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7.1 Inngangur 
Fráveita er án efa einn mikilvægasti hluti grunnkerfis hvers sveitarfélags og því nauðsynlegt að tryggja 

henni hátt rekstraröryggi á öllum tímum. Það er einungis gert með stöðugri vöktun á ástandi hennar 

og markvissu viðhaldi og koma þannig í veg fyrir óásættanlega hnignun og bilanir. Fráveita er ólík 

öðrum mannvirkjum að því leyti að hún er vart sýnileg þar sem hún liggur undir götum og stígum, og 

fær því minni athygli nema eitthvað bjáti á í rekstri og þjónusta við íbúa skerðist. 

Meðalíbúi þarf að koma frá sér nærri 300 lítrum af skólpi á dag. Ofanvatn frá þökum og flötum auk 

skólps frá rekstraraðilum þarf einnig að skila sér til viðtaka.  Reynt er að draga úr myndun skólps t.d. 

með endurnotkun hitaveituvatns eða að koma regnvatni í nálægustu vatnsviðtaka, t.d. grunnvatn, 

tjarnir eða læki. Áætla má að nærri 8-10 m af fráveitulögnum séu á hvern íbúa í þéttbýli hérlendis (án 

heimæða). Í Reykjavík, á Akranesi og í Borgarbyggð er fráveitukerfið sem Orkuveita Reykjavíkur (OR) 

rekur rúmir 1.000 km að lengd.    

Reglubundið eftirlit og fyrirbyggjandi viðhald eru því nauðsynlegir þættir í rekstri fráveitukerfis. 

Skoðun kerfis, ástandsgreining, mat og áætlanagerð og viðgerðir eru hluti þess. 

Kaflinn takmarkast við endurnýjun á eldri lögnum og brunnum fráveitukerfis, en ýmiss önnur 

mannvirki, kerfishlutar og búnaður teljast einnig til kerfanna. Miðað er við sjálfrennslikerfi og að 

lagnir og brunnar séu að mestu úr steinsteypu þar sem lítið var um notkun annarra efna hérlendis 

fyrir nokkrum áratugum.  Önnur takmörkun er að einungis er tekið á endurnýjun með aðferðum þar 

sem gert er við lögnina þar sem hún er í jörðinni og einungis þeim aðferðum sem mest hefur verið 

beitt hér á landi. 

Ýmsar aðferðir eru þekktar til stjórnunar viðhalds á mannvirkjum og er aðeins rætt um þær hér auk 

ýmissa praktískra atriða sem nýst geta við ákvarðanatöku. 

Í lögum um uppbyggingu og rekstur fráveitna (1) er tilgreint að allir eigendur fráveitna skulu sjá um 

að þeim sé vel við haldið. Á þetta við hvort sem um er að ræða eigendur fráveitu húsa, stofnlagna, 

safnkerfa eða fráveitutenginga. Byggingarreglugerð (2), grein 188, fjallar almennt um lagnir og segir 

að lagnakerfi eigi að þola það ytra og innra álag sem vænta má að þau verði fyrir á endingartíma 

þeirra og efni sem í þau eru notuð skuli standast þau efnaáhrif sem vænta má að þau verði fyrir. Þar 

er vísað í íslenskan staðal um frárennslislagnir í jörðu (3) frá 1975, en hann mun vera í endurskoðun. 

7.2 Áraun og hnignun 

7.2.1 Hvað veldur 
Utan á rör grafin í jörðu verka jafnan þrýstikraftar frá jarðvegi og í sumum tilfellum vatnsþrýstingur 

þar sem grunnvatnstaða er há. Að auki getur verið álag á rörin frá umferð eða tímabundnum þunga 

fargs. Við lagningu röra og gatnagerð verkar svo tímabundinn þrýstingur frá víbringi þjöppunartækja 

sem valdið getur ofraun á rör, sé ekki rétt að verki staðið. Draga má þá ályktun út frá greiningum á 

fráveitukerfi OR að stóran hluta sprungna í eldri kerfum megi rekja til vinnu við byggingu kerfanna og 

ekki þarf eingöngu að líta til eldri kerfa í þessu sambandi, því mörg nýleg dæmi eru um skemmdir á 

rörum vegna rangrar aðferðarfræði við þjöppun eða vegna notkunar rangra jarðefna umhverfis rör. 

Nú er því oft gerð krafa um myndun og skoðun nýrra lagnakerfa og er það þá hluti verkeftirlits.     
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Skertur styrkur röra vegna galla eða meðhöndlunar í framleiðslu, t.d. ónógur þurrktími, slæmar 

þurrkaðstæður, léleg steypa eða hnjask í flutningi getur leitt til sprungumyndunar í rörum. Ástæða 

hnignunar getur því auk annars verið skortur á gæðaeftirliti sem tryggja á að framleiðslan sé í lagi.  

Sprungur sem sjást við skoðun af myndunum í rörum eru af ýmsum toga og oft má lesa líklegan 

orsakavald út frá gerð þeirra. Sprungur í steinrörum eru með algengustu skráðu skemmdum í 

gömlum fráveitukerfum. Sumar þessara sprungna veikja burðarstyrk röranna til muna og draga 

jafnframt úr endingu þeirra. 

Önnur áraun utan á rör, líklega ekki algeng hér þó, er súr jarðvegur sem liggur að rörum og getur með 

tíma valdið aukinni tæringu á steypu. Að auki getur sjór sem liggur að rörum þar sem sjávarfalla gætir 

líka valdið efnafræðilegri áraun á steinrörin, sérstaklega ef um járnbent rör er að ræða. 

Innan á rör verkar líka oft efnafræðileg áraun frá innihaldi fráveituvatns, þá helst sýrum. Þetta er vel 

þekkt hér á landi, þar sem iðnaður eða annar rekstur sleppir af og til eða stöðugt út mjög súru 

fráveituvatni, t.d. mjólkuriðnaðurinn eða rafgeymaverkstæði. Steypan er mjög basísk og sýrur leysa 

því upp sementsefjuna sem umlykur fylliefnið.  

Sýra sem bakteríur mynda er einnig vel þekktur skaðvaldur og getur hún tært rör mikið.  Bakteríurnar 

sem vaxa í rörum mynda slímhúð á yfirborði þeirra og sýran tærir rörin á skemmri eða lengri tíma. 

Um svokallaðar thiobachilli bakteríur er að ræða og sýran er brennisteinssýra. Skilyrði fyri vexti 

bakteríanna eru oft ákjósanleg í rörunum því þar er raki, hiti og öll efni sem þarf til vaxtar. 

Rör og rörakerfi geta orðið fyrir ýmiskonar áraun auk þess sem nefnt er hér s.s. vegna jarðskjálfta, 

núningsslits og háþrýstiþvottar. 

7.2.2 Skemmdir og atvik 

Skemmdir á rörum og ágallar eru margbreytilegir og eru jafnan afleiðing langtíma- eða skyndiáraunar 

á rörin, eins og lýst er að framan, eða lélegra vinnubragða, rangra útfærslna eða rangs efnisvals. Hér 

er helstu skemmdum lýst og atvikum sem hafa áhrif á áætlanir og vinnu við endurnýjun fráveitukerfa.    

Tæring 

Tæring veggja steyptra röra er oft ein alvarlegasta skemmdin í fráveitukerfum og getur hún verið 

víðfeðm í rörum eldri hverfa. Almennt má segja að því eldri sem rör verða því meiri tæring, en þó er 

þetta mjög háð fleiri þáttum. Þegar fjallað er um Thiobacilli tæringu í fræðum er almennt álitið að 

hún sé bundin við þurrrými röranna og oft bara í hvirfli þar sem gufan þéttist en ekki í vothluta. 

Hérlendis er hinsvegar sjaldgæft að svo sé og tæringin oftast útbreidd í öllu þversniði röranna eða 

jafnvel meiri í votrýminu. Þetta gefur vísbendingu um að ástæður geti tengdar fleiri þáttum en sýru 

frá bakteríum og jafnvel að um samverkandi áhrif sé að ræða. Athuga mætti einn þátt nánar, þ.e. 

hvort hitaveituvatn sem víða fer í kerfi hafi áhrif á tæringu og tæringarhraða bæði vegna 

efnainnihalds og hita. Vísbendingar hafa fundist um meiri tæringu í kerfi OR þar sem mikið fer af 

hitaveituvatni í kerfið. 

Til fróðleiks má geta þess að í miklu magni steyptra röra frá svokölluðum alkalítíma sjást ekki þau 

einkenni sem sjá má á steypu útveggja húsa frá þeim tíma, þ.e. hárnetsprungur og útfellingar. Í 

rörunum eru þó mjög rakar aðstæður sem oft var vitnað til í umræðunni, en munurinn á umhverfi er 

jafnara hitastig í lögnum og hiti jafnan yfir frostmarki.   
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Tæring rörveggja er að mestu bundin við sementsefjuna sem umlykur fylliefnin. Yfirborðið verður því 

smásaman grófara eftir því sem meira hverfur af efjunni og fylliefnið kemur í ljós, sem síðan losnar á 

endanum og fellur úr veggjum. Veggirnir þynnast og burðarstyrkurinn rýrnar að sama skapi. Hrýfi 

eykst sem aftur hefur áhrif á uppsöfnun setefna og rennsliseiginleika. Þegar tæringin er komin á 

alvarlegasta stigið myndast göt á veggina. Stundum geta einstaka rör verið tærð, hluti röra eða kaflar 

í lengri lögnum, sem e.t.v. má rekja til mismunar á gæðum röra í framleiðslu.  Á myndum að neðan 

sést tæring í steinrörum á miðlungs og alvarlegasta stigi, yfirborð orðið mjög gróft og veggir þess sem 

meira er tært orðnir mjög götóttir.  

