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Ársskýrsla Arkitektafélags Íslands 2015

Frá Stjórn
Kæru félagar.
Síðasta starfsár hefur verið viðburðarríkt
fyrir arkitekta og liðið hratt. Það
byrjaði með stormi, í bókstaflegri
merkingu, á Hönnunarmars og endaði
á nýrri framtíðarsýn sem varð til á
stefnumótunarfundi félagsins nú í byrjun
árs. Hér verður tæpt á helstu viðburðum
og málefnum félagsins á liðnu starfsári.
Hönnunarmars
Arkitektar tóku virkan þátt í
Hönnunarmars 2015 með því að sýna,
skipuleggja og halda fyrirlestra, en einnig
með því að njóta þess sem boðið var upp
á sem gestir. Arkitektar áttu beinan þátt
að a.m.k. þremur viðburðum:
- Hæg breytileg átt. Sýning í Hafnarhúsinu
á niðurstöðum rannsóknarverkefnis
sem miðaði að því að leita lausna á
húsnæðisvanda samtímans með tilliti til
vistvænna þátta. Fjórir þverfaglegir hópar
tóku þátt í verkefninu.
- Kaffihús byggingarlistarinnar. AÍ stóð fyrir
bókakaffi og fyrirlestrum í Bíó paradís fyrir
arkitekta og áhugamenn um arkitektúr
og skipulag í Bíó paradís. Viðburðinum
lauk með sýningu og umræðum um
dönsku myndina Human Scale.
- Samsýning arkitekta. Fjögur
samtímaverkefni ungra arkitekta voru
sýnd í Ráðhúsinu.

Framhaldsaðalfundur
Þann 28. apríl á síðasta ári var haldinn
framhaldsaðalfundur þar sem ekki hafði
tekist að ganga frá vissum atriðum á
aðalfundi félagsins þann 26. febrúar. Á
dagskrá fundarins fór fram kosning eins
fulltrúa í menntamálanefnd og tveggja
fulltrúa í laganefnd. Þá var einnig stutt
kynning frá Almenna lífeyrissjóðnum um
lífeyrismál.
Norrænn stjórnarfundur
Í byrjun október síðast liðnum var
haldinn fundur stjórna norrænu
arkitektafélaganna. Fundurinn átti
sér stað í Stokkhólmi í boði Sænska
arkitektafélagsins. Aðalheiður Atladóttir,
formaður AÍ, og Hallmar Sigurðsson,
framkvæmdastjóri AÍ, voru fulltrúar
Íslands. Að auki mættu fulltrúar
arkitektafélaga í Noregi, Danmörku,
Finnlandi og Færeyjum.
Athygli vakti ný stefna í byggingarlist
og hönnun hjá sænskum stjórnvöldum
sem kynnt var á fundinum. Markmið
stefnunnar er að styrkja og undirstrika
mikilvægi byggingarlistar og hönnunar
fyrir einstaklinginn, nærsamfélagið og
samfélagið í heild m.t.t. vistvænna þátta.
Bar mönnum saman um að stjórnvöld
hinna Norðulandanna gætu tekið sér
þessa stefnu til fyrirmyndar. Fulltrúar
Íslands sögðu frá menningarstefnu í
mannvirkjagerð hér á Íslandi.
Allir fulltrúar á fundinum voru sammála
um að norrænt samstarf væri mikilvægt
og lýstu yfir vilja til meira samstarfs í

framtíðinni. Við getum lært hvert af öðru
og stutt hvert annað í meira mæli en við
gerum nú.
Önnur mál sem rædd voru var meðal
annars Feneyjatvíæringurinn sem haldinn
verður í maí. Ísland tekur ekki þátt í formi
sýningar í ár. Hugmyndir um norrænt
tímarit um arkitektúr voru rædd, en mikill
áhugi er fyrir því að stofna til útgáfu blaðs
og veftímarits sem endurspeglar norræna
byggingarlist samtímans.
Fundarmenn samþykktu sameiginlega
yfirlýsingu í lok fundar:
“De nordiska länderna har en tradition av
en nationell arkitekturpolitik. Det senaste
året har dock ambitionsnivån skalats ner
i många av länderna. Det är positivt att
Sverige nu har chansen att vända den
trenden.
Utredningens förslag för den nationella
politiken för arkitektur, form och design tar
sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv
som de kallar gestaltad livsmiljö. Det är
ett bra uttryck då förståelsen måste finnas
att hela vår livsmiljö – allt som omger
oss i en byggd miljö - är just gestaltat, det
vill säga utformad eller designad. Och
det kan göras på ett bra sätt eller på ett
dåligt sätt – den gestaltade livsmiljön
kan hjälpa eller stjälpa. Det är genom att
förstå och förbättra förutsättningarna för
bra arkitektur, form och design som våra
livsmiljöer kan förbättras avsevärt - bra
arkitektur kräver mer än bra arkitekter.
Under allt för lång tid har nationell
politik behandlat arkitektur som en yta
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Mynd frá norrænum stjórnarfundi í Stokkhólmi
istället för att se arkitekturen som ett
kraftfullt verktyg. Därför är det positivt
att utredningens förslag så tydligt tar sitt
avstamp i våra stora samhällsutmaningar
som urbanisering, klimatförändringar
och bostadsbrist och hur arkitektur, form
och design kan hjälpa till att möta dessa.
Arkitektur kan inte ses som något som
ställer till det när vi måste bygga mycket
och snabbt. Tvärtom är perspektivet
gestaltad livsmiljö extra viktigt nu när våra
städer växer snabbt.”
Sveriges Arkitekter, Norske Arkitekters
Landsforbund, Arkitektafelag Färöarna,
Akademisk Arkitektforening, Finlands
Arkitektforbund og Arkitektafélag Íslands
BÍL
Bandalag íslenskra listamanna
samanstendur af fagfélögum listamanna
og skapandi greina. Arkitektafélag Íslands
er eitt fjórtán félaga listamanna sem
mynda bandalagið og situr formaður AÍ
fasta fundi bandalagsins. Stjórn BÍL kemur
saman til reglulegra funda eða um 10
sinnum á ári, auk þess að halda sérstaka
fundi, til að mynda samráðsfundi með
borgaryfirvöldum og menningar- og
menntamálaráðherra, svo dæmi sé tekið.
Starfsáætlun BÍL
Á aðalfundi BÍL í febrúar 2015 var
samþykkt að hrinda í framkvæmd
“Sóknaráætlun skapandi greina” með því
að koma henni í opinbera umræðu og á
framfæri við stjórnvöld. Í stefnuyfirlýsingu
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sitjandi ríkisstjórnar er skýrt tekið fram
að leggja eigi áherslu á að styðja við
skapandi greinar á kjörtímabilinu, gera
listnám aðgengilegt og viðurkennt, auk
þess sem gera eigi úttekt á starfsumhverfi
skapandi greina með það að markmiði
að þær eflist og sæki fram. Í samræmi við
sóknaráætlunina leggur BÍL áherslu á þátt
listanna í þróun skapandi atvinnugreina
um land allt og mikilvægt samspil lista,
menningar og atvinnulífs.
Meðal annarra atriða í starfsáætlun BÍL
fyrir árið var að vinna að uppbyggingu
atvinnutækifæra fyrir listafólk um land
allt, m.a. með þátttöku í verkefnum
á vettvangi landshlutasamtaka
sveitarfélaga í samstarfi við menningarráð
landshlutanna. Þá leggi BÍL rækt við
virkara samtal við ferðaþjónustuna og við
stjórnvöld um hlut lista og menningar
í auknum straumi ferðafólks til Íslands
er eitt af áherslumálum stjórnar BÍL og
mikilvægi þess að listir og menning fái
sess innan ferðamálastefnu landsins.
Ársskýrsla BÍL
Verkefnin á liðnu starfsári voru mörg
og fjölbreytt og lét BÍL til sín taka á
ýmsum sviðum. BÍL sendi inn umsögn í
nóvember á síðast liðnu ári á fjárlögum
fyrir árið 2016, byggða á sjónarmiðum
einstakra aðildarfélaga. Farið var fram á
hækkun ýmissa liða, en það hafði ekki
mikil áhrif og voru fjárlög samþykkt á
Alþingi í desember í nær óbreyttri mynd.
BÍL var umsagnaraðili frumvarpa á sviði
höfundarréttar og hefur BÍL ákveðið að

