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Til móts við framtíðina

Hátæknivætt álver Alcoa Fjarðaáls verður spennandi 

og öruggur starfsvettvangur fyrir iðnaðarmenn og 

iðnnema. Hjá Alcoa Fjarðaáli verða um 120 iðnaðar-

menn, tæknifræðingar og verkfræðingar og til 

viðbótar fjölmargir tæknimenntaðir starfsmenn á 

vegum verktaka. 

Nýsmíðar og viðhaldsverkefni verða unnin í teymum 

samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggis-

kröfum. Verkefnin verða fjölbreytt og mikið lagt upp 

úr símenntun og starfsþróun. 

Altækt, fyrirbyggjandi viðhald á að tryggja áreiðan-

leika framleiðslunnar og hámarka verðmætasköpun. 

Faglegur metnaður og stöðug iðnþróun verða 

leiðarljós okkar inn í framtíðina. 

Iðnaðarmenn og iðnnemar

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is (áður 

IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á 

www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og 

Helgu S. Guðmundsdóttur (helga.snaedal-

@capacent.is) hjá Capacent í síma 540 1000.

Okkur vantar fleiri vaskar konur og karla í hópinn. 
Launakjörin eru góð, vinnan stöðug og verkefnin 
fjölbreytt. Allir fá tækifæri til að læra og vaxa í starfi. 
Iðnaðarmenn vinna ýmist á vöktum eða í dagvinnu. 
Upplýsingar um launakjör og vinnufyrirkomulag er að 
finna á alcoa.is, undir liðnum starfsmannamál.

Við getum einnig boðið nokkrum nemum í rafvirkjun og 
vélvirkjun að ljúka réttindanámi með vinnu í álverinu. 
Námið verður sniðið að þörfum hvers og eins en miðað er 
við að umsækjendur hafi lokið hluta af námi og unnið í 
faginu.

Kerskálakrani

Á vinnusvæðinu verður 
meðal annars afkasta-
mesta rafveita á landinu, 
336 tölvustýrð 
rafgreiningarker, 
háþróaður lofthreinsi-
búnaður, fullkomin 
álvírasteypa, atvinnus-
lökkvilið og 250 
farartæki af öllum 
stærðum og gerðum. 
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Brunnur ø 1000 mm Brunnur ø 1000 mm Brunnur ø 600 mm Brunnur ø 600 mm

Brunnur ø 400 mm Kapalbrunnur ø 1000 mm Framlenging ø 600 mm Keila ø 600 / 1000 mm

Framlenging ø 400 mm Vatnslásbrunnur Fituskilja Vatnsgeymir

Sandföng Sandskilja Járnbentir brunnhringir Járnbent lok

Sambyggð sand- og olíuskilja Rotþró

Frauðplast Takkamottur Vegatálmar

Allar okkar vörur til fráveitulagna þola þyngstu umferð 

Vottað gæðakerfi 
síðan 1993
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Vottað umhverfi sstjórnunar-
kerfi  síðan 1999

Sefgarðar 1-3a • 170 Seltjarnarnes • Sími 561 2211 • Fax 561 4185 • borgarplast@borgarplast.is
Sólbakki 6 • 310 Borgarnes • Sími 437 1370 • Fax 437 1018 • ag@borgarplast.is

Fjölbreytt íslensk framleiðsla



Formáli

Aðdragandi að stofnun Lagnafélagsins var orðinn nokkuð langur.Allir sem rætt var við
voru sammála um að svona þverfaglegt félag þyrfti að stofna, en enginn vildi hafa frum-
kvæði að undirbúningi að stofnun þess. Í 3. kafla þessarar bókar er aðdragandi að stofnun
félagsins rakin.

Stofnfundurinn var fjölmennur, alls 189 manns, staðið var frammi á göngum og segja má
með sanni  að aðsókn að fundum félagsins hafi haldist til þessa, því  aldrei hefur mæting á
fundi verið undir 60 manns. Félaginu hefur tekist að halda uppi góðri reglu í fundar-
stjórn, framsögumönnum ekki leyft að tala lengur en fyrir fram var ákveðið í dagskrá,
menn eru bara einfaldlega  stoppaðir. Þetta er ekki spurning um tíma, heldur gæði við
undirbúning.

Stærstu málin sem félagið hefur staðið fyrir er stofnun Lagnadeildar Rannsóknarstofnunn-
ar byggingariðnaðarins  og  var þar lengi góð samvinna á milli. Stærsta málefnið sem fé-
lagið hefur unnið að stofnun Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, það starf  hófst árið 1992 og
var stöðin opnuð 24. nóvember 2001. Stöðin er eitt stærsta hagsmunamál lagnamanna til
eflingar fræðslu og endurmenntunar lagnamanna.

Með tilkomu félagsins hafa verið haldnir margir fundir þar sem dregnir hafa verið saman
tækni- og iðnaðarmenn til að ræða málefni faggreinanna og tæknimál þeirra. Fyrir stofn-
un félagsins voru svona fundir ekki þekktir, menn töluðu bara ekki saman, það var eins og
þeir töluðu ekki sama tungumálið. Efni frá þessum fundum er búið að gefa út í 35
bókatitlum allt tæknimál á íslensku og  til viðbótar 97 fréttabréf með ýmsum fróðleik.

Áhrifamesta bókin er Lagnafréttir 29 - Handbók lagnakerfa, hún inniheldur þann fróðleik
sem ekkert lagnakerfi má vera án, en örfáir lagnahönnuðir hafa þar sinnt skildu sinni.

Það hefur verið ánægjulegt að vera þátttakandi í að byggja upp félagið, sjá það dafna og
verða að því forystufélagi í lagnatækni eins og verkin sanna. Þar hafa margir komið við sögu. Þetta er saga um
félag iðnaðar-og tæknimanna, innflytjenda og seljenda lagnaefna og fleiri sem greitt hafa götu betri hönnunar og
handverks.

Lagnafélag Íslands hefur frá upphafi verið rekið á heimili framkvæmdastjóra félagsins, þar hefur öll fjölskyldan
tekið þátt í starfinu. Það er ekki á neinn hallað þó nefnt sé nafn Þóru Hafdísar Þórarinsdóttur eiginkonu fram-
kvæmdastjórans, sem alla tíð hefur verið boðin og búin til að vinna hvaðeina fyrir félagið þegar kallið kom,
með íbúðina undirlagða oft á tímum langt fram á nætur og verður henni það seint þakkað.

Margir hafa komið að ritun sögu félagsins og þar skal nefna Sigurð Grétar Guðmundsson sem unnið hefur upp
úr fundargerðabókum það sem þær hafa gefið möguleika á að skráð verði til sögunnar. Þá er mikill fróðleikur
tekinn upp úr fréttabréfum og Lagnafréttum félagsins.

Framkvæmdastjóri þakkar öllum þeim fjölmörgu sem aðstoðað hafa við uppbyggingu félagsins,
stjórnendum Fagráða, Gæðamatsráðs,Viðurkenningarnefndar og öllum stjórnarmönnum félagsins frá upphafi.
Framkvæmdastjóri vill sérstaklega þakka Guðmundi Halldórssyni verkfræðingi, sem frá upphafi hefur stýrt með
honum útgáfu félagsins og verið bakhjarl í erfiðum málum.

Framkvæmdastjóri óskar félögum í Lagnafélagi Íslands til hamingju með tuttugu ára farsælt uppbyggingarstarf og
vonar að félagið dafni og eflist á komandi árum með nýjum mönnum.

Kristján Ottósson,
framkvæmdastjóri Lgnafélags Íslands og ritstjóri

Guðmundur Halldórsson
verkfræðingur og ritstjóri.
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Kristján Ottósson

Guðmundur
Halldórsson
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Afmæliskveðja frá 
Verkfræðingafélagi Íslands

Verkfræðingafélag Íslands var stofnað 19. apríl 1912. Frá upphafi hefur það verið eitt
meginmarkmið félagsins að efla verkfræðilega og vísindalega þekkingu félagsmanna og
stuðla að tækniþróun í landinu.Að þessu markmiði er m.a. unnið með fræðslu- og
umræðufundum og námskeiðahaldi.Auk þess er félagið umsagnaraðili um margvísleg
málefni er varða til dæmis menntun verkfræðinga og löggjöf á hinum ýmsu sviðum.
Með tilkomu Lagnafélags Íslands fyrir 20 árum varð til vettvangur þar sem hönnuðir og
verktakar geta skipst á skoðunum, sótt sameiginlega fræðslufundi og námskeið.
Lagnafélagið hefur þannig verið mikilvægur hlekkur í því að stuðla að tækniþróun í
landinu.Annars vegar með því að  tryggja að hönnuðir og verktakar skili sem bestum
gæðum í vinnu sinni og hins vegar að ávallt sé valinn búnaður og efni sem uppfyllir
ákveðnar lágmarks gæðakröfur.
Verkfræðingafélag Íslands óskar Lagnafélagi Íslands til hamingju með 20 ára afmælið  og
óskar því velfarnaðar í framtíðinni. Um leið þakkar Verkfræðingafélag Íslands gott  og
árangusríkt samstarf um tveggja áratuga skeið.
Með kveðju,

Steinar Friðgeirsson, formaður VFÍ.

3

Afmæliskveðja frá 
Félagi blikksmiðjueigenda

Tuttugu ár eru ekki langur tími sé tekið mið af öllum þeim árum sem undan eru gengin.
Engu að síður er ýmsu hægt að áorka á þeim tíma og er Lagnafélag Íslands ágætt dæmi
um það. Með stofnun félagsins var  bætt úr brýnni þörf sem sameiginlegur vettvangur
þeirra fjölmörgu sem koma að lögnum og loftræstingum í húsum, allt frá hönnun, smíði,
uppsetningu og viðhaldi. Hafi menn efast um nytsemd slíks fagfélags þegar það var stof-
nað, ætti sá vafi að vera gufaður upp nú tuttugu árum síðar enda sýna verkin merkin.
Fjölmörg námskeið og fræðslufundir sem haldnir hafa verið á vegum félagins hafa aukið á
færni þátttakenda sem síðan hafa nýtt sér hana viðskiptavinum og þjóðinni allri til hags-
bóta.
Samvinna Lagnafélagsins og  Fræðslumiðstöðvar málmiðnaðarins, sem nú heitir IÐAN
ehf. og blikksmíðagreinin er hluti af, hefur verið mjög farsæl og tvímælalaust aukið á
faglega færni blikksmiða og tæknimanna.
Með því að koma Lagnakerfamiðstöð Íslands á fót af dæmafárri elju var brotið í blað um
alla aðstöðu til að kenna á hin flóknu tæki og tækjasamstæður sem lagna- og
loftræsitæknimenn þurfa að kunna góð skil á. Þetta framtak er gott dæmi um hvernig félag eins og Lagnafélag
Íslands getur stuðlað að framförum í lagnamálum og margir njóta góðs af – ekki einasta fag- og tæknimenn
heldur þjóðin öll með betri líðan í húsum og híbýlum.

Um leið og Félag blikksmiðjueigenda þakkar Lagnafélagi Íslands ákaflega góða og heilladrjúga samvinnu undan-
farin ár er félaginu óskað allra heilla í framtíðinni.

Félag blikksmiðjueigenda
Ingólfur Sverrisson
framkvæmdastjóri         
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Steinar Friðgeirsson,
formaður VFÍ.

Ingólfur Sverrisson
framkvæmdastjóri



Afmæliskveðja frá 
Lagnadeild Samtaka iðnaðarins

Lagnadeild Samtaka iðnaðarins sendir árnaðaróskir til Lagnafélags Íslands á tuttugu ára
afmæli félagsins. Þótt það hafi ekki starfað nema í tvo áratugi er árangur af starfi þess
mikill.Allur sá fróðleikur sem liggur í bókum þeim sem gefnar hafa verið út eftir
ráðstefnur, með þeim fyrirlestrum sem þar hafa verið fluttir, eru náma sem lagnamenn
geta sótt í. Lagnkerfamiðstöð Íslands er stórkostlegur árangur af þrotlausu starfi félgsins, en
þangað sækja menn endurmenntun sem er svo nauðsynleg í iðngreinum sem eru í stöðu-
gri þróun.
Í Lagnadeild Samtaka iðnaðarins eru pípulagningameistarar sem hafa valið að vinna með
heildarsamtökunum. Það hefur nú þegar sannast að þar völdum við réttan vettvang.A ð
frumkvæði Lagnadeildarinnar og með Samtök iðnaðarins  sem fjárhagslegan bakhjarl er
þegar búið að gefa út  fjórar kennslubækur fyrir nema í pípulögnum til nota í Iðnskólum,
sú fimmta er í prentun og áfram verður haldið þar til út verða komnar kennslubækur eins
og sagt er fyrir í nýrri námskrá.
Við þökkum Lagnafélagi Íslands fyrir sinn skerf til að efla þekkingu og vandvirkni í
pípulögnum hérlendis, en áfram verður að halda á þeirri braut, mikið verk þarf enn að
vinna, ekki má láta deigan síga.
Til hamingju með afmælið og mikinn árangur í starfi á stuttri ævi.

Eyjólfur Bjarnason Sigurður Grétar Guðmundsson 

bygginga- og verktakastarfsemi formaður Lagnadeildar Samtaka Iðnaðarins

3

Afmæliskveðja frá 
Félags pípulagningameistara og Sveinafélags pípulagningamanna

Við stofnun Lagnafélags Íslands var brotið blað í málefnum lagna-
manna. Með tilkomu félagsins varð mikil vakning bæði meðal
fagmanna og ekki síður almennings um lagnamál hvort heldur
sem var miðstöðvar-, vatns-, frárennslis- eða loftræstilagnir.
Lagnafélagið hefur sinnt hlutverki sínu að upplýsa og vekja til
umhugsunar um lagnamál með miklum sóma.
Félagsmenn í Félagi pípulagningameistara og Sveinafélagi pípu-
lagningamanna  hafa verið aðilar að Lagnafélagi Íslands frá
upphafi og lagt sitt af mörkum við að styrkja hlutverk félagsins.
Lagnafélag Íslands var í fararbroddi að koma Lagnakerfamiðstöð
Íslands á fót og safna tækjum til verklegrar kennslu fyrir iðn- og
verkmenntaskóla, þeim að kostnaðarlausu. Slíkt framlag hefur
ótvírætt haft jákvæð áhrif á menntun lagnamanna.
Á tímamótum sem þessum er rétt að líta yfir farinn veg því
Lagnafélag Íslands hefur áorkað miklu fyrir lagnamenn og lagt drjúgan skerf til lagnamála hérlendis á þeim
tveimur áratugum sem nú eru liðin frá stofnun félagsins.
Fyrir hönd Félags pípulagningameistara og Sveinafélags pípulagningamanna óskum við Lagnafélagi Íslands til
hamingju með 20 árin og óskum félaginu alls hins besta í framtíðinni um leið og við þökkum ánægjulegt sam-
starf á liðnum árum.

Skarphéðinn Skarphéðinsson Helgi  Pálsson
Form. Félags pípulagningameistara Form. Sveinafélags pípulagningamanna 
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Eyjólfur Bjarnason

Sigurður Grétar
Guðmundsson

Helgi  PálssonSkarphéðinn
Skarphéðinsson



Kafli 3.
Aðdragandi að stofnun Lagnafélags Íslands

20 ára afmælisr it Lagnafélags Íslands

11



BORGARNESI EHF



Aðdragandi að stofnun Lagnafélags Íslands

Það má segja að aðdragandi að stofnun félagsins hæfist fyrst árið 1975 er Kristján Ottósson blikksmíðameistari
hóf störf hjá Byggingadeild borgarverkfræðings í Reykjavík.

Kristján hóf strax vinnu við að leita úrbóta á þeim vanda er stóð í vegi fyrir að stjórnun lagnakerfa væri frá
gengin og kerfin innu eins og til var ætlast.
Hönnun var ábótavant og einnig allur frágangur iðnaðarmanna. Orsökin virtist vera þekkingarskortur á nýrri
tækni sem steyptist yfir okkur, en við vorum ekki tilbúnir að taka á móti. Stjórntækin voru sett inn á teikningar
en lítil sem engin skýring fram sett um það hvernig ætti að tengja tækin svo hin rétta virkni tækjanna kæmi til
skila.

Stjórntæki lagnakerfanna voru að litlum hluta staðsett í tækjaklefa húsanna, þau voru hengd á lagnirnar hingað
og þangað um allt húsið oft á tíðum lentu tækin inn á milli þilja eða uppi í fölskum loftum og hreinlega týnd-
ust þegar búið var að klæða þiljur og loft.

Iðulega voru tækin ekki tengd þau voru bara þarna og í sumum tilfellum mörgum árum eftir að húsið hafði
verið tekið í notkun var ekki búið að taka tækin upp úr umbúðunum þegar að var gáð. Hvernig átti svona frá
gengið lagnakerfi að koma að gagni í húsinu, oft á tíðum snerust blásararnir afturábak eða þeir höfðu aldrei
verið tengdir.

Dæmi eru um að útsogskerfi í níu hæða íbúðarblokk fyrir hreyfihamlað fólk sem skoðað var 16 árum eftir að
húsið var afhent eigendum, hafði aldrei verið lagður rafmagnsvír að útsogsblásaranum uppi á þaki hússins. Á
hverju ári var kvartað undan loftleysi og öðrum óþægindum er sköpuðust í húsinu.

Svona var ástandið, úttekt byggingarfulltrúa var að þessum gæðum eins og að framan segir og því miður hafa
gæðin á þeim bæ hvað þetta varðar ekki aukist svo vitað sé.

Rétt er að vísa til “Lagnafrétta 3” þar má lesa um þessi vandamál, þar eru tekin mörg dæmi um misgóð lagna-
kerfi.
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Langahlíð 3 er fyrsta húsið sem gerð var endurbót á, stjórnkerfinu breytt þó nýtt væri fyrir og sett í það nýja rafstjórnarkerfið eins og
nefndin lagði til, stjórnskápur með tilheyrandi öðrum lagfæringum.



Kristján fór þess á leit við borgarverkfræðing að sett yrði á laggirnar nefnd til að koma með tillögur til úrbóta
hvað varðar betri frágang á hönnun og frágangi lagnakerfa í húsum, sem borgarverkfræðingur samþykkti.
Nefndin var sett á laggirnar í okt.1976, nefndina skipuðu:

Kristján Flygenring verkfr.Verkfræðistofu V.G.K.
Ólafur Sigurðsson tæknifr.Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar.
Jón Otti Sigurðsson raftæknir.Verkfræðistofu Rafhönnun hf.
Sverrir Helgason loftskeytam. Frá Sjálfvirkjanum og
Kristján Ottósson blikksmíðameistari byggingadeild Borgarverkfræðings formaður nefndarinnar.

Nefndin lauk störfum 2. desember 1977 og skilaði tillögum til úrbóta.
Tillögur nefndarinnar eru birtar í „Lagnafréttum 8“ sem Lagnafélagið gaf út.

Fyrsta viðvörunarkerfið var sett upp í Lönguhlíð 3 Reykjavík.Viðvörunartaflan og þjónustukálfur sem staðsettur var hjá símaþjónustu
og móttöku í húsinu.

Nefndin lagði til að framvegis yrði öll stjórntæki staðsett á stjórnklefa og settur einn stjórnskápur fyir rafbúnað
í viðkomandi stjórnklefa hússins, ásamt viðvörunartöflu sem sýndi ef bilun yrði í kerfinu hvað væri bilað og
með þjónustukálfi sem gæfi viðvörun hjá símaafgreiðslu viðkomandi húss.
Það var í Lönguhlíð 3 í Reykjavík sem fyrsta kerfið  með stjórnskáp var frágengið eins og fram var sett í tillög-
um nefndarinnar.
Það er gleðiefni að þetta hefur gengið eftir að segja má í flest öllum tilfellum síðan.

Í framhaldi fæddist sú hugmynd að stofna félag sem hefði það að markmiði að þróa meira og betra samstarf og
samvinnu hönnuða og iðnaðarmanna, með það markmið í huga að skila lagnakerfum betur frágengnum en
verið hafði.

Kristján ræddi um þetta mál við marga aðila í hönnunargeiranum, iðnmeistara og menn hjá  opinberum stofn-
unum. Hann hélt einnig fundi hjá Hitaveitu Reykjavíkur og Vatnsveitu Reykjavíkur.
Um haustið 1979 kallaði Kristján saman  þá Þráinn Karlsson, Gunnar Kristinsson, Sigurður P. Kristjánsson,
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Hörð Jónsson, Jónas Valdimarsson, Sigurð Pálsson, Svein A. Sæmundsson og Einar Þorsteinsson. Þessi hópur
boðaði til fundar 22. febrúar 1980 á Hótel Esju. Þar mættu 29 menn og voru haldin fjögur fræðsluerindi. Frum-
mælendur voru Jón Þórðarson, Hörður Jónsson, Jónas Valdimarsson og Kristján Ottósson. Fundarstjóri var
Sveinn A. Sæmundsson.
Á fundinum var Hörður Jónsson tilnefndur til að kalla nefndina saman til að huga að stofnun félags.

Eftir þennan fund kom undirbúningsnefndin aldrei saman og þokaðist málið því lítið áleiðis, nema hvað Krist-
ján hélt málefninu vakandi og var í stanslausu sambandi við menn um framtíðar sýn til úrbóta og alltaf stækkaði
hópurinn sem studdi málstaðinn. Um vorið 1986, hafði Kristján samband við Hörð Jónsson sem var þá búsett-
ur í Svíþjóð og tjáði honum að hann ætlaði að taka að sér stýrihlutverkið við stofnun félagsins og samþykkti
Hörður það.

Kristján boðaði ákveðinn hóp manna til kynningarfundar, sem var haldinn í Iðnskólanum í Reykjavík, 15. maí
1986. Þar mættu 19 menn og voru 7 þeirra kosnir í undirbúningsnefnd  þeir voru:

Kristján Ingimundarson, blikksmíðameistari
Guðmundur Halldórsson, verkfræðingur 
Einar Þorsteinsson, tæknifræðingur 
Guðni Jóhannesson, verkfræðingur 
Hilmar Sigurðsson, verkfræðingur 
Jónas Valdimarsson, pípulagningameistari
Friðrik Kristinsson, tæknifræðingur 
og Kristján Ottósson, sem var valinn til að stýra nefndinni.

Margir fundir voru haldnir og voru unnin drög að lögum félagsins og fræðslufundur undirbúinn. Undirbún-
ingsnefndin boðaði til stofnfundar þann 4. október 1986,
eins og rakið er í sögu félagsins hér á eftir.
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Kafli 4.
Stofnun 

Lagnafélags Íslands
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Saga 
Lagnafélags Íslands

Þegar 20. öldin gekk í garð var mikil bjartsýni ríkjandi á Íslandi. Ekki aðeins fengu landsmenn fyrsta ráðherr-
ann árið 1904, heldur var mikil vakning hérlendis fyrir hvers konar tæknilegum nýjungum til að auðvelda
framleiðslu og bæta búsetu. Fram að því hafði kolaofninn verið algengasta hitatækið innanhúss og þó aðeins á
betri heimilum til sjávar og hjá stöndugri bændum til sveita.Vatn var sótt í brunna bæði fyrir fólk og fénað. En
einmitt um þessi aldamót hélt lagnatæknin innreið sína, fyrstu miðstöðvarkerfin voru lögð og farið var að leiða
kalt neysluvatn í hús annaðhvort með sjálfrennandi vatni úr fjallshlíðum eða þá að því var dælt handvirkt.

Hús Ottós Wathne á Búðareyri við Seyðisfjörð (eins og segir í Austra frá árinu 1895) er talið fyrsta hús á Íslandi sem
lagt var í miðstöðvarhitakerfi ásamt rennandi vatni í salerni.“Svo rekur kalda vatnið hið heita upp um allt húsið um
leiðslurörin, uppí eldhús, útá ganga og inní baðstofuna (baðherbegið). Má alstaðar í húsinu fá heitt og kalt vatn úr eitth-
vað 12 krönum eptir vild sinni og þörfum á öllum tímum dags. En heitavatnsleiðslan hitar upp allt húsið, svo þar er jafn-
heitt úti á göngunum og uppi í herbergjunum, en eigi er lagt í, sem í sjálfum stofunum.” Þar er og baðstofa með baðkeri og
heitu og köldu vatni í leiðslupípum bæði yfir baðkerinu og til handlauga, og öðrum vanalegum þægindum er þvílíkum
herbergjum fylgja í útlöndum.” (Austri 1895).

Ísland var langt á eftir öðrum löndum í allri tæknilegri þróun. Á þessum árum voru orðnar til stéttir lagnamanna
víðsvegar um Evrópu sem þá þegar voru að stofna sín félög bæði til að gæta réttinda sinna og ekki síður til að
efla tæknina, þá var stutt í það að fyrstu lagnafélögin væru stofnuð á Norðurlöndum.
Fyrstu samtök lagnamanna á Íslandi voru ekki stofnuð fyrr en á öðrum og þriðja ártug aldarinnar, samtök pípu-
lagningamanna, einnig blikksmiða.
Engum hafði þá dottið í hug að fara að dæmi starfsbræðra á Norðurlöndum og stofna lagnafélög sem á þeirra
máli hétu, og heita enn,VVS tekniska föreningen, eins og það heitir á sænsku.
En svo kom að því að íslenskir lagnamenn fóru að rumska en það var ekki fyrr en skömmu fyrir 1980 að fari ð
var að hugsa í alvöru um stofnun slíks félags hérlendis.
En það er ekki fyrr en árið 1986 sem til alvörunnar kemur. Bréf sem Kristján Ottósson blikksmíðameistari
sendir og dagsett er 1. maí það ár, er kannski endanleg kveikja að stofnun þessa félags sem hlaut heitið Lagnafé-
lag Íslands og sem nú árið 2006 fagnar tuttugu ára farsælu og árangursríku starfi.
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Stofnun félagsins

Fyrir liggur fundargerð stofnfundar ítarlega skrifuð sem segir söguna ljóslifandi svo rétt er að birta hana í heild.

Fundarstjóraborð við stofnun Lagnafélagsins. F.v.: Hilmar Sigurðsson verkfræðingur, Einar Þorsteinsson tæknifræðingur, báðir ritarar
fundarins, Ragnar Halldórsson verkfræðingur fundarstjóri, í ræðustól Kristján Ottósson formaður undirbúninganefndar.
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Stofnfundur Lagnafélags Íslands, haldinn laugardaginn 
4. okt. 1986 í ráðstefnusal Hótels Loftleiða.

Formaður undirbúningsnefndar, Kristján Ottósson, setti fundin kl. 13:42 og voru þá 70 fundarmenn mættir.
Hann stakk upp á Ragnari Halldórssyni forstóra ÍSALS til að gegna fundarstjórn og þar sem ekki komu fram
aðrar uppástungur var hann sjálfkjörinn. Fundarritarar voru kjörnir Hilmar Sigurðsson og Einar Þorsteinsson.
Fundarstjóri kynnti fulltrúa Iðnaðarráðuneytisins, Pál Líndal deildarstjóra og tók hann til máls. Páll Líndal flutti
árnaðaróskir iðnaðarráðherra,Alberts Guðmundssonar sem hafði ætlað að mæta á fundinn, en gat það ekki
vegna þátttöku í orkumálaráðstefnu í Cannes í Frakklandi. Páll minnist á þau atriði sem honum fundust merki-
legust í frumvarpi að lögum félagsins. Hann gat þess að hann hefði komið nálægt lagnamálum fyrir mörgum
árum, þegar hann ritstýrði útgáfu reglugerðar um hitalagnir. Ræðumaður minnti á að Snorralaug væru núna u.
þ. b. 750 ára og líklega elsta lagnamannvirki á Íslandi. Páll lauk máli sínu með því að óska félaginu velfarnaðar á
ókomnum árum og flutti jafnframt ósk iðnaðarráðuneytisins um gott samstarf við hið nýja félag.
Undirbúningur að stofnun félagsins.
Næstur tók til máls Kristján Ottósson og gerði hann grein fyrir helstu þáttum undirbúningsvinnunnar. Fyrsta til-
raun til að stofna félagið hófst haustið 1979. Þar voru mættir fundarboðendur þeir Þráinn Karlsson, Gunnar
Kristinsson, Sigurður P. Kristjánsson og Hörður Jónsson og auk þeirra Jónas Valdimarsson, Sigurður Pálsson,
Sveinn A. Sæmundsson, Einar Þorsteinsson og Kristján Ottósson. Eftir þetta unnu þessir menn að stofnun félags-
ins og boðuðu næst til fundar 22. febrúar 1980. Þar mættu 29 menn og voru haldin fjögur fræðsluerindi. Frum-
mælendur voru Jón Þórðarson, Hörður Jónsson, Jónas Valdimarsson og Kristján Ottósson. Fundarstjóri var
Sveinn A. Sæmundsson.
Eftir þennan fund kom undirbúningsnefnd aldrei saman og þokaðist málið því ekkert áleiðis fyrr en vori ð
1986, en þá boðaði Kristján Ottósson til kynningarfundar, sem var haldinn í Iðnskólanum í Reykjavík þ. 15.
maí. Þar mættu 19 menn og voru 7 þeirra kosnir í undirbúningsnefnd en þeir voru:

Kristján Ingimundarson, blikksmíðameistari  
Guðmundur Halldórsson, verkfræðingur 
Einar Þorsteinsson, tæknifræðingur 
Guðni Jóhannesson, verkfræðingur 
Hilmar Sigurðsson, verkfræðingur  
Jónas Valdimarsson, pípulagningameistari
Friðrik S. Kristinsson, tæknifræðingur
og Kristján Ottósson, sem var valinn til að stýra nefndinni.

