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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Aðal þema sýningarinnar:
Lagnakerfi í nútíð og framtíð 

Með þessari sýningu er ætlun félagsins að gefa almenningi kost á að fá sem víðtækastar
upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi framtíðarinnar og endurlögnum í eldri hús og hvað
þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig hvaða
lagnaefni (kerfi) eru valkostir þeirra sem eru að hefja húsbyggingar.

Dæmi um spurningar sem verður reynt að svara:

a) við hvaða aðila þarf að hafa samband vegna endurlagna eða nýlagna?
b) hvaða lagnaefni henta best við hinar ýmsu aðstæður ?
c)   hvernig er heppilegast að standa að vali hönnuða og iðnmeistara?
d)  hver er ábyrgð efnissala, hönnuða og iðnmeistara á efni, hönnun, vinnu og þjónustu?
e)  hvaða fjármögnunarleiðir eru færar?
f)  hvað er það sem þarf að varast samkvæmt lögum og reglugerðum?
g)  hverjir hafa vald til að leyfa eða banna í lagnamálum?

Lagnafélag Íslands hvetur alla þá sem geta gefið almenningi svör við einhverjum af þessum
spurningum að styðja þarft framtak með því að taka þátt í sýningunni.

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar, handverks og þjónustu.
Reiknað er með mikilli þáttöku framleiðanda, innflytjenda og seljanda lagnaefna og stofnana,

t.d. banka, hönnuða, samtaka iðnaðarmanna og fagskóla svo eitthvað sé nefnt.
Sýningin stendur yfir föstudaginn 06. laugardaginn 07. og sunnudaginn 08. október 2006.

Umsóknar frestur er til 1. júní 2006, sendist til Lagnafélags Íslands. Ystabæ 11 110 Reykjavík.

Allar frekari upplýsingar veitir:
Sýningarstjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands í 
Síma: 892-4428 Netfang: lafí@simnet.is

Undirbúningsnefnd

Í tilefni af 20 ára afmæli

Lagnafélags Íslands verður haldin lagnasýning í 

Vetragarðinum Smáralind, dagana 06. til 08. október 2006

Afmælissýning
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

20 ára Afmælissýning
Lagnafélags Íslands
í Vetrargarðinum Smáralind
dagana 06.- 07. og 08. október 2006

Pöntun á sýningaraðstöðu:
Fyrirtæki:________________________________________  Kennitala:___________________

Aðsetur:_________________________________________   Póstnúmer:__________________

Sveitarfélag:__________________sími:____________netfang:______________Fax:________

Tengiliður:________________________________________ Sími:______________________

Við óskum eftir___________ fermetrum á leigu.
Með fyrirvara um samþykki LAFÍ

Við munum sýna eftirtaldar vörur:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Við óskum einnig eftir að taka á leigu fyrirlestrarsal, í eina klst., stærð á sal,
70 manna, já._______ 119 manna, já________ 164 manna, já.________  256 manna, já________

a) til kynningar á fyrirtækinu: já:_________nei_______
b) til tæknilegra fyrirlestra: já:_________nei:______
c) til sýnikennslu: já:_________nei:______
d) til annars: já._________nei:______

Staður:____________________dagsetning:______________________

__________________________________
Undirskrift

Sýningin er haldin þar sem fólksfjöldinn er mestur, því þangað liggur
straumurinn, enginn aðgangseyrir.

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar, handverks og þjónustu.
Allar frekari upplýsingar veitir:
Sýningarstjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands í síma: 892-4428.
Netfang: lafi@simnet.is

Undirbúningsnefnd
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Í fjarveru formans Björns Karlssonar brunamálastjóra setti Kristján Ottósson framkvæmdastjóri
Lafi fundinn og flutti fundinum kveðjur frá formanni sem því miður gat ekki komið vegna persónu-
legra ástæðna. 

Dr. Valdimar K.  Jónsson verkfræðingur var kosin fundarstjóri og
Páll Zóphóníasson tæknifræðingur var kosin fundarritari 
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri flutti skýrslu stjórnar og er vísað til hennar á heimasíðu fé-

lagsins lafi.is, gerði hann frekar grein fyrir nokkrum liðum hennar og áformum í framtíðinni.
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og endurskoðandi Lafi skýrði reikninga félagsins. Fram

kom að tekjuafgangur er kr 177.000.-
Nokkrar fyrirspurnir komu fram um námskeiðahald og gerði Kristján grein fyrir þeim og kom

fram að Lagnafélagið sjálft stæði ekki fyrir námskeiðum í Lagnakerfamiðstöðinni og hvatti hann
menn til þess að halda kynningar og námskeið í Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins voru samþykktir samhljóða.
Egill Skúli gerði grein fyrir starfi gæðamatsráðs og tilgangi þess sem er að taka á málum sem

upp koma milli húseigenda og verktaka og að það væri mikils virði að gera það snemma á ferlin-
um. Upp kæmu um 5-15 mál á ári auk margra fyrirspurna sem ekki yrðu öll að málum. Nefndi hann
nokkur dæmi um mál.

