Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Ávarp
Halldór Guðmundsson forstjóri Hörpu setti hátíðina
„Lofsvert lagnaverk 2011“, við hátíðlega athöfn í
Hörpu Tónlistar og ráðstefnuhús, 28. nóvember 2012
Halldór ávarpaði forseta Íslands hr. Ólaf Ragnar Grímsson og
aðra gesti og samstarfsmenn, hann bauð alla velkomna til þessara
hátíðarhalda, í tilefni að afhendingu viðurkenningar fyrir „Lofsvert
lagnaverk 2011“.
Halldór lýsti í stuttu máli Hörpu, tilkomu hennar og rekstri, og
sagði m.a. „að bygging einsog Harpa þyrfti á góðu lagnaverki að
Halldór Guðmundsson
halda rétt eins og mannslíkann á æðakerfinu“.
Að svo mæltu óskaði hann viðurkenningarhöfum til hamingju með
verðlaunin og óskaði þeim alls hins besta í sínum verkum.
Þá bað hann Kristján Ottósson framkvæmdastjóra Lagnafélags Íslands að taka við stjórn
hátíðarhaldanna.

Séð yfir norðurhöfnina í Reykjavík út um glugga Hörpu
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Ávarp
Dr. Guðni A. Jóhannesson Orkumálastjóri og formaður
Lagnafélags Íslands flutti ávarp við afhendingu viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk 2011“, við hátíðlega athöfn
í Hörpu, 28. nóvember 2012
Forseti Íslands , ágætu gestir.
Það er mér mikil ánægja að vera kominn hér í þetta merka hús til
þess að fagna úthlutun á viðurkenningum fyrir lofsverð lagnaverk
2011. Allt frá því að Lagnafélagið var stofnað fyrir meira en 26
árum síðan hefur það unnið að fræðslu og kynningum til þess að
Guðni A. Jóhannesson
auka þekkingu okkar um lutverk lagna í húsbyggingum og mikilvægi
góðs frágangs þeirra.
Oft hefur það fólgið í því að benda á það sem miður fer og benda
á betri lausnir en ekki er síður ástæða til þess að benda á það sem vel er gert og getur orðið
mönnum eftirdæmi. Með afhendingu viðurkenninga fyrir lofsverð lagnaverk sem nú fer fram í
23. skipti hefur félaginu tekist að draga fram i dagsljósið þau verk þar sem saman hefur farið
metnaður verkkaupa og iðnaðarmanna við að gera betur og skila góðu verki, sem skili hlutverki
sínu til framtíðar.
Í þessu húsi er hlutverk lagna að skapa starfseminni og listinni gott umhverfi án þess að sjást
og þó serstaklega heyrast. Það er sagt að í Evrópu klagi menn ef það heyrist í loftræstikerfinu en
að hins vegar vestan hafs verði menn fljótir að sýna áhyggjur ef þeim finnst kerfið vera of þögult.
Í þessu húsi er hins vegar alveg ljost að ekkert má heyrast og við sem höfum notið tónlistarflutnings í þessu húsi getum vitnað um að listir og lagnirnar eiga hér góða samleið. Séu lagnakerfi
húsa skoðuð kemur í oft ljós að hér eru einstæðir skúlpturar á ferð.
Margir lagna menn leggja sig fram um að skila fallegu handverki, sankallaðri nytjalist sem
þeir hafa fengið viðurkenningar fyrir. Svo eru þeir einstaklingar sem jafnframt því að skila góðri
starfsævi í greininni hafa lagt mikið af mörkum til þess að auka samskipti, félagslega samvinnu
og þekkingu í sinni grein. Tvo slíka félaga ætlum við einnig að heiðra hér í dag.
Ágætu fundargestir. Þakka ykkur öllum sem hingað eruð komin til þess að fagna þesum viðurkenningum og njóta hér samveru og veitinga í tilefni þessa atburðar.
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Ávarp
Sigurður Ragnarsson verkfræðingur, framkvæmdastjóri
Íslenskra aðalverktaka, flutti þakkarávarp við afhendingu
viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk 2011“, við hátíðlega
athöfn í Hörpu, 28. nóvember 2012
Forseti Íslands og góðir samstarfsmenn í Hörpuverkefninu
Þegar farið var af stað í þetta verkefni í samkeppni árið 2004 var
lagt upp með að þetta hús uppfyllti 3 megin markmið:
1. Húsið skyldi vera kennileiti í Reykjavík
Þegar horft er til þeirrar athygli sem þetta hús hefur vakið ekki
bara á Íslandi heldur um allan heim og allra þeirra verðlauna Sigurður Ragnarsson
sem húsið hefur hlotið nú þegar á hinum ýmsu sviðum t.d á
sviði arkitektúrs sem hús ársins í Skandinavíu 2011, eitt af 10
markverðustu húsum á þessari öld skv. arkitektatímariti í USA og nýverið var það útnefnt
til Mies Van der Rohe arkitektaverðlaunanna sem eru æðstu verðlaun á sviði arkitektúrs í
heiminum í dag, er ljóst að þetta markmið hefur náðst.
Einnig þegar horft er til
