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Flutt við opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands 
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri 
Lagnafélags Íslands.

Kristján ávarpaði iðnaðarráðherra, umhverfisráðherra
borgarstjóra og aðra gesti.

Fyrir hönd Lagnafélags Íslands bauð hann alla hjartanlega 
velkomna.

Og sagði, það er ánægjulegt að sjá ykkur svona mörg og að mér 
sýnist öll með bros á vör. Eins og þið sjáið þá eru hér 28 fyrirtæki 
tilbúin að kynna ykkur vörur sínar og þjónustu.

Það er einmitt þjónustan sem við verðum að efla.
Stjórnun lagnakerfa er orðin svo flókin að það er ekki nema fyrir 

sérþjálfaða menn að ná valdi á þjónustunni.
Flókin stjórntækni flæða yfir okkur inn á markaðinn og vegna þekkingarskorts okkar á þeirri 

tækni erum við ekki tilbúnir að taka á móti henni.

Margt hefur áunnist

En við verðum sjálfir að gera okkur grein fyrir hvað þekking okkar nær skammt og þar í framhaldi 
sækja okkur meiri þekkingu og þannig veita betri þjónustu til viðskiptavina okkar sem í flestum 
tilfellum eru heimilin og fólkið í landinu.

En til að svo megi verða, verða skólarnir að taka upp aðra kennsluhætti en verið hefur, þeir verða 
að fara að kenna mönnum miðað við nútíma tækni, nýjar og breyttar aðstæður í atvinnulífinu.

Vonandi fáið þið hér á sýningunni svör við flestöllum ykkar spurningum.
Að svo mæltu var gengið til dagskrár.

Ávarp

Kristján Ottósson.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Flutt við opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands 
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind

Björn Karlsson brunamálastjóri
formaður Lagnafélags Íslands

Umhverfisráðherra Jónína Bjartmarz iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, Jón Sigurðsson heiðursgestur afmælisins og velunnari 
Lagnafélagsins til mjög langs tíma Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, 
borgarstjóri, og aðrir góðir gestir.

Lagnir í híbýlum og vinnustöðum gegna sífellt mikilvægara 
hlutverki í samfélaginu. Lagnakerfi verða stöðugt flóknari og áhrif 
þeirra á vellíðan og heilsu manna verða sífellt ljósari. 

Öll hús þurfa hitalagnir og hreint vatn en einnig eru loftræsti-
kerfi að verða sjálfsögð í stærra atvinnuhúsnæði auk sjálfvirks 
slökkvibúnaðar. Þá hafa margvísleg mengunar og umhverfissjónarmið sífellt meiri áhrif.  

Nýjar hönnunaraðferðir, byggingaraðferðir og notkunn nýrra byggingarefna hafa gert hönnun 
lagnakerfa að mun flóknara viðfangsefni en áður var. Samtímis hafa framfarir í ýmiskonar tækni-
greinum, ekki minnst tölvutækni, aukið möguleika kerfanna og um leið flækjustig þeirra mjög 
mikið.

Athuganir hafa sýnt að ýmsir gallar geta verið á hönnun, á framkvæmd eða á eftirliti með rekstri 
lagnakerfa. Einn mikilvægur liður í því að bæta slíka galla er að gefa út skýrar og markvissar reglur 
um hönnun lagnakerfa og tryggja þannig eðlilegt eftirlit með framkvæmd hönnunar og rekstri kerf-
anna. Þarna hefur Lagnafélag Íslands unnið ákaflega mikilvægt og gott starf með því að gefa út 
„Handbók Lagnakerfa”, en í þeirri bók er því lýst hvernig skrá skuli allar upplýsingar um hönnun, 
eftirlit og viðhald lagnakerfa. Þegar slíkar upplýsingar liggja fyrir, á stöðluðu formi, auðveldast til 
muna öll sú vinna sem fer í að sannreina hönnunina, að framkvæma verkið samkvæmt hönnun, að 
hafa eftirlit með framkvæmdinni og sjá til þess að kerfunum sé haldið við á réttan hátt.

Kröfur samfélagsins, fyrirtækja, stofnana og einstaklinga til lagnakerfa fara vaxandi jafnframt 
því sem mikil þróun á sér stað í aðferðum, tækni og efnisvali. Því er nauðsynlegt fyrir hönnuði, iðn-
aðarmenn og aðra fagaðila að fylgjast vel með þróuninni og þess vegan er ákaflega ánægjulegt að 
sjá hve margir aðilar taka þátt í þessari glæsilegu sýningu sem við opnum hér í Smáralind í dag.