Valdimar K. J. gerði grein fyrir starfi Viðurkenningarnefndar sem nú væri að veita viðurkenning-
ar í 16 árið í röð. 

Nokkrar umræður urðu um störf nefndanna og fram kom að með starfi nefndanna bæru verk-
takar almennt meiri virðingu fyrir starfi sínu og skiluðu betri gæðum.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga.
Björn Karlsson, verkfræðingur, formaður Brunamálastjóri
Páll Indriði Pálsson, véltæknifræðingur Borgarholtsskóla
Kjartan Mar Eiríksson, verkfræðingur VST verkfræðistofa
Þráinn Sigurðsson, verkfræðingur Framkvæmdasýslu ríkisins
Gestur Gunnarsson, tæknifræðingur Iðnskólinn í Hafnarfirði
Heiðar Jónsson, tæknifræðingur VGK verkfræðistofa
Helgi Pálsson, pípulagningamaður,   formaður, Sveinafélags pípulagningamanna.
Ekki komu fram aðrar tillögur.og voru framangreindir aðilar réttkjörnir til næsta aðalfundar.
Eftirtaldir voru kosnir sem skoðunarmenn.
Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur
Guðmundur Jónsson, vélfræðingur
Til vara:
Guðmundur Hjálmarsson, tæknifræðingur

AÐALFUNDUR

Lagnafélags Íslands, haldinn í boði Teiknistofu PZ Vestmannaeyjum

laugardaginn 22. apríl 2006  kl. 17.00 í fundarsal Teiknistofu PZ
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Stjórn Lagnafélags íslands 

kjörin á aðalfundi 22. apríl 2006

Standandi f.v.: 
Kjartan Mar Eiríksson, VST, gjaldkeri, Heiðar Jónsson, VGK, meðstj., Gestur Gunnarsson, Iðnskólanum í

Hafnarfirði, meðstj,. Helgi Pálsson, formaður Sveinafélags pípulagningamanna, meðstj., Páll Indriði Pálsson,
Borgarholtsskóla, varaformaður.

Sitjandi f.v.: 
Þráinn Sigurðsson, Framkvæmdasýslu ríkisins, ritari, Björn Karlsson, brunamálastjóri, formaður Lagnafélags

Íslands og  Kristján Ottósson, framkv.stj. Lagnafélags Íslands.
.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Frá aðalfundi Lagnafélags Íslands sem haldin var í boði Teiknistofu PZ í Vestmannaeyjum 22. apríl 2006.
Og frá útsýnisferð um eyjarnar, ásamt stór uppákomu á Skansinum, þar sem skotið var úr „Fallbyssunni“

sem á ætt að rekja allt aftur til 16 aldar. 

Fallbyssan á Skansinum, hlaðin af meistaranum Ásmundi Pálssyni Beðið eftir merkinu „skjótið“

Setið á veitingahúsinu Kaffi María Gauju lundur, út í hrauni

Mynd frá aðalfundinum Mynd frá aðalfundinum
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur
form Gæðamatsráðs LAFÍ

Skýrsla um starfsemi Gæðamatsráðs á árinu 2005,  
lögð fram á aðalfundi í Vestmannaeyjum 22.04.2006. 

Gæðamatsráð er skipað sömu mönnum og á síðasta ári:
• Fulltrúi frá Félagsmálaráðuneytinu Björn Arnar Magnússon
• Fulltrúi frá Félagi Fasteignasala Sverrir Kristjánsson
• Fulltrúi frá Neytendasamtökunum Valdimar Jónsson
• Fulltrúi frá Umhverfisráðuneytinu Smári þorvaldsson 
• Fulltrúi frá LAFÍ Egill Skúli Ingibergsson 

Sérfræðingar ráðsins:
• Friðrik S. Kristinsson  byggingartæknifræðingur
• Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur
• Jón Kr. Gunnarsson blikksmíðameistari og byggingarfræðingur
• Ragnar Gunnarsson pípulagningameistari og véliðnfræðingur

Auk mála sem afgreidd voru með símtölum, flest af framkvæmdastjóra félagsins Kristáni
Ottóssyni,  komu  3  mál til Gæðamatsráðs, sem gerð var sérstök skýrsla um, og fjórða málið er í
athugun.

Eitt  málið var vegna frárennslislagna,  þar sem nýjum íbúðum var bætt við í fjölbýlishúsi og
frárennslið frá þeim sett inn á gamla stofninn  sem var frá fyrri hluta aldarinnar. Upp kom flóð í
kjallara og kom þá fram að gamla lögnin  hafði brotnað.

Rætt var við hönnuð og honum bent á að ekki væri forsvaranlegt að setja nýjar lagnir inn á
steinlagnir, sem væru meira en 50 ára gamlar án athugunar. 

Málið var leyst með samkomulagi.
Kvörtun  kom vega hitalagna sem voru settar í gólf efri hæðar og ollu íbúum neðri hæðar

óþægindum vega mikils hita. Skoðun sýndi að engin stýring var á hitalögninni, hún hafði ekki verið
hönnuð og ekki tekin út. Grópuð var rás niður í plötu sem var um 10 sentimetrar.

