Fréttabréf Lagnafélags Íslands

„Lofsvert lagnaverk 2008“
Föstudaginn 18. september 2009 veitti Lagnafélag Íslands lagnaverkinu í Grunnskólanum á
Ísafirði viðurkenningu fyrir „Lofsvert lagnaverk 2008“.
Þeir sem viðurkenningu hlutu eru eftirfarandi.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Efla hf., Ferill ehf., Aðalblikk ehf., A.V. pípulagnir ehf. Straumur
ehf., Arkiteo ehf. og Grunnskólinn Ísafirði.
Þá var veitt viðurkenning til tveggja heiðursmanna.
Sveins Torfa Sveinssonar verkfræðings og Kristjáns Gunnarssonar vélvirkja.

Aftasta röð f.v. Friðbjörn Óskarsson Straumi, Árni Árnason Efla hf., Einar Ólafsson Arkiteo ehf.
Miðröð f.v. Sigurður Þórðarson Straumi ehf., Ólafur Kristjánsson Straumi ehf., Valgeir Scott A.V. Pípulagnir
ehf., Páll Harðarson A.V. Pípulaginr ehf., Alfreð Erlingsson A.V. Pípulagnir ehf., Bjarni Valur Ólafsson Aðalblikk
ehf., Gunnar Þór Jóhannsson Aðalblikk ehf.
Fremstaröðin f.v. Rafn Pálsson Straumi ehf., Kristján Ásgeirsson A.V. Pípulagnir ehf., Þráinn Eyjólfsson
A.V. Pípulagnir ehf., Gísli Gunnlaugsson Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Sveinn D. K. Lyngmo Tækniþjónusta
Vestfjarða ehf., Kristján Gunnarsson vélvirki, Sveinfríður Olga Veturliðadóttir Skólastjóri Grunnskóla Ísafjarðar,
fremstur á myndinni er Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
Á myndina vantar fulltrúa frá Ferill ehf. og Svein Torfa Sveinsson verkfræðing.
Ljósmynd: Hálfdán Bjarki Háldánarson
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Ávarp
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar
Halldór Halldórsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga flutti ávarp við
hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði þann 18. september 2009 við afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2008“.
Mín afstaða til viðurkenningar Lagnafélags Íslands er sú að mér
finnst hún lofsverð.
Veiting viðurkenningarinnar er staðfesting á því að verkið lofi
meistarann, eins og sagt er.
Það fólk sem vinnur verk af þessum toga og skilar góðu verki er án
efa stolt af fagsviði sínu.

