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Ávarp formanns 
 
Yfirstaðið ár í starfi Ljóstæknifélagsins er prófraun mín í að 
leiða starfið. Ég hef verið félagið í LFÍ um allnokkurt skeið og 
alltaf fundist það sem félagið fæst við vera merkilegt og 
mikilvægt innlegg varðandi almenna velferð og vellíðan. 
 
Eftirfarandi ársskýrsla varpar ljósi á það helsta sem unnið 
hefur verið að á liðnu starfsári. Venju samkvæmt er það yfirlit 
starfsins milli aðalfunda. 
 
Skýrslan er lögð fram á aðalfundi félagsins samhliða afgreiðslu ársreiknings fyrir 
árið 2015 og annarra hefðbundinna aðalfundarstarfa.  
 
Góðar stundir  
 
Örn Guðmundsson 
formaður LFÍ 

http://ljosfelag.is/
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Aðalfundur 2015 
 
Aðalfundur Ljóstæknifélags Íslands var haldinn í húsnæði Rafiðnaðarskóla 
Íslands að Stórhöfða 27 þann 7. maí. Dagskrá var hefðbundin, í samræmi við það 
sem segir í lögum félagsins: 
 

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári. 
2. Reikningsskil og samþykkt reikninga. 
3. Tillögur stjórnar um starfsemi á næsta ári, fjárhagsáætlun og félagsgjöld. 
4. Lagabreytingar. 
5. Kosning stjórnar. 
6. Kosning kjörnefndarmanns og endurskoðanda. 
7. Önnur mál 
8. Stjórnarskipti. 

 
Félagsmenn í dag eru 213 sem skiptast í  177 einstaklinga og 36 fyrirtæki. Unnið 
er að því að koma félagatali á miðlægan gagnagrunn og samhliða uppfæra 
heimilis- og netföng félaga.  
 
 

Stjórn LFÍ 
 
Ný stjórn félagsins var kosin á aðalfundinum og kom saman til síns fyrsta fundar 
þann 12. maí og skipti með sér verkum. Stjórn var þannig skipuð: 
 

Örn Guðmundsson, formaður 
Halldór Steinn Steinsen, varaformaður 
Ársæll Jóhannsson, ritari 
Einar Sveinn Magnússon, gjaldkeri 
Darío Gustavo Núñez Salazar, meðstjórnandi 
Halldór Gunnarsson, meðstjórnandi 
Svanborg Hilmarsdóttir, meðstjórnandi 

 
Með stjórninni, henni til aðstoðar við úrvinnslu tilfallandi verkefna, starfaði 
Svanborg Hilmarsdóttir sem jafnframt á sæti í stjórn LFÍ. 
 
Haldnir voru 11 stjórnarfundir á liðnu starfsári. Þar eru til umfjöllunar og 
afgreiðslu þau mál sem félagið vinnur að hverju sinni. Einnig er það hlutverk 
stjórnar að horfa til framtíðar, leggja drög að stefnu og straumum þess starfs sem 
félagið vill standa fyrir. 
 
  

http://ljosfelag.is/
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Dæmi um mál sem voru á dagskrá stjórnar á liðnu tímabili, önnur en þau sem 
gerð er sérstök grein fyrir í ársskýrslunni: 
 

- Ljósvistarskipulag: Leiðir sem LFÍ hefur til að hvetja sveitarfélög til setja 
sér stefnu um fyrirkomulag útilýsingar.  

- Ár ljóssins 2015: LFÍ var aðili að samstarfsvettvangi innlendra aðila um 
verkefni í tengslum við ár ljóssins. 

- Góð lýsing innanhúss: Upplýsingarit félagsins gefið út árið 2014, frekari 
dreifing og kynning. Norðmönnum (Lyskultur) veittur aðgangur að 
grunngögnum ritsins í tengslum við útgáfu sambærilegs rits í Noregi. 

- Neyðarlýsing, fræðsla: Hugmyndir um endurskoðun og útgáfu 
leiðbeiningarrits. Möguleikar og grundvöllur í samstarfi við 
Mannvirkjastofnun og Verkís. 

- Vetrarhátíð: Íslensku lýsingarverðlaunin voru inni í sameiginlegra 
dagskrá vetrarhátíðar en ekki var tekið þátt í henni á annan hátt. að þessu 
sinni  

- Skjalavistun: Sett upp ‚Drive‘ gagnasvæði fyrir félagið og safnað inn 
gögnum frá fyrri árum. Framundan er frekari skipulagning og tiltekt í 
gögnum. 