Ég vil leyfa mér að bjóða ykkur öll ákaflega velkomin á þessa glæsilegu sýningu um leið og ég 
segi 20 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands setta.

Ávarp

Björn Karlasson.
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Flutt við opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind

Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra.

Ágætu afmælisgestir.
Ég vil byrja á því að þakka fyrir að fá tækifæri til þess að ávarpa ykkur 
hér í dag í tilefni 20 ára afmælis Lagnafélags Íslands um leið og ég 
óska félaginu til hamingju með afmælið. Umhverfisráðuneytið og 
Lagnafélag Íslands hafa átt með sér ágætis samstarf í gegnum tíðina en Lagnafélagið er fjórum 
árum eldra en ráðuneytið. Félagið hefur verið mjög virkt á sínu sviði í tengslum við byggingarmál 
m.a. gefið út fréttabréf og upplýsingarit og oftar en margir aðrir átt frumkvæði að því að koma 
með tillögur um breytingar s.s. á byggingarreglugerð. Félagið hefur m.a. staðið fyrir því að veita 
viðurkenningar fyrir lofsverð lagnaverk og innan þess starfar sérstakt gæðaráð. Af þessu má sjá 
að félagið hefur lagt á það megin áherslu að bæta vinnubrögð hjá efnissölum, hönnuðum sem og 
iðnaðarmönnum og enn fremur á aukna gæðavitund neytenda.

Ekki þarf að fara mörgum orðum um þá byltingu sem varð á sínum tíma með tilkomu innan-
húslagna og tilheyrandi þjónustubúnaðar. Sérstaklega tengdist þetta neysluvatnslögnum og 
hitalögnum. Það er ekki ýkja langt síðan að það þótti ekki sjálfsagt mál að vera með rennandi 
vatn í húsum. Í upphafi síðustu aldar urðu t.d. miklar umræður og deilur um nauðsyn lagningu 
vatnsveitu í Reykjavík og stóðu gegn henni ýmsir mætir menn í bæjarstjórn sem síðar hafa verið 
taldir framfarasinnaðir. Þróunin á þessu sviði hefur verið ör á síðustu áratugum og í dag eru gerðar 
allt aðrar kröfur um þjónustustig lagnakerfa og þjónustubúnaðar en fyrir örfáum áratugum s.s. til 
hitastýringar.

Mikilvægi þess að reglubundnu viðhaldi og viðgerðum sé sinnt verður seint ofmetið og með 
sama hætti verður að vanda til efnisvals hvort sem um er að ræða nýjar lagnir eða endurbætur. Það 
verður að segjast eins og er að það alltof algengt hér á landi að hafnar séu gagngerðar endurbætur 
á húsum jafnvel 5 - 10 ára gömlum ekki síst lagnakerfum og þá oft í framhaldi af vatnstjónum. 
Síðast þegar lagt var fram mat á kostnaði vegna vatnstjóna fyrir þremur árum var sá kostnaður 
metinn 1.5 milljarðar króna á ári. Hér er um að ræða svipaðan kostnað og vegna brunatjóna. Þetta 
er umhugsunarvert. Markvisst hefur verið unnið að því að bæta ástandið og þar hefur lagnafélagið 
gegnt veigamiklu hlutverki. Hins vegar þurfa fleiri að leggjast á árarnar því ég held að engum dylj-
ist að betur má ef duga skal.

Ágætu afmælisgestir.
Eins og mörgum ykkar er kunnugt hefur að undanförnu verið unnið að endurskoðun skipulags- og 

byggingarlaga í umhverfisráðuneytinu og fyrir liggur nýtt frumvarp til mannvirkjalaga annars vegar 
og skipulagslaga hins vegar. Drög að þessum frumvörpum hafa verið kynnt hagsmunaaðilum og 

Ávarp

Jónína Bjartmarz.
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sem stendur er unnið að skoðun innsendra ábendinga. Eitt af megin markmiðum frumvarpsins um 
mannvirki byggir á því að taka upp notkun gæðakerfa en einmitt af því sviði hefur Lagnafélagið 
haslað sér völl. Ég vænti mikils af nýjum mannvirkjalögum sem og skipulagslögum og að umhverfis-
ráðuneytið sem og aðilar sem að þessum málum starfa geti leitað til Lagnafélagsins um ráð og 
aðstoð við framkvæmdina. Vonir standa til þess að frumvörpin verði lögð fram á Alþingi fljótlega.

