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Forseti Íslands, herra Guðni Th. Jóhannesson, góðir gestir.
 

Það er sérstaklega ánægjulegt að koma hingað á Álftanesið á 
þessum (fallega) vordegi til að samfagna þeim lagnamönnum, sem í 
dag hljóta viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk 
ársins 2016. Að þessu sinni er verkið sem tilnefnt er óvenju flókið og 
afburða vel af hendi leyst að mati dómnefndar félagsins.

Lagnafélag Íslands fagnaði 30 ára afmæli sínu með ráðstefnu sem 
haldin var í sal Orkuveitu Reykjavíkur þann 17. nóvember í fyrra, þar 
sem mörg erindi voru flutt um innivist og lagnamál ýmis konar. Þar kom 
meðal annars fram í máli fyrirlesara:

- Að íslenskir iðnaðar- og tæknimenn eru í fremstu röð og geta byggt upp lagnakerfi á 
heimsmælikvarða.

- Að fagráð Lagnafélags Íslands hefur árlega frá stofnun félagsins haldið ráðstefnur um ýmiss 
málefni fyrir félagsmenn sína.

- Að Lagnafélag Íslands hefur tekið virkan þátt í norrænni samvinnu um langt árabil.
- Að inniloft, innivist og loftræsing eru samofin hugtök sem tengjast ótvírætt starfi 

lagnamanna.
- Að neysluvatn okkar Reykvíkinga er hreint og heilsusamlegt án íblöndunar nokkurra efna.

Auk margra annarra áhugaverðra 
umfjöllunarefna.

Húsnæðismál eru um þessar mundir 
algengt umræðuefni. Nokkuð áberandi 
er sú skoðun að byggja eigi smátt, ódýrt 
og draga úr opinberum kröfum til 
íbúðarhúsnæðis. Það virðist gleymast 
að þessar kröfur eru gerðar til að auka 
gæði húsnæðisins en ekki eingöngu til 
að auka kostnað. Rökstyðja má að við 
Íslendingar dveljumst sífellt lengur 
innanhúss við leik og störf og þurfum 
því að miða gæði húsnæðisins við að 

Ávarp

Jón Sigurjónsson

Jón Sigurjónsson formaður Lagnafélags Íslands, flutt í tilefni af 
afhendingu viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2016“, í boði forseta 

Íslands hr. Guðna Th. Jóhannessyni að Bessastöðum, þann 22. maí 2017.
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innivera sé yfir 80 % af ævitímanum 
hjá okkur flestum. 

Það húsnæði sem við eigum í dag 
er og verður uppistaðan í húsnæði 
landsmanna næstu hundrað árin því 
að endurnýjun húsnæðis og nýbygg-
ingar er afar hæg. 

Til að forðast óheilsusamlegt hús-
næði þarf að breyta uppbyggingu og 
auka loftræsingu íbúðarhúsnæðis t.d. 
með vélrænni loftræsingu. Þvertækni-
leg kunnátta er til staðar til að geta 

komið í veg fyrir myglu, fúa og óheilsusamt húsnæði og á þeim vettvangi þurfa lagnamenn að láta 
meira til sín taka.

Góð innivist er ekki bara háð hita og raka í húsnæðinu heldur koma fleiri þættir til sem stýra 
upplifun okkar á inniaðstæðum. Nefna má þætti eins og lýsingu, hljóðvist, efnauppgufun frá 
byggingarefnum og fleiri atriði sem huga þarf að.

Sum baráttumál lagnamanna eru erfiðari en önnur og er barátta Lagnafélagsins fyrir innleiðingu 
Lagnahandbókar hússins dæmi um ótrúlega erfitt og seinunnið málefni sem þó horfir til hagsbóta 
fyrir bæði eigendur og alla íbúa, þótt enn hafi ekki tekist að þoka því alla leið.

