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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Sigurður Ingvarsson, forstöðumaður, flutti ávarp við 
hátíðlega athöfn í Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum, þann 15. október 2010 við afhend-
ingu, „Lofsvert lagnaverk 2009“.

Ráðherra mennta- og menningarmála, ágætu gestir og 
Keldnafólk.

Ég vil byrja á að bjóða okkur öll velkomin hér á bókasafn 
Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Við erum 
hér af ánægjulegu tilefni en Tilraunastöðin, ásamt hönnuðum 
og tæknifyrirtækjum, mun hér síðar í dag taka við viðurkenningu 
Lagnafélags Íslands „Fyrir vönduð lagna- og loftræstikerfi í BSL3- 
öryggisrannsóknarstofu að Keldum“.

Lagnaverkið er í nýrri öryggisrannsóknastofu sem tekin var í notkun 
á síðasta ári. Aðstaðan er sú fullkomnasta sinnar tegundar hér á landi. Hún uppfyllir alþjóðlegar 
kröfur m.t.t. vinnu með smitefni og er af BSL3- gæðum, þ.e.a.s. „bio safety level 3“. Flóknar lagnir 
eru lykilatriði í réttri starfsemi hússins en þar er loftræstikerfi sem stýrir mismunandi loftþrýst-
ingi í mismunandi rýmum og réttu loftflæði með tilheyrandi filterkerfum sem fanga möguleg og 
ómöguleg smitefni. Frárennslislagnir eru tengdar  flóknum tölvustýrðum dauðhreinsibúnaði. 

Vígsla öryggisrannsóknastofunnar fór fram í júní 2009 og þá vorum við með ítarlega kynningu 
á starfseminni með dagskrá hér á bókasafninu og í öryggisrannsóknastofunni. Enginn vafi er á 
að þessi byggingarframkvæmd er sú tæknilega flóknasta sem unnin hefur verið að Keldum. Víða 
var leitað fanga varðandi upplýsingar um fyrirkomulag og hönnun og komu erlendir sérfræðingar 
til landsins með ráðgjöf við framkvæmdir. Byggingarframkvæmdir hófust árið 2006, húsið reis á 
árinu 2007, árið 2008 var unnið að innréttingum og tæknimálum og öryggisrannsóknastofan var 
tilbúin til notkunar árið 2009. Vel var staðið að verkinu, það er öllum aðilum sem að því hafa komið  
til sóma og útkoman er glæsileg. 

Það hefur verið mjög mikilvægt fyrir Tilraunastöðina að koma upp þessari aðstöðu. Aðstaðan 
tryggir öryggi starfsmanna sem vinna með smitefni. Mikilvægt er fyrir stofnun sem vinnur með 
smitefni að geta unnið eftir bestu gæðastöðlum m.t.t. aðstöðu og það tryggir þá faglegu þekkingu 
og reynslu sem er á Tilraunastöðinni og stuðlar að frekari uppbyggingu. Í aðstöðunni fer fram 
greining á smitefnum og margvísleg rannsóknavinna með þau, s.s. tilraunavinna með smitefni, 
vinna með smitefni tengd frumurækt og gerð frumulína, vinna með smitefni sem eru jákvætt 
viðmið í skimunarvinnu, vinna með smitefni sem vitað er að eru í landinu og vinna með smitefni 
sem ekki hafa greinst en gætu verið í landinu. Þar fer m.a. fram greining á ýmsum smitefnum sem 
hafa verið í fjölmiðlum s.s. fuglaflensa og svínaflensa. Sem betur fer greinast sjaldan ný smitefni 
á Íslandi en dæmi um nýtt smitefni sem greint var í aðstöðunni á síðasta ári er veira sem veldur  

Sigurður Ingvarsson
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svínaflensu. Aðstaðan verður viðbúnaðarrannsóknastofa ef grunur kemur upp um nýtt smitefni 
sem ekki hefur áður greinst í landinu.

Ég vil þakka öllum þeim sem komu að málinu með okkur við hönnun og tæknilausnir en margir 
þeirra eru hér samankomnir í dag og munu hljóta viðurkenningu ásamt Tilraunastöðinni. Það er 
ánægjulegt að mennta- og menningarmálaráðherra skuli heiðra okkur með nærveru sinni og taka 
að sér að afhenda viðurkenningarnar. Vonandi hefur ráðherra sem flest tækifæri til að heimsækja 
okkur hér að Keldum vegna samráðs um vísindalegar og tæknilegar framfarir. Mikilvægt er að 
varðveita og efla nútímalega þekkingarstofnun eins og Tilraunastöðina, sem á framtíð fyrir sér og 
er í sterkum tengslum við þarfir atvinnulífsins. 

Hröð og kraftmikil uppbygging á Keldum er enn mikilvægari nú, vegna þeirra kringumstæðna sem 
eru í íslensku þjóðlífi þessa dagana. Það þarf að skapa aðstæður til frekari framþróunar. Þjálfun 
starfsmanna, rannsóknir og nýsköpun á fræðasviðum Tilraunastöðvarinnar, sem þegar hefur 
trausta innviði, er eitt af þeim langtímaúrræðum

sem hlúa þarf betur að.
_________

Viðurkenningahafar fyrir „Lofsvert lagnaverk 2009“

Viðurkenningarhefar fyrir „Lofsvert lagnaverk 2009“

Frá vinstri: Hörður Pálsson arkitekt Arkþing ehf. Hjörtur Ingþórsson pípulagningameistari, GH lagnir ehf.  Sigurður 

Ingvarsson forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskóla Íslands að Keldnum. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra. 