efna til málþings um þau málefni nú í
mars. Á samráðsfundi BÍL og mennta- og
menningarmálaráðherra var í apríl síðast
liðnum rætt um sóknaráætlun skapandi
greina. Stjórn BÍL þykir að stjórnvöld
hafi ekki fylgt sinni stefnu á því sviði
nægilega vel eftir í verki, en ráðherra
kynnti umbætur og eflingu á ýmsum
sviðum og tók vel í sóknaráætlun BÍL. Á
samráðsfundi BÍL og borgaryfirvalda var
þjónustusamningur endurnýjaður um
samvinnu á sviði menningarmála, en
ákvörðun um framlag borgaryfirvalda til
BÍL er óbreytt þó að bent hafi verið á að
leiðrétta þurfi þá upphæð í samræmi við
verðlagsþróun síðustu ára.
Meðal verkefna framundan hjá BÍL er
barátta fyrir bættu lagaumhverfi höfunda
og eigenda flutningsréttar. Lögð verður
áhersla á kynningarmál menningar og
lista og að efla samstarf á norrænum og
alþjóðlegum grundvelli. Loks ber að nefna
virkara samtal við ferðaþjónustuna og við
stjórnvöld um hlut lista og menningar í
auknum straumi ferðafólks til Íslands, en
það er eitt af áherslumálum stjórnar BÍL
og mikilvægi þess að listir og menning fái
sess innan ferðamálastefnu landsins.
Hægt er að nálgast ítarlega ársskýrslu á
heimasíðu BÍL.
SAMTAL
Síðast liðið haust hleypti AÍ af stokkunum
félagsfundaröð sem nefnist SAMTAL.
Markmið með þeim er að skapa
vettvang fyrir félagsmenn til að fjalla
um málefni líðandi stundar á sviði

Mynd frá Stefnumótunarfundi
AÍ í Elliðavatnsbæ
arkitektúrs og skipulagsmála. Þrír fundir
hafa verið haldnir. Fyrsti fundur var
haldinn í september um Landsbankann
og fyrirhugaða samkeppni um nýjar
höfuðstöðvar hans. Næsti fundur var
haldinn á alþjóðlegum degi arkitektúrs,
þann 5. október síðast liðinn. Þema
var vistspor byggingariðnaðarins og
mikilvægi vistvænnar hugsunar við
hönnun og framkvæmd hins manngerða
umhverfis. Síðasta SAMTAL sem haldið
var fjallaði um Hönnumarmiðstöð Íslands
og AÍ. Hann var til upplýsingar fyrir félaga
um hlutverk Hönnunarmiðstöðvarinnar
og hvernig AÍ getur nýtt sér tækifæri
sem felast í að vera aðildarfélag að HMÍ.
Stjórn AÍ leggur áherslu á að félagar geti
komið hugmyndum að umfjöllunarefni á
framfæri í gegnum skrifstofu AÍ (ai@ai.is).
HA og nýr rithópur
Tímaritið HA sem Hönnunarmiðstöð
Íslands stendur fyrir (og um leið öll
aðildarfélög þess) kom í fyrsta skiptið
út í mars síðastliðnum. Í ritstjórn síðasta
árs sat Sigríður Maack, arkitekt FAÍ, og
Bjarki Gunnar Halldórsson, arkitekt FAÍ,
sat í fulltrúaráði f.h. AÍ. Á heimasíðu HA
segir: HA er tímarit sem miðar að því að
efla þekkingu á hönnun og arkitektúr og
sýna áhrif og mikilvægi góðrar hönnunar.
Efnistök ritsins rista undir yfirborðið og
veita dýpri sýn á hönnunarsamfélagið hér
á landi.
Samkvæmt lögum AÍ þá er ritnefnd ekki
ein af fastanefndum AÍ. Fyrrum ritnefnd
AÍ og og stjórn voru sammála um að

nauðsynlegt væri að nefnd eða hópur
félaga sinnti áfram ritstörfum fyrir hönd
félagsins - ekki síst til þess að bregðast
við mikilli umræðu um arkitektúr og
skipulagsmál. Stofnaður var nýr rithópur
og AÍ auglýsti eftir áhugasömum til
þess að taka þátt. Viðbrögð voru í fyrstu
ekki mikil, en smám saman fjölgaði í
hópnum. Fyrsti formlegi fundurinn var
haldinn í janúar síðast liðnum. Nú þegar
er hópurinn byrjaður að skrifa og rýna
greinar. Markmiðið er að stuðla að meiri
og faglegri umræðu um arkitektúr og
skipulagsmál bæði á prenti og á hinum
ýmsu samfélagsmiðlum og að styðja
við kollega sem vilja birta greinar á
opinberum vettvangi.
Stefnumótun
Stjórn AÍ stóð fyrir stefnumótun félagsins
í janúar síðast liðnum, Capacent sá um
ráðgjöf. Markmiðið var að heyra hvert
félagsmenn vilja sjá félagið stefna næstu
árin og hvaða atriði félagsmönnum
finnst að leggja eigi áherslu á. Send var
út spurningakönnun til að kanna viðhorf
félagsmanna til ýmissa þátta og í kjölfarið
var haldinn fundur. Öllum félagsmönnum
var frjálst að taka þátt, margir skráðu sig
og mættu 16 til leiks. Áberandi var að
kynningarmál voru mönnum ofarlega í
huga, til að mynda kynning á starfsemi
arkitekta og mikilvægi hins manngerða
umhverfis. Voru þátttakendur sammála
um að vel hafi tekist til.

