
 

Afhending lagnakerfa- 
hvernig er best að standa að því? 
 
Bjarni Einarsson fyrrverandi útgerðarstjóri. 
 
Grein með þessu upphafi birtist af Sveini Áka Sverrissyni  
véltæknifræðingur BSc.MPH  í Lagnafréttum 42, á bls.4-6,  
og vakti athygli mína, því kvet ég alla sem  koma nálægt  
lagnakerfum á einhvern hátt að kynna sér hana og lesa vandlega   
oftar en einu sinni.                Bjarni Einarsson 
 
Ástæða þess að þessi grein snart undirritaðan svo kirfilega að hann las hana margoft er eflaust 
sú að fyrir um það bil áratug stóð undirritaður ásamt öðrum frammi fyrir því vandamáli að 
skifta þurfti um upphitun- og loftræstibúnað í Þingeyrarkirkju í Dýrafirði.  
 
Umfangsmikil endurbót stóð yfir á kirkjunni sem var friðuð og varð að endurbyggjast í 
upphaflegri mynd engu mátti breyta hvorki utan dyra né innan það var því nokkur vandi að 
sigla milli skers og báru við lausn á þessum verkefnum.Endurbótanefndinni sem kjörin var til 
þess að stjórna þessum verkefnum var mikill vandi á höndum,og margt var skoðað í þessu 
sambandi en niðurstaðan varð sú að hafa skyldi samband við „Lagnafélag Íslands“ og leita 
eftir ráðgjöf hjá því í þessu tilfelli.  
 
Framkvæmdastjóri félagsins Kristján Ottósson tók málaleitan þessari vel, en bað um nokkurra 
daga frest til að athuga málið .Svar kom frá Kristjáni þar sem fram kemur að hann hafi lagt 
málið fyrir Rafn Jensson verkfræðing og þeir orðið sammála, eftir að hafa skoðað teikningar 
af kirkjunni, um hvers eðlis þetta kerfi þyrfti að vera ef að unnt yrði að koma því fyrir með 
tilliti til verndunarsjónarmiða Húsafriðunarnefndar.  
 
Kristján kom síðan vestur til Þingeyrar og skoðaði hann kirkjuna með tilliti til þess hvort kerfi 
það sem haft var í huga kæmist fyrir í kirkjunni og taldi hann svo vera. Endurbótanefndin  var 
búin að koma sér saman um kvers hún vænti af þessari breytingu á loftræsti og hitunarbúnaði 
kirkjunnar og kom þar ýmislegt til álita. 
 

1. Hitunarkerfið hiti kirkjuna hæfilega og væri auðvelt í notkun. 
2. Loftræstikerfið yrði hljóðlátt en fullnægði þó þeim væntingum sem gerðar yrðu til 

þess.   
3. Að hægt yrði að hafa lágmarkshita á kirkjunni utan notkunartíma hennar. 

 
Nú  þurfti að fá lagnamann inn í verkið, var því leytað persónulega til Kristjáns Ottóssonar hjá 
Lagnafélagi Íslands. Eftir að hafa grennslast fyrir um þau verk sem hann hafði verið viðriðinn 
áður, var ákveðið að fá hann til þess að stýra verkinu frá A til Ö. Fékk hann með sér Rafn 
Jensson verkfræðing, samstarf þeirra var með ágætum,  Rafn kom aldrei vestur. 
 
Það kom í ljós að kjallari undir kirkjunni, reyndist nægjanlega rúmgóður til þess að koma fyrir 
Hita- og Loftræstikerfi sem fyrirhugað var. Loft inntak var sótt í jörðu um 20m frá Kirkjunni 
og tekið inn í kjallarann.  



Undirritaður var byggingarstjóri, og fylgdist grant með hönnun og uppbyggingu hita- og 
loftæstikerfinu. Kristján Ottósson var blikksmíðameistarinn á verkinu og fékk hann menn frá 
Hinni landsfrægu vélsmiðju á Þingeyri sér til aðstoðar. 
Kristján Ottósson skrifaði „Handbók“ fyrir Hita-og loftræstikerfið og er þar mjög ýtarlega 
sagt frá virkni tækja og samvirkni þeirra í kerfinu.  Sjá heimasíðu félagsins lafí.is 
 
Hvert einasta tæki fékk sína kennitölu (númer) og allt spilaði þetta saman virknislega séð. 
Kristján  var mjög harður með eftirfylgni hvað varðar réttar tengingar í rafmagni, ef virknin 
var ekki rétt hjá rafvirkjanum, lét hann rífa upp aftur og breyta þar til rétt virkni úr hverju tæki 
fyrir sig var fundin. 
Í lokin prófaði Kristján hverja og einustu virkni í kerfinu og sá um að allt passaði saman við 
„Handbókina“, sem var og er lykillinn að uppbyggingu og rekstur Hita-og Loftræstikerfis 
Kirkjunnar.  
 
Það var athyglisvert að horfa á þá mælitækni „skynjunartækni“ sem Kristján beitti til að 
tryggja rétta straumstefnu á loftinu sem blásið er inn um ristarnar sem dreifa loftinu um 
kirkjuna án þess að snerta líkama þeirra sem í kirkjunni sitja.  
Með honum í lokasprettinn kom eiginkona hans Þóra Hafdís, sem sat í kirkjunni á 
brjóstahaldaranum einum fata að ofanverðu, og með bera fætur, þannig skynjaði hún 
loftstreymið í kirkjunni. Þessi skynjunar- stillitækni klikkaði ekki. 
 
Það er álit undirritaðs að þarna hafi verið vel að verki staðið og frágangur verksins vandaður 
og til fyrirmyndar. Nú eru liðin tíu ár síðan lagnakerfinu var skilað til eigenda, og á 
þessum tíu árum hefur ekkert bilað í lagnakerfinu, (bara þurft að skipta um síur). Sjón er sögu 
ríkari. 
 

Í sama riti Lagnafréttir 42 er á blaðsíðum 9-12 eftirfarandi: 
 

Hver ber ábyrgð á virkni kerfa við afhendingu? 
Framtíðin í afhendingu lagnakerfa. 

Eftir Friðrik S.Kristinsson byggingatæknifræðing Lagnatækni verkfræðistofa 
 
Þarna kemur margt athyglisvert fram og virðast svörin geta orðið ærið loðin og margvísleg en 
upp úr stendur að Byggingarreglugerð Ríkisins, væntanlega sú nýasta beri mesta ábyrgina að 
frágengnum eigendum  og Byggingastjóra. Það skyldi þó aldrei vera að sá sem heldur á 
Tékkheftinu í það og það skiftið beri að lokum ábyrgðina? 