- LED lampar utanhúss: Næstu skref við þýðingu á sænska ritinu: 
Ljusamallen utomhus – ett hjälpmedel för en rättvis jämförelse mellan 
olika utomhusarmaturer 

- Félagsskírteini: Útgáfa og endurnýjun félagaafslátta hjá fyrirtækjum. 
 
 

Vefsíða 
 
Heimasíða Ljóstæknifélagsins (www.ljosfelag.is) er formlegur vettvangur 
upplýsingagjafar og samskipta við félagsmenn. Rafrænir fjölpóstar eru sendir út 
til félagsmanna eftir tilefninu og birtast samhliða sem frétt á heimasíðunni. 
Einnig er þar að finna almennar upplýsingar um félagið. 
 
Þróun síðunnar og rekstur hennar er á hendi stjórnar.  
 

 
 

  

http://ljosfelag.is/
http://www.ljosfelag.is/
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LFÍ á ‚facebook‘ 
 
Facebook síða félagsins hefur nú verið við lýði um nokkurt skeið. Hugmyndin 
með síðunni er að koma á framfæri upplýsingum um ýmis lýsingartengd málefni 
og vekja á þann hátt óbeint athygli á félaginu sem vettvangi fyrir áhugasama. 
 
Færslur á síðunni eru ekki hugsaðar sem skilaboð frá stjórn eða félaginu sjálfu, 
svigrúmið sé meira og aðgengið opnara. Það er fróðlegt að fylgjast með 
umferðinni á greiningarsíðu facebook. Þar má t.d. sjá að færsla um leik fyrir jólin 
náði til 29.514 aðila og frétt um vinningshafa íslensku lýsingarverðlaunanna 
2015 náði til 4.569 aðila. Þess má geta að færslan um jólaleikinn fékk ‚boost‘, þ.e. 
greidd var hófleg upphæð til að gera hana sýnilegri á miðlinum. 
 
987 eru með ‚like‘ á facebook síðu LFÍ og skiptast þau þannig milli kynja og 
aldurs: 
 

 
 

Jóla- og áramótaleikur 
 
Að venju var efnt til leiks á facebook síðu félagsins í aðdraganda jóla. Þeir sem 
gáfu til kynna jákvæðni í garð LFÍ með því að ‚læka‘ auglýsingu jólaleiksins fóru í 
pott og áttu möguleika á að vinna plakat með ljósannál frá I-light/einu ári af ljósi. 
 
Plakatið er afrakstur ljósmyndarunu sem 
Halldór Steinn Steinsen lýsingarhönnuður og 
varaformaður LFÍ stendur að baki. Við 
sumarsólstöður, vetrarsólstöður, haust og 
vorjafndægur voru teknar ljósmyndir frá 
sólarupprás til sólarlags með kerfisbundnum 
hætti. Úr þessu ferli kom aragrúi ljósmynda sem 
voru teknar saman í geometrískt munstur sem 
var gefið út á plakati hönnuðu af Einari 
Gylfasyni, grafískum hönnuði á Leynivopninu. 
 
Frekari upplýsingar um verkefnið má finna á 
heima- og facebook-síðu I-Light. 
 

  

http://ljosfelag.is/
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Íslensku lýsingarverðlaunin 
 

Íslensku lýsingarverðlaunin 2015 voru afhent 
við hátíðlega athöfn í Perlunni þann 6. febrúar. 
Almar Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins afhenti verðlaunin f.h. 
félagsins. 
 
Til álita komu 7 verðug verkefni sem lögð voru 
í hendur dómnefndar sem LFÍ tilnefndi, til 
mats og vals á verðlaunatillögu.  
 
Greinilegt var af innsendum tillögum að hlutur 
lýsingarhönnunar er að verða meðvitaðri og 

um leið markvissari hluti af heildarhönnun og á það við um nýbyggingar, 
endurgerð bygginga og utanhússsvæði. 
 
Íslensku lýsingarverðlaununum er ætlað að vekja athygli á þætti góðrar 
lýsingarhönnunar og lýsingarlausna í byggðu umhverfi hvort heldur bygginga 
eða opinna svæða. 
 