Halldór Halldórsson

Slíkt stolt tryggir betra verk og meiri gæði.
Viðurkenning Lagnafélags Íslands ýtir undir þetta stolt að mínu mati og tryggir meiri gæði
verka.
Allir þurfa klapp á bakið fyrir vel unnin störf og það gerir Lagnafélag Íslands svo eftir er tekið.
Fyrir samfélagið er viðurkenningin mikils virði því hún staðfestir gæði og góða verkþekkingu sem
samfélagið býr að og þarf á að halda.
Ég tel að halda eigi áfram að veita viðurkenningar Lagnafélags Íslands.
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Ávarp
Þórir Guðmundsson, verkfræðingur
Þórir Guðmundsson verkfræðingur, forstöðumaður hústæknisviðs Hátækni hf. og formaður Lagnafélags Íslands
flutti ávarp við hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði
þann 18. september 2009 við afhendingu „Lofsvert lagnaverk
2008“.
Þórir ávarpaði forseta Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Bæjarstjóra og aðra gesti.
Mér er það sérstök ánægja að vera hér á þessari hátíðarstund
þegar afhending á viðurkenningum fyrir lofsvert lagnaverk fer fram
í nítjánda skipti.Þáttur lagna í húsum er ákaflega þýðingarmikill og
þegar best tekst til þá tekur hinn almenni notandi nánast ekki eftir
Þórir Guðmundsson
því að lagnakerfin séu í húsinu.
Lagnamenn segja oft að bestu vísbendingar um að vel hafi tekist
til í hönnun og framkvæmd sé að ekkert hefur heyrst frá verkkaupa. Byggingar verða sífellt flóknari
og kröfurnar meiri. Hús verða þéttari og þörf og kröfur fyrir hita, kælingu og loftræstingar hafa
aukist mikið.
Til að uppfylla þessar kröfur hafa komið fram margar nýjungar. Það er af sem áður var að neysluvatn var lagt úr galvanhúðuðu járni og hitalögn var úr svörtu járni. Í dag er hægt að velja um tugir
gerða af rörum úr hinum ýmsu efnum td. plasti. Sum henta í eitt, en ekki í annað.
Til að tryggja gæði lagnakerfa þurfa allir sem að þeim koma að vera fagmenn með breiða faglega
þekkingu á lagnakerfum.
Þetta á bæði við um hönnuði, iðnmeistara, og ekki síst byggingareftirlitsmenn og opinbera
eftirlitsaðila eins og byggingafulltrúa. En það er ekki nóg að vanda verkið sjálft það verður að skilja
svo við lagnakerfin að hægt sé að sinna eðlilegu viðhaldi þeirra.
Það er eingöngu gert með þeim hætti að hönnuður skrifi „Handbók“ yfir viðkomandi lagnakerfi
og lýsi þar öllum byggingarþáttum lagnakerfanna, eins og segir í „Handbók lagnakerfa nr. 29“
útgefin af Lagnafélagi Íslands.
Þetta er gífulega mikilvægur þáttur í þeirri fjárfestingu sem bygging er. Í verklok þarf að fara
fram úttekt af óháðum utanaðkomandi fagaðila á lokafrágangi lagnakerfana svo það sé tryggt að
öllum þessum þáttum sé lokið á fullnægjandi hátt. Lagnafélag Íslands hefur lengi barist fyrir bættri
lagnamenningu hér á landi.
Þar hefur Kristján Ottósson farið fremstur og verið óþreytandi í að benda mönnum á hvað betur
mætti fara. Þetta starf hefur ekki alltaf verið öllum þóknanlegt en menn hafa séð að árangur hefur
náðst og engin deilir um að markmiðið er þarft.
Þannig hefur Lagnafélag íslands sinnt mikilvægu hlutverki í að innleiða gerð handbóka fyrir
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lagnakerfi. Skilningur er nú kominn fyrir því að handbækur séu gerðar. Nú er unnið að því að koma
því inn í byggingareglugerð að úttekt sé gerð á lokafrágangi lagnakerfanna af óháðum utanaðkomandi fagaðila. Hér er um stórt mál að ræða fyrir lagnamenn.
Ég vil hrósa Lagnafélagi Íslands fyrir að hafa í 23 ár staðið vörð um fagmál lagnamanna og hafa
dregið fram það sem vel er gert í lagnamálum og veita viðurkenningar fyrir.
Enfremur vill ég þakka viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands fyrir vel unnin störf.Í dag fögnum
við vel unnu verki hér við Grunnskóla Ísafjarðar og heiðrum einstaklinga sem hafa skilað góðu verki
á sinni starfsævi og verið öðrum til fyrirmyndar á því sviði.
Ég vill að lokum óska ykkur öllum viðurkenningarhöfum innilega til hamingju.

Viðurkenningarnefnd
Lagnafélags Íslands
Kallar eftir tilnefningum um lagnaverk
til skoðunar sem lofsvert lagnaverk.
Allir geta tilnefnt verk til skoðunar, gefið auga góðu verki
og tilkynnið í síma 892 4428 eða á netfang: lafi@simnet.is
Stöndum saman, eflum gott hugvit og handverk.
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Ávarp
Dr. Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur
Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur form. Viðurkenningarnefndar LAFÍ flutti ávarp við hátíðlega athöfn
í Grunnskólanum á Ísafirði þann 18. september 2009 við
afhendingu „Lofsvertlagnaverk 2008“.
Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð
lagnaverk fyrir 18 árum Tilgangur viðurkenninganna er að efla
gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi, efla þróun
í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vali á lagnaleiðum og
lagnaefnum. Síðast en ekki síst er viðurkenningunum ætlað að
vera hönnuðum og iðnaðarmönnum hvatning til að afla sér aukinar
menntunnar á sviði lagnamála.