Nokkuð umfangsmiklar breytingar eru nú að verða á eftirliti og stjórnsýslu byggingaframkvæmda. 
Stefnt er að því að innra eftirlit fyrirtækja verði stóraukið og úttektir fari fram í umsjón 
byggingarstjóra án beinnar aðkomu embættismanna. Rafrænt verða svo úttektirnar skráðar í 
rauntíma hjá Mannvirkjastofnun. Vonandi á þetta kerfi eftir að reynast vel og minnka skrifræði og 
kerfiseftirlit.

Nóg um þetta að sinni. 
Ég vil að lokum þakka öllum viðstöddum fyrir að koma og fagna með okkur og þeim aðilum sem 

hljóta verðskuldaðar viðurkenningar Lagnafélags Íslands fyrir hönnun og útfærslu flókins 
lagnakerfis Alvotech.
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Ávarp

Þórður Ó. Búason formaður Viðurkenningarnefndar Lagnafélags 
Íslands, flutti ávarp í tilefni af afhendingu viðurkenningar „Lofsvert 

lagnaverk 2016“, í boði forseta Íslands hr. Guðna Th. Jóhannessyni að 
Bessastöðum, mánudaginn 22. maí 2017.

Herra forseti Íslands og aðrir lagnamenn, mörg undanfarin ár hefur 
forseti Íslands afhent viðurkenningar Lagnafélagsins fyrir lofsverð 
lagnaverk, og hefur við það skapast góð venja. Hefur forseti Íslands 
stutt Lagnafélag Íslands við slík og önnur hátíðleg tækifæri á ýmsum 
stöðum.

Við gleðjumst yfir því að forseti Íslands er lagnamaður og leggur nú 
til vettvang fyrir afhendingu viðurkenninga fyrir Lofsvert lagnaverk 
árið 2016, sem vissulega verða hvatning fyrir starfandi lagnamenn, til 
góðra verka.

Í viðurkenningarnefnd eru Hilmar Hjartarson, Kristján Nielsen, 
Ólafur Bjarnason og Þórður Búason. Fyrir nefndina starfaði að vanda 
Kristján Ottósson

Lagnafélagið hefur ákveðið að veita viðurkenningar til eigenda, tækniráðgjafa og iðnaðarmanna 
sem sáu um undirbúning, lagnir og búnað í 13000 fm höfuðstöðvar Alvogen í Evrópu og 
þróunarsetur líftæknilyfja hjá Alvotech á Íslandi að Sæmundargötu 15-19.

Húsnæðið er á fimm hæðum. Bílageymsla, aðföng og vöruafgreiðsla eru í kjallara. Á fyrstu hæð 
eru anddyri, skrifstofur og framleiðslusvæði. Á annarri hæð eru tæknirými og skrifstofur. Á þriðju 
hæð eru skrifstofur, rannsóknarstofur og tæknirými. Á fjórðu hæð eru skrifstofur, afþreyingarsvæði, 

Þórður Ólafur Búason.
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loftræstiklefi, eldhús og salur, sem skreyttur er 
verkum eftir ýmsa listamenn, sem gefa 
glæsileikanum sérstakt yfirbragð. En takið eftir, 
flest þessi svæði og ytri umgjörð mynda skel um 
framleiðslu og rannsóknarsvæðin, þar sem 
starfsfólk gengur um í „geimfarabúningum“.

Verkefnið er einstakt í veröld hátækni.
Búnaður, sem snýr að viðskiptamönnum, 

starfsfólki, tæknilegu viðhaldi, rannsóknum og 
framleiðslu er í sömu öryggis og gæðaflokkum 
og einkenna mestu hátæknifyrirtæki í veröldinni, 

og er allt gert til að tryggja vellíðan þeirra, sem í húsið koma og þar starfa. Hússtjórnarkerfi í 
húsinu er með því flóknasta sem þekkist og stýringar og eftirlitsbúnaður alls sem gerist í 
þróunarsetrinu er í afkastamiklum tölvum.

Vegna mikillar kröfu um hreinleika er þróunarsetrinu skipt í sérstök rými, – „heima“ - , sem 
tengjast ekki, en snerta hver frá sinni hlið ýmis tæki framleiðslu- og rannsóknastarfs. Þannig er 
viðhaldi tækjabúnaðar sinnt í sérstökum „heimi,“ án þess að trufla aðra „heima“, þar sem 
hreinlætiskröfur eru meiri.