 
7 verk voru tilnefnd til Íslensku lýsingarverðlaunanna 2015 

http://ljosfelag.is/
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Lýsingarverðlaunin 2015 voru veitt fyrir skrautlýsingu brúar yfir 
Fífuhvammsveg, verkefni Eflu verkfræðistofu, lýsingarhönnun Þórdís Rós 
Harðardóttir. 
 

 
 

Í umsögn dómnefndar sagði m.a.: 
 

Þarna er á ferð verk sem lætur við fyrstu sýn lítið yfir sér, endurgerð 
lýsingar brúar við Fífuhvammsveg í Kópavogi.  
 
Mannvirkið sem slíkt er frekar skrýtið í borgarsamhenginu, tengir 
verslunarmiðstöðina Smáralind við verslunar- og skrifstofuturn við 
Smáratorg. Tæplega brú, fremur bílastæði á lofti sem gerir hana djúpa og 
leiðinlega sem hlið inn í efri hverfi Kópavogs. 
 
Á haganlega hátt hefur lýsingahönnuðinum tekist að veita birtu inn í rýmið 
með lausn sem er í senn spennandi, sveigjanleg og nútímaleg.  Síbreytilegt 
sjónarspil með margbreytilegan staðaranda þar sem birta og skuggar leika 
saman. Ljósaspil sem kemur sífellt á óvart. 
 
Með skrautlýsingu brúarinnar má segja að tekist hafi að auðga áður snautt 
umhverfi. Lýsinguna má forrita á ýmsan hátt sem dæmi var Frakklandi 
sýndur samhugur vegna hryðjuverkaárásanna með lýsingu í frönsku 
fánalitunum. 

 
Dómnefndina eru færðar bestu þakkir fyrir hennar störf en í henni áttu sæti. 
 

Soffía Valtýsdóttir arkitekt, formaður 
Ragnhildur Skarphéðinsdóttir landslagsarkitekt 
Sverrir Jónsson raflagnahönnuður 

 

http://ljosfelag.is/
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Við athöfnina var boðið upp á 
snittur og drykki, píanóspil tók á 
móti gestum og áður en 
dómnefnd fékk orðið velti Halldór 
S Steinsen lýsingarhönnuður fyrir 
sér sérkennum íslenska 
dagsljóssins og greindi frá 
verkefni sínu ‚Eitt ár af ljósi‘. 
Ljósaskreytingar voru lagðar til 
og settar upp af Jóhanni Ólafssyni 
og Co.  
 

Fleiri aðilar studdu verkefnið á ýmsan hátt og eru þeim færðar bestu þakkir fyrir. 
Takk fyrir Reykjafell. Takk fyrir S. Guðjónsson. Takk fyrir Jóhann Ólafsson og Co. 
Takk fyrir Smith og Norland. Takk fyrir Samtök Iðnaðarins og Sart, samtök 
rafverktaka. 
 

 
 

Nordic Lighting Award 2016 
 
Haustið 2106, nánar tiltekið 10. október, verða norrænu lýsingarverðlaunin 
afhent hér á landi á viðburði í umsjá LFÍ. Þessar vikurnar er unnið hörðum 
höndum að skipulagningu viðburðarins sem mun fara fram í Kaldalónssal Hörpu. 
Gert er ráð fyir að þau 10 verkefni sem koma til greina (2 frá hverju Norðurlandi) 
verði kynnt af aðstandendum hvers verks. Þannig verði þetta viðburður sem 
dregur til sína leiðandi lýsingarhönnuði á Norðurlöndunum. Verlaunin eru veitt 
annað hvert ár og rekja sögu sína aftur til ársins 2000. 
 
Vinningshafar íslensku lýsingar-
verðlaunanna s.l. 2 ár eru tilnefnd 
af hálfu LFÍ til norrænu 
lýsingarverðlaunanna sbr. yfir-
lýsingar félagsins þar að lútandi í 
tengslum við veitingu íslensku 
verðlaunanna. Auk vinningshafa s.l. 
árs, skrautlýsing brúar yfir 
Fífuhvammsveg er það verkið 
Akratorg á Akranesi sem taka þátt 
fyrir Íslands hönd að þessu sinni. 
 
 

http://ljosfelag.is/
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Erlent samstarf 
 
Það er hefð fyrir því að LFÍ er í góðu sambandi við systurfélög sín á 
Norðurlöndum. Liðið starfsár er þar engin undantekning. Í desember fóru 
fulltrúar LFI til fundar í Osló þar sem Norrænu lýsingarverðlaunin og ‚Lightboost‘ 
verkefnið voru m.a. á dagskrá. Nánar er fjallað um þau verkefni í sér köflum. 
 