Að þessum orðum mæltum ítreka ég árnaðaróskir til félagsins í tilefni afmælisins og vænti þess 
að umhverfisráðuneytið muni áfram eiga farsælt samstarf við félagið með það að markmiði að 
bæta öryggi og endingu lagnakerfa.

Flutt við opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind

Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra flutti stutt ávarp í tilefni af 20 ára 
afmæli Lagnafélags Íslands á sýningu félagsins í Vetrargarðinum í 
Smáralind föstudaginn 6. okt. sl.

Í upphafi óskaði Jón félaginu og forystumönnum þess til ham-
ingju með afmælið og minntist þess mikla árangurs sem félagið 
hefur náð. Hann óskaði nýjum heiðursfélögum þess einnig til ham-
ingju. Hann gat þess að Lagnafélagið hefur náð miklum árangri í 
innra starfi lagnamanna og líka í opinberri og almennri kynningu 
á lagnamálum. Jón spurði síðan hverju máli lagnir og lagnamál 
skipta, og hvað í þeim felst. 

Hann rakti eigin reynslu frá þeim tíma er hann sjálfur var skólastjóri heimavistarskóla og komst 
að því að lagnir og lagnagæði eru undirstaða velferðar, vellíðunar, starfsárangurs og heilbrigðis 
dag frá degi. 

Enda þótt menn byrji með því að hugsa um náttúruhamfarir eða eldsvoða og beini athygli sinni 
að slíkum þáttum sem eðlilegt er, þá komi það á daginn að lagnakerfin og gæði þeirra og öryggi 
eru undirstaða í daglegu lífi.

Jón minntist þess að Lagnafélagið gengst fyrir margs konar kynningarstarfi og þróunarstarfi. 
Birtar eru lagnafréttir í fjölmiðlum og efnt hefur verið til Norðurlandakeppni í pípulögnum. Veittar eru 
ýmsar viðurkenningar en með þessu öllu er félagið að efla starfsmetnað og starfsþróun og gæði.

Síðast en ekki síst kvaðst Jón vilja nefna Lagnakerfamiðstöðina á Keldnaholti. Fyrir þetta allt 
þakkaði iðnaðarráðherra í nafni ráðuneytisins og stjórnvalda og óskaði Lagnafélagi Íslands og 
forystu þess allra heilla.

Ávarp

Jón Sigurðsson.
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Flutt við opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri í Reykjavík.

Lagnafélag Íslands var stofnað þann 4. október 1986 en á ráð-
stefnu félagsins á Selfossi árið 1992 um menntun lagnamanna 
var skipaður vinnuhópur á vegum Lagnafélagsins um samnýtanleg 
lagnakerfi til kennslu og rannsókna. Við stofnun Lagnafélags 
Íslands var brotið blað í málefnum lagnamanna. Með tilkomu 
félagsins varð mikil vakning bæði meðal fagmanna og ekki síður 
almennings um lagnamál, hvort heldur sem var miðstöðvar-, 
vatns-, frárennslis- eða loftræstilagnir. Lagnafélagið hefur sinnt 
hlutverki sínu að upplýsa og vekja til umhugsunar um lagnamál 
með miklum sóma.

Stærstu málin sem félagið hefur staðið fyrir er stofnun Lagnadeildar Rannsóknastofnunar 
bygg ingaiðnaðarins og var þar lengi góð samvinna á milli. Stærsta málefnið sem félagið hefur 
unnið að er stofnun Lagnakerfamiðstöðvar Íslands. Það starf hófst árið 1992 og var stöðin opnuð 
þann 24. nóvember 2001. Stöðin er eitt stærsta hagsmunamál lagnamanna til eflingar fræðslu og 
endurmenntunar lagnamanna. Lagnafélag Íslands var í fararbroddi að koma Lagnakerfamiðstöð 
Íslands á fót og safna tækjum til verklegrar kennslu fyrir iðn- og verkmenntaskóla, þeim að kostn-
aðarlausu. Slíkt framlag hefur ótvírætt haft jákvæð áhrif á menntun lagnamanna, aðstöðu fyrir 
kennslu og þjálfun lagnanema á öllum skólastigum og símenntun starfandi lagnamanna.