Sæbjörn Kristjánsson byggingartæknifræðingur, Lagnatækni ehf. Guðmundur Gunnarsson rafvirki, Rafloft ehf. Ómar 

Einarsson blikksmíðameistari, Blikksmiðju Einars.
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Þórir Guðmundsson verkfræðingur form. Lagnafélags 
Íslands, flutti ávarp við hátíðlega athöfn í Tilraunastöð 
Háskóla Íslands að Keldum, þann 15. október 2010 við 
afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2009“.

Menntamálaráðherra, gestgjafar og  ágætu gestir.
Nú er komið að því í tuttugasta sinn að verðlauna það lagnaverk 

sem þykir hafa skarað framúr. 
Þetta er alltaf mikill hátíðisdagur fyrir okkur lagnamenn því alltof 

sjaldan er dregið fram það sem vel er gert á okkar sviði.  
Í dag er það svo að það eru engir mannabústaðir án loftræsingar, 

neysluvatns eða hitakerfis og í sumum tilfellum eru líka kælikerfi. 
Ransóknir sýna að afköst og heilsufar fólks byggist á því að kjörhi-
tastig og loftgæði haldist í vistaverum. Þeger horft er til þess að 
maður eyðir um 80% af lífi sínu innandyra  sést hversu mikilvægt það er að lagnakerfin sé vel 
útfærð.  Þetta er ekki bara einhver lúksus, heldur er þetta heilbrigðismál og þar með forvarna-
rmál.

Á undanförnum árum og áratugum hefur orðið gífuleg þróun í öllu sem snertir lagnir og hafa 
íslenskir tæknimenn og iðnaðarmenn mátt aðlaga sig að þessari þróun. Í dag höfum við fyrir fram-

Ávarp

Þórir Guðmundsson
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an okkur verk sem sýnir að verðlaunahafar hafa tileinkað sér  þessar nýjungar og að við eigum 
fagmenn í fremstu röð. Þegar við skoðum það verk sem hér hlýtur viðurkenningu þá er gaman að 
sjá hversu vel menn eru í stakk búnir að mæta flóknum verkefnum og leysa þannig að mikill sómi 
er af. Þetta verk er á margan hátt mun flóknara og sérhæfðara en kerfi í hefðbundnum húsum.  En 
það er ekki vegna þess að kerfið er flókið sem það hlítur þessi viðurkenningu heldur er það vegna 
þess að verkið er vel leyst og faglega unnið í alla staði. Hér kemur saman áralöng reynsla og hæfni 
tæknimanna og iðnaðarmanna ásamt trausti og skilningi verkkaupa. Það þurfa allir að leggjast á 
eitt ef vel á að takast til.

Lagnafélag Íslands hefur lengi barist fyrir bættri lagnamenningu hér á landi. Þar hefur Kristján 
Ottósson farið fremstur og verið óþreytandi við 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 
lagnakerfi. Skilningur er nú kominn fyrir því að afar mikilvægt sé að handbækur séu gerðar. Nú er 
unnið að því að koma því inn í byggingareglugerð að Handbók lagnakerfa verði unnin fyrir öll ný 
kerfi og úttekt sé gerð á lokafrágangi lagnakerfanna af óháðum utanaðkomandi fagaðila

Hér er  um stórt mál að ræða fyrir okkur lagnamenn. 

Ég vil hrósa Lagnafélagi Íslands fyrir að hafa í 24 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.

Að lokum vil ég óska ykkur öllum viðurkenningarhöfum innilega til hamingju.     
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Ávarp

Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, flutti ávarp við 
hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að Kel-
dum, þann 15. október 2010 við afhendingu, 
„Lofsvert lagnaverk 2009“..    
  

Það er mér mikill heiður að fá að afhenda hér í dag Tilraunastöð 
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum viðurkenningu fyrir lofsvert 
lagnaverk 2009. Það er Lagnafélag Íslands sem veitir viðurkenninguna 
fyrir lagnir af ýmsu tagi, hönnun, smíði og uppsetningu þeirra. 

Segja má að í því verki sem viðurkenning er veitt fyrir sameinist 
ýmsir þættir hönnunar, innsæis og handverks. Þar fá að njóta sín 
útsjónarsemi, fágun og hagleikur iðnaðarmannsins. Þegar það fer 
saman með nákvæmni og gæðakröfum stofnunarinnar sem pantaði 
verkið er varla von á öðru en að útkoman verði snilldarleg. 

Öryggisrannsóknarstofa Tilraunastöðvarinnar mun gegna mikilvægu hlutverki í framtíðinni við 
rannsóknir á hvers kyns óværu sem herjar á okkur mennina og því mikilvægt að vel sé að verki 
staðið við uppbygginguna þegar í byrjun. 

Ég vil leyfa mér að óska öllum hlutaðeigandi innilega til hamingju með vel unnið verk og veiti 
viðurkenninguna í þeirri fullvissu að hér er að öllu staðið eins og best verður á kosið. 

Katrín Jakobsdóttir

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.
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Ávarp

Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur form. 
Viðurkenningarnefndar Lagnafélahs Íslands, flutti ávarp 
við hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að 
Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu 
„Lofsvert lagnaverk 2009“.

Fyrir árið 2009 veitir Lagnafélag Íslands viðurkenningu fyrir heildar-
verk öryggisrannsóknarstofu Tilraunarstöð Háskóla Íslands í meina-
fræðum að Keldum.

Öll gerð öryggisrannsóknarstofu sem þessarar einkennist af því að 
halda utanum starfssemina gagnvart umhverfi og sjá starfsmönnum 
fyrir sem öruggastri vinnuaðstöðu.

