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1.

KYNNING

1.1

ÚTBJÓÐANDI

Ástjarnarkirkja í Hafnarfirði efnir til opinnar samkeppni um hönnun safnaðarheimilis að Kirkjuvöllum
1 í Hafnarfirði auk þess sem óskað er eftir hugmyndum um skipulag lóðar þar sem innbyrðis tengsl
safnaðarheimilis og kirkju eru gerð skil samkvæmt samkeppnislýsingu þessari og samkeppnisreglum
Arkitektafélags Íslands sem eru öllum aðgengilegar á heimasíðu félagsins.
Tilgangur samkeppninnar er að fá heildarsýn á skipulag lóðar Ástjarnarsóknar.
Verkefnið er áfangaskipt. Í þessum áfanga verður safnaðarheimili byggt, tengingar við næsta
nágrenni og lóð næst safnaðarheimilinu. Ekki er til fjármagn til að ráðast í kirkjubygginguna sjálfa né
frágang allrar lóðarinnar á næstu árum og því er ekki verið að óska eftir útfærslu kirkjubyggingar á
þessu stigi. Einungis er verið að leita eftir heildarsýn.

1.2

AÐDRAGANDI

Ástjarnarsókn var stofnuð árið 2001. Fyrstu árin fór starfsemi safnaðarins fram í Áslandsskóla og
Haukaheimilinu. Árið 2006 var söfnuðinum úthlutað lóð undir kirkju að Kirkjuvöllum 1 sem
bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, afhenti formlega vorið 2012.
Frá árinu 2007 hefur safnaðarstarfið farið
fram
í
bráðabirgðahúsnæði
sem
Hafnarfjarðarbær gaf en það var
upphaflega
tvær
færanlegar
kennslustofur, samtals 151 fermetri að
stærð. Söfnuðurinn standsetti þær og
aðlagaði skipan rýma að þörfum hans.
Starfið hefur vaxið jafnt og þétt á liðnum
árum og nú er svo komið að húsnæðið er
algjörlega ófullnægjandi. Því er knýjandi
þörf á byggingu nýs húsnæðis sem rúmar
starfsemina betur.
Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands bjuggu
7.535 manns í Ástjarnarsókn í lok árs 2013 sem gerir sóknina að átjándu fjölmennustu sókn landsins
af 273 sóknum. Samkvæmt aðalskipulagi Hafnarfjarðar er áætlað að heildarfjöldi íbúa í sókninni fari
yfir 17.000 manns þegar hverfið verður fullbyggt og mun sóknin þá vera meðal þriggja stærstu sókna
á Íslandi.

1.3

NÚVERANDI STARFSEMI

Þrátt fyrir þröngan húsakost fer þegar fram mjög fjölbreytt starfsemi hjá Ástjarnarkirkju. Eins og
jafnan í nýjum hverfum eru í sókninni margar barnafjölskyldur og því brýnt að geta boðið upp á
fjölbreytt starf fyrir börn og fullorðna og þarf húsnæðið að bjóða upp á möguleika til þess. Auk
hefðbundins helgihalds fer þegar fram eftirfarandi starfsemi:
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- Sunnudagaskóli
- Æskulýðsstarf
- Eldriborgarastarf
- Mömmumorgnar
- Námskeiðahald, s.s. Alfa námskeið, hjónanámskeið og 12 spora námskeið
- Kórastarf, bæði kirkjukór og barnakór
- Reglulega eru haldnar stóra/fjölsóttar tónlistarmessur
- Dagleg viðvera og hefðbundin prestverk, s.s. athafnir, viðtöl og sálgæsla prests, auk undirbúnings
starfsmanna fyrir framantalda starfsemi.
Núverandi aðstaða gerir ekki kleift að vera með nema einn viðburð í gangi í einu og stendur það
frekari uppbyggingu starfsins fyrir þrifum. Með nýju safnaðarheimili þarf að taka á þessu.