allra þeirra aðila sem vilja nota húsið sem bakgrunn fyrir auglýsingu á sínum vörun, innlendra
og erlendra og ekki síst allra þeirra erlendu ferðamanna sem eru að skoða húsið á hverjum
einasta degi má ljóst vera að þessu markmiði er náð. Halldór, forstjóri Hörpu, sagði mér að
hann hefði mest talið 40 manns sem voru að mynda húsið samtímis.
Mig langar líka að nefna hér sögu af manni sem heimsótti vinnusvæðið fyrir um 5 árum
síðan. Eftir að hann hafði fengið kynningu á húsinu þá sagði hann “ég er nýkominn úr ferð
þar sem ég skoðaði óperuhúsið í Sidney og ég er þess viss að á sama hátt og það hús er
kennileiti á suðurhveli jarðar þá verði Harpa kennileiti á norðurhveli jarðar”. Ég er ekki frá því
að þessi maður hafi haft mikið til síns máls.
2. Húsið skyldi hafa fyrsta flokks ráðstefnuaðstöðu.
Nýverið var húsið útnefnt sem besta ráðstefnuhús í Evrópu og nú þegar hafa verið haldnar
í húsinu alþjóðlegar ráðstefnur sem ekki hefði verið unnt að halda á Íslandi nema með
tilkomu Hörpu. Af því sem ég hef heyrt er gerður mjög góður rómur að ráðstefnuhaldinu
í húsinu. Ráðstefnuaðstöðunni á enn eftir að vaxa fiskur um hrygg þegar búið er að ljúka
hótelaðstöðunni hér vestan Hörpu en held ég að óhætt sé að segja að þessu markmiði hafi
líka verið náð.
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3. Húsið skyldi hafa heimsklassa hljómburð.
Strax eftir að húsið var tekið í notkun þá voru viðbrögðin um hljómburðinn á einn veg, að hann
væri í heimsklassa. Það er í tengslum við þetta 3ja yfirmarkmið sem sá þáttur sem verið er
að veita verðlaun hér í dag kemur mikið við sögu þó fleiri þættir komi þar vissulega til. Þær
gífurlegu kröfur sem gerðar eru um heimsklassa hljómburð í sölunum eru þannig að við höfum
ekki kynnst neinu af svipuðu tagi áður í neinni byggingu á Íslandi. Þó svo að byggð hafi verið
önnur tónlistarhús á Íslandi þá komast þau ekki með tærnar þar sem Harpa hefur hælana
hvað þetta varðar.
Hvað þessar kröfur varðar þá má nefna:
+ tæknirými og salir í tvöföldum rýmum (box í box)
+ þvermál á loftræstistokkum þar sem hasarmyndahetjur geta hlaupið um uppréttir,
jafnvel með hendur á lofti án þess að reka sig í!
+ lagnir hengdar upp í gorma svo ekki berist titringur frá rennsli í þeim út í burðarkerfið
og þaðan upp í salina
+ perur í Eldborg sendar til útlanda í hávaðaprófanir
Þessi listi er miklu lengri, en þetta er nefnt hér sem dæmi.
Lagnaverk er oft vinna sem er vanmetin vegna þess hversu ósýnileg hún oftast er. Það er
því vel við hæfi að þessum þætti sé gefinn meiri gaumur og hann sé dreginn fram í dagsljósið
með hætti sem verið er að gera hér í dag og þau ykkar sem ekki hafið séð innviði hússins fáið að
kynnast þeim í leiðsöguferðinni hér á eftir. Eins og þið munið sjá hér á eftir þá er í raun ótrúlegt
magn lagna hvers konar sem þarf til að gera eina tónleika eða ráðstefnu að veruleika.
Til viðbótar þessum 3 yfirmarkmiðum sem ég nefndi þekki þið svo hvernig þetta hús hefur
orðið hús alls fólksins í landinu og það hefur vakið mikla athygli hversu fjölbreytta dagskrá húsið
hefur upp á bjóða. Það að ná að gera þetta hús að húsi fólksins í landinu er kannski mikilvægasta
markmiðið af öllum.
Það eru kannski ekki allir hér inni sem vita það en það voru Íslenskir Aðalverktakar, ÍAV, sem
báru ábyrgð á allri hönnun Hörpu ásamt allri framkvæmd þ.a. allir þeir aðilar sem fengu verðlaun
hér í dag voru í raun á okkar ábyrgð. Ég vil nota tækifærið og þakka þessum samstarfsaðilum okkar
fyrir samvinnuna og að þessi verðlaun staðfesta það sem áður hefur komið fram að íslensk hönnun og verksvit er á heimsmælikvarða og við sem að því komum getum verið stolt yfir okkar verki.
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Ávarp
Þórður Ólafur Búason verkfræðingur formaður Viðurkenningarnefndar Lagnafélags Íslands, flutti ávarp við
afhendingu viðurkenninga „Lofsvert lagnaverk 2011“, við
hátíðlega athöfn í Hörpu, 28. nóvember 2012
Gleðilega hátíð lagnamenn. Lagnafélag Íslands veitti fyrst viðurkenningu fyrir lofsvert lagnaverk í nýbygg-ingu á Íslandi árið
1990. Tilgangur með viðurkenningunni var 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. Allt er þetta
húsnæði, þar sem gerðar eru miklar og almennar kröfur um gæði
lagnakerfa.