    
Mynd 1 (a) Tæring á miðlungs stigi þar sem sementsefja er að hverfa og fylliefni orðið útistandandi. (b) Tæring 

á alvarlegasta stigi þar sem fylliefnið er farið að hrynja úr veggjunum og göt farin að myndast. Lítill styrkur er 

eftir í rörunum sem þó standa enn uppi. 

Sprungur og brot 

Höfuðsprungur eru algengustu sprungurnar sem finnast í rörum eldri fráveitukerfa og liggja langsum 

eftir rörinu. Þær geta verið í hvirfli, á báðum hliðum og í botni röra en algengastar eru þær í hvirfli þar 

sem álag verður hvað mest og sprungumyndun hefst venjulega. Lengdir sprungnanna geta verið frá 

nokkrum sentímetrum út frá samskeytum, hálft eða eitt rör eða jafnvel upp í alla lengd lagnabils (oft 

um 60 m). Algengast er þó að þær séu dreifðar í stökum rörum. Vídd sprungna er oft um 1-2 mm en 

stundum meiri. Greinilegt samband hefur víða fundist milli bæði höfuð- og þversprungna og fjölda 

þungra bíla á götum. Hinsvegar hefur einungis veikt samband fundist milli þessara sprungna og 

dýptar lagnar en þó sterkara samband fyrir höfuðsprungurnar. 

    
Mynd 2 (a) Höfuðsprunga í hvirfli röra.  (b) Höfuðsprungur á fjóra vegu og töluverð formbreyting. 
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Mynd 3 (a)Höfuðsprunga í hvirfli og tvær þversprungur. (b) Höfuðsprunga og þversprunga út frá punkti, þ.e. 

grjóti hefur þrýst á hvirfil og stendur það niðurúr gati.  

Þversprungur eru einnig mjög algengar eins og höfuðsprungur og oftast á víð og dreif í lögn en geta 

þó í einstaka tilfellum verið með stuttu bili í lagnabilum. Eins og með höfuðsprungur má m.a. rekja 

orsökina til of mikils þrýstiálags að oftan en oftar má rekja þversprungur til slæmrar grundunar röra 

t.d. sigs á jarðvegi eða að ekki hefur verið tekið úr undirlagi fyrir múffum röranna. Kraftvægi virkar þá 

á rörin og þverbrýtur þau. Þversprungur er algengastar þar sem múffunni sleppir og við stúttengingar 

annars staðar þar sem þversniðið er veikara.  

Tengingasprungur eru líka algengar en þær koma út frá tengingum sem útbúnar hafa verið á rör með 

því að brjóta gat á rörið og reka þar inn tengilögn t.d. við hús eða niðurföll. Ekki hefur fundist 

samband milli þeirra og burðarálags og því líklegt að mikið af þeim megi rekja til byggingartíma 

lagnanna. Tengingasprungur eru hinsvegar ekki algengar við greinatengingar sem nú eru algengastar 

eða við tengigöt tekin með kjarnaborun. Á mynd að neðan sést slæmt skelbrot sem líklega má rekja 

til nýrrar tengingar sem þarna er, en gatið veikir rörið og jarðálag og þjöppun hefur loks brotið það.  

       
Mynd 4  (a) Skelbrot við nýlegan tengistút og nokkur formbreyting (b). Höfuðsprungur á fjóra vegu, 

þversprungur og tæring auk byrjunarformbreytingar. 

Skelbrot eru yfirleitt stök og staðbundin en þó geta þau náð yfir nokkur rör í verstu tilfellum. Oft er 

hluti rörs og þá oftast hvirfill mikið sprunginn á litlu svæði en stundum eru sprungur greinilega út frá 

miðjupunkti þar sem punktálag hefur komið t.d. frá stórum steini sem liggur að rörveggi, sjá mynd til 

vinstri að neðan og til hægri að ofan.  Skel fellur yfirleitt ekki inn í rör fyrr en töluverð formbreyting 

hefur orðið. 
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Mynd 5 (a) Skelbrot í leirröri og gat út frá steini og höfuðsprungur auk nokkurrar formbreytingar. (b) Miklar 

höfuðsprungur og nokkuð mikil formbreyting þversniðs.  

Hrun verður eftir skelbrot og er afleiðing vaxandi álags og sprungna eða skyndilegs yfirálags. Getur 

innfallin rörskel þá lokað rörþversniði að hluta eða að fullu leyti og valdið stíflu. Sjá myndir að ofan og 

neðan af skelbrotum þar sem hrun er yfirvofandi. 

Formbreytingar og hreyfingar 

Formbreytingar í rörþversniði verða eftir að álag hefur myndað höfuðsprungur á nokkra vegu 

rörþversniðs t.d. í hvirfli, á hliðum og í botni og rör gefur eftir að ofan og hliðar þrýstast út, sjá myndir 

að ofan og neðan. Þversnið veikist eftir því sem formbreytingin eykst og endanlega fellur rörið 

saman.   

    
Mynd 6 (a) Skelbrot og formbreyting þar sem botnskel gengur upp. (b) Skelbrot og  nánast hrun þegar hliðar 

hafa gefið eftir.  

Sig röra lóðrétt orsakast oftast af lélegu undirstöðuefni eða léleg þjöppun þ.a. rörin missíga og rör 

skekkjast eða skarast á samskeytum og oft brotnar út úr múffum og undirlag gefur eftir. Sig er 

algengast þar sem mýrlendi hefur verið í rörstæði eða þar sem ekki hefur verið grafið á fast undir 

rörum.  

Hindranir 

Sandur og möl er algengasta hindrunin í fráveitukerfum og þarf að hreinsa út með háþrýstiskolun og 

sogi fyrir myndun kerfa og ástandsmat. Efnið berst mest inn í rörin frá götusliti og söndun í hálku en 

einnig við rof lagna eða viðgerðir auk þess sem tæring og slit rörveggja og losnun fylliefna geta einnig 

átt drjúgan þátt. Ristarniðurföll í götum eru stundum án vatnsláss og þegar sandfang þeirra fyllist 

byrjar sandur að skolast óhindrað inn í lagnir. Mest er uppsöfnunin á flötum kerfaköflum og í of 
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víðum lögnum með hlutfallslega litlu rennsli, eða kerfisendum. Setefnið er í sumum tilfellum orðið 

harðnað og getur reynst erfitt að ná því úr lögn án sérhæfðra tækja. Hörðnun setefna má oft rekja til 

asfaltsslits af götum en í einstaka tilfellum til losunar steypuskolvatns í niðurföll.  

Tilfærslur t.d. innfallnar rörskeljar eða hliðranir (sig) mynda hindranir, sem síðan auka uppsöfnun 

fastefna í lögnum og stífluhættu.  

Tengistútar heimæða og niðurfalla í eldri kerfum skaga mjög oft inn í götulagnir og rýra þversnið 

þeirra um allt að 40-50% í verstu tilfellum og í sumum götum geta nánast allir tengistútar verið 

mismikið innreknir í aðallögnina. Slíkar hindranir minnka ekki einungis flutningsgetu lagna þegar 

mikið reynir á heldur geta þær líka hindrað eðlilega hreinsun lagna og stöðvað myndunarvagna.  

Aðrar hindranir finnast við skoðun kerfa og eru af ýmsum toga s.s. aðskotahlutir, steinar, bendistál, 

timbur, eða innreknar hindranir eins og stútar og múluð plaströr. Einnig geta þetta verið rætur, 

útfellingar o.fl. eins og sjá má á myndum að neðan.  

    
Mynd 7 (a) PE plaströr múlað gegnum lögn. (b) Innrekinn stútur sem þekur yfir 40% af þversniði. 

 

     
Mynd 8 (a) Laus gúmmíþéttihringur. (b) Rætur við óþétt samskeyti og innrekinn stútur. 
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Mynd 9 (a) Kambstálteinar fastir í samskeytum. (b) Hálfhreinsað jarðvegsset í lögn. 

Óþéttleiki 

Óþéttleiki röra getur valdið innrennsli jarðvatns í töluverðu mæli ef grunnvatnsstaða er þannig en 

algengara er að rekja megi innrennsli til brostinna vatnslagna sem liggja ofanvið fráveitulagnirnar.  

Almennt eru samskeyti röra í eldri kerfum mjög óþétt þar sem þéttingar samskeytanna eru oft 

horfnar. Tengingar fyrir stúta eru líka almennt óþéttar þar sem götin sem gerð hafa verið eru oftast 

mun rýmri en tengirörin. Þá eru sprungur röra lekar, göt og steypuhreiður og jafnvel gegntærðir 

veggir.  Að sama skapi getur verið um útrennsli skólps úr lögnum að ræða.  

Aðrar skemmdir og atvik 

Ýmsar aðrar skemmdir eða atvik snerta vinnu við endurnýjun fráveitukerfa og geta þurft lagfæringar 

við. Frágangi stúttenginga er oft ábótavant og geta þeir t.d. verið of stuttir þ.e. ná ekki inn í 

götulögnina og þá verið signir niður utan við tengigatið. Þá eru þeir oft skakkir og jafnvel með röngum 

halla.  

Þar sem sig hefur orðið á lögnum stendur jafnan uppi vatn í lögnunum og getur þetta verið í allt frá 

tveimur rörum að lengd og upp í langa kafla og dýpi vatnsins getur verið allt upp undir hvirfil 

lagnanna þar sem þetta er verst.  