Loftræstikröfur eru í mörgum gæðaflokkum, fyrir mismunandi „heima“, rannsóknarstofur og 
framleiðslusvæði. Vegna þess eru stýringar hitastigs og raka mjög flóknar. Ferskloftinnblástur er 
sem svarar til 2 til 6 loftskipta á klukkustund í öllu húsinu, mismunandi eftir svæðum, en innblástur 
hreinsaðs andrúmslofts er 6 til 32 loftskipti á klukkustund fyrir viðkvæmustu svæðin. Ástæða er 
til að vekja athygli á hvílíkt umfang stjórnkerfa er og samvirkni vandasamt verkefni.

Ýmis lagnabúnaður þjónar framleiðslu- og rannsóknarstofum. Flytja þær lagnir nauðsynleg efni 
að vinnusvæðum. Eru þar tugir vökva og lofttegunda með mismunandi eiginleikum og hitastigi, 
sem dreifast með sérstökum lögnum frá geymum í kjallara að notkunarstöðum. Kerfi með ofur-
kældu fljótandi köfnunarefni, sem flutt er í ryðfríum stálpípum og síðan er þar utan um ytri pípa, 
sem einnig er úr ryðfríu stáli og lofttæmi á milli, 
til einangrunar, er einstakt í augum okkar. 

Kalt og heitt vatn og neysluvatn er flutt um 
húsið í mörgum mismunandi kerfum auk 
vatnsúðakerfis til brunavarna.

Frárennsliskerfi hússins eru einnig mörg og er 
þar haldið lægri loftþrýstingi, en er í öllum 
„heimum“, sem kerfin þjóna til þess að hindra 
„mengun“ að og milli rýma. Kerfin mæta vel 
kröfum vegna umhverfis.

Raforka er tryggð, um 11kV tengistöð og 
spenni, auk þriggja sérstakra spenna og vararaflstöðvar.

Frábært rými er umhverfis lagnir og tæki og fyrir aðgang til þjónustu og viðhalds.
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Fremstu ráðgjafar í Evrópu á sviði líftækni hafa lagt á ráðin um fyrirkomulag, sem íslenskir 
ráðgjafar og iðnaðarmenn hafa fylgt eftir, þróað og útfært, hver á sínu sviði.

Eigendur og margir af tækniráðgjöfum og iðnaðarmönnum hafa starfað saman í hátækni-
verkefnum í meira en 20 ár og bera allir hlutir því vitni að þar styður hver annan til góðra verka. 

En hér hefur verið farið fljótt yfir sögu.
Húsið er hið glæsilegasta og hefur þegar vakið athygli á Háskólasvæðinu, gefur tilefni til 

heillaóska og tilefni til að gleðjast með þeim, sem þar hafa unnið vandað verk.

 

    

Stærðir DN:100-250  

Steinlagnir 

Plastlagnir 

Fóðraðar lagnir 

Vottað af vand og 

afløb  

Va godkendt 
Allar uppls Oliner System 

Ísland umboðsaðila á Íslandi 

8410001 eða 

arnar@olinersystem.is 

Facebook  

( Oliner System Ísland ) 

Olinersystem.is 

Fóðrun lagna endurnýjum 
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Svipmyndir frá afhend-
ingu viðukenningar 

„Lofsvert lagnaverk 2016“
Við hátíðlega athöfn 

að Bessastöðum í boði 
Forseta Íslands 22.maí 

2017
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PIPUM SAMAN!

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LANDVið liðsinnum þér!

HRINGRÁSARDÆLUR

HITABLÁSARAR 

Gæði á góðu verði. 
Eigum flestar gerðir af hringrásardælum á lager.

Margra ára reynsla hefur mikið að segja. 
Við höfum  svörin við  öllum ykkar spurningunum.