Margir fundir voru haldnir og voru unnin drög að lögum félagsins og fræðslufundur undirbúinn.
Kristján þakkaði nefndarmönnum fyrir ánægjulegt samstarf og fundarmönnum fyrir að mæta og sýna þar með
áhuga á stofnun Lagnafélags Íslands. Hann lauk máli sínu með eftirfarandi orðum:
„Góðir félagsmenn. Sýnum í verki að við virðum menntun hvers annars. S ýnum í verki hugarfar, samstarf og
miðlun þekkingar. Þannig náum við best fram þeim tilgangi og markmiðum, sem sett eru fram í drögum að
lögum fyrir Lagnafélag íslands.
Lög félagsins. Kristján Ottósson las upp og gerði grein fyrir frumvarpi að lögum félagsins og því næst var orðið
gefið frjálst.Til máls tóku Þórir Hilmarsson, Bjarni Guðbrandsson, og Sigurður Grétar Guðmundsson. Frum-
varpið var samþykkt með tveimur breytingum sem felast í lengri fyrirvörum í greinum 10. og 12.

Stjórnarkjör
Friðrik S. Kristinsson las upp tillögu undirbúningsnefndar um menn í stjórn.
Ekki komu fram aðrar tillögur og voru því allir þeir sem tilnefndir voru, sjálfkjörnir.
Kosningu hlutu:

Kristján Ottósson formaður 
Rafn Jensson 
Einar Þorsteinsson 
Sæbjörn Kristjánsson 
Jón Sigurjónsson
Jónas Valdimarsson
Guðmundur Halldórsson.

Endurskoðendur voru kosnir Egill Skúli Ingibegsson, Gunnar Sigurðsson og Jóhannes Zoega til vara.
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Fagráð Guðmundur Halldórsson gerði grein fyrir tillögum undirbúninsnefndar um fulltrúa í fagráð félagsins.
Stungið var upp á Guðna Jóhannessyni sem formanni ráðsins, en stjórn félagsins gengur endanlega frá stofnun
þess skv. 14. gr. félagslaga.

Félagsgjöld
Tillaga kom fram um að félagsgjöld yrðu 800 kr/ári og var hún einróma samþykkt.
I.S.H. vörusýning í Frankfurt am Main 17. – 23. mars 1987 
Einar Þorsteinsson gerði grein fyrir tilhögun sýningarinnar og áætluðum kostnaði við fyrirhugaða hópferð
lagnafélagsmanna.

Aðalfundarslit. Kl. 14:45 var aðalfundarstörfum lokið og gaf fundarstjóri þá hinum nýkjörna formanni orðið.
Kristján þakkaði fundarmönnum traustið, sem honum honum hafði verið sýnt og kvaðst hann vera reiðubú-
inn til að leggja sig allan fram í störfum fyrir félagið.

Hann þakkaði Ragnari Halldórssyni fyrir góða fundrstjórn og leysti hann jafnframt frá störfum. Hann bað
Gunnar Sigurðsson, byggingarfulltrúa að taka við fundarstjórn og þar með lauk aðalfundinum og fræðslufund-
urinn hófst.

Fyrsta stjórn Lagnafélags Íslands, talið frá vinstri: Jónas Valdimarsson pípulagningameistari, meðstj. Jón Sigurjónsson verkfræðingur, m e ð-
stj. Rafn Jensson verkfræðingur, varaformaður, Guðmundur Halldórsson verkfræðingur, meðstj. Kristján Ottósson blikksmíðameistari,
formaður félagsins, Einar Þorsteinsson tæknifræðingur, ritari og Sæbjörn Kristjánsson tæknifræðingur, gjaldkeri.
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Fyrsta ráðstefna Lagnafélags Íslands
Þar með var starfi Lagnafélags Íslands ýtt úr vör og segja má að ekki hafi verið beðið boðanna, fyrsta ráðstefna
félagsins hófst að stofnfundi loknum og þar var fjallað um varmaskipta.
Fyrirlesarar voru fjórir þeir Sveinn Torfi Sveinsson, Guðni Jóhannesson, Hafsteinn Blandon og Sæbjörn Kristjáns-
son.
Í máli Sveins Torfa Sveinssonar verkfræðings kom m.a. þetta fram:
„Fyrsta loftræsikerfið með varmaendurvinnslu hér á landi var hannað fyrir skóla í Garðabæ árið 1973. Þetta
kerfi var hannað af fyrirlesaranum. Loftræsikerfi skipta nú tugum hér á landi (árið 1986). Upphaf þekkingar á
varmaskiptum af þessu tagi hafði komið fram á sýningum ISH á 7. áratugnum. Bent var á að nýting í varma-
endurvinnslu væri upp undir 80% og nýtist varmi einnig sem verði til í húsum, t. d. frá lömpum og fólki. Einnig
var bent á að ein orsök þessarar háu nýtingar er endurvinnsla raka úr útkastlofti.Vandamál vegna flutnings lyktar
í útkastlofti í innsogsloft virðast ekki fyrir hendi og er ástæðan ugglaust sú að loftmagn er í nefndu tilfelli 50
rúmmetrar/klst/nemanda, sem vel er í lagi“.
Dr. Guðni Jóhannesson lýsti m.a. mismunandi tegundum varmaskipta:
„Á markaðinum eru til mörg kerfi fyrir endurvinnslu varma sem eru notuð til að flytja varma frá útblásturslofti
til fersklofts. Þeir eru byggðir úr mismunandi efnum og það er munur á hæfileikum þeirra til að flytja varma.
Sumir flytja aðeins óbundinn hita, aðrir flytja bæði bundinn og óbundinn hita. Það er hægt að skipta þeim í
þrjá aðalflokka:
1. Upphleðslu (regerenatífir hleðsluvarmaskiptar).
2. Með skilvegg (rekúperatífir leiðnivarmaskiptar).
3. Með hringrás“.
Hafsteinn Blandon verkfræðingur og Sæbjörn Kristinsson tæknifræðingur sögðu frá reynslu sinni af notkun
varmaskipta.
Úrdráttur úr erindum þeirra fjórmenninganna var gefinn út í Lagnfréttum nr. 1, var ritið sent öllum félagsmönn-
um.
Að framsöguerindum loknum sátu framsögumenn fyrir svörum og voru umræður góðar, en þeim stjórnaði
Gunnar Sigurðsson, byggingarfulltrúi.
Fundinn sátu 62 menn.

Tónninn sleginn
Hér hefur verið orðrétt tekið upp úr fundargerðabók félagsins. Stofnfundi lokið og fyrsti fræðslufundur að
baki, en þeir áttu heldur betur eftir að verða fleiri.
Nýkjörin stjórn lét hendur standa fram úr ermum. Fyrsti stjórnarfundur var haldinn 14. október eða tíu dögum
síðar. Meðal fyrstu verka var að stofna bankareikning fyrir félagið og að sjálfsögðu var hann stofnaður í Iðnað-
arbankanum, þetta var á þeim árum þegar hver þjóðfélagshópur hafði sinn eigin banka. Kristjáni Ottóssyni for-
manni var falið að kynna félagið út á við og má með sanni segja að hann sé enn að því tuttugu árum síðar.
Kristján Ottósson, Einar Þorsteinsson og Rafn Jensson tóku að sér að athuga hvaða málflokka væri hægt að
ræða við starfsmenn Iðnaðarráðuneytisins.
Síðan var fyrsta stjórnafundi slitið, siglingin var hafin, fleyið komið á skrið.

Mál málanna
Ekki var slegið slöku við, næsti stjórnarfundur var haldinn 28. október. Þar kemur inn á borð stjórnar Lagnfé-
lagsins merkilegt mál sem átti heldur betur eftir að fylgja því lengi. Þeim Kristjáni Ottóssyni og Jóni Sigurjóns-
syni er falið að vinna að tillögu og málsmeðferð hvernig taka skuli á beiðni Gunnars Sigurðssonar byggingar-
fulltúa í Reykjavík þar sem hann biður um stuðning varðandi ákvörðun um notkun plastefna í heitavatnslagnir.
Plastefni í heitavatnslagnir komu á heimsmarkað um 1970 og þar var aðallega um svonefnd PEX rör að ræða,
sem flestir lagnamenn þekkja í dag. Á Norðurlöndum voru þessi rör á þessum tíma búin að ná umtalsverðri úr-
breiðslu en það hafði vafist fyrir bygingaryfirvöldum hvernig taka skyldi á þessu máli hérlendis. Margir, sem
voru sérfróðir um þessi plastefni, voru andvígir notkun þeirra, aðrir meðmæltir, allt að því ákafir í stuðningi
sínum.
Á þessum stjórnarfundi var einnig tekið fyrir annað mál sem varðaði plastefni í rörum. Samþykkt var að stefna
að því að halda fræðslufund um snjóbræðslukerfi sem þá þegar höfðu náð mikilli útbreiðslu, en lögn snjó-
bræðslukerfa hófst hér á landi í stórum stíl árið 1974. Í þau kerfi voru eingöngu notuð plaströr og sú þróun
varð ekki stöðvuð, enda litu flestir öðrum augum á þau kerfi þar sem þau voru lögð utanhúss.
Það sem eftir lifði árs 1986 voru stjórnarmenn duglegir að sækja fundi. Meðal þess sem þar var ákveðið var
merki félagsins en Guðni Jóhannesson lagði til að skammstöfun á nafni félagsins yrði LAFÍ og var það sam-
þykkt.
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Fyrsta heila starfsári ð
Árið 1987 hófst með öðrum fræðslufundinum sem Lagnafélag Íslands stóð fyrir. Það var fræðslufundur um
snjóbræðslukerfi.
Frummælendur voru:
Dr. Oddur Björnsson, verkfræðingur
Ragnar Kristinsson, tæknifræðingur
Leifur Hannesson, verkfræðingur
Sigurður Grétar Guðmundsson, pípulagningameistari
Páll Árnason, efnaverkfræðingur.
Fundarstjórar voru verkfræðingarnir Karl Ómar Jónsson og Skúli Guðmundsson.
Að framsöguerindum loknum sátu framsögumenn á palli, þar bættust í hópinn Ragnar Gunnarsson tæknifræð-
ingur og starfsmaður hjá Byggingarfulltrúanum í Reykjavík, Gunnar Kristinsson yfirverkfræðingur hjá Hitaveitu
Reykjavíkur, Jón Steinar Guðmundsson verkfræðingur hjá Orkustofnun og Trausti Jónsson veðurfræðinur hjá
Veðurstofu Íslands.
Þarna urðu hinar líflegustu umræður og fjölda margar fyrirspurnir bárust úr sal.Allir fyrirlestrar voru síðan
gefnir út í Lagnfréttum nr. 2 og er sú ritröð orðin harla mikil að vöxtum.

Það var þétt setinn salurinn, hvert einasta sæti skipað, myndin sýnir aðeins hálfan salinn.
Áhugi á málefnum, sem Lagnafélagið fjallar um, hefur alla tíð verið mikill og fundir alltaf vel sóttir.

Ekki er þess getið í gögnum hve margir sóttu fundinn en þó liðnir séu nær tveir áratugir síðan hann var hald-
inn er fullyrt að hann hafi verið mjög vel sóttur.
Með þessum fræðslufundi var hafin stórmerk starfsemi hjá Lagnafélgi Íslands, fræðslufundir um einstök við-
fangsefni eða lagnakerfi. Er ekkert lát á slíkum fræðslufundum sem alla jafnan eru vel sóttir. Efni þeirra er ætíð
gefið út á handbók og eru þær handbækur mikið notaðar af lagnamönnum sem uppsláttarrit í viðkomandi efni.

Fagráð tekur til starfa
Eins og fram kom í fundargerð stofnfundar Lagnafélags Íslands, LAFÍ, var ákveðið í lögum að stofna skyldi
fagráð sem gæti fjallað um álitamál sem upp kynnu að koma í lagnamálum.
Fyrsti fundur Fagráðs var haldinn 5. mars 1987 og stýrði þeim fundi formaður ráðins, Guðni Jóhannesson
verkfræðingur, sem til þess var kjörinn á stofnfundi.
Þeir sem sátu í fyrsta Fagráði LAFÍ auk Guðna voru:

Ásbjörn Einarsson, efnaverkfræðingur
Guðmundur Hjálmarsson,Tækniskóli Íslands
Gunnar H. Ólafsson, Samband ísl. hitaveitna
Gunnar Ólason, Slökkvistöð Reykjavíkur
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Gunnar Sigurðsson, Byggingarfulltrúi í Reykjavík
Hilmar Sigurðsson, Félag ráðgjafarverkfræðinga
Jóhannes Þorsteinsson, Iðntæknistofnun
Jón Björnsson, Félag ráðgjafarverkfræðinga
Jón K. Gunnarsson, Iðnfræðingafélag Íslands
Jón Óskarsson,Vatnsveita Reykjavíkur
Jónas Valdimarsson, stjórn LAFÍ 
Páll Árnason, Iðntæknistofnun
Sigurður Harðarson, Iðnskólinn í Reykjavík
Steindór Guðmundsson, Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins
Sæbjörn Kristjánsson, stjórn LAFÍ  (millibil)
Theódór Árnason, Brunamálstofnun ríkisins
Þórður Ólafur Búason,Verkfræðingafélag Íslands

Málshefjandi á þessum fyrsta fundi Fagráðs LAFÍ var formaður þess, Guðni Jóhannesson. Þar reifar hann fyrst
þá hugmynd að ráðið skipti sér niður í smærri hópa þar sem hver hópur sinni sérsviðum, svo sem blikksmíði,
pípulögnum, hönnun o.s.frv. Þetta varð síðan að föstu skipulagi í störfum Fagráða.

Fagráð:
F.v: Guðmundur Halldórsson verkfræðingur, Jónas Valdimarsson pípulagningameistari, Fri ð rik S. Kristinsson tæknifræðingur, Hilmar Sig-
urðsson verkfræðingur, Kristján Ottósson blikksmíðameisari, Guðni Jóhannesson verkfræðingur, Einar þorsteinsson tæknifæðingur,
Kristján Ingimundarson blikksmíðameistari

Þá er skipuð starfsnefnd til að gera tillögu um forgangsverkefni í staðlagerð fyrir lagnavinnu. Í þá nefnd voru
valdir þeir Jóhannes Þorsteinsson, Jón Björnsson, Kristján Ottósson og Sigurður Harðarson.
En síðan var tekið til umræðu málið sem þá brann á öllum; notkun plaströra í hita- og neysluvatnskerfi. Þetta
málefni átti síðan eftir að fylgja lagnamönnum hérlendis eftir sem skuggi þar sem hart var tekist á um hvort leyfa
skyldi yfir höfuð plastefni í lagnir innanhúss á Íslandi eða ekki. Þessar deilur hafa gárungar kallað „þrjátíu ára
stríðið“ því segja má að þær hafi staðið yfir frá 1970 – 2000 og verður síðar í þessari sögu komið að því
hvernig því lauk. Einmitt þess vegna er æði fróðlegt að fara hér yfir hvert var álit þeirra margfróðu manna sem
samnan voru komnir í Fagráði LAFÍ árið 1987 þegar stríðið var að ná hámarki og vel hálfnað. Svo vel vill til
að Hilmar Sigurðsson verkfræðingur hefur skráð þessar umræður afar nákvæmlega, þær eru vissulega fróðleg
söguleg heimild.

Plast í lögnum, á félagið að hafa skoðun á slíku máli?
Fyrri málshefjandi var Ásbjörn Einarsson, efnaverkfræðingur.
„Plaströr fyrir heitt vatn hafa verið á markaði í allmörg ár. Fyrir 10 árum kom hingað fulltrúi frá Rosen AB í
Svíþjóð og rak áróður fyrir plaströrum fyrir heitt vatn. Þessi áróður bar ekki árangur, sennilega fyrir staðfasta
andstöðu Hitaveitu Reykjavíkur. Hinar miklu vinsældir þessara röra í Svíþjóð hafa því aldrei náð til okkar.
Helstu gallar plaströra:
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a) Efnasamsetning þeirra er frumskógur, sem erfitt er að botna í.
b) Þau eru ekki rakaþétt; raki kemst út og í plasteinangrunina.
c) Þau eru ekki loftþétt. Súrefni kemst inn í gegnum rörvegginn og í vatnið, sem er mjög bagalegt, þegar um er
að ræða upphitunarkerfi með stálofnum.
Vitað er um eitt hús í Njarðvíkum þar sem 5 ofnar eyðilögðust af súerfnistæringu eftir stuttan tíma.
Einnig er vitað um samskonar tjón í einu hverfi Osloarborgar, þar sem notuð voru plaströr í fjarvarmaveitu. Þar
skemmdust 600 ofnar eftir þriggja ára notkun.
Einhverjar tilraunir hafa verið gerðar til að setja álþynnulag á rörin, en ekki er vitað um árangur“.

Frá því lögn snjóbræðslukerfa hófst hérlendis í stórum stíl 1974 hafa plaströr ætíð verið notuð í kerfin. Á myndinni sést snjóbræðslu-
kerfi, lagt 1978, við Varmahlíð í Skagafirði

Gunnar Sigurðsson byggingafulltrúi í Reykjavík var seinni málhefjandi.
„Hann upplýsti að innflytjendur sæktu fast að fá plaströr viðurkennd í innanhússlagnir á Íslandi. Þau hafa ekki
verið samþykkt í Reykjavík, hvorki fyrir heitt eða kalt vatn, en búið er að leyfa notkun þeirra að einhverju
leyti í öðrum sveitarfélögum, t.d. í Garðabæ.
Erfitt er að hafna beiðnum af þessu tagi án raka og er því æskilegt að komið verði á fót miðstýringu í líkingu
við VA-viðurkenningu á hinum Norðurlöndum“.

En fleiri höfðu skoðun á þessu þessu umrædda máli, þetta sagði Páll Árnason, efnaverkfræðingur.
„Hann upplýsti að efnafræði- og framleiðsluheiti tryggi ekki endingu plaströra.Athuga þarf hverja einstaka
gerð fyrir sig. Þótt notkun plaströra í hitalagnir hafi ekki mikla möguleika núna, virðast vissir notkunarflokkar
koma til greina, t.d. kalt vatn og lokuð kerfi.Viðurkenningarnefnd er nauðsynleg“.

Sæbjörn Kristinsson verkfræðingur.
„Hann upplýsti að plaströr væru oft notuð til endurnýjunar á gömlum kerfum þar sem ekki er beðið um
framlagningu teikninga. Spurning er hvort ekki ætti að banna innflutning á plaströrum fyrir heitt vatn“.

Jónas Valdimarsson, pípulagningameistari.
„Taldi plaströr ekki mikið notuð í Reykjavík. Hann áleit tryggingarfélög treg til að bæta tjón á efni, sem væri
ekki samþykkt af byggingayfirvöldum. Hann spurði hvort óhætt væri að nota plaströr í bakrás frá ofnum. Gæti
slík leiðsla veitt súrefni inn í bakrásarkerfi hitaveitunnar?
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Ásmundur Einarsson svarðaði:
„Gufusteymismótstaða rörveggjanna minnkar með vaxandi hitastigi.Vitað er um kerfi þar sem framrásarpípa úr
plasti hleypir svo miklu súrefni inn að vatnið er súrefnismettað við fyrsta ofn. Í bakrásinni er allt súrefni hins
vegar horfið vegna:
a) Það hefur eyðst við tæringu í stálofnum.
b) Kólnun rörveggja, t.d. úr 80° í 40°C eykur gufustreymismótstöðuna nægilega til að súrefnið nær ekki að
endurnýjast. Ekkert súrefnisgegnumstreymi virðist vera í plaströrum við algeng snjóbræðsluhitastig, 30° -
40°C“.
Guðni Jóhannesson spurði hvernig viðurkenninganefnd ætti að verða til.

Gunnar Sigurðsson:
„Taldi að hún ætti að vera skipuð af (félagsmála)ráðherra og í henni ættu að vera fulltrúar veitustofnana; betra
væri að hún væri embætismannanefnd en á ábyrgð LAFÍ. Hann áleit einnig að núna væri gott lag til að koma
slíkri nefnd á laggirnar vegna yfirstandandi endurskoðunar á Byggingarreglugerð“.

Páll Árnason:
„Iðntæknistofnun hefur með höndum gæðaefirlit með framleiðslu á plaströrum, því er stofnunin vel í stakk
búin til að taka að sér verkefni fyrir væntanlega viðurkenninganefnd“.

Að lokum var samþykkt hvatning til LAFÍ að beita sér fyrir stofnun viðurkenninganefndar fyrir lagnaefni t. d.
með því að formenn LAFÍ og Fagráðs skrifi (félagsmála)ráðherra bréf þar að lútandi.
Síðan var að sjálfsögðu sett nefnd í málið og skipaðir þeir Ásmundur Einarson, Gunnar Sigurðsson og Páll
Árnason.
Athygli vekur að ekki eru Fagráðsmenn vissir um að hvaða ráðherra eigi að beita sér, eins og sést á því að sér-
heiti umrædds ráðhera er ætíð innan sviga.
En umræðan um plaströrin hélt áfram um mörg ár án nokkurrar niðurstöðu, sem þó kom að lokum næstum
sjálfkrafa eins og ætíð þegar forsjárhyggjan verður að láta undan.

Feiri fræðslufundir
Á þessu starfsári voru haldnir fleiri fræðslufundir. Í apríl er haldinn fræðslufundur um víðtækt efni eða.
„Hönnun, útboð, smíði, eftirlit og úttektir loftræsti- og hitakerfa“.

Frummælendur á þessum fundi voru :
Magnús Sædal, tæknifræðingur
Ragnar Ragnarsson, verkfræðingur
Gunnar Torfason, verkfræðingur
Kristján Ingimundarson, blikksmíðameistari
Jónas Valdimarsson, píplagningameistari
Stanley Pálsson, verkfræðingur
Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur
Ragnar Gunnarsson, tæknifræðingur
Þorgeir Bergsson, tæknifræðingur
Friðrik Kristinsson, tæknifræðingur
Vífill Oddsson, verkfræðingur
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Harka í fundarstjórn
Eins og sjá má var þarna fríður flokkur frummælenda og það tók drjúgan tíma að flytja allar þessar framsögur.
Samkvæmt venju vildu framsögumenn fá að ráða sínum ræðutíma, töldu að þeir væru einir færir um að
ákveða hvaða tíma þeir þyrftu til að koma sínu máli og sinni þekkingu til skila.Að sjálfsögðu var þetta í sam-
ræmi við það sem tíðkast hafði hérlendis á fundum enda gerðist það ekki sjaldan að annars ágætir fundir fóru
út í stjórnlaust málæði.
En þó gekk þetta nokkuð hratt því þarna kom sú ágæta tækni sem formaður LAFÍ, Kristján Ottósson, innleiddi
frá byrjun.
Það voru stuttar framsögur og hörku tímavarsla, enginn komst upp með að fara yfir mörkin.
Kristján Ottósson hefur á öllum fundum LAFÍ verið skráður ráðstefnustjóri og hann hefur beitt því valdi sínu,
grípur fram fyrir hendur fundarstjóra ef hann heldur sér ekki við reglurnar.
Kristján setti fundarstjórum skýrar reglur, það er að fara eftir því sem búið er að ákveða.
Hver framsögumaður hefur ákveðinn tíma, sem var ákveðinn löngu fyrirfram við undirbúning viðkomandi
ráðstefnu eða fræðslufund, oft 20 mínútur, 15 mínútur en stundum 10 mínútur.
Þegar 3mínútur voru eftir af ræðutíma fengu menn viðvörun um hvað tíma liði, þegar ein mínúta var eftir
kom gula spjaldið á loft, og ef menn luku ekki máli sínu þegar þeirra tími var liðinn kom rauða spjaldið á loft.
Ef menn héldu þó enn áfram var slegið í bjöllu og menn stöðvaðir af fundarstjóra, undantekninga laust.
Framsögumenn vissu um þessi tímamörk strax í upphafi að undirbúningi að viðkomandi fundi, oft með 2 til 3
mánaða fyrirvara, tímamörkin voru alltaf auglýst í viðkomandi dagskrá. Þetta flokkast undir aga í vinnubrögð-
um, það er ekki stórmál að undirbúa framsögu með efni sem þú mátt tala um í einn tíma, en vel undirbúinn
þarft þú ekki nema 10 mínútur.
Ekki þarf neinn að velkjast í vafa um að þetta vakti mikinn úlfaþyt og er það vægt til orða tekið. Hins vegar
fór svo að allir sættu sig við þessar föstu og að sumum fannst hörðu reglur enda sáu menn fljótlega að með
þessu urðu framsöguerindi hnitmiðaðri og áheyrilegri.
Það er langt síðan að nokkur framsögumaður á fræðslufundum hjá Lagnafélagi Íslands hefur lýst óánægju með
þessar hnitmiðuðu reglur.
Annað tók Kristján einnig upp, en það var að kalla framsögumenn saman fyrir fræðslufundi og fara með þeim
yfir erindin samræma þau svo menn væru ekki að krossa hvern annan með endurtekningum.
Þá fór hann yfir og þjálfaði menn í sviðsframkomu, framkomu í ræðupúlti, notkun hátalarakerfis, notkun sýnis-
horna við ræðuflutning, framsögn og hvernig beita á rödd og hvaða raddstyrk ætti að nota.
Það kom fljótlega í ljós að menn voru mjög mismunandi á vegi staddir í þessu efni, ræðutækni var nokkuð sem
menn höfðu aldrei hugsað út í.
Þetta þótti mörgum einnig allt að því niðurlægjandi en sem betur fer áttuðu menn sig fljótlega og beygðu sig
undir okið. Þessi fundartækni hefur síðan verið tekin upp víðar en enn vantar mikið á að fundartækni sé í lagi
hérlendis, flestir geta borið vitni um það.
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Hópferðir á lagnasýningar
Rétt er að geta þess að á þessu ári hóf LAFÍ hópferðir á ISH lagnasýninguna í Frankfurt í Þýskalandi og hefur
það verið fastur liður síðan í starfsemi félagsins.
Er ekki að efa að þessar ferðir á stærstu lagnasýningu Evrópu hafa aukið þekkingu lagnamanna og víðsýni,
komið þeim í kynni við nýjungar um leið og þær komu fram.

Meiri fræðsla og ráðstefnur
Á árinu 1988 var tekin upp sú nýbreytni að halda fræðslufundi í samvinnu við fyrirtæki um ákveðnar vöruteg-
und. Fyrsta fyrirtækið, sem unnið var með, var Héðinn hf. til kynningar á vörum frá Danfoss í Danmörku.Til
landsins kom tæknimaður frá Danfoss, Hemann Boyesen verkfræðingur, og hélt fyrirlestur um þessi þekktu
stýritæki frá Danfoss sem var vel þekkt hérlendis bæði í hita- og kælitækni. Gísli Jóhannsson, forstjóri Danfoss-
deildar Héðins hf. stýrði fundinum. Eftir fyrirspurnir og líflegar umræður var boðið upp á höfðinglegar veit-
ingar.
Þá hófst einnig útrás LAFÍ á landsbyggðina. Fyrsti fræðslufundurinn utan höfuðborgarsvæðisisns var haldinn á
Akureyri og fögnuðu heimamenn þessu framtaki. Þetta var sami fundur og haldinn var í samvinnu við Héðin
hf. um Danfoss stjórntæki í Reykjavík.
Fræðslufundur um stjórntæki og stýribúnað var haldinn á Hótel Loftleiðum og var þar góð þátttaka og miklar
umræður. Framsögumenn á þeim fundi voru:
Rafn Jensson, verkfræðingur
Valdimar Jónsson, blikksmíðameistari
Sverrir Helgason, rafvirkjameistari
Samkvæmt venju og hefð voru Lagnafréttir gefnar út eftir hverja ráðstefnu, nú var Lagnafréttir nr. 4 komnar úr.
Útrásin heillar og á stjórnarfundi er rætt um að efna til hópferðar til Norðurlanda, Guðmundi Halldórssyni
falið að kanna möguleika á því.
Enn koma plaströr á dagskrá. Haldið er námskeið í samvinnu við Iðnskólann í Reykjavík og valdir á það ekki
aðeins fyrirlesarar heldur einnig þátttakendur, lagnamenn sem þegar höfðu nokkra reynslu af plastlögnum.

