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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Geir Kristinn Aðalsteinsson forseti bæjarstjórnar 
Akureyrar setti hátíðina „Lofsvert lagnaverk 2012“, við 
hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi Akureyri, 20. 
nóvember 2013.

Herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, Kristján Ottósson, 
Framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, aðrir góðir gestir gleðilega 
hátíð.

Fyrir hönd bæjarstjórnar Akureyrar býð ég ykkur öll velkomin til 
Akureyrar höfuðborgar hins bjarta norðurs, eins og við segjum 
gjarnan.

Já, ég segi gleðilega hátíð og það er sannarlega hátíðisdagur 
þegar þeim sem fást við lagnaverk á Íslandi er veitt viðurkenning 
fyrir lofsverðan árangur á sínu sviði. Lagnafélag Íslands á þakkir 
skilið fyrir þetta góða framtak.

Okkur Akureyringum þykir alltaf gott að fá viðurkenningar og við getum lengi á okkur blómum 
bætt. Bærinn er þjónustumiðstöð fyrir allt Norðurland og þarf að vera í fremstu röð á öllum 
sviðum. Grunngerð samfélagsins þarf að vera sterk og stoðkerfi fyrirtækja eins og best verður á 
kosið. Hér er atvinnulífið enda sterkt og atvinnuleysi talsvert undir landsmeðaltali.

Á Akureyri starfar öflug stétt iðnaðarmanna og tæknimenntað fólk hefur einnig komið vel undir 
sig fótunum – bærinn er þó auðvitað þekktastur sem útgerðarbær, ferðamannabær, íþróttabær 
og skólabær.

Þegar litið er til þeirra bygginga sem hér hafa risið á síðustu árum og áratugum þá má berlega 
sjá að í hvívetna hefur verið vandað mjög til verks. Kvæði Steins Steinarrs um húsameistara 
ríkisins sem tók handfylli sína af leir á engan veginn við hér á Akureyri – jafnvel þótt tvær af þek-
ktustu byggingum okkar frá síðari hluta tuttugustu aldar, Akureyrarkirkja og Barnaskóli Akureyrar, 
hafi einmitt verið teiknaðar af húsameistara ríkisins Guðjóni Samúelssyni sem Steinn Steinarr fór 
svo háðuglega um orðum.

Árið 2003 var þessi viðurkenning – Lofsvert lagnaverk – veitt fyrir nýja viðbyggingu og breytingu 
á eldra húsnæði Amtsbókasafnsins á Akureyri – og mér er sagt að ég ljóstri ekki upp neinu 
leyndarmáli þótt ég segi frá því hér og nú, að Menningarhúsið Hof hlýtur viðurkenninguna Lofsvert 
lagnaverk fyrir árið 2012. Það er til vitnis um frábæra hæfni og kunnáttu iðnaðarmanna okkar og 
hönnuða – og er einnig Fasteignum Akureyrarbæjar til mikils sóma.

Ég held að allir sem þekkja til þessarar fallegu byggingar sem menningarhúsið okkar er – og ekki 
síst fólkið sem hér starfar – geti verið sammála um að hér hefur verið vandað til verks og öll vinna 
þeirra sem komu að hönnun hússins og byggingu þess er ákaflega lofsverð.

„Allt orkar tvímælis þá gert er,“ sagði Njáll á Bergþórshvoli forðum daga og þótt yfirleitt væri 

Ávarp

Geir Kristinn Aðalsteinsson
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nokkur einhugur um byggingu þessa húss þá heyrðust að sjálfsögðu úrtölu- og efasemdaraddir á 
sínum tíma sem nú þagna óðum.

Líkt og Akureyrarkirkja, Amtsbókasafnið, París eða Bláa kannan í miðbænum, Barnaskóli 
Akureyrar og fleiri merkar byggingar, er Menningarhúsið Hof nú orðið þekkt kennileiti hér á 
Akureyri, eitt af táknum bæjarins.

Rekstur hússins hefur gengið vonum framar og verið menningarlífi Akureyringa og Norðlendinga 
mikil lyftistöng. Viðurkenning Lagnafélags Íslands hér í dag er því enn ein rósin í hnappagat 
Akureyringa allra, þeirra sem börðust ötulast fyrir því að menningarhúsið risi og síðast en ekki síst 
þeirra sem unnu að hönnun þess og byggingu.

Ég óska Lagnafélagi Íslands og félagsmönnum þess til hamingju með daginn og þakka félaginu 
enn og aftur þetta prýðilega framtak.

Frá vinstri: Forseti Ísland hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Steinar Gíslason, Hildur Björg Guðlaugsdóttir, Þórður Ólafur 

Búason, Kristján Ottósson, Benedikt Jónsson, og (óþekkt).
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Benedikt Jónsson verkfræðingur, varaformaður Lagna-
félags Íslands, flutti ávarp við afhendingu viðurkenninga 
„Lofsvert lagnaverk 2012,“ við hátíðlega athöfn í 
Menningarhúsinu Hofi Akureyri, 20. nóvember 2013.

Herra forseti og aðrir gestir .
Það er ánægjulegt að vera með ykkur hér í þessu húsi að fagna 

afhendingu viðurkenningar Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagna-
verk árið 2012. 

Lagnafélagið - sem nú hefur starfað í 28 ár, hefur frá stofnun beitt 
sér fyrir fræðslu og kynningum um lagnir og lagt áherslu á mikilvægi 
góðs frágangs þeirra. 