Það hefur verið ánægjulegt að fylgjast með öflugu starfi Lagnafélagsins og sjá það dafna og 
verða að forystufélagi í lagnatækni eins og verkin sanna. Þar hafa margir komið við sögu. Þertta 
er saga um félag iðnaðar- og tæknimanna, innflytjenda og seljenda lagnaefna og fleiri sem greitt 
hafa götu betri hönnunar og handverks. 

Lagnafélag Íslands hefur frá upphafi verið rekið á heimili framkvæmdastjóra félagsins. Kristján 
Ottósson, Þóra Hafdís Þórarinsdóttir, eiginkona framkvæmdastjórans, og reyndar fjölskyldan öll, 
hefur verið boðin og búin til að vinna hvaðeina fyrir félagið. Kristján og Þóra eiga miklar þakkir 
skildar fyrir þeirra frábæra starf í þágu Lagnafélags Íslands.

Á tímamótum sem þessum er rétt að líta yrir farinn veg. Öllum sem til þekkja er ljóst að 
Lagnafélag Íslands hefur áorkað miklu fyrir lagnamenn og lagt drjúgan skerf til lagnamála 
hérlendis á þeim tveimur áratugum sem nú eru liðin frá stofnun félagsins. Fyrir hönd stjórnar 
Lagnakerfamiðstöðvar Íslands óska ég Lagnafélagi Íslands til hamingju með 20 árin. Ég óska 
félaginu alls hins besta í framtíðinni og þakka ánægjulegt samstarf á liðnum árum. 

Ávarp borgarstjóra

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
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Þeir, sem stóðu að stofnun Lagnafélags Íslands fyrir tuttugu árum, áttu vissulega þær vonir að með 
því væru þeir að efla þekkingu og almenna vitneskju um lagnakerfi í húsum, hvernig staðið skyldi 
að hönnun og góðum og faglegum vinnubrögðum við uppsetningu lagnakerfa og ekki síst; hvernig 
þeim skyldi skilað til eigenda sinna og hvernig þeim skyldi viðhaldið. Nú, tuttugu árum síðar, er 
ástæða til að líta um öxl og hugleiða hvernig til hefur tekist.

Áþreifanlegasti árangurinn af starfi félagsins er óneitanlega Lagnakerfamiðstöð Íslands. Þar er 
ekki aðeins risin bygging heldur hús sem er sneisafullt af gögnum og gæðum til menntunar lagna-
manna hvar í stétt sem þeir standa. Þó er þessi menntastöð aðeins einn þáttur af starfi félagsins. 
Strax á fyrsta ári hófust ráðstefnur og fræðslufundir þar sem fram kom mikill fjöldi fróðra manna 
og kvenna og miðluðu af þekkingu sinni. Það sem þar var flutt og sagt eru ekki einhver orð sem 
eru fallin í gleymsku og dá. 

Eftir hverja ráðstefnu voru erindin gefin út í bók sem hafa farið víða og verið ómetanleg uppfletti-
rit fyrir alla lagnamenn. Það er líka full ástæða til að nefna það að þessar ráðstefnur hafa ekki 
aðeins verið haldnar í höfuðborginni heldur víðs vegar um landið, fyrir sunnan og norðan, fyrir 
vestan og austan. Þannig hafa miklu fleiri, fagmenn jafnt sem almennir húseigendur, átt kost á að 
taka þátt í því upplýsingaflæði sem félagið hefur haft forgöngu um.

Í Vetrargarðinum Smáralind var haldið upp á afmæli félagsins með stórhátíð, þar fluttu ávörp 
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri, Jón Sigurðsson iðnaðarráðherra, Jónína Bjartmarz 
umhverfis ráðherra, Guðmundur Þóroddsson forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og Björn Karlsson bruna-
málastjóri formaður Lagnafélags Íslands og öll færðu þau Lagnafélagi Íslands heillaóskir.

Að ávörpum loknum opnaði iðnaðar- og umhverfisráðherra með því að klippa á borða stórsýn-
ingu í Vetrargarðinum með kynningu á lagnaefnum, hönnun og þjónustu lagnakerfa. Aðsókn að 
sýningunni var með afbrygðum góð. Á hátíðinni voru gerðir að heiðursfélögum þeir, Valdimar K. 
Jónsson verkfræðingur og Guðmundur Halldórsson verkfræðingur og var þeim afhentur heiðurs-
skjöldur ásamt gullmerki félagsin.