Í fundargerð eftir plaströrnámskeiðið er bókað:
„Reynslan af því virðist vera að enn sé framtíðin fremur óljós hvað varðar plastlagnir enn um sinn“ Það 
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Á myndinni sést hluti af ferðahópnum, en í baksýn er áin Mosel og Moseldalurinn.
Á miðri mynd með sólgleraugu stendur Leifur Blumenstein fararstjórinn okkar og túlkur.Leifur hefur verið fararstjóri og túlkur í flestum
ferðum erlendis hjá Lagnafélagi Íslands frá stofnun þess. Félagið mun ekki njóta lengur styrkrar fararstjórnar Leifs Blumensteins, hann var
jarðsunginn þann 18. júní s.l. Er honum hér með þakkað fyrir alla þá aðstoð er hann veitti ferðafélögum LAFÍ á erlendri grund, en
ávalt var hann tilbúinn að túlka, bæði í sýningarbásum og aðstoða menn og konur í innkaupum. Blessuð sé minning hans.



reyndust orð að sönnu, enn var langt í land með að lagnamenn og byggingaryfirvöld kæmu sér saman um skyn-
samlega notkun plaströra hérlendis. Á þessu námskeiði var sú nýjung tekin upp að allt námskeiðið var tekið
upp á segulband með það fyrir augum að nýta það sem kennsluefni síðar.
Þá er bókað að Lagnafréttir nr. 1, 2., og 3 séu uppseldar og ákveður stjórnin að láta endurprenta nokkuð upp-
lag til að anna eftirspurn.
Þa var haldin viðamikil ráðstefna um brunamál.Voru frummælendur margir, þátttaka góð og líflegar umræður.
Kom þar sterklega fram að brunavarnir væru víða í ólestri, þar þyrfti að bæta um betur.
Á þessu starfsári gerðist LAFÍ aðili að Byggingarstaðlaráði. Sem fulltrúar félagsins voru skipaðir Kristján Ottós-
son og Friðrik S. Kristinsson tæknifræðingur.

Útgáfa
Strax í upphafi var tekin sú stefna að gefa úr handbækur að lokinni hverri ráðstefnu undir heitinu „Lagnafréttir“
í númeraröð. Leitast var við að í þeim kæmu fram öll framsöguerindi og annað það sem til fróðleiks var um
það málefni sem til umræðu var. Á þessum tímamótum eru bækurnar Lagnafréttir eru orðnar 35 að tölu.
Fyrsta Fréttabréf LAFÍ kom út í desember á stofnárinu 1986, útgefin Frétta
bréf eru nú orðin 97 að tölu. Í þeim, eins og í bókunum Lagnafréttum er mikill fróðleikur og ekki síður mikil
saga.
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Nýr formaður
Á aðalfundi LAFÍ í apríl 1988, þegar félagið hafði starfað í tvö ár, gaf Kristján Ottósson ekki kost á sér sem for-
maður áfram, en hann hafði bæði verið aðalhvatamaður að stofnun þess og haft forystu um að byggja félagi ð
upp á þessum starfsárum.
Við formennsku tók Jón Sigurjónsson verkfræðingur og aðrir í stjórn voru kosnir:

Rafn Jensson, verkfræðingur
Guðmundur Halldórsson, verkfræðingur
Sæbjörn Kristjánsson, tæknifræðingur
Jónas Valdimarsson, pípulagningameistari
Valdimar Jónsson, prófessor 
Grétar Kristjánsson, rafvirkjameistari.

Áfram var Guðni Jóhannesson formaður Fagráðs.
Þó Kristján Ottósson hefði látið af formennsku í félaginu óskaði stjórnin fljótlega eftir því að hann kæmi að
rekstri félagsins, aðallega til að sinna útgáfumálum.Var honum boðið að sitja stjórnarfundi sem áheyrnarfulltrúi.
Þegar á leið starfsárið óskaði stjórnin eftir því að Kristján Ottósson tæki að sér að starfa sem framkvæmdastjóri
félagsins og hefur sú ákvörðumn staðið óbreytt fram á þennan dag.
Á þessu starfsári var haldinn fræðslufundur um fiskeldi sem þá var víða um land byggt upp af geysilegri bjart-
sýni sem því miður átti eftir að breytast nánast í martröð og leiða til mikils fjárhagslegs taps.
LAFÍ er ekki aðeins byggt upp sem félag einstaklinga. Fyritæki gátu orðið styrktaraðilar og lagt fram nokkra
fjármuni til að styrkja starfsemi félagsins. Á þessum fundi eru skráð inn nýjir styrktaraðilar, Samband íslenskra
sveitarfélaga og Vinnueftirlitið.
Kristján Ottósson bókar að tryggt sé að félagið fái árlega 1 – 1,2 milljónir króna til reksturs. Hvaðan þeir pen-
ingar koma er þó að engu getið.
Á næsta fundi stjórnar er þó skráð að ekki verði af fyrirhugaðri ferð til USA, kostnaður einfaldlega of mikill.

Lært af mistökum og ný hugmynd
Tvívegis síðla veturs árið 1990 er bókað að ráðstefnur hafi ekki tekist sem skyldi. Í fyrra skiptið að fundar-
stjórn hafi verið ábótavant og tímamörk þverbrotin. Líklega hafa tímamörk verið haldin síðan undantekingalaust
á ráðstefnum LAFÍ. Í síðara skiptið er kvartað yfir aðstöðu á fundarstað, lítil tengsl milli fyrirlesra og framsetn-
ing ómarkviss, aðstaða á sviði slæm fyrir notkun myndvarpa.
En það sem úrskeiðis fer er til að læra af svo ekki komi fyrir aftur og er greinilegt að stjórn og framkvæmda-
stjóri ætla að vera vel á verði.
Í mars á þesu ári kemur fyrst fram á stjórnarfundi hugmynd sem svo sannarlega hefur orðið að veruleika og haft
mikið gildi fyrir lagnamenn í öllum greinum.
Svo segir í fundargerð:
„Óskað eftir að menn íhugi hugmyndir er snúi að heiðrun félagsins á vel unnum verkum á sviði lagna“.
Og mánuði seinna er hnykkt betur á þessari hugmynd og bókað:
„Stjórnin leggur til að stofnuð verði Heiðrunarnefnd, sem veiti í það minnsta eina viðurkenningu á ári, fyrir
vel unnin, hönnuð og útfærð verk á lagnasviði.
Tilnefning stjórnar á nefnd til að velja verk á aðalfundi verði eftirfarandi:
Ólafur Jóhannesson, blikksmíðameistari
Kristinn Auðunsson, pípulagningameistari
Jóhannes Zoega, verkfræðingur.
Hugmyndin um störf þessarar nefndar verður kynnt á aðalfundi.
Jón S. og Kristján O. undirbúi þetta“.
Þarna var ýtt úr vör stórmáli sem hefur haft geysimikla þýðingu fyrir lagnamenn og þeirra störf og eftirleiðis
verður rakið hvaða verk, einstaklingar og fyrirtæki hafa fengið viðurkenningar fyrir „Lofsverð lagnaverk“ eins
og síðar varð heiti þessara viðurkenninga.
Á þessum tíma fara menn nánast hamförum í kynningum og ráðstefnum. Á stjórnarfundi í apríl 1990 er bókað
að á starfsárinu hafi verið haldnar ráðstefnur og námskeið í lagnamálum sem hér segir:
Reykjavík 2 námskeið.
Selfossi 1 námskeið.
Akureyri 1 námskeið.
Suðurnesjum 1 námskeið.
Stefnt á 4 námskeið til viðbótar í Hafnarfirði,Akranesi,Vestmannaeyjum og Sauðárkróki.
Á starfsárinu voru gefin út fjögur Fréttabréf með fjölbreytt efni eins og stendur í fundargerð. Meðal efnis má
nefna:
Viðtal við Kristinn Auðunsson pípulagningameistara.
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Frásögn Kristjáns Nielsens rafvirkja frá námskeiði NBI í Oslo um stillingu loftræstikerfa.
Grein eftir Rafn Jensson verkfræðing um síur í loftræstikerfum.
Grein eftir Garðar Erlendssonum blikksmíðameistara um Handbók fyrir lagnakerfi.
Ýmislegt smálegt var einnig farið að sjá dagsins ljós í Fréttabréfinu og þótti sumum að það væri jafnvel farið að
keppa við þekkt og vinsælt tímarit að nafni Samúel sem fjallaði aðallega um sjafnarmál.

Aðalfundur 1989
Á þeim fundi var Jón Sigurjónsson endurkjörinn formaður.
Nokkur breyting varð á stjórn sem að öðru leyti var skipuð þannig:
Jónas Valdimarsson pípulagningameistari, varaformaður
Valdimar K. Jónsson prófessor, gjaldkeri
Friðrik S. Kristinsson tæknifræðingur, ritari
Meðstjórnendur: Ragnar Ragnarsson verkfræðingur

Einar Þorsteinsson tæknifræðingur
Sigurður Pálsson pípulagningamaður.

Framkvæmdastjóri áfram Kristján Ottósson.

Mjór er mikils vísir
Á stjórnarfundi í október 1989 kemur fram hugmynd sem leit sakleysislega út en rétt er að endursegja hana hér
orðrétt:
„Rætt um þjálfun, kennslu og tilraunakerfi.Talið eðlilegt að kanna hvort Rannsóknastofnun byggingar-
iðnaðarins, vilji taka að sér að koma þessu í framkvæmd með stuðningi LAFÍ og öðrum aðilum.Athuga hvort
ekki megi sameina skóla og aðra hagsmunaaðila um uppsetningu á slíku kerfi.
Eðlilegast megi telja að stillingar á mælitækjum fari fram hjá Rb.
Samþykkt að sömu aðilar haldi áfram með málið“.
Ekki er annað að sjá en að þarna sé komið sáðkornið að því er síðar varð stórvirkið Lagnakerfamiðstöð
Íslands sem örugglega á eftir að fá sitt rúm síðar í þessum minningapunktum.
Á þessum sama stjórnarfundi hefur verið mikill hugur í mönnum. Ráðgerðar eru ráðstefnur um ýmis lagnamál
bæði norðan og sunnan heiða. Ferðahugur er í mönnum og er útrás í vesturátt, til USA eins og það er orðað,
á dagskrá.
Á þessum fundi er ákveðið að stíga skrefið til fulls og skipta Fagráði niður í sérhæfð ráð sem hvert fyrir sig
sinni afmörkuðum þáttum innan lagnageirans, skipulag sem í raun var þegar unnið eftir.
Stjórn 1989:

Fremri röð f.v. Einar Þorsteinsson,Valdimar K. Jónsson, Jón Sigurjónsson.
Aftari röð f.v. Fri ð rik S. Kristinsson, Sigurður Pálsson, Jónas Valdimarsson og Kristján Ottósson. Á myndina vantar Ragnar Ragnarsson.
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Lagnalína Rannsóknarstofnunar byggingaiðnaðarins
Á aðalfundi í 20. apríl 1990 sem haldinn var í húsakynnum Hampiðjunnar í Stakkholti er enn hnykkt á þeirri
hugmynd sem er undanfari og grundvöllur Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, þó þá séu þær hugmyndir ekki búnar
að taka á sig endanlega mynd.
Í fundargerð aðalfundar er þetta bókað:
„Samkomulag hefur orðið um að fá Rannsóknarstofnun byggingaiðnaðarins til að hýsa slíka starfsemi, en enn
vantar að tryggja fjárhagsgrundvöll þessarar starfsemi.Til þess að þessi lagnalína innan Rb komist á laggirnar þarf
að tryggja laun eins sérfræðings t. d. eitt ár.
Fjölmennur fundur sem haldinn var í húsakynnum Meistarasambands byggingarmanna þann 27. febrúar 1990
ákvað að vinna að framgangi þessa máls. Fundurinn ákvað að tilnefndur yrði einn fulltrúi frá hverjum eftirfar-
andi embætta til að vinna með Lagnafélagi Íslands að framgangi Lagnalínu á Rannsóknarstofnun byggingaiðn-
aðarins.
Þessi embætti eru:

1. Félag blikksmiðjueigenda
2. Félag pípulagningameistara
3. Samband íslenskra hitaveitna
4. Samband tæknimanna sveitarfélaga
5. Félag byggingarfulltrúa
6. Húsnæðisstofnun ríkissins
7. Rannsóknarstofnun bygingariðnaðarins“.

En það var fleira ákveðið. Staðfest var fyrri tillaga stjórnar um að kjósa þriggja manna Heiðrunarnefnd. Þessi
nefnd hefur starfað óslitið síðan hjá félaginu þó skipt hafi verið nokkrum sinnum um einstaklinga í nefndinni.

Nýr formaður og stjórn kjörinn.
Á þessum aðalfundi lét Jón Sigurjónsson verkfræðinur af störfum sem formaður.
Formaður var kjörinn Einar Þorsteinsson tæknifræðingur og aðrir í stjórn þeir:
Ragnar Ragnarsson, verkfræðingur, Sigurður Pálsson, pípulagningamaður, Hreinn Frímannsson, verkfræðingur
Kolviður Helgason, blikksmiður,Valur Guðmundsson, verkfræðingur, Guðmundur Jónsson, vélstjóri.
Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar skipti hún með sér verkum þannig: Hreinn varaformaður, Kolviður gjaldkeri,Val-
ur ritari, aðrir meðstjórnendur.
Þá var einnig ákveðið að Kristján Ottósson yrði áfram framkvæmdasjóri félagsins.
Á aðalfundinum var staðfest tillaga um fyrstu viðurkenninganefnd LAFÍ; Jóhannes Zoëga, Ólafur Jóhannesson
og Kristinn Auðunsson. Á þessu ári formuðust starfshættir viðurkenninganefndar og hefur þetta verið fastur
liður í starfi félagsins síðan.

Fyrsta Viðurkenninganefndin:
F.v. Ólafur Jóhannesson blikksmíðameistari, Kristinn Auðunsson pípulagningameistari og Jóhannes Zoëga verk-
fræðingur, formaður nefndarinnar.
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Á þessum árum var nokkuð um að félagið efndi til námskeiða víða um land. Námskeiðin voru haldin í sam-
vinnu sið Samband íslenskra hitaveitna og voru fyrir píulagningamenn. Námskeiðahald er ekki lengur á dagskrá.
Fyrir endurmenntun í lagnagreinum standa nú alfarið fræðslumiðstöðvar iðnaðarins. LAFÍ hefur hins vegar
aldrei látið deigan síga með ráðstefnur um einstök mál innan lagnageirans og hafa þær tvímælalaust haft mikla
og jákvæða þýðingu.
Á stjórnarfundi 6. sept. 1990 eru skráðar tilnefningar í undirbúningsnefnd vegna Lagnalínu RB. Frá SATS, sam-
tökum tæknimanna sveitarfélaga Kristinn Ó. Magnússon, frá Rb Jón Sigurjónsson, frá Félagi byggingarfulltrúa Er-
lendur Hjálmarsson, frá Sambandi ísl. hitaveitna Hreinn Frímannsson, enn hafði ekki borist tilnefning frá Hús-
næðisstofnun ríkisins.
Hvort það hefur verið vegna eindæma veðurblíðu eða vegna húsnæðisskorts þá er 46. stjórnarfundur settur og
haldinn á „tröppum Laugavegs 168“, engar frekari skýringar á því sérkennilega staðarvali, en fundurinn var
haldinn og bókaður.

Framvinda og frumkvæði
Það sem einkennir starfsárið 1990 – 1991 er stjórnin vinnur ötullega að ýmsum frumkvöðlamálum. Stjórnar-
fundir eru í það minnsta mánaðarlega og ítarlega bókað um þau má sem rædd eru eða afgreidd.
Lagnalinan hjá Rb er oft á dagskrá og fróðlegt að fylgjast með hvernig það mál þróast. Nafn hugmyndarinnar
breytist, nú er farið að tala um Lagnadeild í stað Lagnalínu og þar með er tónninn gefinn, þróunin til sjálf-
stæðrar stofnunar er komin á skrið.
Ráðstefnur eru ekki aðeins haldnar í Reykjavík heldur einnig víðar á landinu. Eftir allar ráðstefnur LAFÍ hafa
fyrirlestrar verið gefnir út í sérbók og er því óþarfi að rekja frekar í þessu yfirliti verkefni og umfjöllun hverrar
ráðstefnu.
Viðurkenninganefndin tók til starfa og fór nokkur tími í að finna taktinn í því vandasama verkefni að veita við-
urkenningar fyrir vel unnin lagnaverk. En á þessu starfsári var fyrsta lagnaverkið til viðurkenningar valið. Þar
sem þetta voru merkileg tímamót og óvenjulegt frumkvöðlastarf er ekki úr vegi að nefna þau verk sem voru til-
nefnd til viðurkenningar, en þau voru:

Íþróttamiðstöð í Garðabæ
Kringlan 5 ( Sjóvá/Almennar)
Landspítalinn, K-bygging
Háskólabíó
Einstakir verkhlutar í byggingum:
Stöðvarhús á Nesjavöllum
Tækjaklefar í Þjóðarbókhlöðu
Álklæðning á nesjavöllum
Suðurlandsbraut 6

Þessum tilnefningum var vísað til viðurkenningarnefndar sem afgreiddi málið og tilkynnti stjórn niðurstöðu
sína.
Jafnframt samþykkti stjórnin að fá Ástmar Ólafsson teiknara til að gera tillögu að heiðursskjali.
En upp á einu nýju máli var bryddað á þessu starfsári og það var alþjóðlegt starf.Vísir að því var vissulega
komið þegar framkvæmdastjóri félagsins hóf skipulegar hópferðir á stærstu lagnasýningu Evrópu, ISH í Frank-
furt an Main. Ekki er nokkur vafi að ferðir á þá sýningu hafa víkkað stórlega sjóndeildarhring íslenskra lagna-
manna og ekki síður þeirra sem sjá um innflutning á lagnaefni. En nú hófst Norræn samvinna með því að LAFÍ
gekk í SCANVAK sem er samband Lagnafélaga á Norðurlöndum. Þeir sem sáu um þessa norrænu voru þeir
Ragnar Ragnarsson verkfræðingur og Guðni Jóhannesson sem þegar hér var komið sögu hafði tekið við stöðu
prófessors við Tækniháskólann í Stokkhólmi. Þótti mönnum þar bera vel í veiði að fá þann ötula mann til að
vera fulltrúi LAFÍ í SCANVAK.

Aðalfundur 1991
Á þeim fundi flutti Helgi Hjálmarsson arkitekt erindi um samskipti arkitekta og lagnahönnuða. Helgi rakti feril
bygginga á þennan hátt:

1. Forsendur (húsnæðis- og kostnaðaráætlun m. a.)
2. Fjármögnun (Reiðufjármagn og fjármagn eftir áætlun)
3. Lausnir
4. Framkvæmdir (útboð m. a.)
Byggingarlok (Úttektir)

Helgi taldi að það væri grundvallaratriði að nánari samvinna tækist milli allra er að byggingu kæmu strax á
undirbúningsstigi.
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Á síðasta starfsári voru haldnir fræðslufundir og ráðstefnur:
Fræðslufundur og tæknisýning á Ísafirði
Ráðstefna um fráveitur og sorp í Borgarnesi
Stilling lagnakerfa á Hótel Loftleiðum
Einn fræðslufundur var nokkuð sérstakur en það var kynningafundur um PEM plaströr. Fundurinn var haldinn
að frumkvæði tveggja íslenskra fyrirtækja, Árvíkur hf. og Kóbra-Plasts hf. í samvinnu við hrávöruframleiðand-
ann Neste í Svíþjóð sem kostaði ráðstefnuna og bauð ráðstefnugestum til hádegisverðar á Hótel Loftleiðum
þar sem ráðstefnan var haldin. Þetta var enn einn liður í því að fá lagna- og tæknimenn hérlendis til að auka
skilning sinn á hinni víðtæku flóru plastefna og hve mjög þau gætu komið að notum við hverskonar lagnir hér-
lendis.

Fyrsta viðurkenning Lagnafélags Íslands „Lofsvert lagnaverk 1990“ veitt.

Fyrsta lofsverða lagnaverkið hafði verið valið úr tilnefningum. Það var Kringlan 5 (Sjóvá/Almennar).
Þar hlutu viðurkenningar:

Teiknistofan Forsjá hf.
Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar hf.
Blikksmiðjan Vík hf.
Hús og Lagnir hf.
Hitastýring hf.
Sjóvá/Almennar hf.

Viðurkenninganefndin fór lofsverðum orðum um öll verkin en var þó einhuga um að mæla með lagna og loft-
ræstikerfi í Húsi Sjóvá-Almennra trygginga hf. Kringlunni 5 í Reykjavík.
Verkið er mjög vel unnið í alla staði en hæst ber þó að samvinna og einhugur allra aðila um að standa vel að
góðu verki er augljós öllum sem verkið skoða, nær útilokað er að árangur sem þessi náist nema að viðhorf
eigenda verksins séu þau að það borgi sig að vanda til allra verka. Hverjir þekkja þá staðreynd betur en einmitt
þeir sem standa í eldlínu tryggingarmála.Tilgangur með þessari viðurkenningaveitingu á að vera hvatning til
betri verka, bæði þeim sem viðurkenningu hljóta og annara sem að lagnamálum starfa.
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Lagnadeild Rb var komin á laggirnar og starfsmaður ráðinn. Hann var Einar Þorsteinsson tæknifræðingur og
formaður LAFÍ. Enda baðst Einar undan endurkosningu til formanns og kjörnir voru í stjórn:

Hreinn Frímannsson verkfræðingur, formaður
Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari, varaformaður
Valur Guðmundsson verkfræðingur, ritari
Kolviður Helgason blikksmíðameistari, gjaldkeri
Kristján Fr. Níelssen rafvirki, meðstjórnandi Guðmundur Jónsson vélfræðingur, meðstjórnandi.

Ragnar Ragnarsson verkfræðingur, meðstjórnandi.
Endurskoðendur:

Gunnar Sigurðsson verkfræðingur
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur
Jóhannes Zoëga verkfræðingur til vara.

Á þessu starfsári var fyrsti stjórnarfundur SCANVAK haldinn hér á landi ásamt ráðstefnu. Fulltrúar LAFÍ á
stjórnarfundinum voru Kristján Ottósson, Ragnar Ragnarsson og Sigurður Grétar Guðmundsson. Í sambandi
við fundinn bauð Vatnsveita Reykjavíkur til kvöldverðar að Jaðri. Haldin var ráðstefna á Hótel Loftleiðum þar
sem norrænu gestirnir héldu fyrirlestra. Ekki þótti minnsti fengurinn að fyrirlestri formanns SCANVAK hins
þekkta fræðimanns og prósfessors við Tækniháskólann í Kaupmannahöfn, P. Olof Fanger, sem síðar hefur orðið
heimsþekktur fyrir rannsóknir sínar á innilofti í hýbýlum og vinnustöðum, hefur hann hlotið viðurkenningar
og heiðursnafnbætur vegna þeirra vítt um veröld.

Ráðstefna á Egilstöðum
Í september var haldin ráðstefna og tæknisýning á Egilstöðum og fóru margir af höfuborgarsvæðinu og ýmist
sýndu tæknibúnað eða héldu fræðsluerindi, sumir gerðu  hvorutveggja. Mótstaður var Íþróttahúsið á Egils-
stöðum og þótti allt takast vel nema eitt; þátttaka Austfirðinga var léleg og kom það mönnum í opna skjöldu að
áhugi þar eystra væri ekki meiri.
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Erlendu þátttakendurnir á SCANVAC fundinum Hluti gestanna í boði Vatnsveitunnar.

Sú hefð skapaðist á ráðstefnum Lagnafélags Íslands úti á landsbyggðinni, þær voru ávallt haldnar í tengslum við verkmenntaskóla, a ð
sýnendur kepptust við að gefa stórgjafir til viðkomandi skóla á hverjum stað. Á þessari mynd sést hvar fulltrúar fyrirtækja standa í röð
og bíða eftir að skólastjóri taki við gjöfum þeirra.



Í framhaldi af því varð umræða í stjórn félagsins um slaka mætingu iðnaðarmanna á ráðstefnur og fræðslufundi.
Þegar eftir ástæðum þess var grennslast voru svörin oft þau að iðnaðarmenn „töldu sér ekki fært að eyða tíma
í þetta“ og voru menn á því máli að þetta lýsti ótrúlegu skilningsleysi á þýðingu þess fyrir iðnaðamenn að
auka þekkingu sína.
Vegna mikilla anna í starfi sínu óskaði Hreinn Frímannsson formaður eftir því að draga sig í hlé frá formennsku
seinni hluta starfsársins. Sigurður Grétar Guðmundsson varaformaður gengdi formennsku það sem eftir var í
hans stað.
Guðmundur Halldórsson, Kristján Níelsson og Sigurður Grétar Guðmundsson voru skipaðir í vinnuhóp til að
velja viðfangsefni á fræðslufundum. Það fyrsta sem þeir völdu var fræðslufundur sem fékk heitið:

Snjóbræðsla -Jarðvegshitun - Gólfhiti
Þetta var sama efni og valið var til umræðu á öðrum fræðslufundi félagsins sex árum fyrr en vegna mikillar
þróunar og aukningar var talin full þörf á nýjum fræðslufundi. Enda kom á daginn að svo var, þátttaka varð
mjög góð.
Tilnefningar komu um lofsvert lagnaverk:

Frá Blikksmiðjunni Höfða tvær,
þakklæðning úr kopar á Friðrikskapellu við Valsvöll og
spennistöð Rafmagnsveitu Reykjavíkur við Lækjargötu.
Frá Blikk & Stál,
loftræstikerfi í Nesjavallarvirkjun og
loftræstikerfi í Íþróttahúsi Víkings.

Lagnadeild Rb  fékk góðar gjafir, sú stærsta frá Lagnafélagi Íslands, ein milljón króna.

Frá afhendingu á styrkveitingu til Rb frá LAFÍ við opnun á Lagnadeild Rb, ein milljón króna. Það eru ekki margir sem gefa ríkinu pen-
inga svo það geti  staðið undir nafni.
Talið frá vinstri: Kristján Ottósson, Kristján Níelsen, Jón Sigurjónsson, Einar Þorsteinsson,Valur Guðmundsson, Jón Óskarsson, Gunnar
Sigurðsson, Sigurður Grétar Guðmundsson varaformaður LAFÍ, afhendir Hákoni Ólafssyni, milljón króna styrkinn, Hreinn Frímanns-
son og Sæbjörn Kristjánsson.
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Aðalfundur 1992
Til að fá fram fleiri sjónamið við val á stjórnarmönnum samþykkti stjórnin að skipa uppstillingarnefnd fyrir
stjórnarkjör á næsta aðalfundi sem yrði eingöngu skipuð mönnum utan stjórnar.
Voru þessir skipaðir í nefndina:

• Davíð Atli Oddsson, form. Félags pípulagningameistara
• Gylfi Konráðsson, form. Félags blikksmiðjueigenda
• Guðmundur Halldórsson verkfræðingur
• Einar Þorsteinsson deildarstjóri Lagnadeildar Rb.

Nýir menn í stjórn voru kjörnir:
Guðmundur Jónsson vélfræðingur, formaður
Ragnar Kristinsson tæknifræðingur, meðstjórnandi
Hreinn Frímannsson hvarf úr stjórn.
Þeir sem fyrir voru:
Sigurður Grétar Guðmundsson varaformaður
Valur Guðmundsson ritari
Kolviður Helgason gjaldkeri
Ragnar Ragnarsson meðstjórnandi
Kristján Nielsson meðstjórnandi.
Kristján Ottósson og Sigurður Grétar Guðmundsson fengu það verkefni á stjórnarfundi að koma með 
tillögu um viðurkenningarnefnd.

Lögðu þeir til að þessir einstaklingar tækju sæti í nefndinni:
Valdimar K. Jónsson prófessor
Kristján Pétur Ingimundarson blikksmíðameistari
Benóný Kristjánsson pípulagningameistari.
Ritari nefndarinnar kjörinn Sigurður Magnús Harðarson blikksmíðameistari.
Seta Benónýs Kristjánssonar í nefndinni varð ekki löng en hann lést á árinu, sæti hans tók 
Tryggvi Gíslason pípulagningameistari.