1.4

MARKMIÐ

Meginmarkmið sóknarnefndar með samkeppninni er að skapa heildarumgjörð utan um kirkju- og
safnaðarstarf sóknarinnar. Leitað er eftir raunhæfum og hagkvæmum hugmyndum um lóð og
byggingar og tenginga þeirra innbyrðis sem uppfylla væntingar til starfseminnar.
Áhersla er lögð á vandaðar, einfaldar, sveigjanlegar og hlýlegar lausnir.
Verkefnið er áfangaskipt og því er mikilvægt að fyrri áfangi framkvæmdarinnar geti staðið sjálfstæður
þar til síðari áfangi verði byggður og að tenging áfanga verði eðlileg.
Í þessum áfanga er lögð áhersla á að reisa safnaðarheimili sem er notendavæn fjölnota bygging fyrir
fjölbreytta starfsemi safnaðarins.
Sérstaklega verði tekið tillit til eftirfarandi þátta:
- Safnaðarheimilið mun þjóna hlutverki kirkju þar til kirkja verður reist. Því er mikilvægt að hafa í
huga við hönnun að bygging kirkju raski starfsemi í safnaðarheimilinu eins lítið og mögulegt er.
- Mikilvægt er að helgirými verði þannig fyrirkomið í safnaðarheimilinu að ekki þurfi að færa til
helgigripi á milli athafna til að forðast óþarfa hnjask og slit á þeim og eins til að viðhalda helgi
rýmisins.
- Einnig er mikil áhersla lögð á byggingarnar falli vel að umhverfi sínu. Hönnun miðist við
rekstrarlega hagkvæmt húsnæði.
- Val á efnum og formi sé til þess fallið að lágmarka viðhald og rekstrarkostnað innan- og utanhúss.
- Gert verði ráð fyrir að tenging kirkju sem síðar verði reist sé með þeim hætti að unnt verði að
opna yfir í safnaðarheimilið og nota það að hluta til stækkunar á kirkjuskipinu við stærstu
athafnir.
- Aðkoma með aðföng að eldhúsi verði aðgengileg og þægileg.
Sóknarnefnd Ástjarnarkirkju telur safnaðarheimili Neskirkju vera dæmi um vel heppnaða lausn hvað
varðar skipulag, nýtingarmöguleika, notkun felliveggja til uppskiptingar og aðlögunar að mismunandi
þörfum hverju sinni. Þetta má þó að sjálfsögðu leysa á annan hátt. Samkvæmt meðfylgjandi
húsrýmisáætlun er gert ráð fyrir að nettó stærð safnaðarheimilisins sé 547 fermetrar og kirkju sem
síðar verði hönnuð verði nettó 540 fermetrar.
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1.5

SJÓNARMIÐ DÓMNEFNDAR

Við mat á lausnum mun dómnefnd leggja áherslu á eftirfarandi atriði sem öll hafa jafn mikið vægi:
•
•

•
•

•

1.6

Heildarlausn húsnæðisins (byggingarlist)
Að tillagan skili vandaðri og góðri byggingarlist sem hæfi starfseminni.
Innra og ytra fyrirkomulag
Skýr grunnhugmynd með vel ígrunduðum innbyrðis tengslum og samspili við umhverfið. Gott
skipulag lóðar með tilliti til aðkomu, bílastæða og stækkunarmöguleika vegna kirkjubyggingar
síðar.
Sveigjanleiki með tilliti til áfangaskiptingar
Gott fyrirkomulag sem býður upp á samspil og sveigjanleika í notkun.
Efnisval
Að hugmyndir um efnisval hæfi starfseminni og að efni verði endingargóð og ákjósanleg með
tilliti til umhverfis- og vistfræðiþátta.
Hagkvæmni í byggingu og rekstri
Að byggingarnar uppfylli kröfur forsagnar um nettóflatarmál og óþarft umframflatarmál sé í
lágmarki.