20 ára afmælishátíð Lagnafélags Íslands

Séð yfir hátíðarsvæðið,
í ræðustól er Guðmundur Þóroddsson.

Kristján, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og
Valdimar og Guðmundur.
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Myndir frá opnunarhátíð sýningar Lagnafélags Íslands 
á 20 ára afmælishátíð þess 6. okt. 2006 í Smáralind
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Valdimar K. Jónsson verkfræðingur var sæmdur 
heiðursfélagi Lagnafélags Íslands með heiðursskildi 
og gullmerki félagsins.

Valdimar er fæddur 20. ágúst 1934 í Hnífsdal.

Valdimar hefur unnið mikið og gott starf fyrir Lagnafélagið, hann hefur 
verið formaður Viður kenningarnefndar til fjölda ára og hefur verið farsæll 
í því starfi.

Valdimar er ættaður frá Aðalvík á ströndum

Þar var Lífsbaráttan hörð, þar brutu brimskaflarnir allt norðan úr ballarhafi á landinu og hlífðu engu, 
þar er það lífskrafturinn í hverjum og einum og sjálfstæðið sem hleypir mönnum áfram í lífinu og 
gerir þá sterka, harða og fylgna sér.

Þennan kraft hefur Valdimar virkjað, með skólagöngu sinni, Háskóla hér heima, Kaupmannahöfn og 
Bandaríkjunum. Við kennslustörf í Englandi, Bandaríkjunum og síðan við Háskóla Íslands.

Valdimar hefur verið forseti og varaforseti í mörgum ráðum, stjórnun og nefndum.

Valdimar var gerður að heiðursdoktor við Háskólann í Lundi í Svíþjóð 1998. Hann var sæmdur 
riddara krossi hina Íslensku Fálkaorðu 2002.

Valdimar hefur verið farsæll í starfi bæði við fræðistörf og kennslu og er honum þökkuð miðl-
un þekkingar til hönnuða og tæknimanna, og fyrir öflugan stuðning við Lagnafélag Íslands og 
Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Valdimar er kvæntur, Guðrúnu  Sigmundsdóttur og eiga þau 4 börn.

Heiðursfélagi

Valdimar K. Jónsson.



Fréttabréf Lagnafélags Íslands

 15

Guðmundur Halldórsson, verkfræðingur var sæmdur 
heiðursfélagi Lagnafélags Íslands með heiðursskildi og 
gullmerki félagsins. 

Guðmundur er f. 30. september 1934, á Ísafirði. 

Guðmundur hefur unnið mikið fyrir Lagnafélagið, hann vann að undir-
búningi að stofnun félagsins og hefur starfað að þróun félagsins frá 
upphafi og til dagsins í dag, hann sat í fyrstu stjórn félagsins og hefur 
verið ritstjóri ásamt framkvæmdastjóra félagsins frá stofnun þess.

Guðmundur er strandamaður ættaður frá Aðalvík á 

ströndum

Lífsbaráttan fyrir vestan gat verið hörð og það þýddi ekkert annað en duga eða drepast, það sem 
gilti var að vera sjálfstæður og slaka hvergi á, setja markið hátt og fylgja því eftir.

Guðmundi hefur tekist það, hanns menntaferill staðfestir það, Háskólinn hér heima og Háskólinn í 
Kaupmannahöfn. Verkfræðistörf í Kaupmannahöfn og hér heima ásamt kennslustörfum við Háskóa 
Íslands og Tækniskóla Íslands.

Hann hefur ritað 11 handbækur sem fjalla um einangrun húsa og einangrunarefni, orkusparnað, 
snjóbræðslu og upphitun sundlauga, síðast vann hann að handbók lagnakerfa.

Guðmundur hefur verið farsæll í starfi bæði við fræðistörf og stefnumarkandi hönnun lagna- og 
loftræstikerfa. 

Guðmundi er þakkað fyrir þann styrk sem hann hefur sýnt við uppbyggingu Lagnafélags Íslands. 

Guðmundur er kvæntur, Dómhildi Gotlibsdóttur og eiga þau 3 dætur.

