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Umræður um íbúðarhúsnæði sem einkennist af ólíkum hugmyndum en áður hafa verið gríðarlega
fyrirferðamiklar í fjölmiðlum og að sama skapi hafa umræður um þéttingu byggðar, auknar almenningssamgöngur, vistvænar lausnir og sjálfbærni fengið aukna athygli. Nýjar hugmyndir um öll
þessi atriði hafa fengið byr undir báða vængi og þann byr eiga arkitektar og Arkitektafélagið að nýta
sér. Við þurfum að skapa okkur hnitmiðaða stefnu og setja okkur markmið um það hvernig við getum
haft áhrif á þá þætti sem umræðan nær til. Við erum menntaðir sérfræðingar á þessum sviðum en
þótt ótrúlegt megi virðast erum við allt að því hlédræg og hógvær þegar kemur að opinberri umræðu
um þessi sérsvið okkar.

Frá Stjórn
Kæru félagar
Árið 2013 er senn á enda. Ár sem í
hugum margra arkitekta hófst með
nokkurri bjartsýni því svo virtist sem
byggingargeirinn á Íslandi væri að rétta
úr kútnum. Nokkur verkefni á vegum hins
opinbera voru á fullum skrið í hönnun
og teikn á lofti um að ýmis fleiri væru í
farvatninu, ýmist opinber eða á vegum
einkaaðila. Þegar leið á árið virðist sem
dregið hafi úr þessari bjartsýni á meðal
félaga og því miður er reyndin sú að
ástandið hefur ekki batnað hjá mörgum
arkitektastofum. Sem betur fer hafa
sumar stofur næg verkefni og því ber að
fagna, en á heildina litið lítur úr fyrir að
verkefnastaða meðal félagsmanna sé ekki
nægilega góð.
Nýtt fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar
varð ekki til þess að auka bjartsýni okkar.
Í því kemur fram að ekki er gert ráð
fyrir neinum framkvæmdum á vegum
ríkisins á árinu 2014 og leiða má líkur
að því að ekki verði breytingar þar á á
næstu árum. Öll gerum við okkur grein
fyrir því að aðhald er nauðsynlegt í
þjóðfélaginu en engu að síður má velta
fyrir sér forgangsröð stjórnvalda þegar að
sparnaði kemur. Svo virðist sem hálfger
djúpfrysting heillar atvinnugreinar
komi stjórnvöldum ekki við og spurning
hvenær þau ranka við sér og sjá í hvaða

stöðu við erum komin. . . . . .
En þrátt fyrir aðgerðarleysi stjórnvalda
hefur umræða í þjóðfélaginu um
arkitektúr og skipulag alls ekki minnkað.
Hún er í raun mun meira áberandi en oft
áður. Óhjákvæmlegar breytingar á högum
fólks í kjölfar efnahagshrunsins hafa
kallað á umræðu og aukna meðvitund
um hið manngerða umhverfi, jafnt á
meðal almennings og fagfólks. Umræður
um íbúðarhúsnæði sem einkennist af
ólíkum hugmyndum en áður hafa verið
gríðarlega fyrirferðamiklar í fjölmiðlum og
að sama skapi hafa umræður um þéttingu
byggðar, auknar almenningssamgöngur,
vistvænar lausnir og sjálfbærni fengið
aukna athygli. Nýjar hugmyndir um öll
þessi atriði hafa fengið byr undir báða
vængi og þann byr eiga arkitektar og
Arkitektafélagið að nýta sér. Við þurfum
að skapa okkur hnitmiðaða stefnu og
setja okkur markmið um það hvernig við
getum haft áhrif á þá þætti sem umræðan
nær til. Við erum menntaðir sérfræðingar
á þessum sviðum en þótt ótrúlegt megi
virðast erum við allt að því hlédræg
og hógvær þegar kemur að opinberri
umræðu um þessi sérsvið okkar.
Á undanförnu ári hefur Arkitektafélagið
leitað ýmissa leiða til að styrkja stöðu
okkar og koma sjónarmiðum okkar
á framfæri, ekki síst í tengslum við
þau atriði sem ofangreind umræða
hefur snúist um. Við höfum haldið
áfram samstarfi við önnur fagfélög

í byggingargeiranum og við
Mannvirkjastofnun. Við höfum rætt við
umhverfis- og auðlindaráðherra og
m.a. óskað eftir því að mannvirkjalög
verði endurskoðuð. Við höfum
leitast við að styrkja samband okkar
við Framkvæmdasýslu ríkisins og
við Reykjavíkurborg og höfum það
markmið að kynna starfsemi AÍ nánar
fyrir öðrum sveitarfélögum. Rætt hefur
verið um samruna eða samstarf við
Félag Landslagsarkitekta og Samtök
arkitektastofa, og um aukið samstarf
við systurfélög okkar á Norðurlöndum.
Við höfum aukið samstarf við
Hönnunarmiðstöð og deilum nú húsnæði
með henni. Síðast en ekki síst og með
hagsmuni félaga fyrir brjósti hefur AÍ
sótt um aðild að BHM með fyrirvara um
samþykki aðalfundar.
Samstarf við önnur fagfélög hefur fyrst
og fremst verið í formi funda og aðkomu
okkur að ráðstefnum og málþingum um
ýmis málefni tengd byggingum.
Viðræður stjórnar AÍ við Bandalag
háskólamanna hófust á haustdögum
2013. Aðildarviðræðurnar hafa í tvígang
verið kynntar félagsmönnum auk þess
að hafa verið kynntar á fulltrúaráðsfundi.
Með aðild að BHM leitast AÍ við að styrkja
stöðu sína og sinna félagsmanna á
fjölmörgum sviðum.
AÍ vill taka þátt í og njóta góðs af
baráttu BHM fyrir kjörum og málefnum
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Harpa
tónlistar- og ráðstefnuhús
hlaut Verðlaun Evrópusambandsins, verðlaun Mies
van der Rohe 2013 .
háskólamenntaðra á Íslandi. Sameinað afl
háskólamenntaðra einstaklinga fær meira
áorkað en sundrað.
Með aðild að BHM standa vonir til að fleiri
arkitektar sjái sér hag í félagsaðild að AÍ
sem fæli einnig í sér stéttarfélagsaðild.
Eftir árið 2008 hefur stéttin sundrast
að nokkru leyti þar sem stór hópur
starfsbræðra- og systra hafa horfið til
annarra starfa eða náms en vilja engu
að síður halda sambandi við fagfélag
arkitekta.
Með aðild að BHM nytu félagar í AÍ
þeirrar sérþekkingar sem býr á skrifstofu
bandalagsins. T.d. varðandi kjaramál og
kjarasamninga. Nauðsynlegt er að fá
betri heildarmynd yfir stéttina á þessum
sundrungartímum og það er trú stjórnar
AÍ að með aðild gætum við fært okkur
aðferðafræði BHM og kannanir í nyt til að
öðlast betri yfirsýn.
Launþegafélag AÍ er ekki starfandi en
með því stuðningskerfi sem BHM veitir
yrði breyting þar á.
AÍ fengi afnot af húsakosti BHM, þ.m.t.
fundarsal.
Öll fríðindi sem BHM hefur uppá að
bjóða stæðu félagsmönnum opin, þ.m.t.
frístundahús og styrkir að ýmsu tagi.
Nú þegar eru þó nokkrir félagsmenn
í stéttarfélögum sem aðild eiga að
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BHM, t.d. Félagi náttúrufræðinga og
Fræðagarði. Gerist AÍ aðili að BHM gætu
réttindi þessara aðila flust óskert með
þeim ef þeir bæta stéttarfélagsaðild að
BHM við aðild sína að AÍ.
Félagsmönnum AÍ er ekki skylt að vera
einnig með stéttarfélagsaðild að BHM.
Kjósi félagsmaður að vera eingöngu aðili
að fagfélaginu AÍ greiðir hann eins og
áður félagsgjald samkvæmt ákvörðun
aðalfundar.
Gerist félagi í AÍ einnig stéttarfélagsaðili
að BHM greiðir hann hlutfall launa
sinna eins og tíðkast við greiðslur
til stéttarfélaga. Algengt er að
stéttarfélagsgjöld nemi u.þ.b. 1% launa.
Félagsgjald í fagfélagið AÍ er innfalið
í þessu gjaldi. Endanleg prósentutala
ákvarðist á aukaaðalfundi í febrúar 2014,
samþykki aðalfundur umsóknaraðild AÍ
að BHM.
Af þessu hlutfalli af launum heldur BHM
eftir 0,2 prósentum, auk 100.000 þúsund
króna árlegs fastagjalds. Restin rennur
til AÍ en það gæti haft í för með sér
töluverða tekjuaukningu fyrir félagið, sér
í lagi ef mikill hluti félagsmanna nýtir sér
stéttarfélagsaðildina. Þetta myndi styrkja
til muna rekstrargrundvöll skrifstofu
AÍ, sem veltur nú um of á tekjum af
samkeppnishaldi, ekki síst þegar afstaða
núverandi ríkisstjórnar til opinberra
framkvæmda er höfð til hliðsjónar.

Skrifstofa og nefndir AÍ halda algerlega
sjálfstæði sínu og sinna áfram faglegum
málefnum stéttarinnar.
Í júní undirrituðu AÍ og
Mannvirkjastofnun viljayfirlýsingu um
áframhaldandi samráð við úrbætur á
byggingarreglugerð. Fram að þeim
tíma hafði starfshópur á vegum AÍ unnið
mikilvægt starf og komið á framfæri
mörgum ábendingum um úrbætur á
6. kafla reglugerðarinnar. Hluti tillagna
okkar að endurbótum tóku gildi í
breytingu á reglugerðinni í apríl 2013 en
alls ekki allar.
Vinna við frekari endurbætur er nú hafin
og það er von okkar að hún leiði til þess
að lágmarkskröfur um algilda hönnun
verði í samræmi við þær kröfur sem
gerðar eru á hinum Norðurlöndunum.
Samhliða endurskoðun á kröfum
einstakra greina 6. kafla hefur AÍ ásamt
fleiri aðilum lagt til að tekin verði upp
flokkun nýbygginga með tilliti til algildrar
hönnunar, svipað og gert er í Danmörku.
Þar er byggingum skipt í 3 flokka með
mismunandi kröfum um algilda hönnun.
Með flokkun bygginga af þessu tagi yrði
mögulegt að hanna íbúðarhúsnæði
sem ekki þarf að uppfylla ýtrustu kröfur
um búsetu einstaklinga í hjólastól en
þó er aðgengi allra tryggt. Þar með
gætu rými minnkað og forskriftum um
stærðir og fyrirkomulag fækkað svo til
verður sveigjanleiki sem bíður upp á
fjölbreyttari lausnir í hönnun íbúða, sem

svo sannarlega er þörf á á Íslandi í dag.
Ásamt nauðsynlegum breytingum á 6.
kafla reglugerðarinnar telur AÍ brýnt
að úrbætur verði einnig gerðar á 2. 3.
og 4. kafli reglugerðarinnar. Í beinu
samhengi við þær úrbætur höfum við
vakið athygli á þeirri mismunun sem lýtur
að löggildingu hönnuða og krafna um
nám og starfsreynslu arkitekta annars
vegar og byggingafræðinga hins vegar
og óskað eftir því að þessar kröfur verði
endurskoðaðar.
Áfram hefur verið unnið að því að
skrá og fela Þjóðskjalasafni Íslands að
varðveita stærstan hluta af safnkosti
byggingarlistardeildar Listasafns
Reykjavíkur. Flest teikningasöfn
arkitekta í vörslu listasafnsins voru
afhent á grundvelli vörslusamnings
sem felur í sér að safnið hefur haft
þau til varðveislu en er ekki formlegur
eigandi. Leitað var samþykkis eigenda
höfundarréttar fyrir flutningi einstakra
safna milli stofnana. Skráningin var í
upphafi (27.02. 2012) styrkt af Menntaog menningarmálaráðuneytinu um
1.000.000 krónur. Verkið hefur verið
unnið undir faglegri leiðsögn Péturs
H. Ármannsonar, sem gegnt hefur því
hlutverki fyrir hönd Listasafns Reykjavíkur
og í náinni samvinnu við sérfræðinga
Þjóðskjalasafns. 19.06.2013 styrkti
Minjastofnun Íslands verkefnið um
1.500.000. krónur og við það miðaði
verkinu nokkuð en er þó langt í frá lokið.