En félagið sinnir ekki aðeins fræðslu og kynningarmálum, það 
lætur sig einnig almennt ástand lagna varða. Þá oft á þann veg að gerðar eru athugasemdir við 
það sem miður fer og þá er samhliða ávallt bent á betri lausnir. Einnig er af hálfu félagsins vakin 
athygli á sérstökum góðum lagnaverkum. 

Og í dag er það jákvæði þátturinn – Hér vekur Lagnafélag Íslands athygli á því lagnaverki sem 
talið er skara framúr á síðasta ári. Eins og mönnum er sjálfsagt ljóst, er það verk lagnakerfi þessa 
húss, Hofs á Akureyri.

Félagið vonast að sjálfsögðu til að slík árleg viðurkenning hvetji hönnuði og iðnaðarmenn til 
góðra verka og skapi aukna umræðu um mikilvægi vandaðra lagnakerfa í mannvirkjum. Því það 
gildir að sjálfsögðu það sama um Hofið og öll önnur hús að það er mikilvægt að lagnakerfi þeirra 
séu ávallt af þeim gæðum að þau geti veitt öllum sem um húsin ganga, heilnæmt og öruggt 
umhverfi. 

En gæði lagnaverks varða þó ekki aðeins heilnæmt og öruggt umhverfi dagsins í dag. Því gæði 
lagnaverks felst einnig í varanleika verksins. Að það haldi gæðum sínum til eðlilegrar framtíðar. 

Við metum að sjálfsögðu ekki hér og nú ástand verks til framtíðar. En við getum verið nokkuð 
viss um, að þegar vandað er til hönnunar og vandað er til framkvæmda, að þá er byggt á góðum 
grunni. Og þá ekki síst ef verkinu fylgir einnig handbók lagnakerfa unnin í samræmi við ráðleg-
gingar Lagnafélagsins um gerð slíkrar handbókar. 

Ég vil að lokum óska hönnuðum, framkvæmdaaðilum, iðnaðarmönnum og öðrum sem að þessu 
verki komu til hamingju.

Ávarp

Benedikt Jónsson
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Þórður Ólafur Búason formaður Viðurkenningarnefndar 
Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við afhendingu 
viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk 2012,“,við hátíðlega 
athöfn í Menningarhúsinu Hofi, 20. nóvember 2013. 

Forseti Íslands og aðrir lagnamenn.
Gleðilega hátíð! 

Lagnafélag Íslands veitti fyrst viðurkenningu fyrir lofsvert lagna-
verk í nýbyggingu á Íslandi árið 1990. Tilgangur með viðurkenn-
ingunni hefur ætíð verið að leita leiða til að efla gæðavitund 
fagmanna. 

Á hverju ári síðan hefur verið unnið við sama 
leiðarljós. Flokka má viðurkenningarefnin i þrjá 
flokka: Almenn samkomuhús, þjónustuhús og 
hátæknihús. Öll viðfangsefnin hafa verið hús-
næði, þar sem gerðar eru miklar og almennar 
kröfur um gæði og frágang lagnakerfa en einnig 
hagkvæmni og skynsamlega framkvæmd verka. 

Viðurkenningarnefndina skipa þeir Hilmar 
Hjartarson, pípulagnameistari, Kristján Nielsen, 
rafvirki, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari 
og Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur for-
maður. Fyrir nefndina starfaði að vanda Kristján 

Ottósson, hugmyndafræðingur Lagnafélagsins, 
blikksmíðameistari og vélstjóri sem ritari 
nefndarinnar.

Að þessu sinni voru eins og ætíð könnuð 
viðfangsefni víðsvegar um landið sem til hafði 
spurst. Viðfangsefni hafa að jafnaði verið skoðuð 
af ritara jafnvel ásamt völdum sérfræðingum, 
nefndinni allri eða hluta hennar. Í nefndinni hefur 
ávallt verið tekist á um verkefnin eins og vænta 
má þegar margar leiðir eru að sameiginlegu 
markmiði. En aldrei hefur verið vikið frá því að 
niðurstaðan skuli efla þróun í lagnamálum og 

Ávarp

Þórður Ólafur Búason
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gæðavitund starfandi aðila og vandað val á lagnaleiðum ásamt lagnaefnum. 
Niðurstaðan var Hofið Menningarhús Akureyri. 

Undirritaðaður hefur átt því láni að fagna að hafa starfað að lagnamálum í nærri 40 ár og fengið 
að taka þátt í starfi lagnamanna. Viðbrögð iðnaðarráðuneytisins í kjölfar olíukreppunnar 1973-4 
voru námsstefnur víðs vegar um landið einnig hér á Akureyri um stillingu kynditækja og síðan 
um alhliða umgengni við hitakerfi. Framsýni og hagsýni manna hér á Akureyri er við brugðið og 
má minnast þess að notkun varmadælu við varmaveitur eru hér fyrst reyndar í alvöru. „Hofið“ er 
vitnisburður þar um.

Tónlist og menningstarf er einnig eitt af áhugamálum undirritaðs um árabil sem hefur fengið 
að taka þátt í ýmsum menningarviðburðum með listafólki frá og á Akureyri og er því sérstaklega 
ánægjulegt að segja frá niðurstöðu viðurkenningarnefndar.

Hofið 
Nýbyggingarverkefnið sem nú hlýtur viðurkenningu er Hofið Menningarhús Akureyri. 
Fjölbreytt notkun, hagsýni samfara smekkvísi er ljóslifandi í huga þeirra sem skoðuðu húsið. Hér 

er um að ræða margslungið en skynsamlega unnið mannvirki. Leita hefur þurft leiða við gerð húss 
og búnaðar svo myndaðist hæfileg umgjörð um það margbrotna starf sem unnið verður í þessu 
húsi. 