Dr. Valdimar K. Jónsson

Nefndin leggur áherslu á, við mat á loftræsti- og hitakerfum, að greinargóð lýsing liggi fyrir á
samvirkni tækja og tækjalista. Einnig að skýrsla
verktaka liggi fyrir um stillingu lagnakerfanna
og tækja þeirra og að almenna úttekt á þeim
hafi farið fram.
Allur lokafrágangur sé eins og lýst er í Handbók lagnakerfa nr 29
Viðurkenningarnefndin er skipuð fjórum
mönnum. Þeir eru Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðingur, formaður nefndarinnar, Ólafur
Bjarnason, blikksmíðameistari, Páll Bjarnason,
pípulagningarmeistari og Kristján Nielsen, rafvirki. Ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson,
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
Fyrir árið 2008 veitir Lagnafélag Íslands
viðurkenningu fyrir heildarverk. Þá eru tveimur
heiðursmönnum veitt viðurkenning fyrir ævistarf að lagnamálum.
Grunnskólinn á Ísafirði varð að þessu sinni fyrir valinu hjá viðurkenningarnefnd Lagnafélags
Íslands og hlýtur viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk árið 2008.
Í kjallara Gamla barnaskólans eru inntök fyrir hitaveitu og kalt neysluvatn. Þar eru einnig tengi- og deiligrindur fyrir heitt neysluvatn, gólfhita, snjóbræðslu og hitun loftræstikerfa. Í kjallara
viðbyggingar er vatnsinntak fyrir vatnsúðakerfi ásamt dælu- og stjórnbúnaði.
Loftræstisamstæður eru allar með endurvinnslutækjum sem nýta 60-80 % af hitanum úr
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verið hafa 16 verið í Reykjavík og
nágrenni. Ein á Akureyri, ein í Vestmanneyjum og nú hér á Ísafirði.

bakrásarloftinu sem blásið er út úr húsinu.
Neysluvatn er hitað upp með varmaskipti sem
staðsettur er í kjallara hússins, hámarkshiti á
heitu vatni er stiltur á 65°C.
Vatnsúðakerfi er í allri byggingunni, stofnlagnir voru einnig lagðar fyrir væntanlegt kerfi í
„Nýja barnaskólann“. Kerfið er blautkerfi með
misturstútum sem mynda mjög fínan vatnsúða
við opnun.
Mér er það sérstök ánæga og heiður að fá
tækifæri til að vera formaður viðurkenningarnefndar Lagnafélag Íslands til að veita gamla
barnaskólaum mínum viðurkenningu.
Af þeim 18 viðurkenningum sem veittar hafa

Þeir sem hlutu viðurkenningu:
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf., Efla
hf. Ferill ehf., Aðalblikk ehf., A.V.
pípulagnir ehf., Straumur ehf., Arkiteo
ehf. og Grunnskólinn Ísafirði.
Þá var veitt viðurkenning til
tveggja heiðursmanna.
Sveinn Torfi Sveinsson og
Kristján Gunnarsson
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Myndir úr hófinu hjá Grunnskóla Ísafjarðar 18. sept. 2009
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Myndir úr hófinu hjá Grunnskóla Ísafjarðar 18. sept. 2009

13

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir úr hófinu hjá Grunnskóla Ísafjarðar 18. sept. 2009