Eins og fram hefur komið voru settar á laggirnar nokkur ráð í einstökum mál- og fagflokkum.Tvö ráð eru
einkum til umræðu á þessum aðalfundi, Umhverfisráð og Gæðamatsráð.Tillaga um Gæðamatsráð var einróma
samþykkt. Því er einkum ætlað að hjálpa fólki sem lendir í vanda vegna slæms frágangs eða hreinlega gallaðra
lagnaverka. Fram að þessu hefur eina færa leiðin fyrir þá sem í slíku lenda að leita til hins opinbera og hafa þeir
embættismenn, sem þetta heyrir undir bæjarfógetar og sýslumenn, þá skipað dómkvadda matsmenn. Þetta var
bæði þunglamaleg leið og kostaði talsverð fjárútlát fyrir þá sem leituðu réttar síns.
Gæðamatsráð var ætlað að aðstoða fólk án þess að það kosti viðkomandi mikla fjármuni og ekki síður að
reyna að ná sáttum í ágreiningsmálum og koma þannig í veg fyrir oft á tíðum löng og kostnaðarsöm málaferli
fyrir dómstólum, stundum alla leið fyrir Hæstarétt Íslands.
Þegar litið er yfir störf Gæðamatsráðs á tuttugu ára afmæli LAFÍ má með sanni segja að það hafi verið unnið
mikilvægt og þarft verk. Á engan er hallað þó sagt sé að mikilvægasta skerfinn til starfsemi Gæðamatsráðs hafi
lagt Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur sem hefur verið formaður þess frá upphafi og er enn árið 2006.



Vinnureglur 
Gæðamatsráðs Lagnafélags Íslands

1. grein
Hlutverk og skipan Gæðamatsráðs.

Hlutverk Gæðamatsráðs er að opna möguleika fyrir verkkaupa og neytendur, sem telja lagnamálum í eða við
sína eign í einhverju áfátt, hvort  sem er í hönnun, efnisvali,handverki eða virkni búnaðar, að fá slík álitamál
könnuð faglega og á fljótlegan hátt án mikils tilkostnaðar.
Gæðamatsráð skipa, einn fulltrúi frá eftirtöldum aðilum og mynda þeir stjórn þess.
Lagnafélag Íslands, Félag fasteignasala, Neytendasamtökin, Félagsmálaráðuneytið og Umhverfisráðuneytið.

2. grein
Hlutverk og skipan fagráðs.

Undir stjórn Gæðamatsráðs starfar fagráð.
Í fagráðinu sitja fagmenn úr þeim faggreinum sem að lagnamálum koma, tilnefndir af stjórn Lagnafélags Íslands.
Formaður fagráðsins sem jafnframt er formaður stjórnar Gæðamatsráðs, er skipaður af stjórn Lagnafélags Íslands
til þriggja ára, aðrir fagráðsmenn eru skipaðir til tveggja ára. Framkvæmdastjóra Lagnafélags Íslands er heimilt að
sitja fundi fagráðsins með málfrelsi og tillögurétti. Formaður Gæðamatsráðs boðar fagráðsmenn til funda eftir
þörfum  þeirra mála sem fyrir ráðið eru lögð.
Formaður fyrir hönd ráðsins tilnefnir mann til úttekta á ágreiningsmálum hverju sinni, og forvinnur öll mál fyrir
ráðið. Úttektarmenn geta verið  ráðsmenn einn eða fleiri, utanaðkomandi fagmenn og /eða sérfræðingar á
ákveðnum sviðum.
Fundargerðir skal rita um alla fundi og verða þær hluti málsskjala.

3. grein
Verkefni stjórnar

Stjórn Gæðamatsráðs fundar þegar tilefni er til, fer yfir tillögur fagráðs um lausnir á málum sem fyrir það er
lagt. Formaður stjórnar er fulltrúi Lagnafélags Íslands. Framkvæmdastjóri Lagnafélagsins situr fundi stjórnar, og
hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Formaður boðar stjórnarfundi, þegar tilefni er til m.a. vegna vinnu fagráðs eða
ef stjórnarmenn tveir eða fleiri óska eftir fundi.

4. grein
Vistun Gæðamatsráðsins.

Gæðamatsráðið skal vistað hjá Lagnafélags Íslands, sem tekur við erindum, sem óskað er að ráðið fjalli um, sér
um vörslu gagna, og eftir atvikum samskipti við málsaðila.

5. grein
Vinnureglur fagráðsins.

Fagráðið vinnur sínar niðurstöður á grundvelli þeirra gagna sem fyrir það eru lögð eða það aflar sér.
Hlutaðeigandi málaaðila(um) skal gefin kostur á að koma gögnum og sjónarmiðum sínum á framfæri við
ráðið, áður en mál er tekið til afgreiðslu. Sinni aðili máls ekki upplýsingaþætti sínum, vinnur fagráðið
niðurstöðu sína útfrá þeim gögnum sem til eru eða vísar máli frá eftir atvikum. Niðurstöðum fagráðsins, þar
sem helstu forsendur koma fram svo og rökstuðningur fyrir niðurstöðu, ásamt ábendingu um úrbætur, skal skila
með greinargerð.Aðilum máls skal senda niðurstöðu innan viku  frá því að hún kom fram.

6. grein
Meðferð mála hjá fagráði

Fagráð fjallar um ágreining varðandi lagnir almennt, lagnakerfi og stjórnun þeirra og um notagildi kerfa, í þeim
tilgangi að skilgreina ágreininginn og greiða úr honum. Bent verður á nothæfa lausn, ef það gæti orðið til að
leysa mál.
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Jafnan skal horft til þess að ljúka málum á sem skemstum tíma og stefnt er að því að draga úr þörf fyrir
dómsmál.
Niðurstöður fagráðsins byggja á framlögðum gögnum og skoðun á staðnum og eftir atvikum viðræðum við
málsaðila.

Lok máls geta falist í:
• Faglegum rökstuðningi, með tilvitnun í staðfestar reglur.
• Tæknilega mögulegri lausn.
• Rökstuðningi fyrir skiptingu kostnaðar.
• Ábendingu um dómsstólaleiðina.
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Sverrir Sædal Kristjánsson, fasteignasali, fulltrúi Félags fasteignasala,Dr.Valdimar K. Jónsson, verkfræðingur, fulltrúi Neytendasamtakanna,
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur formaður ráðsins fulltrúi Lagnafélags Íslands, Björn Arnar Magnússon tæknifræðingur fulltrúi
Félagsmálaráðuneytisins, Hafsteinn Pálsson verkfræðingur, fulltrúi Umhverfismálaráðuneytisins.



Umhverfisráð

Tillagan um Umhverfisráð var einnig samþykkt samhljóða. Því var aðallega ætlað að bæta úttektir lagnakerfa en
á þeim var mikill misbrestur.
Sveinn Brynjólfsson, hitti naglann á höfuðið þegar hann sagði í hverju vandinn væri fólginn og lýsti hvernig
lokafrágangur loftræstikerfa væri yfirleitt. Þar vinnur hver fagmaður sitt verk, pípulagningamaður, rafvirki og
blikksmiður.
En hver samræmir svo lokafráganginn?
Kristjáni Ottóssyni og Sigurði Hermannssyni var falið að undirbúa lagnasýningu á Akureyri.
Ólafur Jakobsson flutti erindi um gæðakerfi og gæðastjórnun, en Ólafur var nemi við Háskólann á Akureyri í
þessum fögum. Þarna var tekið á dagskrá mál sem átti eftir að vera á dagskrá næstu árin, er svo enn og mun
verða um alla framtíð.
Í stjórn LAFÍ voru kjörnir:

Guðmundur Jónsson, var endurkjörinn formaður.
Aðrir í stjórn:
Kolviður Helgason, blikksmiðameistari í Kópavogi
Kristján Nielsen, rafvirki í Reykjavík
Ragnar Kristinsson, tæknifræðingur í Reykjavík
Sigurður Guðjónsson, pípulagningmeistari á Selfossi
Freygarður Þorsteinsson, verkfræðingur í Reykjavík
Erlendur Hjálmarsson, byggingarfulltrúi í Hafnarfirði
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Stjórn LAFÍ 1993, talið frá vinstri: Kolviður Helgason varaformaður, Guðmundur Jónsson formaður, Kristján Níelsen gjaldkeri,
Freygarður Þorsteinsson ritari.
Standandi frá vinstri: Sigurður Guðjónsson, Erlendur Hjálmarsson, Ragnar Kristinsson og Kristján Ottósson framkvæmdastjóri



Merkilegt starfsár og nýmæli
Enn var unnið af krafti að margs konar framfaramálum. Nú var stefnan tekin á Suðurland til að halda ráðstefnu
og sýningu og var Selfoss að sjálfsögðu staðurinn.

Myndin er frá sýningarbás Reykjalundar á Selfossi 1992. Þar sitja Gunnar Þórðarson verkfræðingur og Sigurður Jóhannesson fyrsti
plastsuðumaður á Íslandi 

Mikil þáttaka var, margir sýnendur, áhugaverðir fyrirlestrar og fjöldi gesta kom.
En á Selfossi kom fram merkt mál sem var áskorun fjölmargra samtaka og stofnana til Lagnafélags Íslands um að
það beitti sér fyrir stofnun Lagnamiðstöðvar.

Að þessari hugmynd var unnið allt starfsárið 1992 – 1993 og á árinu bættust við fleiri aðilar sem vildu leggja
sitt af mörkum til að Lagnamiðstöðin gæti orðið að veruleika.
Þessi áskorun er svo mikilvægt upphaf að miklu ævintýri og ótrúlegri framkvæmd að hún birtist hér í heild.

Áskorun til Lagnafélags Íslands

Þetta er upphafið að því stórvirki sem Lagnakerfamiðstöð Íslands er,
en hún reis síðan á Keldnaholti og er enn að þróast til frekari framfara
fyrir alla Íslendinga, ekki aðeins fyrir þá sem að lögnum og lagnakerf-
um vinna. Það skilar sér til almenning, ekki síst til eigenda fasteigna.
Fram að þessu var það lenska hérlendis að lítið sem ekkert var hirt um
viðhald lagnakerfa nema þegar bráða nauðsyn bar til og ekki varð
undan því vikist. Orðhagur maður komst svo að orði á þessum tíma
að það væri aðeins tvennt sem gæti þvingað íslenskan fasteignaeiganda
til að leita sér hjálpar og viðgerða á lagnakerfum; annaðhvort ískuldi í
íbúðinni eða að hann stigi í öklavatn þegar hann færi fram úr einn
morguninn.
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Fréttabréf LAFÍ og upplýsandi skrif
Enn hélt Fréttabréf LAFÍ að koma út. Þetta var lítið rit í brotinu A5 og er svo enn í dag. Heldur þótti þetta rit
lítt aðlaðandi í útliti fyrstu árin en það átti eftir að breytast. Sumum fannst efnistök þess stundum á heldur lágu
plani, eða full mikið af neðanþindarbröndurum sem virtust vera í talsverðu uppáhaldi hjá ritstjóranum.
Konur voru fáar starfandi innan LAFÍ og greina má að konur hafi ekki verið ánægðar með það sem frá LAFÍ
kom í ræðu og riti.

Hins vegar birtust oft ágætar tæknilegar greinar en að sjálfsögðu var útbreiðsla þessa
fráttabréfs takmörkuð og kom því að litlu gagni fyrir hinn almenna borgara.
Einn af þeim sem Kristján ritstjóri reyndi að fá til að skrifa í Fréttabréf LAFÍ var
varafomaður félagsins á þessum tíma, Sigurður Grétar Guðmundsson. Hann skrifaði
fáeina pistla en var ekki nægjanlega sáttur við ritstjórnarstefnuna.
Sigurður Grétar lagði þá nokkuð nýstárlega hugmynd fyrir Kristján. Bauðst til að
skrifa fimm fræðslupistla fyrir almenning ef hægt væri að fá þá birta í víðlesnari
miðli, helst einhverju dagblaðanna. Hugmyndin var sú að síðan kæmu fleiri lagna-
menn að þessum skrifum sem gæti þar með orðið fastur liður í viðkomandi blaði
almenningi til fróðleiks.
Kristján Ottósson tvínónaði ekki við hlutina frekar en venjulega og fékk rúm fyrir
þessa pistla, sem hlutu heitið „Lagnafréttir“, í Fasteignablaði Morgunblaðsins og birt-
ist fyrsti pistillinn eftir Sigurð Grétar í ágúst 1992. Jafnframt sendi Kristján umburð-
arbréf til fjölmargra lagnamanna með áskorun um að skrifa fræðandi pistla um
lagnamál. Þegar pistlarnir fimm eftir Sigurð Grétar höfðu birst varð hlé og það
kom í ljós að það yrði ekki auðvelt að fá almenna þátttöku manna til þessara skri-
fa.
Niðurstaðan varð því sú að Sigurður Grétar tók að sér að halda áfram að skrifa
pistlana „Lagnfréttir“ og er hann enn að þegar þetta er skrifað á árinu 2006.
Það var meiningin að hann skrifaði fimm pistla en þeir eru nú komnir vel á 
6. hundraðið.
Á stjórnarfundi 7. sept. 1992 bókar Valur Guðmundsson um þetta efni svohljóðandi:
„KO greindi frá aðdraganda að skrifum í Fasteignablað Morgunblaðsins. Þar kom
fram að Sigurður Grétar Guðmundsson varaformaður LAFÍ hefur skrifað fimm greinar og hafa fjórar þeirra
birst á síðum blaðsins. Í umræðu kom fram að pistlarnir ættu að vera á léttum nótum allavega til að byrja með
og jafnframt því marki brenndir að vera skrif frá LAFÍ til almennings í landinu, en forðast hinsvegar karp milli
stétta, þó létt skot sökuðu ekki sem krydd í tilveruna. Nokkrum aðilum hefur verið sent bréf um þetta mál þar
sem þeir eru hvattir til greinarskrifa. Markmiðið er greinabanki og fá almenning til að skynja og hugsa um þessi
mál.
Stjórnarmönnum leist vel á framtakið og vilja að því verði haldið áfram, en hrista þarf úr erminni fleiri pistla
og var KO falin sú ermaskoðun“.

Alþjóðlegar sýningar og alþjóðlegt samstarf
Áður hefur verið minnst á hópferðir lagnamanna á ISH lagnasýninguna í Frankfurt an  Main.
Á stjórnarfundi 4. jan. 1993 er rætt um möguleika á að efna til alþjóðlegrar lagnasýningar á Íslandi.
Í lok umræðunnar er bókað:

„Stjórnarmenn voru jákvæðir gagnvart hugmyndavakningu og með þessum umræðum er málið opnað öllum
til hugleiðinga“.
En það var samstarfið innan norræna sambandsins SCANVAC sem var þungamiðja erlendra samskipta og reynt
var að sinna því eftir föngum.
Á stjórnarfundi 1. mars 1993 er samt bókað af  Vali ritara:
„Norrænir ritstjórar funda í Lillehammer og vilja fá Kristján Ottósson út, en hann fer hvergi, enda Hlíðin fögur
eins og hjá Gunnari forðum“.

Lagnamiðstöð enn á dagskrá
Á stjórnarfundi 12. maí er lögð fram og samþykkt eftirfarandi tillaga:
„Stjórn LAFÍ felur Kristjáni Ottóssyni framkvæmdastjóra félagsins og formanni vinnuhóps v/áskorunar til LAFÍ í
október 1992, fullt umboð til að leita eftir stuðningi Menntamálaráðuneytis við að koma upp samnýtanlegri
Lagnamiðstöð“.
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Sigurður Grétar Guðmundsson.
Sigurður hefur verið óþreytandi
að skrifa greinar í fasteignabl a ð

Morgunblaðsins síðan í ágúst
1992. Greinar hans hafa orð ið
þess valdandi að umræður um
lagnamál hafa stórum aukist og

eru skrifaðar í þeim dúr að allir
skilja það sem um er fjallað.

Hafi hann mikla þökk fyrir.



Aðalfundur á Akureyri
Árið 1993 heldur LAFÍ fyrsta aðalfund sinn utan höfuðborgarsvæðisins.Aðalfundur er haldinn á Akureyri 14.
maí undir stjórn tveggja heimamanna. Sigurður Hermannsson verkfræðingur var fundarstjóri og Franz Árnason
hitaveitustjóri fundarritari
Eins og fram hefur komið voru settar á laggirnar nokkur ráð í einstökum mál- og fagflokkum.Tvö ráð eru
einkum til umræðu á þessum aðalfundi, Umhverfisráð og Gæðamatsráð.Tillaga um Gæðamatsráð var einróma
samþykkt. Því er einkum ætlað að hjálpa fólki sem lendir í vanda vegna slæms frágangs eða hreinlega gallaðra
lagnaverka. Fram að þessu hefur eina færa leiðin fyrir þá sem í slíku lenda að leita til hins opinbera og hafa þeir
embættismenn, sem þetta heyrir undir bæjarfógetar og sýslumenn, þá skipað dómkvadda matsmenn. Þetta var
bæði þunglamaleg leið og kostaði talsverð fjárútlát fyrir þá sem leituðu réttar síns. Gæðamatsráði var ætlað að
aðstoða fólk án þess að það kosti viðkomandi mikla fjármuni og ekki síður að reyna að ná sáttum í ágrein-
ingsmálum og koma þannig í veg fyrir oft á tíðum löng og kostnaðarsöm málferli fyrir dómstólum, stundum alla
leið fyrir Hæstarétt Íslands. Þegar litið er yfir störf Gæðamatsráðs á tuttugu ára afmæli LAFÍ má með sanni
segja að það hafi unnið mikilvægt og þarft verk. Á engan er hallað þó sagt sé að mikilvægasta skerfinn til starf-
semi Gæðamatsráð hafi lagt Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur sem hefur verið formaður þess frá upphafi
og er enn árið 2006.
Tilagan um Umhverfisráð var einnig samþykkt samhljóða. Því var aðallega ætlað að bæta úttektir lagnakerfa en
á þeim var mikill misbrestur 
Sveinn Brynjólfsson hitti naglann á höfuðið þegar hann sagði í hverju vandinn væri fólginn og lýsti hvernig
lokafrágnagur loftræsikerfa væri yfirleitt. Þar vinnur hver fagmaður sitt verk, pípulagningamaður, rafvirki og
blikksmiður.
En hver samræmir svo lokafráganginn?
Kristjáni Ottóssyni og Sigurði Hermannsyni var falið að undirbúa lagnasýningu á Akureyri. Ólafur Jakbsson
flutti erindi um gæðakerfi og gæðastjórnun, en Ólafur var nemi við Háskólann á Akureyri í þessum fögum.
Þarna var tekið á dagskrá mál sem átti eftir að vera á dagskrá næstu árin, er svo enn og mun verða um alla fram-
tíð.
Í stjórn LAFÍ voru kjörnir:

Guðmundur Jónsson var endurkjörinn formaður
Aðrir í stjórn:

Kolviður Helgason blikksmíðameistari í Kópavogi
Kristján Níelsson rafvirki í Reykjavík
Ragnar Kristinsson tæknifræðingur í Reykjavík
Sigurður Guðjónsson pípulagningameistari á Selfossi 
Freygarður Þorsteinsson verkfræðingur í Reykjavík
Erlendur Hjálmarsson bygingarfulltrúi í Hafnarfirði
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Stjórn LAFÍ 1992: Kolviður Helgason, Kristján Níelsen,Valur Guðmundsson, Sigurður Grétar Guðmundsson, Guðmundur Jónsson
formaður, Ragnar Ragnarsson, Ragnar Kristinsson, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri.



Helstu baráttumál
Undirbúningur að stofnun kennslumiðstöðvar fyrir lagnamenn, endumenntunarstofnun, var í fullum gangi þetta
starfsár.
Erlend samskipti eru að þróast aðallega aðildin að norræna sambandinu SCANVAC. Ólafur Eggertsson tækni-
fræðingur sótti aðalfund sambandsins fyrir LAFÍ en hann var haldinn í Lillehammer 11. og 12 júní þetta ár.
Ólafur flutti stjórninni fréttir af fundinum. Hann benti aðallega á tvö atriði.Annarsvegar að SCANVAC hefði
breytt samþykktum sínum og opnað fyrir aukaaðild að samtökunum. Ekki síst mun þar hafa verið horft til
hinna nýfrjálsu landa við Eystrasalt, Eistland, Lettlands og Litháen. Þá kom hann með ábendingu til LAFÍ að
það sækti um aðild að samtökum evrópskra langafélaga, REHVA.

SCANVAC gaf það út að halda ætti ráðstefnu í Finnlandi árið 1994 þar sem fjalla ætti um lagna- og loftræsti-
kerfi og almennt  um loftslag í húsum á norðlægum slóðum, sem heita ætti Cold Climate og stefnt væri að því
að hún yrði haldin á 3 ára fresti.Að lokinni fyrstu Cold Climate ráðstefnunni í Finnlandi, myndi hún haldin að
3 árum liðnum í Noregi og þar næst í Englandi.
Framkvæmdastjóri LAFÍ fékk þá hugmynd að halda ætti Cold Climate á Íslandi strax á eftir Finnlandi. Hann fór
því til Kaupmannahafnar og pantaði fund með framkvæmdastjóra SCANVAC. Á fundinum setti hann fram þessa
ósk sýna að ráðstefnan yrði haldin á Íslandi næst á eftir Finnlandi. Færði hann rök fyrir því og þar sem Ísland
væri nyrsta landið í SCANVAC og þar væri eldur og ís í togstreitu, væri af mörgu að taka og draga lærdóm af.

Framkvæmdastjóri SCANVAC tók vel í þessar hugmyndir framkvæmdastjóra LAFÍ, en sagði að búið væri að
nefna þetta við þá í Englandi í framhaldi af Noregi. Niðurstaða fundarins varð sú að framkvæmdastjóri SCAN-
VAC lofaði að vinna að þessu þannig að Ísland yrði nr. 2 í röðinni og þar með yrði  Cold Climate haldin á
Íslandi 1997.

Stuttu seinna kom fyrirspurn frá SCANVAC um hvort Ísland og LAFÍ væri tilbúið til að halda aðþjóðlega ráð-
stefnu undir nafninu Cold Climate árið 1997. Þessi ráðstefna fjallar um sérstöðuna á norrænum slóðum eins og
nafnið bendir til og þá sérstöðu sem taka verður tillit til varðandi lagnakerfi oft í erfiðu og köldu lofstlagi.

Framkvæmdastjóri fór á fund menntamálaráðherra Ólafs G. Einarssonar og óskaði eftir styrk til byggingar Lagna-
kerfamiðstöðvar. Svar ráðherra var á þá leið að málið yrði skoðað og það yrði haft samband við LAFÍ. Bréf
barst LAFÍ þess efnis að sýna þyrfti fram á það að þörf væri fyrir stöðina. LAFÍ óskaði þá eftir styrki til
skýrslugerðar.
Á stjórnarfundi 14. sept. 1993 er bókað að Menntamálaráðuneytið hafi veitt 500.000 kr. til undirbúnings
kennslumiðstöðvar og endurmenntunarstofnunar fyrir lagnamenn. Og þótti mönnum það góð tíðindi.

Unnið var að skýrslugerðinni af þeim Einari Þorsteinssyni, Guðmundi Halldórssyni og Kristjáni Ottóssyni.
Kristján tók að sér að heimsækja alla verkmenntaskóla landsins og funda með stjórnendum skólanna um að-
stöðu og/eða aðstöðuleysi til verklegrar kennslu. Þessi skýrsla var unnin fyrir Menntamálaráðuneytið og hafði
mjög sterk jákvæð áhrif á málefnið byggingu lagnakerfamiðstöð.

Jólafundur
Á árinu 1993 var tekinn upp sá siður að
stjórnin héldi sérstakan jólafund en á hann var
boðið ýmsum lagnamönnum utan stjórnar.
Að þessu sinni var fundurinn haldinn í boði
Borgarspítalans og kann það að hljóma und-
arlega að sjúkrahús sé að styrkja starfsemi
samtaka eins og Lagnafélags Íslands. En þegar
betur er að gáð má sjá að fáar stofnanir eru
eins hlaðnar margskonar lagnakerfum eins og
sjúkrahús. Ekki aðeins þarf þar að renna
hreint kalt vatn og heitt til upphitunar eða
hreint loft til öndunar, þar eru einnig kerfi
fyrir margar tegundir af gasi sem beinlínis eru
notaðar við aðgerðir á sjúklingum.
Á þessum jólafundi ræddi Þóroddur Th. Sig-
urðsson fyrrv. vatnsveitustjóri í Reykjavík
ýmis lagnavandamál sem hann hefur þurft að
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glíma við í sínu starfi, ekki síst tæringu málma. Sérstaka áherslu lagði hann á að skoða þyrfti nánar efnisval við
lagnir og að sem flestar lagnir væru utanáliggjandi.
Þóroddur kom með eina sérlega athyglisverða hugmynd. Hann gagnrýndi notkun steynsteyptra frárennslislagna í
grunnum hús og kom það mönnum ekki svo á óvart, fleiri voru með efasemdir um endingu þeirra þó vissulaga
væru þessi rör vandaðri á allan hátt en þau voru um og eftir miðja síðustu öld. En það sem Þóroddur benti á í
staðinn, brennd leirrör, kom meira á óvart. Slík rör voru ekki óþekkt á síðustu öld þar sem sérlega var vandað til
lagna, hjá heldri borgurum eða þar sem búist var við að skólpvatnið yrði sérlega ætandi.Tæplega var þó búist
við að brennd leirrör yrðu algeng til grunnlagna enda mun dýrari en steinsteyrt rör og framleiðendum fór
fækkandi erlendis.

Ráðstefna á Hótel Loftleiðum
Í mars árið 1994 var haldin ráðstefna á Hótel Loftleiðum um hver ábyrgð lagnamanna væri og voru þar settar
fram spurningar um frágang hönnuða og lagnamanna, hverjar séu úttektir á lagnakerfum, sérstaklega lokaúttektir.
Þarna fluttu erindi hvorki fleiri né færri en ellefu lagnamenn. Þrátt fyrir það er bókað í fundargerð stjórnar 23.
mars „að frekar lítið hafi komið út úr fundinum, erindi voru mörg hver ómarkviss og ekki vel undirbúin, þan-
nig að lítið var tekið á málum sem átti að fjalla um. Fram kom það sjónarmið að umræðuhópar hefðu þurft
að starfa og skila áliti“.
Þetta varð til þess að framkvæmdastjóri félagsins Kristján Ottósson tók málið föstum tökum. Áður hefur veri ð
sagt frá að hann innleiddi harðar og að sumum fannst óvægnar reglur um tímalengd framsöguerinda.Tæpast
mun nokkur finna að þeim reglum í dag sem á annað borð þekkja þær og hafa unnið eftir þeim. Eftir þetta tók
Kristján upp þá reglu að halda undirbúningsfund með frummælendum og prófa ræðutækni þeirra og kom þá í
ljós að á því var full þörf. Þótti mörgum hámenntuðum lagnamönnum þeir vera settir niður með slíkri af-
skiptasemi en fundu fljótt hve mikla hjálp og stuðning þeir höfðu af þessu.
Þetta var gott dæmi um hvernig nota má mistök til uppbyggingar.
Það er athyglisvert að skólar landsins, fagskólar og háskólar, troða teórískri þekkingu í menn, en að kenna þeim
að selja þá þekkingu þegar út á markaðinn er komið virðist ekki vera til í þeirra huga. Það er ekki glæsilegt að
horfa upp á menn ný komna út úr háskóla, og geta ekki tjáð sig á verkfundum vegna þekkingarskorts á tján-
ingatækni og mannlegum samskiptum.
Á einum undirbúnings fundinum varð þekktum verkfræðingi að orði.
„Það eru sex ár síðan ég lauk námi í verkfræði en ég hef aldrei fengið tilsögn í sviðsframkomu, hér fæ ég þjálf-
un undir leiðsögn. Mikið vildi ég gefa fyrir að hafa fengið þessa þjálfun á meðan ég var í námi“.
Vitað er að framkvæmdastjóri LAFÍ hefur tekið menn í einkatíma.
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Menn eru glaðir á aðalfundi LAFÍ og samþykkja með brosi á vör það sem stjórnin leggur til á næsta starfsári.



Ákvörðun um Cold Climate 
Þeir Kristján Ottósson og Jón Sigurjónsson verkfræðingur sóttu fyrstu Cold Climate ráðstefnuna sem haldin var
í Rovaniemi í Finnlandi. Þangað fóru þeir með þá ákvörðun stjórnar LAFÍ að halda slíka ráðstefnu á Íslandi
árið 1997. Höfðu þeir látið útbúa bæklinga hér heima til að kynna þá ráðstefnu og dreifðu þeim upplýsingum
til þátttakenda í Rovaniemi.
Hér hafði stjórn LAFÍ tekið mikilvæga ákvörðun; að halda alþjóðlega lagnaráðstefnu á Íslandi og eftir að þetta
hafði verið kynnt varð ekki aftur snúið.

Aðalfundur 1994
Á aðalfundinum voru afhentar viðurkenningar fyrir lofsvert lagnaverk.
Þau hlutu fyrir lagnir í hús Fasta hf, McDonlds:

• Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns
• Hitatækni
• Alkul
• A. Karlsson
• Sverrir Sigurðsson hf.
• Blikksmiðjan Höfði og Festi hf.