Kostnaðaráætlun verksins í heild hljóðar
upp á 4.430.000.krónur. Og unnið hefur
verið fyrir um 3.730.000 krónur og þar
af hefur AÍ lagt út 1.230.000 krónur
til að halda verkinu gangandi. En afar
brýnt er að verkinu ljúki sem fyrst m.t.t.
öryggis gagnanna og til að hægt verði
að auðvelda almenningi, nemendum og
fræðimönnum aðgengi að þeim. Nú hefur
verið sótt um styrk til borgarsjóðs til að
ljúka verkefninu og einnig verður sótt
um styrk til verksins í ríkissjóð á næstu
dögum.

byggingarlist. Í ár voru 350 byggingar
frá 37 Evrópulöndum tilnefndar til
verðlaunanna sem nema alls 60 þúsund
evrum.

Hliðstætt verkefni bíður félagsins í
framhaldi af flutningi skrifstofunnar og
tiltekt í geymslu. Þar voru ýmis gögn sem
voru forskráð og afhent Þjóðskjalasafni til
varðveislu. Æskilegt væri að nákvæmari
flokkun og skráning þeirra gæti farið fram
áður en allt of langt um líður.

Harpa er höfundarverk íslenskra og
danskra arkitekta í samvinnu við
listamanninn Ólaf Elíasson. Ekki er
nokkrum vafa undirorpið að sú mikla
athygli sem mannvirkið fær vegna
verðlaunanna mun reynast íslenskri
byggingarlist afar mikils virði í bráð og
lengd.

Þau merku tíðindi urðu á þessu ári að
íslenskt mannvirki, Harpa, tónlistar- og
ráðstefnuhús í Reykjavík,hlaut hin virtu
verðlaun Evrópusambandsins fyrir
nútímabyggingarlist, kennd við Mies van
der Rohe, fyrir árið 2013. Verðlaunin voru
afhent við hátíðlega athöfn í Barcelona
þann 7. júní 2013.

Í rökstuðningi sínum leggur formaður
dómnefndar, Wiel Arets, einkum áherslu
á þrjá þætti: að ljúka við byggingu Hörpu
þrátt fyrir kreppuna, á einstaka tengingu
byggingarinnar við höfnina og umhverfi
Reykjavíkur og á merkilega samvinnu
við Ólaf Elíasson um glerhjúpinn sem
umlykur húsið.

Verðlaunin eru veitt annað hvert
ár og voru sett á stofn árið 1987 af
Evrópusambandinu og Stofnun Mies
van der Rohe í Barcelona. Þeim er
ætlað að vekja athygli á því sem best
er gert og merkast þykir í evrópskri
5

Frá Skrifstofu AÍ
Á skrifstofu AÍ er haldið utan um
félagsstörf og fjármál félagsins. Síðastliðið
ár hefur rekstur skrifstofu AÍ verið í járnum
og er félagið ekki með neinar íþyngjandi
skuldir við lánastofnanir. Nokkur
samdráttur hefur orðið í samkeppnishaldi
frá fyrra ári og eru samkeppnir bæði
færri og að jafnaði minni en á árinu 2012.
Þóknun AÍ af samkeppnishaldi er ásamt
félagsgjöldum undirstaða fyrir afkomu
félagsins. Eins og er ríkir nokkur óvissa
um samkeppnir á vegum ríkisins en
þær hafa jafnan verið hryggjarstykkið í
samkeppnishaldinu hingað til.
Á skrifstofu AÍ hafa starfað Helga Sjöfn
Guðjónsdóttir gjaldkeri/ritari og Hallmar
Sigurðsson framkvæmdastjóri. Þau eru
bæði í hlutastarfi hjá félaginu, Helga 70%
en Hallmar 60%. Vistmenntarverkefninu
lauk um miðjan apríl og þar með
störfum Kristínar Þorleifsdóttur.
Sigurlín Rós Steinbergsdóttir starfaði
einnig á skrifstofunni fram til júní
2013 við skráningu teikningasafna
og annara gagna sem voru áður í
vörslu byggingarlistadeildar Listasafns
Reykjavíkur.
Nú eru reikningar félagsins bókfærðir
á skrifstofu félagsins en þeir voru
áður aðkeypt þjónusta. Þetta er gert
í sparnaðar- og hagræðingarskyni þó
sá sparnaður sé ekki nema að litlu
6

leyti komin fram ennþá. Þá var tekin
ákvörðun um að flytja úr húsnæði
sem félagið hefur haft á leigu hjá
verkfræðingum í Engjateigi 9 í húsnæði
Hönnunarmiðstöðvar í Vonarstræti 4b.

Skrifstofa AÍ er til húsa að Vonarstræti
4B og er opin alla virka daga millikl.9,00
og 13,30. Stefnt er að opnunartími verði
lengdur á næstunni.

Við þetta verður verulegur sparnaður
á rekstri félagsins auk þess sem
starfsfólk og stjórn gerir sér vonir
um aukna hagræðingu og ýmis
samlegðar áhrif af nánari tengslum AÍ
og Hönnunarmiðstöðvar. Óhætt er að
segja að sú litla reynsla sem orðin er af
sambýlinu lofi almennt góðu og þegar
er ljóst að heimsóknum á skrifstofuna
hefur fjölgað og vonandi eykur það
og bætir þjónustu við félagana. Því er
þó ekki að leyna að flutningarnir voru
nokkuð íþyngjandi fyrir starfsemina og í
nokkrar vikur má heita að öll starfsemin
hafi legið niðri að öðru leyti. Munar þar
mest um öll eldri gögn félagsins sem
hrúgað hafði verið upp í geymslu og
ákveðið var að semja um að eldri gögn
yrðu flutt í Þjóðskjalasafn til vörslu þar.
Til að svo mætti verða varð að grófflokka
öll gögnin og grunnskrá þau inn í kerfi
Þjóðskjalasafns Íslands.

Samkeppnisnefnd

Enn er þar nokkurt verk óunnið sem bíður
betri tíma en þegar upp er staðið verður
þetta fyrirkomulag vonandi til að auka
og bæta aðgengi þeirra sem vilja nýta
sér gögnin til að rannsaka sögu félagsins
og þátt þess í menningu þjóðarinnar í
byggingarlist og mannvirkjagerð.

Í samkeppnisnefnd AÍ fyrir árið 2013 sátu
arkitektarnir, Gunnar Sigurðsson, Sigríður
Magnúsdóttir (formaður) og Þórarinn
Þórarinsson.
Ársskýrsla samkeppnisnefndar
Um samkeppnismál AÍ, sögu þeirra,
stöðu og helstu álitaefni má nefna
að í ARKITEKTÚR – tímariti um
umhvefishönnun, 1. tölublaði 2013 sem
er nýkomið út er athyglinni sérstaklega
beint að samkeppnisumhverfinu og stöðu
samkeppnismála.
Skrifstofa félagsins hefur miðlað
upplýsingum um ýmsar opnar
samkeppnir erlendis en aldrei fengið nein
viðbrögð eða fyrirspurnir þessu tengt.
Þessar upplýsingar mætti að sjálfsögðu
auka en þá væri mjög þarft að vita hvort
sú þjónusta er að nýtast félögunum.
Þátttaka í samkeppnum á vegum
félagsins í ár var yfirleitt góð, ekki síst
með tilliti til þess mikla fjölda samkeppna
sem var á árinu á undan. Vissulega hefur
þó dregið nokkuð úr þátttöku í minni

samkeppnum þar sem gætir tilhneigingar
til að fara fram á mikið fyrir lítið, þ.e.a.s.
verðlaunafé er fremur lágt með tilliti til
vinnuframlags.
Á árinu hafa verið haldnir sex rýnifundir
um niðurstöður í samkeppnum,
samkeppnisnefnd hefur átt 7 formlega
fundi á árinu en samskipti um
samkeppnismál milli samkeppnisnefndar,
stjórnar og framkvæmdastjóra hafa þó
verið mjög tíð og mikil í síma og með
tölvupóstum eins og gefur að skilja þegar
svo mörg verkefni eru á dagskrá.
Vegna niðurskurðar á fjárlögum er óvisst
um fjölda samkeppna á vegum ríkisins
í samvinnu við Framkvæmdasýslu
ríkisins. Hjá Reykjavíkurborg er nú unnið
að undirbúningi hönnunarsamkeppni
um samþættan leik- og grunnskóla
með aðstöðu fyrir frístunda- og
félagsstarf, menningarmiðstöð og
almenningsbókasafn, sundlaug
og íþróttahús í ÚLFARSÁRDAL auk
íbúðabyggðar. Hér er að öllum líkindum
um að ræða stærstu samkeppni hér á
landi í langan tíma. Nokkurn skugga hefur
borið á undirbúninginn að uppi skuli vera
kröfuréttarlegur ágreiningur milli Arkís
arkitekta og Reykjavíkurborgar vegna
samningsloka um skóla í Úlfarsárdal. AÍ
hafði enga aðkomu að þessu máli á sínum
tíma og hafði félagið ekki forsendur
til þess að taka afstöðu til réttinda og
skyldna samningsaðila en lagði ríka
áherslu á það í samskiptum sínum við

Reykjavíkurborg að finna þyrfti lausn með
samningum sem væri ásættanleg fyrir
báða aðila.
Reykjavíkurborg hefur nýverið efnt til
lokaðrar hugmyndasamkeppni um
skipulag VOGABYGGÐAR við Elliðarárvog.
Þá hefur AÍ borist erindi um samstarf
um að efna til SKIPULAGSSAMKEPPNI
UM LÓÐ HÁSKÓLA ÍSLANDS og
hönnunarsamkeppni um MOSKU í
Reykjavík. Nokkrar hugmyndir til viðbótar
eru ýmist skammt á veg komnar eða í það
mikilli óvissu að ótímabært er að gera
nánari grein fyrir þeim á þessu stigi.
GULLFOSS
Opin hugmyndasamkeppni á vegum
Umhverfisstofnunar í samvinnu við
Arkitektafélag Íslands um umhverfi
Gullfoss. AÍ bauð Félagi íslenskra
landslagsarkitekta að tilnefna annan af
fulltrúum félagsins í dómnefnd.
Tryggvi Tryggvason, arkitekt FAÍ og Inga
Rut Gylfadóttir landslagsarkitekt FÍLA
voru fulltrúar AÍ í dómnefnd.
Tilkynnt var um úrslit 20. des 2012.
GÖTUGÖGN
Opin hugmyndasamkeppni um
götugögn á vegum Reykjavíkurborgar.
AÍ var umsjónaraðili keppninnar fyrir
hönd Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Margrét Leifsdóttir arkitekt FAÍ var fulltrúi
AÍ í dómnefnd.