Framkvæmdastjóri AÍ
Hallmar Sigurðsson, framkvæmdastjóri AÍ,
féll frá þann 30. janúar síðast liðinn. Hann
hafði verið í veikindaleyfi frá því í október
síðasta haust, en sinnti störfum að
einhverju leyti fram í nóvember. Hallmar
var mikilvægur hlekkur í starfi félagsins
og sinnti hinum ýmsu verkefnum. Mikill
missir er að honum fyrir samstarfsfólk og
félaga í AÍ.
Laus staða framkvæmdastjóra var auglýst
í janúar. Fjórtán umsóknir bárust og
þegar þetta er skrifað er ráðningarferli
ekki lokið.
Verkefni framundan
Eins og fram hefur komið þá voru
kynningarmál og fræðsla ofarlega í huga
þátttakenda á stefnumótun AÍ. Sú mikla
umræða sem hefur verið á opinberum
vettvangi um arkitektúr og skipulag
er tækifæri sem við arkitektar getum
gripið á lofti og nýtt okkur. Ljóst er að
almenningur hefur mikinn áhuga á
þessu málefni, en umræðan sýnir að e.t.v.
þurfum við að nálgast efnið á nýjan og
öflugri hátt. Stjórn AÍ mun leggja áherslu
á þessi mál á næstunni í samráði við nýjan
framkvæmdastjóra, nefndir og almenna
félagsmenn.
Stjórnin
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Minning um Hallmar
Sigurðsson
Það var þungbært að heyra að okkar kæri
samstarfsmaður og vinur væri fallinn frá.
Hallmar Sigurðsson hóf störf sem
framkvæmdastjóri hjá Arkitektafélagi
Íslands haustið 2010 og sinnti störfum
fyrir félagið fram í nóvember 2015 af alúð
og dugnaði þrátt fyrir hetjulega baráttu
við veikindi sín.
Starf Hallmars hjá Arkitektafélagi Íslands
var fjölþætt og krefjandi. Hann vílaði
ekkert fyrir sér og var snöggur að bregða
sér í alls konar hlutverk fyrir félagið. Hann
var leikari og leikstjóri að mennt en hafði
um leið mikla innsýn í byggingarlistina
sem endurspeglaðist vel í störfum hans.
Sem framkvæmdastjóri veitti hann
ýmsa þjónustu og ráðgjöf varðandi
samkeppnir í náinni samvinnu við stjórn
og samkeppnisnefnd félagsins. Að auki
sótti hann um ýmsa styrki og aflaði
meðal annars tekna til að flokka og skrá
teikningasöfn og önnur gögn arkitekta
sem fóru á Þjóðskjalasafn. Kynningarmál
voru á hans höndum og mótaði hann þar
áhugaverða viðburði, eins og málþing og
bókakynningar, þar sem næmni hans fyrir
málefnum arkitekta skein í gegn.
Hallmar var hæfileikaríkur á mörgum
sviðum. Hann samdi ljóð, málaði og
stundaði hestamennsku, svo eitthvað
sé nefnt. Hann hafði dáleiðandi rödd
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og það var unun að heyra hann segja
skemmtilegar sögur úr viðburðaríku
lífi sínu. Eftirminnilegt er þegar hann
kom á stjórnarfund síðast liðið haust
í veikindaleyfi sínu þar sem hann
ætlaði þó aðeins að hlusta á það sem
fram fór og taka því rólega á sófa
einum í fundarherberginu. Ástríðan
fyrir málefnum fundarins tók þó fljótt
yfirhöndina og í lok fundar lá hann á
sófanum og jós úr viskubrunni sínum eins
og honum einum var lagið.
Opnari og víðsýnni manneskju var vart að
finna. Hallmar hafði sterka réttlætiskennd
og studdi mannréttindi af öllum toga.
Hann var sannur mannvinur.
Við hefðum svo gjarnan viljað vinna með
Hallmari um ókomna tíð - og spjalla við
hann um heima og geima löngu eftir að
fundartíma lyki. Það er huggun harmi
gegn að hann skildi eftir sig djúpstæð
spor og minningar um opinn og
hjartahlýjan mann, sem munu lifa með
okkur. Við sendum Siggu, eftirlifandi
konu Hallmars, dóttur hans, tengdasyni
og barnabörnum okkar dýpstu
samúðarkveðjur. Hvíli Hallmar Sigurðsson
í friði.
Fyrir hönd Arkitektafélags Íslands,
Aðalheiður Atladóttir
Helgi Steinar Helgason
Hildur Gunnlaugsdóttir
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Hádegisverður á Stefnumótunarfundi

Hönnunarmiðstöð 2015
Kristján Örn Kjartansson hefur setið í
stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands sem
fulltrúi AÍ 2014 og 2015. Helstu verkefni
Hönnunarmiðstöðvar eru Hönnunarmars
með Design Talks málþinginu,
Hönnunarsjóður Íslands sem úthlutar
fjórum sinnum á ári, útgáfa HA tímaritsins
og Hönnunarverðlaun Íslands.
Helstu verkefni mín sem fulltrúa AÍ í
stjórn hefur meðal annars verið þátttaka í
starfshópi á vegum BÍL sem stendur fyrir
undirbúningi að stofnun kennarafélags/
stéttarfélags kennara og stundarkennara
sem starfa við Listaháskóla Íslands. Stefnt
er að stofnun félagsins í byrjun árs 2016
og er markmið þess að bæta stöðu og kjör
kennara og stundakennara við LHÍ. Einnig
hef ég unnið með framkvæmdarstjórn
Hönnunarmiðstöðar að undirbúningi
fyrir nýtt húsnæði Hönnunarmiðstöðvar
og þar með félaganna allra sem standa
að Hönnunarmiðstöð. Margir möguleikar
hafa verið skoðaðir í samvinnu við
Reykjavíkurborg og þarfagreining unnin
útfrá óskum félaganna og starfsmanna
miðstöðvarinnar. Vonir standa til að
niðurstaða fáist varðandi húsnæðismál á
árinu 2016 og er þá verið að horfa á lausn
til framtíðar. Þriðja stóra verkefnið sem
ég hef komið að fyrir félagið og stjórn
Hönnunarmiðstöðvar er samræming
á þróun sameiginlegs vefkerfis fyrir
Hönnunarmiðstöð og öll aðildarfélögin.
Vefsíða AÍ mun þá taka ákveðnum
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breytingum með nýjungum unnum
útfrá ábendingum félagsmanna. Einnig
höfum við tekið þátt í kynningarfundum
á störfum miðstöðvarinnar fyrir stjórnir
félagana og félagsmenn AÍ.
Kristján Örn Kjartansson
Fulltrúi AÍ í stjórn Hönnunarmiðstöðvar
2015-2016