Í einstaka tilfellum liggja lagnir ekki beina eða styðstu leið milli brunna heldur eru á þeim sveigjur eða 

beygjur. Þá getur þversnið í brunnbili verið mismunandi sem oft er afleiðing viðgerðar, sjá mynd að 

neðan. Algengast er að þversnið aukist neðar í lögn en einnig eru tilfelli þar sem stuttir kaflar eða eitt 

rör er þrengra eða víðara en meginlögnin. 

    
Mynd 10 (a) Þrenging í þversniði og kantsagað stútop. (b) Léleg viðgerð á gati og steypuþrenging innar í rörinu.  
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Þar sem kerfi hafa verið lögð í miklum halla eða þar sem safnlagnir koma inn á stofnlagnir sem liggja 

dýpra er stundum há opin fallrenna á nokkurra metra kafla í safnlögn að tengibrunnbotni eða að 

safnlögnin beygir skyndilega niður nokkra metra frá tengibrunninum en í beygjunni er þá líka lögn 

beint áfram yfir í brunninn, ætluð er til hreinsunar á safnlögn, sjá mynd að neðan.   

    
Mynd 11 (a) Fallrenna að brunni (slæmur mixfrágangur) og hreinsilögn að ofan yfir í brunninn.  (b) Stútur úr 

niðurfallslegg með asfaltstíflu og bendistáltein.  

Í kerfisendum safnlagna í götubotnum var áður fyrr stundum sleppt að setja brunn á lögnina. Þetta 

gerir endurnýjun með fóðrun erfiðari. Rétt getur verið að setja nýjan brunn þar. Að ýmsu 

margbreytilegu þarf því að huga við endurnýjun eldri kerfa eins og að framan sést og því ávallt 

nauðsynlegt að afla góða upplýsinga um kerfin við alla forvinnu og áætlanagerð.  

7.2.3 Aukin rekstrarvandamál 
Vaxandi rekstrarörðuleikar fylgja hnignandi ástandi fráveitukerfa. Hnignunin fer jafnan hægt af stað, 

er lítt sýnileg og veldur ekki verulegum vandamálum í upphafi. Hnignunin kemst síðan á það stig að 

hraði hennar eykst m.a. vegna margra samverkandi þátta og tíð og veruleg rekstrarvandamál fara að 

koma upp eins og yfirfylling, hrun, stíflur o.fl. Þessu má komast hjá með tímalegum viðgerðum að 

undangengnum markvissum skoðunum og eftirliti þannig að ástand kerfisins sé ávallt vel þekkt. 

Tæring og aukið hrýfi eldri lagna og fyrirstöður valda uppsöfnun setefna í kerfinu og rennslisbotn 

verður ekki lengur kúptur heldur flatur af seti og sjálfhreinsun kerfisins minnkar stöðugt. Ástæðan er 

sú að við botninn hægir þá hlutfallslega á rennslishraða og uppsöfnun eykst. Eftir því sem meira 

safnast af fastefnum í lögnum verður hreinsun, þegar að henni kemur, erfiðari, tímafrekari og dýrari 

en ella. Sérstaklega á þetta við þegar lagnir eru orðnar nánast fullar af jarðvegi og jafnvel stíflaðar og 

fara getur þurft með hreinsibúnað 5-10 sinnum í gegnum lögnina í stað 1-2 sinnum ef lítið er í henni. 

Hér er því um stíflulosun að ræða fremur en hreinsun. Án skoðunar kerfis og eftirlits eru lagnir 

almennt ekki hreinsaðar fyrr en rennsli í þeim stöðvast og stærri vandamál eru komin upp. Í 

stórrigningum eða leysingum yfirfyllast kerfin og flætt getur inn í lága tengistaði eins og kjallara eða 

upp á götur með alvarlegum afleiðingum.  

Fínar byrjunarsprungur í rörum vaxa og gliðna og leiða endanlega til styrkrýrnunar röranna.  

Vaxtarhraðinn eykst stöðugt og að lokum fer rörskel að gefa eftir og formbreytingar byrja og aukast 

síðan þegar á líður. Hrun verður svo endanlega á lögninni og hún stíflast. Önnur afleiðing sprungna í 

fráveitukerfum er innrennsli grunnvatns eða útrennsli skólps í grunnvatn sem haft getur alvarlegar 
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afleiðingar, t.d. á hærri stöðum þar sem grunnvatn rennur til viðkvæmara viðtaka s.s. tillinda, vatna 

eða lækja og á vatnsverndar- eða útivistarsvæðum.   

Léleg grundun kringum rör og lélegt efni leiðir ávallt til sigs lagna og slakkar koma í kerfin. Þetta er 

sérstaklega viðkvæmt þar sem flatt er. Vatnsuppistaða sem myndast á þessum stöðum hægir á 

rennsli og uppsöfnun setefna eykst hratt. Þá ganga samskeyti jafnan til við sig lagnarinnar, brúnir 

myndast og svo getur farið í verstu tilfellum að þau opnist og jarðvegur skolast inn í lögnina.  

Vaxandi skemmdir og hnökrar í fráveitukerfi leiða jafnan til vaxandi rekstarörðuleika og ófyrirséðs 

kostnaðar. Markviss skoðun lagna, upplýsingaöflun, eftirlit og greiningar eru því nauðsynlegur þáttur í 

reksturi fráveitukerfis. 

7.2.4 Ending röra 
Oft er erfitt að fá uppgefið hjá framleiðendum röra hve lengi þau muni endast og verður því oft að 

styðjast við almennar kannanir, rannsóknir eða tilgátur þar um. Gæði röranna ráða miklu um endingu 

en einnig rétt grundun eins og jarðefni og þjöppun auk annarar vandaðrar vinnu við lagningu. Þá 

hefur efnainnihald skólps áhrif, t.d. sýra sem veitt er í kerfi og fyrrnefnd sýrumyndun.  

Algengt er að líftími steyptra mannvirkja sé sagður 50-60 ár og þá miðað við hann náist ef allar 

lágmarkskröfur um efni og gæði eru uppfylltar. Lengri líftíma er svo gjarnan krafist fyrir mikilvæg 

mannvirki eins og brýr og göng eða allt að 100-150 ár. Fráveitulagnir eru meginstoð í grunnkerfinu og 

mega helst ekki bila og þá sérstaklega meginlagnir. Þekkt er erlendis að á samdráttartímum hafi 

viðhaldi verið hætt og það leitt til hraðrar hnignunar með alvarlegum afleiðingum vegna útrennslis 

mengaðs skólps í neysluvatn og útbreiðslu faraldra. Slíkt verður að fyrirbyggja og hugleiða ætti hvort 

lengja eigi hönnunarlíftíma fráveitukerfa eða að tryggja með öðrum hætti að kerfi hafi upp á eitthvað 

öryggi að hlaupa komi til ófyrirséðs samdráttar í viðhaldi.  

Skoðanir OR á fráveitukerfinu í Reykjavík hafa leitt í ljós að ending steinröra geti verið frá um 50 ár og 

upp í 70 ár eða jafnvel lengur. Lægra markið er þá fyrir skólp- eða blandkerfi en það hærra fyrir 

aðskilið ofanvatnskerfi.  

      
Mynd 12   Mismunandi ending röra, þau vinstra megin eru um 30 ára en hin um 100 ára. Bæði tilfelli eru 

undantekningar þ.e. sjaldgæft er að 30 ára rör séu svo tærð og enn sjaldgæfara er að varla sjáist á 100 ára 

rörum, en þessi eru úr brenndum leir. 

Ekki er treystandi að miða viðhald og áætlanir eingöngu við uppgefinn eða áætlaðan lífaldur röra þar 

sem svo margir þættir hafa áhrif á hnignun og rekstarörðuleika og verður því að beita öðrum 
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aðferðum til að ákvarða hvenær skuli hefja viðgerðir eða endurnýjun. Eins og með önnur mannvirki 

er best að beyta reglubundnu eftirliti, skoðunum, gagnasöfnun og gagnaúrvinnslu og taka ákvarðanir 

um endurnýjun út frá því. 

7.3   Skoðun með myndun 
Skoðun lagna fer fram með myndavél á vagni sem ekið er um kerfið og mynd tekin upp.  Mikið er til 

af sérhæfðum búnaði í þetta verk bæði mismunandi myndavélar og vagnar fyrir allar stærðir röra.  

Skipulegga þarf myndun ítarlega til að ná sem bestum árangri og lágmarka kostnað, bæði 

staðsetningu myndunar í kerfi, magn, tíma o.fl. Ná þarf í nægjanlega mikið af myndun og 

upplýsingum til að geta metið með áreiðanleika raunástand kerfis. Best væri að mynda allt kerfið en 

það er ekki nauðsynlegt í upphafi auk þess sem það er kostnaðarsamt. Fyrst getur verið gott að skipta 

heildarkerfi upp í minni einingar eða kerfishluta t.d. eftir aldri og taka svo handahófsúrtök úr 

kerfishlutum og taka þar aðeins þéttara úrtak í eldri hverfunum þar sem vænta má verra ástands og 

bráðari aðgerða. Skemmdir og atvik sem sjást í myndun þarf að skrá á kerfisbundinn hátt í 

gagnagrunn og með einfaldri tölfræðiúrvinnslu gagna fæst góð mynd af heildarástandi fráveitukerfis.  

Út frá henni má síðan skipuleggja nánari skoðun þar sem ástandið er verst og hagkvæmast yrði að 

byrja viðgerðir eða endurnýjun. 

    
Mynd 13 (a) Myndavélavagn með stillanlegum ljósum og hreifanlegum linsuhaus.  (b) Myndun í nýlegri lögn og 

helstu upplýsingar sem skráðar eru á mynd við myndun. 