Hafðu samband!
lagnadeild@byko.is  - sími 515-4040

Með sterkt element úr stáli 
sem þolir hitaveituvatn.

HITABLÁSARAR, 7-40 KW.
29500913-25

Símenntun í iðnaði 
Hugaðu að þinni símenntun og kynntu þér 
�ölbreytt námskeið sem í boði eru.

• Náms- og starfsráðgjöf

• Námssamningar og sveinspróf

• Tölvunámskeið

• Tölvustudd hönnun / Auto Cad

• Bygginga- og mannvirkjasvið

• Bílgreinasvið

• Matvæla- og veitingasvið

• Málm- og véltæknisvið

• Prent- og miðlunarsvið
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Á aðalfundi 7.5 2017 var kjörin ný stjórn LAFÍ. 

Í hana voru kjörnir;
Jón Sigurjónsson form., Jón Guðmundsson varaformaður, Kristján 
Oddur Sæbjörnsson ritari, Birgir Hólm Ólafsson gjaldkeri, Svavar T. 
Óskarsson, Gunnlaugur Jóhannesson og Gunnar Hilmar Sigurðsson.

Fimm formlegir stjórnarfundir voru haldnir á starfsárinu auk smærri 
vinnufunda um einstök málefni starfsársins.

247. stjórnarfundur LAFÍ var haldinn 17. maí 2016. 
Rætt var meðal annars um 30. ára starfsafmæli félagsins og hvernig 

mætti minnast þess. Uppástunga kom um ráðstefnu eða málþing um 
innivist og umhverfismál.

248. stjórnarfundur LAFÍ var haldinn 13. september 2016.
Ákveðið var eftir umræður á fundinum að skipa undirbúningsnefnd um afmælisráðstefnuna. 

Skipaðir voru Jón S, Jón G, Svavar og Birgir, auk framkvæmdastjóra KÓ. 
Yfirskrift ráðstefnunnar breytist í Gæði innilofts og neysluvatns, með áherslu á virkniprófanir 

(commissioning) lagnakerfa.
249. stjórnarfundur LAFÍ var haldinn 3. nóvember 2016.
Lögð var lokahönd á undirbúning afmælisráðstefnunnar sem haldin var í sal OR 17. nóvember.
Ráðstefnan fór vel fram og margir fyrirlesarar gerðu efni sínu góð skil eins og t.d. Daninn Lars 

Christensen sem fjallaði um „commissioning“, Víðir Krístjánsson frá Vinnueftirlitinu sem fjallaði 
um inniloft og Kristjana Kjartansdóttir sem fjallaði um vatnsveitumál, en þátttaka lagnamanna var 
helst til dræm.

250. stjórnarfundur LAFÍ var 15. desember 2016.
Mest var rætt um afmælisráðstefnuna, hvernig til og framtíð LAFÍ. Mikilvægt er að lagnamenn 

og stjórnendur viti af og taki þátt í starfsemi LAFÍ og að með nýjum mönnum komi nýjar hugmyndir 
og nýr kraftur í félagsstarfið.

251. stjórnarfundur LAFÍ var haldinn 7. mars 2017.
Aðalumræður fundarins voru um skoðunarhandbækur MVS, skoðunarstofur og afhendingu 

viðurkenninga fyrir lofsvert lagnaverk ársins 2016. 
Afhending viðurkenninga var fyrir lagnakerfi Alvotech, fór fram á Bessastöðum 22. maí að 

viðstöddu fjölmenni og afhenti forsetinn Guðni Th. Jóhannesson viðurkenningarnar eftir að 
formaður viðurkenningarnefndar Þórður Ólafur Búason hafði flutt ávarp og gert grein fyrir valinu.

Aðalfundur LAFÍ
29. maí 2017 

Skýrsla formanns Jón Sigurjónsson

Jón Sigurjónsson
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Að lokum vil ég bara þakka samstarfsmönnum mínum í stjórninni kærlega fyrir samstarfið og 
öðrum þeim lagnamönnum, sem ég hef átt samskipti við á starfsárinu.

