LAGNAFÉLAG ÍSLANDS

Menningarhúsið Hof
Akureyri
fékk viðurkenninguna

„Lofsvert lagnaverk 2012“

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, veitti viðurkenningar í
Menningarhúsinu Hofi fyrir „Lofsvert lagnaverk 2012“.

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Geir Kristinn Aðalsteinsson forseti bæjarstjórnar
Akureyrar setti hátíðina „Lofsvert lagnaverk 2012“, við
hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi Akureyri, 20.
nóvember 2013.
Herra Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, Kristján Ottósson,
Framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, aðrir góðir gestir gleðilega
hátíð.
Fyrir hönd bæjarstjórnar Akureyrar býð ég ykkur öll velkomin til
Akureyrar höfuðborgar hins bjarta norðurs, eins og við segjum
gjarnan.
Geir Kristinn Aðalsteinsson
Já, ég segi gleðilega hátíð og það er sannarlega hátíðisdagur
þegar þeim sem fást við lagnaverk á Íslandi er veitt viðurkenning
fyrir lofsverðan árangur á sínu sviði. Lagnafélag Íslands á þakkir
skilið fyrir þetta góða framtak.
Okkur Akureyringum þykir alltaf gott að fá viðurkenningar og við getum lengi á okkur blómum
bætt. Bærinn er þjónustumiðstöð fyrir allt Norðurland og þarf að vera í fremstu röð á öllum
sviðum. Grunngerð samfélagsins þarf að vera sterk og stoðkerfi fyrirtækja eins og best verður á
kosið. Hér er atvinnulífið enda sterkt og atvinnuleysi talsvert undir landsmeðaltali.
Á Akureyri starfar öflug stétt iðnaðarmanna og tæknimenntað fólk hefur einnig komið vel undir
sig fótunum – bærinn er þó auðvitað þekktastur sem útgerðarbær, ferðamannabær, íþróttabær
og skólabær.
Þegar litið er til þeirra bygginga sem hér hafa risið á síðustu árum og áratugum þá má berlega
sjá að í hvívetna hefur verið vandað mjög til verks. Kvæði Steins Steinarrs um húsameistara
ríkisins sem tók handfylli sína af leir á engan veginn við hér á Akureyri – jafnvel þótt tvær af þekktustu byggingum okkar frá síðari hluta tuttugustu aldar, Akureyrarkirkja og Barnaskóli Akureyrar,
hafi einmitt verið teiknaðar af húsameistara ríkisins Guðjóni Samúelssyni sem Steinn Steinarr fór
svo háðuglega um orðum.
Árið 2003 var þessi viðurkenning – Lofsvert lagnaverk – veitt fyrir nýja viðbyggingu og breytingu
á eldra húsnæði Amtsbókasafnsins á Akureyri – og mér er sagt að ég ljóstri ekki upp neinu
leyndarmáli þótt ég segi frá því hér og nú, að Menningarhúsið Hof hlýtur viðurkenninguna Lofsvert
lagnaverk fyrir árið 2012. Það er til vitnis um frábæra hæfni og kunnáttu iðnaðarmanna okkar og
hönnuða – og er einnig Fasteignum Akureyrarbæjar til mikils sóma.
Ég held að allir sem þekkja til þessarar fallegu byggingar sem menningarhúsið okkar er – og ekki
síst fólkið sem hér starfar – geti verið sammála um að hér hefur verið vandað til verks og öll vinna
þeirra sem komu að hönnun hússins og byggingu þess er ákaflega lofsverð.
„Allt orkar tvímælis þá gert er,“ sagði Njáll á Bergþórshvoli forðum daga og þótt yfirleitt væri
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nokkur einhugur um byggingu þessa húss þá heyrðust að sjálfsögðu úrtölu- og efasemdaraddir á
sínum tíma sem nú þagna óðum.
Líkt og Akureyrarkirkja, Amtsbókasafnið, París eða Bláa kannan í miðbænum, Barnaskóli
Akureyrar og fleiri merkar byggingar, er Menningarhúsið Hof nú orðið þekkt kennileiti hér á
Akureyri, eitt af táknum bæjarins.
Rekstur hússins hefur gengið vonum framar og verið menningarlífi Akureyringa og Norðlendinga
mikil lyftistöng. Viðurkenning Lagnafélags Íslands hér í dag er því enn ein rósin í hnappagat
Akureyringa allra, þeirra sem börðust ötulast fyrir því að menningarhúsið risi og síðast en ekki síst
þeirra sem unnu að hönnun þess og byggingu.
Ég óska Lagnafélagi Íslands og félagsmönnum þess til hamingju með daginn og þakka félaginu
enn og aftur þetta prýðilega framtak.