TEGUND OG TILHÖGUN SAMKEPPNI

Keppnin er opin framkvæmdakeppni um hönnun safnaðarheimilis fyrir Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði.
Auk þess er óskað eftir hugmyndum um samspil safnaðarheimilis, kirkju og lóðar. Verkkaupi stefnir að
því að ganga til samninga við höfunda þeirrar tillögu sem dómnefnd mælir með til 1. verðlauna.
Náist ekki samkomulag á milli 1. verðlaunahafa og sóknarnefndar Ástjarnarkirkju skal dómnefnd fjalla
um málið og skila sérstöku áliti þar að lútandi.
Gögn sem ekki verða dæmd vegna formgalla eða hljóta ekki verðlaun verða endursend þátttakendum
að loknum dómnefndarstörfum. Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum tillögum, með þeim
takmörkunum sem höfundarlög setja.
Ástjarnarkirkja getur ekki skuldbundið söfnuðinn til framtíðar. Því er gert ráð fyrir að samið verði við
verðlaunahafa þessarar samkeppni um hönnun safnaðarheimilis og næsta nágrennis. Þegar að
kirkjubyggingu kemur verður samið um hana og heildarfrágang lóðar sérstaklega.
Falli Ástjarnarkirkja frá frekari áformum um að framkvæma samkvæmt 1. verðlaunatillögunni, eða
óski útbjóðandi að ráða annan arkitekt til verksins en dómnefnd hefur mælt með, skal greiða 1.
verðlaunahafa bætur vegna verkefnamissis, sem nemur 100% af upphæð 1. verðlauna, eða
kr.2.500.000.
Að samkeppni lokinni gefur Ástjarnarkirkja út sérrit þar sem höfunda verður getið, ásamt
dómnefndaráliti um allar tillögur. Ástjarnarkirkja öðlast rétt til slíkrar útgáfu án þess að greiða
höfundum fyrir.
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1.7

HÖNNUNAR OG FRAMKVÆMDATÍMI

Gert er ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun vegna verkefnisins:
-

1.8

Skilafrestur tillagna 14. nóvember 2014
Áætlað að niðurstaða dómnefndar liggi fyrir 12. desember 2014
Hönnunartími febrúar til október 2015
Framkvæmdatími október 2015 til nóvember 2016
Lok framkvæmda desember 2016

VERÐLAUN

Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð 5.000.000 krónur. Veitt verða fyrstu, önnur og þriðju
verðlaun.
1. verðlaun
2. verðlaun
3. verðlaun

1.9

2.500.000,1.500.000,1.000.000,-

FYRIRVARI UM HÖNNUN KIRKJU

Eins og áður hefur verið vikið að er ætlast til að í tillögum verði gert ráð fyrir kirkju á lóðinni sem verði
tengd safnaðarheimilinu á þann hátt að unnt verði að opna á milli bygginganna. Endanleg ákvörðun
um hvort og hvenær kirkjan verður reist bíður seinni tíma og áskilur Ástjarnarkirkja sér rétt til að efna
til nýrrar samkeppni um hana þegar til þess kemur að ráðist verði í þá framkvæmd.
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2.

LÝSING VERKEFNIS

2.1

ALMENN ATRIÐI

Verkið felst í hönnun safnaðarheimilis fyrir Ástjarnarkirkju og umhverfis þess, auk grunnhugmyndar
að staðsetningu og lögun og innra skipulagi kirkju sem síðar er áætlað að reisa á lóðinni og tengjast
skal safnaðarheimilinu. Mikilvægt er að kirkjubyggingin verði þannig staðsett að ekki skapist
erfiðleikar og hætta við byggingu hennar þar sem safnaðarheimilið verður í fullri notkun á sama tíma.
Fjármögnun verkefnisins gerir ráð fyrir að safnaðarheimilið rísi fyrst og kirkjan síðar og þurfa
keppendur að taka tillit til þessa við tillögugerðina.
Safnaðarheimilið mun því næstu 10-20 árin þjóna margslungnu hlutverki sem húsnæði fyrir daglega
starfsemi sóknarinnar.
Leitað er lausna sem sameina gott umhverfi, sveigjanleika í rýmisnotkun, og hagkvæmni í rekstri.