Eigandi bætti úr þessu eftir að rætt var við hann.
Mál þrjú. Kvörtun vegna frágangs lagna í gólfhitun bílskúrs, mikillar vatnsnotkunar og  fleira

reyndist byggja á vankunnáttu veikindum eiganda. Þetta kostaði marga fundi og samtöl en leystist
að minnsta kosti í bili. Faglega var lögnin og öll vinna og formsatriði fagmanna í lagi.

Mál fjögur er um ólykt á milli íbúða, hávaða í lögnum og fleira. Þetta mál hefur ekki verið til
lykta leyst og ekki ólíklegt að það þurfi aðra meðhöndlun.

LAGNAFÉLAG ÍSLANDS 
Gæðamatsráð

Egill Skúli Ingibergsson
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp 
flutt við hátíðlega athöfn í Safnaðarheimili Landakirkju

22. apríl 2006  vegna afhendingu viðurkenninga fyrir

„Lofsvert lagnaverk 2005“

Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri
Lagnafélags Íslands.

Kristján ávarpaði ráðherra, gestgjafa, iðnað-
armenn, hönnuði og aðra gesti, og fyrir hönd
Lagnafélags Íslands bauð hann alla hjartanlega
velkomna til þessarar hátíðar- og gleðistundar.
Hann sagði síðan, gott handverk iðnaðarmanna
og gott hugvit hönnuða, hér í Vestmannaeyjum,
er þess valdandi að þeir væru nú staddir hér í
dag, til að veita viðurkenningu fyrir „Lofsvert
lagnaverk“.

Þetta er í sextánda sinn sem Lagnafélagið
veitir viðurkenningu fyrir vel unnin störf á
lagnasviði, fyrsta viðurkenningin var veitt S jó -
vá Almennum fyrir árið 1990.

Með sanni er það hátíðar- og gleðistund að
fá tækifæri til að standa hér og segja frá því,
sem vel hefur til tekist í handverki og tækni-
hönnun á lagnasviði í þessu húsi. 

Kristján sagði, erum við ekki afar fljót að
rjúka upp og brjóta niður, þann sem hefur orðið
á, og gert mistök í starfi.

Að leita að því jákvæða í fari manna og
draga það fram, virðist vera okkur svo fjarri.

Við megum aldrei gleyma barninu í okkur
sjálfum, barninu sem finnst svo gott og gaman
að heyra, það jákvæða, og fá hvatningu í leik
og starfi.

Höfum það hugfast, að við verðum aldrei það
gömul, að okkur þyki ekki vænt um að heyra
eitthvað jákvætt, um okkur sjálf. 

Kristján undirstrikaði að lagnakerfi væru ekki

bara fyrir húsin,
hann sagði að
lagnakerfin væru
fyrst og fremst fyrir
fólkið sem starfar í
húsunum og fyrir
fólkið sem býr í hús-
unum.

Hann hvatti okkur
til að standa saman
og hvetja okkar
góðu iðnaðarmenn
og hönnuði til góðra
verka og taka eftir því sem þeir gera vel og
halda því á lofti.

Hann hvatti hátíðargesti, til að brosa og
horfa jákvætt fram á veginn, og óskaði síðan
þeim innilega til hamingju sem tóku á móti við-
urkenningum fyrir vel unnin störf á lagnasviði.

Kristján Ottósson
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Allt frá árinu 1990 hefur Lagnafélag Íslands veitt viðurkenningar fyrir
lagnaverk í nýbyggingu á Íslandi, er þykir framúrskarandi í hönnun, smíði og
uppsetningu. 
Tilgangur viðurkenninganna er að efla gæðavitund 
meðal 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 aukinnar menntunar á sviði lagnamála.

Viðurkenningarnefndin er skipuð þremur mönnum.  Þeir eru Valdimar K.
Jónsson, vélaverkfræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur Bjarnason,
blikksmíðameistari og Stefán Jónsson, pípulagningarmeistari.  Ritari
nefndarinnar er Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
Fyrir árið 2005 veitir félagið viðurkenningu fyrir heildarverk og fyrir tvö
sérstök handverk. Þá verður veitt sérstök viðurkenning til eins heiðursmans. Það sem nefndin leggur
áherslu á við mat á lögnum, loftræsti- og hitakerfum, er að handbók lagnakerfa liggi fyrir og sé skrifuð
með sem fyrirmynd „Handbók lagnakerfa 29 gefin út af Lagnafélagi Íslands í desember 2002“.

