Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Sigurður Ingvarsson, forstöðumaður, flutti ávarp við
hátíðlega athöfn í Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í
meinafræði að Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu, „Lofsvert lagnaverk 2009“.
Ráðherra mennta- og menningarmála, ágætu gestir og
Keldnafólk.
Ég vil byrja á að bjóða okkur öll velkomin hér á bókasafn
Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum. Við erum
hér af ánægjulegu tilefni en Tilraunastöðin, ásamt hönnuðum
og tæknifyrirtækjum, mun hér síðar í dag taka við viðurkenningu
Lagnafélags Íslands „Fyrir vönduð lagna- og loftræstikerfi í BSL3Sigurður Ingvarsson
öryggisrannsóknarstofu að Keldum“.
Lagnaverkið er í nýrri öryggisrannsóknastofu sem tekin var í notkun
á síðasta ári. Aðstaðan er sú fullkomnasta sinnar tegundar hér á landi. Hún uppfyllir alþjóðlegar
kröfur m.t.t. vinnu með smitefni og er af BSL3- gæðum, þ.e.a.s. „bio safety level 3“. Flóknar lagnir
eru lykilatriði í réttri starfsemi hússins en þar er loftræstikerfi sem stýrir mismunandi loftþrýstingi í mismunandi rýmum og réttu loftflæði með tilheyrandi filterkerfum sem fanga möguleg og
ómöguleg smitefni. Frárennslislagnir eru tengdar flóknum tölvustýrðum dauðhreinsibúnaði.
Vígsla öryggisrannsóknastofunnar fór fram í júní 2009 og þá vorum við með ítarlega kynningu
á starfseminni með dagskrá hér á bókasafninu og í öryggisrannsóknastofunni. Enginn vafi er á
að þessi byggingarframkvæmd er sú tæknilega flóknasta sem unnin hefur verið að Keldum. Víða
var leitað fanga varðandi upplýsingar um fyrirkomulag og hönnun og komu erlendir sérfræðingar
til landsins með ráðgjöf við framkvæmdir. Byggingarframkvæmdir hófust árið 2006, húsið reis á
árinu 2007, árið 2008 var unnið að innréttingum og tæknimálum og öryggisrannsóknastofan var
tilbúin til notkunar árið 2009. Vel var staðið að verkinu, það er öllum aðilum sem að því hafa komið
til sóma og útkoman er glæsileg.
Það hefur verið mjög mikilvægt fyrir Tilraunastöðina að koma upp þessari aðstöðu. Aðstaðan
tryggir öryggi starfsmanna sem vinna með smitefni. Mikilvægt er fyrir stofnun sem vinnur með
smitefni að geta unnið eftir bestu gæðastöðlum m.t.t. aðstöðu og það tryggir þá faglegu þekkingu
og reynslu sem er á Tilraunastöðinni og stuðlar að frekari uppbyggingu. Í aðstöðunni fer fram
greining á smitefnum og margvísleg rannsóknavinna með þau, s.s. tilraunavinna með smitefni,
vinna með smitefni tengd frumurækt og gerð frumulína, vinna með smitefni sem eru jákvætt
viðmið í skimunarvinnu, vinna með smitefni sem vitað er að eru í landinu og vinna með smitefni
sem ekki hafa greinst en gætu verið í landinu. Þar fer m.a. fram greining á ýmsum smitefnum sem
hafa verið í fjölmiðlum s.s. fuglaflensa og svínaflensa. Sem betur fer greinast sjaldan ný smitefni
á Íslandi en dæmi um nýtt smitefni sem greint var í aðstöðunni á síðasta ári er veira sem veldur
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svínaflensu. Aðstaðan verður viðbúnaðarrannsóknastofa ef grunur kemur upp um nýtt smitefni
sem ekki hefur áður greinst í landinu.
Ég vil þakka öllum þeim sem komu að málinu með okkur við hönnun og tæknilausnir en margir
þeirra eru hér samankomnir í dag og munu hljóta viðurkenningu ásamt Tilraunastöðinni. Það er
ánægjulegt að mennta- og menningarmálaráðherra skuli heiðra okkur með nærveru sinni og taka
að sér að afhenda viðurkenningarnar. Vonandi hefur ráðherra sem flest tækifæri til að heimsækja
okkur hér að Keldum vegna samráðs um vísindalegar og tæknilegar framfarir. Mikilvægt er að
varðveita og efla nútímalega þekkingarstofnun eins og Tilraunastöðina, sem á framtíð fyrir sér og
er í sterkum tengslum við þarfir atvinnulífsins.
Hröð og kraftmikil uppbygging á Keldum er enn mikilvægari nú, vegna þeirra kringumstæðna sem
eru í íslensku þjóðlífi þessa dagana. Það þarf að skapa aðstæður til frekari framþróunar. Þjálfun
starfsmanna, rannsóknir og nýsköpun á fræðasviðum Tilraunastöðvarinnar, sem þegar hefur
trausta innviði, er eitt af þeim langtímaúrræðum
sem hlúa þarf betur að.
_________