2.2

SAMKEPPNISSVÆÐIÐ, AÐKOMA OG UMHVERFI

Samkeppnissvæðið er reitur sem afmarkast af Ásbraut til norðurs, lóð Ásvallalaugar til austurs,
göngustíg meðfram íbúðahverfi til suðurs og meðfram Kirkjuvöllum til vesturs.
Deiliskipulag - Vellir 3. áfangi er forsenda landnotkunar í samkeppninni. Á lóðinni er gert ráð fyrir
byggingu kirkju og safnaðarheimilis, á hluta lóðar er hverfisverndað hraun og gert er ráð fyrir
bílastæðum á norður- og vesturhluta lóðarinnar.
Ásvallabraut er tengibraut, en Kirkjuvellir er safngata og m.a. akstursleið Strætó. Reiknað er með að
umferð að og um svæðið breytist nokkuð miðað við gildandi deiliskipulag, sjá kafla 2.5 Aðkoma og
umferð.
Stærð keppnissvæðis er um 12.652 fermetrar.
Stærð byggingarreits keppninnar er um 2.752 fermetrar
Sérstætt hraunlandslag og fallegar hraunmyndanir eru á svæðinu. Æskilegt er að hraunmyndanir
verði hluti af landslagsmótun. Hæst er svæðið í austasta hlutanum en þar er land í um 15 m yfir sjó. Í
Hafnarfirði eru austlægar og suðaustlægar vindáttir ráðandi eins og lesa má í texta aðalskipulags.
Suðaustanátt er aðalúrkomuátt á þessu svæði. Huga skal að skjólmyndun á svæðinu. Sjá vindrós í
aðalskipulagi.
Skipulag lóðar og hönnun bygginga verður að skoðast með tilliti til heildarumhverfis. Byggingar verða
að falla vel að landslagi. Taka skal tillit til nærliggjandi bygginga, staðhátta, útsýnis og veðurfars.
Verslun og þjónusta norðan og austan við lóð, íbúðabyggð sunnan og vestan við lóð, hringtorg og
sjávarútsýni til norð-vesturs og hraun og sýn til Ásfjalls til suð-austurs.
Ástjarnarkirkja óskar eftir að keppendur hugi sérstaklega að söfnunarsvæði (kirkjutorgi) fyrir
notendur safnaðarheimilis og kirkju. Hér er átt við söfnunarsvæði á lóð fyrir kirkjugesti við
mannmargar athafnir svo sem brúðkaup og jarðarfarir en einnig fyrir fjölnota notkun í tengslum við
safnaðarstarfið sem viðbót við safnaðarheimilið þegar unnið er í hópastarfi, leikur við börn,
grillveislur, kaffidrykkja í góðviðri, svo dæmi séu tekin.
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Ástjarnarkirkja leggur áherslu á að umferð allra á lóðinni sé örugg og skipulögð. Huga þarf að
gangandi, hjólandi og akandi umferð og tengingu við aðliggjandi umhverfi.
Óskað er eftir að landslagshönnun lóðarinnar taki mið af umhverfinu sem er mjög sérstakt í hrauninu
og að sá hluti hennar sem verður mótaður verði hlýlegur og bjóðandi.
Aðkoma að svæðinu og gegnumakstur er í dag frá Ásbraut og Kirkjuvöllum. Gert er ráð fyrir að aðal
aðkoma að kirkju og safnaðarheimili verði frá hringtorgi frá Ásbraut – Kirkjutorgi um Kirkjuvelli.
Sameiginleg bílastæði verða með Ásvallalaug og gert er ráð fyrir gegnumakstri um lóðirnar. Varðandi
kröfur um bílastæði skulu keppendur miða við kröfur deiliskipulags.
Sérstaklega þarf að huga að greiðri akstursleið og tengingu við bygginguna í tengslum við
hefðbundnar kirkjuathafnir s.s. umferð líkbíla og brúðarbíla en einnig að hefðbundinni umferð vegna
daglegs rekstrar s.s. sorphirðu og vöruflutninga.