Kristján Ottósson

Alfreð Erlingsson

Dr. Valdimar K. Jónsson

Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar
Grímsson

Halldór Halldórsson

Þórir Guðmundsson, formaðiur

Ljósmyndir bls. 10,11 og 12: Hálfdán Bjarki Háldánarson og Hjálmar Jónsson

Það var glatt á hjalla við matarborðið í Lækjartungu á Þingeyri hjá framkvæmdastjóra LAFÍ og hans konu eftir
afhendingu á viðurkenningunum 18. okt. 2009. Morguninn eftir var ekið út í Svalvoga eftir hrikalegasta vegi
landsins. Á myndinni eru: Þóra Hafdís Þórarinsdóttir, Hjálmar Jónsson, Hildur Björg Sandholt, Þórður Ólafur
Búason og dr. Valdimar K. Jónsson.
Ljósmynd: Kristján Ottósson
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Heiðursmannaviðurkenning
Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur var
sæmdur Viðurkenningarskjali Lagnafélags
Íslands og silfurmerki félagsins við hátíðlega athöfn á Ísafirði þann 18. september
2009.
Sveinn Torfi fæddist 2. janúar 1925 á Hvítárbakka,
Andakílshreppi í Borgarfirði.
Námsferill:
Stúdent frá MR 1944.Fyrrihlutapróf í verkfræði frá HÍ.
1946.
Próf í byggingaverkfræði frá DTH. Í Kaupmannahöfn
1949.
f.v. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri
Starfsferill:
LAFÍ,
Var verkfræðingur hjá Hitaveitu Reykjavíkur 1949- Sveinn Torfi Sveinsson verkfræðingur, dr.
Valdimar K. Jónsson prófessor formaður
1961,deildarverkfræðingur frá 1950-1961. Hann star- Viðurkenningarnefndar LAFÍ.
frækti sína eigin verkfræðistofu frá 1961 til 2002, hætti
þá vegna aldurs.
Meðal verkefna voru margvísleg störf fyrir Garðabæ, svo sem hönnun á öllum götum og lögnum (vatns og skolplagnir) í eldri hverfum bæjarins. Hann var frumkvöðull hér á landi með ýmsar nýjungar í loftræstikerfum svo sem varmaendurvinnslu sem sett var upp í Garðaskóla með
góðum árangri. Hann flutti inn tæki frá Þýskalandi t.d. frá TROX og fleiri aðilum og var mjög
virtur alstaðar vegna staðfestu og heiðarleika.
Félags og trúnaðarstörf:
Starfaði í ritnefnd Ökuþórs, tímarits FÍB,frá 1950 til 1952 var formaður FÍB frá 1952-1956.
Hann starfaði í byggingarnefnd Garðabæjar frá 1958 til 1979 og formaður í nokkur ár. Var í
almannavarnarnefnd Hafnarfjarðar frá 1971 til 1995 og formaður frá 1986. Sveinn var í stjórn
Hagtryggingar hf. 1965 -1986 og í landsþjónustunefnd AA-samtakana frá 1994.
Viðurkenningar:
Heiðursfélagi FÍB. frá 1959
Heiðraður 2007 vegna starfa sinna fyrir Frímúrarastúkuna Hamar í Hafnarfirði.
Eiginkona Sveins Torfa var Ida Elísabet Hinriksdóttir fædd 8. apríl 1925 í Stavanger í Noregi,
dáin 19. ágúst 2007. Þau eignuðust tvær dætur og einn son, en Sveinn átti eina dóttur fyrir.
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Heiðursmannaviðurkenning
Kristján Gunnarsson vélvirkjameistari var
sæmdur Viðurkenningarskjali Lagnafélags
Íslands og silfurmerki félagsins við hátíðlega
athöfn á Ísafirði þann 18. september 2009.
Kristján er fæddur á Hofi í Kirkjubólsdal í Dýrafirði 19.
maí 1943, og ólst upp á Hofi til 15 ára aldurs og vann
við hin venjulegu sveitastörf, eins og þau tíðkuðust í þá
daga.
Fyrsta launaða starfið hófst við verslunarstörf 1957 og
stóð í 3 ár, fólst í afgreiðslu og sækja vörur á 2ja hjóla
handvagni á vöruafgreiðslur skipafélaga.
Hann vann í tvö sumur 1960 og 1961 við borun og
sprengingar á Dynjandisheiði. Þá voru notaðir handskotholuloftborar sem voru hávaðasamir, en engar heyr- Kristján Gunnarsson
nahlífar og höfuðhjálmar voru þá til.
Verkstjórinn sagði við strákana, þegar sprengt var, fylgist með grjótinu í loftinu og færið ykkur
undan ef það stefnir á ykkur.
Kristán stundaði framhaldsnám í héraðskólanum í Reykjanesi og lauk þaðan prófi 1962. Hann
vann í frystihúsi Kaupfélags Dýrfirðinga við landanir og afgreiðslu á ís til bátana. Var á sjó eina
netavertíð á Fjölni frá Þingeyri, en ekki átti sjómenskan við hann.
Um sumarið 1962 byrjaði Kristján í vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar, vann fyrst í járnsteypunni í fjögur ár, en var síðan færður yfir í vélsmiðju og renniverkstæðið, og þá fór hann á
iðnsamning í vélvirkjun.
Iðnskólinn á Þingeyri var stundaður á kvöldin eftir vinnu, menn mættu kl. 17.00 - 19.00 og aftur
eftir kvöldmat kl. 20.00 - 22.00 öll kvöld vikunnar yfir veturinn.
Kristján tók sveinspróf í vélvirkjun 1971. Hann öðlaðist meistarabréf í iðninni árið 1980.
Ýmislegt fékk Kristján að reyna á þessum árum, það minnisstæðasta var meðal annars vinna við
bresku togarana sem var mikil á þessum árum og oft erfið, skríða þurfti inn í heita gufu- katlana
til að valsa þar út lek rör.
Þá þurfti oft í hörkufrosti að fara í kaldan sjóinn til að bjarga togurum sem voru með togvír í
skrúfunni, fara þá í froskköfunar blautbúning til að ná togvír úr skrúfu skipsins sem var oft þræl
vafin og pressaður milli skrúfu og öxullegu.
Oft var tekið það ráð að losa sundur skrúfuöxul frá vél til að ýta öxlinum aftur og losa þannig um
vírinn, síðan að fara aftur niður að skrúfu og vefja vírinn ofan af. Þetta var oft varasöm vinna því
vírinn gat sprottið upp eins og fjöður þegar verið var að losa hann.
Kristján var bíósýningarstjóri félagsheimilisins á Þingeyri í um 15 ár, þar til bíóið hætti fáum
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árum eftir að sjónvarpið kom til sögunar.
Hann vann í tvö ár á kvöldvöktum við vélgæslu hjá Rarik á Þingeyri. Það var síðustu árin áður
en Mjólkárvirkjun var stækkuð.
Hann er formaður slysavarnadeildar Varnar og Björgunarsveitarinnar Dýra. Var kosin í hreppsnefnd Þingeyrarhrepps og starfaði þar eitt kjörtímabil, fjögur ár.
Var skipaður slökkviliðsstjóri á Þingeyri 1978, en eftir sameiningu við Ísafjarðarbæ, hefur hann
verið liðsstjóri slökkviliðsins á Þingeyri. Hann hefur sinnt í langan tíma sjúkrabílaakstri hjá Rauða
krossinum á Þingeyri.
Eftir að Vélsmiðja Guðmundar J. Sigurðssonar var lögð niður árið 1995, stofnaði Kristján Véla
og bílaþjónu kristjáns ehf. og hefur rekið það fyrirtæki síðan.
Kristján hefur séð um Vélsmiðju Guðmundar J. Sigurðssonar, síðan starfssemi hennar var hætt,
sem nú er orðin safn um vélsmiðjureksur fyrr á tímum og mikið sótt af ferðamönnum.
Kristján hefur unnið óslitið í 47 ár í vélaviðgerðum og því tengdu. Kona Kristjáns er Alda Sigurveig Sigurðardóttir og eiga þau 3 uppkomin börn 2 drengi og 1 stúlku.
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Ávarp