Árið 2005 var byggð viðbygging við Safnaðarheimili Landakirkju á tveimur hæðum sem nú hlýtur
viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert heildarverk 2005. 
Neysluvatnskerfi er lagt í plaströrum með súrefniskápu. Heitt neysluvatn er upphitað kalt vatn sem
fer í gegnum varmaskiptir og kemur 56°C heitt út. Lagnir fyrir slökkvivatn (sprinklerkerfi) er lagt í
stálpípum.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Lofsvert lagnaverk 2005 
Dr. Valdimar K. Jónsson, formaður 

Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands

Valdimar K. Jónsson
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Grunnhitun safnaðarheimilis er gerð með ofnakerfi.
Í öllum gangstéttum kringum kirkjuna og Safnaðarheimilið eru snjóbræðslulagnir sem nýta bakrásar-
vatn frá hitakerfi hússins gegnum frostlagakerfi. 
Loftræsing er í öllu húsnæðinu, nýja loftræstikerfið er fyrir nýbygginguna og sal Safnaðarheimilis.
Loftræstikerfið dregur inn ferskloft og hitar það upp í óskgildi 23° C síar úr loftinu öll óhreinindi og
blæs því síðan inn í vistarverur Safnaðarheimilisins.
Áður en bakrásarloftinu frá vistarverum hússins er hent út, er það dregið í gegnum varmaskipti, sem
hirðir varman úr útkastsloftinu. Varminn er svo nýttur aftur til upphitunar á ferskloftinu sem dregið er
inn í loftræstikerfið, þannig er hver hitaeining nýtt. 

Í öllu loftræstikerfinu eru  reykþéttar eldvarnarlokur. Til að fyrirbyggja útbreiðslu reyks og elds ef
eldur kviknar í húsnæðinu  eru reykskynjarar í innblásturs- og útsogsstokkakerfi sem skynja reyk,
stöðvar blásarasamstæðu og  lokar eldvarnarlokum í loftstokkakerfinu. 

Takið eftir, raflagnir og hitalagnir eru settar í tvískipta lagnarennu, sem er opin með rau-
fum að ofan og hleypir hitanum frá lögnunum út í viðkomandi rými.
Aðgengilegt til allrar þjónustu og breytinga. 

Heildarverk í nýbyggingu við lagnir í húsakynnum Safnaðarheimilis Landakirkju eru öll til fyrirmyndar.
Aðgengi að öllum tækjum og lögnum er gott, handverk iðnaðarmanna allt til fyrirmyndar. Þá er
Handbók lagnakerfanna einnig til mikillar fyrirmyndar.
Viðurkenningarhafar í heildarverkinu eru:
Teiknistofa PZ, Rafteikning, Eyjablikk, Steini pípari og Geisli.

Viðurkenning fyrir frábært handverk:
Viðurkenningu var veitt fyrir “frábært handverk 2005” við uppsetningu og frágang á tækjum og lagna-
grindum í tækjaklefa í hinni nýju verslun Tengi í Kópavogi, og fyrir gott handverk við smíði og
lagningu eirþaks á Safnaðarheimili Landakirkju.
Þá er veitt viðurkenning einum heiðursmanni fyrir ævistarf.
Sigurbirni Marinóssyni, pípulagningameistara.
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Fyrir heildarverk: Safnaðarheimili Landakirkju Vestmannaeyjum.
Fyrir sérstakt handverk: Eirþak, Safnaðarheimilisins Landakirkju, 
Frágangur í Tækjaklefa: Tengi í Kópavogi.
Fyrir farsælt ævistarf: Sigursteinn Marinósson, pípulagningameistari.
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra afhenti viðurkenninguna við hátíðlega athöfn í húsakynnum
Safnaðarheimilis Landakirkju laugardaginn 22. apríl  2006 kl. 17:00

STANDANDI Frá Vinstri:
Þorvaldur Víðisson, prestur, Ólafur Óskarsson, Eyjablikk, Stefán Lúðvíksson, Eyjablikk, 
Sigurjón Pálsson, Teiknistofa PZ ehf., Sigfríð Björnsdóttir, eiginkona Sigursteins M., 
Sigursteinn Marínósson, pípulagningameistari, Guðni Ágústsson Landbúnaðarráðherra,
Páll Zóphóníasson Teiknistofa PZ ehf., Dr. Valdimar K. Jónsson, Kristján Björnsson, sóknarprestur,
Friðrik Páll Arnfinnsson, Geisla, Úranus Ingi Kristinsson, Geisla og Kristján Ottósson LAFÍ.

KRJÚPANDI Frá Vinstri:
Jóhann Baldursson, Eyjablikk, Björgvin Björgvinsson Teiknistofa PZ ehf., Þorvaldur Kristjánsson,
Eyjablikk, Þorleifur Hjálmarsson, Rafteikning, Sigurður Viggó Halldórsson, Tengi, Magnús Kristinsson,
formaður sóknarnefndar, Þorstein Finnbogason, Steini pípari ehf., Pétur Jóhannsson, Geisla og Stefán
Óskarsson, Keflavíkurverktökum.
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Lofsvert lagnaverk árið 2005  
Veitt Safnaðarheimili Landakirkju Vestmannaeyjum 

laugardaginn 22. apríl. 2006
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Myndir úr hófinu í Safnaðarheimili Landakirkju við
afhendingu viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk

2005“ í Vestmannaeyjum 22. apríl 2006. 