Segja má að tvenns konar aðferðum sé beitt til þess að þessi 
markmið náist. 

Í fyrsta lagi er sjálf bygg-
ingin nokkuð sérstæð og 
er í raun byggð upp sem 
hús í húsi. Þar sem innra 
húsið er hin raunverulega 
öryggisrannsóknarstofa, 
en ytri hlutinn myndar 
verndarhjúp. Innra húsið 
er nánast gasþétt rými og 
komi til óvæntrar stöðvunar 
öryggisrannsóknarstofunn-
ar er hægt að loka henni án 
þess að hætta stafi að fyrir 
umhverfið.

Í öðru lagi er rekstur ör-
yggisrannsóknarstofunnar 
bygð þó fyrst og fremst á 
því að beitt er umfangsmik-
lum og sérhæfðum lagna- 
og loftræstikerfum til að 
stjórna aðstæðum, og það 
eru þau sem við horfum 

Dr. Valdimar K. Jónsson
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mest til við mat okkar á ferlinu.
Loftræstikerfi bygg-ingarinnar sér til þess að yfirþrýstingur er á ytri hluta byggingarinnar á sama 

tíma og rannsóknarstofu hlutinn, þ.e. innra húsið er haldið á undirþrýstingi.
Allt loft sem dregið er út frá rannsóknarstofu hlutanum fer um síubúnað sem hindrar að loftborin 

sóttmengun geti borist út frá byggingunni. 
En frá rannsóknarstofunni fer fleira en loft. 
Starfsfólk fer um skiptirými á leið inn í rannsóknastofuna, þar sem það hefur fataskipti, og þegar 

vinnu er lokið er farið í gegnum sér útgang til skiptirýmis og þá er farið í sturtu. 
Allir hlutir sem þurfa að fara út fyrir veggi rannsóknarstofunnar eru sendir í gegnum gufusævir 

þ.e. autoklafa og að lokum fer allt frárennsli frá rannsóknarstofunni í gegnum hitameðhöndlun í 
mjög sérhæfðum búnaði, áður en því er veitt út í bæjarkerfið.

Með þessu samspili á byggingalegum og tæknilegum aðferðum næst fram það umhverfi sem 
krafist er í Bio Safety Level 3 öryggisrannsóknarstofum.

Hönnuðir hafa staðið sérstaklega vel að verki fyrir greiningu og skipulagningu verkefnis við hön-
nun lagna- og loftræstikerfa. Öll gerð og frágangur lagna- og loftræstikerfa í öryggisrannsóknar-
stofunni er til mikillar fyrirmyndar. Sérstaka athygli vekur fyrirkomulag tæknirýma þar sem séð er 
fyrir góðu aðgengi að tækjum og búnaði í húsinu.
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Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð lagnaverk fyrir 20 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 

öllum þáttum í handbók, hönnunarforsendur, kerfislýsing, einlínumynd og samvirkni tækja, einnig 
að skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu tækja, eins og lýst er í Handbók lagnakerfa 29. 

Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum mönnum. Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðin-
gur, formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari, Páll Bjarnason, pípulagningar-
meistari og Kristján Nielsen, rafvirki. Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri 
Lagnafélags Íslands.
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Ávarp

Sæbjörn Kristjánsson tæknifræðingur, flutti ávarp við 
hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að 
Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu, 
„Lofsvert lagnaverk 2009“.

Ráðherra, stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði, 
frammámenn í Lagnafélagi íslands, góðir gestir.

Ég er mættur hér fyrir hönd þeirra sem nú hafa tekið við viðurken-
ningum um lofsvert lagnaverk. 

Fyrst af öllu viljum við þakka Viðurkenningarnefnd Lagnafélags 
Íslands fyrir þann heiður sem okkur er sýndur hér í dag.

Þetta verk reyndist okkur krefjandi og því er það þeim mun 
ánægjulegra að fá þessar viðurkenningar.

Allt frá því að við vorum fyrst kallaðir til fundar hér að Keldum, til að huga að gerð aðstöðu sem 
nota mætti við töku á fuglaflensusýnum og greiningu þeirra, hefur allt samstarf við starfsmenn 
hér á Keldum verið með miklum ágætum.

Verkið var faglega mjög áhugavert fyrir okkur, og við náðum að ljúka því þannig að við erum 
ánægðir með unnið verk og það er alltaf góð tilfinning.

Fyrir okkur sem höfum unnið að undirbúningi og skipulagi aðstöðunnar, og síðan við hönnun og 
gerð lagna- og loftræstikerfa eru þessar viðurkenningar mikilvægar.  

Þær segja okkur að Lagnafélag Íslands, metur frammistöðu okkar þannig að hún sé til fyrir-
myndar og það er okkur hvatning í áframhaldandi störfum okkar.

Sæbjörn Kristjánsson
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Heimsókn  í  Tónleika-  og  ráðstefnuhöllina  Hörpu

Þann 20. janúar 2011 fóru fjórir fulltrúar úr Viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands í kurteisis 
heimsókn til Hörpunnar tónleika og ráðstefnuhallar, við Austurhöfnina í Reykjavík. Leiðsögumenn 
okkar voru Árni Þór Árnason byggingartæknifræðingur frá Eflu verkfræðastofu, starfar við fram-
kvæmda eftirlit við bygginguna, og Karl Rosenkjær véltæknifræðingur frá Verkís verkfræðistofu, 
sem er með faglegt eftirlit á loftræstilögnum og búnaði í byggingunni. Þeir fræddu okkur um 
húsið og sýndu okkur í fyrstu helstu lagna- og stjórnklefa byggingarinnar þar sem lokið er við 
uppsetningu á loftræstisamstæðum og öðrum lögnum út frá þeim. 