Sími: 698 1440
fagblikk@fagblikk.is

SITJANDI FRÁ VINSTRI:

Kristján Ottósson framkvæmdastj., Jón Sigurjónsson verkfræðingur, form., Þórir Guðmundsson verkfræðingur, varaform.

STANDANDI FRÁ VINSTRI:
Kjartan Mar Eiríksson verkfræðingur, meðstj., Hreggviður Sigurðsson pípulagningam., meðstj., Birgtir Hólm Ólafsson 
pípulagningam., gjaldkeri, Sigurður G. Símonarson verkfræðingur, meðstj.
Á myndina vantar Högna Hróarsson verkfræðingur, ritari.

STJÓRN LAGNAFÉLAGS ÍSLANDS 2017 - 2018
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Ávarp
Flutt á aðalfundi félagsins 2017.

Egill Skúli Ingibergsson verkfr. formaður Gæðamatsráðs 

Á aðalfundi 2017 Gæðamatsráðs gaf ég útdrátt úr athugun máls, 
sem kom til athugunar hjá Ráðinu, og vandamálið sýndi sig vera 
aðallega vöntun á samskiptum. Þá vil ég einnig benda á grein í blaði 
útskriftarárgangs Verk og tæknifræðing 2017, þar sem efnið samskipti 
verktaka og verkkaupa eru ýtarlega skýrð.

Vegna þessara tveggja atriða ræddi ég lítillega um eðlileg og 
nauðsynleg samskipti við hagsmunaaðila í verkum almennt, og beindi 
því einkum að pípulagningamönnum, og fer hér á eftir stutt grein um 
málið.

Ég tel að allir fagmenn, sem eru að vinna sem slíkir, þurfi að velta 
þessu vel fyrir sér, þ.e. hverja þeir eigi og verði að hafa samskipti við í sínum verkum, 
hvernig eiga samskiptin að fara fram, og hvað kemur hverjum og einum hagsmunaaðila að notum, 
og hvenær og hvernig upplýsingar eiga/þurfa að koma til þeirra. Ég á ekki von á að þetta sé efn, 
sem litið er á sem hluta fagnámsog sé jafnvel bara tímasóun. En vil þar benda á að þetta efni hefur 
verið liður í verkefnastjórnun í mörg ár , og er einn þeirra þátta í verkefnastjórnun sem settar eru 
skýrar reglur um hvernig skuli meðhöndla í hverju verki fyrir sig.

Það væri gaman að geta varpað þeirri spurningu til ykkar pípulagnamenn, hverja þið teljið vera 
hagsmunaðila í þeim verkum sem þið vinnið við dagsdaglega, og ræða um svörin, ekki til þess að 
finna vitlaus svör heldur til þess ræða málið út frá ykkar sjónarhorni. Það er t.d. ljóst að það er 
vafalaust einhver munur á hvort þið eruð að vinna einir í verki sem þið tókuð að ykkur, eða hvort 
þið eruð að vinna að verki í ykkar fagi undir stjórn aðalverktaka, sem þið eruð starfsmenn hjá. 

Ég ætla að setja fram mitt sjónarhorn (hugmynd) á málinu þegar þið vinnið einir, hverjir eru þá 
hagsmunaaðilar auk ykkar í viðkomandi verki. Með því er um leið opanað fyrir ykkar tillögur og 
sérstaða.

Verkeigandi kemur fyrst upp í hugann að sjálfsögðu. Þið hafið gert samning ykkar á milli, eftir 
útboð, eða beina beiðni verkkaupa til ykkar um að taka verk að ykkur. Forsendur eru hönnun og 
kröfur byggingarreglugerðar.