Fyrir myndun þarf að huga að því hvenær dags best er að framkvæma myndunina þar sem mikið 

rennsli eða gufa geta hamlað góðri myndun. Að öllu jafnan þarf að hreinsa setefni úr lögnum og 

háþrýstiþvo óhreinindi af veggjum áður en myndun fer fram. Ræsta getur þurft út gufu úr lögnum 

samhliða myndun ef hún takmarkar skyggni. Of mikið rennsli í lögnum getur takmarkað að 

nægjanlega mikið af þversniðinu sjáist til að hægt sé að meta ástand og er millidæling þá notuð. 

Skólpi er þá dælt upp úr efri brunni og það flutt í börkum eða rörum í brunn neðar í kerfinu.  

Skilgreina þarf lágmarkskröfur til myndunar, t.d. um myndunargæði, lýsingu, skráningar, 

keyrsluhraða, geymslu gagna og að linsu vélar sé beint að öllu markverðu, s.s. skemmdum, 

tengingum o.fl. Við myndunina sjálfa eða við síðari skoðun fer fram greining ástands og atvika og eru 

allar upplýsinar skráðar og geymdar fyrir frekari úrvinnslu eða síðari not. 
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7.4 Ástandsgreining lagna 
Eftir myndun fráveitulagna þarf að greina skemmdir og atvik í lögnunum á staðlaðan og kerfisbundinn 

hátt til að hægt sé að meta ástand lagna og til að geta gert samanburð. Annarsvegar til að 

forgangsraða lögnum fyrir endurnýjun eða viðgerðir eða til að geta fylgst með þróun hnignunar lagna.  

Hægt er að beita misítarlegum aðferðum við skráningu og greiningu ástands lagna sem myndaðar eru 

og fer valið eftir ástæðum myndunar, efnum og aðstæðum. Fyrir stærri kerfi þar sem vænta má 

töluverðra skemmda og fjölda atvika og gera á langtímaáætlun fyrir viðgerðir og viðhald og lágmarka 

kostnað er betra að hafa vandaða og ítarlegar skráningar á rafrænu formi.  Fyrir lítil kerfi getur dugað 

að setja upp Excel skráningartöflur og nota innsæi við mat frekar en að nota flóknari kerfi. Nokkur 

skráningarkerfi eru í notkun í Evrópu. 

7.4.1 Skráningarkerfi 
 Norden - Nordic Innovation Centre hefur gert skráningarkerfi sem er byggt á staðlinum: 

Conditions of drain and sewer systems outside buildings – Part 2: Visual inspection coding 

system, EN:13508-2:2003 (4).  

 Þýsku fráveitusamtökin Abwassertechnische Vereiningung (ATV) hafa gert ítarlegt kerfi sem 

byggir á stöðlunum ATV M-143 og ATV A-149 (5).  

Ýmsar frumupplýsingar eru skráðar fyrst um staðsetningu s.s. stofnun, bær, staðsetning, stefna 

greiningar og staðgreinir lagnar. Þá eru skráðar upplýsingar um greininguna sjálfa s.s. greiningarkerfi, 

viðmiðunarpunktur í lengd, aðferð, dagsetning, tími, greinir, upplýsingageymsla, númer greiningar, 

disks eða spólu sem myndun er geymd á og tilgangur greiningar. Næst eru skráðar upplýsingar um 

lögnina sem verið er að greina ástand fyrir s.s. brunnanöfn og hnit, lögun eða form, stærð, 

lagnalengd, röralengd, greiningarlengd, efni, fóður eða viðgerðarefni, tegund fráveituvatns, aldur 

lagnar, hreinsun auk fleiri upplýsinga. Í greiningunni sjálfri eru skráðir kóðar fyrir allar markverðar 

skemmdir s.s. tæringu og sprungur eða atvik s.s. sand eða vatnsuppistöður, lengdar- og 

þversniðsstaðsetning og ef við á byrjunarstaður og endastaðar þeirra í lengd. Þá er stærð eða 

umfangi lýst, sértækar upplýsingar skráðar og myndir hengdar við. Staðsetningar tenginga við 

heimæðar og niðurföll eru skráðar og hvort um mixaða stúta er að ræða eða greintenginu og ástand 

þeirra. Niðurstaða skráningar eru gögn i gagnagrunni og samantektarskýrsla fyrir greint lagnarbil milli 

brunna.  

Á markaðnum er til hugbúnaður fyrir skráningar, gagnageymslu og byrtingar skýrslna. Í viðauka má 

sjá dæmi um skýrslur úr tveim slíkum fyrir greind lagnabil. 

Skráningar, skráningarkerfi og hugbúnaður þurfa að vera í takt við viðfang verkefnis auk upplýsinga 

sem safnað er í gagnabanka. Upplýsingar og samantektarskýrslur þurfa að vera aðgengilegar og 

skiljanlegar og nýtast beint við áætlanagerð og viðgerðir. Gagnageymsla þarf að vera hagkvæm og 

traust. 

7.4.2 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna úr skráningum um ástand lagna hefur þann megin tilgang að auðvelda góða 

ákvarðanatöku fyrir viðhaldsáætlun og viðgerðir. Ef handahófsúrtak hefur verið tekið úr fráveitukerfi 

fyrir myndun og síðan skemmdir og atvik skráð í gagnabanka, liggur fyrst fyrir að vinna tölfræðilega úr 

gögnunum. Úrvinnslan ætti að skila skýru yfirliti yfir tíðni skemmda og alvarleika þeirra skipt upp eftir 

svæðum eða kerfishlutum. Hægt þarf að vera að skoða niðurstöður á myndrænan hátt t.d. með 
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gröfum. Greinilega þarf að koma fram í niðurstöðunum hvar ástand er verst og hvar það er í lagi, þ.e. 

flokkun á niðurstöðum eftir alvarleika ástands. Hægt er fyrir stærri fráveitukerfi að fylgja staðlinum A-

149 frá ATV varðandi einkunnargjöf fyrir eðli, stærð og umfang skemmda og raða lagnabilum þannig í 

flokka sem gefa til kynna hve aðkallandi sé að grípa til viðgerða. Einnig má með góðum árangri beita 

einfaldari aðlöguðum matsaðferðum, sérstaklega fyrir minni kerfi.  

Eftir að búið er að greina eftir handahófsúrtaki hvar í heildarfráveitukerfi mest áríðandi sé að grípa til 

skjótra aðgerða vegna skemmda þarf nánari skoðun að fara fram á völdum kerfishlutum.  Það er gert 

með samfeldari myndun þessara kerfishluta, greiningu og úrvinnslu upplýsinga fyrir ítarlegri 

viðgerðar- og kostnaðaráætlanir.  

7.4.3 Viðgerðaráætlun 

Markviss úrvinnsla ástandsgreiningar og góð framsetning niðurstaðna á að gefa ítarlega og skýra 

vitneskju um ástand kerfisins og einnig tölulegar upplýsingar um alla nauðsynlega viðgerðarþætti og 

mynda grunn fyrir áætlanagerð fyrir framtíðar viðhald fráveitukerfisins. Með þeim grunni er jafnframt 

hægt að taka ákvarðanir um hvaða viðgerðaraðferðir og efni henta best á hverjum stað í kerfinu og 

hverjar séu hagkvæmastar. Niðurstaðan ætti að verða ítarleg verk-, kostnaðar- og tímaáætlun til 

lengri og skemmri tíma. 

Fyrsta viðgerðar- eða endurnýjunaráætlun sem gerð er gæti þurf að vera einskonar neyðaráætlun 

sem stefnir að því að koma í veg fyrir öll meiriháttar rekstarvandamál sem sjá má í uppsiglingu s.s. 

hrun lagna, yfirfyllingar og stíflur.  Þetta eru jafnan bilanir sem að ekki gera boð á undan sér, eru 

ávallt kostnaðarsamar og skerða þjónustustig verulega. Einnig á að vera í forgangi að halda 

fráveitukerfinu hreinu til að lagnir og kerfishlutar hafi þá flutningsgetu sem þarf við mikið 

rennslisálag.  Yfirfylling kerfis leiðir oft til þess að skólp flæðir inn í hús með miklum ófyrirsjáanlegum 

kostnaði og óþægindum. Viðhaldsáætlanir miða oft að því að viðhalda lífaldri kerfis innan stýrðra 

marka þannig t.d. að viðgerð fari ekki fram fyrr en lögn er orðin a.m.k. 55 ára en áður en hún verður 

60 ára. Þetta getur verið ágætt ef lítið er vitað um raunverulegt ástand kerfisins en betra er að taka 

ákvörðun um endurnýjun út frá raunverulegu ástandi kerfisins á hverjum tíma. Með áætlun byggðri á 

raunþekkingu á ástandi kerfisins er hægt að koma í veg fyrir ófyrirséð fjárútlát og sveiflur í útgjöldum 

milli ára.   

Almennar grunnupplýsingar sem þurfa að liggja fyrir um hvert lagnabil í kerfinu  við gerð áætlana eru 

m.a. teikningar, staðgreinir, kerfisgerð, lengd, mál og lögun, rennslismagn, halli, efnisgerð og e.t.v. 

fleira.  Þá þarf að hafa upplýsingar um fjölda tenginga, gerðir tenginga, brunngerðir og stærðir og 

upplýsingar um aðgengi að lögnum, t.d. hvort brunnar eru fyrir hendi og hve víðir og djúpir þeir eru.  