Samkeppnisnefnd
Samkeppnisnefnd fundaði eftir þörfum á
starfsárinu 2015.
Samkeppnisnefnd kemur að
undirbúningi samkeppna í samstarfi við
framkvæmdastjóra AÍ og tilnefnir fulltrúa
AÍ í dómnefnd.
Á liðnu ári hefur AÍ átt samstarf við ýmsa
aðila um samkeppnishald. Talsverð
fjölbreytni var í formi og umfangi
samkeppna sem eru afstaðnar og ljóst að
það sama á við um samkeppnir sem eru í
undirbúningi.
Athygli vekur að samstarfsaðilar AÍ
í samkeppnishaldi hafa í auknum
mæli spurst fyrir um aðrar útfærslur á
samkeppnum en hafa verið algengastar
fram til þessa og er þá oftar en ekki leitað
fyrirmynda í nágrannalöndum okkar.
Samkeppnisnefnd hugnast vel nýjar
útfærslur í samkeppnum, svo framarlega
sem fagmenn keppa og dæma.
Um nokkurt skeið hefur staðið til að gera
viðhorfskönnun í lok allra samkeppna
til að fá fram álit þátttakenda og
verkkaupa á því hvernig tekist hafi til

með samkeppnir. Því miður hefur ekki
enn tekist að gera þetta að föstum
lið að loknum samkeppnum en vonir
eru bundnar við að það takist á næsta
starfsári.
Þá stendur einnig til að gefa út
kynningarbækling um samkeppnir og
er undirbúningur við gerð bæklingsins
hafinn.
Úrslit í samkeppnum á árinu 2015:
Moska í Reykjavík
Samkeppni um hönnun mosku í Reykjavík
í samstarfi við Félag múslima á Íslandi.
Veitt voru þrenn verðlaun.
1. verðlaun kr. 2.500.000 Gunnlaugur
Stefán Baldursson arkitekt FAÍ, Þýskalandi.
2. verðlaun kr. 1.500.000 Atelier Lorentzen
Langkilde ApS, Danmörku.
3. verðlaun kr. 1.000.000 Trípólí arkitektar,
Íslandi.
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Aðalheiður
Atladóttir arkitekt FAÍ og Hans Olav
Andersen arkitekt FAÍ.
Ásabyggð á Ásbrú
Hugmyndasamkeppni um breytt skipulag
og heildaryfirbragð á íbúðasvæði
Ásabyggðar á Ásbrú í Reykjanesbæ.
Veitt voru þrenn verðlaun.
1. verðlaun kr. 1.800.000 A2F arkitektar,
Baark og Landmótun, Íslandi.
2. verðlaun kr. 900.000 VA arkitektar,
Íslandi.
3. verðlaun kr. 500.000 Anna Björg
Sigurðardóttir, Íslandi.

Fulltrúi AÍ í dómnefnd var Harpa
Stefánsdóttir arkitekt FAÍ.
Aðstöðubygging Borgarfirði eystra
Hönnunarsamkeppni um
aðstöðubyggingu fyrir ferðamenn
og sjómenn í samstarfi við
Borgarfjarðarhrepp.
Veitt voru tvenn verðlaun.
1. verðlaun 1.200.000 kr. Anderson og
Sigurdsson arkitekter, Danmörku.
2. verðlaun kr. 600.000 Hornsteinar
arkitektar, Íslandi.
Fulltrúi AÍ í dómnefnd var Logi Már
Einarsson arkitekt FAÍ.
Efstaleiti – RÚV lóð
Lokuð hugmyndasamkeppni um
skipulag Efstaleitis í samstarfi við RÚV og
Reykjavíkurborg.
5 aðilar voru valdir til þátttöku að
undangengnu forvali, þeir voru:
Alternance architecture, Arkþing, ASK
arkitektar, Basalt og Teiknistofan Tröð.
Allir þátttakendur fengu greiddar 750.000
kr.
Höfundar vinningstillögu eru Arkþing,
verðlaun 1.500.000 kr.
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Sólveig Berg
arkitekt FAÍ og Ólafur Hersisson arkitekt
FAÍ.
Rammaskipulag ElliðaárvogsÁrtúnshöfða
Lokuð hugmyndasamkeppni í samvinnu
við Reykjavíkurborg.
5 aðilar voru valdir til þátttöku að

undangengnu forvali, þeir voru: Batteríið
arkitektar, Teiknistofan Storð og VSB
verkfræðistofa. Karl Kvaran, OLGGA o.fl.
Arkís arkitektar, Landslag og Verkís.
Gláma Kím, Kurtogpí, Efla og Studio
Vulkan. Teiknistofan Tröð og Mannvit. Allir
þátttakendur fengu greiddar 1.500.000
kr.
Höfundar vinningstillögu eru Arkís
arkitektar, Landslag og Verkís, verðlaun
1.000.000 kr.
Fulltrúar AÍ í dómnefnd voru Björn
Ólafsson arkitekt og Matthildur Kr.
Elmarsdóttir landslagsarkitekt FÍLA.
Samkeppnir í undirbúningi:
Nýjar höfuðstöðvar Landsbankans opin alþjóðleg samkeppni í 2 þrepum í
samstarfi við Landsbankann.
Undirbúningur er vel á veg kominn en
keppninni frestað um óákveðinn tíma
haustið 2015.
Rammaskipulag um Lyngássvæðið í
Garðabæ - opin hugmyndasamkeppni í
samstarfi við Garðabæ.
Dómnefnd er að undirbúa
keppnislýsingu.
Ný skrifstofubygging Alþingis – opin
samkeppni.
Viðbygging við Flugstöð Leifs Eiríkssonar
- boðskeppni að undangengu forvali.

Siðanefnd
Á síðasta ári störfuðu eftirtaldir
félagsmenn í siðanefnd félagsins:
Stefán Örn Stefánsson formaður,

Valdís Bjarnadóttir, Vilhjálmur
Hjálmarsson
og Albína Thordarson sem varamaður.
Engin ný mál bárust nefndinni á síðasta
ári en á árinu 2014 hafði verið
fjallað um og úrskurðað í þremur málum.
Það sem af er þessu ári hefur þó
verið vakin athygli á máli, sem á sér lengri
aðdraganda en teygir
sig þó fram til þessa dags þar sem
félagsmaður telur siðareglur hafa verið
brotnar gagnvart sér. Það sem m.a. er
athyglisvert í því efni er að sömu
aðilar sem þar koma við sögu hafa áður
brotið siðareglur félagsins í svipuðu
máli og brot þeirra þá talið alvarlegt. Í
báðum þessum tilvikum er verkkaupi
opinber stofnun þó ekki sama stofnun.
Það verður því ekki ofbrýnt fyrir
félagsmönnum að halda í heiðri
afdráttarlausa
tilkynningaskyldu gagnvart
starfsbræðrum og -systrum og leggja sig
fram um að ná
samkomulagi um lausn mála áður en verk
er hafið svo koma megi í veg fyrir
misskilning og missætti, sem öðru frekar
leiðir til þess að siðanefnd fær
kærumál til úrlausnar eða leiðir til
málaferla. Milli félagsmanna eru
siðareglur félagsins þær sjálfsögðu og
einföldu starfsreglur sem ber að
hlíta, vilji menn á annað borð telja sig
félagsmenn.
F.h. siðanefndar AÍ
Stefán Örn Stefánsson
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Einn á stofunni hjá
VA arkitektum