Viðurkenningahafar fyrir „Lofsvert lagnaverk 2009“

Viðurkenningarhefar fyrir „Lofsvert lagnaverk 2009“
Frá vinstri: Hörður Pálsson arkitekt Arkþing ehf. Hjörtur Ingþórsson pípulagningameistari, GH lagnir ehf. Sigurður
Ingvarsson forstöðumaður Tilraunastöðvar Háskóla Íslands að Keldnum. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra.
Sæbjörn Kristjánsson byggingartæknifræðingur, Lagnatækni ehf. Guðmundur Gunnarsson rafvirki, Rafloft ehf. Ómar
Einarsson blikksmíðameistari, Blikksmiðju Einars.
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Ávarp
Þórir Guðmundsson verkfræðingur form. Lagnafélags
Íslands, flutti ávarp við hátíðlega athöfn í Tilraunastöð
Háskóla Íslands að Keldum, þann 15. október 2010 við
afhendingu „Lofsvert lagnaverk 2009“.
Menntamálaráðherra, gestgjafar og ágætu gestir.
Nú er komið að því í tuttugasta sinn að verðlauna það lagnaverk
sem þykir hafa skarað framúr.
Þetta er alltaf mikill hátíðisdagur fyrir okkur lagnamenn því alltof
sjaldan er dregið fram það sem vel er gert á okkar sviði.
Í dag er það svo að það eru engir mannabústaðir án loftræsingar,
neysluvatns eða hitakerfis og í sumum tilfellum eru líka kælikerfi.
Ransóknir sýna að afköst og heilsufar fólks byggist á því að kjörhi- Þórir Guðmundsson
tastig og loftgæði haldist í vistaverum. Þeger horft er til þess að
maður eyðir um 80% af lífi sínu innandyra sést hversu mikilvægt það er að lagnakerfin sé vel
útfærð. Þetta er ekki bara einhver lúksus, heldur er þetta heilbrigðismál og þar með forvarnarmál.

Á undanförnum árum og áratugum hefur orðið gífuleg þróun í öllu sem snertir lagnir og hafa
íslenskir tæknimenn og iðnaðarmenn mátt aðlaga sig að þessari þróun. Í dag höfum við fyrir fram-
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an okkur verk sem sýnir að verðlaunahafar hafa tileinkað sér þessar nýjungar og að við eigum
fagmenn í fremstu röð. Þegar við skoðum það verk sem hér hlýtur viðurkenningu þá er gaman að
sjá hversu vel menn eru í stakk búnir að mæta flóknum verkefnum og leysa þannig að mikill sómi
er af. Þetta verk er á margan hátt mun flóknara og sérhæfðara en kerfi í hefðbundnum húsum. En
það er ekki vegna þess að kerfið er flókið sem það hlítur þessi viðurkenningu heldur er það vegna
þess að verkið er vel leyst og faglega unnið í alla staði. Hér kemur saman áralöng reynsla og hæfni
tæknimanna og iðnaðarmanna ásamt trausti og skilningi verkkaupa. Það þurfa allir að leggjast á
eitt ef vel á að takast til.

Lagnafélag Íslands hefur lengi barist fyrir bættri lagnamenningu hér á landi. Þar hefur Kristján
Ottósson farið fremstur og verið óþreytandi við 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
lagnakerfi. Skilningur er nú kominn fyrir því að afar mikilvægt sé að handbækur séu gerðar. Nú er
unnið að því að koma því inn í byggingareglugerð að Handbók lagnakerfa verði unnin fyrir öll ný
kerfi og úttekt sé gerð á lokafrágangi lagnakerfanna af óháðum utanaðkomandi fagaðila
Hér er um stórt mál að ræða fyrir okkur lagnamenn.
Ég vil hrósa Lagnafélagi Íslands fyrir að hafa í 24 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.
Að lokum vil ég óska ykkur öllum viðurkenningarhöfum innilega til hamingju.
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Ávarp
Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, flutti ávarp við
hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu,
„Lofsvert lagnaverk 2009“..				
		

