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Ávarp formanns 

Kæru LFÍ félagar.  

Miklar breytingar hafa fylgt árinu 2020 og       
höfum við ekki farið varhluta af þeim í        
ljósaheiminum bæði hér á landi og erlendis.       
Frestanir á ráðstefnum og viðburðum eins og       
Light & Building, Íslensku    
lýsingarverðlaununum, Nordisk Lyspris,   
Salone del Mobile, Darcroom og fleiri      
viðburðum urðu óhjákvæmileg ákvörðun í ljósi      
aðstæðna í samfélaginu á tímum Covid 19. Að        
lokum þurfti að hætta við sýningu eins og Light         
& Building eftir að búið var að fresta henni         
fram í september 2020, nokkrir viðburðir voru       
færðir á netið og streymt eins og Nordisk lyspris og Darcroom og aðrir því miður               
horfið á braut líkt og PLDC sem lagði niður starfsemi sína á árinu.  

Með slíkum breytingum koma líka tækifæri, tækifæri til að gera hlutina öðruvísi og             
horfa á stærri myndina. Framleiðendur hafa í auknu mæli fært kynningar sínar á             
netið og ná þannig til meiri fjölda ásamt því að ferðalög verða óþörf. Söluaðilar              
lýsingarbúnaðar hér á landi hafa verið ötulir í að bjóða upp á slíka fyrirlestra þar               
sem framleiðendur halda vörukynningar og almenna fræðslufyrirlestra í gegnum         
netið. Við ljósafólk hér heima á Íslandi fögnum að sjálfsögðu slíku fyrirkomulagi            
þar sem sannarlega hefur erfiðara fyrir flesta að sækja framleiðendur heim eða            
fyrirlestra á þeirra vegum vegna fjarlægðar. 

Framboð á námi í lýsingarfræðum og námskeið       
tengd lýsingu er sífellt að aukast og þáttaka        
sömuleiðis. Í meistaranámi rafvirkja er boðið upp á        
lýsingartækni á hverri önn, LED námskeið hafa       
verið haldin í nokkur ár sem      
endurmenntunarnámskeið hjá Rafmennt og í ár var       
einnig boðið upp á námskeiðið á Egilsstöðum.       
Önnur námskeið eins og DALI stýringar, grunn- og        
framhaldsnám er einnig í boði og í ár var í fyrsta           
skipti haldið LED námskeið sérhannað fyrir tæknimenn í sjónvarps- og          
viðburðalýsingu. Fleiri námskeið líkt og ljós í skip og báta, DIAlux götulýsing,            
lýsingarkröfur í BREEAM og neyðarlýsing eru einnig á döfinni.  
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Námskeiðið Neyðarlýsingarkerfi -   
Staðlar sem öflug verkfæri hefur     
einnig verið í boði hjá Staðlaráði      
síðustu misseri. Í Háskólanum í     
Reykjavík er boðið upp á 15 vikna       
nám í lýsingarfræðum innan    

Rafiðnfræðinnar og er met fjöldi nemenda í því námi í ár eða 54 nemendur.              
Ekkert nám er í boði í lýsingarhönnun á Íslandi en fleiri skólar erlendis hafa verið               
að bjóða upp á fjarnám sem fólk er hvatt til að skoða sem hefur samband við LFÍ                 
í leit að námi í lýsingarhönnun.  

Þróun í lýsingartækni síðustu ára hefur flotið fram, staðlar, ljóstækni, kröfur um            
orkusparnað, sjálfbærniviðmið, vísindi, mælingar á ljósi, upplýsingar um ljósgjafa         
og skilningur á ljósi hefur breyst mikið og þróast sífellt í átt til betri vegar. Margt                
hefur einnig staðið í stað og ekki þróast með líkt og staðlar, námsefni og              
leiðbeiningar.  