2.3

HÚSRÝMISÁÆTLUN

2.3.1 STARFSEMISLÝSING SAFNAÐARHEIMILIS
Safnaðarheimilið þjónar daglegu safnaðarstarfi Ástjarnarkirkju. Safnaðarheimilið hýsir vinnurými
presta, tónlistarstjóra og annarra sem koma að daglegu starfi. Gert er ráð fyrir fjölnotasal sem er
skiptanlegur í minni rými fyrir fundi, viðtöl, kennslu og útleigu. Búa þarf hverja einingu tæknilega séð
(rafmagn, nettenging og skjávarpar) fyrir slíka nýtingu. Fjölnotarýmið verður notað sem kirkjusalur
þar til kirkjan sjálf verður byggð. Tryggja þarf að talað mál, söngur og tónlist berist vel í salnum.
Kirkjugripir og altari verði uppsett í helgirými svo ekki þurfi að færa það þegar aðrar athafnir en
kirkjulegar eru í safnaðarsalnum. Helgirými verði hluti salarins t.d. á bak við færanlegt þil sem opnað
er þegar kirkjulegar athafnir eru haldnar í salnum. Lögð er rík áhersla á að fjölnotasalurinn nýtist sem
stækkunarmöguleiki kirkju þegar hún verður reist, t.d. við jarðarfarir og tónleika. Því þarf að tryggja
góða innsýn og tengingu milli kirkjuskips og fjölnotasalar. Lögð er áhersla á að skipulagt verði opið
skrifstofurými fyrir 6-8 manns.
Mögulegt á að vera að nýta kaffihús sem stækkunarmöguleika við fjölnotasalinn. Æskilegt er að
forrými tengist beint kaffihúsi og framreiðslueldhúsi.
Yfirbragð safnaðarheimilisins á að vera opið, bjóðandi og notendavænt. Útfærslur og allt efnisval
skulu vera einfaldar, endingargóðar og rekstrarvænar.
Reikna þarf með að opna skrifstofurýmið sé auðvelt að finna og aðgengilegt gestum.
Safnaðarheimilið verður fyrstu árin, þar til kirkjan verður byggð, nýtt bæði fyrir safnaðarstarf og
kirkjulegar athafnir. Allt innra skipulag, útfærslur og tengsl, við útisvæði og framtíðar kirkju, þarf að
taka mið af því. Innra skipulag skal vera sveigjanlegt eins og kostur er og geta þjónað sínu hlutverki á
hvaða tíma sem er.
2.3.2 STARFSEMISLÝSING KIRKJU
Ástjarnarkirkja mun þjóna Ástjarnarsókn sem nær yfir Ásland, Velli, Skarðshlíð, Hamranes og
Vatnshlíð í Hafnarfirði. Gert er ráð fyrir 360 m2 kirkjusal, með rými fyrir u.þ.b. 300 sæti. Við þetta
bætast skrúðhús, aðstaða fyrir tónlistarfólk, anddyri, fatahengi, salerni, tæknirými og geymslur, svo
eitthvað sé nefnt. Í kirkjunni munu fara fram allar hefðbundnar kirkjuathafnir, s.s. giftingar, skírnir,
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fermingar og jarðarfarir, auk guðsþjónusta. Ástjarnarkirkja hefur lagt metnað sinn í að brydda upp á
fjölbreytni í messuformi, s.s. með gospel, pop og rokkmessum, auk hins hefðbundna messuforms og
er tónlistarflutningi, jafnt rafmögnuðum sem órafmögnuðum gert hátt undir höfði. Aðkoma, aðgengi
og aðstaða fyrir tónlistarfólk og aðra gesti sem koma fram í viðburðum kirkjunnar skal vera þannig að
ekki þurfi að fara í gegnum allt kirkjuskipið. Eins skal vera rými fyrir foreldra með ungabörn með
glervegg sem veitir innsýn í kirkjuskip. Hægt verði að opna milli kirkju og safnaðarheimilis til að
stækka kirkjuskipið við fjölmennar athafnir s.s. á stórhátíðum, við fjölmennar jarðarfarir og tónleika.
Hugsað skal fyrir aðkomu líkbíla að kirkjunni. Óskað er eftir svæði innanhúss (fordyri/kirkjutorgi) sem
gerir kirkjugestum kleift að eiga stund saman að loknum viðburðum.
2.3.3 STÆRÐARKRÖFUR
Í eftirfarandi húsrýmistöflu eru gefnar upp nettó viðmiðunarstæðir hvers rýmis fyrir sig. Hafa skal til
viðmiðunar að nettó stærð safnaðarheimilis fari ekki yfir 547m2 og kirkju ekki yfir 540m2. Gangar,
inntaksrými, tæknirými, sorpgeymslur o.þ.h. eru ekki skilgreind sérstaklega.
Kalli lausn keppenda á tengibyggingu hefur ekki verið gert ráð fyrir stærð hennar í áðurnefndum
stærðartölum.
Áætluð húsrýmisþörf kirkju er skilgreind hér að neðan. Ítrekað er að ekki er verið að biðja um
hönnun kirkju heldur er stærðin gefin upp til að keppendur geti skipulagt lóðina, tengingu við
safnaðarheimilið og staðsett byggingar á lóð þannig að úr verði heild sem falli vel að umhverfinu.
Húsrýmisáætlun fyrir safnaðarheimili og kirkju Ástjarnarsóknar í Hafnarfirði
Rými