Ferðin var farin fyrst og fremst til að skoða lagnir og aðrar aðstæður áður en veggjum og fölskum 
loftum væri lokað.

Aðstaðan er öll til fyrirmyndar plássrými stjórnklefanna er mikið og aðgengi gott að tækjum 
til þjónustu. Við fyrstu sýn virðist þetta vera vönduð vinnubrögð, lagnir í kjallara eru sýnilegar 
og aðgengi gott. Miklar áherslur eru lagðar á að hljóð berist ekki um bygginguna, og að hávaði 
frá lagnakerfinu trufli ekki starfsemina. Sérstaklega var áhugavert að sjá hvernig útfærslan er 
fyrir loftræstinguna fyrir tónleiksalinn. Tónleikasalir eru slitnir frá sjálfri byggingunni, allar stærri 
lagnir eru slitnar frá loftum og veggjum með gormum 

Það sem okkur var sýnt virðist aðkoma að búnaði og tækjum vera mjög aðgengilegur, og allt 
virðist vera gert til að ná markmiðum um „topp gæða Tónlistarhúss“. 

Á myndinni f.v. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari í viðurkenningarnefnd, 
Kristján Nielsen rafvirki í viðurkenningarnefnd, Karl Rósenkjær véltæknifræðingur í stjórn LAFÍ. og Valdimar K. 
Jónsson vélaverkfræðingur form. viðurkenningarnefndar.
Myndina tók Árni Þór Árnason byggingartæknifræðingur.
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Teimi – Hópur
Miðvikudaginn 27. okt. 2010  var haldinn fundur  um úttekt á hita- og loftrlstikerf-
um hjá VSB Verkfræðistofu. 
Fundarmenn sömu og á myndinni auk tveggja til.

Málefni fundarins, ný byggingarreglugerð:
Lykilatriði við endurvinnslu á byggingarreglugerð er að farið sé eftir þeirri reynslu og þekkingu 

sem fengist hefur af notkun,  „Handbók lagnakerfa 29“, og af bókinni „Úttektir á lagnakerfum 
– Virkni og lokafrágangur“.
Niðurstaða. Gera skal kröfu til.

1.  Hvaða kröfur eru allmennt gerðar til loftræstingar á norðurlöndunum? Það þarf að koma 
inn kröfum um að í byggingum sé inniloftslagið þannig að það uppfylli kröfur um heilbrigðis 
og öryggismál. Þetta þýðir að uppylla þarf kröfur um hitastig, rakastig,  ferkleika og hrein-
leika lofts, lofthraða, loftdreifingu, hljóð og lýsingu.  Í danska BR10 er vísað í SBI anvisning 196 
Indeklimahandbogen. 

2.  Handbók Lagnakerfa, hún unnin með fyrirmynd af  „Handbók lagnakerfa 29“, útgefin af  LAFÍ. 
Bókin sé gerð af hönnuði og skilað til Byggingafulltrúa sem geymir bókina sem og teikningar sem 
fylgja verkinu. ( Ath rafrænt form). Spurning hvort hægt er að vísa í byggingareglugerð í svodan 
auglýsingapésa? Ef ekki þá þarf að telja upp hvað skuli koma fram í slíkri bók.

3.  Úttekt skal framkvæma samkvæmd Handbók „Úttektir á lagnakerfum Virkni og lokafrá-     
gangur“, upp á 20 bls.

Fundarmenn, f.v. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ, Sveinn Áki Sverrisson frá VSB verkfræðistofu, Þórir 
Guðmundsson formaður LAFÍ frá Hátækni, Þorlákur Jónsson frá Almennu verkfræðistofunni, Ragnar Kristinsson frá 
Mannvir hf., Kristján Oddur Sæbjörnsson frá Lagnatækni ehf., og Kjartan Mar Eiríksson frá Verkís hf.
Á myndina vantar þá, Rúnar Steinsen frá Eflu hf.verkfræðistofu og Þór Gunnarsson frá Ferill ehf. verkfræðistofu.

Niðurstaða fundarins var sem segir hér á næstu síðu til hægri.
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Vilt þú hreint og hollt neysluvatn?

Við hjá HGL ehf. sérhæfum okkur í alhliða
neysluvatnslausnum með LSE-System og vönduðum

JUDO hreinsisíum, lekavörnum og neysluvatnskerfum
af öllum stærðum og gerðum

Heimilis- og iðnaðarlausnir

HGL ehf - Hjallabraut 35
Sími 588 2626 - 220 Hafnarfjörður

www.hgl.is - hgl@hgl.is
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Gísli Haukur var fæddur í Reykjavík 14. febrúar 1933, og lést á 
Landspítalanum 25. nóvember síðast liðinn.

Hann var giftur Evu Sigríði Björnsdóttur er lést í september 2001 
og áttu þau tvo syni Steinar og Arnar.

Síðustu ævi árin átti Gísli Haukur góða sambýliskonu og félaga 
Margréti Óskarsdóttur.

Eftir að hafa starfað við ýmis störf, hóf Gísli störf í vélaverslun 
Vélsmiðjunar Héðins hf. árið 1952, sem varð síðan að Héðinn 
verslun hf. Árið 1999 kaupir Danfoss A/S í Danmörku öll hlutabréfin 
í Héðni Verslun og er þá nafninu breytt í Danfoss hf. Gísli Haukur 
naut mikils trausts eigenda og stjórnenda Héðins og Danfoss A/S. 
Starfaði hann á vettvangi þeirra að uppbyggingu Héðins Verslunar hf. í 48 ár. En hann lét af 
störfum í lok árs 2000. 