Það er mér mikill heiður að fá að afhenda hér í dag Tilraunastöð
Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum viðurkenningu fyrir lofsvert
lagnaverk 2009. Það er Lagnafélag Íslands sem veitir viðurkenninguna
fyrir lagnir af ýmsu tagi, hönnun, smíði og uppsetningu þeirra.
Segja má að í því verki sem viðurkenning er veitt fyrir sameinist
ýmsir þættir hönnunar, innsæis og handverks. Þar fá að njóta sín
útsjónarsemi, fágun og hagleikur iðnaðarmannsins. Þegar það fer
Katrín Jakobsdóttir
saman með nákvæmni og gæðakröfum stofnunarinnar sem pantaði
verkið er varla von á öðru en að útkoman verði snilldarleg.
Öryggisrannsóknarstofa Tilraunastöðvarinnar mun gegna mikilvægu hlutverki í framtíðinni við
rannsóknir á hvers kyns óværu sem herjar á okkur mennina og því mikilvægt að vel sé að verki
staðið við uppbygginguna þegar í byrjun.
Ég vil leyfa mér að óska öllum hlutaðeigandi innilega til hamingju með vel unnið verk og veiti
viðurkenninguna í þeirri fullvissu að hér er að öllu staðið eins og best verður á kosið.

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum.
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Ávarp
Dr. Valdimar K. Jónsson verkfræðingur form.
Viðurkenningarnefndar Lagnafélahs Íslands, flutti ávarp
við hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að
Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu
„Lofsvert lagnaverk 2009“.
Fyrir árið 2009 veitir Lagnafélag Íslands viðurkenningu fyrir heildarverk öryggisrannsóknarstofu Tilraunarstöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum.
Öll gerð öryggisrannsóknarstofu sem þessarar einkennist af því að
halda utanum starfssemina gagnvart umhverfi og sjá starfsmönnum
fyrir sem öruggastri vinnuaðstöðu.
Segja má að tvenns konar aðferðum sé beitt til þess að þessi
markmið náist.