NORDIC BUILT
Norræn samkeppni í tveimur þrepum um
vistvæna endurbyggingu á vegum Nordic
built. Keppt var um endurbyggingu
einnar byggingar í hverju hinna fimm
norrænu landa: Ellebo í Ballerup í
Danmörku, Hippostalo í Tampere í
Finnlandi, Pósthúsið í Oslo í Noregi,
Höfðabakka í Reykjavík á Íslandi og
Botkyrkabyggen í Stokkhólmi í Svíþjóð.
Arkitektafélag Íslands var einn margra
samstarfsaðila um keppnishaldið og
fulltrúar félagsins í dómnefnd voru
Freyr Frostason arkitekt FAÍ og Björn
Guðbrandsson arkitekt FAÍ.
FJÖLBRAUTARSKÓLI SUÐURLANDS
Samkeppninni um stækkun
verknámsaðstöðu Fjölbrautaskóla
Suðurlands á Selfossi í samstarfi við
Framkvæmdasýslu ríkisins
Í dómnefnd af hálfu AÍ áttu sæti Valdís
Bjarnadóttir arkitekt FAÍ og Jóhann
Sigurðsson arkitekt FAÍ.
ÁNINGARSTAÐUR Í ÞJÓÐSKÓGUM
Örsamkeppni Skógræktar ríkisins
með styrk frá Framkvæmdasjóði
ferðamannastaða til að leita tillögu
að áhugaverðum áningarstað í
Þjóðskóginum á Laugarvatni, sem
jafnframt gæti orðið kennileiti fyrir
þjóðskóga Skógræktar ríkisins víða um
land. Arkitektafélag Íslands hafði umsjón
með samkeppninni og óvenjulegt við
keppnina var að verkkaupi hafði aðeins
einn fulltrúa í þriggja manna dómnefnd.
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AÍ skipaði Hörpu Stefánsdóttur arkitekt
FAÍ sem sinn fulltrúa og bað Félag
íslenskra landslagsarkitekta um að skipa
einn fulltrúa. Ragnar Frank Kristjánsson,
landslagsarkitekt FÍLA var fulltrúi okkar
frá FÍLA.
SUNDHÖLLIN
Umhverfis- og skipulagssvið og íþróttaog tómstundasvið Reykjavíkurborgar
efndu til Hönnunarsamkeppni um
viðbyggingu og útisundlaug við Sundhöll
Reykjavíkur. Arkitektafélag Íslands hafði
umsjón með samkeppninni og skipaði
Guðmund Kr. Guðmundsson arkitekt
FAÍ og Birgi Teisson arkitekt FAÍ sem sína
fulltrúa í dómnefnd keppninnar.
STÓRURÐ
Borgarfjarðarhreppur og Fljótsdalshérað
efndu til hugmyndasamkeppni
um bætta aðstöðu fyrir ferðafólk í
Stórurð og næsta nágrenni Dyrfjalla,
í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
veitti styrk til verkefnisins. Þórhallur
Pálsson arkitekt FAÍ var í dómnefnd af
hálfu AÍ og Félag landslagsarkitekta var
boðið að skipa einn fulltrúa og skipaði
félagið Ólaf Melsted, landslagsarkitekt.
SAMKEPPNI UM UMHVERFI GEYSIS
Hugmyndasamkeppni um skipulag og
hönnun Geysissvæðisins í Haukadal.
Markmið samkeppninnar er að fá fram
hugmyndir um skipulag og uppbyggingu
svæðisins. Geysir er einstakt
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náttúrufyrirbæri, frægasti goshver
heims og hverasvæðið einn fjölsóttasti
ferðamannastaður á Íslandi.
Áhersla er lögð á raunhæfar og
spennandi tillögur um heildarlausn á
aðgengi hverasvæðisins og tengingu
svæðisins við nánasta umhverfi.
Tillögur skulu bera með sér vandað og
fallegt heildaryfirbragð sem fellur vel
að umhverfinu og taki mið af helstu
sérkennum svæðisins. Þrenn verðlaun
verða veitt að heildarfjárhæð 8 milljónir
kr. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
veitti sveitarfélaginu Bláskógabyggð
styrk til að halda samkeppnina.
Undirbúningsnefnd vann að mótun
lýsingar og dómnefnd vann síðan
keppnisgögn. Samkeppnin fer fram
í samvinnu við Arkitektafélag Íslands,
Landeigendafélag Geysis ehf, ríkið og
Félag landslagsarkitekta og allir eiga
fulltrúa í dómnefndinni. Samstarfið hefur
verið mjög gefandi og skemmtilegt.
Þess er vænst að áhugafólk taki þátt í
samkeppninni og að góðar hugmyndir
komi um uppbyggingu og skipulag
Geysissvæðisins. Eigendur eru sammála
um að mikilvægt er að byggja svæðið upp
og koma því í það horf að hægt verði að
taka vel á móti öllum gestum sem langar
til að njóta svæðisins, fegurðar þess og
sögu.
Skilafrestur tillagna er þann 30. janúar
2014 og dómnefndin áætlar að kynna
niðurstöður í byrjun mars 2014.

Samkeppni FÍLA / ÖSKJUHLÍÐ
Umhverfis– og skipulagssvið
Reykjavíkurborgar, í samvinnu við
Félag íslenskra landslagsarkitekta, FÍLA,
efndi til hugmyndasamkeppni um
skipulag Öskjuhlíðar. Samkeppnin fór
fram samkvæmt samkeppnislýsingu,
fylgigögnum og samkeppnisreglum
Félags íslenskra landslagsarkitekta. FÍLA
bauð AÍ að skipa einn dómnefndarfulltrúa
í keppnina og Hildigunnur Haraldsdóttir
arkitekt FAÍ tók sæti í dómnefndinni. AÍ
kynnti sínum félögum keppnina á vef og
með tilkynningum í fréttabréfi.

Markaðsnefnd
Markaðsnefnd Arkitektafélagsins hefur
árið 2013 verið skipuð eftirfarandi
nefndarmönnum: Kristjáni Erni
Kjartanssyni - formanni nefndarinnar,
Sólveigu Lísu Tryggvadóttir og Perlu
Dís Kristinsdóttir. Nefndin hefur fundað
óreglulega á árinu. Á fundi nefndarinnar í
byrjun árs voru markmið að vinnu hennar
fyrir árið ákveðin og verða þau yfirfarinn
hér að neðan ásamt framvindu þeirra.
Alþjóðadagur Arkitektúrs : Nefndin leggur
til að félagið leggi áherslu á alþjóðadag
arkitektúrs sem haldinn er þann 1.
október ár hvert. Nefndin mun ekki
standa fyrir viðburði þann daginn heldur
hvetur félagið og dagskrárnefnd til að
staðsetja viðburði á þeim degi auk þess

að leggja áherslu á umræðu í samfélaginu
um byggingarlist á þeim degi.
Framkvæmdarstjóri Arkitektafélagsins
vann öturlega að því að fá fjölmiðla til að
taka þátt í umræðunni þennan dag í ár.
Nefndin vonast til að geta unnið frekar að
þessu í framtíðinni og að alþjóðadagur
arkitektúrs fái fastann sess í samfélaginu
hér eins og tíðkast í nágrannaþjóðum
okkar.
Nefndin hefur unnið að hugmyndavinnu
um aðkomu félagsins að hönnunarmars
árið 2013 og 2014 í samvinnu við stjórn
félagsins og framkvæmdarstjóra.
Rætt var að koma af stað samvinnu
nefnda innan félagsins við söfnun og
framsetningu gagna frá samkeppnum
sem haldnar hafa verið. Markmiðið er
að koma niðurstöðum allra samkeppna
á vef félagsins þannig að þær séu
aðgengilegar á veraldarvefnum sem fyrst
eftir að niðurstöður liggja fyrir. Ekki hefur
náðst að koma þessu í verk á árinu en
nefndin leggur áherslu á þetta verkefni í
framtíðinni.
Nefndin hefur unnið að því að koma
viðburðum sem auglýstir eru á
heimasíðum Listaháskólans, Norræna
hússins, Hönnunarmiðstöðvar og
Listasafns Reykjavíkur með sjálfvirkri
tengingu á heimasíðu félagsins. Viðburðir
sem auglýstir verða á heimasíðu félagsins
myndu einnig sjálfkrafa birtast á síðum
fyrrnefndra stofnanna. Undirbúningur

að þessu er hafin og munu nefndarmenn
vinna áfram að því að gera þetta að
veruleika. Heimasíða félagsins er sífellt í
þróun og hvetur nefndin félagsmenn til
að koma ábendingum að betrumbótum
til nefndarinnar. Stefnt er að því að koma
upp síðu félagsins á ensku í samvinnu við
framkvæmdastjóra félagsins.

Ritnefnd
Arkitektúr – tímarit um umhverfishönnun,
1. tbl. 2013, er komið út. Útgefendur eru
Arkitektafélag Íslands og Félag íslenskra
landslagsarkitekta. Athygli ehf. annast
auglýsingaöflun og kostar prentun
blaðsins en ritnefnd blaðsins annast alla
efnisöflun og dreifingu þess. Uppsetning
blaðsins er í höndum Anders M. Nielsen.
Athyglinni er að þessu sinni beint að
samkeppnismálum. Haraldur Helgason
arkitekt veitir lesendum yfirsýn yfir sögu
samkeppna í manngerðu umhverfi á
Íslandi og Sigríður Magnúsdóttur, arkitekt
og formaður samkeppnisnefdar AÍ, rekur
störf nefndarinnar á síðustu misserum.
Gréta Björnsson, meðlimur ritnefnar í
Danmörku, tekur stöðuna á umræðunni
um samkeppnismál þar í landi og
Hermann Georg Gunnlaugsson, formaður
FÍLA, reifar stöðu mála út frá sjónarhóli
landslagsarkitekta.
Til þess að opna umfjöllunina um
málefnið bauð ritnefnd hópi arkitekta

og landslagsarkitekta til samræðufundar
á Kjarvalsstöðum. Í blaðinu birtist
samantekt frá fundinum, auk þess
sem hægt er að nálgast upptöku frá
fundinum á heimsíðum félaganna.
Spurt var hvort árangur i samkeppnum
sé að skila sér sem betri byggingarlist
og ennfremur hver upplifun arkitekta
og landslagsarkitekta sé af þátttöku í
samkeppnum.
Í grein sinni “Pílagrímsför arkitektanema”
leiðir Björg Halldórsdóttir okkur í
gegnum upplifun sína af námi í arkitektúr
og lýsir þeim væntingum sem ungir
arkitektar hafa til framtíðarinnar, en
Björg útskrifaðist frá Listaháskóla Íslands
síðastliðið vor. Einnig skrifar Bjarki
Gunnar Halldórsson, fráfarandi ritstjóri
Arkitektúrs, frá London. Hann deilir með
okkur vangaveltum símum um hvort
hægt sé að læra af því sem á undan er
gengið án þess að hætta að hugsa stórt.
Kann ritnefnd öllu því góða fólki sem að
skrifum komu bestu þakkir.
Ritnefnir félaganna hafa átt mjög
ánægjulegt og metnaðarfullt samstarf.
Nokkuð fáliðað var í ritnefnd í upphafi
árs. Auglýsti ritnefnd ítrekað eftir bæði
liðsauka og efni í blaðið. Bættust öflugir
liðsmenn í hópinn á vormánuðum, þær
Björg Halldórsdóttir BA í arkitektúr, Eyrún
Valþórsdóttir arkitekt og Gréta Björnsson
BA í arkitkektúr, en fyrir voru Bjarki
Gunnar Halldórsson og Sigríður Maack.
f.h. AÍ, ásamt Kristínu Þorleifsdóttur og
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Menningarverðlaun DV 2013
hlaut arkitektastofan Kollgáta
fyrir kaffihús í Lystig. Akureyrar.
Lilju Filippusdóttur f.h. FÍLA.
Engin viðbrögð fengust hins vegar við
auglýsingu eftir efni í blaðið. Það efni sem
skilaði sér í blaðið er því nánast eingöngu
að frumkvæði ritnefndar. Viljum við þakka
greinarhöfundum sérstaklega fyrir að
leggja okkur lið.
Þessi dræmu viðbrögð við auglýsingu
eftir efni í blaðið þykir ritnefnd
umhugsunarefni. Við viljum ekki trúa
því að ekki sé lengur þörf fyrir faglega
umfjöllun um arkitektúr. Hún hefur
þvert á móti aldrei verið meiri að okkar
mati. Spurningin er hins vegar sú hvort
tímaritið, í þeirri mynd sem það er
núna, sé tímaskekkja? Er prentað tímarit
t.a.m. rétti miðillinn fyrir fréttnæmt
efni og umræður? Er mögulegt að
gera myndrænu efni góð skil þegar
fjármagn til kaupa á myndefni er
mjög takmarkað? Er lesendahópurinn
nægilega stór til að standa undir veglegri
útgáfu? Af hverju eingöngu tímarit
arkitekta og landslagsarkitekta en ekki
innanhússarkitekta?
Það er mikill kostnaður og tímafrek
vinna sem fer í að gefa út öflugt og gott
fagtímarit. Ritnefnd hvetur félögin til að
endurskipuleggja útgáfuna og hugsa
stórt. Til að mynda mætti leita samstarfs
við öll aðildarfélög Hönnunarmiðstöðvar
um útgáfu á vönduðu, faglegu og
myndrænu tímariti, með enskri þýðingu,
sem væri góður málsvari arkitektúrs og
hönnunar á Íslandi, innanlands sem utan.
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Orðanefnd
Áskýrsla orðanefndar fyrir starfsárið 2012
- 2013:
Á aðalfundi 2012 var orðanefnd aftur
orðin að þriggja manna nefnd, og var
þá fækkað um einn fulltrúa í hópnum.
Nefndin var þar með skipuð jafnmörgum
fulltrúum og starfsreglur hennar segja til
um.
Í byrjun nóvember 2013 höfðu 7 fundir
verið haldnir í orðanefnd A.Í. á starfsárinu.
Eru þetta helmingi færri fundir en voru
á starfsárinu á undan. Fundir voru
allir haldnir í húsakynnum Íslenskrar
málstöðvar, að viðstöddum verkefnastjóra
stofunarinnar í íðorðamálum.
Verkefni nefndarinnar, sem unnið
hefur verið að er langtíma starf, sem
ekki sér enn fyrir endann á. Orðum í
stóru orðasafni hefur verið skipt niður
í allmarga flokka. Orð í hverjum flokki
þarf að skýra út, finna samheiti og tengja
saman. Mjög misjafnt er hvernig fágæt
orð eru útskýrð, þar sem þau koma fyrir í
bókartextum, og aðeins í nýlegum ritum
er listi með orðskýringum.
Vinna er ekki langt komin varðandi gerð
skýringarmynda, sem talinn er veigamikill
þáttur í orðasafninu. Vinna við hvern

orðflokk er einnig mislangt komin.
Tveimur flokkum hefur verið komið
til sérfræðinga á viðkomandi sviði. Af
ýmsum ástæðum hefur sú vinna gengið
mun hægar en vonazt hafði verið til.
Orðanefnd A.Í. er aðili að Samtökum
íðorðanefnda. Ýmis fagfélög hafa
orðnefndir sem vinna sambærilegt starf
og orðanefnd Arkitektafélagsins. Í ýmsum
tilvikum skarast störf nefndanna, og
það er æskilegt að samræmis sé gætt
þannig að nefndir forðist tvíverknað og
hugsanlegt misræmi í útskýringum.
Erfitt er að áætla hvenær íðorðasafn
Arkitektafélagsins verður sett inn á
vefsíðu Íslenskrar málstöðvar, en von
nefnarinnar er sú að það geti gerst innan
margra missera.
Í nóvember 2013,
Haraldur Helgason, formaður,
Ormar Þór Guðmundsson,
Örnólfur Hall.