Laganefnd
Í laganefnd AÍ árið 2015 sátu Elín G.
Gunnlaugsdóttir, Gíslína Guðmundsdóttir
og Tryggvi Tryggvason, formaður
nefndarinnar.
Meðal verkefna laganefndar er
ráðgjöf til stjórnar félagsins um lög
og lagafrumvörp, er taka til starfa og
starfsumhverfis arkitekta. Nýkosin
laganefnd AÍ fékk nokkur þung mál í arf
frá fráfarandi laganefnd.
Þar ber helst að nefna sviptingu
atvinnuréttinda sem nokkrir eldri félagar
máttu þola, þ.e. nöfn þeirra var ekki að
finna á nýjum lista Mannvirkjastofnunar
(MVS) yfir þá aðila sem höfðu hlotið
löggildingu! Laganefnd AÍ vinnur enn að
því að komast að ásættanlegri niðurstöðu
ásamt stjórn AÍ, þannig að ekki þurfi að
flytja málið í átakafarveg.
Hér er rétt að minnast á örstutta
umsagnarfresti sem AÍ eru gefnir vegna
reglugerða- og lagabreytinga. Rétt
fyrir venjuleg sumarfrí var félaginu af
umverfisráðuneyti gefinn frestur til að
skila áliti vegna gæðareglna MVS. Þessi
tiltekni frestur átti að renna út í byrjun
ágúst! Nokkurra daga viðbótarfrestur
fékkst til verksins en Sigríður Ólafsdóttir
fyrrverandi formaður AÍ leysti verkefnið
m. sóma.
Annað mál m. stuttum athugasemdafresti
er nú á borðum laganefndar
varðandi s.k. „tillögur að breytingum
á byggingarreglugerð til lækkunar
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byggingarkostnaðar íbúðarhúsnæðis.”
Laganefnd styðst í vinnu sinni við
„skipunarbréf starfshóp um verkefnið”.
Þar kemur fram að tekið skuli mið
af yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar
frá 28. og 29. maí s.l. í tengslum við
gerð kjarasamninga á almennum
vinnumarkaði. Þar kemur m.a. „fram að
stuðlað skuli að því að hægt verði að
taka upp sem hagkvæmastar aðferðir
við íbúðabyggingar í því skyni að lækka
byggingakostnað. Jafnframt verði tekinn
inn í byggingarreglugerð nýr flokkur
mannvirkja sem undanþeginn verði
ákvæðum reglugerðar um algilda hönnun,
þar sem einkum verði horft til smærri og
ódýrari íbúða.” [leturbr. höf.]
Margar af þeim breytingum á BR
112/2012 sem lagðar eru til eru þarfar og
í mörgu í góðu samræmi við þá gagnrýni
sem BR 112/2012 hefur sætt. Engu að
síður er örstuttur umsagnarfrestur sem
AÍ er fenginn, alltof stuttur til raunhæfrar
greiningarvinnu á eðlisbreytingum á
meginreglum BR þannig að það sýnist
nærtæk álykun að umhverfisráðuneytið
hafi varla áhuga á öðru en e.k.
sýndarsamráði við AÍ.
Að lokum ber hér að minnast á s.k.
endurskoðun á tilskipun ESB um opniber
innkaup 2004/18/EB, sbr. innleiðing á
tilskipun 2014/24/EU.
Laganefnd telur að Arkitektafélag Íslands
sé bær hagsmunaaðili að innleiðingu
tilskipunarinnar, enda er innleiðing
tilskipunar 2014/24/EU ekki einungis
tæknilegt þýðingarstarf heldur eru

mörg túlkunaratriði samningaréttar-,
umhverfisréttar- og byggingarlistarlegs
eðlis og geta talist sérstök frá sjónarhorni
þeirra sem við áætlanagerð og hönnun
vinna. Laganefnd lagði til við stjórn AÍ, að
hefja fyrirspurnir til þar til bærra aðila um
stöðu innleiðingar tilskipunarinnar með
það að markmiði að koma sjónarmiðum
félagsins að við þýðingu og túlkun enda
er af hálfu ESB svigrúm viðurkennt þannig
að líta beri til sérstaks eðlis þjónustu
arkitekta.
Áður en AÍ gafst ráðrúm til
greiningarvinnu skv. ráðum laganefndar
var örstuttur athugasendafrestur
fjármálaráðuneytis liðinn, án þess að
lagafrumvarpinu hefði einu sinni verið
beint til AÍ sem bærs hagsmunaaðila.
Niðurstaða formanns laganefndar
hlýtur því að vera að AÍ eigi töluvert
stefnumótunarverk fyrir höndum til
að geta talist marktækt afl í samráð
við stjórnvöld um grundvallargildi
byggingarlistarinnar og hagsmuni
arkitekta.
Tryggvi Tryggvason

Skemmtinefnd/Dagskrárnefnd
Skemmtinenfd AÍ hefur á liðnu
starfsári 2015 verið skipuð Baldri Ó.
Svavarssyni, titluðum formanni, ásamt
tveimur meðstjórnendum, þeim
Hildi Steinþórsdóttur og Magdalenu
Sigurðardóttur.
Nefndin hefur á liðnu starfsári fundað oft
og óreglulega. Á fyrsta fundi voru línurnar
lagðar fyrir komandi ár með hófstilltum
markmiðum um umsvif nefndarinnar.
Helstu áherslur nefndarinnar voru
eftirtaldar; að smala félagsmönnum
reglulega saman í óformlegt spjall með
því að endurvekja Einn á stofunni, að
skipuleggja a.m.k. einn metnaðarfullan
arkitektaviðburð þar sem erlendur
fyrirlesari kæmi fram og að vera
öðrum nefndum til halds og traust við
skipulagningu viðburða. Vettvangsferðir
skyldu hvíldar um sinn.
Fyrsti viðburður ársins 2015 var fyrirlestur
Richards Murphy í Hannesarholti í
mars, sem haldinn var á vegum Úti og
inni arkitekta. Richard Murphy er einn
þekktasti núlifandi arkitekt Skotlands.
Richard er fæddur 1955 og lærði
arkitektúr í háskólanum í Newcastle og
Edinborg, þar sem hann kenndi einnig
um 4 ára skeið. Hann hefur hlotið fjölda
verðlauna fyrir hönnun sína m.a. 19
RIBA viðurkenningar (Royal Intitut of
British Architects) og verið sæmdur OBE
orðunni fyrir framlag í þágu arkitetúrs á
Bretlandseyjum.

Næst var kominn tími á að ná sem flestum
arkitektum undir eitt þak í óformlegt
spjall og skemmtun til að þjappa stéttinni
saman. Brugðið var á það ráð að blása lífi
í hálfdauðar glæður Eins á stofunni og
eggja verðugt fórnarlamb til að bjóða
heim til sín. Gláma Kím arkitektar tóku
við kyndlinum og buðu heim á fallegum
snemmsumardegi, 5. júní, og voru þeir
höfðingjar heim að sækja. Ekki fór á milli
mála þorsti félagsmanna í samveru hvor
með öðrum, sem og fleira, og herma
fregnir að skarinn hafi í framhaldinu
haldið niður í bæ, borðað nautakjötslausa
hamborgara og látið heldur dólgslega á
öldurhúsi í bænum, Dagskrárnefnd fríar
sig allri ábyrgð á því sem þar fór fram.
Eftir síðustu samkomu var það einróma
álít nefndarmanna að stéttin þyrfti
fljótlega á málefnalegum viðburði að
halda, áður en í óefni kæmi. Hugmyndir
spruttu upp um metnaðarfullan
viðburð þar sem áhugaverður erlendur
arkitekt héldi fyrirlestur. Nafn Carme
Pinos bar fljótt á góma og úr var að
nefndarmenn settu sig í samband við
hana og sýndi hún því strax áhuga að
heimsækja Ísland. Dagskrárnefnd vinnur
nú að skipulagningu á fyrirlestri með
Carme Pinos um miðjan mars 2016 og
verða staður og stund auglýst síðar.
Nefndarmenn eru afar spenntir að kynna
félagsmönnum fyrir þessum viðburði og
vonast til að fá góðar undirtektir.
Með haustinu fór að bera á þorsta
meðal arkitekta. VA vinnustofa arkitekta
voru næstu fórnarlömb Eins á stofunni