Frá vinstri: Forseti Ísland hr. Ólafur Ragnar Grímsson, Steinar Gíslason, Hildur Björg Guðlaugsdóttir, Þórður Ólafur
Búason, Kristján Ottósson, Benedikt Jónsson, og (óþekkt).

44

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Benedikt Jónsson verkfræðingur, varaformaður Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við afhendingu viðurkenninga
„Lofsvert lagnaverk 2012,“ við hátíðlega athöfn í
Menningarhúsinu Hofi Akureyri, 20. nóvember 2013.
Herra forseti og aðrir gestir .
Það er ánægjulegt að vera með ykkur hér í þessu húsi að fagna
afhendingu viðurkenningar Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk árið 2012.
Lagnafélagið - sem nú hefur starfað í 28 ár, hefur frá stofnun beitt
Benedikt Jónsson
sér fyrir fræðslu og kynningum um lagnir og lagt áherslu á mikilvægi
góðs frágangs þeirra.
En félagið sinnir ekki aðeins fræðslu og kynningarmálum, það
lætur sig einnig almennt ástand lagna varða. Þá oft á þann veg að gerðar eru athugasemdir við
það sem miður fer og þá er samhliða ávallt bent á betri lausnir. Einnig er af hálfu félagsins vakin
athygli á sérstökum góðum lagnaverkum.
Og í dag er það jákvæði þátturinn – Hér vekur Lagnafélag Íslands athygli á því lagnaverki sem
talið er skara framúr á síðasta ári. Eins og mönnum er sjálfsagt ljóst, er það verk lagnakerfi þessa
húss, Hofs á Akureyri.
Félagið vonast að sjálfsögðu til að slík árleg viðurkenning hvetji hönnuði og iðnaðarmenn til
góðra verka og skapi aukna umræðu um mikilvægi vandaðra lagnakerfa í mannvirkjum. Því það
gildir að sjálfsögðu það sama um Hofið og öll önnur hús að það er mikilvægt að lagnakerfi þeirra
séu ávallt af þeim gæðum að þau geti veitt öllum sem um húsin ganga, heilnæmt og öruggt
umhverfi.
En gæði lagnaverks varða þó ekki aðeins heilnæmt og öruggt umhverfi dagsins í dag. Því gæði
lagnaverks felst einnig í varanleika verksins. Að það haldi gæðum sínum til eðlilegrar framtíðar.
Við metum að sjálfsögðu ekki hér og nú ástand verks til framtíðar. En við getum verið nokkuð
viss um, að þegar vandað er til hönnunar og vandað er til framkvæmda, að þá er byggt á góðum
grunni. Og þá ekki síst ef verkinu fylgir einnig handbók lagnakerfa unnin í samræmi við ráðleggingar Lagnafélagsins um gerð slíkrar handbókar.
Ég vil að lokum óska hönnuðum, framkvæmdaaðilum, iðnaðarmönnum og öðrum sem að þessu
verki komu til hamingju.
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Ávarp
Þórður Ólafur Búason formaður Viðurkenningarnefndar
Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við afhendingu
viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk 2012,“,við hátíðlega
athöfn í Menningarhúsinu Hofi, 20. nóvember 2013.
Forseti Íslands og aðrir lagnamenn.
Gleðilega hátíð!
Lagnafélag Íslands veitti fyrst viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk í nýbyggingu á Íslandi árið 1990. Tilgangur með viðurkennÞórður Ólafur Búason
ingunni hefur ætíð verið að leita leiða til að efla gæðavitund
fagmanna.
Á hverju ári síðan hefur verið unnið við sama
leiðarljós. Flokka má viðurkenningarefnin i þrjá
flokka: Almenn samkomuhús, þjónustuhús og
hátæknihús. Öll viðfangsefnin hafa verið húsnæði, þar sem gerðar eru miklar og almennar
kröfur um gæði og frágang lagnakerfa en einnig
hagkvæmni og skynsamlega framkvæmd verka.
Viðurkenningarnefndina skipa þeir Hilmar
Hjartarson, pípulagnameistari, Kristján Nielsen,
rafvirki, Ólafur Bjarnason, blikksmíðameistari
og Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur formaður. Fyrir nefndina starfaði að vanda Kristján
Ottósson, hugmyndafræðingur Lagnafélagsins,
blikksmíðameistari og vélstjóri sem ritari
nefndarinnar.