Handbók, hönnun og heildarverk við lagnir í húsi Hofs er vandað. 
Svigrúm og aðgengi að öllum tækjum og lögnum er til fyrirmyndar og handverk iðnaðarmanna 

ber vott um vandvirkni og nákvæmni. 
Um er að ræða sjö aðskilin loftræstikerfi sem þjóna ólíkum kröfum. Einnig er um að ræða flókin 

raflagna og stýrikerfi, úðakerfi og mörg sérhæfð pípulagnakerfi, sem öll bera vitni um sömu gæði. 
Stofnkerfi neysluvatns er með lækkuðu hitastigi. Síðan er með blöndunartækjum náð viðeigand 

hitastigi fyrir hvern notkunarstað. 
Þetta er gert til að koma í veg fyrir brunaslys af völdum heita vatnsins. Upphitun hússins er bæði 

með gólf- og lofthita og ofnum, mismunandi eftir svæðum og einnig kæling. Mesta heildarloft-
magn í loftræstikerfum er um 92 000 m3/klst og er eða að meðaltali um 4 loftskipti sem þýðir að 
skipt er um allt loft í húsinu á hverjum 15 mínútum. 

Kröfur um hljóðstig eru hæfilegar sem næst NR20 frá umhverfi og lagnabúnaði hússins og aðeins 
strangari í tónleikasölum.

Hofið er frábærlega einfalt og hagkvæmt af ytri gerð, en 
vandað í alla staði og innviðir mæta vel þeim fjölmörgu þát-
tum sem slíku húsi er ætlað að þjóna.

Handhafar viðurkenninga eru:   
Verkfræðistofa norðurlands ehf. Fyrir hönnun lagnakerfa. 
Blikkrás ehf. Fyrir smíði loftræstikerfa.  
Bútur ehf.,- Haraldur Helgason ehf. Fyrir pípulagnir. 
Rafmenn ehf. Fyrir hönnun stjórnkerfi lagnabúnaðar. 



 8

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Raftákn ehf. Fyrir uppsetningu rafstýrikerfi / hússtjórnarkerfi. 
Verkís hf. Fyrir ráðgjöf um hljómburð.
Arkþing ehf. – Arkitema AS. Fyrir góða samvinnu við gerð lagna- og loftræstikerfa. 
VSI Öryggishönnun & ráðgjöf ehf. Fyrir brunahönnun.

 
Þökk fyrir áheyrnina virðulegi Forseti, Akureyringar og lagnafólk. Ykkur og íslensku þjóðinni óska 

ég til hamingju með Hofið Menningarhúsið á Akureyri! 

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Símenntun í iðnaði NÁNARIUPPLÝSINGARÁ IDAN.IS

Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér fjölbreytt námskeið sem í boði eru.

»  NÁMS- OG STARFSRÁÐGJÖF

»  NÁMSKEIÐ FYRIR STJÓRNENDUR

»  TÖLVUNÁMSKEIÐ

»  TÖLVUSTUDD HÖNNUN 

»  HÁRSNYRTINÁMSKEIÐ

»  BÍLGREINASVIÐ

»  BYGGINGA- OG MANNVIRKJASVIÐ 

»  MATVÆLA- OG VEITINGASVIÐ

»  MÁLM- OG VÉLTÆKNISVIÐ

»  PRENTTÆKNISVIÐ
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Handhafarviðurkenningarinnar

„Lofsvertlagnaverk2012“
MenningarhúsinuHofiAkureyri

Standandi frá vinstri:  Haraldur Sveinbjörn Helgason Haraldur Helgason ehf., Þorgrímur Knútur Magnússon Bútur ehf., Guðni 
Helgason framkvæmdastjóri Fasteigna Akureyrarbæjar VSI, Grétar Grímsson Verkfræðistofa Norðurlands ehf., Árni Viðar Friðriksson 
Raftákn ehf., Oddur Helgi Halldórsson Blikkrás ehf., Jóhann Kristján Einarsson Rafmenn ehf., Kristján Ottósson  framkvæmdastjóri 
Lagnafélags Íslands.
Sitjandi frá vinstri:  Sigurður Hallgrímsson  Arkþing ehf., Steindór Guðmundsson Verkís hf., hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti 

Íslands, Geir Kristinn Aðalsteinsson forseti bæjarstjórnar Akureyrar.

Eftirtaldir aðilar hlutu viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk í 

Menningarhúsinu Hofi Akureyri fyrir árið 2012:

Haraldur Helgason ehf. Akureyri.  Bútur ehf. Akureyri. 

VSI Öryggishönnun & ráðgjöf ehf.  Reykjavík. Verkfræðistofa Norðurlands ehf. Akureyri. 

Raftákn ehf. Akureyri. Blikkrás ehf.  Akureyri.

Rafmenn ehf. Akureyri. Arkþing ehf. Reykjavík/ArkitemaDanmörk.

Verkís hf. Reykjavík. Menningarhúsið HOF Akureyri.





lagnaefni
SeM enDiST

LAGNAVERSLUN
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Oddur Helgi Halldórsson blikksmíðameistari, flutti 
þakkarávarp við afhendingu viðurkenninga „Lofsvert 
lagnaverk 2012“, við hátíðlega athöfn Í Menningarhúsinu 
Hörpu, 20. nóvember 2013.

Forseti Íslands, Ágæta samkoma.

Ég er stoltur í dag. Stoltur fyrir hönd iðnaðarmanna, hönnuða og 
eiganda Hofs, Akureyringa.