Guðni ráðherra og félagar frá Eyjablikk Guðni ráðherra og félagar frá Tengi

Guðni ráðherra og Steini pípari Magnús Kristinsson og Guðni ráðherra

Guðni Ágústsson, ráðherra Þrír fyrir miðju eru frá Teiknistofu PZ
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Myndir úr hófinu í Safnaðarheimili Landakirkju við
afhendingu viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk

2005“ í Vestmannaeyjum 22. apríl 2006. 
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Myndir úr kvöldsamkvæminu í Höllinni þar sem viðurkenningarhafar
buðu viðstöddum  við afhendingu viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk
2005“ í Vestmannaeyjum 22. apríl 2006, í þriggjaréttaðann kvöldverð

og dansleik framundir morgun.
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Eykjablikk ehf. hlaut sérstaka viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir gott handverk á smíði
og lagningu eirþaks á Safnaðarheimili Landakirkju Vestmannaeyjum.

Þessi framkvæmd er lifandi dæmi um menn sem bera virðingu fyrir verkum sýnum og ekki síst
virðingu fyrir sjálfum sér.

Sérstök viðurkenning
Keflavíkurverktakar hf. hlutu sérstaka viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir gott handverk

á smíði og uppsetningu lagna- og tækja fyrir neysluvatn- og hitakerfi í nýju verslunarhúsnæði
Tengi Kópavogi. 

Þetta verk er dæmi um menn sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og verkum sýnum.

Sérstök viðurkenning
veitt Eyjablikk ehf. fyrir gott handverk 

Safnaðarheimili Landakirkju Þorvaldur Jón Kristjánsson, blikksmíðam., tekur á móti viðurkenningunni úr
hendi Guðna Ágústssonar ráðherra.

Hér sést hluti tækja í tækjasal Stefán Óskarsson, pípulagningameistari með viðurkenningarskjalið
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Lagnafélag Íslands veitir viðurkenningarskjal og silfurmerki félagsins, Sigursteini Marinóssyni,
pípulagningameistara.

Sigursteinn er fæddur 9.júlí 1927 í Vestmannaeyjum. Hann hefur dvalið allan sinn aldur í
Vestmannaeyjum.

Hann hóf nám í pípulögnum árið 1947 og stundaði einnig nám við iðnskólann í
Vestmannaeyjum.

Sigursteinn lauk sveinsprófi í pípulögnum árið 1952, og meistarabréf í pípulögnum fékk hann
árið 1955.

Sigursteinn stofnaði fyrirtækið Miðstöðina ásamt föður sínum Sigurvini Marinó Jónssyni og
vann hann þar allan sinn pípulagna feril.

Sigurteinn hætti störfum í pípulögnum árið 1999 þá 72 ára.
Á sínum yngri árum stundaði Sigursteinn mikið íþróttir m.a. frjálsar en samt aðallega

knattspyrnu og var félagi í Íþróttafélaginu Þór, en spilaði einnig fyrir hönd ÍBV.
Sigursteinn sat í stjórn Íþróttafélagsins Þórs til margra ára og var gerður að heiðursfélaga

Þórs árið 1983, þá var honum einnig veitt gullmerki félagsins.
Einnig hefur hann verið heiðraður af ÍBV íþróttafélagi fyrir ýmis störf í þágu þess félags.
Sigursteinn er einnig heiðursfélagi í Akóges en hann hefur verið félagi þar í rúmlega 40 ár.
Sigursteinn er kvæntur Sigfríði Björnsdóttur frá Bólstaðarhlíð í Vestmannaeyjum og eiga þau

4 börn. 

Heiðursmanna viðurkenning

Sigfríður Björnsdóttir, Sigursteinn Marinósson og Guðni Ágústsson, ráðherra
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Páll Zóphaníasson, byggingarverkfræðingur. 

Herra landbúnaðarráðherra, Guðni Ágústsson,
stjórn og viðurkenningarnefnd Lagnafélag Ís-
lands, forráðamenn Safnaðarheimilis Landakirkju,
-góðir gestir. Fyrir hönd þeirra aðila sem fengu
viðurkenningu hér dag, fyrir „Lofsvert lagnaverk
2005“ vil ég þakka Lagnafélagi Íslands og dóm-
nefnd kærlega fyrir þann heiður sem okkur er
sýndur með þessari viðurkenningu. 

Viðurkenningar af þessu tagi og sérstaklega
viðurkenning fyrir „Lofsvert lagnaverk“ er öllum
fyrirtækjunum mikil hvatning og við erum stolt af
henni.