Skilgreining á notkun

Nettó m

2

SAFNAÐARHEIMILI
Skrifstofa prests
Skrifstofa aðstoðarprests
Opið skrifstofurými
Skrifstofa tónlistarstjóra
Viðtalsrými/fundaherbergi f. 4-6
Fjölnotasalur, skiptanlegur í 4-5 hólf (fundir+kennsla)
Framreiðslueldhús, ásamt stoðrýmum
Kaffihús
Geymsla/ræsting
Stólageymsla
Forrými með fatahengi
Snyrtingar

með lítilli fundaraðstöðu
með lítilli fundaraðstöðu
Fyrir 6-8

Nýtt sem kirkjusalur. Hluti rýmisins sé
helgirými fyrir kirkjugripi
Í tengslum við fjölnotasal og með góðri
aðkomu að utan
Stækkunarmöguleiki fjölnotasalar
Í tengslum við fjölnotasal og kaffihús
Í góðum tengslum við kirkjubyggingu möguleg samnýting
2
Samtals safnaðarheimili m

20
20
60
12
25
170
40
50
30
15
40
65
547

KIRKJA
Kirkjuskip
Altari, aðstaða fyrir orgel, kór o.fl.
Skrúðhús með snyrtingu og aðstaða fyrir meðhjálpara
Ungbarnarými
Aðstaða fyrir listamenn og aðra gesti sem koma fram við athafnir

Foreldrar geti fylgst með athöfnum án
truflunar
Aðgangur beint að utan samnýting á
snyrtingu skrúðhúss

Forrými með fatahengi og snyrtingum
Samtals kirkja m

2

360
60
15
25
25
50
540
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2.4

KOSTNAÐARVIÐMIÐUN

Varðandi stofnkostnað safnaðarheimilis er lagt til grundvallar að heildarbyggingarkostnaður
safnaðarheimilis að meðtöldum frágangi vegna aðkomu að safnaðarheimili og kirkjutorgi, en án
húsbúnaðar, bílastæða og hönnunarkostnaðar, verði ekki meiri en kr. 205 milljónir króna (með VSK)
miðað við byggingavísitölu í september 2014. Í áætlun er gert ráð fyrir að byggingarkostnaður per
fermetra verði 300.000 að frátöldum hönnunarkostnaði.
Í þessari hönnunarsamkeppni er gert ráð fyrir að greiddar verði 5 milljónir til þátttakenda í keppninni.
Gert er ráð fyrir að þóknun arkitekta nemi 6% af byggingakostnaði.
Ráðgjafar dómnefndar munu leggja mat á byggingarkostnað tillagna sem koma til álita til verðlauna,
og mun kostnaður geta haft áhrif á niðurstöðu hennar. Viðhald og rekstrarkostnaður tillagnanna
verður einnig áætlaður.
Ástjarnarkirkja lítur svo á að með því að skila inn tillögum í samkeppni þessa eru þátttakendur að
samþykkja uppgefna þóknun og telja tillögu sína vera innan ramma uppgefins byggingarkostnaðar.
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3.

TÆKNILEG TILHÖGUN SAMKEPPNINNAR

3.1

ÞÁTTTÖKURÉTTUR

Rétt til þátttöku hafa:
•
•

Félagar í Arkitektafélagi Íslands
Aðrir þeir sem hafa leyfi til að leggja aðaluppdrætti fyrir skipulags- og byggingaráð Hafnarfjarðar

Auk dómara og ritara dómnefndar er þátttaka óheimil þeim sem rekur teiknistofu með dómara,
vinnur að verkefnum með hönnuðum eða er honum nátengdur. Vafatilfelli skal bera undir stjórn AÍ.

3.2

AFHENDING KEPPNISGAGNA

Samkeppnislýsinguna má finna á vefslóð Arkitektafélags Íslands www.ai.is og samkeppnisgögn verða
afhent á skrifstofu Arkitektafélags Íslands, Vonarstræti 4b, 105 Reykjavík frá og með 12. september á
milli 9.00-13.00 virka daga.