Við í Ljóstæknifélagi Íslands verðum að gæta þess vörð að færast með þessari             
þróun í okkar umhverfi, staðna ekki í fræðslu til okkar félagsmanna og            
almennings, standa vörð um reglur og staðlaumhverfi hér á landi sem og að láta              
til okkar taka í norrænu og alþjóðlegu starfi innan lýsingarbransans.  

Stjórn LFÍ hefur verið að skoða undanfarið hvernig hægt sé að koma aftur á vinnu               
við að bjóða félögum LFÍ upp á fræðsluefni og leiðbeiningar líkt og gert var með               
útgáfu rita hér eitt sinn en útgáfa slíkra rita hefur farið fækkandi á             
norðurlöndunum vegna örrar þróunar í lýsingartækni og mikils kostnaðar við          
útgáfu sem aðallega er styrkt af vinnuframlagi sérfræðinga. Sífellt fleiri rit eru            
einnig einungis orðin aðgengileg sem     
vefrit. Viðræður norrænu félaganna    
við Norðmenn hafa verið í gangi um       
þýðingu á þeirra ritum yfir á      
sameiginlegt tungumnál, ensku, en    
engar ákvarðanir hafa verið teknar í      
þeim efnum. Eitt af því flotta starfi       
sem við í LFÍ höfum horft til með von         
um frekara samstarf er ný rödd innan       
lýsingarbransans, Lighting Europe, sem er með aðsetur í Brussel og er fulltrúi 33             
fyrirtækja og landssamtaka. Með þáttöku LFÍ í slíku starfi getur aðgengi           
félagsmanna að leiðbeiningum og frekara fræðsluefni stórbatnað og tækifæri         
gefst til að hafa áhrif inn í alþjóðastarf lýsingarbransans.  
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Aðalfundur 2019 

Aðalfundur Ljóstæknifélags Íslands var haldinn í nýjum fjölnota fundarsal         
Sveitarfélagsins Garðabæjar að Garðatorgi þann 26. maí 2019. Dagskrá var með           
hefðbundnu sniði og eftir dagskrá fengu gestir fundarins að skoða ný salarkynni            
og boðið var upp á létta drykki og veitingar. 

Meðal samþykkta og umræðuefna á fundinum voru: 

● Félagsgjöld á fyrirtæki voru hækkuð eftir beiðni aðalfundar árið áður að           
skoða hækkun aðildargjalda með því markmiði að auka getu félagsins í að            
halda viðburði og standa að útgáfu rita. Einstaklingsaðild stóð í stað.  

● Ný heimasíða var kynnt aðalfundinum sem farið hafið í loftið þann sama            
mánuð, eða 16.maí á alþjóðadegi ljóssins. 

● Formaður fór yfir Norrænu lýsingarverðlaunin 2018 sem haldin voru í          
Helsinki og þóttu heppnast vel. 

● Breytingar voru gerðar á lögum félagsins sem höfðu verið óbreytt frá árinu            
2009. Lögin sem nú heita félagssamþykktir voru aðallega aðlagaðar að          
nútímalegri félagssamþykktum og skerpt á orðalagi.  

Stjórn LFÍ 2019-2020 

Ný stjórn félagsins var kosin á aðalfundinum og komu tveir nýjir aðilar inn í stjórn 
á oddatöluári eða tveir meðstjórnendur. Stjórn var þannig skipuð:  

 

Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, formaður 
Örn Guðmundsson, gjaldkeri 
Lára Sigríður Örlygsdóttir, meðstjórnandi 
Kristján Sigurbergsson, meðstjórnandi 
Reynir Örn Jóhannesson, meðstjórnandi 

 4 



Ársskýrsla LFÍ 2019-2020 

Fráfarandi stjórnarmeðlimir voru Tinna Kristín Þórðardóttir, lýsingarhönnuður hjá 
Verkís og Stefán Agnar Hjörleifsson, lýsingarráðgjafi hjá Jóhanni Ólafssyni. 
Ljóstæknifélagið þakkar þeim innilega fyrir sín störf í þágu félagsins. 