Þórður Ólafur Búason

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,
spunameistari Lagnafélagsins, blikksmíðameistari
og vélstjóri sem ritari nefndarinnar.
Að þessu sinni voru skoðuð viðfangsefni víðsvegar um landið sem til hafði spurst. Viðfangsefnin
voru ýmisst skoðuð af ritara, nefndinni allri eða
hluta hennar. Miklar og skemmtilegar rökræður í
aðdraganda að niðurstöðu nefndarinnar vitna um
mismunandi sýn á leiðir að sameiginlegu markmiði. En aldrei var vikið frá sýn á það leiðarljós að
valið myndi efla þróun í lagnamálum, gæðavitund
starfandi aðila og vandað val á lagnaleiðum ásamt
lagnaefnum.
Niðurstaðan var Harpan.
Undirritaður gleðst yfir valinu, enda hefur hann
komið víða við í tónlist og tónlistarflutningi og átt
þar hluta lífsstarfs, m.a. í lúðrasveitum og kórum
svo sem í Kór Íslensku óperunnar. Minnisstæðastir
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eru ef til vill tónleikar fyrir 55 árum, er leikin voru
á aðfangadag, jólalög með Lúðrasveit Reykjavíkur í
fordyri Landsspítalans undir stjórn Páls Pampickler.
Þar hefði mátt heyra hvern þann tón sem vék frá
samhljómi. En slíkan hljómburð þrá og þekkja bæði
söngvarar og hljóðfæraleikarar er hann næst.
Harpan
Nýbyggingarverkefnið sem nú hlýtur viður- kenningu er Harpan Tónlistar- og ráðstefnuhús í
Reykjavík íslensku þjóðarinnar. Allt ber hér vitni
um stórkostlegar hugmyndir fagmanna og listamanna. Hér er um að ræða stórbrotið og margslungið mannvirki. Þar hefur þurft að finna leið
sem virti ólík og vart sættanlegra sjónarmið við
gerð húss og búnaðar svo myndaðist hæfileg
umgjörð um það marbrotna starf sem unnið verður
í þessu húsi.
Heildarverk við lagnir í húsi Hörpu er gott.
Aðgengi að öllum tækjum og lögnum er mjög gott
og handverk iðnaðarmanna er gott.
Um er að ræða nítján aðskilin loftræstikerfi sem
þjóna ólíkum kröfum. Einnig er um að ræða mörg
sérhæfð pípulagnakerfi. Allar lagnir nema í úðakerfum brunavarna eru festar með hljóðdeyfandi
gormafestingum við burðarvirki hússins. Þá er búnaður með hreifanlegum hlutum ekki tengdur á
veggi sem liggja að tónlistarsölunum.
Neysluvatnskerfi eru með lækkuðu hitastigi að
blöndunartækjum og er það mismunandi eftir því
hvort um er að ræða svæði fyrir gesti eða starfsmenn.
Þetta er gert til að koma í veg fyrir brunaslys af
völdum heita vatnsins. Upphitun hússins er bæði
með gólfhita og ofnum, mismunandi eftir svæðum.
Heildarloftmagn í loftræstikerfum er um 375.000
m3/klst eða að meðaltali um 5 loftskipti sem
þýðir að skipt er um allt loft í húsinu á hverjum 12
mínútum.
Sérstaða þessara kerfa er fyrst og fremst hljóðkröfurnar í tónlistarsölunum. Hljóðkrafa í Eldborg er „NR1“, sem í raun er krafa um algjöra