3.3

SAMKEPPNISGÖGN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Keppnislýsing þessi
Aðalskipulag - deiliskipulag Vallarhverfisins ásamt gildandi skilmálum
Skipulagsuppdrættir, eða kort af samkeppnissvæðinu í mæli¬kvarða 1:1000
Aðrir uppdrættir: Gatnahönnun í mkv: 1:500
Grunnmynd með hæðarlínum í mkv.: 1:500
Loftmynd í mkv.: 1:500
Minniskubbur með samkeppnislýsingu, grunnmyndum og öðrum uppdráttum.

3.4

KEPPNISTILLÖGUR

Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum:
1.

2.
3.

4.

Greinargerð, þar sem lýst er megin inntaki tillögunnar, helstu forsendum og markmiðum og
gerð grein fyrir helstu stærðum, uppbyggingu og efnisnotkun. Greinargerðin skal koma fram
á tillöguuppdráttunum, en henni skal einnig skila í 6 eintökum í arkastærðinni A4. Birta skal
smækkuð afrit uppdrátta í greinargerð. Greinargerðin skal að hámarki vera 1.200 orð og
letur að stærð 10 punktar eða stærra.
Afstöðumynd, með norður upp, í mkv. 1:500, sem sýnir frágang og fyrirkomulag á lóð og
næsta umhverfis.
Grunnmyndir, skurðmyndir og útlitsmyndir safnaðarheimilis í mkv. 1:200. Þessar teikningar
eiga að gefa allar upplýsingar um skipulag og notkun rýma, nettó stærðir og heildarstærð í
fermetrum. Á þessum uppdráttum skulu þátttakendur sýna útlínur og helstu kennileyti á
fyrirhugaðri kirkju og tengslum safnaðarheimilis við hana. Hér er ekki verið að óska eftir
grunnmyndum og ásýnd af fullhannaðri kirkju heldur tillögur sem á einfaldan hátt sýna
hugmyndir um rúmfang kirkju og tengsl hennar við safnaðarheimilið.
Fjarvíddar- og rúmteikningu. Keppendum er heimilt að skila slíkum teikningum en ekki er
gerð krafa um slíkt.

Teikningar skulu vera í stærð A1 (h 84,1 x b 59,4 cm) á ógegnsæjum pappír eða upplímdar á pappa og
miðast við að vera hengdar upp lóðrétt. Allur texti skal vera ritaður á vélrænan hátt.
Tillöguarkir, þar með taldar arkir með greinargerð, mega ekki vera fleiri en 2.
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3.5

FYRIRSPURNIR

Fyrirspurnir skal senda til trúnaðarmanns dómnefndar fyrir 10. október, 2014.
Hann mun leggja afrit af þeim fyrir dómnefndina. Trúnaðarmaður sendir síðan öllum skráðum
keppendum, allar fyrirspurnir, ásamt svörum dómnefndar á uppgefin netföng.
Svör við fyrirspurnum munu liggja fyrir eigi síðar en 17. október 2014.

3.6
-

-

-

-

SKILAFRESTUR, MERKING, OG AFHENDING TILLAGNA
Tillögum skal skila á skrifstofu Arkitektafélags Íslands, Vonarstræti 4b, 101 Reykjavík eigi síðar en
klukkan 13.00 þann 14. nóvember 2014. Við afhendingu tillögu til AÍ fær keppandi kvittun
merkta auðkennistölu tillögunnar.
Nægilegt er að tillögum sé komið í póst eða flugafgreiðslu fyrir lok skilafrests, enda skal vottorð
um það frá hlutaðeigandi afgreiðslumanni sent til trúnaðarmanns. Auk framanskráðs skal
keppandi strax tilkynna trúnaðarmanni með símskeyti, eða tölvupósti (trunadarmadur@ai.is), að
tillaga hafi verið send. Í skeytinu skal koma fram auðkennistala tillögunnar. Tillögum verður ekki
veitt viðtaka lengur en fimm dögum eftir að skilafresti lýkur.
Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm í hægra horni að neðan.
Ógegnsætt umslag, merkt sömu tölu og “nafnmiði”, skal fylgja tillögunni. Í umslaginu skal vera
miði með nafni, heimilisfangi símanúmeri og netfangi höfundar eða höfunda og samstarfsmanna.
Gera skal grein fyrir upphengingu í hægra horni að neðan. Tillögum skal skila ósamanbrotnum
og í flötum umbúðum. Umbúðir tillögu skal merkja á sama hátt og tillöguna og á þær skal ritaður
fjöldi tillögublaða. Teikningum í ramma eða gleri verður ekki veitt viðtaka.
Tillöguörkum skal einnig skila á PDF formi á geisladiski eða minnislykli (USB), merktum
auðkennisnúmeri tillögunnar.
Ófrávíkjanleg skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd, er að henni sé skilað á réttum
tíma og nafnleyndar sé gætt skv. samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands.