Ég er líka stoltur af þessu húsi, sem hefur verið samofið mér frá 
upphafi. Ég sat í dómnefnd, þegar hönnunarsamkeppnin fór fram. Ég 
sat í byggingarnefnd hússins, fyrstu árin, eða þangað til Blikkrás tók 
að sér að leggja loftræstinguna.

Og svo er ég formaður stjórnar FAK, sem á húsið.
Það þarf ekki að fjölyrða hvað þetta hús hefur gert fyrir samfélagið hér og ég fullyrði að í raun 

skipar Hof stærri sess hér fyrir norðan, en Harpa fyrir sunnan. Þó ég sé á engan hátt að metast 
á um húsin.

Hof er öllum opið og allir eiga erindi í Hof. Það er búið að vera lifandi frá fyrsta degi. 
Akureyrarbær reisti þetta hús. Til þess fengum við hluta byggingarkostnaðar frá ríkinu.

Um reksturinn hefur bærinn alfarið séð og ekki hefur enn borið árangur að fá ríkið til að koma 
að honum. Þo svo að okkur finnist sjálfsagt að aðkoma ríkisins verði á sama grunni og aðkoma 
ríkisins að rekstri Hörpu.

En nóg um það, í dag erum við að gleðjast og því segi ég:

Gleðilega hátíð. 
Já ég segi hátíð, því þetta er svo sannarlega hátíð fyrir okkur. 
Okkur sem stöndum í hönnun, smíði og uppsetningu lagnakerfa.
Það er sannarlega hátíð að eftir okkar verkum skuli vera tekið og að þau skuli öðlast viðurkenn-

ingu Lagnafélags Íslands.
Lagnafélagið, með menn eins og Kristján Ottósson innanborðs er okkur mikils virði. Það hefur í 

gegnum árin náð stórkostlegum árangri í sínu starfi við að fá menn til að skilja hversu mikils virði 
gott lagnakerfi er.

Eins hefur Lagnafélagið stuðlað bæði beint og óbeint að því að metnaður okkar hefur aukist og 
við höfum tekið stórstígum framförum í að gera lagnakerfin, betri og skilvirkari. Þjónusta við kerfin 
er orðin allt önnur og markvissari en var og almenningur er farin að gera meiri kröfur til þeirra.

Þetta verkefni hér , Menningarhúsið Hof var bæði erfitt og krefjandi verkefni. Það reyndi á allt 
okkar besta, bæði hönnuða og iðnaðarmanna. Þetta er sennilega eitt stærsta og flóknasta verk 

Ávarp

Oddur Helgi Halldórsson
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sem við höfum unnið að. Enda er útkoman góð og húsið hið glæsilegasta.
Pláss var að skornum skammti og arkitektúr hússins þannig að ýmsa hnúta þurfti að leysa. Það 

gerðum við hönnuðir og iðnaðarmenn í sameiningu og tókst vel til.
Hvað okkur iðnaðarmennina varðar erum við mikið farnir að vinna eftir gæðakerfi og það skilar 

sér svo sannarlega í þessu verki. 
Tilhögun byggingar hér var sú að Fasteignir Akureyrarbæjar, buðu út hvern verkþátt fyrir sig og 

því reyndi mikið á samvinnu og samstarf ólíkra iðnaðarmanna. Á það samstarf bar ekki skugga og 
var það bæði farsælt og skemmtilegt. Þakka ég öðrum verktökum fyrir það.

Hlutur Fasteigna Akureyrarbæjar er stór líka og þar innan dyra er mikill metnaður til að eiga 
góðar og glæsilegar byggingar, sem skila því hlutverki, sem þeim er ætlað að gera. Því er gott að 
hafa þá til samstarfs í svona verkefni.

Ekki verður horft fram hjá því að það veltur fyrst og fremst á samstarfi og samvinna allra, sem 
að koma hvernig til tekst. Og eins og ég sagði áðan var samstarfið hér einkar gott og skemmtilegt

Þessar viðurkenningar eru ekki eingöngu til okkar sem hér stöndum, heldur lítum við á þetta 
sem viðurkenningu á störfum okkar allra, sem koma að byggingu svona húsa, eigenda, hönnuða 
og iðnaðarmanna.

Og sýnir það svo ekki verður um villst að við getum borið okkur hátt og litið kinnroðalaust í 
kringum okkur, verið hreykin af okkar störfum. Þetta hús og þessi viðurkennig sýnir okkur það, að 
við erum á réttri leið og metnaður okkar er mikill og stendur til að skila góðu verki.

Einn er sá hlutur í þessu sem er hvað stærstur, en það er þetta frábæra starfsfólk sem við höfum. 
Það er auðvitað undirstaða þess að við getum gert vel. Það eru þeirra störf sem hafa skapað þetta. 
Færi ég því starfsfólki okkar sérstakar þakkir fyrir frábær störf.