Gísli Haukur var óþreytandi við að afla sér þekkingar á hinum margskona búnaði sem Danfoss 
A/S bauð upp á, ásamt búnaði frá öðrum birgjum, og miðlaði henni áfram til viðskiptavina Héðins 
Verslunar. Þær voru margar utanlandsferðirnar hjá honum á fundi, námskeið og sýningar. Hann 
hélt fjölda af kynningum og fyrirlestrum um Danfoss búnað sérstaklega fyrir lagnamenn. Einnig 
stóð hann fyrir fjölda hópferða fyrir lagnamenn til Danfoss í Danmörku.

Gísli Haukur fékk margar viðurkenningar frá Danfoss. Einnig var hann heiðraður af Lagnafélagi 
Íslands og Meistarafélagi pípulagningamanna. 

Lagnafélag Íslands þakkar Gísla fyrir mikið og árangursríkt starf við uppbyggingu Lagnafélagsins 
í þágu allra landsmanna.

Gísli í Danfoss er látinn

Gísli H. Jóhannsson



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Heimsókn í Lagnakerfamiðstöð Íslands

Sólveig Dagmar Þórisdóttir,
ökuleiðsögumaður - Iceland Excursions,
sem þakkar frábærar móttökur..

„Þann 9. desember 2010 var ég í sambandi við skólastjóra 
Tækniskólans vegna skólahóps Praktiska Gymnasiumskolans 
í Helsingborg í Svíþjóð sem ég leiðsagði um umhverfisvernd 
og hreint Ísland. 

Erindi mitt fjallaði um möguleikann á því að geta sýnt hópn-
um ýmsar hliðar lagna- og rafmagnstækni sem kenndar eru í 
Tækniskólanum.

Mér var strax bent á að vera í sambandi við Kristján Ottóson fram-
kvæmdastjóra Lagnafélags Íslands og fyrrum kennara lagnadeildar Tækniskólans.

Ákveðið var að við kæmum daginn eftir til Kristjáns í Lagnakerfamiðstöð Íslands á Keldnaholti, 
sem er deild innan Tækniskólans. 

Fengu ungu nemendurnir miklar og fróðlegar upplýsingar þar um lagnir, uppsetningu þeirra og 
prófanir ýmiskonar hjá Kristjáni. 

Einnig fórum við í Raflagnadeild Tækniskólans og skoðuðum véladeild í Vélskóla Íslands.
Mjög mikilvægt er að geta miðlað tækniþekkingu til skólahópa því þar liggur framtíðin. 

Mæli ég því með að erlendir skólahópar fræðist einnig um allar hliðar nýtingar vatns og 
uppsetningu m.a. á lögnum þegar fjallað eru um umhverfisvernd og hreint Ísland. Umhverfisvernd 
er mikilvæg og telst Nesjavallavirkjun og Hellisheiðavirkjun til mjög spennandi virkjana hjá 
erlend-um ferðamönnum og skólahópum almennt. 

Þær virkjanir sýndi ég skólahópnum einnig ásamt ýmsu fleiru m.a. margt um Hydrogenprófanir 
(Vetni) til orkunýtinar í framtíðinni m.a hvalaskoðunurbát Eldingar.“

Sólveig Dagmar Þórisdóttir
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Októberfest  
Hátækni og Fläktwoods

Hvað  er  sameiginlegt  með  þýskri  Októberfest  og  sænskum loftræsisam-
stæðum?  Það er gæði, kraftur og glæsileiki.

Með þýsku yfirbragði „STÆL“, þann 22. október sl.  kynntu Hátækni og  Fläktwoods nýjustu 
línuna í loftræsisamstæðum frá Fläktwoods. Nýja línan heitir eQ og er arftaki gömlu Sting, EC og 
EU samstæðnana sem hafa verið mjög vinsælar hér á landi undanfarin ár. 
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Dagskráin  hófst klukkan nýu um morguninn með því að fyrirtækin héldu námskeið fyrir hönnuði, 
og þar mættu alls átján hönnuðir. Á námskeiðinu var  farið  yfir val á samstæðum og farið yfir 
hvaða breytingar eru frá eldri gerðum. Fyrirlesari  var  Tomas  Emanuelsson frá  Svíþjóð. 

Um hvöldið hófst mikil hátíð uppi á Korpúlfstöðum þar  sem Tomas  Emanuellson  hélt stutta 
kynningu.  Búið var að setja upp eina eQ samstæðu fyrir menn til að prófa ásamt  ýmsum búnaði 
frá  Fläktwoods  sem  vakti mikla  athygli.  

Síðan var boðið upp á dagskrá að hætti Þjóðverja. Alvöru þýskt Októberfest  eins og hún gerist 
best. Tónlistin var í höndum sjö manna hljómsveitar sem  spilaði frábæra viðeigandi vínartónlist.  

Maturinn var í takt við Októberfest eins og hún gerist best, pylsur, kringlur og alvöru vínarsnitsel 
að ekki sé minnst á ölið  sem borið var fram af föngulegum stúlkum. Þarna mættu hönnuðir og  
iðnaðarmenn, alls um áttatíu manns, og skemmtu þeir sér  hið besta.  

Að lokum var rúta sem keyrði mannskapinn í miðbæ Reykjavíkur þar sem þeir allra hörðustu 
fengu sér einn eða tvo fyrir svefninn.
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Býrðu yfir þekkingu sem þú fullnýtir ekki?

Edda Jóhannesdóttir náms- og starfsráðgjafi, IÐUNNAR fræðsluseturs. 