3.7

DÓMNEFND OG RITARI DÓMNEFNDAR.

Dómnefnd skipa eftirtaldir:
Tilnefndir af Ástjarnarkirkju:
-

Sigríður Sigurðardóttir, arkitekt, formaður
Erlendur Geir Arnason, vél og iðnrekstrarfræðingur,fyrrverandi sóknarnefndarmaður

Tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
-

Þórhallur Sigurðsson, arkitekt

Ritari dómnefndar er Sigurður Erlingsson, viðskiptafræðingur, MBA
Dómnefnd áskilur sér rétt til að kalla til eftirfarandi ráðgjafa.
•
•
•
•
•

Kjartan Jónsson, sóknarprestur Ástjarnarkirkju
Hermann Björn Erlingsson, í bygginganefnd Ástjarnarkirkju
Sigurður Haraldsson verkfræðingur, í bygginganefnd Ástjarnarkirkju
Geir Jónsson, formaður sóknarnefndar Ástjarnarkirkju
Matthías V. Baldursson, tónslistarstjóri Ástjarnarkirkju
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•
•
•

3.8

Sigurður Þórisson, arkitekt og kirkjuvörður Ástjarnarkirkju
Hólmfríður S. Jónsdóttir, forstöðukona sunnudagaskóla Ástjarnarkirkju
Kristján Stefánsson, verkfræðingur

TRÚNAÐARMAÐUR

Nafn:
Heimilisfang:
Sími:
Netfang:

3.9

Helga Guðjónsdóttir
Vonarstræti 4 b, 101 Reykjavík
+ 354 848 3306 /780 2228
trunadarmadur@ai.is

ÚRSLIT

Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum fyrir 12. desember 2014.
Strax og nafnleynd hefur verið rofin verður höfundum tillagna sérstaklega tilkynnt um niðurstöður
dómnefndar.
Fréttatilkynning um úrslit verður birt fjölmiðlum. Í henni kemur fram hvaða tillögur hafa hlotið
verðlaun og hverjir eru höfundar þeirra tillagna. Dómnefnd mun gefa út heildarumsögn um keppnina
og sérálit um þær tillögur sem hljóta verðlaun.

3.10 SÝNING
Haldin verður sýning á öllum keppnistillögum, sem uppfylla skilyrði keppninnar, við fyrsta tækifæri
eftir að dómnefnd hefur lokið störfum. Tillögurnar verða sýndar undir höfundarnafni.
Gegnumgangur, þar sem dómnefnd fer yfir dæmdar tillögur, verður haldinn að keppni lokinni.

3.11 AFHENDING KEPPNISTILLAGNA
Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur afhentar til varðveislu að sýningu lokinni.
Eigendur tillagna munu hafa aðgang að þeim að höfðu samráði við starfsfólk safnsins.

3.12 SAMÞYKKI KEPPNISLÝSINGAR
Keppnislýsing þessi ásamt samkeppnisreglum AÍ er grundvöllur keppninnar.
Keppnislýsingin er samþykkt af sóknarnefnd Ástjarnarkirkju,
dómnefndarmönnum.

stjórn Arkitektafélags Íslands og

Fyrir hönd Ástjarnarkirkju

Geir Jónsson, formaður sóknarnefndar
Fyrir hönd Arkitektafélags Íslands

Sigríður Ólafsdóttir, formaður AÍ
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Dómnefnd

Sigríður Sigurðardóttir, arkitekt, formaður

Erlendur Geir Arnarson, vél og iðnrekstrarfræðingur, f.v. sóknarnefndarmaður

Þórhallur Sigurðsson, arkitekt FAÍ og MAA
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VIÐAUKI
Safnaðarheimili Neskirkju
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Afstöðumynd lóðar
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