Verkinu sem viðurkenning er veitt fyrir hefur
verið lýst hér fyrr í dag og  síðar við skoðun, mun
því verða lýst enn frekar. Þó vil ég rétt rekja að-
draganda að verkinu, undirbúning þess og fram-
kvæmd.
Á árunum 1987-1988 hófst undirbúningur að
byggingu Safnaðarheimilisins og byggingu þess
lauk árið 1990 og vígt 17.júní sama ár. Í þeim
áfanga var salurinn, sem við erum í núna, skrif-
stofuherbergi hér frammi og eldhús sem líka snýr
í austur.´

Að mati safnaðarfólks var þetta  bytling í safn-
aðarstarfi, en með árunum reyndist Safnaðar-
heimilið of lítið, bæði hafði prestum fjölgað og
starfsemin að öðru leyti aukist.

Því var hafin undirbúningur að viðbyggingu við
Safnaðarheimilið árið 2002 og gerð áætlun og
þarfagreining sem byggðist á starfsemi safnaðar-
ins. 

Framkvæmdir hófust í janúar 2004 og þeim
lauk rúmlega ári síðar. Húsið var vígt af biskupi Ís-

lands þann 24. apríl
2005.

Í þessum áfanga
var jarðhæð safnað-
arheimilisins lengd í
vestur og þar komið
fyrir  kennslustofu,
salernum, ræstiher-
bergi, geymslu og
tækniherbergi fyrir
loftræstingu o.fl.
Einnig var byggt við
austurenda hússins, á milli safnaðarheimilis og
kirkju þar sem eldhúsið var stækkað og inntaks-
herbergi bætt við, þar eru tengigrindur hitaveitu
og snjóbræðslu.

Á efri hæðinni eru skrifstofur prestana, org-
anista, staðarhaldara, kaffistofa og salerni.

Strax í upphafi undirbúningsins var ákveðið að
gera endurbætur á eldra húsnæðinu, m.a. leggja
niður tæknirými sem var vestan við salinn og
koma upp einu tækniherbergi fyrir loftræstingu
sem þjónaði viðbyggingunni og þessum sal sem
við erum stödd í. Þá var einnig ákveðið að öll rými
nýbyggingarinnar skyldu loftræst og tengd þessu
sama kerfi. 

Eins og annars staðar hefur komið fram sá
Teiknistofu PZ um aðalhönnun hússins og var
Björgvin Björgvinsson tæknifræðingur í forsvari
fyrir hönnun lagna og loftræstingu, en um hönnun
raflagna sá Rafteikning og umsjón með því verki
hafði Þorleifur Hjálmarsson rafiðnfræðingur. 

Ég vil nota þetta tækifæri og þakka þeim sér-
staklega fyrir vel unnin störf.

Sóknarnefnd Landakirkju vil ég einnig þakka

Ávarp
flutt við hátíðlega athöfn í Safnaðarheimili Landakirkju 22. apríl 2006

vegna afhendingu viðurkenninga fyrir “Lofsvert lagnaverk 2005”

Páll Zóphaníasson
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fyrir ánægjulegt samstarf og það traust sem hún
sýndi okkur við lausn verkefnisins. Það er mikils
virði að eiga gott samstarf um lausnir á undirbún-
ingsstigi og að menn setji sér markmið um frá-
gang og gæði byggingarinnar.

Byggingarframkvæmdirnar gengu vel, og við
verkið vann samstilltur hópur reyndra handverks-
manna sem skiluðu afbragðs góðu verki eins og
sjá má á öllum frágangi. 

Því vil ég líka þakka öllum sem komu að verkinu
sjálfu, fyrir ánægjulegt samstarf og vel unnin
störf. Fyrirtækin sem komu að verkinu eru fyrir
utan aðalverktakfyrirtækið Steina og Olla, eru
Steini pípari sem sá um pípulagnir, Eyjablikk sem
sá um loftræstingu og koparþakið og Geisla sem
sá um raflagnir, þ.m.t  brunaviðvörunarkerfi.

Það er með stolti sem þessi fyrirtæki geta sýnt

verk sín hér á eftir og með viðurkenningunni
„Lofsvert lagnaverk“ verið öðrum fyrirtækjum til
fyrirmyndar.

Það á einnig við um Keflavíkurverktaka og
Tengi í Kópavogi sem hér fengu viðurkenningu
fyrir lofsvert handverk.

Mér afar ljúft að þakka fyrir hönd allra þessara
aðila og ekki síst fyrir heiðursmansviðurkenningu
viðurkenningu Sigursteins Marinóssonar. 

Ég vil nota þetta tækifæri að óska honum til
hamingju 

Lagnafélag Íslands á þakkir skyldar fyrir að
standa fyrir þessum viðurkenningum sem veittar
hafa verið „lagnamönnum“ undanfarin ár.

Án þess að halla á nokkurn vil ég sérstaklega
þakka Kristjáni Ottósyni framkvæmdastjóra fyrir
hans þátt í að halda uppi merki Lagnafélags Ís-
lands.

Myndir úr hófinu, sem haldið var í Höllinni um kvöldið, en þangað var boðið í þríréttaðan
kvöldmat um 90 manns á vegum viðurkenningarhafa, og síðan dansað fram undir morgun.
Stórkostleg hátíð.