Verkkaupi gæti verið byggingarstjóri sjálfur eða verið með aðkeyptan byggingarstjóra. 
Upplýsingar um stöðu verks geta komið fram á verkfundum, og þá er í verkfundargerð vafalaust 

Egill Skúli Ingibergsson
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getið um stöðu mála, séu verkfundir ekki haldnir er rétt að hafa ákveðna reglu um hve oft þið skilið 
greinargerð til verkkaupa / byggingarstjóra um stöðu mála og á hvaða formi, ekki munnlegu, þar 
sem fram kemur dagsetning skilagreinar og undirskrift ykkar. Komi fram þörf, ákvörðun um 
breytingu á verki, á að gera verkkaupa grein fyrir breytingu og afleiðingu hennar á verkið bæði 
hvað varðar t.d. kostnað og framkvæmdartíma, allt dagsett og undirritað. 

Hönnuður (ir). Ef ekki er farið eftir útboðslýsingu hönnuðar,það er að segja að gerðar eru 
breytingar út frá hönnun, verður hann að fá vitneskju um það , og tækifæri til athugasemda og 
samþykkis. Hönnuður á að koma að vissum úttektum sem þið viljið fá og þurfið að tryggja að allir 
sem þar eiga að vera mæti, annaðhvort beint við viðkomandi eða í gegnum byggingarstjóra.

Aðrir verktakar á verkinu. Hvenær komist þið að verkum ykkar án árekstra, og hve langan tíma 
þurfið þið

Opinberir aðilar, byggingarfulltrúi, bæjarverkfræðingur. Þarf leyfi, þarf samþykki fyrir 
útfærslum t,d, vegna skipulagsmála. Svör opinberra aðila eins og allt hjá ykkur dagsett og 
undirritað

Birgjar, vegna afhendingu efnis, vegna gæða efnis Getið þið treyst því að geta alltaf gengið að 
því efni sem þið þurfið fyrirvarlaust, væri hagur af því fyrir ykkur að hafa í höndum samþykki þeirra 
um afhendingu efnis á ákveðinn hátt , á ákveðnum tíma?. 

Aðrir: 
Eðlileg samskipti og upplýsingagjöf eru hluti af skilum á góðu verki, og komi upp vandamál er 

þessi þattur besta leið ykkar til þess að skýra og leysa deilumál, sem án þessa auðvelda atriðis 
getur orðið tímafrekt þref um hluti, sem jafnvel snerta varla verkið sem þið voruð að vinna.
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Skýrsla formanns 
viðurkenningarnefndar 

„Lofsvert lagnaverk 2016“
flutt af Þórði Ó. Búasyni á aðalfundi félagsins mánudaginn 29. maí 2017

Viðurkenningarnefnd skipa eins og mörg undanfarin ár iðnmeistarar 
og tæknimaður, þeir Hilmar Hjartarson pípulagningamaður, Kristján 

Nielsen rafvirki, Ólafur Bjarnason blikksmiður og Þórður Ólafur 
Búason verkfræðingur. Fyrir nefndina starfaði að vanda spunameistari 
Lagnafélagsins Kristján Ottósson. 

Undanfarin ár hefur forseti Íslands afhent viðurkenningar 
Lagnafélags Íslands fyrir lofsverð lagnaverk. Tilnefningar hafa verið 
hvatning fyrir starfandi lagnamenn til góðra verka.

Að þessu sinni barst ábending frá ráðgjafa um Hátækniþróunarsetur 
lyfjafyrirtækjanna Alvogen og Alvotech í lífefnatækni, sem fékk vegna 
ótvíræðrar sérstöðu, viðurkenningu félagsins árið 2016 fyrir faglegan 
undirbúning, lagnir og háþróaðan búnað. Afhending viðurkenninga fór 
fram að Bessastöðum við hátíðlega athöfn, í boði forseta Íslands herra Guðna Th. Jóhannessonar 
en flest ár hefur viðurkenning verið afhent á verkstað.

Hið 13,000 fermetra hátækni-
þróunarsetur líftæknilyfja er eitt hið 
fullkomnasta sem reist hefur verið á 
þessu sviði á heimsvísu sem fjölmennt 
og öflugt teymi innlendra og erlendra 
ráðgjafa hefur unnið að í undirbúningi 
og á framkvæmdatímanum. Hátækni-
setrið er bæði flókið og afar háþróað 
mannvirki með rannsóknarstofum, 
skrifstofum og sérhæfðu fram-
leiðslusvæði sem við í viðurkenningar-
nefndinni höfum talið líkja megi við 
lifandi veru þar sem skel utan um 
viðkvæman líkama með líffærum með 
flókin hlutverk starfa hvert að sínu 
verki.