Ég veit að þessi viðurkenning verður okkur kvatning til að standa okkur enn betur í framtíðinni
Að lokum vil ég fyrir hönd þeirra sem viðurkenningu hlutu þakka kærlega fyrir þá virðingu sem 

okkur hefur hlotnast. 
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MyndirfráhófinuíHofi20.nóvember2013

Steindór Guðmundsson

Árni Viðar Friðriksson

Guðmundur Helgason

Jóhann Kristján Einarsson

Oddur Helgi Halldórsson Þorgrímur Knútur Magnússon

Haraldur Sveinbjörnsson Sigurður Hallgrímsson
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MyndirfráhófinuíHofi20.nóvember2013

Geir Kristinn Aðalsteinsson

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson

Grétar Grímsson

Benedikt Jónsson
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MyndirfráhófinuíHofi20.nóvember2013

Grétar Grímsson og 
Steinn Þorgeirsson

Kristján Ottósson, hr. Ólafur 
Ragnar Grímsson og Geir Kristinn 
Aðalsteinsson
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Samantekt á Lagnafréttum 1 til 43  
Allar þessar bækur 43 sem gefnar hafa verið út af Lagnaféagi Íslands eru á heimasíðu 
félagsins  lafi.is 

 
Heiti.   Efnistök. 
Lagnafréttir  1.  Varmaskiptar, (fyrstu framsögumenn LAFÍ,  Sveinn Torfi Sveinsson, Guðni  
    Jóhannesson, Hafsteinn Blandon og Sæbjörn Kristjánsson). 
Lagnafréttir  2.  Snjóbræðslulagnir. 
Lagnafréttir  3.  Fræðslufundur um hönnun, útboð, smíði, eftirlit og úttekt hita- og  
    Loftræstikerfa. 
Lagnafréttir  4.  Stjórntæki og stýribúnaður. 
Lagnafréttir  5.  Um brunamál og brunavarnir. 
Lagnafréttir  6.  Leiðbeiningar varðandi uppsetningu á reik- hitageisla- og brunalokum í  
   Loftræstikerfi.  
Lagnafréttir  7.  Lagnir í Fiskeldi. 
Lagnafréttir  8.  Handbók fyrir lagnakerfi. 
Lagnafréttir  9.  Fræðslufundur og Tæknisýning á Akureyri. 
Lagnafréttir  10. Fræðslufundur og Tæknisýning á Ísafirði. 
Lagnafréttir  11. Ráðstefna um fráveitur og sorp. 
Lagnafréttir  12. Ráðstefna og Tæknisýning á Egilstöðum. 
Lagnafréttir  13. Ráðstefna um  jarðvegshitun og snjóbræðslu. 
Lagnafréttir  14. Ráðstefna og Tæknisýning um orkunýtingu á Selfossi. 
Lagnafréttir  15. Skemdar lagnir í húsum. 
Lagnafréttir  16. Fræðslufundur um einangrun. 
Lagnafréttir  17. Fræðslufundur um votrými í húsum. 
Lagnafréttir  18. Ráðstefna, samræmt byggingareftirlit allra hagur. 
Lagnafréttir  19. Ráðstefna um rör í rör lagnakerfi. 
Lagnafréttir  20. Ráðstefna um loftræstingu í skólum. 
Lagnafréttir  21. Fundur um nýjungar í lögnum, haldinn á Egilstöðum. 
Lagnafréttir  22. Nýjungar í hugbúnaði og vélbúnaði til stýringa á lagnakerfum. 
Lagnafréttir  23. Fundur um málmtæringu og kröfur til lagnakerfa í grófu umhverfi. 
Lagnafréttir  24. Fundur um framtíðarsýn í lagnamálum. 
Lagnafréttir  25. Ráðstefna um Kælirafta. 
Lagnafréttir  26. Fundur um lagnir í gömlum húsum. 
Lagnafréttir  27. Ráðstefna um loftræstingu í íbúðarhúsinum. 
Lagnafréttir  28. Handbók fyrir loftræsti- og hitakerfa. 
Lagnafréttir  29. Handbók fyrir loftræsti- og hitakerfa, 
Lagnafréttir  30. Ráðstefna um úttekt á lokafrágangi lagnakerfa. 
Lagnafréttir  31. Ráðstefna um aðferð við samanburð tilboða. 
Lagnafréttir  32. Frárennslislagnir innan lóðarmarka. 
Lagnafréttir  33. Loftræsting í íbúðar- og atvinnuhúsum. 
Lagnafréttir  34. 20 ára afmælisrit Lagnafélags Íslands. 
Lagnafréttir  35. Ráðstefna um gæðamál í pípulögnum. 
Lagnafréttir  36. Ráðstefna um lagnakerfi í landbúnaði. 
Lagnafréttir  37. Skýrsla um „skoðun á hita- og loftræstikerfum í 35 byggingum á landsvísu“. 
Lagnafréttir  38. Ráðstefna um skýrslu á „skoðun á hita- og loftræstikerfum á landsvísu“. 
Lagnafréttir  39. Handbók fyrir úttektir á lagnakerfum, virkni og lokafrágangur. 
Lagnafréttir  40. Ráðstefna um Varmadælur. 
Lagnafréttir  41. Ráðstefna um hönnun og gerð neysluvatnskerfa m.t.t. öryggis gagnvart  
    notendum. 
Lagnafréttir  42. „Framtíðarsýn“,  við afhendingu lagnakerfa.     
Lagnafréttir  43. Námskeið til leiðbeininga um notkun stjórntækja á hitakerfum. 
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Ragnar Gunnarsson fæddist í Reykjavík 20. nóvember 1943.
Hann lést á Líknadeild Landspítalans 18. október 2013.

Ragnar ólst upp á Bergstaðastrætinu í Reykjavík. Hann gekk í 
Miðbæjarbarnaskólann til 12 ára aldurs. 

Hann fór til sjós sem unglingur á varðskip, fyrst sem messagutti, 
síðar sem matsveinn.

Eftir sjómennskuna starfaði Ragnar við pípulagnir hjá tengdaföður 
sínum.

Árið 1976 fluttust þau hjónin til Vestmannaeyja, þar sem Ragnar 
hóf nám í pípulögnum.