og buðu heim þann 16. október. Öll
umgjörðin; skreytingar, veigar og
veitingar, voru svo metnaðarfullar að
félagsmönnum leist varla á blikuna,
örlaði á hræðslu þeirra sem enn átti eftir
að skora á og kunnuglegt ártal, 2007,
heyrðist hvíslað milli ropa. Skemmst
er frá því að segja að félagsmenn voru
einstaklega áhugasamir um þær fljótandi
veigar sem í boði voru og kláruðust
þær að lokum. Vildu arkitektarnir á
Vinnustofu arkitekta kenna um verkfalli
ríkisstarfsmanna. Úr varð að hópurinn
skundaði saman út á næsta horn, í
Bjórgarðinn, og hélt uppteknum hætti
þar.
Í ársbyrjun 2016 var Einn á stofunni
orðinn óstöðvandi og skoruðu VA á
félaga sína á Hornsteinum í ársbyrjun,
eftir að út spurðist að þeir lægju á
fegursta útsýni bæjarins. Það voru orð
að sönnu. Hornsteinar buðu heim í
penthouse-híbýli sín á Ingólfsstræti
föstudaginn 29. janúar í nístandi frosti
og gaddi. Móttökurnar voru öllu hlýlegri,
hjólbörufyllir af bjór og tókst þeim að
trompa síðasta gestgjafa með pöntuðum
mat, ekkert nautakjötshallæri að þessu
sinni, heldur gátu allir etið sig sadda af
roastbeef borgurum og öðru góðmeti.
Ekki kláruðust guðaveigarnar, enda
ekkert verkfall að þessu sinni, hvorki
hjá dýralæknum né ríkinu, og því
félagsmönnum ekkert að vanbúnaði að
skemmta sér vel. Aftur heyrðist hvíslað
kunnuglegt ártal.
Þegar þessi skýrsla er rituð fer sem fyrr
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Vettvangsferð AÍ í Stokkhólmi v.
norræns stjórnarfundar
segir fram skipulagning á komu Carme
Pinos til landsins með fyrilestur í mars.
Það er ósk nefndarmanna að skemmtilegt
félagslíf liðins vetrar hafi þjappað
hópnum saman og að félagar haldi áfram
að fjölmenna á viðburði og skemmtanir
ársins 2016.
Fyrir hönd dagskrárnefndar AÍ,
Magdalena Sigurðardóttir, meðstjórnandi.

Menntamálanefnd
Í menntamálanefnd starfsárið 2015 sátu:
Pétur H. Ármannsson formaður, Perla Dís
Kristinsdóttir og Karl Kvaran.
Enginn bókaður fundur var haldinn á
árinu en nefndarmenn áttu samskipti í
tölvupósti um afgreiðslu einstakra mála.
Voru afrit afgreiðslubréfa með undirskrift
formanns send skrifstofu félagsins til
vistunar. Þessi háttur var hafður á þar
sem einn nefndarmanna er búsettur
erlendis. Afgreidd voru sex erindi frá
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu
þar sem sótt var um leyfi til að nota
lögverndaða starfsheitið arkitekt.
Nefndinni bárust þrjár fyrirspurnir um
hvort tilteknar námsbrautir í háskólum
erlendis veiti viðurkennd starfsréttindi.
Þá óskaði framkvæmdastjóri A.Í. eftir áliti
nefndarinnar á meistaranámi í algildri
hönnun og aðgengi en borist hafði ósk
um að fá að auglýsa þessa námsbraut á
heimasíðu félagsins. Mat nefndarinnar
var að slíkt nám væri án vafa gagnlegt
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hliðarnám eða viðbótarmenntun fyrir fólk
með BA próf í arkitektúr eða arkitekta
með fullnaðarpróf er vildu auka á
þekkingu sína á þessu sérsviði. Hins vegar
hefði slíkt nám ekkert með viðurkennt
starfsréttindanám í arkitektúr að gera,
kæmi ekki í stað þess og einingarnar
teldu ekki í því samhengi.
5. febrúar 2016,
Pétur H. Ármannsson formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Karl Kvaran

Markaðsnefnd 2015
Markaðsnefnd árið 2015 var skipuð
Kötlu Maríudóttur, Guðrúnu Rögnu
Yngvadóttur og Kristjáni Erni Kjartanssyni
sem gengdi stöðu formanns nefndarinnar.
Nefndin hefur hist nokkuð reglulega
og í byrjun starfsárs setti nefndin niður
verkefnalista sem fylgt var eftir. Katla
Maríudóttir hefur verið tengiliður AÍ
við Hönnunarmars 2016 og hefur tekið
þátt í undirbúningsvinnu félagsins
og tekið þátt í fundunum Hönnuðir
hittast. Guðrún Ragna tók að sér
undirbúning alþjóðadags arkitektúrs
í samvinnu við framkvæmdastjóra
félagsins. Kristján Örn hefur unnið að
undirbúningi sameiginlegs vefsíðukerfis
með Hönnunarmiðstöð Íslands ásamt
undirbúningi á áframhaldandi útgáfu
kynningarbæklinga félagsins.
Á Hönnunarmars 2015 gaf nefndin út

prufueintök af kynningarbæklingum
fyrir félagið um störf arkitekta og nám í
arkitektúr sem kynnt var félagsmönnum.
Stefnt er að því að prenta endanlegar
útgáfur og koma í dreifingu í byrjun
árs 2016. Í framhaldi af útgáfu fyrstu
bæklinganna er hafin vinna við
kynningarbæklinga um samkeppnir
bæði fyrir einkaaðila og opinbera
aðila, sú útgáfa er unnin í samvinnu
við samkeppnisnefnd. 5. október hélt
félagið málþing um vistvæna hugsun í
manngerðu umhverfi, stöðu og horfur í
tilefni af alþjóðadegi arkitektúrs. Nefndin
vill klára árið á því að koma inn breytingu
á verklagsreglum fyrir samkeppnir
sem tryggja að félagið geti birt á vef
félagsins allar tillögur samkeppna og
dómnefndarálit um leið og niðurstaða
liggur fyrir. Breyting á verklagi
samkeppna er unnin í samvinnu við
samkeppnisnefnd, laganefnd og stjórn AÍ.
f.h. Markaðsnefndar AÍ 2015
Kristján Örn Kjartansson