Menntamálanefnd
Menntamálanefnd hélt fjóra bókaða fundi
á starfsárinu. Fjallað var um þrjú erindi
frá Iðnaðarráðuneyti þar sem sótt var um
leyfi til að nota lögverndaða starfsheitið
arkitekt. Tvö þeirra voru samþykkt en
afgreiðslu eins erindis frestað þar sem
afla þarf frekari upplýsinga erlendis frá.

Þá bárust nefndinni þrjár formlegar
fyrirspurnir sem tengdust m.a. vægi
prófgráða frá mismunandi löndum og
hvort masters-próf frá tilteknum skólum
væri viðurkennt sem starfsréttindanám
(professional degree) í viðkomandi
landi. Mikið óhagræði er að því að ekki
skuli vera samræmdur, alþjóðlegur listi
yfir vægi og mat arkitektanáms, t.d. á
vegum U.I.A. (International Union of
Architects). Vandað og tæmandi yfirlit
yfir viðurkenndar námsgráður í arkitektúr
frá bandarískum háskólum má finna á
heimasíðu NAAB (National Architectural
Accrediting Board) http://www.naab.org.
Hliðstæð heimasíða er til fyrir Kanada
(Canadian Architectural Certification
Board) http://www.cacb-ccca.ca. Hægt
er að nálgast upplýsingar um prófgráður
evrópska skóla eftir ýmsum krókaleiðum
en málið vandast þegar kemur að löndum
utan Evrópu og norður-Ameríku.
Í menntamálanefnd sátu Pétur H.
Ármannsson formaður, Perla Dís
Kristinsdóttir og Tryggvi Tryggvason.

Vistmennt / Dawn of
Sustainability
Eitt stærsta viðfangsefnið sem við er
að etja í dag í byggingargeiranum er
að mæta aukinni þörf og kröfum fyrir
vistvænar áherslur en í dag er talið
að allt að 40% af úrgangi í heiminum

komi frá byggingariðnaðinum. Á sama
tíma og veröldin glímir við gífurlegan
ágang á náttúruauðlindir, landeyðingu,
mengun og upphleðsu úrgangs
heldur mannkyninu áfram að fjölga
á ógnarhraða. Hér er því á ferðinni
gríðarlega umfangsmikið og alvarlegt
vandamál sem bregðast verður strax við
og snúa þessari óheillavænlegu þróun
við með skynsamlegum ákvörðunum
sem ekki ganga frekar á höfuðstól
framtíðarinnar.
Á þessu sviði höfum við Íslendingar
verið eftirbátar nágrannaþjóðanna og
í rauninni hefur afskaplega lítið farið
fyrir umræðu um sjálfbæra þróun í
tengslum við manngert umhverfi eða
kröfur hvað varðar vistvænar áherslur.
Hér er ekki eingöngu um að kenna
viljaskorti yfirvalda, framkvæmdaraðila
og umhverfishönnuða heldur einnig
þeirri staðreynd að nauðsynleg þekking
hefur ekki verið til staðar eða hún ekki
nægilega aðgengileg.
Til þess að koma til móts við
síaukna eftirspurn á þessu sviði
sótti Arkitektafélag Íslands ásamt
sex samstarfsaðilum um styrk til
Menntaáætlunar Evrópusambandsins
vegna verkefnisins Vistmennt eða
Dawn of Sustainability in Architecture
and Planning (DOS). Um umsóknina
sáu félagsmenn AÍ, þau Anna
Sigríður Jóhannsdóttir, Guðmundur
Gunnlaugsson og Magnús Jensson og

Sara Axelsdóttir. Myndarleg styrkveiting
var staðfest í júlí 2010. Samstarfaðilar
Arkitektafélagsins voru: Listaháskóli
Íslands, Iðan, Tækniskólinn, danska
arkitektafélagið (AA), rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins í Danmörku (SBI)
og breska ráðgjafarfyrirtækið GENEX,
sérfræðingar í gæðastýringar- og
umhverfisvottunarkerfum. Auglýst var
eftir verkefnisstjóra í október 2010 og
Kristín Þorleifsdóttir landslagsarkitekt og
doktor í umhverfishönnun var ráðin úr
hópi margra hæfra umsækjenda.
Markmiðið með verkefninu var að þróa
íslenskt námsefni um vistvæn sjónarmið
í byggingarlist og skipulagi fyrir þrjú
námsstig: nemendur í byggingartengdum
iðngreinum, endurmenntun starfsfólks í
byggingargeiranum og endurmenntun
arkitekta og annarra umhverfishönnuða.
Verkefnið var fyrst og fremst fólgið í
yfirfærslu þekkingar erlendis frá og
staðfærslu þess miðað við íslenskar
aðstæður. Eftir fjölda funda með
sérfróðum aðilum var tekin ákvörðun
um að takmarka námsefnið við þrjá
málaflokka sem taldir eru hafa sérstaklega
mikið vægi miðað við íslenskar aðstæður:
a) dagsbirta og vistvæn lýsing,
b) val á vistvænum byggingarefnum og
c) áhrif landlegu og veðurfars á byggingar
og þróun byggðar.
Eftir auglýsingu þar sem fjöldi umsókna
bárust voru eftirtaldir sérfræðingar ráðnir
til verksins: Þórdís Rós Harðardóttir,
lýsingarhönnuður, og Anna Sigríður
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Jóhannsdóttir, arkitekt auk Ragnars
Franks Kristjánssonar, arkitekts (a), Arkís
arkitektar, Aðalsteinn Snorrason, Björn
Guðbrandsson og Egill Guðmundsson
(b) og Sigurður Harðarson, arkitekt, og
Magnús Jónsson, veðurfræðingur (c)
Að auki hefur verkefnisstjóri umsjón
með inngangskafla þar sem grunn
hugmyndum- og hugtökum í sjálfbærri
umhverfishönnun og skipulagi eru gerð
skil. Með Kristínu í þeirri vinnu eru þær
Guðlaug Erna Jónsdóttir, Hildigunnur
Haraldsdóttir og Harpa Stefánsdóttir.

Að kennslu námskeiðanna
stóðu kaflahöfundarnir sjálfir að
undanskildu námskeiðinu Dagsbirta
og vistvæn lýsing, þar sem Kristín Ósk
Þórðardóttir verkfræðingur og Rósa Dögg
Þorsteinsdóttir lýsingarhönnuður og
innanhúsarkitekt FHI komu í stað
Þórdísar Rósar Harðardóttur sem nú er
búsett erlendis.

Í stýrihópi fyrir verkefnið voru Hrólfur
Karl Cela f.h. stjórnar AÍ, Halldór Eiríksson
f.h. LHÍ og Ingelise Heine Bengtson frá
danska arkitektafélaginu. Fulltrúi Iðunar
fræðsluseturs í samstarfshóp er Ólafur
Ástgeirsson, fulltrúi Tækniskólans er Alena
Friðrikka Anderlova, fulltrúar SBI eru
Harpa Birgisdóttir og Ásta Logadóttir og
fulltrúi Genex er Mark Clough.

Í apríl hittust allir samstarfsaðilar
Vistmenntar á Íslandi til þess að reka
smiðshöggið. Þessi heimsókn markaði
lok verkefnisins og af því tilefni var boðið
til móttöku í bókasafni Listaháskóla
Íslands þar sem umhverfisráðherra,
Svandís Svavarsdóttir auk aðstandenda
verkefnisins buðu gesti velkomna. Á
starfsárinu 2012 hlaut
Vistmenntarverkefnið tvo styrki, 250
þúsund hvor, til útgáfu smárita. Annan
styrkinn veitti Landsbankinn en hinn
veitti umhverfisráðuneytið. Smáritin
grundvallast á vinnu kaflahöfunda
og verða þrjú talsins fyrst um sinn. Í
móttökunni var fyrsta smáritið kynnt
fyrir gestum um “Val á vistvænum
byggingarefnum” en nú hafa tvö önnur rit
verið sett upp til útgáfu sem vonir standa
til að verði klár í byrjun desember 2013.
Munu þá ritin þrjú gefin út samtímis.
Anton Kaldal, grafískur hönnuður, hefur
séð um uppsetningu og umbrot ritanna.

Frá upphafi verkefnisins hafa
aðstandendur þess staðið fyrir ýmiskonar
viðburðum á borð við vinnufundi,
málþing og félagsfundi.
Þrjú námskeið hafa verið kennd á
grundvelli námsgagnanna sem útbúin
voru. Tvö þeirra, “Veðurfar og byggt
umhverfi” og “Vistvæn byggingarefni”
voru hýst hjá Iðunni fræðslusetri en hið
þriðja, “Dagsbirta og vistvæn lýsing” var
hýst hjá Rafiðnaðarskólanum.
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Námskeiðin voru vel sótt og þeim var vel
tekið. Til stendur að endurtaka leikinn á
vormánuðum 2014.

Hönnun þeirra tekur mið af því að hægt
sé að nota þessi rit sem upphaf ritraðar á
vegum Arkitektafélagsins um afmörkuð
viðfangsefni sem snerta stéttina og
almenning.
Vistmenntarverkefninu lauk formlega
um miðjan nóvembermánuð 2013 með
skilum á lokaskýrslu til Menntaáætlunar
Evrópusambandsins, Leonardo.
Vill Arkitektafélagið þakka öllum sem
stóðu að verkefninu fyrir þáttöku sína
og vinnuframlag, námsefnishöfundum,
samstarfsaðilum, stýrihóp, þeim sem
sóttu námskeiðin, skrifstofu AÍ og síðast
en ekki síst verkefnisstjóranum, Kristínu
Þorleifsdóttur sem hefur stýrt verkefninu
af krafti og áhuga.

Dagskrárnefnd
Dagskrárnefnd hittist í nóvember og
ræddi stefnu komandi árs. Nefndin
var sammála um að fyrirlestrarröð væri
tímabær. Nokkuð var liðið síðan skipulögð
og þematengd dagskrá teygði sig yfir
heilan vetur.
Dagskrárnefnd fundaði með Katrínu
Ragnarsdóttur arkitekt hjá Norræna
húsinu. Samstarf Norrænahússins
og dagskrárnefndar var rætt. Þar var
komið inn á fyrrnefnda fyrirlestrarröð,
kvikmyndasýningar og hádegisfundi í

formi stuttra fyrirlestra.

hafði verið frá fjáröflun.

Ákveðið var þema fyrirlestranna
væri ´Re-vision´. Tímabært þótti að
Arkitektafélagið stæði fyrir því að litið
yrði yfir farinn veg. Fyrirlesararnir skyldu
vera erlendir aðilar sem kæmu með ólíka
nálgun og aðferðafræði á verkefni sem
hérlendis fá fremur almenna afgreiðslu.