Seinna lá leiðin í Tækniskólann, þar sem hann lærði Iðntæknifræði.
Seinna fór hann í rekstrarfræðinám við Háskóla Íslands.
Frá árinu 1986 Rak Ragnar verkfræðistofuna Verkvang, sem síðan sameinaðist Iceconsult árið 

2007.
Ragnar var fagmaður og fræðimaður á sínu sviði, sem sneri að hitastýrikerfum og orkueftirliti. 
Ragnar vann mikið með okkur í Lagnafélagi Íslands og Lagnakerfamiðstöð Íslands, hann var með 

þeim fyrstu sem útbjó námskeið fyrir pípulagningamenn og var leiðbeinandi á þeim. 
Ragnar vann og gaf út stórt fræðirit, sem nýtist afar vel bæði fagskólum landsins og faggreinum 

lagnamanna í atvinnulífinu, þá gaf hann einnig út litla bæklinga til dreifingar á markaðinn.
Ragnar var frumkvöðull í að draga menn saman til skrafs og ráðagerða um það hvað ætti að 

vinna að sameiginlega fyrir pípulagningastéttina til að ná betri árangri í góðri fagmennsku.

Við sendum Guðrúnu og fjölskyldu hennar okkar innilegustu vina og samúðarkveðjur.

fh. Lagnafélags Íslands
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri.

Minning
RagnarGunnarsson

Ragnar Gunnarsson
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Þórir Guðmundsson verkfræðingur, sviðsstjóri 
hústæknisviðs Ísmar. 

Í tilefni þess að Ísmar hefur tekið yfir allan rekstur hústækni-
sviðs Hátækni, var boðið til móttöku 22. nóvember síðastliðinn að 
Síðumúla 28 en þar er starfsemi Ísmar til húsa. Ísmar hefur nú í 
31 ár boðið upp á ýmiss konar mælitæki og annan hátæknibúnað, 
einkum fyrir framkvæmdaaðila. Nefna má lasertæki til notkunar við 
húsbyggingar, landmælingatæki vegna ýmiss konar framkvæmda 
s.s. vegagerðar, hitamyndavélar til rannsókna t.d. á hitatapi húsa 
og finna huldar lagnir, ýmiss konar umferðaröryggisbúnað auk 
talstöðva o.m.fl. 

Ísmar mun nú meðal annars bjóða upp á stjórnbúnað frá Honeywell, 
Industrie technik sem og loftræsibúnað frá Flakt 
Woods, Ruck ventilatoren og fleirum. Sérstaklega 
voru kynntar nýjar vörur sem hafa verið teknar inn 
á síðustu mánuðum en þar má nefna pokasíur 
fyrir loftræsikerfi, spenna fyrir stjórnkerfi og 
þrepastillar fyrir blásara. Enfremur voru kynntar 
helstu nýjungar frá Flaktwoods en þar má nefna 
að þeir eru að koma með nýja gerð kælirafta og 
mikil þróun hefur átt sér stað í stjórnkerfum fyrir 
loftræsikerfi. 

 
Boðið var upp á léttar veitingar bæði í mat og 

drykk, og lifandi tónlist. 

Ísmaropnarhústæknisvið

Þórir Guðmundsson

Kristján Níelsen sýnir hér nýtt stjórnkerfi fyrir 
brunalokukerfi sem uppfyllir meðal annars kröfur sem 
gerðar eru í DS 428.
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Ísmaropnarhústæknisvið
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Ísmaropnarhústæknisvið
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Vatnagarðar20
NýttaðseturIÐUNNARfræðsluseturs

Ólafur Ástgeirsson Sviðsstjóri bygginga- og mann-
virkjasviðs.

Miklir möguleikar í endurmenntun lagnamanna
Á síðast liðnu ári festi IÐAN fræðslusetur kaup á húsnæði í 

Vatnagörðum 20 í Reykjavík. Þar var áður til húsa verslun og lager 
Hátækni hf. Um er að ræða tæplega 2.000 m2 húsnæði sem hentar 
sérlega vel til verklegarar og bóklegrar kennslu auk reksturs skrifst-
ofu fyrir þá þjónustu sem IÐAN fræðslusetur annast. Í Vatnagörðum 
20 mun verða sameinuð á einn stað öll starfsemi IÐUNNAR. Hún er 
nú á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu auk þess sem námskeið 
hafa verið haldin víðs vegar um bæinn og út um land. Í hinu nýja 
húsnæði verður stórbætt aðstaða til verklegrar kennslu frá því sem 
verið hefur. Framkvæmdir við breytingar á húsinu standa yfir og gert 
er ráð fyrir að IÐAN muni flytja starfsemi sína þangað á vormánuðum og kennsla á námskeiðum 
mun hefjast þar síðsumars.

Auknir möguleikar
Með hinu nýja húsnæði munu skapast stórauknir möguleikar varðandi endurmenntun fagmanna. 

Á það sérstaklega við um verklega kennslu þar sem bygginga- og mannvirkjasvið og málm- og 
véltæknisvið fá til umráða húsnæði sem er töluvert stærra en það sem þau höfðu áður. Þar 
verður hægt að taka inn námskeið um lagnir og lagnakerfi og vinna að verkefnum þeim tengd. 
Einnig munu bjóðast möguleikar varðandi samþættingu kennslu á námskeiðum í málmsuðu og 
lagnakerfum.