Við auglýsum eftir 
tilnefningum fyrir

 „Lofsvert lagnaverk 2017“
Sendið tilnefningar á 

netfangið: lafi@simnet.is 
eða hringið í síma 892 4428.

Lagnafélag Íslands

Þórður Ólafur Búason.
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Þessum líkama er þjónað af tauga og æðakerfi sem flytur boð og margar tegundir efna, allt frá 
fljótandi köfnunarefni í ryðfríum stálpípum í lofttæmdri umgjörð, yfir í lagnir fyrir heitt vatn og gufu 
við hátt hitastig, ásamt ótöldum lofttegundum. Fimm iðnaðartölvur móttaka boð eða stýra búnaði 
um 4000 inn og útganga sem fylgst er með á 40 skjámyndum og síðan eru ca. 80 mismunandi 
loftstokka og pípulagnakerfi, af sumum tegundum mörg með mismunandi hlutverk og því ca. 400 
kerfi alls.

Sjálfir álitu ráðgjafar að best væri þessu lýst með líkingu við alheiminn þar sem margir 
mismunandi heimar nánast hver á sinni stjörnu hafa viðfangsefni sem ekki mega blandast og eru 
því aðskildir án samgangs nema með hliðstæðu við geimferð milli stjarna það er að segja farið er 
gegnum milli stúku þar sem svo erum hnútana búið að engin mengun berst milli „heimanna“. 

Einn þessara „heima“ er aðgangur tæknimanna vegna viðhalds alls tækjabúnaðar sem er 
óháður aðgangi notenda tækjanna og undirstrikar hversu frábær aðstaða er við allar lagnir og 
tæki.

Nú eru um ár liðið frá formlegri opnun hátæknisetursins og góð reynsla er komin á hönnun og 
framkvæmd hússins sem þykir vel heppnuð í alla staði. Þar starfa nú yfir 200 vísindamenn að 
þróun líftæknilyfja. Smíði og hönnun hússins er öllum sem að því komu til sóma en að baki verkinu 
liggur 20 ára reynsla og samstarf eigenda, ráðgjafa og iðnaðarmanna. Þeir einstaklingar sem 
fengu viðurkenningu eru vel að því komnir enda miklir fagmenn á sínu sviði. 

Þeirra aðilar sem fengu viðurkenningu voru: Lagnatækni, Verkís, Efla, Rafmiðlun hf., Karl 
Magnússon, GH lagnir, Vélsmiðja Þorgríms, M+W Process Industries Gmbh, Alvotech, Ísloft, 
Blikksmiðurinn, Blikksmiðja Einars.

Við sendum heillaóskir enn og aftur til allra sem komu að undirbúningi og byggingu 
hátækniþróunarseturs Alvogen og Alvotech.
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Samtök orku- og 
veitufyrirtækja
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...meira fyrir
fagmenn!

PÍPARAR
VELKOMNIR Í NÝJA FAGMANNAVERSLUN 

HÚSASMIÐJUNNAR Í KJALARVOGI

Fagmannaverslun Húsasmiðjunnar hefur opnað ásamt glæsilegri timbursölu í Kjalarvogi 12-14, 
miðsvæðis í Reykjavík. Fagmannaverslunin er sérverslun fagmannsins, sú fyrsta sinnar 

tegundar á Íslandi. Þar bjóðum við upp á fyrsta flokks vörur, þjónustu og ráðgjöf 
sérfræðinga fyrir fagmenn og fólk í byggingaframkvæmdum. Í pípulagnadeild 

Fagmannaverslunarinnar taka menntaðir píparar vel á móti þér.

Opnum alla virka daga kl. 7:30, alltaf heitt á könnunni.