Að þessu sinni voru eins og ætíð könnuð
viðfangsefni víðsvegar um landið sem til hafði
spurst. Viðfangsefni hafa að jafnaði verið skoðuð
af ritara jafnvel ásamt völdum sérfræðingum,
nefndinni allri eða hluta hennar. Í nefndinni hefur
ávallt verið tekist á um verkefnin eins og vænta
má þegar margar leiðir eru að sameiginlegu
markmiði. En aldrei hefur verið vikið frá því að
niðurstaðan skuli efla þróun í lagnamálum og
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gæðavitund starfandi aðila og vandað val á lagnaleiðum ásamt lagnaefnum.
Niðurstaðan var Hofið Menningarhús Akureyri.
Undirritaðaður hefur átt því láni að fagna að hafa starfað að lagnamálum í nærri 40 ár og fengið
að taka þátt í starfi lagnamanna. Viðbrögð iðnaðarráðuneytisins í kjölfar olíukreppunnar 1973-4
voru námsstefnur víðs vegar um landið einnig hér á Akureyri um stillingu kynditækja og síðan
um alhliða umgengni við hitakerfi. Framsýni og hagsýni manna hér á Akureyri er við brugðið og
má minnast þess að notkun varmadælu við varmaveitur eru hér fyrst reyndar í alvöru. „Hofið“ er
vitnisburður þar um.
Tónlist og menningstarf er einnig eitt af áhugamálum undirritaðs um árabil sem hefur fengið
að taka þátt í ýmsum menningarviðburðum með listafólki frá og á Akureyri og er því sérstaklega
ánægjulegt að segja frá niðurstöðu viðurkenningarnefndar.
Hofið
Nýbyggingarverkefnið sem nú hlýtur viðurkenningu er Hofið Menningarhús Akureyri.
Fjölbreytt notkun, hagsýni samfara smekkvísi er ljóslifandi í huga þeirra sem skoðuðu húsið. Hér
er um að ræða margslungið en skynsamlega unnið mannvirki. Leita hefur þurft leiða við gerð húss
og búnaðar svo myndaðist hæfileg umgjörð um það margbrotna starf sem unnið verður í þessu
húsi.
Handbók, hönnun og heildarverk við lagnir í húsi Hofs er vandað.
Svigrúm og aðgengi að öllum tækjum og lögnum er til fyrirmyndar og handverk iðnaðarmanna
ber vott um vandvirkni og nákvæmni.
Um er að ræða sjö aðskilin loftræstikerfi sem þjóna ólíkum kröfum. Einnig er um að ræða flókin
raflagna og stýrikerfi, úðakerfi og mörg sérhæfð pípulagnakerfi, sem öll bera vitni um sömu gæði.
Stofnkerfi neysluvatns er með lækkuðu hitastigi. Síðan er með blöndunartækjum náð viðeigand
hitastigi fyrir hvern notkunarstað.
Þetta er gert til að koma í veg fyrir brunaslys af völdum heita vatnsins. Upphitun hússins er bæði
með gólf- og lofthita og ofnum, mismunandi eftir svæðum og einnig kæling. Mesta heildarloftmagn í loftræstikerfum er um 92 000 m3/klst og er eða að meðaltali um 4 loftskipti sem þýðir að
skipt er um allt loft í húsinu á hverjum 15 mínútum.
Kröfur um hljóðstig eru hæfilegar sem næst NR20 frá umhverfi og lagnabúnaði hússins og aðeins
strangari í tónleikasölum.
Hofið er frábærlega einfalt og hagkvæmt af ytri gerð, en
vandað í alla staði og innviðir mæta vel þeim fjölmörgu þáttum sem slíku húsi er ætlað að þjóna.
Handhafar viðurkenninga eru: 		
Verkfræðistofa norðurlands ehf. Fyrir hönnun lagnakerfa.
Blikkrás ehf. Fyrir smíði loftræstikerfa.
Bútur ehf.,- Haraldur Helgason ehf. Fyrir pípulagnir.
Rafmenn ehf. Fyrir hönnun stjórnkerfi lagnabúnaðar.
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Raftákn ehf. Fyrir uppsetningu rafstýrikerfi / hússtjórnarkerfi.
Verkís hf. Fyrir ráðgjöf um hljómburð.
Arkþing ehf. – Arkitema AS. Fyrir góða samvinnu við gerð lagna- og loftræstikerfa.
VSI Öryggishönnun & ráðgjöf ehf. Fyrir brunahönnun.
Þökk fyrir áheyrnina virðulegi Forseti, Akureyringar og lagnafólk. Ykkur og íslensku þjóðinni óska
ég til hamingju með Hofið Menningarhúsið á Akureyri!
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Handhafar viðurkenningarinnar