Orðanefnd
Orðanefnd hélt áfram tímafreku starfi
sínu, skipuð sömu mönnum og verið hafa
í henni síðustu starfsár félagsins. Áhersla
á orðasöfnun hefur undanfarið ekki verið
eins mikil og í upphafi, en unnið hefur
verið úr stórum orðabanka þar sem
orð í honum tengjast með einhverju
móti byggingarlist og byggingum. Orð
í safninu hafa verið flokkuð í hópa undir

nokkrum yfirskriftum. Orð hafa síðan
verið skráð í kerfi Íslenskrar málstofu
og útskýrð eftir allítarlega umfjöllun
nefndarinnar. Sér nú brátt fyrir enda á
fyrstu afgreiðslu nefndarinnar á orðum
í orðasafni um byggingarlist. Aðalorð
eru nú liðlega 1130. Auk þeirra er fjöldi
samheitaorða.
Allir fundir orðanefndar hafa verið haldnir
í húsakynnum Íslenskrar málstöðvar, fyrst
á Neshaga 16 og síðar á Laugavegi 13.
Fundir orðanefndar á starfsárinu voru í
ársbyrjun orðnir tólf.
Orð í orðasafni Arkitektafélagsins eru
sem sagt enn á vinnslustigi. Þau þarf
að yfirfara og leita álits sérfræðinga á
ýmsum útskýringum. Þau eru enn sem
komið óaðgengileg á vefnum. Eitt helsta
vandamál í starfi nefndarinnar hefur frá
upphafi verið afmörkun verkefnisins
s.s. hvaða orð teljist til byggingarlistar,
húsagerðar, byggingarefna o.s.frv. Öflun
skýringarmynda er enn á frumstigi og
óvíst er með hvaða móti þær verða
fengnar með hagkvæmum hætti. Þar
koma m.a. höfundarréttarmál við sögu.
Lítil áhersla hefur enn sem komið er
verið lögð á nýorðasmíði. Þeim tilmælum
hefur verið beint til félaga í AÍ að þeir
sendi nefndinni áhugaverð fagorð, sem
vakið hafa áhuga þeirra. Viðbrögð við
þessu hafa fram að þessu verið mjög fá.
Nokkur erindi hafa hins vegar komið frá
þýðendum í erlendum tungumálum og
við þeim hefur nefndin brugðist.
Nefndarmenn hafa sótt nokkra fundi
í Íðorðafélaginu, en í því eiga aðild

fulltrúar orðanefnda fagfélaga, sem
tengjast Íslenskri málstöð. Orðasafn
Félags íslenskra landslagsarkitekta er nú
aðgengilegt á heimasíðu FÍLA, en það er
ekki hluti af orðasafni Háskólans og hefur
ekki verið unnið með sama hætti og hjá
orðanefnd A.Í.
Í janúar 2016,
Haraldur Helgason, formaður,
Ormar Þór Guðmundsson,
Örnólfur Hall.

Kjaranefnd á vegum AÍ
Í nefndinni sitja: Ástríður Birna
Arnardóttir, Hulda Sigmarsdóttir,
Gunnþóra Guðmundsdóttir,
Harpa Heimisdóttir og Magdalena
Sigurðardóttir.
Á haustmánuðum 2015 var skipaður
starfshópur til að sinna kjaramálum
A.Í. með stuðningi frá BHM (Bandalangi
Háskólamanna). Eins og flestir
félagsmenn vita var Arkitektafélag
Íslands samþykkt sem aðildarfélag
BHM í apríl 2014. Arkitektafélagið hefur
lengst af verið fagfélag og áherslur
félagsins mótast af þeirri stöðu. Fyrir
vikið hefur félagið oft verið gagnrýnt fyrir
að sinna ekki betur stéttarfélagslegum
hagsmunum félaga sinna. Með inngöngu
Arkitektafélagsins í BHM getur þetta
breyst. Við verðum þó aldrei öflug nema
með virkri þátttöku félagsmanna og
inngöngu þeirra í bandalagið.

Síðustu misserin hefur kjaranefndin kynnt
störf arkitekta fyrir BHM og lagt grunninn
að góðu samstarfi. Samhliða því hefur
verið farið ofan í kjölin á því hvernig
nýr kjarasamningur milli FL (Félags
launþega) og SAMARK megi hljóða.
Síðasta kjarasamningurinn hefur verið
endurskoðaður í samstarfi við BHM þar
sem leitast hefur verið við að samræma
kjör á hinum almenna vinnumarkaði
og gæta þess að menntun sé metin
að verðleikum. Samningurinn verður
kynntur félagsmönnum á næstunni áður
en viðræður hefjast við SAMARK.
Á vormánuðum mun BHM senda
öllum félagsmönnum AÍ kjarakönnun.
Verða þar spurningar um árslaun og
stöðu á vinnumarkaði. Hvetur nefndin
félagsmenn til að taka þátt í könnuninni
þar sem góð þátttaka er forsenda þess
að yfirsýn fáist á stöðu kjara arkitekta.
Eins og staðan er í dag liggja ekki fyrir
niðurstöður úr kjarakönnunum og
launatöflur eru ekki til, sem hamlar
nokkuð störf kjaranefndar.
Leiðbeiningar um að virkja aðild að BHM:
Vinnuveitandi/ launagreiðandi þarf að
senda skilagreinar eftirleiðis til BHM.
Nauðsynlegt er að rétt númer og heiti
stéttarfélags komi fram á hverri skilagrein.
Ennfremur kennitala launagreiðanda og
launþega ásamt tímabili sem greitt er fyrir.
Stéttafélagsnúmer AÍ er 684. Þeir sem eru
sjálfstætt starfandi greiða sjálfir til BHM.
Send er krafa í netbanka.
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Íþróttahöll í Grindavík,
Batteríið

Minningarsjóður prófessors
dr. phil. húsameistara Guðjóns
Samúelssonar
Styrkur var veittur úr sjóðnum í ellefta
sinn föstudaginn 12. júní 2015 í
Hönnunarmiðstöð Íslands, Vonarstræti.
Alls bárust 11 umsóknir um styrki úr
sjóðnum í ár þar af ein umsókn vegna
útgáfu á byggingarlistarkorti, fjórar vegna
útgáfu bóka, ein vegna þrívíddarmynda,
tvær vegna rannsókna, ein vegna
þýðingar, ein vegna stuttmyndagerðar og
ein til ráðstefnuhalds.
Samkvæmt stofnskrá sjóðsins er tilgangur
hans sá „ … að útbreiða þekkingu á
húsagerðarlist í íslenskum anda …
Stefnt er að úthlutun styrkja og veitingu
viðurkenninga annað hvert ár.”
Á fundi sínum 4. júní 2015 ákvað stjórnin
að veita einn styrk:
Pétur H. Ármannsson arkitekt hlaut
1.000.000 kr. styrk til undirbúnings og
vinnslu yfirlitsrits um ævi og verk Guðjóns
Samúelssonar arkitekts og húsameistara
ríkisins.
Stjórn sjóðsins skipa arkitektarnir
Aðalheiður Atladóttirr (formaður),
Ásmundur H. Sturluson, Guðmundur
Gunnarsson, Hjördís Sigurgísladóttir og
formaður Bandalags íslenskra listamanna,
Kolbrún Halldórsdóttir.
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Frá Samtökum arkitektastofa
(SAMARK)
Samtök arktektastofa eru sjálfstætt félag
með sögulega tengingu við Arkitektafélag
Íslands en segja má að forveri félagisins sé
deild sjálfstætt starfandi arkitekta innan
AÍ. Í því liggur skýringin á að í ársskýrslu
AÍ hefur stutt innlegg fá SAMARK verið
birt. Stór hluti eigenda fyrirtækja
innan SAMARK er jafnframt félagar í
Arkitektafélagi Íslands en hins vegar er
jafnframt vaxandi hópur það ekki, þar
sem fyrirtækjum landslagsarkitekta innan
samtakanna hefur fjölgað að undanförnu
og eigendur þeirra eru flestir félagar í
Félagi íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA).
Innan Samtaka iðnaðarins hefur áhersla
á mannvirkjagerð vaxið undanfarin
ár, m.a. með inngöngu SAMARK og
Félags ráðgjafarverkfræðinga stuttu á
undan. Segja má að þannig hafi orðið
til í fyrsta skipti vettvangur þar sem
allir aðilar mannvirkjagerðar sitja við
sama borð og vinna að sameiginlegum
hagsmunamálum sem eru mörg þegar
betur er að gáð. SAMARK hefur lagt
lóð á vogarskálar í þessu samstarfi og
verið sem dæmi leiðandi í að ýta áfram
gerð samræmdra verklýsinga fyrir
mannvirkjageirann á Íslandi. Það verkefni
hefur vaknað og sofnað á víxl lengi en nú
verður gerð þung atalaga að því á nýjan
leik.
Regluverkið er í stöðugri þróun og
SAMARK tekur þátt í umsögn SI um