Alfreð Erlingsson pípulagningameistari, flutti ávarp
við hátíðlega athöfn í Grunnskólanum á Ísafirði
þann 18. september 2009 við afhendingu „Lofsvert
lagnaverk 2008“.
Alfreð ávarpaði forseta Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson, viðurkenningarhafa og aðra gesti.
Það er í mínum huga margir samverkandi þættir sem skapa þá
heildarmynd til þess að viðurkenning sem þessi geti orðið að veruleika, því má segja að þegar lagður er grundvöllur að byggingu
þurfa allir þættir frá grunni til heildarmyndar að spila rétt saman,
allt frá fyrsta striki sem dregið er á blað til afhendingu lykla að fullgerðri byggingu.
Þegar þessi bygging sem við nú erum samankomin í var í smíðum Alfreð Erlingsson
þá skynjaði maður það sterkt að þau hamarshögg sem hér voru
sleginn voru ákveðin og hnitmiðuð, þar sem allir lögðust á eitt um að hér tækist vel til með
heildarverkið.
Því má segja að sá góði samhljómur og það góða samstarf sem hér fór fram á milli allra þeirra
sem að verkinu komu, arkitektum, verkkaupa, verktaka, hönnuðum, eftirlitsmönnum, iðnaðarmönnum og verkamönnum. Allir þessir aðilar hafa lagt grunn að þessari viðurkenningu sem við
veitum nú viðtöku hér í dag.
Kæru gestir
Viðurkenning sem þessi hlýtur að hafa mikið gildi fyrir þá sem hér voru upptaldir og ætti jafnframt að vera hvatning um að efla og halda áfram því góða samstarfi og verklagi sem hér fór
fram.
Að lokum vil ég þakka framkvæmdastjóra, formanni og viðurkenninganefnd Lagnafélags Íslands
fyrir þennan mikla heiður sem okkur er veittur með þessari viðurkenningu og vona jafnframt að
ég tali fyrir munn allra þeirra sem stóðu að þessu verki, og segi; „við erum allir virkilega
stoltir hér í dag”.
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