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Þórður Ólafur Búason verkfræðingur formaður 
Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands, flutti ávarp 
við afhendingu viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2014, 
við hátíðlega athöfn að Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ, 23. 
október, 2015.

Gleðilega hátíð, virðulegi Forseti Íslands og aðrir lagnamenn. 

Lagnafélag Íslands veitir nú 26. árið viðurkenningu fyrir lofsvert 
lagnaverk í nýbyggingu á Íslandi. Tilgangur með viðurkenningunni 
hefur ávallt verið að efla gæðavitund fagmanna og ráðamanna 
húsbygginga svo þeir allir megi verða lagnamenn.

Að þessu sinni varð fyrir valinu 2000 ferm bygging Slökkvistöðvar 
hér að Skarhólabraut 1 í Mosfellsbæ sem byggð 
var 2014 og nú er þegar langt kominn mikil 
viðbygging.

Það er mér bæði ljúft og skilt að minnast þess 
á að Slökkvilið Höfuðborgarsvæðis vakir yfir 
ýmsum öryggiskerfum ásamt byggingaryfirvöld-
um á svæðinu.

Að jafnaði er það sá hluti lagnabúnaðar sem 
virkar best og mátti því búast við einfaldar og 
skilmerkilegar lausnir myndu einkenna bygging-
una og búnað.

Þegar litið er til þessarar 2000 fermetra bygg-
ingar með sjálfvirkum búnaði til að vaka yfir 
gæðum innilofts neysluvatns og hitunar þá ber 
allt vitni um smekkvísi: 

Frá glæsilegri aðkomu á lóð, frágangi húsnæðis, 
lögnum í húsnæðinu, tækjaklefum og frábæru 
aðgengi að tækjum til reksturs og viðhalds.

Það er ánægjulegt að geta sagt að frágangur 
og umgengni er hagleiksmönnum og notendum 
til sóma.

Ávarp

Þórður Ó. Búason
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Í viðurkenningarnefnd sitja, Kristján Nielsen rafvirkjameistari, Hilmar Hjartarson pípu-
lagningameistari, Ólafur Bjarnason blikksmiðameistari og Þórður Ó. Búason verkfræðingur for-
maður, ritari nefndarinnar er Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélagsins.

Þeir sem hlutu viðurkenninguna nú fyrir „Lofsvert lagnaverk 2014“, eru Verkís, Ísloft, Rafgreining, 
Topplagnir, Arkþing og Slökkviðtöð Höfuðborgarsvæðisins SHS Skarhólabraut 1 Mosfellsbæ. Við 
óskum öllum sem hér eiga hlut að máli til hamingju með Skarhólabraut 1.
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Handhafar viðurkenningar 
„Lofsvert lagnaverk 2014“
Verkís hf., Ísloft ehf., Rafgreining hf., Topplagnir ehf., 
Arkþing ehf., Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins SHS.

Frá vinstri.
1. Kristján Ottósson  framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
2. Forseti Íslands hr. Ólafur Ragnar Grímsson.
3. Björn Gíslason framkvæmdastjóri SHS fasteigna.
4. Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri  Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS).
5. Sigurþór Tryggvason verkfræðingur, Verkís.
6. Brynjar Kristjánsson pípulagningam., Topplögnum.
7. Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS).
8. Hallur Kristmundsson byggingartæknifræðingur, Arkþing.
9. Eyþór Steinsson  Rafvirkjameistari, Rafgreining.
10. Sigurður Hallgrímsson arkitekt, Arkþing.
11.  Einar Ingimundarsson Rafvirkjameistari, Rafgreining.
12. Flosi Sigurðsson viðskiptastjóri Verkís.
13. Stefán Hjalti Helgason byggingartæknifræðingur, Verkís.
14. Helgi Valdimarsson sviðsstjóri/jarðskjálftaverkfræðingur, Verkís.
15. Gunnar Björn Gunnbjörnsson Blikksmíðameistari, Ísloft.
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Björn Gíslason framkvæmdastjóri CEO, flutti ávarp við 
afhendingu viðurkenningar „Lofsvert lagnaverk 2014“, 
við hátíðlega athöfn að Skarhólabraut 1, í Mosfellsbæ, 
23. október, 2015.

Forseti Íslands, ágæta samkoma.

Ég vil byrja á að þakka fyrir hönd okkar sem fengu hér viðurkenn-
ingu í dag.

Við hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins erum stolt af þessu húsi 
og að það skuli hafa verið valið af Lagnafélagi Íslands sem „lofsvert 
lagnaverk 2014“ er ákaflega ánægjulegt og mikil viðurkenning. 
Ég er stoltur í dag, stoltur fyrir hönd iðnaðarmanna, hönnuða og 
eigenda slökkvistöðvarinnar hér á Skarhólabraut í Mosfellsbæ.

Ég er líka stoltur af þessu húsi, sem hefur verið samofið mér frá upphafi.
Í dag erum við að gleðjast og þetta er svo sannarlega hátíð fyrir þá sem standa að hönnun, smíði 

og uppsetningu lagnakerfa.
Það er sannarlega hátíð að eftir verkum skuli vera tekið og að þau skuli öðlast viðurkenningu 

Lagnafélags Íslands.
Lagnafélagið, með Kristján Ottósson í broddi fylkingar er mikils virði. Það hefur í gegnum árin 

náð miklum árangri í sínu starfi við að fá menn til að skilja hversu mikils virði gott lagnakerfi er.
Eins hefur Lagnafélagið stuðlað bæði beint og óbeint að því að metnaður hefur aukist og tekið 

stórstígum framförum í að gera lagnakerfin, betri og skilvirkari. 
Tilhögun byggingarinnar hér var sú að hún var boðin út í einu lagi. Jáverk fékk framkvæmdina 

og fengu þeir einnig aðra verktaka með sér í verkið.
Ekki verður horft fram hjá því að það veltur fyrst og fremst á samstarfi og samvinnu allra, sem 

að koma hvernig til tekst.
Alltaf reynir mikið á samvinnu og samstarf ólíkra iðnaðarmanna og á það samstarf bar ekki 

skugga í þessu tilfelli og var það bæði farsælt og skemmtilegt. 
Þakka ég fyrir það.
Þessar viðurkenningar sem við fáum hér í dag eru ekki eingöngu til okkar sem hér stöndum, 

heldur lítum við á þetta sem viðurkenningu á störfum okkar allra, sem koma að byggingu svona 
húsa, eigenda, hönnuða og iðnaðarmanna.

Og sýnir það svo ekki verður um villst að við getum borið höfuðið hátt og litið kinnroðalaust í 
kringum okkur og verið hreykin af okkar störfum. 

Að lokum vil ég fyrir hönd þeirra sem viðurkenningu hlutu hér í dag þakka kærlega fyrir þá 
virðingu sem okkur hefur hlotnast.

Ávarp

Björn Gíslason
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Myndir frá hófinu í Skarhólabraut 1, í Mosfellsbæ, 23. október, 2015.
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Myndir frá hófinu í Skarhólabraut 1, í Mosfellsbæ, 23. október, 2015.