Í hinu nýja húsnæði verða einnig innréttaðar kennslustofur þar sem öflugur tölvubúnaður verður 
til staðar. Það býður upp á aukna möguleika varðandi kennslu á námskeiðum þar sem tölvutækni 
og hönnun koma við sögu. IÐAN hefur einnig nýlega fest kaup á öflugum fartölvum ásamt skjám 
til kennslu fyrir AutoDesk hönnunarforrit. IÐAN fræðslusetur er ATC (Athorized Training Center) 
fyrir AutoDesk.

Námskeið á vorönn 2014
Á vorönn 2014 verður að vanda fjöldi námskeiða í boði. Námsvísir annarinnar er nýkominn út þar 

sem námskeiðin eru kynnt en auk þess má finna allt námsframboði IÐUNNAR á idan.is. Meðal 
námskeiða sem verða í boði fyrir lagnamenn má m.a. nefna: 

 

Ólafur Ástgeirsson
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- Lagnir í sundlaugum
- Þrýstiloftskerfi
- Varmadælur
- Vatnsúðakerfi
- Stjórnstöðvar hitakerfa
- Plastsuða
- Málmsuða
- Ál og álsuða
- Vökvatækni 
- Kælitækni 
- Uppbygging loftræsikerfa
- Stillingar loftræsikerfa
 
Auk þess eru í boði námskeið ýmis fyrir stjórnendur, tölvunámskeið og ýmis konar fræðsla um 

það sem efst er á baugi í iðnaði. Þessi námskeið eins og flest námskeið IÐUNNAR eru öllum opin. 
Þeir sem greiða símenntagjald til IÐUNNAR njóta betri kjara og greiða lægri gjöld fyrir námskeiðin.

20

Vatnagarðar 20

Pantone red 032
Svart
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Afhverjutapaðiégáþessuverki?
Hvererframleiðnin?

Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur BSc. MPM og 
starfar á VSB Verkfræðistofu ehf.

Mannvirkjageirinn á Íslandi er sú atvinnugrein þar sem framleiðni 
er slökust, slysatíðni mest og ágreiningur algengastur. Rannsóknir 
sýna að 1/3 tímans sem iðnaðarmaður er á byggingarstað fer í að 
vinna verkið (framleiða), 1/3 í undirbúning og 1/3 í að bíða eða vinna 
upp galla eftir sig eða aðra. Aðrar tölur sýna að 50% tímans sem 
iðnaðarmaður er á vinnustað fer í virðisaukandi vinnu. 

Ástæður eru nokkrar og mjög mismunandi á milli verkefna þó 
verkefnin séu svipuð. Þar ber hæst slök skipulagning, verið að vinna 
verk sem ekki er fullhannað, hönnun slök, skilning á annara vinnu 
lítill, verklag samskipta milli hönnuða og verktaka illa skilgreint og 
verktími óraunsær svo eitthvað sé nefnt

Til að auka framleiðni er hægt að gera á tvennan máta. Fækka aðföngum sem notuð eru eða 
auka verðmæti vinnunnar. Hægt er að horfa í að fækka vinnustundum sem notaðar eru, bæta 
núverandi vinnulag og tækni, eða taka í notkun nýja og betri tækni. Í framtíðinni má búast við að 
meiri tími fari í öryggismál og gæðamál en að sjálfs sögðu ber ekki að líta á það sem vandamál 
heldur taka því fagnandi.

Því er oft haldið fram að verktakar og hönnuðir vita ekki af hverju þeir tapa á verkum. Hvort var 
það vegna tilboðsupphæðar (vanmat), vinnulags (skipulags) eða að þeir gleymdu að reikna með 
verkþáttum í tilboðsgerð (vitlaust umfang). Góða skráningu eða gerð virðisferla þarf til til að sjá 
hvort ástæðan sé vinnulagið en aðra þætti má oft finna auðveldlega. 

Verkefnið hefst með tilboðsgerð,áætlun eða samkomulagi milli aðila og sá grunnur þarf að vera 
góður og réttur nema að samkomulag sé um annað. Að gera raunhæft tilboð er erfitt ef gögnin 
sem vinna á eftir eru léleg, verkinu illa lýst og mikið um háa heildarliði.

Gerð verklýsinga - sameiginleg grunnlýsing
Við byggingu húss er alltaf áhugavekjandi að vita hvar eru sérstakir verkliðir eða óvenjulegar 

lausnir.Í þessum verkþáttum eða lausnum liggur óvissa með verktíma og verð. Þetta gildir fyrir alla 
sem koma að verkinu, hönnuði sem iðnaðarmenn sem hafa reynslu af byggingaframkvæmdum. 
Aðrir verkþættir eru með stöðluðum kröfum. Ef þeir sem gera verklýsingar tilkynntu það fyrirfram 
hvað liðir þetta væru þá ættu bjóðendur möguleika á að eyða tilboðstíma í að greina þessi atriði 
betur en væru á grænu ljósi með venjulegu verkþættina. Líklega hugsa margir í þessa áttina en 
verða svo fyrir barðinu á „óvenjulegum“ atriðum í venjulegum verkþáttum. 

Sveinn Áki Sverrisson
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Staðlaðar kröfur í verkýsingum má gera sameiginlegar með hagsmunaaðilum í Mannvirkjagerð 
og nota til þess tilvísanir í Rb-blöð, leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar og staðla. Þó þarf að gera 
skurk í þessum tilvísunum sem eru ótraustar. Dæmi um tilvísanir sem hægt er að nota á lagnasviði 
eru Rb-blöð um plastlagnakerfi, merkingar, þerrilagnir og hjá Mannvirkjastofnun um stiglagnir og 
fl. Aðalatriði er að flokkað sé eftir sérlýsingu og grunnlýsingu og bjóðandi geti treyst því. Ef flok-
kun er ekki rétt þá gefur það tilefni til aukaverka. Nokkrar verkfræðistofur eru með vísi af þessari 
hugsun í dag.