Almennar upplýsingar þarf einnig um ytri aðstæður lagnanna, s.s. dýpi, jarðvegsgerð, yfirborðsgerð, 

önnur lagnakerfi í umhverfinu og jafnvel umferð. Þá þarf, í tíma, að fara yfir viðhalds- og 

endurnýjunaráætlanir annarra lagnakerfa í nágrenni fráveitu sem endurnýja á og áætlanir fyrir 

gatnaviðhald til að samhæfa megi vinnu og ná fram hagræðingu og lágmarka rask hjá íbúum við 

framkvæmdirnar. 

Auk ofangreindra upplýsinga koma meginupplýsingar úr greiningum á skemmdum og ástandi 

kerfisins. Allar þessar upplýsingar nýtast til ákvörðunar á því hvaða viðgerðar- eða 

endurnýjunaraðferðir henta lögnum, kerfishlutum eða kerfinu í heild. Í kafla 7.5 er farið yfir þá 

viðgerðar- og endurnýjunaraðferð sem mest hefur verið notuð hér og erlendis, þ.e. staðherslufóðrun 
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en öðrum minna algengum aðferðum lýst stuttlega. Í upplýsingum úr greiningum um ástand lagna 

geta verið lýsingar á skemmdum eða aðrir annmarkar sem útiloka strax möguleika á endurnýjun með 

fóðrun og krefjast því annarra aðferða. Til dæmis eru formbreytingar yfir ákveðnum mörkum á 

löngum köflum einn annmarki og of lítið þversnið til að anna auknu rennsli í lögnum (t.d. vegna 

aukinnar byggðar). Sprungur og skelbrot auk tæringar eða gata takmarka yfirleitt ekki möguleika á 

fóðrun nema að jarðvegi umhverfis lögn hafi skolað burt í miklu magni. Einnig getur sig lagna og  

meðfylgjandi uppsöfnun vatns takmarkað fóðrun ef næg sjálfhreinsun er ekki til staðar. 

Þá þarf á áætlunarstigi að kanna hvort lögn eða kerfishlutar sem fóðra á geti þurft á aukinni  

flutningsgetu að halda, nú eða í náinni framtíð, t.d. vegna aukinnar byggðar. Ef svo er hentar 

hefðbundin fóðrun ekki. Einnig er vert á þessu stigi að athuga hvort breyta þurfi legu kerfishluta og 

hvort bæta þurfi við eða fækka brunnum.  Skoða þarf hvort endurnýja eigi eða gera við tengingar frá 

húsum og niðurföllum inn á meginlagnir samhliða eða eftir á og einnig þá hluta heimæða sem fylgja 

meginkerfinu. Þá getur verið hagkvæmni í því að athuga hvort í lögnum séu tengingar sem leggja 

megi af. Í kerfunum eru einnig brunnar sem athuga þarf hvort á að endurnýja eða gera við og hvort 

það eigi að gera samhliða vinnu við lagnir eða síðar. 

7.5 Viðgerðaraðferðir 
Fjöldi aðferða eru til á markaðnum til endurnýjunar eða viðgerðar á fráveitulögnum sveitarfélaga. 

Grafa má upp eldri lagnir til viðgerðar eða endurnýjunar eða gera við þær þar sem þær eru í jörðu. 

Viðgerðir án graftrar eru orðnar mun algengari og ræður þar mest framkvæmdahraði og lítið rask 

fyrir íbúa eða starfsemi, auk kostnaðar. Viðgerðir án graftrar hafa nú orðið fáar takmarkanir hvort 

sem stækka þarf lagnir, laga tengingar, endurnýja hliðarlagnir eða jafnvel breyta legu. Kostnaður 

getur þó hækkað hratt sé um sértækar aðgerðir að ræða, lítið magn af lögnum og ef lítið framboð er 

á þjónustunni nærri framkvæmdarstaðnum. Alltaf er vert að hugleiða alla kosti auk nýjunga og meta 

svo fyrir hvert tilvik hvað hentar best.  

Eins og áður segir getur verið um staka viðgerð að ræða t.d. á hruni, skelbrotum, tengingum, 

sigköflum eða öðru staðbundnu eða stærri aðgerðir þar sem heil lagnabil eða götukerfi eru 

endurnýjuð. Þá geta samhliða farið fram viðgerðir eða endurnýjanir á brunnum, niðurföllum, 

niðurfallsleggjum og heimæðum. Hér er farið yfir ferli þeirra aðferða sem mest hafa verið notaðar hér 

og eru að mestu án graftrar og bent á upplýsingar sem gagnast geta í ferli og ákvarðanatöku. 

7.5.1 Fóðrun lagna 

Fóðrun, klæðning eða rör í rör eða lögn í lögn eru nöfn sem notuð eru þegar nýrri lögn er komið fyrir 

inni í eldri lögn,hýsilögn, (host pipe) til endurnýjunar. Nýja lögnin getur verið úr PE, PVC eða öðru 

plastefni eða úr pólýester sem styrkt er með glertrefjum, gleri, sandi eða öðrum efnum. Einnig getur 

ný lögn verið úr epoxyefnum eða áþekkum efnum eða jafnvel málmi.  Erlendis er talað um graftrar- 

eða skurðarlausu aðferðina (no-dig eða trenchless technology). Aðferðin hefur verið notuð erlendis í 

um 40 ár og hér á landi í takmarkaðri mæli í tæp 15 ár.  

Til að koma nýrri lögn fyrir í gömlu lögninni án graftrar eru notaðar ýmsar og ólíkar aðferðir. Ýmist 

eru þær dregnar inn í hýsilögnina, þeim þrýst í gegn eða að ný pípa er mynduð með úðun efnis á 

veggi gömlu lagnarinnar. Sumar nýju lagnirnar eru því fullhertar við innsetningu en aðrar þarf að 
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móta og herða eftir á. Herslan er gerð með heitu vatni eða gufu, útfjólubláu ljósi eða með 

efnahvörfum.   

Nokkur munur er milli aðferða  og efna sem notuð eru við fóðrun í dag, sem kominn er til að anna 

eftirspurn eftir fóðrun við mismunandi og ólíkar aðstæður. 

Staðhert plastfóðurlögn (e. cured-in-place-plastic-pipe) 

Inngangur 

Staðhert plastfóðurlögn er sú aðferð sem mest hefur verið notuð hér á landi og hentar vel til 

fóðrunar lagna frá 150 mm upp í a.m.k. 600 mm að þvermáli og jafnvel stærra. Taka þarf keilur af 

brunnum eða grafa niður á lögn séu þær stærri.  Hægt er að fóðra mismunandi lagnaðþversnið bæði 

hringlaga, egglaga og jafnvel kantað. Allt að 45° beygjur mega vera á lögn og jafnvel 

stærðarbreytingar í þversniði lagnarinnar. Tveir verktakar hér á landi hafa beitt þessari aðferð hingað 

til og er nokkur munur á milli efna og aðferða sem þeir nota. Í lýsingu á aðferð hér á eftir er talað um 

aðferð 1 og aðferð 2 til að lýsa þeim muni.  

Fóðringin sem myndar nýju lögnina samanstendur annarsvegar af einskonar sokk eða hringhulsu úr 

annaðhvort filtefni úr pólýesterþráðum í aðferð 1 en úr efni  gerðu úr ofnum glertrefjum í aðferð 2 og 

hinsvegar úr fljótandi, tveggja þátta pólýesterþykkni í báðum aðferðum. Mjúk plastfilma er beggja 

megin á sokknum en pólýesternum er komið fyrir á milli þeirra filma.  

       
Mynd 14 (a) Fóðursokkur í framleiðslu. (b) filtefni í sokk úr pólýester. (c) Krossofnir glertrefjar í sokk. 

 

      
Mynd 15 (a) Sýnikennsla, fóðursokk blásið gegnum rör. (b) Fóðruð götulögn. 

Tvær leiðir eru mest notaðar til að koma sokkunum fyrir í lögninni.  Annarsvegar er sápuefni sett í 

hýsilögnina og sokkurinn dreginn í gegn úr einum brunni í annan (notað fyrir stærri lagnir). Hinsvegar, 
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og mun algengara, er að setja sokkinn á úthverfuna, tengja enda hans við lagnaropið og þrýsta eða 

blása sokknum í gegn með vatni eins og gert er í aðferð 1 eða með loftþrýstingi eins og í aðferð 2.  

Vatnsþrýstingur er útbúinn með ytri rörsúlu, ca. 5 m hárri, en loftþrýstingi er beitt með sérstöku 

þéttu hylki sem sokki er blásið úr inn í hýsilögnina.  

       
Mynd 16 (a) Sýnikennsla á herslu með ljósi. (b) Hert fóðurrör. (c) Fóðrun götulagnar gegnum brunn. 

Einn meginkostur þessarar aðferðar er að hægt er að framkvæma alla vinnu gegnum tvo brunna á 

endum lagnabils en ekki þarf að koma til graftrar eins og með sumar aðrar fóðrunaraðferðir, nema 

fyrir lagnir sverari en 600 mm. Rask er því lítið fyrir íbúa og vegfarendur. Annar stór kostur við 

aðferðina er framkvæmdahraðinn, en t.d. má fóðra a.m.k. 120 m langa lögn, 250 mm svera, á um 8 

tímum. Þá er aðferðin vel samkeppnisfær hvað varðar verð miðað við aðrar endurnýjunaraðferðir.    

Hönnun 

Við endurnýjun eldri lagnar þarf að ákvarða nægan styrk nýrrar fóðurlagnar til að hún geti borið uppi 

álag sem á hana kemur á áætluðum líftíma hennar og setja takmörk á leyfða formbreytingu, eins og 

jafnan er gert með plastlagnir í jörðu. Taka þarf tillit til ýmissa þátta þar um og er einn 

meginþátturinn að áætla hve mikill styrkur sé eftir í gömlu lögninni. Erfitt getur reynst að áætla hann 

þar sem ástand röra innan sama lagnabils er mjög mismunandi s.s. tæringarstig, sprungur, tengiop og 

annað sem áhrif hefur á burðarþol rörs og engin góð leið er til að gera prófanir á styrk lagna í jörðu. 