Virðið fyrir ykkur útsýnið úr veislusalnum, Heimaklettur í baksýn.
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Háskólinn í Reykjavík
Guðmundur Hjálmarsson, tæknifræðingur

lektor við Háskólann í Reykjavík

Þriðjudaginn 28. mars s.l. voru nemendur byggingatæknifræði frá tækni- og
verkfræðideild Háskóla Reykjavíkur í heimsókn hjá Lagnakerfamiðstöð Íslands. 
Heimsókn tæknifræðinganemendanna er liður í kennslu þeirra í námsáfanga
sem fjallar um annars vegar byggingareðlisfræði og hins vegar  hitun húsa.
Nemendunum eru sýnd kennslutækin í kerfamiðstöðinni. Var þeim sýnd í reynd
hvernig hitunarfræðin virkar og þá sérsaklega beina hitunin. Er þá notast við
kennslukerfin frá Danfoss og Ísleifi Jónssyni. Kennslukerin eru hitunarkerfi í
einbýlishús og í sumarhús. Sérstaklega er sýnt á kennslutækjunum virkni kerf-
isins og virkni stýritækja og hvernig unnt er að stilla hitastýrða ofnloka og ein-
nig önnur stýritæki.
Það hefur reynst mjög árangursríkt að sýna nemendum raunveruleg húskerfi,
hvernig þau vinna og eins virkni tækjanna.

Fremstaröð fv:  Rakel Magnúsdóttir, Ása Sigríður Ingadóttir, Sunna Ósk Kristinsdóttir, Ester Rós Jónsdóttir, Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir.

Miðröð fv: Guðmundur Hjálmarsson, lektor, Hafþór Guðmundsson, Ólafur Tage Bjarnason, Einar Haukur Aðalssteinsson, Björn Ragnar Lárusson.

Aftastaröð fv:  Guðlaugur Már Guðmundsson, Þorvaldur Helgi Haraldsson, Grettir Adolf Haraldsson, Jóhann Helgi Óskarsson, Andri Páll Hilmarsson,

Trausti Valur Traustason, Atli Freyr Unnarsson, Helgi Ólafsson, Valdimar Örn Helgason, Guðmundur Óskar Unnarsson. 

Guðmundur Hjálmarsson
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Námskeið í lagningu gólfhita

Dagana 28. og 29. apríl síðastliðna var haldið námskeið um gólfhita á vegum Menntafélags byggin-
gariðnaðarins. Leiðbeinandi var Ragnar Gunnarsson, véliðnfræðingur. 29 manns voru mætt á
námskeiðið enda hefur lagning gólfhita verði að aukast gríðarlega síðustu misseri og greinilegt að
áhugi er á að fræðast nánar um þetta kerfi meðal pípulagningarmanna. Enda er gólfhitakerfi, ofnhi-
takerfi og gamli loftplötugeislahitinn ekki það sama.

Standandi aftasta röð: Grétar Jón, Kristinsson, pípulm., Reykjavík, Finnur Einarsson, Bs verkfræði,    Hjörtur H. Halldórsson, húsas-
míðam., Reykjavík, Hafsteinn R. Magnússon, pípulm., Reykjanesbæ, Guðmundur Marteinn Jakobsson, pípulm., Garði, Sigurður
Guðni Björnsson,pípulm., Njarðvík, Pálmi Ólafsson, pípulm., Keflavík, Lúðvík G. Björnsson, pípulm., Garði, Jens Sigurðsson, pípulm.,
Árborg, Snorri Eyjólfsson, pípulm., Reykjanesbæ, Hallvarður Þ. Jónsson, pípulm., Reykjanesbæ, Jónas Guðbjörn Jónsson, ráðgjafi,
Kópavogur, Ragnar Gunnarsson, véliðnfræðingur, leiðbeinandi.

Aftari röð sitjandi; Benedikt Bjarnason, pípulm., Akranesi, Davíð Þór Jónsson, véltæknifr., Hafnarfirði, Jóhann V. Hróbjartsson,
Húsasmiður, Vík, Tryggvi Jóhannesson,pípulm., Vík, 
Skúli Guðmundsson, pípulm.,  Hrunamannahreppi,  Sveinbjörn Sveinbjörnsson, vélvirki, Sandgerði,  Sigurður Þór Sigurðsson,

vélvirki, Reykjavík, Gunnar Guðbjörnsson, pípulm., Njarðvík, Jón Pálsson, pípulm., Garðabæ.

Fremsta röð sitjandi: Martin S. Wúum, pípulm., Reykjavík, Guðjón Höskuldsson, rennismiður Njarðvík, Anna Elín Jóhannsdóttir,
tæknifræðinemi, Reykjavík, Arnór Guðmundsson, vélstjóri, Jónína Kristmanns Ingadóttir, tæknifræðinemi, Ívar Júlíusson, pípul.m,
Keflavík, Böðvar Ingi Guðbjartsson, pípulm., Hafnarfirði,
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Bætt hönnun lagna– og loftræsikerfa

Hlutbundin hönnun – 3D
Í dag er öldin önnur. Loksins er komið verkfæri fyrir hönnuði lagna- og loft-
ræsikerfa sem sameinar hönnun – og gerð teikninga. Síðan 2004 hefur VSB
Verkfræðistofa ehf. notað CADvent teikniforrit við hönnun loftræsikerfa.
Loftræsikerfi fyrir nýja Prentsmiða Morgunblaðsins voru  hönnun með
CADvent og fékk góða viðtökur hjá verktaka sem var Stjörnublikk hf.
CADvent er forrit sem gert er af fyrirtækinu Lindab í Danmörku og byggir á
hlutbundinni hönnun og gagnagrunn úr vöruvali hjá Lindab. 