Dæmisaga og erlend reynsla
Fyrir nokkrum árum tíðkaðist það hjá opinberum útboðsaðila að hafa í lok hvers kafla í verk-

lýsingu verklið sem hér Annað. Magntölueiningin var „heild.“ Skýring á þessum verklið var að 
hann átti að innihalda alla þá vinnu og efni sem tilheyrir verkinu sem ekki koma fram í öðrum 
verkliðum og eru sannanlega hluti af verkinu. Ég held að við séum komin aðeins lengra í dag. Sú 
reynsla sem menn fá að vinna með erlendum aðilum gæti einnig skilað sér en þar eru menn á bæ 
komnir lengra hvað þetta varðar.

Reykjavík
	Alta ehf, Ármúla 32

 Arkþing ehf, Bolholti 8
 Fagblikk ehf, Sandavaði 3 - 
  fagblikk@fagblikk.is
 Fosslagnir ehf, pípulagnir, Úthlíð 5
 Framkvæmdasýsla ríkisins, Borgartúni 7
 Húsalagnir ehf, Gylfaflöt 20
 Tóv ehf, Óðinsgötu 7
 Varma & Vélaverk ehf, Knarrarvogi 4
 Verkfræðistofa Þráinn og Benedikt ehf,  

  Laugavegi 178
Kópavogur

 Blikkarinn hf, blikksmiðja, 
  Auðbrekku 3-5
 Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42
 JSÓ ehf, Smiðjuvegi 4b
 Vatnsvirkinn, www.vatnsvirkinn.is,   

  Smiðjuvegi 11

Garðabær
 Blikksmiðja Benna, Lyngási 10a

Hafnarfjörður
 Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14
 Strendingur ehf, Fjarðargötu 13-15 

Reykjanesbær
 Reykjanesbær, Tjarnargötu 12
 Rörlagningamaðurinn ehf, Faxabraut 7
 Tækniþjónusta S.Á., Hafnargötu 37a

Sauðárkrókur
  Stoð ehf, verkfræðistofa, Aðalgötu 21
Akureyri
		 ÁS-Pípulagnir ehf, Eikarlundi 29
  Vélsmiðjan Ásverk ehf, Grímseyjargötu
Húsavík
  Vermir sf, Höfða 24a
Reyðarfjörður
		 Launafl ehf, Hrauni 3
Höfn í Hornafirði
		 Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7
Selfoss
		 Set ehf, röraverksmiðja, Eyravegi 41
Vestmannaeyjar
		 Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf, 
   Kirkjuvegi 23

Styrktarlínur



       

brunnar og tankarTM

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is

Áhugasamir hafi samband við námsráðgjafa.
Sími 585 3600 • ih@idnskolinn.is • www.idnskolinn.is 

Þú lærir pípulagnir í Iðnskólanum í Hafnarfirði  



PREMIUM H200 
MIÐSTÖÐVAOFNAR FRÁ HENRAD

MÁL FYRIR UPPSETNINGU Á LOKASTÝRÐUM OFNUM

Nettur panelofn, aðeins 20 cm á hæð, framleiddur úr hágæða stáli. 
Premium ofnalínan fæst í 3 gerðum og 9 lengdum (frá 1000 – 2600mm).
Ofnarnir fara í gegnum strangt hreinsiferli fyrir málningu 
(járn fosfat-, jarðefnahreinsun, umferð af grunni og loks duftlakkaðir).

Þú færð nánari upplýsingar hjá sölumönnum í verslunum okkar um land allt.

HLUTI AF BYGMA

Allt frá grunni Að góðu heimili 
síðAn 1956

www.husa.is

F
A

GMANN
A

KLÚBBUR

Meira fyrir fagmenn

EN442 (W) 70/55/20°C EN442 (W) 55/45/20°C EN442 (W) 75/65/20°C

Gerð 22 Gerð 33 Gerð 33 Gerð 44

Þjónusta og þekkt vörumerki á frábæru verði
í Húsasmiðjunni.



MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Lykillinn að þægindum -
CF2+ þráðlausar gólfhitastýringar frá Danfoss
Danfoss er ekki bara orðið alþekkt samheiti yfir hitastjórnbúnað.  Í meira en 75 ár höfum við framleitt 
allt frá smæstu íhlutum upp í heil hitaveitukerfi.  Öll þessi ár höfum við haft það að leiðarljósi að 
viðskipti þín við okkur séu hagkvæm.  Það er leiðarljós okkar núna, og mun verða í framtíðinni. 
 

Áratuga reynsla okkar hefur skipað okkur í fremstu röð þegar litið er til nýsköpunar. Vöruþróun 
okkar stjórnast af þörfum viðskiptavinanna. Þess vegna erum við í fararbroddi þegar litið er til íhluta, 
sérfræðiþekkingar og heildarlausna fyrir hitastjórnbúnað og kerfi.

Við stefnum stöðugt að því að bjóða vörur og lausnir sem færa notendum háþróaða notenda- og 
umhverfisvæna tækni, lágmarks viðhald, hámarks þjónustu og hámarks hagkvæmni.  
          

CF2+ þráðlausa gólfhitastýringin er gott dæmi um það, smekkleg hönnun, áreiðanleg tækni, einföld 
í uppsetningu og notkun. Færir þér nákvæma hitastýringu í hvert herbergi og hámarkar þar með 
þægindin.

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

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