Í dagskrárnefnd 2012-2013 voru:
Gunnar Sigurðsson,
Hildur Gunnlaugsdóttir,
Una Eydís Finnsdóttir, formaður.

Samtal hófst við Judith Ryser,
skipulagsfræðing og arkitekt, í London.
Hún er afkastamikill fræðimaður,
verkefnastjóri og höfundur fjölda bóka
og tímaritagreina. Lýsti hún yfir miklum
áhuga á að koma. Fyrirlestur hennar
átti að fjalla um „Urban regeneration
and gentrification“ með Ólympíuþorp
Lundúnaleikanna 2012 sem dæmi.
Einnig var haft samband við Kasper
Guldager arkitekt hjá 3XN og
deildarstjóra GXN. Lýsti hann einnig
yfir áhuga á að halda fyrirlestur. GXN er
rannsóknarstofa 3XN sem leggur áherslu
á möguleika geometrískra forma og
framleiðslu þeirra og möguleika nýrra
byggingarefna.
Ákvörðun hafði ekki verið tekin um
hvort einn eða fleiri aðilar bættust við
né heldur hverjir það væru enda var
mikil óvissa um fjármögnun verkefnisins.
Fjáröflunarmöguleikar dagskrárnefndar
voru ekki skýrir og því töfðust samskipti
við fyrirlesara og að lokum slitið með ósk
um að fá að hafa samband þegar gengið

Skemmtinefnd
Skemmtinefnd AÍ hefur á liðnu starfsári
2012-13 verið skipuð þeim Baldri
Ó. Svavarssyni titlaður formaður og
meðstjónendur þau Helgi Helgason og
Ingunn Hafstað.
Nefndin hefur verið með eindæmum
afkastalítil. Má jafnvel taka svo sterkt
til orða að nefndin hafi hreinlega verið
það sem á skandínavíku er kallað
“handlingslammet”, sem á íslensku
gæti útlagst - verklömuð. Þetta er
sérstök tegund lömunar sem legst
aðallega á þann hluta heilans sem stýrir
framtaksseminni. Svo rammt hefur
kveðið að þessari lömun að ARON sem
er systurfélag skemmtinefndar AÍ hefur
einnig legið í dvala, enda undirritaður
einnig tengdur þeirri starfsemi. Í raun
má segja að skemminefndin hafi ekki
borið sitt barr eftir að Guðmundur
Gunnlaugsson sagði starfinu lausu fyrir
tveimur misserum síðan. Því má allt eins
kalla þessa nefnd einhverja leiðinlegustu
skemmtinefnd sem starfað hefur innan
vébanda AÍ - eða öllu heldur ekki starfað.

Fundir hafa þó bæði verið formlegir
og óformlegir. Nefndin hefur fundað
formlega alls um 6 sinnum, enda það
verið ákaflega einfalt þar sem nefndin
hefur bróðurpart starfsársins haldið til í
sama húsnæði. Ekki er því sambandsleysi
um að kenna. Á fundum okkar hefur
margt borið á góma. Má þar nefna
hugmyndir um hefðbundnar skemmtanir
s.s. árshátíð, ferðalög, pub-kvöld,
stofuheimsóknir og fleirra sem bæði kætir
lund og léttir.
Við sem sagt haft margt á prjónum,
en ekki komið háleitum markmiðum í
framkvæmd.
Af framkvæmdum ber hæst fundur/opið
hús í nýjum húsakynnum í Vonarstrætinu
sem aðalega var þó haldinn að undirlagi
framkvæmdastjóra félagsins, svo ekki
getum við eignað okkur það framtak.
Auk verklömunar má vafalítið einnig
kenna stefnuleysi nefndarinnar um.
Formaður tók enda ekki embættið að sér
af einskærum áhuga fyrir starfinu heldur
af hefðbundinni góðmennsku og velvilja
í garð stjórnar og framkvæmdastjóra
sem á aðalfundardegi fyrir ári síðan voru
uppiskroppa með nefndarformenn.
Um meðstjórnendur gildir sama
góðmennskan. Þeir tóku sæti í nefndinni
að áeggjan formanns og af einskærri
góðmennsku og velvilja í hans garð að
sögn, en áttu e.t.v. ekki annarra kosta völ
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Steinsteypuverðlaunin 2013 hlaut
Studio Granda fyrir endurbyggingu
Nýja bíós
sem leiguliðar hans.
Sem veganesti fyrir næstu skemmtinefnd,
væri hyggilegt að stjórn félagsins leggði
í hendur hennar einhverskonar dagskrá,
starfslýsingu eða óskalista sem nefndinni
ber að framfylgja á starfsárinu. Því eins
og þekkt er úr okkar starfi og umhverfi
- þá vinnum við best undir pressu.
Fyrir hönd skemmtinefndar AÍ.
Baldur Ó. Svavarsson formaður

Siðanefnd
Ársskýrsla siðanefndar AÍ til aðalfundar
2013:
Á líðandi starfsári gegndu eftirtaldir
félagsmenn störfum í siðanefnd: Sigurður
Harðarson, formaður, Valdís Bjarnadóttir
og Stefán Örn Stefánsson. Varamaður var
Vilhjálmur Hjálmarsson.
Þrjú mál bárust nefndinni á þessu ári og
lauk einu með með úrskurði, öðru með
ályktun nefndarinnar en eitt er óútkljáð.
Úrskurðað var þess efnis að um
ámælisvert brot á siðareglum hefði verið
um að ræða og var úrskurðurinn sendur
stjórn félagsins til afgreiðslu.
Ályktunin hinsvegar var af því tilefni að
félagsmaður kærði stjórn félagsins til
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siðanefndar fyrir að gæta ekki hagsmuna
sinna gagnvart Reykjavíkurborg
í tengslum við samvinnu stjórnar
við Reykjavíkurborg um að koma á
samkeppni um verkefni. Verkefnið
hafði verið unnið af téðum félagsmanni
en á hönnunartíma verksins höfðu
forsendur breyst og Reykjavíkurborg því
ákveðið að bjóða út samkeppni um það.
Félagsmaðurinn taldi slíkt óásættanlegt
meðan ekki hefði verið gengið frá
samningslokum við hann og taldi félagið
hafa brugðist skyldum sínum um að gæta
hagsmuna sinna og vitnaði til siðreglna
félagsins í því sambandi. Nefndin taldi
málið ekki falla undir siðareglur AÍ þar
sem þar væri ekki gert ráð fyrir að stjórn
félagsins væri andlag kæru af þessu tagi
en ályktaði um málið þess efnis að hún
teldi stjórn félagsins hafa sýnt fram á
að hún hefði þrýst á um að þessu máli
yrði lokið áður en af samkeppni yrði.
Því væri ekki tilefni til athugasemda af
hálfu siðanefndar. Almennt virðist hugur
margra stefna til þess að siðareglur
félagsins leysi úr alls kyns vanda er að
félagsmönnum og félaginu steðjar. Það
er álit núverandi siðanefndar að reglurnar
séu tiltölulega einfaldar og skýrar eins og
þær eru enda um fáar reglur í félaginu
jafnmikið verið fjallað gegnum tíðina og
þær. Þar megi finna skilgreiningar á flestu
því sem að starfsvettvangi arkitekta snýr
þó ekki sé þar með sagt að engu megi þar
breyta eða bæta, rök fyrir því verða þá að
koma fram með skýrum hætti. Reynsla
siðanefndar undanfarin ár bendir ekki til

þess að þar séu neinar alvarlegar gloppur.
Hitt má rétt vera að reglurnar megi
kynna betur og mun siðanefnd taka það
til skoðunar – og má þá líka vel vera að
fram komi þá hugmyndir eða tillögur sem
gæfu tilefni til breytinga.
Á aðalfundi félagsins 2011 var eftirfarandi
tillaga siðanefndar borin upp og felld.
Siðanefnd gerir það áfram að tillögu
sinni til stjórnar AÍ að málsgreinum í 21.
grein laga félagsins verði breytt með
eftirfarandi hætti:
Orðalag eins og það er í félagslögum:
Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi
gerður rækur úr félaginu. Í því tilviki skal
stjórn leita staðfestingar aðalfundar
á ákvörðuninni. Felli aðalfundur þann
úrskurð að arkitekt skuli ekki gerður
brottrækur úr félaginu, skal stjórn veita
arkitekt alvarlega áminningu og afþakka
trúnaðarstörf hans á sama máta og ef brot
telst alvarlegt.
Verði breytt þannig:
Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi
rækur úr félaginu. Felli stjórn þann úrskurð
að arkitekt skuli ekki gerður brottrækur úr
félaginu, skal hún veita arkitekt alvarlega
áminningu og afþakka trúnaðarstörf hans
á sama máta og ef brot telst alvarlegt.
Nefndin bendir í þessu sambandi á, að
nefndir félagsins starfa í umboði stjórnar

og eru henni til ráðgjafar og afgreiðir/
staðfestir stjórn síðan þau mál sem frá
þeim koma. Engin fordæmi eru fyrir því að
afgreiðslu stjórnar á niðurstöðum nefnda
sé vísað til aðalfundar til afgreiðslu enda
útilokað að reka félagið með þá öxi
hangandi yfir að ákvörðunum sem teknar
hafa verið af stjórn sé hnekkt á aðalfundi.
Hvað siðanefnd áhrærir þá liggur að baki
úrskurða hennar mikil vinna sem felst í
viðtölum við málsaðila og fleiri, úrvinnslu
málsatvika og að lokum endanlegum
úrskurði sem stjórn samþykkir eða beinir
aftur til nefndarinnar ef henni sýnist
röksemdafærsla veik eða óljós. Að greiða
atkvæði um slíkan úrskurð á aðalfundi
án þess að fjallað sé um málavexti og
rök fyrir og móti í málinu séu metin er að
mati nefndarinnar útilokað og aðalfundur
alls ekki vettvangur fyrir viðkvæm mál
sem þessi mál eru alltaf. Málið snýst
endanlega um það að þeim sem veljast til
trúnaðarstarfa sé treyst til sinna verka. Því
leggur siðanefnd það til við stjórn AÍ að
hún gangist fyrir því að aðalfundur breyti
lögum félagsins með þeim hætti sem að
ofan er lýst.
Enn sem fyrr vill siðanefnd vekja
athygli félagsmanna á því hve mikilvæg
og afdráttarlaus tilkynningarskylda
félagsmanns er gagnvart starfsbróður
þegar til hans er leitað með verkefni.
Skal sá, sem leitað er til ganga úr skugga
um það sjálfur hvort annar arkitekt
hafi áður verið viðriðinn verkefnið.
Sé svo skal hann þá látinn vita af því

og honum þannig gefinn kostur á að
gæta hagsmuna sinna. Með því móti
má koma í veg fyrir misskilning og
missætti, sem öðru frekar leiðir til þess
að siðanefnd fær kærumál til úrlausnar.
25.11.2013
F.h. Siðanefndar AÍ
Sigurður Harðarson arkitekt FAÍ

Mikil almenn óánægja er með þær reglur
sem nú gilda um mannvirkjamál í kjölfar
nýrrar lagasetningar um skipulags- og
byggingarmál. Það er því tilefni til þess
að Arkitektafélagið taki frumkvæði
í málaflokknum og setji fram sína
stefnumörkun og þrýsti á stjórnvöld um
úrbætur á þeim grunni.
F.h. laganefndar AÍ
Þorkell Magnússon.

Laganefnd
Ársskýrsla til aðalfundar AÍ 2013:

Launþegafélag Arkitekta

Í laganefnd sátu: Árni Kjartansson,
Steinþór Kári Kárason, og Þorkell
Magnússon, formaður nefndarinnar.
Megninþungi í starfsemi laganefndar
hefur verið að lesa yfir lagafrumvörp sem
á einhvern hátt geta haft áhrif á störf,
réttindi og skyldur arkitekta, og gera
tillögur að athugasemdum til stjórnar.

Launþegafélag Arkitekta var tímabundið
vakið af áralöngum dvala á liðnu starfsári.
Hlutverk þess var að gera kjarasamning
við Samtök arkitektastofa. Kjarasamningar
höfðu ekki verið endurnýjaðir um árabil.
Á árinu var samið um 5% launahækkun
auk þess sem ýmis önnur réttindi voru
aukin.