Forsendur flækjast svo einnig með því að gamla lögnin er oft ekki alveg hringlaga lengur og einnig má 

gera ráð fyrir alls konar ójöfnum og formgöllum í nýja fóðurrörinu sem rýrt geta styrk þess.  Þegar 

stein- eða plaströr gefur eftir undan álagi jarðvegs gengur hvirfillinn jafnan niður og hliðar ganga út 

og lögnin verður sporöskjulaga. Jarðvegurinn til hliðar við lögnina pressast saman og formbreyting 

stöðvast, eða það hægist á henni. Bent er á þýska staðalinn ATV-M 127-2:2000 (6) (Static calculation 

for the rehabilitation of sewers with lining and assembly procedures) sem gerður er fyrir hönnun á 

fóðringum gamalla lagna við mismunandi aðstæður. Aðferð staðalsins tekur sérstaklega á viðnámi 

fóðurlagna sem ekki eru alveg hringlaga gegn kiknun, en hún byggir á aðferðum fyrir kiknun 

þunnveggja hringlaga röra (7). Með aðferðinni má finna nægjanlega þykkt fóðurs til að ná fram þeim 

styrk sem þarf til að bera mesta álag við gefnar forsendur. Einnig er bent á grein (8) sem fjallar um 

málið til frekari glöggvunar. Sumir framleiðendur fóðurefna bjóða upp á reikniforrit til að velja réttu 

efnin og þykktir miðað við innsettar forsendur. Þá má einnig hafa til hliðjónar staðalinn ASTM F1216 

(Standard Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing of 

a Resin-Impregnated Tube) (9). Taka þarf tillit til fleiri þátta varðandi styrk fóðurs, t.d. ef að draga á 

þungan sokk í rörið þarf hann að hafa nægjanlegan togstyrk fyrir togið. Þá þarf styrkur herts rörs og 

þykkt veggja að vera nægjanleg til að hægt sé að grafa niður á það síðar. Rörið þarf einnig að vera 
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það stöðugt og sterkt að hægt sé að festa á það tengistút, og fylla að rörinu aftur og þjappa jarðvegi 

að. 

Niðurstöður rannsókna á fóðrun hafa sýnt að oft er mikill munur milli útreiknaðs þrýstiþols fóðurröra 

og niðurstaða úr prófunum á fóðurrörum. Ástæðan eru margir samspilandi þættir, s.s. staðbundnir 

formgallar í gamla steinrörinu og fóðurefninu, gallar í fóðrunarvinnu og herðingu og loks forsendur 

sem notaðar eru í reiknimódeli (10).  

Nokkuð skiptar skoðanir eru um það hvort hanna eigi fóðurlögn til að bera uppi allt álag sem eldri 

lögn bar eða einungis lítinn hluta þess. Margt bendir nú orðið til þess að nýja lögnin þurfi að bera 

mun minna (11). Við athugun á ástandi lagna hérlendis hefur komið í ljós að formbreytingar á lögnum 

og hrun eru ekki beintengd tæringarstigi lagnar, þ.e. hrun og formbreytingar eru ekki meiri þar sem 

tæring lagna er mjög alvarleg. Þannig að þótt nánast allur styrkur sé augljóslega farinn úr gömlu 

lögninni hrynur hún ekki inn nema annað komi til. Hér er líklegt að um læsingaráhrif jarðvegs sé að 

ræða þegar hann sígur  saman á löngum tíma umhverfis rörin og pakkast t.d. við áralangan titring frá 

umferð.   

Fóðursokkar frá mismunandi framleiðendum geta verið nokkuð misjafnlega uppbyggðir, gerðir úr 

mismunandi efnum og haft því mismunandi eiginleika. Fjaðurstuðlar efna sem notuð eru í hverja 

framleiðslutegund eru mismunandi sem leiðir til þess að plastfóðurlagnir eru mismjúkar og gefa 

mismikið eftir undan álagi. Þarf því meiri veggþykkt fyrir mýkri lagnir en þær harðari sé gengið út frá 

fastri takmörkun á formbreytingu. Hringstífleiki (RS, Sr eða SN) er oft notaður til að tilgreina styrk röra 

úr plastefnum (RS = EI/D3), eða viðnám gegn formbreytingu, og er hann fyrir þessi rör mældur skv. ÍST 

EN 1228:1996 (12). Í  prófun er línuálag sett á rörið með stöðugum hraða þar til 3% formbreytingu er 

náð og hringstífleikinn reiknaður út. Mæling þessi gefur upphafs hringstífleika rörsins, en hann  

breytist jafnan með tíma vegna skriðs í plastinu. Til að finna langtímahringstífleikann þarf að prófa 

pípuna skv. prEN ISO 10468 (13) og reikna skriðstuðull plastsins. Oft er langtíma hringstífleikinn 

(líftími 50 ár) fyrir fóðurrör nærri 50-60% af upphafs hringstífleika. 

Skiptar skoðanir eru um það hve mikla formbreytingu eigi að leyfa á plaströrum í jörðu án þess að 

hætta skapist á kiknun. Við ákvörðun langtíma hringstífleika skv. staðli er miðað  við að lögn sé orðin 

5% formbreytt eftir 50 ára líftíma. ÍST EN 1295-1:1997 (14) tilgreinir að mesta langtíma formbreyting 

á plastlögnum megi vera 6%. Ýmsir telja allt upp í 15% formbreytingu á plastlögnum vera í lagi (15) og 

í Noregi má steinlögn sem fóðra á vera allt að 15% formbreytt.    

Lagnir sem fóðraðar hafa verið hér á landi fram til þessa hafa öllu jafnan verið orðnar mjög mikið 

skemmdar vegna tæringar og sprungumyndunar, en þær hafa hinsvegar almennt lítið eða ekkert 

verið formbreyttar. Lagnirnar sem fóðraðar hafa verið hér eru mest í stærðum milli 150-600 mm. 

Oftast hafa verið notuð fóðurefni með langtíma hringstífleika upp á SN 2500 (2500 N/m2) eða 

skammtíma hringstífleika SN 5000.  Er þá gengið út frá því að eldri lögnin hafi lítinn eða engan styrk 

og fóðurlögnin beri uppi álagið, þó er ekki víst að svo sé og álagið lendi á fóðurlögninni nema að 

takmörkuðu leyti, sbr. fyrri umræðu.  Í Noregi hefur almennt verið farið fram á skammtíma 

hringstífleika SN 5000, en í Svíþjóð er hinsvegar SN 2500 mest notað. Í jarðskjálftalandinu Japan er 

hinsvegar mikið notað af SN 6000 og  SN 10000 fóðurefni.  Níu tommu fóðurlögn með styrk SN 5000 

skammtíma hringstífleika þarf að hafa um 4,5 mm veggþykkt ef sokkurinn inniheldur krossofnar 

glertrefjar en um 7,5 mm veggþykkt ef hann inniheldur pólyester filtefni.  
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Forvinna á eldri lögn og undirbúningur 

Forvinna fyrir fóðrun á gömlu lögninni hefst með hreinsun sands og annarra óhreininda úr lögninni 

með háþrýstiskolun. Þá er vélrænn fræsari settur niður í lögnina gegnum annan brunninn á 

lagnabilinu og gegnum hinn er myndavél sett niður. Innreknar stúttengingar eru fræstar burtu, 

tengigöt víkkuð, ef með þarf, og allar aðrar hindranir í lögninni fjarlægðar s.s. misfellur, 

steypuklessur, bendistálteinar, innstæð skelbrot o.fl. Lögnin er síðan hreinsuð aftur. Ef meiriháttar 

skemmdir eru á lögninni t.d. hrun eða formbreyting sem er yfir varhugaverðum mörkum þarf að grafa 

niður á skemmdina og skipta um rör áður en fóðrað er. Verktakinn hefur við hendina sínar eigin 

mælingar,  lagnabilsskýrslur sem innihalda upplýsingar úr greiningu lagnarinnar og vinnur skv. 

verklýsingu.  

Við fóðrun þarf oftast að millidæla skólpi sem rennur um lögnina frá brunni ofan við lagnabilið sem 

gera á við í brunn neðan við bilið. Þegar fóðrað er þarf að vera búið að koma í veg fyrir notkun 

heimæða sem tengjast lögninni og loka fyrir sírennsli sem í þær fer, t.d. sírennsli hitaveitu.  

Herðing  fóðursokks og lokafrágangur 

Eftir að búið er að koma fóðursokki fyrir í lögninni er ca. 0,5 bar þrýstingi haldið á sokknum, þannig að 

hann þenst út í lögnina og fellur þétt að rörvegg hennar. Síðan er pólýesterinn  hertur; í aðferð 1 með 

heitu vatni eða gufu sem dælt er um lögnina inni í fóðrinu en með útfjólubláu ljósi í aðferð 2.   

Þegar nýja fóðurlögnin er fullhert í gömlu lögninni eru endar af fóðrun skornir af í brunnum og 

búnaður tekinn upp. Þá er fræsara og myndavél komið aftur fyrir í lögninni og tengingar við 

heimæðar og niðurföll opnuð. Lögnin er síðan hreinsuð og mynduð fyrir eftirlitsaðila og er síðan 

tilbúin fyrir notkun.  