„Lofsvert lagnaverk 2012“
Menningarhúsinu Hofi Akureyri

Standandi frá vinstri: Haraldur Sveinbjörn Helgason Haraldur Helgason ehf., Þorgrímur Knútur Magnússon Bútur ehf., Guðni
Helgason framkvæmdastjóri Fasteigna Akureyrarbæjar VSI, Grétar Grímsson Verkfræðistofa Norðurlands ehf., Árni Viðar Friðriksson
Raftákn ehf., Oddur Helgi Halldórsson Blikkrás ehf., Jóhann Kristján Einarsson Rafmenn ehf., Kristján Ottósson framkvæmdastjóri
Lagnafélags Íslands.
Sitjandi frá vinstri: Sigurður Hallgrímsson Arkþing ehf., Steindór Guðmundsson Verkís hf., hr. Ólafur Ragnar Grímsson forseti
Íslands, Geir Kristinn Aðalsteinsson forseti bæjarstjórnar Akureyrar.
Eftirtaldir aðilar hlutu viðurkenningu Lagnafélags Íslands fyrir lofsvert lagnaverk í
Menningarhúsinu Hofi Akureyri fyrir árið 2012:
Haraldur Helgason ehf. Akureyri.
VSI Öryggishönnun & ráðgjöf ehf. Reykjavík.
Raftákn ehf. Akureyri.
Rafmenn ehf. Akureyri.
Verkís hf. Reykjavík.