Haldnir voru 4 stjórnarfundir á liðnu starfsári. Þar voru til umfjöllunar og afgreiðslu 
þau mál sem stjórn setur sér fyrir á hverju stjónarári.  

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu málum sem unnið var að á starfsárinu.  

 

Vefsíða og samfélagsmiðlar  

Ljóstæknifélagið heldur úti heimasíðu fyrir helstu upplýsingar um félagið og 
er Facebook aðal fréttasíða félagsins. Allra átta sér um uppfærslu og 
hýsingu á vefnum. Á árinu hefur upplýsingum um félagið og félagsaðild 
verið bætt inn, stofnuð hefur verið sérstök viðburðasíða sem sýnir viðburði 
og námskeið á vegum félagsins og annarra tengdra aðila og síða Íslensku 
lýsingarverðlaunanna hefur verið endurbætt. Á facebook síðu félagsins er 
fréttum af heimasíðunni og aðrar fréttir tengar ljósi endurbirt.  

 
Skjáskot af vefsíðunni www.ljosfelag.is 
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Íslensku lýsingarverðlaunin 2020 

Íslensku lýsingarverðlaunin eru verðlaun sem veitir frumlegum, skapandi 
og snjöllum hugmyndum sem eru útfærðar á framúrskarandi hátt 
viðurkenningu og haldin á tveggja ára fresti. Verðlaunakvöld átti að fara 
fram í lok mars en vegna Covid 19 þurfti að fresta þeim tímabundið og svo 
að lokum var tekin sú ákvörðun að tilkynna verðlaunahafa án 
verðlaunaafhendingar þann 17.apríl sl. 

Opnað var fyrir tilnefningar 21.febrúar og bárust samtals 16 tilnefningar í 4 
flokkum, þær voru: 

 
● Vök-baths 
● Samkomubrúin og umhverfi  
● Kópavogskirkja  
● Hjartadeild Landspítalans  
● Kjarval Vinnustofa  
● Þjónustuhús Svartsengi  
● Gamla Steinbryggjan  
● Sveinatunga - Fjölnota fundar- 

og móttökusalur Garðatorgi  

● Infinity room í jóla Pop-up 
verslun Nocco  

● Sole-Luna  
● Heimaklettur Vestmannaeyjum  
● Klambratún 
● The Retreat at the Blue Lagoon 
● Naustareitur 
● Organs 
● Lífsblómið-Handritahús  

 

Í ár var tekin sú ákvörðun að setja gjald á hverja innsenda tillögu til að 
standa undir kostnaði við dómnefndarstörf og umsjón með innsendingu 
verkefna. Félagar í Ljóstæknifélagi Íslands greiddu 7.000 krónur fyrir 
hverja innsendingu og aðrir 12.000 krónur. 

Dómnefnd í ár var svo skipuð:  

Örn Guðmundsson  
Ágúst Gunnlaugsson 
Soffía Valtýsdóttir  

Dómnefndarstörf gengu vel og vegna aðstæðna bæði í samfélaginu og 
einnig vegna búsetu erlendis fóru þau fram í fjarfundum sem þótti vel til 
takast að sögn dómnefndar.  
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Í ár var í fyrsta skipti hannað merki verðlaunanna 
sem verðlaunahafar geta sett inn í sitt 
auglýsingaefni, heimasíður o.fl. Þetta gefur bæði 
verðlaununum ákveðið andlit og verðlaunahöfum 
enn frekara tækifæri á að kynna verðlaunaverk 
sín. Hönnuður merkisins er Arnar Geir Ómarsson 
teiknari FÍT hjá Helsinki. Merkið táknar 
ljósstreymi frá mismunandi ljósgjöfum og er 
fyrirmynd merki Ljóstæknifélagsins.  