Helsta starf nefndarinnar á starfsárinu
hefur verið aðkoma að endurskoðun
byggingarreglugerðarinnar. Ásamt
laganefnd kom stærri hópur félagsmanna
að þeirri vinnu. Formaður laganefndar var
fulltrúi Arkitektafélagsins í samráðshópi
Mannvirkjastofnunar sem gerði tillögur til
ráðherra að breytingum.

Samhliða endurskoðun kjarasamnings
komst launþegafélagið að þeirri
niðurstöðu að kortleggja þyrfti stöðu
stéttarinnar. Þá þyrti að athuga
þætti eins og starfsumhverfi, kjör og
framtíðarhorfur.

Nefndin skilaði af sér umsögn um
frumvarp til breytingar á skipulagslögum.

Félagið skipuðu tímabundið þeir Bjarki
Gunnar Halldórsson, Friðrik Ó Friðriksson
og Hrólfur Karl Cela.
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Minningarsjóður prófessors dr.
phil. Húsameistara Guðjóns
Samúelssonar
Styrkur var veittur úr sjóðnum í tíunda
sinn föstudaginn 26. apríl 2013 í
Hönnunarmiðstöð Íslands í Vonarstræti
4b í Reykjavík. Alls bárust 8 umsóknir
um styrki úr sjóðnum í ár, þar af 6 vegna
rannsókna og útgáfu bóka/ rita, 1 vegna
stuttmynda-gerðar og 1 vegna varðveislu
myndbandsupptaka. 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 15. apríl 2013 ákvað
stjórnin að veita þremur aðilum styrk:
Dennis D. Jóhannesson og Hjördís
Sigurgísladóttir, arkitektar hlutu 500.000
kr. styrk til að hefja undirbúning að
útgáfu rannsóknarverkefnisins Íslensk
byggingarsaga – áhrif frá Bretlandseyjum.
Guðni Valberg arkitekt og Anna Dröfn
Ágústsdóttir sagnfræðingur hlutu
500.000 kr. styrk vegna útgáfu bókarinnar
Reykjavík eins og hún hefði getað orðið.
Pétur H. Ármannsson arkitekt hlaut
400.000 kr. styrk vegna útgáfu yfirlitsrits
um ævi og verk Gunnlaugs Halldórssonar
arkitekts.
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Stjórn sjóðsins skipa arkitektarnir
Sigríður Ólafsdóttir (formaður), Sigurður
Einarsson, Ásmundur H. Sturluson,
Guðmundur Gunnarsson og formaður
Bandalags íslenskra listamanna, Kolbrún
Halldórsdóttir.

Úrsagnir		
		12
Félagsgjöld í vanskilum
1,8 mil

Félagar

Heiðursfélaganafnbót hafa alls sjö
einstaklingar hlotið frá upphafi. Tvö þeirra
eru núlifandi, þ.e Högna Sigurðardóttir
sem kjörin var á aðalfundi 2009 og
Mannfreð Vilhjálmsson sem kjörinn var
á aðalfundi 2011. Látnir heiðursfélagar
eru Gísli Halldórsson, Guðmundur
Kr. Kristinsson, Hörður Ágústsson,
Gunnlaugur Halldórsson og Sigurður
Guðmundsson.

15
1,8 mil

Heiðursfélagar

Fjöldi félaga og félagsgjöld.
2011
2012
2013
Heiðursfélgar:
3
2
2
Félagar búsettir á Íslandi:
296
307
305
Félagar búsettir erlendis:
35
26
24
Nemar:		
65
56
47
Samtals:
399
391
378
Stjórn og fastanefndir skv. kjöri á
Karlar
aðalfundi 18.nóvember 2010
248
242
237
Konur
151
149
141
Stjórn AÍ:
Félagar sem greiða árgjald
Sigríður Ólafsdóttir, formaður,
248
256
Logi Már Einarsson, gjaldkeri og
Félagar 67 ára og eldri
staðgengill formanns,
56
55
62
Hrólfur Karl Cela, ritari,
Félagar sem ekki greiða árgjald		
Sigríður Magnúsdóttir formaður
5
4
4
samkeppnisnefndar, varamaður í stjórn,
Nýútskrifaðir arkitektar			
Kristján Örn Kjartansson, formaður
12
9
6		
markaðsnefndar, varamaður í stjórn.
Nýir félagar
10
11
11
Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal

Þórarinn Þórarinsson
Málfríður K. Kristiansen, varamaður.
Samkeppnisnefnd:
Sigríður Magnúsdóttir, formaður,
varamaður í stjórn
Gunnar Sigurðsson
Þórarinn Þórarinsson

Baldur Ó. Svavarsson, formaður
Helgi Helgason
Ingunn Hafstað
Orðanefnd:
Haraldur Helgason, formaður
Ormar Þór Guðmundsson
Örnólfur Hall

Markaðsnefnd:
Kristján Örn Kjartansson, formaður,
varamaður í stjórn
Perla Dís Kristinsdóttir
Sólveig Lísa Tryggvadóttir

Siðanefnd:
Sigurður Harðarson, formaður
Stefán Örn Stefánsson
Valdís Bjarnadóttir
Vilhjálmur Hjálmarsson, varamaður

Laganefnd:
Þorkell Magnússon, formaður
Árni Kjartansson
Steinþór Kári Kárason

Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns
Samúelssonar:
Sigríður Ólafsdóttir, formaður
Ásmundur H. Sturluson,
Guðmundur Gunnarsson
Sigurður Einarsson, gjaldkeri
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL

Menntamálanefnd:
Pétur H. Ármansson, formaður
Perla Dís Kristinsdóttir
Tryggvi Tryggvason
Dagskrárnefnd:
Una Eydís Finnsdóttir, formaður
Gunnar Sigurðsson
Hildur Gunnlaugsdóttir
Ritnefnd:
Fyrir AÍ: Sigríður Maack, formaður
Bjarki G. Halldórsson
Björg Halldórsdóttir
Anna María Bogadóttir
Skemmtinefnd:

Stjórn Launþegafélags Arkitekta:
Bjarki Gunnar Halldórsson
Friðrik Ó. Friðriksson
Hrólfur Karl Cela

Samstarf
Hönnunarmiðstöð Íslands
Hönnunarmiðstöð Íslands er
einkahlutafélag stofnað af
Arkitektafélagi Íslands, Félagi vöru-

og iðnhönnuða, Félagi íslenskra
gullsmiða, Leirlistafélagi Íslands, Félagi
húsgagna- og innanhússarkitekta,
Félagi íslenskra teiknara, Félagi
fatahönnuða, Textílfélaginu og Félagi
landslagsarkitekta.
Árið 2013 var sjötta starfsár
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Aðal
verkefni Hönnunarmiðstöðvar er að
kynna íslenska hönnun hér á landi og
erlendis og þar með ýta undir vöxt og
mikilvægi hönnunargreinanna í íslensku
samfélagi.
Fulltrúi AÍ í Hönnunarmiðstöð er
Borghildur Sturludóttir og var hún á
síðasta aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar
kosin formaður stjórnar. Stjórn allra
fagfélaga funda mánaðarlega en
jafnframt starfar framkvæmdastjórn
sem hittist hálfsmánaðarlega og í
henni sitja formaður, varaformaður og
framkvæmdastjóri.
Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda
Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra
þriggja manna starfshóp til að vinna
tillögu að hönnunarstefnu. Hópinn
skipuðu Sigurður Þorsteinsson formaður,
fulltrúi iðnaðarráðherra auk Jóhannes
Þórðarsson tilnefndur af mennta- og
menningarmálaráðherra og Halla
Helgadóttir tilnefnd af Hönnunarmiðstöð
Íslands.
Hönnunarstefnan var unnin í nánu
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Hönnunarmiðstöð Íslands í Vonarstræti 4 b.,
101 Reykjavík en þar er AÍ til húsa í dag.
samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins og
hönnunargeirans. Drög að stefnunni fóru
í fjögurra vikna kynningarferli á vegum
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
í janúar og febrúar s.l. Umsagnir sem
bárust voru hafðar til hliðsjónar í þeim
stefnudrögum sem hér liggja fyrir.
Stoðir stefnunnar eru:
• Menntun og þekking – byggja upp, efla
og styrkja hönnunarmenntun
• Starfs- og stuðningsumhverfi – auka
faglegar áherslur, einfalda leiðir og efla
frumkvæði • Vitundarvakning – fræða,
kynna og sýna íslensk verkefni á sviði
hönnunar.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
og mennta- og menningarmálaráðuneyti
munu á grundvelli tillögu starfshóps
vinna endanlega hönnunarstefnu
stjórnvalda og útfæra nánar tillögur að
aðgerðum. Samtímis munu ráðuneytin
vinna að því að hrinda í framkvæmd þeim
aðgerðum sem rúmast innan fjárheimilda.
Nú í nóvember 2013 er búið að þýða hana
yfir á ensku og nú í nóvember er áætlað
að hún verður samþykkt í ríkistjórninni.
Hönnunarsjóður
Nýstofnaður Hönnunarsjóður heyrir undir
Mennta- og menningarmálaráðuneyti og
er tekjustofn hans framlag sem Alþingi
ákveður á fjárlögum. Í ár er framlag til
sjóðsins 45 milljónir króna. Frestur til að
sækja um í Hönnunarsjóð fyrir þetta ár,
er runninn út. Yfir 200 umsóknir bárust
og samtals upphæð umsókna var yfir
400 milljónir króna. Nú er útlit fyrir að
18

Hönnunarsjóður verði lagður niður eftir
sína fyrstu og einu úthlutun.
Sjóðurinn var fyrir okkur staðfesting
árangurs þeirrar miklu vinnu sem átt
hefur sér stað að undanförnu með gerð
skýrslna um Hagræn áhrif skapandi
greina, Skapandi greinar – sýn til
framtíðar og nú síðast Hönnunarstefna
fyrir stjórnvöld, allt unnið af fagmennsku
af fólki úr grasrótinni meðal annars til
að sýna fram á með auðskiljanlegum
hætti margfeldisáhrif styrkja inn í þessar
greinar.
Við hörmum þennan niðurskurð sem mun
þýða endalok sjóðsins. Með sjóðnum
var lagður hornsteinn að möguleikum
hönnuða og arkitekta til skoðunar á
hugmyndafræði, ferlum og þróun á
forsendum fagsins.
Þetta eru vond skilaboð sem stjórnvöld
senda okkur hönnuðum og arkitektum.
Við gerum okkur fulla grein fyrir þörfinni
á almennum sparnaði og niðurskurði,
en þessi skilaboð eru í þá veru að við
hljótum að spyrja okkur hverjar áherslur
stjórnvalda eru á uppbyggingu hönnunar
á Íslandi.
HönnunarMars
Hönnunarmiðstöðin stóð fyrir
HönnunarMars í fjórða skipti dagana
22. – 25. mars 2012 og tókst hann í
heildina vel. Í dagskrá hans voru yfir 100
viðburðir sem yfir 500 hönnuðir stóðu að.
Þátttaka almennings hefur aldrei verið
meiri en um 10% þjóðarinnar tók flátt