Margir einstaklingar á vinnumarkaðnum hafa í gegnum áralanga 
reynslu byggt upp umtalsverða færni í ákveðinni iðngrein, en ekki lokið 
námi af einhverjum ástæðum. Þessir einstaklingar búa yfir raunfærni 
sem vert er að skoða og meta. 

Mat á raunfærni byggir á þeirri hugmynd að nám fari ekki eingöngu 
fram innan formlega skólakerfisins heldur í alls konar aðstæðum en að 
allt nám sé verðmætt og að það sé skjalfest óháð því hvar þess hefur 
verið aflað. 

Tilgangur raunfærnimats er að draga fram og meta fjölbreytilega 
raunfærni sem einstaklingurinn býr yfir og aðstoða einstaklinginn við 
að brautskrást úr skóla. 

Hvað er raunfærni?
Raunfærni er samanlögð færni sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, 

starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, félagsstörfum og fjölskyldulífi.
Í umræðunni um raunfærni er oft stuðst við skilgreiningar á neðangreindum hugtökum sem lýsa 

því hvernig raunfærni hefur verið aflað:
Formlegt nám: Færni sem aflað er í formlegu skólakerfi og viðurkennt með útskrift eða próf-
skírteinum frá formlegum skólayfirvöldum.
Óformlegt nám: Færni sem aflað er í námi utan skólakerfis, til dæmis hjá símenntunarmið-   
stöðvum, námsflokkum eða með námskeiðum á vinnustað. Þessi færni er oft staðfest með 
skírteini eða viðurkenningu á þátttöku.
Formlaust nám: Færni sem einstaklingurinn hefur öðlast í gegnum daglegar athafnir tengdar 
starfi, fjölskyldu eða frítíma. Færni sem einstaklingurinn býr yfir en hefur hvorki skírteini né aðra 
staðfestingu á að hann hafi tileinkað sér.

Raunfærnimat er staðfesting og mat á raunfærni einstaklings án tillits til þess hvernig eða hvar 
hennar hefur verið aflað. Markmiðið er að einstaklingur fái viðurkennda raunfærni, sem hann býr 
yfir á ákveðnum tíma, þannig að hann þurfi ekki að sækja nám í því sem hann kann, eða öðlast 
hefur framgang í starfi.

Í eftirfarandi iðngreinum hefur raunfærnimat verið framkvæmt:
Blikksmíði, Stálsmíði, Vélvirkjun, Bifvélavirkjun, Bílamálun, Bílasmíði, Húsasmíði, Málaraiðn, 

Pípulögnum, Framreiðslu, Kjötiðn, Matreiðslu, Matartækni, Múrarar, Hársnyrtiiðn. 
Inntökuskilyrði í raunfærnimat er 25 ára aldur (lífaldur) og 60 mánaða starf í viðkomandi fag-

grein, staðfest með gögnum frá lífeyrissjóði, eða öðrum opinberum gögnum.

Hafið samband við IÐUNA fræðslusetur, Eddu Jóhannesdóttur í síma 590-6400.

Edda Jóhannesdóttir



Námskeið á vegum IÐUNNAR- fræðsluseturs fyrir lagnamenn á vorönn 2011

Loftræstikerfi. Tilgangur og hönnunarforsendur.
PÍPULAGNAMENN- BLIKKSMIÐIR- MÁLMTÆKNIMENN- VÉLSTJÓRAR- HÖNNUÐIR

Á námskeiðinu færð þú þekkingu á / getur þú:
- grunnhugtökum sem hönnun loftræsikerfa, uppsetning, stillingar og hagkvæmur rekstur þeirra 
  byggist
- mikilvægi góðrar loftræsingar fyrir vellíðan, heilsu og afköst
- öryggis- og heilbrigðismál tengd loftræsingu                   
- opinberum kröfum til loftræsikerfa
- gert grein fyrir þeim þáttum sem hafa áhrif á hönnunarforsendur og skissað upp kerfi til útskýringar       
- reiknað einföld dæmi um loftþörf, varmanýtni og orkunotkun
Kennari: Ragnar Ragnarsson, byggingarverkfræðingur.  Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími: Verður haldið þegar 6 eða fleiri hafa skráð sig. 
Lengd: 27 kennslustundir.  Fullt verð: 95.000 kr.  Verð til aðila IÐUNNAR: 29.000 kr.
_____________________________________________________________________________

Gerðir loftræsikerfa.
PÍPULAGNAMENN- BLIKKSMIÐIR- MÁLMTÆKNIMENN- VÉLSTJÓRAR- HÖNNUÐIR

Að loknu námskeiðinu þekkir þú:  
- algengustu gerðir loftræsikerfa, kosti og galla og notkun kerfa eftir kringumstæðum. 
- uppbyggingu VAV-kerfa, CAV-kerfa, háhraða- og lághraðakerfa ásamt uppbyggingu kerfa sem 
  byggja á náttúrulegum drifkröftum
- loftræsingu fyrir iðnaðarferla eins og spónakerfi, suðuútsog og útsog frá háfum yfir böðum og
  vélum.  og getur:  
- skissað upp aðstæður í rými, metið, ákvarðað og rökstutt hvers konar kerfi henta
- rökstutt hvers konar kerfi eigi að nota  
Kennari: Sveinn Áki Sverrisson, véltæknifræðingur. Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími: Verður haldið þegar 6 eða fleiri hafa skráð sig  kl. 8:30 – 16:30  
Lengd: 27 kennslustundir.   Fullt verð: 95.000 kr.   Verð til aðila IÐUNNAR: 29.000 kr.
__________________________________________________________________