Heiðursfélagi

Guðmundur Halldórsson.
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Theodór Blöndal véltæknifræðingur

Þann 30 maí sl. hélt Varmaverk ehf  námskeið um fæðivatn í 
gufukötlum.

Námskeiðið var haldið í húsakynnum Lagna tæknimiðstöðvar Íslands, 
þar sam aðstaða er mjög góð. Til námskeiðsins voru boðaðir þeir menn 
sem sjá um katlana í viðkomandi fyrirtækjum. Þátttakendur voru 37 
talsins, víðsvegar af landinu og voru þeir undantekningarlaust ánægðir 
með það sem þar fór fram.

Aðalleiðbeinandi var Thomas Dalsgård frá Silhorko í Danmörku. 
Silhorko framleiðir ýmiskonar hreinsibúnað fyrir vatn, og kynnti hann 
búnað fyrirtækisins ásamt því að fræða menn almennt um meðhöndlun 
fæðivatns.

Hann sýndi m.a. framm á með útreikningum að ef notuð eru tæki sem afsalta fæðivatnið þarf 
aðeins að „skjóta undan” gufukötlum 0,5 % af nýju fæðivatni, en ef ekki er afsaltað, og notuð t.d. 
„bætiefni” og/eða mýkingartæki, þarf „undanskotið” að vera 10 % af nýju fæðivatni, til þess að 
vera nokkurvegin öruggur að skelmyndun eigi sér ekki stað í tækinu.

Á staðnum var tækjabúnaður til afsöltunar á vatni, og fengu þátttakendur leiðbeiningar um notkun 
og viðhald.

Varmaverk hefur á undanförnum árum sérhæft sig í sölu og þjónustu á gufu og vatnshitakötlum 
og búnaði þeim tengdum.

Það verður aldrei nógsamlega brýnt fyrir eigendum gufukerfa hversu áríðandi það er að halda þeim 
hreinum, lausum við skel og ryðmyndun.

Lykillin að því ar að fæðivatnið sé gott, laust við kalk og steinefni.

Fæðivatn í gufukötlum 

Theodór Blöndal.

Þátttakendur á námskeiði 
Fæðivatn í gufukötlum á næstu síðu
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Sitjandi röð nr. 1, fv:
Friðrik Guðnason, vélvirki Reykjavík. Helgi Laxdal Helgason, vélfræðingur Sandgerði. Steingrímur 
Steingrímsson, LSH Þvottahús. Theódór Blöndal, tæknifræðingur Reykjavík.

Sitjandi röð nr. 2, fv: 
Steinar Þór Kristinsson, verkstjóri Grindavík. Vigfús Jóhannesson,  framkvæmdarstjóri Plastás Akureyri. 
Sigfríð Vigfúsdóttir, eigandi Plastás Akureyri. Sölvi R. Sólbergsson tæknifræðingur Bolungarvík. Flóvent 
Sigurðsson Myllan/Ísam. Finnjón Ágeirsson verkstjóri, MS Selfossi. Sigurbjörn Sigurðsson, vélfræð-
ingur Kópavogi. Tryggvi Geir Haraldsson, vélaviðgerðir, Norðurmjólk Akureyri.

Sitjandi röð nr. 3, fv: 
Sveinn Gíslason, Lýsi vélv. Reykjavík. Sverrir Helgason, framkvæmdastjóri Hitastýring h.f. Reykjavík. 
Hrafn Stefánsson, framkvæmdastjóri Plasteyri Akureyri. Helgi Hannesson, Þjónustustjóri MS-Reykjavík 
Hafnarfirði. Georg Júlíusson, vélfræðingur Hafnarfirði. Bjarni Ólafsson, vélstjóri MS Selfossi. Hjörtur 
Níelsson, vélstjóri Hólmadrang Hólmavík. Björn A.Einarsson, vélstjóri MS Búðardal. Jakob Magnússon, 
vélstjóri Bátavík Bolungarvík.

Standandi frá v. 
Anna Birna Jónasdóttir, viðskiptafræðingur Kópavogi. Guðmundur Gíslason, vélvirki Vestmannaeyjar. 
Sigurjón Gunnarsson, rafveituvirki Höfn. Hilmar Steinarsson, verksmiðjustjóri Akureyri. Thomas 
Dalsgaard, tæknifræðingur Danmörk. Páll Ágúst Ásgeirsson, verkfræðingur Garðabæ. Ólafur Á. 
Stefánsson, vélvirki Hafnarfirði.

