfa um þann rekstrarsparnað sem getur falist í að til séu 
góðar rekstrarleiðbeiningar og handbækur um þau kerfi sem þeir eru að reka.

Á fundinum var nokkuð fjallað um óháðar úttektir á lagnakerfum og með hvaða hætti best er að 
koma því fyrir. Fram kom að Brunamálastofnun í samvinnu við Umhverfisráðuneytið og Lagnafélag 
Íslands er að undirbúa að löggilda úttektarmenn til starfa við úttektir lagnakerfa.  Fundarmenn 
voru sammála um að vanda þarf til þess ferils sem slíkar úttektir verða settar í og að gildi þeirra sé 
gert augljóst þeim sem hag geta haft af slíkum úttektum.

1.

2.

3.

�.