Uppbygging loftræsikerfa
PÍPULAGNAMENN- BLIKKSMIÐIR- MÁLMTÆKNIMENN- VÉLSTJÓRAR- HÖNNUÐIR

Að loknu námskeiðinu þekkir þú:  
- alla hluta loftræsikerfa frá inntaksrist til frákastsristar, að undanskildum stjórntækjum og stjórnkerfi 
- tengslin milli kerfishluta og samvirkni þeirra
  og getur:
- lesið kerfismyndir loftræsikerfa, breytt þeim og leiðrétt
- skissað upp kerfi og rökstutt val á einstökum kerfishlutum í ljósi afkasta, hagkvæmni og rekstraröryggis. 
Kennari: Sigurgeir Þórarinsson, véltæknifræðingur.  Staður: Skúlatún 2, Reykjavík.
Tími: Verður haldið þegar 6 eða fleiri hafa skráð sig.
Lengd: 27 kennslustundir.  Fullt verð: 95.000 kr.   Verð til aðila IÐUNNAR: 45.000 kr.

Birgir Hólm Ólafsson

Verkefnisstjóri IÐUNNAR- 

fræðsluseturs
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Eftirfarandi námskeið IÐUNNAR fræðsluseturs, fyrir lagnamenn á vorönn 2011

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

PÍPULAGNAMENN- BLIKKSMIÐIR- MÁLMTÆKNIMENN- VÉLSTJÓRAR- HÖNNUÐIR

Lagnir í sumarhús 
Haldið 18. - 19. mars í  Reykjanesbæ

Stjórnstöðvar hitakerfa
Haldið 26. mars á Akureyri

Varmadælur
Haldið 11. febrúar á Egilsstöðum
Haldið 26. mars á Ísafirði
Haldið 8. apríl á Akureyri

Plastsuðu 
Haldið 25. - 26. mars 
Haldið 1. - 2. apríl í  Reykjavík

Vatnsúðakerfi – sprinkler
Haldið 18. - 19. febrúar í Reykjavík

Gaslagnir
Haldið 3. - 4. mars í  Reykjavík

Handbók lagnakerfa
Námskeið um framsetningu hönnunargagna við 

lagnahönnun – Handbók lagnakerfa.
Markmiðið með námskeiðinu er að kynna og þjálfa þátttakendur hvernig setja má fram hönn-

unargögn og forsendur við lagnahönnun (e. HVAC Document Plan)  til að bæta árangur vegna 
samvinnu hönnuða, verktaka og eftirlitsaðila og bæta skil verkefna til verkkaupa og auðvelda 
skipulag reksturs lagnakerfa.

Í námskeiðinu er farið yfir þau gögn sem verða til við hönnun og framkvæmt lagnakerfa og fram-
setningu þeirra til að nýta þau í að sýna hönnunarforsendur, samvirkni tækja og hlutverk þeirra og 
kröfur um gerð og gæði tækja. 

Unnið verður með tilbúin sniðmát (e. Template)  til að auðvelda og staðla framsetningu. 
Sýnd verður aðferð við að setja þessi gögn fram á teikningar sem valkost og gerð sérstakrar 

lagnahandbókar sem aðra nálgun viðfangsefnis. 
Fjallað verður um gæðakerfi ráðgjafa og verktaka og samspil þeirra við framsetningu gagna 

(handbók lagnakerfa). 
Dæmi verða tekin um vel heppnuð lagnaverk þar sem þessi aðferðarfræði hefur verið nýtt. Unnið 

verður í hópum að tilteknu verkefni. 
Námskeiðið er ætlað lagnahönnuðum.
Haldið 10. – 11. mars í  Reykjavík.  
Staðsetning:	 Skúlatún 2  Reykjavík
Kennarar: Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur  BSc. MPM Heiðar Jónsson byggingar- 

 tæknifræðingur. Ásamt gestakennurum
Tími: 17 og 18. mars kl. 13.00 - 16.00
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Reglur í golfi.
1. gr.

Hver leikmaður skal vera útbúinn eigin tækjum fyrir leik, venjulegast einni kylfu og tveimur kúlum.
2. gr.

A›eins má leika á vellinum með samþykki eigenda holunnar.
3. gr.

Ólíkt golfi utanhúss, er takmarkið í þessari tegund golfs, að setja eingöngu kylfuna í holuna, en 
halda kúlunum utan hennar.

4. gr.
Til þess að fá sem mest út úr leiknum, verður kylfingur að hafa sterkt skefti. Vallareigandi hefur 

heimild til að kanna þykkt skeftis áður en leikur hefst.
5. gr.

Eigandi vallar getur takmarkað lengd kylfu til að holan skemmist ekki.
6. gr.

Takmarkið er að ná eins mörgum bakföllum og þurfa þykir, eða allt þar til eigandi vallarins er 
ánægður og telur leik lokið. Takist þetta ekki, getur það haft þær afleiðingar að heimild verði ekki 
veitt sama leikmanni aftur til leikja á vellinum.

7. gr.
það þykir ekki íþróttamannslegt að hefja leikinn strax og komið er að velli. Reyndir leikmenn byrja á 

því að dást að vellinum og veita gryfjunni sérstaklega eftirtekt.
8. gr.

Leikmenn eru varaðir við því að minnast ekki á aðra velli  sem þeir hafa spilað á, á meðan leikurinn 
stendur. Æstir vallareigendur hafa eyðilagt útbúnað leikmanna af þessum sökum.

9. gr.
Til öryggis eru leikmenn hvattir til þess að hafa með sér regnfatnað á leiki.