Andrés Ólafsson, vélfræðingur Keflavík. Páll Kristjánsson, tæknifræðingur Rarik Höfn. Steinn 
Á. Baldvinsson, vélstjóri LSH þvottah. Ragnar Kristjánsson, vélfræðingur Reykjanesbær. Guðjón 
Gunnþórsson, vélfræðingur Kópavogi. Björn Hansson, vélvirki Rarik Seyðisfirði. Stefán Ívar Hansen, 
vélstjóri Norðurmjólk Akureyri. Sigurður Guðjónsson, vélsmiður VKS Sauðárkróki. Steinar Kjartansson, 
vélfræðingur Varmaverk Reykjavík.
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Notar aðstöðu Lagnakerfamiðstöð Íslands mikið til kennslu.

Gestur Gunnarsson kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði

Nokkrir nemendur Iðnskólans í Hafnarfirði heimsóttu Lagnakerfamiðstöðina þann 10 sept. s.l.  
Nemarnir eru á mið önn í sérnámi pípulagna þar sem eru áfangar sem heita Sérhæfð lagnakerfi 
og Stýringar, tæknibúnaður.   Frá og með hausti 2003 hefir verið kennt samkvæmt námsskrá er þá 
tók gildi. Hefði Lagnakerfamiðstöðin ekki verið til  hefði verið illt í efni með þessa nýju skipan og 
kennsla samkvæmt henni nánast ógerleg. Það sem farið var yfir í framangreindri heimsókn voru:

A. Sprinklerkerfi, virkni þeirra og tilgangur. Eins og margir vita eru þau af nokkrum gerðum og er 
stjórnbúnaður flestra þeirra helstu vel aðgengilegur í Lagnakerfamiðstöðinni.

B. Hitaveituinntök. Farið var yfir alla þætti hitaveituinntaksins og útskýrð virkni hvers hlutar fyrir 
sig og stillingar á mismunaþrýstingi æfðar.

Nemendurnir voru mjög ánægðir að hafa alla þessa hluti fyrir framan sig og geta séð hvernig allt 
þetta virkar. Sá síungi Kristján Ottósson sá um veitingar að venju. Næstu vikur munu nemendur 
vinna verkefni í skólanum sem þeir munu svo setja inn í Danfoss lagnaherminn í byrjun nóvember.

Iðnskólinn í Hafnarfirði

Fremsta röð: f.v. Sindri Jónsson, Sigurður G. Óskarsson, Ívar Þór Ágústsson, Gestur Gunnarsson kenn-
ari. Miðröð: f.v. Símon Diðriksson, Guðmundur J. Arnarson, Smári F. Smárason, Stefán Guðmundsson. 
Aftari röð: f.v. Bergur Guðbjörnsson, Atli F. Bergsson
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Námskeið í gólfhita
var haldið fyrir stuttu í Lagna kerfa miðstöð Íslands og var vel sótt, 
leiðbeinandi var Ragnar Gunnarsson.

Standandi fv.: Haukur 
Harðarson, Ingimar 

Trausti þórisson, Símon 
G. Sveinsson, Jóhann 
Örn Elvarsson, Andrés 

Már Kristinsson, Jóhann 
Björn Elíasson og Gylfi 

Símonarson.
Sitjandi fv.: Páll Arnar 

Sigurðsson, Finnur Friðrik 
Einarsson aðstoðar-

maður Ragnars, Ragnar 
Gunnarsson leiðbeinandi, 

Helgi Jónas Sigurðsson 
og Gísli Eyberg 

Tómasson.

Námskeið í plastlagnir og álplaströr
var haldið fyrir stuttu í Lagnakerfamiðstöð Íslands og var vel sótt,
leiðbeinandi var Sveinn Áki Sverrisson.

Standandi fv.: Páll 
Ólafsson Keflavík, 
Víðir S. Jónsson 
Reykjanesbæ, Sveinn 
H. Gíslason Sandgerði. 
Sitjandi fv.: Sigurður Þ. 
Sigurðsson Hafnarfirði, 
Arnór Guðmundsson 
Reykjanesbæ, Kristján 
Sigurðsson Keflavík, 
Sveinn Áki Sverrisson 
leiðbeinandi.
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Löggildinganámskeið 
Fyrir hönnuði var haldið í Lagnakerfamiðstöð Íslnds fyrir skömmu og var vel sótt eins og fyrri nám-
skeið sem haldin hefa verið í stöðinni.