Tengingar við fóðurlögn og heimæðar 

Útfærslur tengistúta í eldri kerfum eru svo margbreytilegar að enginn tenging er eins og hafa þær 

hver um sig verið útfærðar af innsæi og handlagni starfsmanns við verkið. Oft voru tengingar gerðar 

eftir lagningu götulagnar, eftir þörfum, þegar að ný hús voru byggð. Tengirörin eru af öllum stærðum 

og gerðum og koma inn á aðallögnina undir öllum mögulegum hornum. Tengirörið sjálft nær ýmist 

skammt eða lengra inn í aðallögnina, á brún tengiops eða liggur að rörvegg utan við hana. Oft er 

tengigatið mjög rúmt svo jafnvel sést í jarðveg umhverfis. Götin fyrir tengingu hafa jafnan verið brotin 

á steinrörin og sprungur eru því mjög algengar út frá þeim. Fræsa þarf burt innrekna stúta, slétt við 

rörvegg, ef það hefur ekki þegar verið gert, rúna hvassar brúnir og rýmka gat ef með þarf fyrir fóðrun 

með sk. fóðurhatti, sjá mynd að neðan. 

Fóðurtengingar (t.d. fóðurhattar) sem notaðar eru við endurnýjun í eldri kerfum þurfa að hafa mikinn 

sveigjanleika í formi og stærð. Nokkrir framleiðendur klæðskera fóðurhatta fyrir tengingar, oft úr 

pólýester filtefni, sem síðan er vætt í pólýesterþykkni eða öðru efni og komið fyrir í tengingunni.  

Venjulega er vættum fóðurhatti fyrst komið fyrir á T-laga gúmmíbelg, sjá mynd að neðan, sem dregin 

er að tengingunni og hann síðan blásinn út til að þrýsta hattfóðri inn í tenginguna og að rörveggnum.  

Myndavél er síðan notuð til að fylgjast með að hattur hitti rétt á tenginguna.  Heitri gufu er síðan 

dælt inn í belginn og fóður hert í um 1 klst.  Verktaki afkastar jafnan um 2-6 tengingum á dag eftir 

aðstæðum.  
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Mynd 17 (a) Tenging í nýfóðraðri lögn. (b) Fóðurtengihattur á gúmmíbelg.  (c) Tenging sem hægt er að setja 

utanfrá á fóðurlögn og þarfnast því graftrar.  

Heimæðar frá tengingum götulagnar að húsum og niðurfallsleggi má fóðra á svipaðan hátt og 

götulagnirnar en sérhæfðum aðferðum er þar beitt við að koma sokk fyrir og við herslu vegna mun 

erfiðara aðgengis. Bæði er hægt að fóðra heimæð frá götulögn að húsi eða öfugt ef aðgengi inn í lögn 

er við hús. Myndun fyrir ástandsgreiningu getur einnig farið fram hvort sem er frá götulögn, með 

sérhæfðum myndunarbúnaði, eða frá aðgengi við hús.  

Partfóðranir  

Stakar skemmdir í annars heilum lögnum má gera við með partfóðrunum, t.d.skelbrot sem eru ekki 

innfallin, göt eða opnar sprungur. Fóðurefnið er yfirleitt pólýesterfiltefni vætt í pólýesterþykkni eða 

vatnsbundnu epoxyefni sem sett er utan á gúmmíbelg sem dreginn er eftir lögn á viðgerðarstað, sjá 

mynd að neðan. Belgurinn er blásinn upp og sokkurinn þrýstist að vegg lagnar og herðing fer fram 

með hita, ljósi eða með efnahvörfum. Sokklengdin er yfirleitt 0,5 – 1 m en hægt er að setja nokkra 

hlið við hlið og láta þá skarast til að gera við lengri skemmdir.  

     
Mynd 18 (a1) Partfóðri á belg komið fyrir við gat í röri.  (a2) Belgur blásinn út og fóður hert. (a3) Viðgerð lögn. 

(b) Partfóðringar í lögn.  

 

Aðrar aðferðir  

Fjöldi annarra aðferða eru til á markaðnum til endurnýjunar eða viðgerðar á fráveitulögnum. 

Aðferðirnar eru allar vel þróaðar og henta við fjölbreytilegar aðstæður en sökum lítillar notkunar 

þeirra hér, miðað við staðhertar plastlagnir og því lítillar reynslu, er einungis fjallað stuttlega um þær 

að sinni.  

 

Sambrotin plastlögn 

Fóðrunarrörið er pólýetýlen (PE) plaströr sem brotið er saman með hitun og völsun til að minnka 

ummálið (Deform-reform). Plastlögnin er dregin gegnum lagnabilið og síðan tengd við þrýstibúnað. 
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Heit gufa og þrýstingur mýkja og þenja PE lögnina út í veggi hýsilagnarinnar þar sem hún er síðan hert 

með kæliferli, sjá mynd að neðan. Fyrir sverari lagnir en 400 mm er nauðsynlegt að grafa niður á enda 

lagnabils til að koma PE lögn inn í gömlu lögnina.  

    
Mynd 19 (a) Sambrotinni plastlögn komið fyrir í hýsilröri. (b) Minni lögn grautuð í eldri lögn. (c) Útsprenging 

lagnar.  

Grautuð lögn 

Aðferðin (Sliplining and grouting) felur ekki beint í sér fóðrun eldri lagnarinnar þar sem nýja lögnin er 

heldur minni en sú eldri og fellur ekki að veggjum þeirrar eldri. Aðferð er oftast beitt fyrir mjög stórar 

lagnir sem jafnvel eru manngengar og jafnan þarf að grafa niður á enda hýsilagnar. Plastlögnin sem 

yfirleitt er úr PE, PVC eða styrktu trefjaplasti er annaðhvort dregin sem heillögn í hýsilögnina eða 

rörum þrýst í gegn með pressu.  Eftir að plastlögnin er komin í hýsilögnina er bilið milli lagna þétt við 

endana og grautunarsteypu dælt í holrýmið á milli, sjá mynd að ofan.  

 

Útsprengd lögn 

Aðferðinni (pipe bursting) er beitt þar sem eldri lögn hefur formbreyst mikið eða að stækka þarf 

gömlu lögnina til að anna meira rennsli. Víbrandi stálspíss eða haus með stærra þvermáli en lögnin er 

dregin í gegnum gömlu lögnina og áfest plastlögn á eftir.  Gamla rörið springur að endilöngu og þenst 

út og eftir situr ný plastlögn.  Jafnan þarf að grafa niður á enda hýsilagnar. 

Ákast lögn (eða rapplögn) 

(Spray lining) Innan á gömlu lögnina er úðað annaðhvort sprautusteypu eða epoxyþykkni og eru 

trefjaþræðir notaðir í efnisblönduna til styrkingar. Hægt er að úða þunnri húð á rörveggina í þeim 

tilgangi að verja gömlu lögnina fyrir áraun frá skólpi eða að úða þykkara efnislagi með það fyrir 

augum að ná upp auknum burðarstyrk.  

7.5.2 Brunnaviðgerðir  
Eins og við endurnýjun og viðgerðir á lögnum eru til fjölbreyttar aðferðir fyrir viðgerðir á skemmdum 

brunnum. Hér á eftir er fjallað um aðgerðir við viðgerðir á brunnum sem eru að mestu leyti án 

graftrar og ítarlegar er fjallað um þær aðferðir sem mest hefur verið beitt hér á landi.  

Nokkrum mismunandi aðferðum hefur verið beitt erlendis með góðum árangri þar sem brunnar eru 

heilklæddir að innan með plastefnum. Um getur verið að ræða formótaðar PE plasteiningar sem 

komið er fyrir inni í brunninum þannig að bil myndast á milli þeirra og gamla brunnsins. Bilið er síðan 

fyllt upp með steypugrautun, sjá mynd að neðan.  

Önnur aðferð við klæðningu með plasti byggir á notkun trefjastyrkts pólýestersokks sem þaninn er út 

í veggina og hertur svipað og með staðherta plastfóðringu á lögnum. Þá eru ákastaðferðir (röppun) 
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algengar þar sem notast er við epoxyþykkni eða önnur fljótandi plastefni til að mynda plastfóðringu 

innan í brunninn.  Efni sem kastað er á veggi getur einnig verið sementsbundið og með trefjastyrkingu 

og er það sú aðferð sem mest hefur verið notuð hér við viðgerð á gömlum brunnum og er lýst að 

neðan.  

    
Mynd 20 (a) Gamall hlaðinn brunnur, lögn fóðruð. (b) Plastklæðning í brunn. 

Ástandskönnun og hönnun 

Kerfisbundin ástandsgreining brunna er best gerð með skoðun í brunna, ljósmyndun og skráningu 

skemmda og atvika. Hafi ástandsgreining farið fram á lögnum áður má nýta niðurstöður hennar til að 

forgangsraða skoðun brunna þannig að víst sé að fyrst sé tekið á brunnum sem verst eru farnir og 

þarfnast endurnýjunar. Gátlistar koma að góðum notum við skráningar og ættu mælingar og skráð 

atriði a.m.k. að ná yfir: Staðgreina, mál, tengingar, ástand rennslisrása, ástand og halla flata 

brunnbotns ofan rennslisrása, gerð og ástand veggja, fjölda gerð og ástand þrepa, karmlögun, gerð og 

ástand loks.  