 

Þau verkefni sem hlutu Íslensku lýsingarverðlaunin í ár eru: 

 
Lýsingarverkefni utanhúss - Gamla Steinbryggjan   Lampar og ljósabúnaður - Sole-Luna 
 

 
Lýsingarverkefni innanhúss     Opinn flokkur - Organs 
- The Retreat at the Blue Lagoon 
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Norrænu lýsingarverðlaunin 2020 

Norrænu lýsingarverðlaunin eða Nordisk lyspris (e.Nordic lighting design 
awards) áttu að þessu sinni að fara fram í Danmörku í október en snemma 
í vor tók danska félagið DCL þá ákvörðun að fresta verðlaununum til 2012. 
Norrænu félögin funduðu í kjölfarið og tóku þá ákvörðun að frekar en að 
fresta þeim til næsta árs að finna leið til að halda þau með öðrum hætti. 
Vinnuhópur var stofnaður sem hélt utanum skipulagningu en í þeim hópi 
voru Katia frá Noregi, Rósa á frá Íslandi og Mikael frá Svíþjóð. Hópurinn 
bar svo sínar tillögur undir norrænu félögin. Að lokum var tekin sú 
ákvörðun að halda verðlaunin á netinu og sýna frá þeim með lifandi 
streymi. Mikil vinna fór í að skipuleggja viðburðinn því enginn vissi þá 
hvernig ætti að skipuleggja slíkan viðburð og hvað þá streyma honum, 
tíminn var einnig naumur þar sem ákveðið var að halda viðburðinn 20.maí 
2020. Viðburðurinn þótti takast vel og upptöku er að finna á Facebook síðu 
Nordisk lyspris verðlaunanna. 

 

Tvö verkefni voru valin af dómnefnd hér á landi til þáttöku í Norrænu 
verðlaununum, The Retreat at the Blue Lagoon og Gamla steingbryggjan. 
Ágúst Gunnlaugsson var skipaður dómari fyrir Íslands hönd.  

  
The Retreat at the Blue Lagoon,             Gamla steinbryggjan (The old pier)  
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Önnur tilnefnd verkefni voru:  

Restaurant Noma, Denmark  
Aurora Experience, Finland  
Helsinki metro stations, Finland  
Holmestrand station, Norway 
Restaurant Under, Norway  
Ekonomikum, Sweden  
Restaurant Frantzén, Sweden 

Finnar urðu hlutskarpastir að þessu sinni en verkefnið Helsinki metro 
stations þótti bera alla þá þætti norrænnar lýsingarhönnunar sem dæmt er 
eftir skv. skilgreiningum verðlaunanna.  

Umsögn dómnefndar:  

”The project is highly innovative – these are not your typical metro stations – yet at the same time 
visually durable; the jury believes that these environments will also remain pleasant and memorable 
over time”, says the chair of the jury Ourania Georgoutsakou. 

Jury further states, ”The lighting is a very 
well-integrated part of the architecture. 
There is a great variety among different 
stations, and yet every station remains 
within the lighting concept as a whole. 
Every station is unique but still – even in 
this huge project – one can see the 
resemblance between them. Ingenuity best 
describes this project – the lighting 
designers have been very successful in 
developing and applying many different 
solutions. The jury also very much 
appreciates how light is used on vertical 
surfaces and behind glass. This gives the 
feeling of a larger space and facilitates 
orientation.” 

 

Norrænt samstarf 

Norrænu félögin hittust ekki á skipulögðum fund þetta starfsárið vegna 
Covid 19 þar sem fundur hafði verið skipulagður í Frankfurt í kringum 
sýninguna Light & Building í mars sem var svo frestað til september og 
loks aflýst. Hins vegar funduðu félögin reglulega saman í gegnum 
fjarfundarbúnað í undirbúningi á Norrænu lýsingarverðlaununum 2020. 
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Anne Bay framkvæmdastjóri danska ljóstæknifélagsins Dansk Centre for 
lys DCL hætti í endan október 2019 eftir farsæl 7 ár í starfi fyrir félagið. 
Niels Knudsen formaður DCL tók tímabundið við hennar stöðu áður en  
Per Reinholdt tók við stöðunni í byrjun árs 2020. 

Norræna samstarfið heldur áfram að vera gott og mikilvægt að halda 
samstarfinu áfram. 
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