Skólastjóri Löggyldingaskólans er Magnús Sædal Svavarsson byggingarfulltrúi í Reykjavík.

Frá vinstri: Guðbjartur Magnússon byggingafræðingur Hafnarfirði, Vilhjálmur Rist rafmagnsiðn-
fræðingur Reykjavík, óþekktur, Gústaf Adolf Hermannsson byggingafræðingur Reykjavík, Sigurbjartur 
Loftsson byggingafræðingur Grindavík, Guðrún Gyða Franklín arkitekt Reykjavík, Bjarni Heiðar Geirsson 
byggingafræðingur Hafnarfirði, Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt Hafnarfirði, Börkur Þór Ottósson 
byggingafræðingur Akureyri, Sigurbjörg Helga Gunnbjörnsdóttir byggingafræðingur Reykjavík, Grétar 
Snorrason byggingafræðingur Hafnarfirði, Jens Karl Bernharðsson byggingafræðingur Hafnarfirði, Pálína 
Gísladóttir byggingaverkfræðingur Reykjavík, Frímann Þór Guðleifson byggingafræðingur Reykjavík, 
Einar Brynjar Einarsson rafmagnstæknifræðingur Kópavogi, Kristján Ellertsson arkitekt Reykjavík, 
Gunnar Fannberg Gunnarsson byggingafræðingur Kópavogi, Erling Bergþórsson rafmagnsiðnfræðingur 
Hafnarfirði, Sigrún Birnisdóttir arkitekt Reykjavík, Vignir Jónsson byggingatæknifræðingur Reykjavík.



*** Á DÖFINNI ***
Ráðstefna

Lagnafélags Íslands

Hafin er undirbúningur að ráðstefnu sem verður haldinn á næsta ári

Og fjallar um lagnir í landbúnaði.

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

Lagnasýning
Frankfurt Þýskalandi 

5. til 9. mars 2007
##############################################

Lagnafélagið
Hefur ákveðið að standa fyrir umræðum um þá hættu 
er stafar af heitu kranavatni á heimilum landsmanna.

Stefnt er að fundum á nýju ári
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Alþjóðasýning lagnamanna
Frankfurt Þýskalandi í mars 2007

Ferð sem flýtir sumarkomunni

Hópferð á ISH – Lagnasýninguna í Frankfurt Þýskalandi.
Þetta er stærsta lagnasýning sem haldin er í heiminum.

Flogið verður til Frankfurt mánudaginn 5. mars og flogið heim 
frá Frankfurt föstudaginn 9. mars 2007. 

Rúta bíður hópsins á flugvellinum.

Gist verður í Hotel Ambassador Superior 3* Moselstrasse 12
aðeins steinsnar frá Járnbrautastöðinni, sjáið kortin af Frankfurt.

Innifalið er flug fram og til baka, flugvallarskattar, þjónustugjald, rútubíll 
frá flugvelli á hótel báðar leiðir erlendis og morgunmatur á hlaðborði.

Í hverju herbergi er snyrting með sturtu/baði, sjónvarpi, síma og mini-bar.

Frankfurt er verslunarborg á heims mælikvarða. 
Það er ódýrt og gott að dvelja í Þýskalandi, bjóðum konunni með. 

Farið verður í kynnisferðir og skemmtikvöld við þýska stemmingu.

Ferð sem flýtir sumarkomunni. Íslensk fararstjórn.

Sjáið heimasíðu ISH í Frankfurt með því að slá inn www.lafi.is, þar er linkur til hægri ISH.

Við höfum aðeins nokkur sæti laus.

Sækjum þekkinguna þangað sem hana er að finna, 
við stöndum sterkari á eftir.

Allar frekari upplýsingar veitir Kristján Ottósson, Ystabæ 11 110 Reykjavík. 

GSM: 892-4428.  Tölvupóstfang: kristjanotto@simnet.is

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Hotel Ambassador 
Superior 3* Moselstrasse 12

Myndir sem sýna gistiaðstöðuna í hótelinu og staðsetningu þess.

Kort af Frankfurt sem sýnir hvar hótelið er. 
Messan sjá (kassa) vinstra megin uppi.Kort frá Frankfurt sem sýnir hvar hótelið er.