Dr. Valdimar K. Jónsson

Í fyrsta lagi er sjálf byggingin nokkuð sérstæð og
er í raun byggð upp sem
hús í húsi. Þar sem innra
húsið er hin raunverulega
öryggisrannsóknarstofa,
en ytri hlutinn myndar
verndarhjúp. Innra húsið
er nánast gasþétt rými og
komi til óvæntrar stöðvunar
öryggisrannsóknarstofunnar er hægt að loka henni án
þess að hætta stafi að fyrir
umhverfið.
Í öðru lagi er rekstur öryggisrannsóknarstofunnar
bygð þó fyrst og fremst á
því að beitt er umfangsmiklum og sérhæfðum lagnaog loftræstikerfum til að
stjórna aðstæðum, og það
eru þau sem við horfum
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mest til við mat okkar á ferlinu.
Loftræstikerfi bygg-ingarinnar sér til þess að yfirþrýstingur er á ytri hluta byggingarinnar á sama
tíma og rannsóknarstofu hlutinn, þ.e. innra húsið er haldið á undirþrýstingi.
Allt loft sem dregið er út frá rannsóknarstofu hlutanum fer um síubúnað sem hindrar að loftborin
sóttmengun geti borist út frá byggingunni.
En frá rannsóknarstofunni fer fleira en loft.
Starfsfólk fer um skiptirými á leið inn í rannsóknastofuna, þar sem það hefur fataskipti, og þegar
vinnu er lokið er farið í gegnum sér útgang til skiptirýmis og þá er farið í sturtu.
Allir hlutir sem þurfa að fara út fyrir veggi rannsóknarstofunnar eru sendir í gegnum gufusævir
þ.e. autoklafa og að lokum fer allt frárennsli frá rannsóknarstofunni í gegnum hitameðhöndlun í
mjög sérhæfðum búnaði, áður en því er veitt út í bæjarkerfið.
Með þessu samspili á byggingalegum og tæknilegum aðferðum næst fram það umhverfi sem
krafist er í Bio Safety Level 3 öryggisrannsóknarstofum.
Hönnuðir hafa staðið sérstaklega vel að verki fyrir greiningu og skipulagningu verkefnis við hönnun lagna- og loftræstikerfa. Öll gerð og frágangur lagna- og loftræstikerfa í öryggisrannsóknarstofunni er til mikillar fyrirmyndar. Sérstaka athygli vekur fyrirkomulag tæknirýma þar sem séð er
fyrir góðu aðgengi að tækjum og búnaði í húsinu.
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Lagnafélag Íslands hóf að veita viðurkenningu fyrir lofsverð lagnaverk fyrir 20 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.
Nefndin leggur áherslu á við mat á loftræsti- og hitakerfum, að greinargóð lýsing liggi fyrir á
öllum þáttum í handbók, hönnunarforsendur, kerfislýsing, einlínumynd og samvirkni tækja, einnig
að skýrsla verktaka liggi fyrir um stillingu tækja, eins og lýst er í Handbók lagnakerfa 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.
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Ávarp
Sæbjörn Kristjánsson tæknifræðingur, flutti ávarp við
hátíðlega athöfn í Tilraunastöð Háskóla Íslands að
Keldum, þann 15. október 2010 við afhendingu,
„Lofsvert lagnaverk 2009“.
Ráðherra, stjórn Tilraunastöðvar Háskóla Íslands í meinafræði,
frammámenn í Lagnafélagi íslands, góðir gestir.
Ég er mættur hér fyrir hönd þeirra sem nú hafa tekið við viðurkenningum um lofsvert lagnaverk.
Fyrst af öllu viljum við þakka Viðurkenningarnefnd Lagnafélags
Íslands fyrir þann heiður sem okkur er sýndur hér í dag.
Þetta verk reyndist okkur krefjandi og því er það þeim mun
Sæbjörn Kristjánsson
ánægjulegra að fá þessar viðurkenningar.
Allt frá því að við vorum fyrst kallaðir til fundar hér að Keldum, til að huga að gerð aðstöðu sem
nota mætti við töku á fuglaflensusýnum og greiningu þeirra, hefur allt samstarf við starfsmenn
hér á Keldum verið með miklum ágætum.
Verkið var faglega mjög áhugavert fyrir okkur, og við náðum að ljúka því þannig að við erum
ánægðir með unnið verk og það er alltaf góð tilfinning.
Fyrir okkur sem höfum unnið að undirbúningi og skipulagi aðstöðunnar, og síðan við hönnun og
gerð lagna- og loftræstikerfa eru þessar viðurkenningar mikilvægar.
Þær segja okkur að Lagnafélag Íslands, metur frammistöðu okkar þannig að hún sé til fyrirmyndar og það er okkur hvatning í áframhaldandi störfum okkar.
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Heimsókn í Tónleika- og ráðstefnuhöllina Hörpu
Þann 20. janúar 2011 fóru fjórir fulltrúar úr Viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands í kurteisis
heimsókn til Hörpunnar tónleika og ráðstefnuhallar, við Austurhöfnina í Reykjavík. Leiðsögumenn
okkar voru Árni Þór Árnason byggingartæknifræðingur frá Eflu verkfræðastofu, starfar við framkvæmda eftirlit við bygginguna, og Karl Rosenkjær véltæknifræðingur frá Verkís verkfræðistofu,
sem er með faglegt eftirlit á loftræstilögnum og búnaði í byggingunni. Þeir fræddu okkur um
húsið og sýndu okkur í fyrstu helstu lagna- og stjórnklefa byggingarinnar þar sem lokið er við
uppsetningu á loftræstisamstæðum og öðrum lögnum út frá þeim.
Ferðin var farin fyrst og fremst til að skoða lagnir og aðrar aðstæður áður en veggjum og fölskum
loftum væri lokað.
Aðstaðan er öll til fyrirmyndar plássrými stjórnklefanna er mikið og aðgengi gott að tækjum
til þjónustu. Við fyrstu sýn virðist þetta vera vönduð vinnubrögð, lagnir í kjallara eru sýnilegar
og aðgengi gott. Miklar áherslur eru lagðar á að hljóð berist ekki um bygginguna, og að hávaði
frá lagnakerfinu trufli ekki starfsemina. Sérstaklega var áhugavert að sjá hvernig útfærslan er
fyrir loftræstinguna fyrir tónleiksalinn. Tónleikasalir eru slitnir frá sjálfri byggingunni, allar stærri
lagnir eru slitnar frá loftum og veggjum með gormum
Það sem okkur var sýnt virðist aðkoma að búnaði og tækjum vera mjög aðgengilegur, og allt
virðist vera gert til að ná markmiðum um „topp gæða Tónlistarhúss“.

Á myndinni f.v. Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari í viðurkenningarnefnd,
Kristján Nielsen rafvirki í viðurkenningarnefnd, Karl Rósenkjær véltæknifræðingur í stjórn LAFÍ. og Valdimar K.
Jónsson vélaverkfræðingur form. viðurkenningarnefndar.
Myndina tók Árni Þór Árnason byggingartæknifræðingur.
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Myndir úr hófinu að Keldum 15. október 2010
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Myndir úr hófinu að Keldum 15. október 2010
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