Verulegar formbreytingar í brunnum eða mikið hrun úr veggjum eru sjaldgæfar hér á landi, en 

algengara að skemmdir séu tæring, sprungumyndun og göt sem oft eru við tengingar. Þó má gera ráð 

fyrir að burðarstyrkur þessara brunna sé orðinn töluvert rýrður. Rennslisrásir eru einnig oft tærðar, 

ólögulegar eða vantar alveg. Þrep eru oft orðin tærð og ótrygg í brunnum sem eru eldri en 60 ára 

nema þau hafi verið úr sinkhúðuðu stáli.  Karmar eru jafnan tærðir en þeir halda oft enn styrk en fals 

þeirra getur verið orðið rúmt eða óslétt. Eldri lok geta verið orðin rúm í falsi karms, sprungin eða eru 

tvískipt sem þykir varasamt og er þá karmi og loki oft skipt út. 

Um brunna gildir staðallinn ÍST EN 1917:2002 (16).   

Hreinsun og forvinna 

Veggi brunna þarf að háþrýstiþvo með um 200 bara þrýstingi til að ná burt öllum lausum 

óhreinindum og til að auka viðloðun viðgerðarefna. Oft er notaður sérhæfur búnaður sem eru 

spúlspíssar á armi sem snýst í brunninum og gefur það mjög jafna hreinsun veggja. Tæring og styrkur 

þrepa er kannaður og þau skorin burt ef grunur er um veikleika í þeim eða stuttan líftíma. Botn er 

hreinsaður með hefðbundnum háþrýstiþvotti og óhreinindi soguð upp úr brunninum jafnóðum. 

Skipta yrði um karm og lok við upphaf verks ef þörf er á, eða áður en veggir væru húðaðir.  

Holufylling og húðun veggja 

Undirbúningur veggja fyrir húðun fellst í viðgerðum á holum, götum eða öðrum ójöfnum í veggjum 

t.d. tilgengnum múrsteinum. Um er að ræða hefðbundna múrvinnu með sterkri múrblöndu eða 

öðrum viðgerðarefnum sem oft er hraðharðnandi. Sprautusteypu á veggi er ætlað að bæta upp 

veikingu í styrk sem orðið hefur á veggjum og þarf hún því að hafa mikinn styrk.  Hún þarf jafnframt 
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að hafa eiginleika til að geta tekið upp hreyfingu án þess að springa og er því jafnan styrkt með 

trefjum. Steypa sem notuð hefur verið hér á landi fyrir sprautun á brunnveggi hefur brotstyrk yfir 60 

MPa og úðunarþykkt að lágmark 20 mm.  

Botnvinna 

Lagfæring rennslisrása í brunni eða heildaruppbygging þeirra krefst þess að rennsli í brunni sé veitt 

framhjá rás meðan vinna fer fram.  Þetta er yfirleitt gert með sérhæfðum sveigjanlegum rörabúnaði 

frá frárennslisröri brunns tengdum belg sem blásinn er út í aðstreymisröri til þéttingar.  

Mót úr plasti er oft komið fyrir til að straumforma rennslisrásir og síðan er steypt utan með.  

Hraðharðnandi steypa er sett í rými utan með mótunum og má nota t.d. múrsteina að hluta til 

uppfyllingar. Pallafletir ofan við rennslisrásir eru mótaðir með nægum afrennslishala svo ekki standi á 

þeim vatn og til að auðvelda þrif á brunninum. Í sumum tilfellum eru rörlaga plastmót skilin eftir en 

þau eru þá með grófu neðrayfirborði sem læsir þau föst í steypuna.   

Þrep 

Ný þrep í brunna þurfa að fylgja staðli ÍST EN 13101:2002 (17). Lýsing fyrir þrep þarf að tilgreini m.a. 

efnisval, mál, útlit og tæringarvörn, röðun og staðsetningu á brunnvegg auk útfærslu á festingum. 

Venjulega er borað fyrir þrepteinum, gat hreinsað, steypulími sprautað í og þrep rekið inn. Hægt er 

að kaupa stöðluð þrep úr ryðvörðu stáli eða plasti eða láta smíða þau eftir teikningu úr t.d. 

heitsinkhúðuðu kambstáli. Þrep sem notuð hafa verið hér hafa verið U-laga gerð úr 20 mm 

heitsinkhúðuðu kambstáli, 250 mm breið, og með hliðarbrún á ástigi fyrir öryggi notanda.   

.        

Mynd 21 (a) Séð úr lögn inn í brunn án rennslisrása. (b) Ákastspíss í brunni. (c) Viðgerður gamall brunnur. 

7.6 Viðhaldsaðferðir fyrir eldri kerfi 
Vert er að minnast aftur á að ýmsum mismunandi aðferðum er beitt við gerð viðhaldsáætlana fyrir 

fráveitukerfi og hafa nokkrar þeirra verið vel rannsakaðar og bornar saman m.t.t. hagkvæmni þeirra 

(18).  Eins og sést á mynd hér að neðan af nýtniferli fráveitukerfis skiptir miklu máli hvenær gert er 

við lögn á líftíma hennar. Ef viðgerð á lagnarbili er dregin of lengi getur verið að þá sé það orðið 

höfuðsprungið og aðeins farið að formbreytast og næst þá ekki full nýtni á lögnina aftur. T.d. næst 

ekki sami styrkur og rennslisþversnið hefur aðeins minnkað. Lífaldur endurnýjaðrar lagnar verður þá 

heldur skemmri en þeirrar upphaflegu.  Sé gert of snemma við lögnina næst e.t.v. sami lífaldur, fyrir 

þá nýju, en minni arður næst úr þeirri upphaflegu ef of mikil ending er eftir í henni þegar við hana er 

gert. 
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Mynd 22 Stílfærður nýtniferill fyrir fráveitukerfi. 

Lagfæringarviðhald (Corrective maintenance) 

Aðferðin byggist á að gera við bilun í kerfi þegar hennar verður vart en engin fyrirbyggjandi skref eru 

tekin til að forðast bilanir.  Stöðugt er verið að slökkva elda eins og sagt er. Kostnaður sem af bilunum 

verður í þessu tilfelli er almennt hár sem gerir aðferðina fjárhagslega óhagkvæma til lengri tíma litið. 

Aðferðin býður jafnframt upp á lítið rekstraröryggi fyrir eitt mikilvægasta lagnakerfið í grunnkerfinu. 

Engin leið er fyrir rekstraraðilann að gera sæmilega áætlun um fjárútlát fram í tímann, heldur er það 

nokkurn vegin handahófskennt hvernig þau verða. Með tímanum geta komið holskeflur bilana sem 

illa verður við ráðið.  Aðferðinni er mikið beitt þrátt fyrir allt.  

 

Tímaháð viðhald (Time based maintenance) 

Aðferðin er tímaháð og er lögn endurnýjuð þegar hún er kominn á aldur. Aðferðin fyrirbyggir bilanir 

og hægt er að ná með henni miklu rekstraröryggi fyrir kerfið. Skyndilegar bilanir koma þó upp, en í 

litlum mæli. Gallinn við aðferðina er að mikla vinnu þarf í skipulagningu og úrvinnslu tiltækra bilana- 

og lífaldurupplýsinga, sem oft reynast ekki vera til. Oft eru lagnir endurnýjaðar of snemma eða of 

seint og rekstur verður óhagkvæmur. 

 

Ástandstengt viðhald (Condition based maintenance) 

Aðferðin byggir á því að kanna ástand kerfisins á kerfisbundinn hátt, eins og lýst hefur verið að 

framan, og þekkja ávallt raunástand þess. Þannig er viðgerðum forgangsraðað eftir alvarleika 

skemmda sem og mikilvægi kerfishluta. Viðgerðir eru skipulagðar á besta og hagkvæmasta 

tímapunkti, þ.e. ekki of snemma og ekki of seint og er kostnaður við reksturinn þannig lágmarkaður. 

Óvæntar bilanir verða sjaldgæfar, auðveldara er að gera viðhalds- og kostnaðaráætlanir og hátt 

rekstraröryggi er tryggt fyrir notendur veitunnar.   

7.7 Heimildaskrá og viðauki 
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inspection coding system. Norden - Nordic Innovation Centre. 
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Ýmsir aðrir staðlar sem gott er að hafa til hliðsjónar við endurnýjun eldri kerfa: 

ÍST EN 13566-2:2005  Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage 
and sewerage networks - Part 2: Lining with continuous pipes 

ÍST EN 13566-7:2007 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage 
and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally wound pipes 

ÍST EN ISO 11296-1:2011 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure 
drainage and sewerage networks - Part 1: General 

ÍST EN ISO 11296-3:2011 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure 
drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes 

ÍST EN ISO 11296-4:2011 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure 
drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes. 

http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=24231&cID=464&rp=search%2Easp%3Fsn%3D%26se%3DPlastics%2Bpiping%2Bsystems%2Bfor%2Brenovation%2Bof%2Bunderground%2Bnon%2Dpressure%26si%3D%26Submit%3DLeita%26avs%3DFalse%23results
http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=30286&cID=464&rp=search%2Easp%3Fsn%3D%26se%3DPlastics%2Bpiping%2Bsystems%2Bfor%2Brenovation%2Bof%2Bunderground%2Bnon%2Dpressure%26si%3D%26Submit%3DLeita%26avs%3DFalse%23results
http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=42452&cID=193&rp=search%2Easp%3Fsn%3D11296%26se%3D%26si%3D%26Submit%3DLeita%26avs%3DFalse%23results
http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=42453&cID=193&rp=search%2Easp%3Fsn%3D11296%26se%3D%26si%3D%26Submit%3DLeita%26avs%3DFalse%23results
http://www.stadlar.is/verslun/product.asp?pID=42454&cID=193&rp=search%2Easp%3Fsn%3D%26se%3DCured%2DIn%2DPlace%26si%3D%26Submit%3DLeita%26avs%3DFalse%23results
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Viðauki: Lagnabilsskýrslur, Lagnastjóri og WINCAN  
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