þögn. Þar er einnig vakað yfir rakastigi andrúmslofts á leiksviði til að styðja stöðug tóngæði
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hljóðfæra. Hljóðkröfur annara sala er frá „NR20”
niður í „NR15“ sem eru venjulegar hljóðkröfur í
hljóðupptökuveri þar sem engin aukahljóð mega
heyrast.
Loks er það „galdurinn“, ævinlega heiður og
skýr glerveggur Hörpu, þar sem „notuðu” lofti er
blásið í þrívíða gluggaveggi á framhlið hússins
svo að hvergi fellur móða á gler og dregur einnig
úr mishita.
Viðurkenningahafar eru:
+ Mannvit hf., - Ramböll. Fyrir hönnun lagnakerfa.
+ Ísloft ehf. Fyrir smíði loftræstikerfa.
+ ÍAV hf. pípulagnadeild. Fyrir pípulagnir.
+ Rafholt . ehf. Fyrir stjórnkerfi lagnabúnaðar.
+ Iðnaðartækni ehf. Fyrir hússtjórnarkerfi.
+ Artec. Fyrir ráðgjöf um hljómburð og sérstakan
búnað.
+ Batteríið ehf. - Henning Larsen. Fyrir góða
samvinnu við gerð lagna- og loftræstikerfa.
+ Pípulagnaverktakar ehf. Fyrir sérstaklega
gott handverk við pípulögn í Íslandsbanka,
Kirkjusandi.
Lagnafélagið veitir tveimur heiðursmönnunum sérstaka viðurkenningu, þeim Valdimar
K. Jónssyni blikksmíðameistara og Steini Þorgeirssyni véltæknifræðing.
Þökk fyrir áheyrnina lagnamenn og konur og ykkur og íslensku þjóðinni óska ég til hamingju með
Hörpu!

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá hófinu í Hörpu 28. 11. 2012

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir frá hófinu í Hörpu 28. 11. 2012

Halldór

Guðmundur

Vilhjálmur

Torfi

Snæbjörn

Þorsteinn

Sigurgeir

Sigurður
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Bjarni

Magnús
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Steinn

Valdimar

Það er virðingarvert hvað forsetinn okkar Hr. Ólafur Ragnar Grímsson hefur
stutt okkur í Lagnafélagi Íslands dyggilega í að verðlauna framúrskarandi
hönnun og handverk við gerð lagnakerfa.
Hér er Forsetinn staddur í einum af mörgum tækjaklefum í Hörpu, og hlustar
á útskýringar hönnuðar.
Stöðugt betri loft- og vatnslagnakerfi, gefa lífinu bjartari vonir um hreinna
loft og vatn, án þeirra getur ekkert líf dafnað.
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Viðurkenning veitt fyrir sérstaklega
gott handverk
Lagnafélags Íslands veitir sérstaka viðurkenningu
fyrir gott handverk
Hana hlutu að þessu sinni þeir Guðjón Baldursson og
Sigurður Gunnarsson pípulagningamenn. Þeir starfa báðir
hjá Pípulagningaverktökum ehf. og hljóta viðurkenninguna
fyrir gott handverk og merkingar tækja í tækjaklefa í
Íslandsbanka á Kirkjusandi. Handverkið og öll umgengni á
verkstað er til fyrirmyndar.

Frá v: Guðjón og Sigurður