Reynslan er mjög góð, en í dag byggjum við á þeirri reynslu og notum
MagiCad við alla lagnahönnun. 

MagiCad er mjög þekkt forrit á Norðurlöndum og notar sömu aðferðir og
umhverfi eins og við þekkjum hér á landi.  Þeir sem þekkja til hönnunar lagna– og loftræsikerfa vita að
gott aðgengi að upplýsingum um stærðir, eiginleika og
form lagnahluta er mikilvægt. Að vera með góðar tölvu-
tækar tengingar við tæki frá ýmsum framleiðendum er lyk-
ilatriði.   
Kostir 3D-forrita eru:
- Unnið með raunstærðir hluta
- Auðveldari samræming á milli lagnakerfa og annara

byggingahluta
- Hraðvirkir útreikningar á magni, hávaða og þrýstifalli
- Jafnvægisstilling kerfis er sjálfvirk og kerfið kemur fyrir

stillilokum þar sem þeirra er þörf.
- Verkkaupi sem oft er leikmaður áttar sig vel á uppbygg-

ingu kerfa 
- Iðnaðarmaðurinn áttar sig betur á uppbygginu kerfa þar

sem teikning er í þrívídd.

Á hönnunarstigi er hægt að sýna verkkaupa kerfi á skiljan-
legra formi í þrívídd í stað hefð bundinna grunnmynda og
sneiðinga oft er erfitt er fyrir leikmenn að skilja. Á fram-
kvæmdatíma er iðnaðarmaðurinn í fyrirrúmi. Hann fær í hendurnar þær teikningar sem gefa honum
glögga mynd af legu lagna frá ýmsum sjónarhornum. Í dag eru fáir arkitektar komnir með 3D-hönnun .
Í millitíðinni þurfa lagnahönnuðir að útbúa 3D-teikningar af krítiskum byggingarhlutum til að hönnun
verði markviss. 

Sveinn Áki Sverrisson, 
sviðsstjóri byggingasviðs

VSB Verkfræðistofu ehf

Mynd 1 – Loftræsikerfi Reykjavíkurvegur 74 Hafnarfirði –
Skrifstofur Nýsis hf. 
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________________________________________________________________________________________________

*** Á DÖFINNI ***

20
ÁRA AFMÆLI
Lagnafélag Íslands

verður haldið hátíðlegt með
afmælis-lagnasýningu

í Vetrargarðinum Smáralind
dagana 6., 7. og 8. október 2006.

Væntanlegir sýnendur hafið samband við
Kristján Ottósson, Sími. 892-4428,  netfang

lafi@simnet.is

Sem first.

################################################

SEM FYRST
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Keldnaholti • 110 Reykjavík
www.rabygg.is • Sími 570 7300
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Bíldshöfða 12, 112 Reykjavík - Sími 587 6666 - Fax 567 3624
isloft@isloft.is - www.isloft.is
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HAGBLIKK ehf.
Smiðjuvegi 4C  Box 281  202
Kópavogur
Sími 587 2202  Fax 587 2203
hagblikk@hagblikk.is  www.hagblikk.is
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Vantar þig bréfsefni, 

umslög, nafnspjöld 

eða kynningar-

bækling?

S ími  562 7890

www.print.is

OFFSETFJÖLRITUN
P R E N T S M I Ð J A
STAFRÆN LJÓSRITUN & PRENTUN
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Súðarvogi 14 • 104 Reykjavík

Sími 568 7580 • Fax 568 7585

Netfang: fjoltaekni@fjoltaekni.is 

www.fjoltaekni.is
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Termix tengigrindur frá Danfoss

Við erum leiðandi í framleiðslu tengigrinda og stjórnbúnaðar
fyrir hitakerfi. Hjá okkur færðu fjölbreytt úrval í stærðum
og gerðum tengigrinda fyrir hitakerfi, svo sem ofna- og

gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur, stýringar
fyrir hitapotta og fl.

Allar tengigrindurnar frá okkur eru hannaðar fyrir íslensk
hitakerfi, einfaldar í uppsetningu og með stjórnbúnaði með

áratuga reynslu við íslenskar aðstæður.

Einnig höfum við mikið úrval stjórnbúnaðar fyrir hita- og
dælukerfi ásamt fjölbreyttu úrvali varmaskipta fyrir ofna-

og gólfhitakerfi, neysluvatn, snjóbræðslur og fl.

Auðveldar • Öruggar • Fyrirferðalitlar
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