Fyrsti heiðursfélaginn
Eftir átta ára starf fannst stjórn LAFÍ kominn tími til kjörs fyrsta heiðursfélagans. Kjörinn var Jóhannes Zoëga
fyrrv. hitaveitustjóri í Reykjavík og var mikill einhugur um það kjör, töldu allir að Jóhannes væri vel að þessum
heiðri kominn. Jóhannes hafði staðið fyrir mestu hitaveituvæðingu á Íslandi fram til þessa. Um miðja öldina
var lögð hitaveita í Reykjavík innan Hringbrautar en síðan stöðvaðist öll frekari hitaveitulögn í höfuðstaðnum.
Þráðurinn er svo tekinn upp aftur og þar voru tveir menn óumdeildir forgöngumenn, borgarstjórinn Geir Hall-
grímsson og hitaveitustjórinn Jóhannes Zoëga. Framtak þessara tveggja manna á lagnasviði er svo merkilegt að
um þátt þeirra og baráttu verður vonandi ritað ítarlegt mál seinna, þeirra saga um frumkvæði má ekki glatast.

Jóhannes Zoëga fyrrverandi hitaveitustjóri í Reykjavík (til vinstri) var gerður að fyrsta heiðursfélaga Lagnafélags Íslands 1994. Hér er
Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri félagsins að afhenda honum heiðursskjöls af því tilefni.
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Ávarp Kristjáns Ottóssonar, framkvæmdastjóra við afhendingu á heiðursskildi til fyrsta heiðursfélaga Lagnafélags
Íslands.

Það er mér mikill heiður að fá tækifæri til að ávarpa hér sjálfan lagnahöfðingjann Jóhannes Zoëga. Hann er
fæddur á Norðfirði 14. ágúst 1917.
Jóhannes er stúdent frá MR 1936, þýskmenntaður verkfræðingur frá TH í Berlín og starfaði sem verkfræðingur
í Munchen í Þýskalandi frá 1941 til 1945.
Eftir heimkomuna hóf hann störf hjá Vélsmiðjunni Hamri hf. 1945 og starfaði þar til 1951. Forstjóri Landsmiðj-
unnar var hann frá 1952 til 1962.
En það var 1962 sem hann tók við stöðu hitaveitustjóra í Reykjavík og gengdi því starfi til 30. nóvember 1987.
Jóhannes hefur starfað að hitaveitumálum um land allt. Jóhannes hefur reist sér minnisvarða með starfi sínu að
hitaveitumálum. Það væri of langt mál hér að telja upp, öll þau störf sem Jóhannes hefur unnið.
Hann hefur unnið mikið og gott starf fyrir Lagnafélag Íslands, hann var kosinn endurskoðandi félagsins og geng-
di því starfi í 6 ár.
Jóhannes er einn þeirra manna sem gott er að leita til, og er ávallt tilbúinn að hjálpa og veita tilsögn af sínum
þekkingarbrunni, það hefur komið Lagnafélaginu að góðu gagni.
Þegar upp kom sú hugmynd að stofna Viðurkenningarnefnd félagsins til að veita viðurkenningu lofsverðu
lagnaverki var félaginu vandi á höndum því menn voru ekki í startholunum til að taka á sig þá ábyrgð sem því
fylgir.
Jóhannes Zoëga hafði kjark og þor til að brjóta ísinn og draga fram það jákvæða sem í hugviti og handverki
býr í lagnamönnum og hafi hann mikla þökk fyrir.
Jóhannes er þekktur fyrir góðan frágang á verkum sínum og er mér minnisstæð setning sem hann sagði í viðtali
sem ég átti við hann og birtist í Fréttablaði félagsins.
Þar spurði ég hann um ástand á frágangi lagnakerfa. Hann svaraði:Aðalatriðið við hönnunina er að fara alltaf
einföldustu leiðina til að láta kerfið vinna eins og það á að gera og til er ætlast.
Kerfi sem búið er að leggja og er fyrsta flokks í frágangi en er ekki stillt er hrákasmíð.
Seinasta stillingin er hlutu af smíðinni og í raun punkturinn yfir i-ið sem ekki má vanta.

Kristján afhenti Jóhannesi Zoëga fyrsta heiðursfélaga félagsins, heiðurskjöld Lagnafélags Íslands ásamt gullmerki
félagsins og óskaði honum heilla.

Betur má ef duga skal
Þrátt fyrir að margt hafi áunnist á liðnu starfsári eru ekki allir fundarmenn ánægðir með árangurinn. Egill Skúli
Ingibergsson sagði að engum málum hefði verið vísað til Gæðamatsráð og starfsemi þess í lágmarki. Í sjálfu sér
þarf ekki endilega að síta það því það kann að vera að lítið sé um ágreiningsefni meðal lagnamanna og við-
skiptavina. Ólafur Árnason verkfræðingur og formaður Fagráð pípulagna sagði áhuga pípulagningamann á starfi
ráðsins lítinn og störf ráðsins í lágmarki.
Sæbjörn Kristjánsson formaður Fagráðs loftræsikerfa tók í sama streng og Ólafur, bætti um betur og sagði að
honum finndist LAFÍ vera orðið að nefndarbákni sem skilaði litlum sem engum árangri í stað þess að snúa sér
að smærri afmörkuðum verkefnum og klára þau, með öðrum orðum „burt með báknið“.

Stjórnarkjör
Á aðalfundinum var kjörinn nýr formaður, Grétar Leifsson verkfræðingur hjá Ísleifi Jónssyni hf.
Aðrir í stjórn:

Guðmundur Þóroddsson vatnsveitustjóri
Ragnar kristinsson tæknifræðingur
Kristján Níelsson rafvirki
Freygarður Þorsteinsson verkfræðingur
Erlendur Hjálmarsson byggingarfulltrúi
Sigurður Guðjónsson pípulagningameistari.
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Samkeppni og fleiri verkefni
Á komandi starfsári var efnt til samkeppni um utanáliggjandi lagnir.Tímaritið „Arkitektúr og skipulag“ bauðst til
að vinna að keppninni með LAFÍ og var fulltrúi ritins Gestur Ólafsson. Samtök ísl. tryggingarfélaga veittu
450.000 kr í verðlaunfé.
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Dómnefnd skipuðu, aftari röð f.v.: Ritari dómnefndar var Daníel Hafsteinsson, Sambandi ísl. tryggingarfélaga, Magnús Sædal Svavarsson,
Félagi byggingarfulltrúa, Ingimundur Sveinsson,Arkitektafélagi Íslands, Berent Sveinbjörnsson, Samtökum iðnaðarins, Karl Ómar Jónsson,
Verkfræðingafélagi Íslands, Guðmundur Hjálmarsson,Tæknifræðingafélagi Íslands, trúnaðarmaður dómnefndar var Kristján Ottósson,
framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands.
Fremri röð: f.v: Guðrún Jónsdóttir, Neytendasamtökunum, Björgvin Hjálmarsson, Húsnæðisstofnun ríkisins,Axel Gíslason, Sambandi ísl.
tryggingafélaga formaður dómnefndar og Einar Þorsteinsson, Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins.

Á myndinni er f.v.: framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands, Kristján Ottósson.
Verðlaunahafar: Hjalti Sigmundsson, Gestur Gunnarsson, Pétur B. Lúthersson, Sigurgeir Þórarinsson, Sveinn Áki Sverrisson og Axel
Gíslason, Sambandi ísl. tryggingarfélaga, formaður dómnefndar.
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Áfram var unnið af fullum krafti að undirbúningi Cold Climate ráðastefnunnar 1997.
Stjórnin skipaði eftirtalda í undirbúningsnefnd Cold Climate:

Kristján Ottósson formaður nefndarinnar
María Jóna Gunnarsdóttir frá Samtökum ísl. hitaveitna
Magnús Þór Jónsson prófessor frá Háskóla Íslands
Jón Sigurjónsson frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins.
Þá er enn unnið ötullega að stofnun miðstöðvar fyrir kennslu og endurmenntum lagnamanna. Um þetta leiti
fór að myndast nafn á stofnuninni og var hún nú æ oftar nefnd Lagnakerfamiðstöð.
Norræna sambandið SCANVAC veitti árlega tvær viðurkenningar til lagnamanna, annarsvegar til lagnamanns
sem hafði skarað hafði fram úr í störfum sínum, hinsvegar til efnilegs nýliða eða nema. Stjórnin samþykkti að
vinna að því að eldri Íslendingur fengi slíka viðurkenningu árið 1997 þegar Cold Climate ráðstefnan yrði á Ís-
landi 1997.
Nokkuð hafði borið á því að gagnrýni kom fram á viðurkenningar fyrir lofsverð lagnaverk. Þótti sumum að
þar væri lögð of mikil áhersla á stærri glæsibyggingar og lagnir í þeim. Kom fram sú hugmynd að veita tvær
viðurkenningar árlega, annarsvegar á sama hátt og gert hefði verið, hinsvegar fyrir minni lagnaverk þar sem
einkum væri horft til handverksins.
Einum nefndarmanni var bætt við í nefndina sem undirbjó Cold Climate ráðstefnuna en það var Guðni Jó-
hannesson prófessor við Tækniháskólann í Stokkhólmi.
Jólafundur var haldinn á Borgarspítalanum. Þar voru sérstakir gestir þeir:
Jóhannes Zoëga fyrrv. hitaveitustjóri
Sigurður Angantýsson rafvirki á staðnum
Þóroddur Th. Sigurðsson fyrrv. vatnsveitustjóri
Gunnar Sigurðsson fyrrv. byggingarfulltrúi
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur.
Sá síðastnefndi, formaður Gæðamatsráðs, skýrði frá því að nú hefði ráðið fengið sitt fyrsta mál til meðferðar
Á fundinum voru rædd vandamál vegna úttekta eða réttara sagt; vandamál vegna skorts á úttektum.
Kristján Ottósson skýrði frá því að aukinn áhugi væri á störfum viðurkenningarnefndar og þótti mönnum það
ánægjulegt.
Á þessu starfsári var lagt fram erindi frá Valdimar Magnússyni þar sem hann bauð gamla Rafhahúsið í Hafnar-
firði undir Tækniminjasafn, en nokkur umræða hafði verið um nauðsyn þess að minjum í lagnamálum væri
veitt meiri virðing, um þetta hafði verið fjallað m. a. í Lagnafréttum í Morgunblaðinu. Fór þetta mál til Ólafs
Einarssonar menntamálaráðherra og Þórs Magnússonar þjóðminjavarðar.
Ekkert varð þó úr að þetta yrði að veruleika.

Í mars 1995 voru lagðar fram fimm tillögur um lofsvert lagnaverk sem voru:
• Faxaskáli við Reykjavíkurhöfn
• Oddfellowhúsið við Linnetstíg 6 í Hafnarfirði
• Listasafn Kópavogs
• Árbæjarlaug
• Flugstjórnarmiðstöð á Reykjavíkurflugvelli
Gengið var frá samningi við Ferðaskrifstofu Íslands að hún tæki að sér að skipuleggja Cold Climate ráðstefn-
una 1997.
Fræðslufundur um „Lagnir í votrýmum“ var haldinn bæði í Reykjavík og Akureyri. Einkum þótti fundurinn á
Akureyri takast vel og var mjög vel sóttur. Fyrirlesarar að sunnan komust norður þótt mörg ár væri síðan Akur-
eyringar myndu slíkt fannfergi og þá var í bænum.

Aðalfundur 1995
Í upphafi fundar flutti Karl Ómar Jónsson formaður Verkfræðingafélags Íslands erindi og fjallaði um nýjar starfs-
reglur hitaveitna sem nefnd á vegum Sambands hitaveitna var að vinna að.
Í skýrslu formanns, Grétar Leifssonar, kom fram að helstu mál sem unnið var að á starfsárinu voru ráðstefnur,
sjö Fréttabréf gefin út og tvær Lagnafréttir þar sem hver bók innihélt framsöguerindi frá einni ráðstefnu. Undir-
búningur að stofnun Lagnakerfamiðstöðvar gekk vel svo og undirbúningur ráðstefnunnar Cold Climate.
Skýrslur komu frá formönnum fagráða,Agli Skúla Ingibergssyni fyrir Gæðamatsráð, Ólafi Árnasyni fyrir
Fagráð pípulagna og Snæbirni Kristjánssyni fyrir Fagráð loftræsikerfa. Umhverfisfagráð, sem stofnað var, var
hvergi getið og virðist því hafa verið andvana fætt.
Í stjórn voru kjörnir:

• Grétar Leifsson verkfræðingur, formaður
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• Guðmundur Þóroddsson verkfræðingur, varaformaður
• Freygarður Þorsteinsson verkfræðingur, ritari
• Sigurður Guðjónsson pípulagningameistari, gjaldkeri
• Sveinn Áki Sverrisson tæknifræðingur
• Gunnar Sigurðsson rafvirkjameistari
• Erlendur Hjálmarsson byggingafræðingur.

Á fundinum fluttu ávörp Kolviður Helgason formaður Félags blikksmiðjueigenda og Guðfinnur Ólafsson for-
maður Félags pípulagningameistara.
Að lokum þáðu fundarmenn veitingar í boði Blikksmiðju O. Johnson & Kaaber og fylgdust einnig með leik ís-
lenska landliðsins í handknattleik á Heimsmeistaramótinu sem fór þá fram á Íslandi.

Ýmis framfaramál
Á þessu starfsári var kjörin ný nefnd til að vinna að framgangi og undirbúningi að stofnun Lagnakerfamið-
stöðvar.
Í nefndina voru kjörnir:

• Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ
• Guðmundur Guðlaugsson frá Iðnskólanum í Reykjavík
• Einar Þorsteinsson forstöðumaður Lagnadeildar Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins
• Þorbjörn Karlsson prófessor frá Háskóla Íslands
• Guðmundur Hjálmarsson deildarstjóri í Tækniskóla Íslands
• Guðmundur Guðmundsson frá Samtökum iðnaðarins
• Vilhjálmur Þ.Vilhjálmsson frá Sambandi ísl. sveitarfélaga.

Gæðamatsráð fékk nú fleiri mál til meðferðar. Eitt af því voru hörmuleg slys sem urðu á tveimur stöðum á
Flúðum. Fóru þeir Egill Skúli Ingibergsson formaður Gæðamatsráðs, Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ
og Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagningameistari á vettvang og rannsökuðu tæki og aðstæður. Þar eystra
tóku á móti þeim Loftur Þorsteinsson sveitarstjóri og Hannibal Kjartansson hitaveitustjóri og voru leiðsögumenn
þremenninganna á staðnum. Í framhaldi af þessu var unnin nákvæm og vönduð skýrsla af Gæðamatsráði um
orsakir þessara slysa. Sveitarsjóður Hrunamannahrepps greiddi kostnað af gerð skýrslunnar.

Eitt mál brann mjög á mönnum, en það er öflugra byggingareftirlit, allir voru sammála um að það væri ekki í
nægilega góðum farvegi.
Áður hefur verið sagt frá samkeppni um utanáliggjandi lagnir í byggingar. Þátttaka varð minni en vænst var.
Skipuð var nefnd til að vinna úr þeim úrlausnum sem bárust og voru þessir kjörnir:

• Valdimar K. Jónsson Háskóla Íslands
• Guðmundur Guðmundsson Samtökum iðnaðarins
• Guðmundur Guðlaugsson Sambandi iðnmenntaskóla
• Ólafur Guðmundsson Félagi byggingarfulltrúa
• Daníel Hafsteinsson Sambandi ísl. tryggingarfélaga
• Kristján Ottósson LAFÍ.

Lofsverð lagnaverk
Þessar viðurkenningar voru orðnar fastur liður í starfi félagsins.Að þessu sinni var tekin upp sú nýbreyti að
veita tvenns konar viðurkenningar;

í fyrsta lagi fyrir heildarlagnir í byggingu,
í öðru lagi viðurkennig fyrir minna verk þar sem áhersla er lögð á handverkið.

Jólafundur, fræðslufundur og önnur mál
Þetta árið er jólafundurinn haldinn hjá Vatnsveitu Reykjavíkur á Breiðhöfða. Góðir gestir mættu þar að vanda
og var einkum rætt um betri frágang lagnakerfa og að lagnavinna sé eins og til er ætlast.
Í fundargerð eru skráðir þessir áherslupunktar:
• Ná þarf til iðnmeistara og bæta samskipti þeirra og hönnuða.
• Ákvarðanir þarf að taka af þekkingu.
• Efla þarf gæðin og komast út úr því að ekki sé bara spurt um hvað hlutirnir kosta, heldur líka hvað er veri ð
að borga fyrir.
• Reglur þurfa að hjálpa hlutunum að gerast rétt.
Þá var í undirbúningi að stofna vatnstjónaráð með víðtækri þátttöku.
Tíu ára afmæli LAFÍ var að nálgast og voru menn farnir að huga að hátíðahöldum vegna þessara merku tíma-
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móta. Kristján Ottóson framkv. stjóri var farinn að tengja störf félagsins við bæði við Tölvutæknifélags Íslands
og Kælitæknifélags Ísland. Áhuga- og hagsmunasvið þessara félaga skaraðist á mörgum sviðum við LAFÍ.

Rör-í-rör lagnakerfi og fjölmennur fundur
Ný tækni við lagningu röra fyrir neysluvatn og hitakerfi er bókuð á stjórnarfundi 
17. jan. 1996.
Það var rör-í-rör kerfið. Þá eru vatnslagnarör lögð á svipaðan hátt og raflögn, rörið sem flytur vatnið er dregi ð
í barka og þannig endurnýjanlegt með því að draga það út úr barkanum og annað inn í staðinn.
Það var á ráðstefnu um loftræstingu í skólum að Hallveigastíg 1 Reykjavík sem Ólafur Eggertsson sagði frá
þróun í Noregi með Rör í Rör kerfi og veitti það mikla athygli.
Þar kom fram að pípulagningamenn á Íslandu væru óundirbúnir að taka þetta efni til meðferðar.
Framkvæmdastjóra LAFÍ fannst rétt að kanna þetta mál í Noregi og kynna sér hvernig Norskir skólar haga
fræðslunni í Rör í Rörkerfa kennslu. Í framhaldi ákvað framkvæmdastjórinn að fá Háskóla Íslands í samvinnu
um þetta verkefni því hönnuðir þyrftu fræðslu ekki síður en iðnaðarmenn. Framkvæmdastjórinn LAFÍ sótti
um styrk til umhverfisráðuneytisins til ferðar til Noregs að sækja þekkingu um Rör í Rörkerfi og var styrkurinn
veittur. Þá var ákveðið að Kristján Ottósson og Valdimar K. Jónsson færu í til Noregs en þar í landi var talsvert
farið að leggja rör-í-rör lagnakerfi.

Ólafur Eggertsson bjó þá í Noregi og greiddi hann götu okkar.Við heimsóttum Iðnskólann í Osló og seljendur
efna til Rör í Rör. Niðurstaða fararinnar var sú að gengið var frá samkomulagi að til Íslands kæmi norskur
kennari við Sogn skólann í Osló til að til halda námskeið fyrir þá sem síðan yrðu leiðandi hérlendis í notkun
og kynningu á rör-í- rör kerfinu og þeirri tækni sem þessu kerfi fylgdi.

Komið var upp í Háskólanum kennslukerfi fyrir væntanlegt námskeið þar sem heimamenn yrðu þjálfaðir til
kennara í endurmenntun íslenskra pípulagningamanna.
Að þjálfuninni lokinni afhenti Lagnafélag Íslands Menntafélagi byggingariðnaðarins námskeiðspakkann Rör-í-
Rör kerfa til reksturs.

Laugardaginn 24. febr. 2006 var haldinn fræðslufundur um rör-í-rör lagnakerfi að Linnetstíg 6 í Hafnarfirði. .
Ákveðið var að slá tvær flugur í einu höggi; halda fræðslufund um þetta nýja lagnakerfi og gefa stéttarbræðrum
Sigurðar Grétars og öðrum lagnamönnum kost á að sjá það lagnaverk sem hann hlaut viðurkenningu fyrir, sem
var utanáliggjandi hitakerfi úr þunnveggja stálrörum.

Er skemmst að segja frá því að þarna var haldinn einn fjölmennasti fundur sem LAFÍ hefur staðið fyrir fyrr og
síðar. Á fundinum voru 130 manns, fleiri komust ekki í húsið þó setið væri á 1. og 2. hæð og um 20 manns
þurftu frá að hverfa.

20 ára afmælisr it Lagnafélags Íslands

63

Hér sést hluti fundarmanna á rör-í-rör fundinum í Hafnarfirði var salurinn þétt setinn,
staðið í hverju skúmaskoti og setið í gluggakistum og frá urðu að hverfa um 20
manns.



Aðalfundur og afmælishátíð 1996
Fundur og margskonar fagnaður var að þessu sinni á Suðurnesjum.Aðalfundurinn var haldinn í Hótel Keflavík.
Vegna tíu ára afmælissins hófst fundurinn með ávörpum og heillaóskum. Þeir sem fluttu voru:
• Pétur Stefánsson formaður  Verkfræðingafélags Íslands
• Páll A. Jónsson formaður Tæknifræðingafélags Íslands
• Kolviður Helgason formaður Félags blikksmiðjueigenda
• Guðfinnur Ólafsson formaður Félags pípulagningameistara.

Fundarstjóri aðalfundar var Ellert Eiríksson bæjarstjóri í Reykja-
nesbæ og fundarritari Einar Már Jóhannesson byggingarfulltrúi í
Reykjanesbæ.
Þá lýsti Kristján Ottósson kjöri heiðursfélaga og var hann annar
í röðinni til að hljóta þann heiður en það var Þóroddur Th.
Sigurðsson fyrrverandi vatnsveitustjóri í Reykjavík, en hann er
vélaverkfræðingur “.

Heiðursfélagi

Ávarp Kristjáns Ottóssonar, framvæmdastjóra Lagnafélags Íslands,
við afhendingu á heiðursskildi til annars heiðurfélaga
Lagnafélags Íslands.

Það er mér mikill heiður að fá nú tækifæri til að ávarpa þennan
aðalfund í tilefni þess að nú verður afhent í annað sinn
viðurkenning til heiðursfélaga Lagnafélags Íslands.
Það er fyrrverandi Vatnsveitustjóri í Reykjavík Þóroddur Th.
Siguðsson. Hann er fæddur þann 11. október 1922 á Geirseyri
við Patreksfjörð, já hann Þóroddur er fæddur fyrir vestan Bjarg (Látrabjarg).
Það var sú tíð að það þótti enginn maður með mönnum nema hann væri fæddur fyrir vestan
bjarg. Í þá daga urðu menn að kunna að bjarga sér, kunna að vera sjálfstæðir ef þeir ætluðu að
standa uppúr.
Og þá hugsjón hefur Þóroddur staðið við, það sannar hans menntunar og starfsferill. Hann
útskrifaðist stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri 1943. Hann lauk fyrrihlutarprófi í verkfræði
frá Háskóla Ísland 1946.Að því loknu fer hann til Kaupmannahafnar og líkur prófi í vélaverkfæti
frá Danska Tækniháskólanum í Kaupmannahöfn 1950. Þóroddur starfaði sem verkfræðingur hjá
Atlas A/S í Kaupmannahöfn frá 1950 til 1951 en þá kemur hann heim til Íslands og hefur störf
hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur og starfar þar frá 1951 til 1958.
Þóroddur var ráðinn Vatnsveitustjóri í Reykjavík 1958. Í vatnsveitumálum lá mikið verk fyrir
stafni, er hann tók þar við starfi.
Með þrautseigju og hugviti tókst honum að hefja rannsóknarboranir í Heiðmörk og leggja þar
með grunn að þeirri uppbyggingu, sem þar hefur átt sér stað. Þóroddur hefur sinnt ýmsum trú-
naðarstörfum:
Hann var formaður fasteignamatsnefndar Reykjavíkur frá 1964 til 1971.
Sat í millimatsnefnd frá 1971 til 1973.
Í stjórn Hitaveitu Suðurnesja 1975 til 1982.
Í Orkuráði frá 1979 til 1995.
Í stjórn Orkustofnunar frá 1985 til 1995.
Þóroddur hefur verið kosinn félagslegur endurskoðandi Lagnafélags Íslands um árabil. Hann
var einn af sterkustu stoðum félagsins þegar við stofnuðum Lagnadeildina á Rannsóknarstofnun byggingari ð-
naðarins.

Félag eins og Lagnafélag Íslands er ekki rekið með reisn, nema að til séu menn með þekkingu og kjark, menn
sem hægt er að leita til og fá ráðgjöf hjá, menn sem þora að tjá meiningu sína, og þora að standa við hana.
Þóroddur Th. Sigurðsson er einn þessara manna og hefur félagið fengið að njóta krafta hans, þannig ráðgjöf
verður seint þökkuð.

Fyrir hönd Lagnafélags Íslands afhendi ég þér viðurkenningarskjöldinn og bið guð að gefa þér heilsu til að
njóta viðurkenningarinnar og fjölskyldu þinnar sem lengst.
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Þóroddur Th.
Sigurðsson

Heiðursskjöldurinn



Ný stjórn var kjörin og hana skipuðu:
• Guðmundur Þóroddsson verkfræðingur, formaður
• Erlendur Hjálmarsson byggingarfræðingur
• Guðmundur Hjálmarsson byggingarfræðingur
• Gylfi Guðjónsson arkitekt
• Sveinn Áki Sverrisson tæknifræðingur
• Skúli Ágústsson blikksmiður og tæknifræðingur
• Guðbjörn Þór Ævarsson pípulagningameistari.

En síðan hófust hátíðarhöldin í tilefni af 10 ára afmæli Lagnafélgas Íslands.Að loknum aðalfundi var farið í
heimsókn til Hitaveitu Suðurnesja á Svartsengi, orkuverið skoðað og þegnar veitingar.
Þá var sest að veisluborði á Veitingahúsinu Glóðinni Keflavík í boði Reykjanesbæjar og var gestgjafinn Ellert
Eiríksson.
Svo stigu þeir, sem enn höfðu orku til, dans af miklum móð á Ránni, þekktum dansstað í Keflavík. Flestir lögðu
sig síðan til svefns á Hótel Keflavík og var það mál manna að afmælishátíðin hefði tekist hið besta.
Lagnafélagið bauð til hátíðarhalda í Keflavík í tilefni af 10 ára afmæli félagsins 35 félagsmönnum með maka
ásamt gistingu á Hótel Keflavík.
Suðurnesjamenn voru miklir höfðingjar heim að sækja og gerðu það svo sannarlega ekki endasleppt.
Meðan aðalfundur LAFÍ stóð yfir var mökum félgsmanna boðið í skoðunarferð til merkra staða á Suðurnesj-
um.
Sjálft afmælishófið var í boði Bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og þar var veislustjórinn Ellert Eiríksson.

Fyrsti áratugur að baki
Stundum kemur afturkippur eftir hátíðahöld á tímamótum en þess varð ekki vart í störfum LAFÍ á næsta starfs-
ári eftir tíu ára afmæli.
Enn var stjórnarmönnum Cold Climate ráðstefnan ofarlega í huga.

Fulltrúar frá LAFÍ fóru á ársfund ASREA, samtaka lagnafélaga í San Antontion í Texas í Bandaríkjunum, en þang-
að fóru þeir til að kynna ráðstefnuna Cold Climate á Íslandi.Varð það úr að þeir Kristján Ottósson og Valdi-
mar K. Jónsson fóru þessa ferð.
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Myndin sýnir hluta fundarmanna á 10 ára afmælisaðalfundi á Hótel Keflavík.



Gæðamatsráð og lofsverð lagnaverk
Ráðið hafði svo sannarlega sannað gildi sitt og bárust því mörg mál til úrlausnar. Á stjórnarfundi í október 1996
er ráðið endurnýjuð og er þá skipað þessum mönnum:

• Egill Skúli Ingibergsson formaður
• Karl Ómar Jónsson, Fjarhitun
• Friðrik S. Kristinsson, Lagnatækni
• Ragnar Gunnarsson,Verkvangur
• Jón K. Gunnarsson,Tækniþjónusta J.K.G

Fræðslufundir og ferðalög
Mikill kraftur var í fræðslufundum á þessu tímabili. Má þar nefna vel heppnaða fundi á Ísafirði og Vestmannaeyj-
um. Í samvinnu við elstu lagnaverslun landsins, Ísleif Jónsson ehf., var farin ágæt ferð til Svíþjóðar og Danmerk-
ur.
Ferðasögur eftir Sigurð Grétar Guðmundsson má lesa í kafla 6.
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Á aðalfundi ASHRAE í San Antonio í Texas 22, til 26. júní 1996.
Myndin er tekin er við hittum fráfarandi og nýkjörin forseta ASHRAE (Lagnafélag Bandaríkjanna) og í því tilefni afhentum við þeim
sín hvora vídeófilmuna um Ísland.
Á myndinni frá vinstri eru: James E.Hill, nýkjörin forseti ASHRAE, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands,Valdimar
K. Jónsson, vélaverkfræðingur, prófessor við Háskóla Íslands, Richard B. Hayter fráfarandi forseti ASHRAE

Úr ferð til Svíþjóðar og Danmerkur í boði Ísleifs Jónssonar hf.