í HönnunarMarsinum með einhverjum
hætti. Hátíðin fékk mikla fjölmiðlafjöllun
hérlendis og erlendis og fjölgaði
erlendum gestum verlulega frá síðasta ári.
Lykilmarkmið hátíðarinnar er að kynna
íslenska hönnun og arkitektúr hér á landi
og erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá
hátíðarinnar byggst á víðtækri þátttöku
íslenskra hönnuða, sem standa fyrir
sýningum, innsetingum og viðburðum,
eins síns liðs eða í hópum. HönnunarMars
er hátíð þar sem almenningur hefur
greiðan aðgang að íslenskri hönnun,
fjölmiðlar finna áhugavert efni,
hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að kynna
sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni
og fræðast.
Á HönnunarMars frumsýna hönnuðir ný
verk, hann er uppskeruhátíð, þar fara fram
viðskiptastefnumót íslenskra og erlendra
fyrirtækja við fyrirtæki hönnuða, hann
hvetur til samstarfs og nýrra stefnumóta,
í honum felast þróunar-, mennta- og
nýsköpunartækifæri, auk tækifæra til
mikillar verðmætasköpunar. Síðast en
ekki síst felast í honum gríðarleg tækifæri
til kynningar á íslenskri hönnun á Íslandi
og á alþjóðavettvangi.
Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því
HönnunarMars hefur fest sig í sessi sem
ein af þrem stærstu hátíðum borgarinnar
samkvæmt þjóðarpúls Capacent
en í ár kom fram að um 30 þúsund
Íslendingar tóku þátt í HönnunarMars og
85%þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar.
Framlag AÍ 2012 í ráðhúsi Reykjavíkur
tókst mjög vel og var eitt af fjölsóttustu

viðburðum á HönnunarMarsi 2012
Skapandi greinar
Samtök skapandi greina (SSG)
voru stofnuð formlega 3. maí
2011. Að samtökunum standa allar
kynningarmiðstöðvar lista og skapandi
greina á Íslandi og samtök í hverri
grein. Þau samtök sem eru bakhjarlar
kynningarmiðstöðva mynda breiðustu
fylkingu fagfólks í skapandi greinum í
landinu.
SSG munu vinna að sameiginlegri
stefnumótun greinanna, í samstarfi við
opinbera aðila og íslenskt atvinnulíf.
Heildarmarkmið SSG er að þáttur
skapandi greina í hagkerfi landsins sé
tryggður.
Samtökin taka við hlutverki
Samráðsvettvangs skapandi greina
sem hefur verið leiðandi í sameiginlegri
stefnumótun greinanna á síðustu
tveimur árum og átti frumkvæði að því
að rannsókn um hagræn áhrif skapandi
greina var hrundið af stað. Tölulegar
niðurstöður rannsóknarinnar, sem
kynnt var 1. desember 2010, leiddu í
ljós að skapandi greinar eru einn helsti
atvinnuvegur þjóðarinnar.
Samtök skapandi greina munu stuðla að
áframhaldandi rannsóknum á greinunum,
tryggja að þær njóti hagstæðra
vaxtarskilyrða og að þau sóknarfæri sem
liggja í skapandi greinum séu nýtt í þágu
hagvaxtar og lífsgæða. Jafnframt munu
samtökin beita sér fyrir fræðsluverkefnum
og endurmenntun fagfólks greinanna.

Samráðsvettvangurinn hittist oft á
síðasta ári og hefur unnið að nokkrum
verkefnum. Má þar helst nefna áherslur
vegna samráðshóps um atvinnumál
á vegum forsætisráðuneytis, áherslur
vegna verkefnisins Skapandi greinar
– sýn til framtíðar, You Are in Control
samstarfsverkefni hópsins, vinnan vegna
setu í fagráði Íslandsstofu og fleiri mál.
Fjárskortur og smæð stofnfélaganna
hamlar starfseminni.
Fyrsti talsmaður Samtaka skapandi
greina er Ása Richardsdóttir forseti
Leiklistarsambands Íslands.
Skapandi greinar – sýn til framtíðar
Skýrsla um aðkomu hins opinbera að
skapandi greinum á Íslandi, Skapandi
greinar – sýn til framtíðar, var kynnt þann
19. október 2012 í Hörpu.
Skýrslan er unnin af starfshópi á
vegum fjögurra ráðuneyta: mennta- og
menningarmálaráðuneytis, atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneytis, fjármála- og
efnahagsráðuneytis, utanríkisráðuneytis,
Íslandsstofu og Samtökum skapandi
greina. Hún fjallar um hvernig hið
opinbera, ríki og sveitarfélög, haga
stuðningi sínum við skapandi greinar
með lagasetningu, stjórnsýslu,
fjárveitingum og fjárfestingu í menntun,
rannsóknum og innviðum.
Gerð er grein fyrir þeirri stefnu sem fyrir
liggur og fjallað um hvernig hún hefur
verið framkvæmd. Á grundvelli þessara
upplýsinga leggur starfshópurinn fram
19 tillögur að bættu starfsumhverfi
skapandi greina. Í tillögum sínum leggur

starfshópurinn áherslu á að skapandi
greinar séu atvinnugrein sem snerti
mörg svið atvinnulífs, menningarlífs og
mannlífs. Því sé mikilvægt að tryggja
þverfaglegt samstarf stjórnsýslu,
atvinnulífs og menningarlífs til þess að
stuðla að uppbyggingu greinarinnar.
ICELAND AND ARCHITECTURE? Sýning og
málþing í Felleshus í Berlin
Með sýningunni ICELAND AND
ARCHITECTURE? er leitast við að varpa
ljósi á íslenskan arkiektúr í fortíð, nútíð
og framtíð. Í tengslum við sýninguna
voru tekin viðtöl við sérfræðinga á sviði
arkitektúrs og borgarþróunar. Velt var
upp spurningum eins og hvaða áhrif
hrunið hefur haft á uppbyggingu byggðar
og hver framtíð íslensks arkitektúrs væri.
Sýninguna prýða ljósmyndir eftir
Guðmund Ingólfsson og jafnframt er þar
sýnd heimildamyndin »Future of Hope«
eftir breska leistjórann Henry Bateman.
Sýningarstjóri: Peter Cachola Schmal
(Director, DAM Frankfurt). Sýningin
var upphaflega sett upp í Deutsches
Architekturmuseum í Frankfurt í tilefni af
heiðursþátttöku Íslands á Bókamessunni
2011. Samhliða sýngunni var gefin út
vegleg sýningarskrá.
Sýningin opnaði þann 23. nóvember
2012 og stóð til 6. janúar 2013. Í tilefni af
opnun sýninarinnar var haldið málþing
um íslenskan arkitektúr.
Þeir arkitektar sem héldu fyrirlestur á
málþinginu voru:
Pétur H. Ármannsson, arkitekt,
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The Mountains are their Castles –
Contemporary Architecture and Local
Traditions in Iceland, Olga Guðrún
Sigfúsdóttir und Jörn Frenzel, arkitektar,
Vatnavinir, Future of small thingsTowards a human-centered architectural
practice – a case study, Steve Christer,
arkitekt, Studio Granda, Three houses Making and meaning in Iceland, Germany
and elsewhere, Hjördís Sigurgísladóttir &
Dennis Davíð Jóhannesson, arkitektar, The
Icelandic Embassy Residence in Berlin,
Halla Helgadóttir, framkvæmdarstjóri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, tók þátt
í pallsborðsumræðum. Stjórnandi
pallborðsumræðna:
Framundan – “hæg breytileg átt”
Á vegum Hönnunarsjóðs Auroru og
í samstarfi við Hönnunarmiðstöð er
í vinnslu verkefnið; „Hæg breytileg
átt”, verkefnið á sviði byggða- og
íbúðaþróunar þar sem lögð verður áhersla
á að fá fram hugmyndir sem varpa ljósi á
vistvænni, samfélagsmeðvitaðri, ódýrari
og framsæknari íbúðarkosti í íslensku
þéttbýli í krafti hugmyndavettvangs, þar
sem samvinna verður í fyrirrúmi. Augslýst
verður eftir þátttakendum og mynduð
verða þverfagleg teymi hönnuða,
arkitekta, tæknimenntaðra einstaklinga,
hugvísinda- og raunvísindafólks til að
takast á við þetta mikilvæga verkefni.
Samstarfsaðilar Hönnunarsjóðs
Auroru auk Hönnunarmiðstöðvar er
Reykjavíkurborg og Samtök Iðnaðarins.
Verkefnið var formlega sett af stað í
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úthlutun sl. þriðjudag 26.nóvember og
verður auglýst eftir þátttakendum á
næstu dögum.

Menningarstefna í
mannvirkjagerð
Í maí 2011 skipaði Mennta- og
menningarmálaráðherra starfshóp til
þriggja ára, til þess að fylgja eftir tillögum
í Menningarstefnu í mannvirkjagerð stefnu stjórnvalda í byggingarlist.
Starfshópurinn er þannig skipaður:
Guðný Helgadóttir, formaður, tilnefnd af
Mennta-og menningarmálaráðuneyti.
Dennis Davíð Jóhannesson, tilnefndur af
Arkitektafélagi Íslands.
Halldóra Vífilsdóttir tilnefnd af
Framkvæmdasýslu ríkisins.
Hafsteinn S. Hafsteinsson tilnefndur af
fjármálaráðuneyti.
Hafsteinn Pálsson tilnefndur af
umhverfisráðuneyti.
Kristín Ólafsdóttir tilnefnd af
velferðarráðuneyti.
Nefndin hélt 5 fundi á starfsárinu. Hér
á eftir er stiklað á stóru varðandi helstu
umræðuefni funda.
Fundur 1 - Framtíð Menningarstefnunnar.
Guðný greindi frá frá því að hún hefði
fengið heimild hjá ráðherra til að
ræða þá tillögu við starfshópinn að

Framkvæmdasýslu ríkisins yrði falið
að fylgja eftir Menningarstefnunni þar
sem Framkvæmdasýslan leiki að mörgu
leyti lykilhlutverk í að innleiða vönduð
vinnubrögð við gerð mannvirkja hjá
ríkinu. Óskaði Guðný eftir viðbrögðum
við þessu. Dennis greindi frá því að
hann hefði rætt málið á fundi stjórnar
Arkitektafélags Íslands. Afstaða
hennar er að það henti ekki að fela
Framkvæmdasýslunni verkefnið þar
sem stofnuninni sæi um framkvæmdir á
vegum ríkisins og að áhrifasvið hennar
takmarkaðist við það. Teldi stjórn AÍ að
eftirfylgnin þyrfti að vera hjá aðila sem
hefði víðara áhrifa- og valdsvið. Hafsteinn
Pálsson taldi að koma þyrfti verkefnum
í fóstur hjá fleiri aðilum og eins þyrfti
einhvern samræmingaraðila til að fylgja
málum eftir. Halldóra sagði að best væri
að ráðinn yrði verkefnisstjóri sem gæti
unnið að framgangi stefnunnar, en til
þess væri ekki fjármagn sem stendur.
En á meðan svo er ekki væri gott að
koma málum á hreyfingu með að útvista
verkefnum og fá fleiri stofnanir inn í
málið. Eftir að málið hafði verið nokkuð
rætt, var ákveðið að taka aftur fram
verkefnalistann og velja nokkur verkefni
og fá aðila til að taka þau að sér.
Fundur 2 - Verkefni og aðgerðir.
Farið var yfir yfirlit um verkefni og
aðgerðir frá því haustið 2011 og rædd
staða einstakra verkefna. Sitthvað
hefur áunnist síðan þá. Sem dæmi má

nefnda að Framkvæmdasýslan vinnur
að gæðaflokkunarkerfi. Sett hafa verið
mannvirkjalög og myndlistarlög en þau
síðari ná til Listskreytingarsjóðs ríkisins.
Þá hefur Minjastofnun tekið til starfa
en ástæða er til að hnykkja á ýmsum
varðveisluverkefnum gagnvart henni.
Undirritaðar hafa verið sameiginlegar
reglur ríkisins og Arkitektafélags Íslands
um hönnunarsamkeppni.
Starfshópurinn var því fylgjandi að fá
stofnanir til að bera meginábyrgð á
eftirfylgninni, en taldi rétt að dreifa henni
eftir eðli verkefna. Ákveðið var boða
fulltrúa Minjastofnunar og sérfræðinga á
sviði menningararfs í ráðuneytinu á fund
til að ræða verkefni á sviði varðveislu.
Í bréfi yrði viðkomandi falið að fylgja
ákveðnum þáttum í aðgerðaáætluninni
eftir og skila greinargerð um framgang
mála. Arkitektafélag Íslands hefur
jafnframt lýst yfir áhuga á að koma
að þekkingarmálum m.a. endurskoða
og gefa út leiðsögurit um íslenskan
arkitektúr. Dennis lagði áherslu á að
komið væri á fót arkitektúrsafni á vegum
ríkisins, hugsanlega í Hönnunarsafninu
í Garðabæ. Guðný tók að sér að kanna
hver væri stefna ríkisins í þeim efnum.
Því var varpað fram á fundinum hvort
tímabært væri að fara í endurskoðun á
menningarstefnunni, en nauðsynlegt
væri að endurskoða svona skjal reglulega
í ljósi framþróunar á sviðinu.
Fundur 3 - Menningararfur og safnamál.