Fagmannaverslun

Afgreiðslutími:
Virka daga:  7:30 - 18:00
Laugardaga:  10:00 - 16:00

„Hér tala fagmenn við fagmenn“

Hannes Þór Bridde 
pípari og deildarstjóri 
lagnadeildar

Kristján Sveinsson 
pípari og söluráðgjafi 
á fagsölusviði
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FAGVERSLUN FYRIR FAGMENN

Set ehf • Röraverksmiðja
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Reykjavík

Aðalblikk ehf, Bíldshöfða 18

Frystikerfi Ráðgjöf ehf, Viðarhöfða 6

Húsalagnir ehf, Gylfaflöt 20

Ísfrost ehf, Funahöfða 7

Pípulagnir Elvars G Kristinssonar ehf, 
Jöklafold 2

TÓV  ehf, Óðinsgötu 7

Tæknivangur ehf, Kirkjustétt 26

Verkfræðistofa Þráinn og Benedikt ehf, 
Laugavegi 178

Verkfræðistofan VIK ehf, Borgartúni 6

Verkfræðistofan Víðsjá ehf, Tryggvagötu 11

Kópavogur

Blikkarinn hf, blikksmiðja, Auðbrekku 3-5

Blikksmiðjan Vík ehf, Skemmuvegi 42

Conís ehf, verkfræðiráðgjöf, Hlíðasmára 11

Rennsli ehf, pípulagnir, Akralind 1

Hafnarfjörður

Bortækni ehf, Miðhrauni 14

Heimir og Jens ehf, Birkibergi 14

VSB verkfræðistofa ehf, Bæjarhrauni 20

Reykjanesbær

Blikksmiðja Ágústs Guðjónss ehf, Vesturbraut 14

Fjölbrautaskóli Suðurnesja, Sunnubraut 36

Rörlagningamaðurinn ehf, Faxabraut 7

Tækniþjónusta S.Á., Hafnargötu 37a

Grindavík

EVH verktakar ehf, Tangasundi 3

Ísafjörður

Ísblikk ehf, Árnagötu 1

Tækniþjónusta Vestfjarða ehf, Aðalstræti 26

Sauðárkrókur

Stoð ehf, verkfræðistofa, Aðalgötu 21

Akureyri

ÁS-Pípulagnir ehf, Eikarlundi 29

Húsavík

Vermir sf, Höfða 24a

Egilsstaðir

Ágúst Bogason ehf, Dynskógum 15

Neskaupstaður

Fjarðalagnir ehf, Borgarnausti 8

780Höfn í Hornafirði

Króm og hvítt ehf, Álaleiru 7

Selfoss

Súperlagnir ehf, Álfhólum 3

Hveragerði

Loki lagnaþjónusta ehf, Kambahrauni 51

Laugarvatn

Ásvélar ehf, Hrísholti 11

Vestmannaeyjar

Eyjablikk ehf, Flötum 27

Vélaverkstæðið Þór ehf, Norðursundi 9

Eftirtaldir aðilar styrkja 
útgáfu blaðsins
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Samantekt á Lagnafréttum 1 til 45  
Allar þessar bækur 45 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. 
Lagnafréttir  44. Cold Climate HVAC ´97 
Lagnafréttir  45 Upphaf Lagnafélags Íslands 
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Ný kynslóð varmaskipta 
fyrir upphitun og 
kælingu frá Danfoss 

Við erum   
eini framleiðandinn í 
heiminum sem fram-
leiðir tengigrindur og 
varmaskipta ásamt 
sjálfvirkum stjórn-
búnaði fyrir hitakerfi.

Veldu hagkvæmustu lausnina, varmaskipta með nýju 
MICRO PLATETM plötum sem gefa 10% betri hitaleiðni 
en aðrar plötur.  Við bjóðum upp á fjölda lausna, til  
upphitunar, fyrir heitt neysluvatn og til kælinga.   
Varmaskiptarnir eru fáanlegir í tveimur grunngerðum.  
Soðnir og boltaðir og í mismunandi stærðum fyrir  
hagkvæmustu lausnina fyrir þínar þarfir.