frumvörp til breytinga á lögum og
reglugerðum. Samstarf við systursamtök
á norðurlöndum hefur reynst gott að
grípa til í slíkri vinnu og áhersla hefur
verið á innan SAMARK að viðhalda því
samstarfi. Á síðasta ári kom í hlut SAMARK
að vera gestgjafi ársfundar norrænu
samtakanna í Reykjavík.
SAMARK og Arkitektafélag Íslands vinna
að hagsmunamálum arkitekta, á sitt
hvorum vettvanginum sem skarast þó oft.
Því er gott samstarf félaganna mikilvægt
hér eftir sem hingað til.
Í stjórn SAMARK sitja nú:
Helgi Már Halldórsson, ASK arkitektar,
formaður				
Sigríður Sigþórsdóttir, Basalt arkitektar
Þráinn Hauksson, Landslag

Félagar
Fjöldi félaga og félagsgjöld.
2013
2014
Heiðursfélgar:
2
3
Félagar búsettir á Íslandi:
305
311
Félagar búsettir erlendis:
24
23
Nemar:		
47
34
Samtals:
378
371
Karlar:
237
229
Konur:
141
142

2015
5
306
23
28
362
221
141

Félagar sem greiða árgjald:
Guðmundsson, arkitekt, sem varð
247
256
251
heiðursfélagi Húsameistarafélagsins 1955.
Félagar 67 ára og eldri:
62
062
71
Stjórn og nefndir
Félagar sem ekki greiða árgjald:		
4
4
4
Nýútskrifaðir arkitektar:			
Stjórn AÍ:
9
6
3		
Aðalheiður Atladóttir, formaður
Nýir félagar:
Hildur Gunnlaugsdóttir, gjaldkeri
11
13
10
Helgi Steinar Helgason, ritari
Úrsagnir:		
Sigríður Ólafsdóttir, varamaður
15
20
22
Kristján Örn Kjartansson, varamaður
Félagsgjöld í vanskilum:
		
1,6 mil
Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal
Þórarinn Þórarinsson
Heiðursfélagar
Nafnbótina Heiðursfélagi Arkitektafélags
Íslands hafa alls 10 einstaklingar hlotið frá
upphafi. Fimm þeirra eru núlifandi, þ.e.
Högna Sigurðardóttir arkitekt sem var
kjörin heiðursfélagi árið 2008, Manfreð
Vilhjálmsson arkitekt sem var kjörinn
heiðursfelagi 2011, Jes Einar Þorsteinsson
sem var kjörinn heiðursfélagi 2013, Albína
Thordarson arkitekt og Guðrún Jónsdóttir
arkitekt sem voru kjörnar heiðursfélagar
2015. Aðrir sem hlotið hafa þessa
heiðursnafnbót eru Gísli Halldórsson
arkitekt, sem kjörinn var heiðursfélagi árið
2002, Guðmundur Kr. Kristinsson, arkitekt,
kjörinn heiðursfélagi 2001, Hörður
Ágústsson listmálari og fræðimaður
um byggingarlist, kjörinn heiðursfélagi
1992, Gunnlaugur Halldórsson, arkitekt,
kjörinn heiðursfélagi 1969 og Sigurður

Samkeppnisnefnd:
Sigríður Ólafsdóttir, formaður
Gunnar Sigurðsson
Gunnar Örn Sigurðsson
Markaðsnefnd:
Kristján Örn Kjartansson, formaður
Katla Maríudóttir
Guðrún Ragna Yngvadóttir
Laganefnd:
Tryggvi Tryggvason, formaður
Elín Guðrún Gunnlaugsdóttir
Gíslína Guðmundsdóttir
Menntamálanefnd:
Pétur H. Ármansson, formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Karl Kvaran

Dagskrárnefnd/skemmtinefnd:
Baldur Ó Svavarsson, formaður
Hildur Steinþórsdóttir
Magdalena Sigurðardóttir
Orðanefnd:
Haraldur Helgason, formaður
Örnólfur Hall
Ormar Þór Guðmundsson
Siðanefnd:
Stefán Örn Stefánsson, formaður
Valdís Bjarnadóttir
Vilhjálmur Hjálmarsson
Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
Aðalheiður Atladóttir, formaður
Ásmundur H. Sturluson
Hjördís Sigurgísladóttir
Guðmundur Gunnarsson
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL
Í samtökum og ráðum sem félagið er
aðili að:
Stjórn Bandalags íslenskra listamanna:
Aðalheiður Atladóttir, formaður AÍ
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands:
Kristján Örn Kjartansson (júní 2014)
Stjórn listskreytingarsjóðs:
Ástríður Eggertsdóttir tilnefnd 1.janúar
2013
Varamaður: Ásmundur H. Sturluson

15

Sýning í Ljósafossstöð, samstarf
Tvíhorfs og Gagarín
Stjórn Myndstefs:
Stefán Örn Stefánsson
Fulltrúaráð Myndstefs:
Jes Einar Þorsteinsson
Fagráð Landverndar:
Anna Sigríður Jóhannsdóttir
Húsafriðunarnefnd ríkisins:
Júlíana G. Gottskálksdóttir okt 2013
Sigurður Einarsson, varamaður
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
Byggingarstaðlaráð Íslands:
Ragnar Ólafsson
Gæðaráð byggingariðnaðarins
Richard Ó. Briem
Fagrýnihópur nýbygginga á
lykilsvæðum Reykjavíkurborgar:
Hólmfríður Jónsdóttir
Steinþór Kári Kárason (Halldór Eiríksson)
Í starfshópi um steinsteypuverðlaun:
Jóhann Einarsson
Skipulagsverðlaun 2014:
Bergljót Einarsdóttir
Kjaranefnd BHM:
Ástríður Birna Arnardóttir
Gunnþóra Guðmundsdóttir
Harpa Heimisdóttir
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Hulda Sigmarsdóttir
Magdalena Sigurðardóttir
Tímaritið HA:
Sigríður Maack, ritstjórn
Bjarki Gunnar Halldórsson, fagráði
Samark:
Helgi Már Halldórsson
Hagsmunastjórn stundakennara LHÍ:
Hildur Gunnarsdóttir
Eva Huld Friðriksdóttir

17