Lagnakerfamiðstöð Íslands
Þessu mikla hagsmunamáli hnikaði áleiðis. Í janúar 1996 hafði verið haldinn tímamótafundur til undirbúnings
stofnunar Lagnakerfamiðstöðvar hjá Húsnæðisstofnun ríkisins að Suðurlandsbraut 24 í Reykjavík. Þar rakti Vil-
hjálmur Þ.Vilhjálmsson, formaður undirbúningsnefndar um stofnun Lagnakerfamiðstöðvar Íslands, hvað áunnist
hefði. Ýmsir fleiri tóku þar til máls  og komu þar fram stuðningsyfirlýsingar frá Vilhjálmi Lúðvíkssyni fram-
kvæmdastjóra Rannsóknarráðs Íslands, Gunnari Björnssyni varaformanni Húsnæðisstofnunar ríkisins og Alfre ð
Þorsteinssyni formanni Veitustofnana Reykjavíkurborgar.

Byggingarreglugerð
Mikil vinna var lögð í það að endurskoða Byggingarreglugerð sem komin var til ára sinna og orðin nokkuð
lúin.Vissulega hafði LAFÍ enga stöðu eða vald til að breyta einu né neinu í reglugerðinni en eigi að síður var
það álit manna að lagnamenn ættu að láta sig þetta varða og ekki sitja hjá sofandi og fá síðan yfir sig Bygging-
arreglugerð samda af lögfræðingum sem hefðu enga þekkingu á byggingariðnaði.

Mikilvæg ráðstefna
Í mars 1997 var haldin viðamikil ráðstefna undir heitinu Loftræsting í skólum.Var vel til hennar vandað og var
þetta daglöng ráðstefna. Fjöldi sérfræðinga héldu fyrirlestra. Einn erlendur gestur hélt erindi á ráðstefnunnu,
David Södergren ráðgjafarverkfræðingur hjá VBB Theorells í Stokkhólmi. Einn annar frummælandi kom frá
Noregi þó íslenskur væri. Það var Ólafur Eggertsson sem var tæknilegur framkvæmdastjóri hjá Norske Rör-
leggerbedrifters Landsförening og Sigurður M. Harðarson tæknifræðingur frá Dansk Standard í Danmörku.Var
það mál manna að taka þyrfti betur á þessum málum, loftræstingu í skólum, þar væri mikil þörf á endurbótum.
Ráðstefnan var vel sótt.

Cold Climate og Íslendingur heiðraður
Ráðstefnan um hvernig er að búa í köldu loftslagi á norðurslóðum var haldin á Hótel Loftleiðum 30. apríl – 2.
maí 1997. Þetta var önnur ráðstefnan sem haldin hefur verið um þetta efni, hin fyrsta í Rovaniemi í Finnlandi.
Ráðstefnan tókst með ágætum og voru fjölmörg erindi flutt, þó misjöfn að gæðum. Fyrirlesarar komu víða að
m. a. frá Rússlandi, Japan og Alaska. Þá voru send inn erindi frá lagnamönnum í Tékklandi, Lettlandi, Kóreu og
Úkraniu.
Geta verður nokkurra íslenskra fyrirlesara. Hjörleifur Stefánsson arkitekt flutti fyrirlestur um íslenska torfbæinn
sem hélt lífinu í þjóðinni öldum saman,Valdimar K. Jónsson prófessor gaf fundarmönnum innsýn í nýtingu
jarðhita á Íslandi, Ragnar Ragnarsson verkfræðingur  sagði frá ört vaxandi lagningu snjóbræðslukerfa hérlendis,
en strax á þessum árum voru snjóbræðslukerfi hvergi jafn útbreidd og á Íslandi. En ein mesta athygli erlendra
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Eins og sést á myndinni er vel mætt á fundinn og það var engin undantekning á fundi Lagnafélags Íslands hafa menn mætt af áhuga. Þar
flytja menn mál sitt vel undirbúið á stuttum tíma sem þýðir að fundarmenn beita athyglinni allann tímann.



sem innlendra gesta vakti erindi Páls Zophoníassonar um hraunhitaveituna í Vestmannaeyjum.
Erlendum gestum var boðið að skoða orkuverin að Svartsengi, Nesjavöllum og Ljósafossi auk þess að sjálf-
sögðu að fara til Gullfoss og Geysis.
Eflaust var Cold Clomate ráðstefnan mesta átak LAFÍ fram að þessu. Jafnframt ráðstefnunni hélt SCANVAC árs-
fund sinn og í stórhófi sem haldið var í Ráðhúsi Reykjavíkur í boði borgarstjórnar, afhenti formaður samtak-
anna, P. Ole Fanger prófessor, Jóhannesi Zoëga fyrrum hitaveitustjóra í Reykjavík heiðursviðurkenningu SCAN-
VAC.

Þegar Jóhannes varð Hitaveitustjóri í Reykjavík var veitukerfið aðeins norðan Hringbrautar og vestan Snorrabrautar, en þegar hann lét
af störfum var veitusvæðið ekki aðeins öll Reykjavík heldur náði það til allra sveitarfélaga í nágrenni Reykjavíkur. Það náði yfir
Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð, Álftanes og Mosfellsbæ.
Jóhannesar var ekki síst minnst fyrir forgöngu hans að virkjun háhitans í Grafningi og byggingu hins merka orkuvers að Nesjavöllum,
orkuvers sem hefur hlotið athygli víða um heim.
Að loknu glöddust menn saman í hófi í Perlunni. Ekki spillir að geta þess að þegar lokauppgjör Cold Climate lá fyrir kom í ljós að
tekjuafgangur varð af þessari miklu ráðstefnu kr. 206.000.
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Minningarorð um P. Ole Fanger

Rétt þegar lögð var síðasta
hönd á þessa bók fyrir prentun
barst sú fregn frá Danmörku að
einn fremsti vísindamaður í
lagnaheimi og mikill Íslandsvin-
ur, P. Ole Fanger prófessor við
Kaupmannahafnarháskóla, væri
látinn.
Frá 1959 vann hann þrotlaust
að rannsóknum í sérfagi sínu
sem var að rannsaka loftið sem
við öndum að okkur og hva ð
það er sem gerir það gott eða
slæmt. Hann stofnaði sérstaka
deild við Kaupmannahafnarhá-
skóla, Rannsókanardeild um hollustu innilofts og orkunotkun
en hann stofnaði hóp samstarfsmanna sem var kallaður
„draumagengið“. Þessi hópur rannsakaði inniloft með sínum
eigin skilningavitum, fyrst og fremst lyktarskyni. Löngu fyrir
dauða sinn var hann búinn að fá alþjóðlega viðurkenningu og
væri of langt upp að telja allar þær nafnbætur sem hann fékk
við háskóla um víða veröld.

P. Ole Fanger



Aðalfundur 1997
Á þeim fundi voru eftirtaldir kjörnir í stjórn:

Margt að gerast
Fræðslufundur var haldinn á Egilstöðum og voru fyrirlesarar bæði heimamenn og aðkomnir og má segja að þar
hafi verið rætt um allt milli himins og jarðar. Þar var rætt um hönnun lagnakerfa, stillingu þeirra, internetið,
stjórnbúnað, hvort lausnir gömli meistaranna væru enn góðar og gildar, lokafrágang lagnakerfa, handbækur og
hvernig fagmenn bregðast við nýjungum í stjórnbúnaði og lokafrágangi lagnakerfa.
Kvöldið fyrir ráðstefnuna sat Sigurður Grétar Guðmundsson, höfundur Lagnafrétta í Morgunblaðinu, fyrir
svörum á Café Nielsen að frumkvæði Guðmundar Davíðssonar hitaveitustjóra Hitaveitu Egilsstaða og Fella og
komu þar gestir og urðu þar líflegar spurningar og umræður. Guðmundur Davíðsson bauð að lokinni ráð-
stefnu og sýningu gestum til móttöku Hitaveitu Egilstaða og Fella.

Byggingarreglugerðin
Væntanleg Byggingarreglugerð var mönnum ofarlega í huga og kannski ekki að ástæðulausu.
Starfandi var nefnd á vegum LAFÍ sem vildi umfram allt koma fram sjónarmiðum þeirra er áttu að vinna eftir
reglugerðinni og var sú nefnd undir styrkri forystu Egils Skúla Ingibergsssonar formanns Gæðamatsráðs og þar
voru einnig frá ráðinu þeir Friðrik S. Kristinsson byggingartæknifræðingur, Jón Kristinn Gunnarsson iðnfræð-
ingur og blikksmíðameistari og Ragnar Gunnarsson iðnfræðingur og pípulagningameistari.
Aðrir sem unnu í þessum hópi voru frá Fagráði loftræsikerfa Sveinn Áki Sverrisson véltæknifræðingur og Ást-
ráður Magnússon blikksmíðameistari, frá Fagráði pípulagna Kjartan Helgason verkfræðingur og Páll Bjarnason
pípulagningameistari, frá Félagi pípulagningameistara Sigurður Grétar Guðmundsson pípulagnigameistari, frá
LAFÍ Ólafur Árnason verkfræðingur og Kristján Ottósson vélsstjóri og blikksmíðameistari.
Ótti manna við að þeir sem helst ættu að hafa áhrif á endurskoðun Byggingarreglugerðar mættu sín lítils kem-
ur vel fram í þessari bókun vinnuhópsins:
„Það er athyglisvert að fljótlega urðum við í vinnuhópnum varir við að þeir sem öllu vildu ráða við upp-
byggingu Byggingarreglugerðarinnar voru skrifstofumenn í opinberum störfum, menn í eftirlitsstörfum, menn
sem eiga að sjá um að reglugerðinni sé framfylgt, menn sem kvaddir eru til sem meðdómarar í málaferlum.
Hverra hagsmuna eru þessir menn að gæta?“.
Lagnafélagið í samvinnu við Samtök iðnaðarins boðuðu hagsmunaaðila í byggingariðnaði til fundar um gerð
og endurskoðun Byggingarreglugerðar. Á þeim fundi áttu sæti fulltrúar frá Arkitektafélagi Íslands, Byggingar-
fræðingafélagi Íslands, Félagi ráðgjafarverkfræðinga, Lagnafélagi Íslands,Verkfræðingafélagi Íslands og Vinnuveit-
endasambandi Íslands.
Ástæða alls þessa starfs var ekki síst sú að í lok október voru send út drög að reglugerð frá þeim sem einmitt
voru nefndir í fyrrnefndri bókun vinnuhópsins. Er skemmst frá því að segja að þessi drög vöktu bæði undrun
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Sitandi frá vinstri: Guðmundur Þóroddssson formaður, Þórður Ólafur Búason (varaformaður)
Standandi frá vinstri: Sveinn Áki Sverrisson (ritari), Guðbjörn Þór Ævarsson, Ástráður Magnússon, Guðmundur Hjálmarsson, og
Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri. Á myndina vantar Gylfa Guðjónsson.



og reiði allra sem að byggingariðnaði unnu. Lítið örlaði þar á nýjungum, hvergi minnst á markmiðsstýringu,
gæðastjórnun eða eigið eftirlit, gamla forsjárhyggjan var enn við lýði.
Þessi nýja Byggingarreglugerð átti að taka gildi um áramótin 1998 -99 en fyrir baráttu aðila byggingariðnað-
arins var gildistökunni frestað um hálft ár eða til 1. júlí 1999. Þetta sýndi að víða þarf að vinna að hagsmuna-
málum.

Aðalfundur 1998
Hann var með hefðbundnu sniði og var haldinn í aðalstöðvum Vatnsveitu Reykjavíkur. Fagráðin fluttu sínar
skýrslur.Vilhjálmur Þ.Vihjálmsson, formaður undirbúningsnefndar Lagnakerfamiðstöðar Íslands, gerði grein
fyrir stöðu málsins og þeim möguleikum til aukinnar menntunar sem hún skapaði og hvernig fjármögnun geng-
ur. Guðmundur Þóroddsson fráfarandi formaður og framkvæmdastjóri Vatnsveitu Reykjavíkur og Sigurður
Grétar Guðmundsson pípulagningameistari og starfsmaður Felags pípulagningameistara voru ekki á eitt sáttir um
hættu að því að nota galvaniseruð stálrör í lagnir fyrir kalt neysluvatn. Sigurður Grétar hafði fengið Félag pípu-
lagningameistara til að samþykkja áskorun um að notkun röranna yrði stöðvuð tafarlaust. Fannst Guðmundi
þetta vera bráðræði, engar sannanir lægju fyrir um að rörin væru ónothæf en þó vísbendingar um að þetta
þyrfti að kanna nánar.
Ekki leið á löngu áður en Guðmundur tók þá ákvörðun að engin galvaniseruð stálrör skyldu vera í heimæð-
um Vatnsveitu Reykjavíkur.

Í stjórn voru kjörnir:
• Þórður Ólafur Búason byggingarverkfræðingur, formaður
• Sveinn Áki Sverrisson tæknifræðingur, varaformaður
• Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur, gjaldkeri
• Jakob Friðriksson véltæknifræðingur, ritari
• Baldur Ó. Svavarsson arkitekt
• Ástráður Magnússon blikksmíðameistari
• Jón Guðlaugsson pípulagningameistari

Endurskoðendur voru kjörnir Egill Skúli Ingibergsson rafmagnsverkfræðingur og Gunnar Sigurðsson verkfræð-
ingur, til vara Guðmundur Jónsson vélfræðingur.
Egill Skúli Ingibergsson bar fram tillögu sem var samþykkt samhljóða:
„Aðalfundur Lagnafélags Íslands haldinn að Eirhöfða 11 þann 3. apríl 1998 samþykkir að fela ritstjórum félags-
ins, þeim Guðmundi Halldórssyni og Kristjáni Ottóssyni, að ritstýra gerð sýnishorns að Handbók fyrir lagna-
kerfi í húsum. Sýnishorn verði bæði fyrir flókin lagnakerfi í stórri byggingu og fyrir hitakerfi í einbýlishúsi.
Verkið verði unnið í samráði við Lagnadeild Rannsóknarstöðvar byggingariðnaðarins. Gæðamatsráð,Viður-
kenningarnefnd, Fagráð loftræstikerfa og Fagráð pípulagningakerfa Lagnafélags Íslands svo og verkfræðistofur.
Handbókin verði gefin út í formi Lagnafrétta“.

Komandi starfsár
Í fyrstu fundargerð nýrrar stjórnar er hreyft merku máli. Það var hvort koma skyldi meistaranámi í löggiltum
iðngreinum á háskólastig. Það mun hafa verið fráfarandi formaður, Guðmundur Þóroddson, sem fyrstur
hreyfði þessu máli.
Sérstætt erindi berst stjórninni frá þeim Sigurði Grétari Guðmundssun og Sæbirni Kristjánssyni þar sem Frétta-
bréf LAFÍ er gagnrýnt, aðallega það að sumir „brandarar“ sem þar birtast sé misheppnaður og grófur húmor
neðanþindar.
En athyglisverðar ráðstefnur og fundir voru haldnir á starfsárinu. Í september er haldinn umræð ufundur um
hina nýju Byggingarreglugerð sem þá hafði litið dagsins ljós. Ekki voru allir sáttir við reglugerðina en þar varð
engu breytt, hún hafði tekið gildi. Meðal athyglisverðustu nýmæla var að þar var kominn nýr ábyrgðaraðili,
byggingarstjóri.Töldu flestir að það væri framfaraspor enda störfuðu byggingarstjórar við flestar stærri bygging-
ar. En margir gagnrýndu að ákvæðið um byggingarstjórann gilti of þröngt, óþarfi væri að lögleiða slíkan
ábyrgðaraðila við minnstu byggingar, „allt niður í hundakofa“ eins og einn orðhvatur maður sagði.

Nýjung, kæling í stað hitunar
Í október 1998 var haldin ráðstefna um kælirafta. Þeir voru nýjung þá og nafnið, sem Guðni Jóhannesson pró-
fessor við Tækniháskólann í Stokkhólmi skapaði, þótti sérkennilegt og margir báðu um skýringar á nafni og
hugtaki. Kæliraftar voru til þess að kæla loft í byggingum þegar heitast var í veðri og ef mikil óstýrð varmaorka
leystist úr læðingi svo sem þar sem mikill tölvubúnaður var. Guðni kom til landsins og hélt erindi á ráðastefn-
unni, einnig Thore Berntsen tæknistjóri hjá TeknoTerm AB í Gautaborg, en þeir eru frumkvöðlar í framleiðslu
og þróun kælirafta.
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Aðrir frummælendur voru Ragnar Kristinsson tæknifræðingur hjá Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjáns, en
hann hafði hannað kæliraftakerfi í byggingu Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands en þar var ráðstefnan
haldin, einnig flutti erindi Þórarinn Magnússon verkfræðingur og byggingarstjóri húss Endurmenntunarstofnun-
arinnar.

Hitaveita í Stykkishólmi
Heitt vatn hafði fundist skammt frá Stykkishólmi bæjarbúum til mikillar gleði. LAFÍ stóð fyrir lagnasýningu og
upplýsingafundi í Stykkishólmi í október 1998 eftir að óskir komu frá Bæjarstjórn þar um. Þar sýndu flestir
innflytjendur lagnaefnis hvað þeir hefðu að bjóða heimamönnum þegar þeir tækju inn hitaveitu og fræðandi
erindi voru haldin. Heimamenn sýndu þessum atburðum mikinn áhuga, fjölmenntu á sýningu og fræðslufund,
spurðu margra spurninga. Bæjarstjórinn Ólafur Hilmar Sverrisson tók á móti gestum og flutti ávarp, ungt fólk úr
Stykkishólmi gladdi gesti með léttum lögum og ljúfum tónum.

Alþjóðasýningin ISH í Frankfurt
Þó segja megi að hópferðir LAFÍ á sýninguna í Frankfurt hafi verið fastur liður í starfi félagsins hefur ekki ver-
ið sagt frá hverri ferð sem farin var.
Lagnasýningin í Frankfurt, sem er haldin annað hvert ár, er stærsta lagnasýning sem haldin er í Evrópu. Þar
sýna framleiðendur hvers konar lagnaefnis framleiðslu sína og þar kom nýjungarnar fram. Um 1970 varð bylt-
ing á framleiðslu efna og tækja til lagna í byggingar. Fram að því hafði lagnaefni verið með hefðbundnu sniði
en það sem gerðist á þessum tímamótum var þrennt; í fyrsta lagi holskefla plastefna í lögnum, í öðru lagi nýr
lagnamáti með tilkomu þrýstitengja fyrir bæði málmrör sem plaströr, í þriðja lagi hélt tölvan innreið sína í
s týribúnað lagnkerfa.
Það er ekki nokkur vafi að hópferðir LAFÍ fyrir lagnamenn á sýningarnar í Frankfurt hefur verið þeim nokk-
urskonar háskóli á liðnum árum. Í þessum ferðum soguðu menn í sig allar þær nýjungar sem voru að koma
fram og mátti telja oft á tíðum til byltinga. Án þessara ferða hefði þekkingin komið seinna til Íslands og ekki
orðið eins hnitmiðuð ef ekki hefði verið hægt að nálgast og kynnast því sem var að gerast hjá framleiðendum
sjálfum og þeirra tæknimönnum sem sýndu í máli og verki hvernig nýjungar voru nýttar í byggingariðnaði.
Í mars 1998 var ISH lagnasýning í Frankfurt og var góð þátttaka að venju. Eins og oft áður notuðu þekkt og
stór fyrirtæki í lagnaiðnaði tækifærið og héldu sérstakar móttökur fyrir gestina frá Íslandi.Að þessu sinni var
stórfyrirtækið Mannesmann stórtækast og bauð íslenska hópnum fyrir milligöngu umboðsaðila síns á Íslandi,
Tækja -Tækni í Kópavogi, að hefja för sína með heimsókn til höfuðstöðva sinna og verksmiðju í Dusseldorf og
það með að gista þar á hóteli fyrstu nóttina í Þýskalandi.Var þar tekið höfðinglega á móti hópnum, verk-
smiðjan sýnd, framleiðslan kynnt og boðið til kvöldverðar.
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Frá ráðstefnu vegna væntanlegrar hitaveitu í Stykkishólmi í nóvember 1998



Konurnar létu sitt ekki eftir liggja tóku þátt í sýningunni með eiginmönnum, en í hópnum voru einnig konur
sem störfuðu við lagnafyrirtæki heima á Íslandi.

Aftari röð:
Dómhildur Gottliebsdóttir, Jóhanna Axelsdóttir, Guðný Eiríksdóttir,Anna Hallgrímsdóttir, Hjördís Rósantsdóttir, Margrét Gunnarsdóttir,
Aðalheiður Finnbogadóttir, Þóra Hafdís Þórarinsdóttir, Hildur Björg Guðlaugsdóttir.
Sitjandi: Sigurbjörg Vilmundardóttir, María Kristmundsdóttir, Hulda Stefánsdóttir, Jóhanna G. Jónsdóttir.

Rétt er að taka það fram í lokin þegar sagt er frá heimsókninni til Mannesmann í Dusseldorf að framleiðsa
þessa lagnaefnis er nú komin í hendur annara aðila og heitir ekki lengur Mannesmann heldur Mapress.
Síðan var haldið til Frankfurt og hófst þá gangan langa um hvern sýningarsalinn eftir annan. Þessi sýning er svo
yfirgripsmikil að reyndir gestir sýningarinnar fara vandlega yfir sýningarskrána í byrjun og velja og hafna vitandi
það að ekki er möguleiki á að komast yfir allt sem þar er sýnt.
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Úr miðborg Frankfurt að morgni dags.

Í boði fyrirtækis á sýningunni, fæturnir hvíldir og þorstanum svalað.

Hér eru þau Helga og Sigurður að ná samkomulagi um hvað eigi
nú að borða þetta kvöldið, Sigurður sækir fast.

Sama tilefni, fremst á myndinni eru feðgarnir frá Neskaupstað.

Úr miðborg Frankfurt að morgni dags.

Gangarnir á sýningarsvæðinu eru ótrúlega langir

Menn voru þreyttir eftir eftir plampið á sýningunni, en létu það ekki
hafa áhrif á góða skapið, þrír félagar frá Orkuveitu Reykjavíkur.

Sama tilefni, margt þurfti að ræða sem sýningin bauð upp á.

Myndir úr ferðinni á ISH lagnasýninguna í Frankrurt 14. til 18. mars 2005
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Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Gamli og nýi tíminn í byggingarlist í Frankfurt.

Fv: Þóra Þórarinsdóttir, Guðný Eiríksdóttir, Björgvin Hjálmarsson,
Helga Ragnarsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Guðmundur Hjálmars-

son, María Kristmundsdóttir, Ástráður Magnússon og Jónína Hall-
grímsdóttir.

Fv: Óskar Þ. Sigurðsson, VGK, Eggert Aðalsteinsson, VGK og Þórir
Guðmundsson, Hátækni. Slappað af á leið á sýninguna, útsýnið

ekki dónalegt í miðborginni.

Ferðafélagarnir í ferðinni til Frankfurt, á myndina vantar nokkra félaga okkar.

20 ára afmælisr it Lagnafélags Íslands

74

Fréttabréf Lagnafélags Íslands

Myndir úr ferðinni á ISH lagnasýninguna í Frankrurt 14. til 18. mars 2005Myndir úr ferð á ISH lagnasýninguna í Frankfurt 14. - 18. mars 2005



Framtíðarsýn í lagnamálum
Þessi merka ráðstefna var samvinnuverkefni margra félaga og stofnana:

• Samorka, sem var frumkvöðull ráðstefnunnar
• Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins
• Iðntæknistofnun Íslands
• Lagnafélag Íslands
• Félag pípulagningameistara
• Félag byggingarfulltrúa
• Félag byggingarefna- og húsmunakaupmanna
• Tæknifræðingafélag Íslands
• Verkfræðingafélag Íslands

Þessi ráðstefna var mjög vel sótt og er ekki úr vegi að gera nánari grein fyrir því sem um var rætt og hverjir
voru frummælendur og fyrirlesarara:

• Vatnstjón á Íslandi, Daníel Hafsteinsson frá Sambandi ísl. tryggingafélaga. Hver er kostnaður við vatnstjón
á Íslandi? Hvernig er skipting eftir landsvæðum? Hvernig er fólk og veitur tryggðar? Hver er skilgreining á
bótasviði? Hvað veldur tjónum? Í hverju felast forvarnir?
• Flokkun hitaveituvatns og ferskvatns eftir efnasamsetningu, Hrefna Kristmannsdóttir og Magnús Ólafsson
frá Orkustofnun Hvernig er skipting eftir landsvæðum? Eftir hverju er hægt að flokka vatn og meta hættu
á tæringu og útfellingum af völdum þess? Hvaða áhrif hefur sýrustig? Er þörf á meðhöndlun vatns (heitu
eða til neyslu) á Íslandi? Hvað eru til ítarlegar upplýsingar um efnasamsetningu á heitu vatni og neyslu-
vatni? Hvaða upplýsingar vantar til að hægt sé að velja lagnaefni? 
• Mismunandi tæringar og tæringarvaldar, Kate Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet.
• Ný byggingarreglugerð og lög,Viðar Már Aðalsteinsson byggingarfulltrúi í Reykjanesbæ
• Reglugerð um viðskipti með byggingarvörur og vottun lagnaefnis og vottunarmerkingar. Einar 
Þorsteinsson 
• Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins
• Sjónarmið lagnaefnissala á vottun, Grétar Leifsson, Félag byggingarefna- og húsmunakaupmanna
• Væntanlegur Evrópustaðall um neysluvatnslagnir EN806-1,2 og 3, Páll Valdimarsson prófessor
• Kostir og gallar mismunandi lagnakerfa, Ásmundur Einarsson efnaverkfræðingur
• Galvaniseruð rör, tæring og tæringavarnir, Sigurður Sigurðsson,Verkfræðistofa VGK
• Plastlagnir og plastefni, Páll Árnason, Iðntæknistofnun Íslands
• Eirlagnir, Ragnheiður Þórarinsdóttir, Iðntæknistofnun Íslands
• Nýir kostir í lagnaefni, Ragnar Gunnarsson,Verkvangur ehf.
• Lagnakerfi í dreifikerfi hitaveitna og vatnsveitna, Örn Jensson, Hitaveita Reykjavíkur og Páll Kristjánsson,
Vatnsveita Reykjavíkur
• Samvinna í lagnamálum, Guðmundur Þóroddsson,Vatnsveita Reykjavíkur

Á annað hundrað gestir komu á ráðstefnuna sem stóð frá hádegi á fimmtudegi og allan föstudag. Þótti það
merkilegt að svo margir gestir skyldu koma, merkilegt að lagnamenn væru tilbúnir að „fórna“ svo miklum tíma
til að víkka sinn sjóndeildarhring og afla sé víðtækari þekkingar.
Að lokum störfuðu fjórir umræðuhópar sem skiluðu áliti í lokin.

Aðalfundur 1999
Að þessu sinni var farið út fyrir Reykjavík og fundurinn haldinn á Akranesi í boði Akranesveita. Eftir að Þórð-
ur Ólafur Búason formaður LAFÍ hafði sett fund með ávarpi og skipað Valdimar K. Jónsson fundarstjóra og
Guðmund Hjálmarsson fundarritara bauð Magnús Oddsson veitustjóri Akranesveita fundarmenn velkomna
Hann lýsti skipulagi Akranesveitna en þá var tiltölulega nýbúið að endurskipuleggja þær í eina stofnun með
einni stjórn. Í Akranesveitu eru hitaveita, vatnsveita, rafveitan, fráveita og áhaldahús.
Kristján Ottósson flutti yfirgripsmikla skýrslu um starfið á liðnu starfsári sem hafði verið mjög öflugt. Nokkuð
var honum þó þungt í skapi til þeirra Sigurðar Grétars Guðmundssonar og Sæbjörns Kristjánsson vegna gagn-
rýni þeirra á efnistök í Fréttablaði LAFÍ en í næsta útgáfu frá maí 1999 birtir Kristján sérstaka grein vegna þessa
auk þess að sama efni kemur fram í skýrslu hans á aðalfundi og segir meðal annrs „Ágætu siðapostular, Frétta-
bréf Lagnafélags Ísland er ekki bara fyrir sérmenntaða lagnamenn. Það er fyrir alla landsmenn til fróðleiks, til að
svo megi verða, verður að vera skært, mjúkt og sætt fyrir augað og sálina.
Ef menn vilja tryggja fyrirfram að Fréttabréfið fari ólesið beint í ruslakörfuna  skulu þeir nota glanspappír,
skorpnuð og þurrkuntuleg skrif sem enginn lítur við, enginn skilur og enginn nennir að lesa, líkt og almennt
þekkist í skrifum tæknimanna“.
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Stjórnarkjör
Í stjórn LAFÍ voru kjörnir:

• Þórður Ólafur Búason verkfræðingur, formaður
• Guðmundur Hjálmarsson byggingarfræðingur, ritari
• Jón Guðlaugsson pípulagningameistari, gjaldkeri
• Gylfi Konráðsson blikksmíðameistari, varaformaður
• Ólafur Árnason vélaverkfræðingur
• Svavar T. Óskarsson pípulagningameistari
• Ásgeir Guðnason vélfræðingur

Að aðalfundi loknum var fundarmönnum boðið að skoða Akranesveitur undir leiðsögn starfsmanna og veitu-
stjóra.
Á fyrsta fundi eftir aðalfund var farið yfir ýmsar skipanir í nefndir. Í ritnefnd Fréttabréfs eru:

• Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur
• Tryggvi Gíslason pípulagningameistari
• Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari
• Þorlákur Jónsson verkfræðingur
• Rúnar Backmann rafvirkjameistari.