 

Innleiðing vistvænnar lýsingar 
 
Ljóstæknifélagið er aðili að verkefni undir yfirskriftinni „Innleiðing vistvænnar 
lýsingar“ í samstarfi við Vistbyggðaráð og Orkusetur. Markmið verkefnisins er að 
fá fyrirtæki til þess að draga úr notkun orku til lýsingar. Hlutaðeigandi fyrirtæki 
sammælast um að: 
 

- Innleiða vistvæna lýsingu.  
- Draga markvisst úr orkusóun og ljósmengun.  
- Mæla árangurinn. 

 
Stefnt er á að kynna verkefnið á vettvangi Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð 
fyrirtækja nú á vordögum og fá 30 fyrirtæki til samstarfs. Verkefnið er sett af 
stað að frumkvæði Jóhanns Ólafssonar og Co. á 100 ára afmælisári fyrirtækisins. 
 

 
 
 

PLDC  
 
LFÍ var samstarfsaðili (Partner Association) að PLDC 2015 
(Professional Lighting Design Convention) sem fram fór í 
Róm dagana 28. - 31. október. Félagið hefur þegið boð um að 
vera samstarfsaðili að PLDC 2017 sem verður haldið í París. 
 
Það er VIA Events sem stendur fyrir ráðstefnunni, deild 
innan þýska fyrirtækisins VIA-Verlag sem gefur út tímaritið 
‚Professional Lighting Design magazine ‘. 
 
Aðild LFÍ að PLDC 2017 fylgir að félagið er kynnt á síðu ráðstefnunnar og að 
félagar í LFÍ fá afslátt af þáttökugjaldi. Í staðinn skuldbindur LFÍ sig til að kynna 
ráðstefnuna á sínum vettvangi. 

http://ljosfelag.is/
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Visual ergonomics 
 
Á haustdögum hélt Vinnís, áhugafélag um vinnuvistfræði námskeið undir 
yfirskriftinni - Visual ergonomics - fyrir fagfólk og áhugamenn um sjónræna 
vinnuvistfræði. Á námskeiðinu var m.a. annars fjallað um: 
 

- Hvernig sjónrænt umhverfihefur áhrif á heilsu okkar og afkastagetu  
- Hvað skal hafa í huga við hönnun lýsingar á vinnustöðum 
- Hvernig á að hanna vinnuumhverfitil að minnka augnþreytu 
- Sjónrænt vinnuumhverfim.t.t álags á stoðkerfilíkamans 
- Hvernig metum við sjónrænt umhverfiá vinnustöðum 
- Áhrif á ósýnilegu ljósflökti “flicker” frá LED lýsingu og öðrum ljósgjöfum 

 
Námskeiðið var leitt af Hillevi Hemphälä PhD, prófessor við háskólann í Lundi 
Svíþjóð. LFÍ studdi við námskeiði með láni á búnaði og kynningu á Facebook. 
 
 

LFÍ í dagblöðum 
 
Á síðasta ári var með stuttu millibil fjallað um Ljóstæknifélagið og starfsemi þess 
í tveimur dagblöðum. 
 
Annars vegar í sérblaði Fréttablaðsins um ljós og lampa. Þar var fjallað um 
margþætt hlutverk utanhússlýsingar með vísan til viðtals við formann LFÍ og 
sagt frá ritinu ‚Góð lýsing á heimilinu‘. 
 
Hins vegar var viðtal við formann LFÍ um félagið á sérsíðum Morgunblaðsins þar 
sem heimilið og hvers kyns tengd hönnun var þemað.  
 

                                       

http://ljosfelag.is/
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Lightboost 
 
Ljóstæknifélag Íslands í samstarfi við DCL í Danmörku og Lyskultur í Noregi 
stendur að baki verkefni sem lýtur að markaðssetningu á norrænni 
lýsingarhönnun og lömpum með áherslu á markaði í Þýskalandi og Bretlandi. LFÍ 
hefur vilyrði um styrk frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands til að vinna að þessu 
verkefni. 
 
     LIGHTBOOST project - Boosting  market potentials for Nordic lighting design. 
 