10. gr.
 Leikmenn skulu skipuleggja leikinn vel, sérstaklega ef leikið er á nýjum velli í fyrsta skipti. 

Fyrrverandi leikmenn hafa orðið ósáttir, komist þeir að því að einhver annar sé að leika á velli sem 
þeir hafa talið í einkaeign.

11. gr.
Leikmenn skulu ekki gera ráð fyrir að alltaf sé hægt að leika á vellinum. Getur það leitt til vandræða 

ástands ef t.d. tímabundnar viðgerðir fara fram á honum. Ráðlagt er að spila með öðrum aðferðum á 
slíkum stundum.

12. gr. 
Leikmönnum er uppálagt að fá leifi hjá vallareigenda, ætli þeir að spila í bakgarði hans.

13. gr.
Mælt er með hægum og hnitmiðuðum leik, en leikmenn skulu alla jafna vera viðbúnir því að setja á 

fulla ferð, a.m.k. tímabundið að ósk vallareiganda.
14. gr.

það er talinn frábær leikmaður sem spilar sömu holuna nokkrum sinnum í sama leik.
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HREINSIBÍLAR

Hafið samband við Hreinsibíla 
og fáið nánari upplýsingar

Hestháls 6-8 – 110 Reykjavík
Sími: 551 5151 – www.hreinsibilar.is

Hreinsibílar bjóða Heildarlausnir 
fyrir sveitarfélög og einstaklinga

Reykjavík
SÓS	lagnir,	Bíldshöfða	18
Félag	iðn-	og	tæknigreina,	Borgartúni	30
Efla	ehf	verkfræðistofa,	Höfðabakka	9

Hafnarfjör›ur
Byggingafræðingafélag	Íslands,	Suðurvangi	17

Ísafjörður
Ísblikk	ehf,	Árnagötu	1

Húsavík
Vermir	sf,	Fossvöllum	21
Reyðarfjörður
Launafl	ehf,	Hrauni	3

Höfn Hornafirði
Króm	og	hvítt	ehf,	Álaleiru	7

Styrktarlínur



ÞARF AÐ
SKIPTA UM
SÍU?

Er sían í loftræsikerfinu orðin full af ryki 
og hætt að gera sitt gagn? 
Vissir þú að það þarf að skipta um síur 
í loftræsikerfum á 6 til 12 mánaða fresti?

Við bjóðum flestar stærðir af pokasíum 
á góðu verði.

Er kominn tími til að skipta?

Hafðu samband við Hústæknisvið 
Hátækni, Vatnagörðum 20.

Hústæknisvið
Hátækni

Vatnagörðum 20

522 3055

Opið:
Mán–fim: 9–17

Fös: 9–16

HÚSTÆKNISVIÐ

Vatnagarðar 20
Sæbraut

La
ng

ho
lt

sv
eg

ur

Sundabakki

Sægarðar

Holta-garðar

Hústæknisvið

Hátækni er að

Vatnagörðum 20
Hústæknisvið Hátækni er leiðandi 

í ráðgjöf og sölu á hita-, loftræsi- og 

stýribúnaði fyrir verktaka og fyrirtæki. 

Hústæknisvið býður loftræsibúnað 

frá Fläktwoods og Honeywell og

annan hágæðabúnað frá þekktum 

framleiðendum. Mörg af stærstu 

fyrirtækjum landsins eru með búnað 

frá Hústæknisviði Hátækni.



549C

Pantone RGBCMYK

94R 156G 174B60C 8M 9Y 21K

166C 224R 82G 6B0C 78M 100Y 0K

541C 0R 63G 114B100C 58M 9Y 50K

JOB COLORS

Project: Tækniskólinn Brand Identity

Title: Logo standard

Date: 28-04-08

Client: Tækniskólinn
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brunnar og tankarTM

Aðalblikk ehf  blikksmiðja
Bíldshöfða 18
110 Reykjavík 

sími:  587 5200



Neysluvatnskerfi fyrir 
upphita› kalt neysluvatn

Frábært ver›

Dragháls 14 - 16 · 110 Reykjavik
Sími 4 12 12 00 ·  Fax 4 12 12 01

N
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Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Danfoss hf. • Skútuvogi 6 • 104 Reykjavík • Sími: 510 4100 • veffang: www.danfoss.is

Heita vatnið er einhver ódýrasta orka til húshitunar sem við eigum völ á
En það er sjálfsagt að fara eins vel með hana og við getum

Í yfir 50 ár hefur Danfoss stjórnbúnaður staðið vörð um nýtingu heita vatnsins

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Dýrmæt orkulind, en ekki ótæmandi

Við höfum í áratugi verið leiðandi í
framleiðslu stjórnbúnaðar fyrir hitakerfi
og séð notendum um allan heim fyrir
búnaði og lausnum, sem gerir líf þeirra
þægilegra.

Við erum eini framleiðandinn á markað-
inum sem sérhæfðir sig í framleiðslu
stjórnbúnaðar ásamt varmaskiptum og
tengigrindum fyrir hitakerfi.

Við leggjum metnað okkar í að finna réttu
lausnirnar fyrir viðskiptavini okkar hverjar
sem stærðirnar, þarfirnar eða kröfurnar
kunna að vera.

Við bjóðum fjölþætt úrval búnaðar til
hitakerfa svo sem:

•

•

•

•

•

•

•

•

Ofnhitastilla

Gólfhitastýringar

Þrýstistilla

Hitastilla

Mótorloka

Stjórnstöðvar

Varmaskipta soðna og boltaða

Úrval tengigrinda á lager

• Sérsmíðaðar tengigrindur og stöðvar
fyrir allt að 25 MW afl