Guðmundur Halldórsson dró sig í hlé frá því að vera ritstjóri Fréttabréfsins.
Ritstjóri og ábyrgðarmaður Fréttabréfs LAFÍ var sem áður Kristján Ottósson framkvæmdastjóri félagsins.
Ritstjórar Lagnafrétta, sem er rit sem gefið er út eftir hverja ráðstefnu, er auk Kristjáns, Guðmundur Halldórsson
verkfræðingur. Á þessum sama stjórnarfundi er rætt um vinnustaðafundi sem var nýjung og talið að með því
væri hægt að gera félagið sýnilegra Að þessu sinni hafði viðurkenningarnefnd Lagnafélags Íslands valið lagna-
verk Dómshús Hæstaréttar Íslands til viðurkenningar sem lofsvert lagnaverk 1997.Að auki valdi nefndin skilju-
kerfi í húsi Kassagerðar Reykjavíkur sem lofsvert framtak í flokki smærri lagnaverka 1997.
Forseti Íslands, hr. Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti aðilum viðurkenningar við hátíðlega athöfn miðvikudaginn
16. desember 1998 í Dómshúsi Hæstaréttar Íslands við Arnarhól. Í áliti viðurkenningarnefndar Lagnafélags Ís-
lands segir m.a.: „Heildarverk við lagnir í Dómshúsi Hæstarétti Íslands eru öll til fyrirmyndar og hvergi teljandi
hnökrar á.
Aðgengi að öllum tækjum og lögnum er gott, kerfisuppbygging einföld og skilvirk og handverk iðnaðarmanna
allt til fyrirmyndar. Handbækur lagnakerfanna eru fullunnar og aðgengilegar.“ 
Einnig segir í áliti nefndarinnar: „Lagnakerfi nýbyggingar Dómshúsi Hæstaréttar Íslands er ekki margbrotið en
við hönnun þess mörkuðu hönnuðir þá stefnu að lagnakerfið skyldi vera einfalt og allt viðhald auðvelt. Þetta
markmið hefur náðst enda eru lagnir í húsinu einfaldar og þeim er gefið verulega gott rými. Það sem vekur at-
hygli er að arkitektar fara nýja leið í því að hylja miðstöðvarofna þannig að þeir hverfa inn í arkitektúr húss-
ins.“

Ýmislegt um starfsári ð
Hinn 10. ágúst 1999 er haldinn fundur í gömlu Rafstöðinni við Elliðaár. Þar skrifuðu undir samning Finnur
Ingólfsson iðnaðarráðherra, Björn Bjarnason menntmálaráðherra og Alfreð Þorteinsson formaður stjórnar
Veitustofnana Reykjavíkurborgar annarsvegar og Vilhjálmur Þ.Vilhjálmsson fyrir hönd Lagnakerfamiðstöðvar Ís-
lands um að tryggja rekstarfé stöðvarinnar fyrstu þrjú árin.
Þetta þótti góður og merkur áfangi.

Byggingastjórn var skipuð:
• Valdimar K. Jónsson prófessor,
formaður
• Björgvin Hjálmarsson tæknifræð-
ingur 
• Hákon Ólafsson verkfræðingur
Síðar var ákveðið að Björgvin
Hjálmarsson yrði byggingarstjóri
og Kristján Ottósson framkvæmda-
stjóri.
Vinnustaðafundir voru haldnir
víða og þóttu takast vel.
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Stofnfundur Lagnakerfamiðstöðvar Íslands
Lagnakerfamiðstöð Íslands var formlega stofnuð á fundi 24. ágúst 1999 að Suðurlandsbraut 24.
Í stjórn voru kjörnir:

• Vilhjálmur Þ.Vilhjálmsson lögfræðingur, formaður Sambands ísl. sveitarfélaga, formaður stjórnar
• Valdimar K. Jónsson prófessor við Háskóla Íslands, varaformaður stjórnar
• Hákon Ólafsson verkfræðingur og forstjóri Rb, ritari stjórnar
• Þórður Ólafur Búason yfirverkfræðingur Byggingarfulltrúans í Reykjavík, gjaldkeri stjórnar
• Kolviður Helgason formaður Félags blikksmiðjueigenda
• Ingólfur Örn Þorbjörnsson verkfræðingur hjá Iðntæknistofnun
• Eyjólfur Bjarnason tæknifræðingur hjá Samtökum iðnaðarins.

Varamenn í stjórn:
Frá Lagnafélagi Ísland: Christian Þorkelsson pípulagningameistari og Rúnar Backmann rafvirki
Frá Sambandi ísl. sveitarfélaga: Ólafur Hilmar Sverrrisson viðskiptafræðingur og bæjarstjóri í Stykkishólmi
Frá Tækniskóla Íslands: Guðmundir Hjálmarsson byggingartæknifræðingur
Frá Iðntæknistofnun Íslands: Páll Árnason verkfræðingur
Frá Samtökum iðnaðarins: Gísli Gunnlaugsson pípulagningameistari.

Þá var Lagnakerfamiðstöð Íslands sett Skipulagsskrá og alls voru 28 einstaklingar kjörnir eða skipaðir í fulltrúa-
ráð ýmist sem aðal- eða varamenn. Þar komu til fleiri stofnanir en taldar hafa verið að framan: Háskóli Íslands,
Samband iðnmenntaskóla, og Brunamálastofnun ríkisins.
Þá var einnig kjörin Tækniráðgjafanefnd:

• Magnús Þór. Jónsson vélaverkfræðingur við Háskóla Íslands, formaður
• Guðmundur Hjálmarsson deildarstjóri byggingardeildar Tækniskóla Íslands, ritari
• Guðmundur Guðlaugsson deildarstjóri málmiðnaðardeildar Borgarholtsskóla
• Einar Þorsteinsson deildarstjóri Lagnadeildar Rb
• Páll Valdimarsson prófessor við Varma- og straumfræðistofu Verkfræðistofnunar HÍ
• Skúli Ágústsson blikksmíðameistari/tæknifræðingur við Blikksmiðju Ágústar Guðjónssonar í Keflavík
• Páll Bjarnason pípulagningameistari hjá P&S Vatnsvirkjum
• Gunnar H. Sigurðsson rafvirkjameistari hjá Rafþjónustu GS.

Skoðunarmenn reikninga:
• Guðmundur Þóroddsson forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur
• Egill Skúli Ingibergsson rafmagnsverkfræðingur
• Gísli Jóhannsson framkvæmdastjóri Danfoss

Þá má segja að áhöfn hafi verið munstruð og fleyið látið úr höfn.

Lagnamaður aldarinnar
í Fréttabréfi LAFÍ í janúar árið 2000 er grein eftir Þórð Ólaf Búason sem hann nefnir „Lagnamaður aldarinnar“
Þar fer hann yfir öldina sem er að kveðja og leitar eftir því hver ætti á þessar öld að bera nafnbótina „Lagna-
maður aldarinnar“ en það er LAFÍ sem stendur á bak við að finna manninn og nafngiptina.
Lagnamaður aldarinnar var valinn Jón Þorláksson  en hann kom víða við í þjóðfélaginu. Hann var verkfræð-
ingur að mennt og vann mörg verk sem slíkur. En hann varð einnig alþingismaður, fjármálaráðhera og  forsæt-
isráðaherra, eftir ráðaherradóm gerðist hann borgarstjóri í Reykjavík. Hann vann ötullega að eflingu iðnmennt-
unar og var skólastjóri Iðnskólans í Reykjavík. Hann hafði frumkvæði að byggingu gasstöðarinnar í Reykjavík,
stofnun pípugerðarinnar svo unnt væri að leggja skólpleiðslur í götur í Reykjavík, kom að gerð Flóaáveitunnar,
Vatnsveitu Reykjavíkur og var mikill áhugamaður um nýtingu jarðvarma.
Svo mætti lengi telja hin víðfeðmu áhugamál Jóns Þorlákssonar.

Enn tekist á um plaströr
Í nóvember árið 1999 efnir Ísleifur Jónsson ehf. í samvinnu við LAFÍ til fræðslufundar um PEX plaströr sem
margir lagnamenn sóttu stíft í að leyfð yrði almenn notkun á. Á fundinn komu tveir sænskir sérfræðingar, Stig
Gustavson markaðsstjóri hjá Wirsbo AB og Dr. Heino Zinko frá ZW Energiteknik AB.
Var það von fundarboðenda að þær upplýsingar sem þessir sænsku sérfræðingar leggðu á borðið yrðu til að
liðka fyrir almennri viðurkenningu yfirvalda á plaströrum, sérstaklega PEXplaströrum.
Þó sterk rök væru færð fyrir því að það væri framfaraspor hérlendis að nota plaströr meira en gert var leið þó
enn nokkur tími þar til slíkt yrði leyft enda varð þá ekki lengur spornað gegn notkun þeirra.
Vendipukturinn varð þegar Orkuveita Reykjavíkur ákvað að nota PEX plaströr í heimæðar og dreifilagnir í
strjálbýli. Fyrsta dreifukerfið sem lagt var úr PEX plaströrum var í Grímsnesi. Þegar ljóst var hvaða ákvörðun
Orkuveita Reykjavíkur hafði tekið varð „andspyrnuher plaströra“ að láta í minni pokann.
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Handbók
Þeim Guðmundi Halldórssyni, Kristjáni Ottóssyn og Sveini Áka Sverrissyni, hafði verið falið að semja „Hand-
bók lagnakerfa“ og höfðu þeir nú lokið því verki og afhentu Tómasi Inga Olrich menntamálaráðherra fyrsta
eintakið.

Kynnisferð til norðurlanda
Framkvæmdastjóri LAFÍ sem unnið hafði öturlega að stofnun Lagnakerfamiðstöðvar taldi það nauðsynlegt að
heimsækja iðn-, tækni- og verkfræðiskóla á norðurlöndum og kanna hvernig þeir höguðu kennslu í lagnakerf-
um þar.
Hann tók þá ákvörðun að farið yrði í nóvember 1999 til norðurlandanna og með honum í ferðina fóru, Einar
Þorsteinsson deildarstjóri Lagnadeildar Rb og Páll Bjarnason pípulagningameistari.
Fyrst var haldið til Noregs og heimsóttur Energi Opplærings Sentret í Notodden í Noregi og Høgskolen í Oslo,
Noregi, þaðan var farið til Installatörens Utbildnings Centrum (IUC) í Katarineholm, síðan til Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH) í Gävle, þaðan til Helsinki City College og Technologi í Helsinki, þá var haldið til
Danmörku til Gladsaxe Tekniske Skole í Kaupmannahöfn og þaðan til Herning Tekniske Skole.
Þessar heimsóknir tókust afar vel og var okkur alsstaðar vel tekið og reynt að gera allt fyrir okkur sem við báð-
um um. Í þessari ferð lærðum við mikið hvernig við ættum að byggja upp okkar lagnastöð og hvað við ætt-
um að gera betur en þeir höfðu gert, þar sem við erum að vinna í nútímanum.
Lagnakerfamiðstöðin hefur notið þessarar ferðar okkar það geta menn séð ef að er gáð allt upp á það besta til
kennslu og endurmenntunar. Þetta var síðasta verkið sem Einar heitinn Þorsteinsson vann fyrir íslenska lagna-
menn, en hann lést í hörmulegu bílslysi skömmu síðar.
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Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ afhendir Tómasi Inga Olrich menntamálaráðherra Handbók lagnakerfa nr. 29 og Sveinn Áki
Sverrisson tæknifræðingur VGK. Á myndina vantar Guðmund Halldórsson.

Ferðin til Norðurlanda var lærdómsrík og skemmtileg.
Allsstaðar vel tekið á móti okkur og hér erum við staddir í
Holmenkollen í Osló. Í boði norska vinar okkar Eyvind
Hernes sem  keyrði með okkur um Osló og sýndi okkur alla
helstu staði Oslóborgar.
Myndtexti frá vinstri: Páll Bjarnason, pípulagningameistari,
Einar Þorsteinsson, tæknifræðingur og Eyvind Hernes.
Myndina tók Kristján Ottósson.



Aðalfundur árið 2000
Fundurinn var haldinn hjá Danfoss hf.Aðalfundarstörf voru viðamikil að vanda
Stjórn var kjörin og komu þar nýjir menn inn í fyrsta sinni en stjórnin var þannig skipuð:

• Þórður Ólafur Búason  byggingarverkfræðingur, formaður
• Magnús Þór Jónsson vélaverkfræðingur
• Jóhannes Einarsson véltæknifræðingur
• G. Oddur Víðisson arkitekt
• Ólafur Árnason vélaverkfræðingur
• Svavar T. Óskarsson pípulagningameistari
• Ásgeir Guðnason vélfræðingur

Að loknum fundi skoðuðu menn húskynni Danfoss, verslun og lager, og þáðu veitingar.

Kennsla í pípulögnum
Eitt fyrsta mál sem nýkjörin stjórn tók fyrir var nám í pípulögnum.Allt frá því iðnnám var löggilt hefur neminn
lært hjá meistara í fjögur ár jafnframt því sem hann stundar nám í iðnskólum, eða í síðari tíð í fjölbrautarskól-
um.
Oft fer svo að skólanám iðnnema í fámennum iðngreinum verður útundan og fer ekki á milli mála að þannig
hefur farið fyrir nemum í pípulögnum.
Á fund stjórnarinnar mættu tveir fulltrúar frá Félagi pípulagningameistara, þeir Gísli Gunnlaugsson formaður fé-
lagsins og Sigurður Grétar Guðmundsson.
Þá kom fram á fundinum að pípulagningamenn eru hvergi með fasta og vísa kennslu í iðnskóla í sínu fagi og
því er þessi hluti náms þeirra í öngstræti.
Svo vel vildi til að einn stjórnarmanna var Jóhannes Einarsson skólameistari Iðnskólans í Hafnarfirði. Hann lýsti
áhuga á að hjálpa nemum í pípulögnum svo sem hægt væri til að fá betri bóklega menntun. Bauð hann fulltrú-
um Félags pípulagningameistara, þeim Gísla og Sigurði Grétari ásamt Svavari Óskarssyni í heimsókn í Iðnskól-
ann í Hafnarfirði og óskaði eftir því að fulltrúar frá Menntamálaráðuneytinu og Menntafélagi byggingariðnað-
arins kæmu einnig.
Allir lýstu ánægju með þessa ákvörðun. En af þessum fundi varð aldrei vegna þess að sumum aðilum fannst sér
misboðið og að ýmsir óverðugir væru að koma inn fyrir ákveðin vébönd.
Kristján Karlsson framkvæmdastjóri Menntafélags byggingariðnaðarins krafðist þess að fundinum væri aflýst.
Hér væri farið inn á verksvið MB og Sérgreinaráðs  bygginga- og mannvirkjagerðar. Þegar þetta var bori ð
undir Guðmunds Ómarsson formann Sérgreinaráðsis var hann algjörlega sama sinnis og Kristján og jafn harður í
þeirri afstöðu að þarna væru um að fjalla einstaklingar sem til þess hefðu ekkert umboð.
Fundinum var aflýst til að halda friðinn en hér er sagt frá þessu máli sem víti til varnaðar.Vill svo oft fara sem
hér þegar víðsýni manna er takmörkuð.
Á næsta fundi stjórnar LAFÍ er bókað: „Það kom fram á fundinum að sögn KO eftir JE að fundurinn Í Iðn-
skólanum hafi ekki verið haldinn vegna óskiljanlegra orsaka.

Tvö mál mikilvægust á þessu starfsári
Þau voru annarsvegar Vottun byggingarefna og hinsvegar bygging Lagnakerfamistöðvar á Keldnaholti.
Ekki verður annað sagt en að bæði þessi mál hafi verið erfið viðureignar fyrir stjórn og aðra þá sem komu að
framvindu þeirra.
Vottun lagnaefna, sem annara byggingarefna, hafði lengi verið ofarlega í umræðu manna en aldrei verið tekið á
því máli sem nú hjá stjórn LAFÍ.Vottun lagnaefna var þá orðin í föstum skorðum hjá öllum iðnþróuðum ríkj-
um austan hafs og vestan. Hins vegar var mönnum það fullljóst að ekki var mögulegt að taka allar vottanir er-
lendis frá óbreyttar og þýða þær einfaldlega yfir á íslensku og gefa þeim gildi. Það sem einkum aðskilur ís-
lenskar lagnir frá þeim evrópsku, sem er fyrirmynd Íslendinga í flestu sem viðkemur lögnum, er jarðhitinn og
nýting hans. Mikið umræða hafði einnig verið um notkun plaströra í lagnakerfi og á þessu ári voru um tuttugu
ár liðin frá því plaströr urðu nánast algjörlega samþykkt í flest lagnakerfi á Norðurlöndum og flestum löndum
Vestur-Evrópu, einnig vestanhafs. Á Íslandi voru plaströr strax viðurkennd nánast sjálfkrafa í tvö lagnakerfi, frá-
rennsliskerfi og snjóbræðslukerfi.
Vottun lagnaefna kemur fyrir á þessu starfsári næstum í hverri einustu fundargerð stjórnar. Hvati að því í upphafi
starfsárs var að einhverju leyti hvasst og skipandi bréf frá Byggingafulltrúanum í Reykjavík um að fara skyldi eftir
Byggingarreglugerð um vottun lagnaefna og tilgreina skyldi á teikingum hönnuða hvaða vottuð lagnaefni skyldi
nota. Á einum stjórnarfundi bendir Ólafur Árnason verkfræðingur og hönnuður á að það sé með öllu óheimilt
að taka fram framleiðsluheiti plastlagna til dæmis.

20 ára afmælisr it Lagnafélags Íslands

79



Vottun lagnaefna
Einn gestur kemur oftar en einu sinni á fund stjórnarinnar til að ræða vottun lagnaefna en það var Ásbjörn Ein-
arsson efnaverkfræðingur, hann kom til að gefa stjórninni sérfæðileg álit.
Hinn 7. mars er þetta bókað:
„Vottun lagnaefna.
Vinnuhópur á vegum umhverfisráðuneytisins hefur skilað álitsgerð til ráðuneytisins. Þess er vænst að ráðuneyt-
ið leggi til breytingar á byggingalögum og reglugerð varðandi vottun byggingarefna“.
Á stjórnarfundi 7 febr. er bókað:
„Lagnakerfamiðstöð- Kennslukerfi.
KO afhenti stjórnarmönnum tillögur að kennslukerfinu fyrir Lagnakerfamiðstöð Íslands. Í ávarpi framkvæmda-
stjóra Lagnakerfamiðstöðvarinnar kemur fram að búið sé að ákveða að byggja fullkomið loftræsi- og hitakerfi
fyrir blikksmíði annarsvegar og hinsvegar húshita- og lagnakerfi fyrir pípulagningamenn. Hönnuður er Sveinn
Áki Sverrisson á VSB verkfræðistofu. Nokkrum útvöldum aðilum voru sendar tillögurnar til skoðunar og gagn-
rýni“.
Á næsta stjórnarfundi er sama mál til umfjöllunar. Þar er bókað eftir Svavari T. Óskarssyni að mikilvægt sé að fá
fram skoðun sérfróðra lagnamanna hvernig æskilegt er að byggja upp lagnakerfi í Lagnakerfamiðstöðinni og
stjórnbúnað tengdan þeim.
Á stjórnarfundum eru stjórnarmenn oft beðnir um í lok funda að koma með athyglisverða punkta, bæði já-
sem neikvæða.
Ásgeir Gunnarsson nefnir 7. mars að hann hafi áhyggjur að því að verið sé að lögfesta minni menntun, styttri
starfsreynslu og meira álag á vélstjórnunarstörf. Einnig benti hann á að vegna eigin reynslu að teiknitákn eru
mismunandi milli þjóða, en það veldur miklum erfiðleikum í samræmingu teikninga í fjölþjóðlegum verkefn-
um eins og t. d. skipasmíði.
Jóhannes Einarsson bendir á skemmtilegt verkefni í Iðnskólanum í Hafnarfirði. Þar er verið að þjálfa fyrsta ís-
lenska pípulagninganemann til þátttöku í Meistarakeppni Norðurlanda í pípulögnum sem fram fer í Bella Center
í Kaupmannahöfn um miðjan maí.
Svavar T. Óskarsson bendir á að nauðsynlegt sé að koma á fót Tækniorðasafni fyrir lagnir.Taldi hann hugsanlegt
að nota heimasíðu LAFÍ við uppbyggingu safnsins.

Ýmislegt
Umhverfisráðuneytið skipaði vinnuhóp til að ráða fram úr þeim vanda sem bréf Byggingarfulltrúans í Reykja-
vík olli, þó var hann aðeins að framfylga Byggingarreglugerð frá 1998, en það voru fyrirmæli sem á engan hátt
gátu staðist. Ef farið hefði verið eftir þeim fyrirmælum sem þar voru strengilega sett á blað hefði byggingaiðn-
aður á Íslandi stöðvast þar til búið var að leysa það mál annaðhvort með breytingu reglugerðar eða með því
að uppfylla að allar byggingavörur væru vottaðar
Vinnufundur um vottun lagnaefna var haldinn í desember 2000. Þar voru haldin mörg erindi og menn tilnefndir
í áframhaldandi vinnuhóp:

Skúli Ágústson 
Svavar T. Óskarsson
Rúnar Bachmann
Grétar leifsson
Bergsteinn Einarsson
Egill Skúli Ingibergsson
sem jafnframt var stjórnandi hópsins.

Ferðalög
Farið var á lagnasýninguna ISH í Frankfurt í mars 2001og var þátttaka góð. Þar voru m. a. móttökur hjá fyrir-
tækjunum Mapress (Tækja-Tækni) og Rehau (Fjöltækni).
Hópur lagnamanna fór í maí 2000 í heimsókn til Danfoss í Danmörku.Var farið til verksmiðjanna í Nordborg á
eyjunni Als, hópurinn gisti í Sönderborg en þessir staðir eru nyrst og syðst á eyjunni eins og nöfnin benda til.
Að það var gist í Sönderborg kemur einfaldlega til af því að í Nordborg eru engin hótel, þar er lítið annað en
verksmiðjur Danfoss. Upphaflega ætlaði stofnandi Danfoss, Claus Madsen, að byggja verksmiðjurnar í Sönder-
borg en sveitarstjórn þar hafði ekki trú á fyrirætlunum hans og synjaði um byggingarleyfi. Fór svo að Danfoss
verksmiðjurnar hófu framleiðslu á gamla bóndabænum í Nordborg þar sem Mads Clausen var fæddur og uppal-
inn, þá sem þýskur ríkisborgari.
En þessi ferð var eftirminnileg fyrir margt en þó eitt öðru fremur. Þetta var kveðjuferð Gísla Jóhannssonar til
Danfoss en hann er sá sem byggt hafði upp sölu og þjónustu Danfoss á Íslandi með þeim ágætum sem raun ber
vitni.
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Var Gísla margvíslegur sómi sýndur bæði af Danfossmönnum og löndum sínum og ferðafélögum og urðu
margir til að þakka honum samfylgdina í gegnum árin.
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri afhenti Gísla gjöf sem þótti táknræn fyrir það hvernig Gísli hefur lyft
Grettistaki í lagnamálum Íslands á langri starfsævi.

Heimsókn til Danfoss

Undirritaður var þess aðnjótandi að þiggja gestrisni Danfoss í Danmörku.

Orðið Danfoss er þekkt hér á landi og kemur þá helst upp í huga fólks heitur miðstöðvarofn, eða mátulega
heitur, eftir óskum hvers og eins og þar hafa Danfoss hitastillilokarnir þjónað fólkinu í landinu í hátt nær 50 ár.

Annað nafn en hitastillilokarnir er vel þekkt sem tengist Danfoss, það er Gísli í Héðni, eða Gísli hjá Danfoss.
Nú er svo komið að þessi þekkti frumkvöðull Gísli hjá Danfoss er að hætta störfum á þessu ári vegna aldurs,
eftir 48 ára störf við Danfoss vörur.
Fjölmargar eru orðnar ferðirnar sem Gísli hefur farið með hópa í heimsókn til Danfoss í Danmörk. Það var nú

á haustdögum að Gísli ákvað að fara með síðasta hópinn sem fararstjóri og þannig  kveðja okkur viðskiptavini
sína á markaðnum sem verslað höfum við hann og notið allra þeirra “Grand” ferða með honum til Danfoss.

Já, þetta var ferð án undantekninga og margar veislur haldnar. En þó var ein veislan sem bar af, hún var haldin af
Danfoss í veitingahúsinu Nimb í Tívolí, í Kaupmannahöfn Gísla Jóhannssyni til heiðurs. Í íslenska hópnum voru
30 iðntæknimenn.

Af því tilefni ávarpaði framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands Gísla og færði honum þakkir og kveðjur frá félag-
inu. Hann afhenti Gísla gjöf frá félaginu, sem saman stendur af þrem „fílum“ sem halda jarðarkúlunni uppi á
milli sín með rananum.

Framkvæmdastjórinn ávarpaði Gísla á léttu nótunum eins og hentar við slík tækifæri. Hann líkti Gísla við
„Djáknann á Myrká og Greifan frá Monte Kristó“.

Að Gísli væri frumkvöðull og sýndi áræði, hefði komið með hugmyndir og framkvæmt þær. Þar má telja allar
þær kynnisferðir til Danfoss, sem hann fór með það markmið í huga, að þróa og auka þekkingu lagnamanna.
Og þá ekki síður öll þau námskeið fyrir pípulagningamenn og aðra sem hann hefur staðið fyrir vestur í Héðni.
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Hér afhendir Kristján Ottósson Gísla Jóhannssyni þakklætisvott frá Lagnafélagi Íslands sem er stytta þar sem þrír fílar halda uppi
jarðkúlunni með rananum. Það er álíka afl og Gísli hefur sjálfur gert með því að halda uppi þekkingu innan pípulagningastéttarinnar
og Danfoss tækninni svo árum skiptir og hefur breitt sköpum í lagnakerfum landsins.



Þannig hefur Gísli haldið uppi merkjum pípulagningamanna og stutt stéttina á margan annan hátt og gerði það
með traustum höndum, rétt eins og “Fílarnir” þrír halda uppi jarðarkúlunni.

Já Gísli var ákveðinn og vissi hvað hann vildi, fór eins langt og hann komst, eins og “Djákninn á Myrká” Gísli
var fastur fyrir og ákveðinn og fylgdi ákvörðunartöku sinni með festu, eins og “Greifinn frá Monte kristó” Fleira
af léttu tagi sem þarna var sagt verður ekki fest á prent hér.

Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands

Aðalfundur LAFÍ 2001
Hann var haldinn 27. apríl hjá Danfoss að Skútuvogi 16
Fundarstjóri var  Valdimar K. Jónsson prófessor, fundarritari Ólafur Árnason verkfræðingur.
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri LAFÍ og Lagnakerfamiðstöðvarinnar flutti skýrslu að vanda. Þar kom fram
að starf félagsins hefði nokkuð goldið fyrir þá miklu áherslu sem hefur verið lögð á byggingu Lagnakerfamið-
stöðvar Íslands sem stofnuð var formlega 24. sept. 1999. Formaður frá stofnun hefur verið Vilhjálmur Þ.Vil-
hjálmsson formaður Sambands ísl. sveitarfélaga. Skrifað var undir samning 9. mars 2000 við Stálramma ehf. um
að reisa húsið en verktakinn brást og var að lokum lýstur gjaldþrota.
LAFÍ gekkst fyrir kynningarfundi 22. nóv. 2000 þar sem fjallað var um þær rannsóknir sem unnið hafði veri ð
að á undanförnum árum á lagnasviði og hvernig niðurstöður þeirra hafa nýst atvinnulífinu. Fundurinn var
haldinn í minningu Einars Þorsteinssonar tæknifræðings og fyrrverandi deildarstjóra Lagnadeildar Rannsóknar-
stofnunar byggingariðnaðarins sem lést af slysförum í janúar árið 2000.
Þá var einnig haldinn morgunverðarfundur 6. des. 2000 í samvinnu við Brunatæknifélagið. Málefni fundarins
var brunavarnir í loftræsikerfum. Á því starfsári, sem hófst með aðalfundi 2001, var eitt mál sem yfirskyggði öll
önnur en það var bygging Lagnakerfamiðstöðvar Íslands en í upphafi starfsársins sáu menn hylla undir opnun
stöðvarinnar á árinu.
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Þátttakendur í heimsókn til Danfoss A/S     20.-24. sept. 2000

Efri röð frá vinstri: Sveinn Kjartansson, Jón Magnús Magnússon, Sighvatur Bjarnason, Einar Magnússon, Sigurður Ingimarsson, Andrés
Hinriksson,Valdimar Sveinbjörnsson, Brynjar Kristjánsson, Þorgeir Kristófersson og Kristinn Þór Guðbjartsson.
Neðri röð frá vinstri: ????, Þröstur Jensson, Ómar Karlsson, Bragi Karlsson, Oddur Halldórsson,Adólf Adólfsson, Sigurður  H.
Leifsson, Birgir Jónsson, Jón Guðlaugsson, Gísli Gunnlaugsson, Jón Orri Magnússon, Sigurður Grétar Guðmundsson, Kristján
Gunnarsson, Heimir Björgvinsson, Stefán Pálsson, Ólafur Guðmundsson, Helgi Pálsson, Páll Skúlason, Svavar Óskarsson, Kristján
Ottósson, Carl Harder Carlsen, Gísli Jóhannsson, Steinar Gíslason og Kjartan Ó Kjartansson



Varla var búið að opna Lagnakerfamiðstöðina þegar fyrstu námskeiðin voru haldin í stöðinni. Það voru vél-
stjórar sem riðu á vaðið en fljótlega voru haldin námskeið fyrir pípulagningamenn og blikksmiði.
Lagnakerfamiðstöðin var byggð með stuðningi fjölmargra aðila eins og fram hefur komið hér að framan.
En ekki var minna virði að fá að gjöf kennslutæki og kennslukerfi. Danfoss á Íslandi gaf tengigrind sem er fyrst
og fremst til að pípulagningamenn, sem námskeið sækja í stöðinni, geti æft sig í stillingum ofna-, gólfhita-, og
snjóbræðslukerfa. Þetta þjálfunarkerfi var hannað af Sveini Áka Sverrissyni tæknifræðingi hjá VSB verkfræði-
stofu í Hafnarfirði en veg og vanda af gerð þess að öðru leyti hafði Steinar Gíslason hjá Danfoss.

Aðalafundur árið 2002 .
Störf fundarins voru með hefðbundnu sniði og kjörin var ný stjórn en hana skipa:

• Guðmundur Hjálmarsson byggingatæknifræðingur, formaður
• Jóhannes Einarsson skólameistari, varaformaður
• Hjálmar Jónsson tæknifræðingur, gjaldkeri
• Sonja Richter vélaverkfræðingur, ritari
• Gðmundur Guðlaugsson véltæknifræðingur
• Hilmar Sigurðsson verkfræðingur
• Þórir Guðmundsson byggingarverkfræðingur

Á þessum aðalfundi bar það til tíðinda að Egill Skúli Ingibergsson rafmagnsverkfræðingur var kjörinn heiðurs-
félagi Lagnafélags Íslands.

Heiðursfélagi
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands flutti ávarp á aðalfundi 2002 við afhendingu á
heiðursskildi og Gullmerki félagsins til Egils Skúla Ingibergssonar.

Það er mér mikill heiður að fá tækifæri til að ávarpa þennan aðalfund í tilefni þess að nú verður afhent í
þriðja sinn viðurkenning til heiðursfélaga Lagnafélags Íslands. Það er til fyrrverandi borgarstjóra í Reykjavík
Egils Skúla Ingibergssonar.

Hann er fæddur þann 23. mars 1926 í Vestmannaeyjum, í stærstu verstöð landsins þar hafa menn ávallt kunnað
að taka til hendinni. Egill útskrifaðist sem stúdent frá Verslunarskóla Íslands 1948 og stærðfræðideild MR frá
1949. Fyrri hluta verkfræði frá Háskóla Íslands 1951 og próf í rafmagnsverkfræði frá DTH í Kaupmannahöfn
1954.

Egill starfaði sem verkfræðingur hjá raforkumálastofnun 1954 til 1958. Rafveitustjóri Rafmagnsveitna ríkisins á
vestfjörðum 1958 til 1963, hjá raforkumálastjóra 1964 til 1965.Verkfræðingur hjá Rafteikningu hf. 1965 til 1967
og 1972 til 1973 og 1976 til 1979 og alla tíð frá 1983 þar til hann hætti störfum 2001 vegna aldurs.
Yfirverkfræðingur framkvæmdadeildar rafmagnsveitna ríkisins 1967 til 1969. Deildarverkfræðingur hjá
Landsvirkjun við Búrfellsvirkjun 1 1969, staðarverkfræðingur við Búrfellsvirkjun 11 1970 til 1972 og
Sigölduvirkjun 1973 til 1976. Borgarstjóri í Reykjavík 1978 til 1982.Verkfræðingur hjá Kísilgúrverksmiðjunni
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En ýmislegt annað bar á góma hjá stjórn og ráðum LAFÍ þetta starfsár auk þessa
mikla máls sem að sjálfsögðu hafði allan forgang.
Brunavarnir voru mikið í umræðunni og voru það aðallega tveir brunar sem
voru kveikjan að henni, í báðum tilfellum kviknuðu eldar í útloftunarstokkum
frá eldhúsum.Annar bruninn varð í Kringlunni, hinni í veitingahúsinu Carpe
Diem í Hótel Lind við Rauðarárstíg í Reykjavík. Þessir brunar urðu til þess að
flestir, bæði í stjórn LAFÍ sem og byggingaryfirvöld, sáu að herða þyrfti eftirlit
með slíkum stöðum, ekki síst að tryggja að loftræsistokkar frá eldstæðum væru
hreinsaðir reglulega.
Byggingareglugerðin var einnig á dagskrá og þeir agnúar sem fram höfðu komið
á henni varðandi kröfu um vottun lagnaefna, kröfu sem síðan var ekki tryggt að
hægt væri að uppfylla. Þarna var við það opinbera að eiga og var æði þungt í
vöfum.
Starfandi hafði verið Kælitæknifélag á Íslandi en starf þess gekk ekki sem skyldi.
Var á þessu ári ákveðið að leggja það niður og að LAFÍ sinnti kælitækni hér

eftir og stofnaði þess vegna sérstakt kælitækniráð í sömu mynd og þau ráð sem starfað hafa innan félagsins.
Unnið var stefnufast að því að semja Handbók lagnakerfa sem vera skyldi fyrirmynd hönnuða og lagnameistara
við frágang hverskonar lagnakerfa.

Námskeið og góðar gjafir

Einar Þorsteinsson



frá 1982.
Þá hefur Egill stundað trúnaðarstörf hjá hinum ýmsu
félögum og ávallt verið þar í fremstu víglínu. Egill
Skúli hefur verið kosinn félagslegur endurskoðandi
Lagnafélags Íslands frá því að félagið var stofnað það
er í 16 ár.
Hann hefur verið einn af sterkustu stoðum félagsins,
frá upphafi, formaður Gæðamatsráðs og Fagráðs
samskipta frá stofnun þeirra.

Félag eins og Lagnafélag Íslands er ekki rekið með
reisn, nema að til séu menn með þekkingu og kjark,
menn sem hægt er að leita til og fá ráðgjöf hjá, menn
sem þora að tjá meiningu sína, og þora að standa við
hana.
Egill Skúli Ingibergsson er einn þessara manna og
hefur félagið fengið að njóta krafta hans.
Ráðgjöf sem þessi verður seint þökkuð.

Margt á döfinni
Lokaúttektir lagnakerfa voru mikið til umræðu á þessu starfsári og ekki að ófyrirsynju.Allir voru sammála um
að þetta væri mikið hagsmunamál fyrir alla sem að lagnaverkum koma, en ekki síst fyrir verkkaupa, húsbyggj-
endur og húseigendur. Þetta var mál sem augljóslega þurfi baráttu til að koma í höfn en stjórn LAFÍ vann ötul-
lega að framgangi þess. Hluti af því var gerð handbóka fyrir lagnakerfi. Mörg kerfi eru orðin það flókin að
engin leið er fyrir jafnvel hina færustu lagnamenn að greina vanda í þeim ef engar leiðbeiningar eru til staðar
með staðreyndum um kerfin. Framkvæmdastjóri LAFÍ, Kristján Ottósson, hafði um árabil verið óþreytandi á að
benda á nauðsyn handbóka, varla væri til svo einfalt og lítið lagnakerfi að ekki væri fengur að því að handbók
væri til staðar. Hafði það lengi verið sígilt í ræðu og riti hjá Kristjáni að lítilli hárþurku fylgdi oft vandaðri
handbók heldur en sumum stórum lagnakerfum þar sem ekki finndist stafur á blaði.
Á þessu starfsári var ákveðið að setja í gang vinnu við að semja verklagsreglur fyrir lokaúttekt lagnakerfi sem
gætu gilt fyrir hvers konar lagnakerfi. Þar kæmi handbók til sögunnar, engin leið væri aða ljúka lokaúttekt
lagnakerfis nema handbók væri til staðar.
Félagið hafði lengi starfað með tryggingarfélögum að því að vekja athygli á hinum geigvænlegu fjárhæðum
sem færu forgörðum vegna vatnstjóna. Í framhaldi af því var stefnt saman öllum þeim sem þar hefðu hagsmuna
að gæta og stofnuðu þeir Vatnstjónaráð. Ekki gekk starfsemi þess hnökralaust og toguðust þar á ólíkir hagsmunir
og hagsmunaaðilar. Fór svo að stjórn LAFÍ gafst upp á því samstarfi og sagði sig úr Vatnstjónaráði.
Þetta varð þó engan veginn til þess að LAFÍ teldi þennan málaflokk ekki mikilvægan, sjálfsagt að vinna af alefli
að þessu máli, en kröftunum væri betur varið með því að vinna beint að því á vettvangi félagsins en að eyða
dý rmætum tíma í einskisvert karp við aðila sem virtust hafa ýmis annarleg sjónarmið.

Gamlar minjar
Ýmsar ábendingar eru bókaðar eftir einstökum stjórnarmönnum. Á einum stjórnarfundi vekur Gestur Gunnars-
son tæknifræðingur athygli á því að við endurbyggingu Bankastrætis í Reykjavík hafi verið komið niður á
gamla skólplögn úr leirrörum. Þrátt fyrir að aldur þeirra sé ef til vill öld hafi ekkert sést á rörunum. En áður en
við var litið var búið að farga þeim svo ekkert er eftir til geymslu og fróðleiks fyrir komandi kynslóðir lagna-
manna.
Þetta bendir til þess að lagnamenn þurfi að vera betur á verði til að sögulegir hlutir glastist ekki en sú hætta er
alltaf yfirvofandi eftir að farið er að endurbyggja og endurleggja í fleiri og fleiri eldri hús og endurbyggja götur í
þéttbýli.
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Egill Skúli Ingibergsson með Heiðursskjöldinn



Fráfall lagnamanns
Frá því LAFÍ gekk í norræna sambandið Scanvac hafði Ólaf-
ur Eggertsson tæknifræðingur verið fulltrúi Íslands í því sam-
starfi en hann var fyrstu árin starfandi sem tæknilegur fram-
kvæmdastjóri Norges Rörleggersbedrifters Landsförening og
bjó í Oslo.

Í janúar 2002 lést hann sviplega langt um aldur fram. Þar hvarf
af vettvangi einn ágætur félagi sem var einstakur í allri sam-
vinnu og ætíð boðinn og búinn til  starfa.

Nú var LAFÍ vandi á höndum að finna fulltrúa erlendra sam-
skipta, einkum þeim er sneru að Scanvac.Við því kefli tók Sigurður M. Harðar-
son, tæknifræðingur/blikksmíðameistari, sem búsettur var í Danmörku.

Aðalfundur 2003
Fundurinn var haldinn í Lagnakerfamiðstöðinni 27. mars 2003, fundarstjóri var Guðmundur Hjálmarsson deild-
arstjóri hjá Tækniskóla Íslands og ritari Hilmar Sigurðsson verkfræðingur hjá Hnit, verkfræðistofu.
Í stjórn voru kjörnir:

• Guðmundur Hjálmarsson byggingartæknifræðingur, formaður
• Hjálmar Jónssson byggingartæknifræðingur, verkefnisstjóri lagnadeildar Byggingarfulltrúans í Reykjavík
• Böðvar Ingi Guðbjartsson pípulagningamaður hjá Borgarlögnum ehf.
• Gestur Gunnarsson véltæknifræðingur og kennari við Iðnskólann í Hafnarfirði
• Páll Indriði Pálsson vélfræðingur
• Hilmar Sigurðsson  byggingarverkfræðingur, sviðsstjóri hönnunardeildar og stjórnarformaður Hnita hf.
• Þórir Guðmundsson byggingarverkfræðingur, hjá hita- og loftræstideild Hátækni ehf.
• Már Erlingsson verkfræðingur, verkefnisstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins.

Í skýrslu framkvæmdastjóra Kristjáns Ottóssonar, kom fram að ein ráðstefna hafði verið haldin á starfsárinu
„Úttekt á lokafrágangi lagnakerfa“ og var hún haldin í Lagnakerfamiðstöðinni. Þar mætti Siv Friðleifsdóttir um-
hverfisráðherra og framsögumenn voru níu talsins.Athygli vakti að fulltrúi og framsögumaður frá Framkvæmda-
sýslu ríkisisns lýsti því yfir að hans stofnun mundi í einu og öllu fara eftir Lagnahandbókinni sem LAFÍ lét
semja.

Á starfsárinu
Þar má nefna að bréf barst frá Umhverfisráðuneytinu þar sem m. a. stóð „að Lagnakerfamiðstöð Íslands fái
viðurkenningu ráðuneytisins til að gegna hlutverki tilnefnds aðila og annast staðfestingu á vrkni kerfa og gefa út
vottorð eða umsögn um lagnakerfi“.

Aðalfundur 2004
Fundurinn var haldinn í Lagnakerfamiðstöðinni,Valdimar K. Jónsson prófessor var fundarstjóri og Hilmar Sig-
urðsson verkfræðingur fundarritari.
Rauði þráðurinn í skýrslu Kristjáns Ottóssonar var uppbygging Lagnakerfamiðstöðvar Íslands og það blómlega
námskeiðshald sem þar er komið á fullt skrið fyrir lagnamenn úr mismunandi iðngreinum, bæði iðnaðarmenn,
hönnuði og ýmsa aðra sem tengjast lögnum og lagnakerfum og þurfa á endurmenntun að halda.
Í stjórn voru kjörnir:

• Guðmundur Hjálmarsson tæknifræðingur, formaður
• Gestur Gunnarsson véltæknifræðingur
• Jón H. Gestsson verkfræðingur
• Heiðar Jónsson tæknifræðingur
• Hilmar Sigurðsson verkfræðingur, ritari
• Hjálmar Jónsson tæknifræðingur gjaldkeri 
• Páll Indriði Pálsson vélfræðingur, varaformaður
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Ólafur Eggertsson

Sigurður M.
Harðarson



Hillir undir tímamót
Ekki er ráð nema í tíma sé tekið enda fór stjórn LAFÍ að huga að því á fundum sínum á þessu starfsári að ekki
væri langt þangað til að félagið yrði 20 ára, en það var stofnað 4. okt. 1986. Er greinilega hugur í mönnum að
efna til hátíðahalda á afmælinu. Á stjórnarfundi 7. mars 2005 var samþykkt að gefa út afmælisrit á þessum merku
tímamótum enda hefur starf Lagnafélags Íslands ætíð verið kröftugt og árangursríkt og því frá talsverðu að segja.
Samþykkt að fela Guðmundi Halldórssyni og Kristjáni Ottóssyni að ritstýra afmælisritinu.

Aðalfundur 2005
Að þessu sinni var aðalfundurinn haldinn í annað sinn á Akureyri.Að sjálfsögðu stýrðu heimamenn fundinum,
fundarstjóri var Frans Árnason forstjóri Norðurorku og ritari Oddur H. Halldórsson blikksmíðameistari og bæj-
arfulltrúi.
Fundurinn var haldinn í höfuðstöðvum Norðurorku á Rangárvöllum.

Að sjálfsögðu fóru fram hefðbundin aðalfundarstörf með skýrslum formanns og framkvæmdastjóra og af-
greiðslu reikninga.
Ný stjórn var kjörin og baðst fráfarandi formaður undan endurkosningu.
Í stjórn voru kjörnir.

Björn Karlsson brunamálstjóri, formaður
Páll Ingi Pálsson véltæknifræðingur, varaformaður
Hjálmar Jónsson tæknifræðingur, gjaldkeri
Þráinn Sigurðsson verkfræðingur, ritari
Gestur Gunnarsson iðnskólakennari
Oddur H. Helgason blikksmíðameistari
Heiðar Jónsson tæknifræðingur
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Frá vinstri: Guðmundur Hjálmarsson, fráfarandi formaður, Hjálmar Jónsson, gjaldkeri, Þórður Ólafur Búason, verkfræðingur,
Oddur Helgi Halldórsson, blikksmíðameistari, Magnús Lárusson, Pípulagningameistari, Stefán Steindórsson, véltæknifræðingur,
Frans Árnason, forstjóri Norðurorku og Þóra Hafdís Þórarinsdóttir



Endurskoðenda hefur lítið verið getið í sögu þessari og því tími til kominn að nefna þá en yfirleitt hafa menn
ekki látið af þeim störfum nema þeir séu kallaðir af heimi hér.
Endurskoðendur voru endukjörnir Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og Guðmundur Jónsson vélfræðing-
ur, til vara Björgvin Hjálmarsson tæknifræðingur
Þótti þeim sem heima eiga fyrir sunnan mönnum það góð tilbreyting að koma norður fyrir heiðar til fundar-
halda og var norðlendingum þakkaðar góðar og höfðinglegar móttökur.
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Aðal þema sýningarinnar:
Lagnakerfi í nútíð og framtíð 

Með þessari sýningu er ætlun félagsins að gefa almenningi kost á að fá sem víðtækastar
upplýsingar um allt er viðkemur lagnakerfi framtíðarinnar og endurlögnum í eldri hús og hvað
þjónusta er nauðsynleg við nýlagnakerfi eftir að þau hafa verið lögð og gangsett, einnig hvaða
lagnaefni (kerfi) eru valkostir þeirra sem eru að hefja húsbyggingar.

Dæmi um spurningar sem verður reynt að svara:

a) við hvaða aðila þarf að hafa samband vegna endurlagna eða nýlagna?
b) hvaða lagnaefni henta best við hinar ýmsu aðstæður ?
c)   hvernig er heppilegast að standa að vali hönnuða og iðnmeistara?
d)  hver er ábyrgð efnissala, hönnuða og iðnmeistara á efni, hönnun, vinnu og þjónustu?
e)  hvaða fjármögnunarleiðir eru færar?
f)  hvað er það sem þarf að varast samkvæmt lögum og reglugerðum?
g)  hverjir hafa vald til að leyfa eða banna í lagnamálum?

Lagnafélag Íslands hvetur alla þá sem geta gefið almenningi svör við einhverjum af þessum
spurningum að styðja þarft framtak með því að taka þátt í sýningunni.

Með sýningunni er horft til, betri vöru, hönnunar, handverks og þjónustu.
Reiknað er með mikilli þáttöku framleiðanda, innflytjenda og seljanda lagnaefna og stofnana,

t.d. banka, hönnuða, samtaka iðnaðarmanna og fagskóla svo eitthvað sé nefnt.
Sýningin stendur yfir föstudaginn 06. laugardaginn 07. og sunnudaginn 08. október 2006.

Umsóknar frestur er til 1. júní 2006, sendist til Lagnafélags Íslands. Ystabæ 11 110 Reykjavík.

Allar frekari upplýsingar veitir:
Sýningarstjóri, Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags Íslands í 
Síma: 892-4428 Netfang: lafí@simnet.is

Undirbúningsnefnd

Í tilefni af 20 ára afmæli

Lagnafélags Íslands verður haldin lagnasýning í 

Vetragarðinum Smáralind, dagana 06. til 08. október 2006

Afmælissýning
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Í fjarveru formans Björns Karlssonar brunamálastjóra setti Kristján Ottósson framkvæmdastjóri
Lafi fundinn og flutti fundinum kveðjur frá formanni sem því miður gat ekki komið vegna persónu-
legra ástæðna. 

Dr. Valdimar K.  Jónsson verkfræðingur var kosin fundarstjóri og
Páll Zóphóníasson tæknifræðingur var kosin fundarritari 
Kristján Ottósson framkvæmdastjóri flutti skýrslu stjórnar og er vísað til hennar á heimasíðu fé-

lagsins lafi.is, gerði hann frekar grein fyrir nokkrum liðum hennar og áformum í framtíðinni.
Egill Skúli Ingibergsson verkfræðingur og endurskoðandi Lafi skýrði reikninga félagsins. Fram

kom að tekjuafgangur er kr 177.000.-
Nokkrar fyrirspurnir komu fram um námskeiðahald og gerði Kristján grein fyrir þeim og kom

fram að Lagnafélagið sjálft stæði ekki fyrir námskeiðum í Lagnakerfamiðstöðinni og hvatti hann
menn til þess að halda kynningar og námskeið í Lagnakerfamiðstöð Íslands.

Skýrsla stjórnar og reikningar félagsins voru samþykktir samhljóða.
Egill Skúli gerði grein fyrir starfi gæðamatsráðs og tilgangi þess sem er að taka á málum sem

upp koma milli húseigenda og verktaka og að það væri mikils virði að gera það snemma á ferlin-
um. Upp kæmu um 5-15 mál á ári auk margra fyrirspurna sem ekki yrðu öll að málum. Nefndi hann
nokkur dæmi um mál.

Valdimar K. J. gerði grein fyrir starfi Viðurkenningarnefndar sem nú væri að veita viðurkenning-
ar í 16 árið í röð. 

Nokkrar umræður urðu um störf nefndanna og fram kom að með starfi nefndanna bæru verk-
takar almennt meiri virðingu fyrir starfi sínu og skiluðu betri gæðum.

Fyrir fundinum lá eftirfarandi tillaga.
Björn Karlsson, verkfræðingur, formaður Brunamálastjóri
Páll Indriði Pálsson, véltæknifræðingur Borgarholtsskóla
Kjartan Mar Eiríksson, verkfræðingur VST verkfræðistofa
Þráinn Sigurðsson, verkfræðingur Framkvæmdasýslu ríkisins
Gestur Gunnarsson, tæknifræðingur Iðnskólinn í Hafnarfirði
Heiðar Jónsson, tæknifræðingur VGK verkfræðistofa
Helgi Pálsson, pípulagningamaður,   formaður, Sveinafélags pípulagningamanna.
Ekki komu fram aðrar tillögur.og voru framangreindir aðilar réttkjörnir til næsta aðalfundar.
Eftirtaldir voru kosnir sem skoðunarmenn.
Egill Skúli Ingibergsson, verkfræðingur
Guðmundur Jónsson, vélfræðingur
Til vara:
Guðmundur Hjálmarsson, tæknifræðingur

AÐALFUNDUR

Lagnafélags Íslands, haldinn í boði Teiknistofu PZ Vestmannaeyjum

laugardaginn 22. apríl 2006  kl. 17.00 í fundarsal Teiknistofu PZ
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Frá aðalfundi Lagnafélags Íslands sem haldin var í boði Teiknistofu PZ í Vestmannaeyjum 22. apríl 2006.
Og frá útsýnisferð um eyjarnar, ásamt stór uppákomu á Skansinum, þar sem skotið var úr „Fallbyssunni“

sem á ætt að rekja allt aftur til 16 aldar. 

Fallbyssan á Skansinum, hlaðin af meistaranum Ásmundi Pálssyni Beðið eftir merkinu „skjótið“

Setið á veitingahúsinu Kaffi María Gauju lundur, út í hrauni

Mynd frá aðalfundinum Mynd frá aðalfundinum
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kjörin á aðalfundi 22. apríl 2006

Standandi f.v.: 
Kjartan Mar Eiríksson, VST, gjaldkeri, Heiðar Jónsson, VGK, meðstj., Gestur Gunnarsson, Iðnskólanum í

Hafnarfirði, meðstj,. Helgi Pálsson, formaður Sveinafélags pípulagningamanna, meðstj., Páll Indriði Pálsson,
Borgarholtsskóla, varaformaður.

Sitjandi f.v.: 
Þráinn Sigurðsson, Framkvæmdasýslu ríkisins, ritari, Björn Karlsson, brunamálastjóri, formaður Lagnafélags

Íslands og  Kristján Ottósson, framkv.stj. Lagnafélags Íslands.
.



Fagráð blikksmiða

Þórir Guðmundsson, verkfræðingur hjá Hátækni, stjórnandi ráðsins, Magnús Ágústsson, blikksmíðameistari hjá Stjörnublikk, Sveinn
Áki Sverrisson, tæknifræðingur hjá VSB., verkfræðistofu, Kjartan Mar Eiríksson, verkfræðingur hjá VST. Á myndina vantar Karl Hákon
Karlsson, tæknifræðing hjá Blikksmiðnum.

Fagráð pípulagna

Böðvar I. Guðbjartsson, pípulagningameistari hjá Faglagnir, Hilmar Hjartarson, pípulagningameistari, Guðmundur Hjálmarsson,
tæknifræðingur kennari við Háskólann í Reykjavík, Ragnar Kristinsson, tæknifræðingur VGK verkfræðistofu, stjórnandi ráðsins,
Kristinn Magdal Jónsson, tæknifræðingur hjá VSB verkfræðistofu,Andrés Hinriksson, pípulagningameistari hjá AH-pípulagnir.

20 ára afmælisr it Lagnafélags Íslands

91



Fagráð stjórntækja

Sigurður G. Símonarson verkfræðingur hjá VGK verkfræðistofu, Gunnar Sigurðsson rafvirkjameistari hjá Árvirkinn, Kristján Nielsen
rafvirkjameistari, , Guðmundur H. Jóhannsson rafvirkjameistari hjá Rafloft, Sigurður Sigurðsson rafmagnsiðnfræðingur hjá
Hitastýringu, Magnús Heiðarsson rafvirki hjá Rafstjórn. Á myndina vantar Rúnar Bachmann rafvirkja hjá Rafteikningu stjórnanda
ráðsins

Fagráð samskipta

Aftari röð f.v.: Rúnar Bachmann rafvirki hjá Rafteikningu, Grétar Leifsson verkfræðingur hjá Ísleifi Jónssyni, Skúli Ágústsson
blikksmíðameistari, Svavar T. Óskarsson pípulagningameistari.
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Hér eru ritstjórarnir og fararstjórinn Kristján á ISH sýningu með konum sínum á góðu kvöldi í Frankfurt, það
þurfti stundum að slappa af.
f.v. Dómhildur Gottlibsdóttir kona Guðmundar, Þóra Hafdís Þórarinsdóttir kona Kristjáns, Kristján Ottósson og
Guðmundur Halldórsson.

Ritstjórar útgáfu Lagnafélags Íslands frá upphafi.
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Kafli 5.
Lofsvert lagnaverk 1990 - 2005
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Roth er 
einfalt og 
fljótlegt í 
lagningu



Vinnureglur

Vegna viðurkenningar á lofsverðu lagnaverki.

Stjórn Lagnafélags Íslands auglýsir ár hvert eftir tilnefningum um lofsvert lagnaverk.
Tilnefningum skal skilað til Lagnafélags Íslands,Ystabæ 11, 110 Reykjavík,
netfang: lafi@simnet.is  sími: 892-4428.

Allir sem áhuga hafa geta sent inn tilnefningar.

Skilyrði til að tilnefningar séu teknar hjá Lagnafélagi Íslands:

Verkinu verður að vera að fullu lokið og úttekið af byggingaryfirvöldum á
viðkomandi ári.
Skila skal afriti af árituðum teikningum.
Skila skal stuttorðri lýsingu á verkinu, umfangi þess og eðli.

Komist stjórn Lagnafélags Íslands, að því að verk komi til álita, skal leggja fram
eftirfarandi,eftir því sem við á.

Ljósmyndir og ítarlegar lýsingar.
Skoðunarferð með leiðsögn.
Handbók fyrir viðkomandi lagnakerfi.

Viðurkenningarnefnd gerir tillögu til stjórnar Lagnafélags Íslands um viðurkenningu 
verks í heild eða einstakra þátta þess.

Hægt er að veita viðurkenningar fyrir eftirfarandi:

Lofsverður verkþáttur, svo sem hönnun, smíði, handbók eða verkefnisstjórnun.
Viðurkenningarskjal veitt eigenda og viðkomandi aðila.
Lofsvert verk sem heild.
Eigandi, hönnuður og verktakar fá viðurkenningarskjal.

Stjórn Lagnafélags Íslands veitir viðurkenningarnar.
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1.

2.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

6.

6.1.

6.2.

Viðurkenningarnefnd t.v. Stefán Jónsson, pípulagningameistari,Valdimar K. Jónsson, vélaverkfræðingut formaður nefndarinnar og Ólafur
Bjarnason, blikksmíðameistari.
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