Til stóð að þessu verkefni væri lokið en af ýmsum ástæðum dróst framkvæmd 
þess en nú er stefnt á útgáfu lokaskýrslu í byrjun sumars og fundum til kynningar 
á norrænni lýsingarhönnun  
 
 

Starfið framundan 
 

Norrænu lýsingarverðlaunin 
Ljóst er að stærsta verkefni komandi starfsárs er undirbúningur og framkvæmd 
‚Nordic Lighting Award‘ í Hörpunni. Vonast er til að þessi viðburður laði til sín 
leiðandi hönnuði sem starfa innan lýsingargeirans á Norðurlöndum. 
 

Vefur og Facebook 
Haldið verði áfram að þróa heimasíðu félagsins og Facebook reikninginn. Þessir 
miðlar ásamt fjölpósti til félagsmanna eru þær leiðir sem virðast ná til þeirra, og 
vekur athygli annarra á starfi félagsins sem lokkar þá kannski til aðildar. 
 

Fagráð LFÍ 
Stjórn sem starfaði á unda þeirri sem nú skilar af sér setti á fót fagráð sem ætlað 
er að vera ráðgefandi aðili í faglegum álitaefnum er lúta að ljósi, lýsingarhönnun 
og ljósskipulagi.  
 
Fagráð skal einnig hvetja til upplýstrar umræðu um ljós og lýsingarhönnun og 
auka meðvitund um rétta notkun lýsingar. Fagráð LFÍ er skipað á þverfaglegum 
grunni og hvetur þannig til samstarfs ólíkra stétta um ljós og lýsingarhönnun. 
 
Á komandi starfsári er rétt að skoða hvort virkja beri fagráðið frekar en verið 
hefur. 
 

Útgáfumál 
Tvö verkefni eru á borðinu sem vinna þarf að. Ný útgáfa á leiðbeiningum um 
neyðar- og flóttaleiðalýsingu og handbók við val á LED ljósum til utanhússnota.  
 

http://ljosfelag.is/
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Fræðslumál 
Kynningar- og fræðslumál hafa lengi verið hluti af starfi LFÍ. Á liðnu ári bar lítið á 
því starfi og er rétt að vinna bragarbót þar á. 
 
Um nokkurt skeið bauð Tækniskólinn (áður Iðnskólinn í Reykjavík) upp á nám í 
lýsingarfræði með aðkomu LFÍ varðandi skipulag og val á námsgreinum. Þetta 
nám hefur ekki verið í boði undanfarin ár og rétt er að meta hvort félagið beiti 
sér fyrir því að það verði tekið upp að nýju. Samhliða að skoða aðrar leiðir til 
eflingar lýsingarhönnunar sem fags, sem félagið getur stutt við. 
 
Það er eftirspurn eftir vönduðum og hagnýtum námskeiðum á sviði 
lýsingarhönnunar. Hér hefur félagið verðugt verk að vinna, koma á og örva 
námskeiðshald. Sem dæmi þá er tímabært að koma á námskeiði um 
neyðarlýsingu og e.t.v. tímabært að standa fyrir Dialux/Evo námskeiði. 
 

Naflaskoðun 
Það er hollt að staldra við öðru hvoru og spegla sig.  
 
Í því sambandi mætti huga að endurskoðun laga félagsins, hvernig virka þau og 
hæfa þau starfinu. Eða þarf félagið að rétta af kúrsinn? 
 
Þá er brýnt að horfa til framtíðar varðandi grundvöll LFÍ. Starfið krefst 
vinnuframlags sem að gera þarf ráð fyrir að launa á einn eða annan hátt. Hver er 
hin eiginlega þörf félagsins fyrir framlög og hvernig er þeirra best aflað? Hvað fá 
þeir sem leggja félaginu lið fyrir sinn snúð? 
 
 

Lokaorð 
 
Markmið Ljóstæknifélags Íslands sbr. 2. gr. laga félagins: 
 

Markmið félagsins er að stuðla að betri lýsingu og sjónskilyrðum og veita 
almenna, hlutlausa fræðslu um allt er varðar lýsingu og sjónstarf. Félagið 
vinnur að þessu markmiðið sínu með því að stuðla að flutningi erinda, 
umræðum, útgáfu rita, námskeiðum og sýningum eða með öðru móti er 
henta þykir. 

 
Inna þessa ramma bera að starfa og ber skýrsla liðins árs vitnisburð um að svo 
er. En það má alltaf gera betur og það má alltaf gera eitthvað annað.  
 
Komandi ár býður upp á ýmis tækifæri og það er nýrrar stjórnar að leiða félagið 
áfram á sinni vegferð. 

http://ljosfelag.is/
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