Bútur ehf. Akureyri.
Verkfræðistofa Norðurlands ehf. Akureyri.
Blikkrás ehf. Akureyri.
Arkþing ehf. Reykjavík/ArkitemaDanmörk.
Menningarhúsið HOF Akureyri.
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Ávarp
Oddur Helgi Halldórsson blikksmíðameistari, flutti
þakkarávarp við afhendingu viðurkenninga „Lofsvert
lagnaverk 2012“, við hátíðlega athöfn Í Menningarhúsinu
Hörpu, 20. nóvember 2013.
Forseti Íslands, Ágæta samkoma.
Ég er stoltur í dag. Stoltur fyrir hönd iðnaðarmanna, hönnuða og
eiganda Hofs, Akureyringa.
Ég er líka stoltur af þessu húsi, sem hefur verið samofið mér frá
upphafi. Ég sat í dómnefnd, þegar hönnunarsamkeppnin fór fram. Ég
Oddur Helgi Halldórsson
sat í byggingarnefnd hússins, fyrstu árin, eða þangað til Blikkrás tók
að sér að leggja loftræstinguna.
Og svo er ég formaður stjórnar FAK, sem á húsið.
Það þarf ekki að fjölyrða hvað þetta hús hefur gert fyrir samfélagið hér og ég fullyrði að í raun
skipar Hof stærri sess hér fyrir norðan, en Harpa fyrir sunnan. Þó ég sé á engan hátt að metast
á um húsin.
Hof er öllum opið og allir eiga erindi í Hof. Það er búið að vera lifandi frá fyrsta degi.
Akureyrarbær reisti þetta hús. Til þess fengum við hluta byggingarkostnaðar frá ríkinu.
Um reksturinn hefur bærinn alfarið séð og ekki hefur enn borið árangur að fá ríkið til að koma
að honum. Þo svo að okkur finnist sjálfsagt að aðkoma ríkisins verði á sama grunni og aðkoma
ríkisins að rekstri Hörpu.
En nóg um það, í dag erum við að gleðjast og því segi ég:
Gleðilega hátíð.
Já ég segi hátíð, því þetta er svo sannarlega hátíð fyrir okkur.
Okkur sem stöndum í hönnun, smíði og uppsetningu lagnakerfa.
Það er sannarlega hátíð að eftir okkar verkum skuli vera tekið og að þau skuli öðlast viðurkenningu Lagnafélags Íslands.
Lagnafélagið, með menn eins og Kristján Ottósson innanborðs er okkur mikils virði. Það hefur í
gegnum árin náð stórkostlegum 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 okkar hefur aukist og
við höfum tekið stórstígum framförum í að gera lagnakerfin, betri og skilvirkari. Þjónusta við kerfin
er orðin allt önnur og markvissari en var og almenningur er farin að gera meiri kröfur til þeirra.
Þetta verkefni hér , Menningarhúsið Hof var bæði erfitt og krefjandi verkefni. Það reyndi á allt
okkar besta, bæði hönnuða og iðnaðarmanna. Þetta er sennilega eitt stærsta og flóknasta verk
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sem við höfum unnið að. Enda er útkoman góð og húsið hið glæsilegasta.
Pláss var að skornum skammti og arkitektúr hússins þannig að ýmsa hnúta þurfti að leysa. Það
gerðum við hönnuðir og iðnaðarmenn í sameiningu og tókst vel til.
Hvað okkur iðnaðarmennina varðar erum við mikið farnir að vinna eftir gæðakerfi og það skilar
sér svo sannarlega í þessu verki.
Tilhögun byggingar hér var sú að Fasteignir Akureyrarbæjar, buðu út hvern verkþátt fyrir sig og
því reyndi mikið á samvinnu og samstarf ólíkra iðnaðarmanna. Á það samstarf bar ekki skugga og
var það bæði farsælt og skemmtilegt. Þakka ég öðrum verktökum fyrir það.
Hlutur Fasteigna Akureyrarbæjar er stór líka og þar innan dyra er mikill metnaður til að eiga
góðar og glæsilegar byggingar, sem skila því hlutverki, sem þeim er ætlað að gera. Því er gott að
hafa þá til samstarfs í svona verkefni.
Ekki verður horft fram hjá því að það veltur fyrst og fremst á samstarfi og samvinna allra, sem
að koma hvernig til tekst. Og eins og ég sagði áðan var samstarfið hér einkar gott og skemmtilegt
Þessar viðurkenningar 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 okkur hátt og litið kinnroðalaust í
kringum okkur, verið hreykin af okkar störfum. Þetta hús og þessi viðurkennig sýnir okkur það, að
við erum á réttri leið og metnaður okkar er mikill og stendur til að skila góðu verki.
Einn er sá hlutur í þessu sem er hvað stærstur, en það er þetta frábæra starfsfólk sem við höfum.
Það er auðvitað undirstaða þess að við getum gert vel. Það eru þeirra störf sem hafa skapað þetta.
Færi ég því starfsfólki okkar sérstakar þakkir fyrir frábær störf.
Ég veit að þessi viðurkenning verður okkur kvatning til að standa okkur enn betur í framtíðinni
Að lokum vil ég fyrir hönd þeirra sem viðurkenningu hlutu þakka kærlega fyrir þá virðingu sem
okkur hefur hlotnast.
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Myndir frá hófinu í Hofi 20. nóvember 2013

Steindór Guðmundsson

Árni Viðar Friðriksson
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Guðmundur Helgason

Jóhann Kristján Einarsson

Oddur Helgi Halldórsson

Þorgrímur Knútur Magnússon

Haraldur Sveinbjörnsson

Sigurður Hallgrímsson
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Myndir frá hófinu í Hofi 20. nóvember 2013

Geir Kristinn Aðalsteinsson

Hr. Ólafur Ragnar Grímsson

Grétar Grímsson

Benedikt Jónsson
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá hófinu í Hofi 20. nóvember 2013

Grétar Grímsson og
Steinn Þorgeirsson

Kristján Ottósson, hr. Ólafur
Ragnar Grímsson og Geir Kristinn
Aðalsteinsson
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