Gestir: Kristín Huld Sigurðardóttir og
Pétur H. Ármannsson frá Minjastofnun
Íslands svo og Eiríkur Þorláksson og
Ragnheiður H. Þórarinsdóttir frá Menntaog menningarmálaráðuneytinu.
Guðný útskýrði að ætlunin væri að
koma sem mest út til stofnana að
fylgja menningarstefnunn eftir. Í
ljósi þess óskaði starfshópurinn að
ræða við Minjastofnun Íslands og
starfsmenn ráðuneytisins, sem hafa með
menningarminjar og safnamál að gera,
hvort Minjastofnun og einstök söfn gætu
tekið að sér megnið af því sem nefnt væri
í kaflanum um Arf í menningarstefnunni.
Fyrst var rætt um byggingarlistagögn
sem áður voru á byggingarlistadeild
Listasafns Reykjavíkur. Upplýst var að
búið er að koma frumritum af teikningum
til Þjóðskjalasafns Íslands og líkönum
til Hönnunarsafns Íslands. Rannsóknir
ættu hins vegar að vera að mestu á
könnu háskóla s.s. Listaháskóla Íslands
en Hönnunarmiðstöð Íslands reynir eftir
megni að kynna íslenskan arkitektúr.
Talið er að áhugi sé hjá Listaháskóla
Íslands að sinna byggingarlistasögu.
Eftir nokkrar umræður var stungið upp
á því að starfshópurinn gerði tillögu til
ráðherra um að Hönnunarsafn Íslands
yrði heimilisfesti fyrir byggingarlistagögn
önnur en frumgögn sem færu til
Þjóðskjalasafnsins og að gert yrði ráð
fyrir því í endurnýjuðum samningi
við Garðabæ um safnið. Byggt yrði á

ákvæði í safnalögum um ábyrgðarsöfn.
Væntanlega yrði að gera ráð fyrir
einhverjum fjárveitingum til þessa þar
sem framlag til safnsins hefur lækkað
á undangegnum árum og mætti þá
byggja á fyrrgreindu lagaákvæði. Talið var
nauðsynlegt að koma upp myndabanka
með ljósmyndum sem væri aðgengilegur
þeim sem þurfa myndefni í fræðslurit
o.fl. Minjastofnun er ætlað að vinna
að varðveislumálum m.a. varðveislu
handverks. Stofnun gæti því tekið að sér
kafla 2.2 – varðveisla. Einnig gæti hún
tekið að sér hluta af verkefnum sem falla
undir kafla 2.3 – fræðsla. Tekið var fram
að ekkert sérstakt fjárframlag fylgir svona
verkefnum enda í þessum tilvikum falla
þau að verksviði viðkomandi stofnunar.
Minnt var á að ýmis söfn varðveita hús og
friðlýsingar. Mætti koma á samræmingu á
upplýsingamiðlun og gæti Minjastofnun
leitt slíkt. Minnt var á að hafa vel í huga
hvar skörun er á milli arkitektasafns og
menningarminja.
Fundur 4 - Athygli vakin á
Menningarstefnunni.
Guðný lagði fram tillögu að bréfum til
ráðuneyta, fjölmiðla, ferðamálayfirvalda
og Listaháskóla Íslands þar sem vakin
er athygli á menningarstefnunni og
þáttum hennar sem lúta sérstaklega að
starfssviði viðkomandi aðila. Samþykkt
var að senda bréfin. Dennis vakti
máls á forvali og hönnunarútboði
vegna Landsspítalans og hvort það
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samræmdist menningarstefnunni þar
sem einvörðungu væri keppt á grundvelli
verða. Dennis hafði sent Ríkiskaupum
fyrirspurn um málið. Í svari Ríkiskaupa
er því haldið fram að þetta útboð
stæðist menningarstefnuna en áður
hafði farið fram hönnunarsamkeppni
um forhönnun og umsækjendur í forvali
yrðu að standast strangar kröfur um
hæfni og reynslu til að mega taka þátt í
þessu lokaða hönnunarútboði. Halldóra
staðfesti þetta. Hafsteinn Pálsson vakti
máls á því að menningarstefnan gilti
einnig fyrir húsnæði sem ríkið tæki á
leigu til lengri tíma. Halldóra taldi svo
vera en m.a. er slíkt húsnæði oft gert
upp og þá í anda stefnunnar. Hins vegar
gæti verið ákveðinn vandi hvað snertir
viðhald húsnæðis. Álitamál væri hvort
ekki bæri að skoða leigu til lengri tíma
t.d. 10 ára eða lengur eins og um væri
að ræða stofnkostnað í nýbyggingu.
Hafsteinn Pálsson upplýsti að umhverfisog auðlindaráðherra hefur boðað að
unnið verði að aðgengisáætlun. Guðný
spurði hvort ekki væri rétt að sjá slíka
áætlun í samhengi við endurskoðun á
menningarstefnunni ef farið væri út í það
verkefni. Það var talið rétt að huga að því,
en í verkefnaáætlun, sem nýr mennta- og
menningarmálaráðherra fær, er vakið
máls á því að huga þyrfti að endurskoðun
á menningarstefnunni. Nýr ráðherra fær
menningarstefnuna og óskað verður
eftir að hann kynni hana nýrri ríkisstjórn.
Rætt var hvort hópurinn ætti ekki að
fylgja eftir þeim verkefnum sem m.a. hafa
verið færð til Framkvæmdasýslunnar og
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Minjastofnunar og voru fulltrúarnir á því.
Fundur 5 - Minjastofnun Íslands og
Framkvæmdasýsla ríkisins.
Gestur: Pétur H. Ármannsson,
Minjastofnun Íslands.
Í upphafi fundar greindi Guðný frá
því að ekki hafi verið tekin afstaða til
þess hvort fara ætti í endurskoðun á
menningarstefnunni. Fulltrúarnir voru
frekar á því að einbeita ætti kröftunum til
að fylgja núverandi stefnu eftir. Ítrekað
var að ráðherra kynnti stefnuna fyrir
ríkisstjórn.
Meginefni fundarins var að fá upplýsingar
frá Framkvæmdasýslu ríkisins og
Minjastofnun Íslands um hvernig
staðið hafi verið að eftirfylgni við
menningarstefnuna í mannvirkjagerð,
en þessum stofnunum var sl. vetur falið
að fylgja stefnunni eftir. Minjastofnun
Íslands sendi fyrir fundinn greinargerð. Á
fundinum greindi Pétur H. Ármannsson
frá meginatriðunum í hennar. Ákvæði
í byggingareglugerð geta hindrað, ef
þau eru tekin bókstaflega, að gömul
hús verði gerð upp í upprunalegri
mynd. Í reglugerðinni eru hins vegar
undanþáguákvæði sem mikilvægt er að
haldi. Þetta kallar á ákveðinn sveigjanleika
í málsmeðferð. Upplýst var að prófmál
er í gangi. 100 ára reglan í nýjum
minjalögum tryggir ákveðið aðhald og
gerir það einnig að verkum að friðlýsing
beinist frekar að yngri húsum og verndun

hverfa. Niðurskurður á fjárveitingum
í húsafriðunarsjóð veldur áhyggjum.
Minjastofnun mun vinna að því að setja
efni um viðgerðir á gömlum húsum á
vefsíðu sína. Þetta er unnið í samstarfi við
Húsverndarstofu Árbæjarsafns sem unnið
hefur ýmis leiðbeiningarrit. Mikilvægt er
að halda sérþekkingu til haga þar sem
lítil endurnýjun hefur verið í hópi þeirra
sem sérhæfa sig í viðgerðum á gömlum
húsum. Dennis og Pétur ítrekuðu að
komið yrði á fót byggingarlistadeild,
helst hjá Hönnunarsafni Íslands. Upplýst
var að málið er komið í ákveðinn farveg
í tengslum við endurnýjun á samningi
við Garðabæ um Hönnunarsafn Íslands.
Talið var nauðsynlegt að fylgja því vel eftir
gagnvart safninu og bæjaryfirvöldum í
Garðabæ þannig að ákvæðum um slíka
deild verði komið inn í samninginn.
Dennis og Pétur buðust til að ganga í það
mál.
Halldóra greindi frá helstu verkefnum
sem Framkvæmdasýsla ríkisins hefur
unnið að og tengjast eftirfylgni á
ákvæðum í menningarstefnunni. Óskað
hefur verið eftir því við ráðuneytin að
þau vinni mannvirkjaáætlun til næstu
ára sem nái bæði til verðs og gæða.
Flokkunarkerfi bygginga er óbeint inni
í þessu. Framkvæmdasýslan reynir að
leiða saman hönnunaraðila, verktaka og
rekstraraðila til að betri heildarútkoma
náist. Gott samstarf hefur verið við
listskreytingarsjóð. Haldnar eru
hönnunarsamkeppnir þar sem hægt

er að koma þeim við. Skilamat er alltaf
unnið, en vilji stendur til þess að innleiða
reynslumat. Hafsteinn Pálsson upplýsti að
reynslumat væri unnið á snjóflóðavörnum
og það nýtt í áframhaldandi vinnu. Í
stórum verkefnum er líftímakostnaður
reiknaður. Verið er að taka öryggismálin
í gegn, m.a. í tengslum við vistvæn
verkefni og vottun, til að auka vandvirkni.
Halldóra sagðist mundi senda skriflega
greinargerð til nefndarinnar.
Næstu skref
Fylgst verður með að nýr menntaog menningarmálaráðherra kynni
Menningarstefnuna nýrri ríkisstjórn.
Jafnframt verður fylgst náið með því að
komið verði á fót byggingarlistadeild í
tengslum við endurnýjun á samningi við
Garðabæ um Hönnunarsafn Íslands.
Stefnt er að því að fá nýjan skipulagsstjóra
Ásdísi Hlökk Theódórsdóttur og Sigrúnu
Birgisdóttur yfirmann hönnunar- og
arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands á
næsta fund sem haldinn verður í byrjun
desember. Þar verður væntalega rætt um
hvernig Skipulagsstofnun og Listaháskóli
Íslands geta lagt sitt að mörkum til að
framfylgja menningarstefnunni.
Dennis Davíð Jóhannesson

Bandalag íslenskra listamanna
Undanfarið starfsár hefur starfsemi
Bandalags íslenskra listamanna verið
mjög blómleg. Stjórn BÍL, með Kolbrún
Halldórsdóttur forseta í fararbroddi,
hefur unnið þrotlaust að því að vekja
athygli á starfi og mikilvægi listamanna
á Íslandi. Sú vinna skilaði sér m.a. í því
að tímamótaáfanga var náð sl. vor þegar
rískisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur
forsætisráðherra ákvað að hækka framlög
í ýmsa listasjóði og setja á laggirnar nýja
sjóði, m.a. hönnunarsjóð. Framtakinu
var innilega fagnað og listamenn innan
vébanda BÍL sáu fram á bjartari tíma.
Með einu pennastriki ákvað ný ríkisstjórn
sem tók við völdum sl. vor að þurrka
út alla nýja sjóði og lækka verulega
framlög í þá sjóði sem fyrir voru. Síðan
þær fréttir bárust hefur stjórn BÍL fyrst
og fremst einbeitt sér að því að vekja
þingmenn innan stjórnarflokkanna
til meðvitundar um mikilvægi lista og
benda á þá staðreynd að tekjur ríkisins af
starfsemi lísta og menningar er margfalt
sú upphæð sem rennur í styrki og sjóði.
Enn sem komið er hefur ekki komið í
ljós hvort BÍL hafi tekist að opna augu
núv. ríkisstjórnar en við höldum í vonina
fram á síðustu stundu. Til þess að vekja
almenning til umhugsunar um mikilvægi
lista hefur stjórn BÍL m.a. ákveðið að halda
„listlausa daginn“ áður en langt um líður
þar sem athygli verður vakin á því hversu
stór hluti hversdagsins hjá venjulegum
Íslendingi tengist listum af einhverju tagi.

Stiklur

Nokkrir viðburðir sem hafa skipt
arkitekta máli frá því síðasti aðalfundur
AÍ var haldinn. Stiklað á stóru og ekki
allt tíundað sem kemur fram í skýrslum
stjórnar og nefnda.
Nóvember 2012
Dagsbirta og vistvæn lýsing.
Námskeið um mikilvægi dagsbirtu og
vistvæna lýsingarhönnun í samstarfi
Rafiðnaðarskólans, AÍ og IÐUNNAR
fræðsluseturs.
Nútíma arkitektúr þolir illa veður
og vinda, skrifar Ævar Harðarson í
doktorsritgerð sinni, sem hann varði
við Arkitektúrdeild Tækniháskólans í
Þrándheimi, NTNU.
Samstarf er lykill að árangri – fundaröðin
um nýja byggingarreglugerð hélt áfram
og nú var komið að höfuðbogarsvæðinu,
Grand Hótel Reykjavík.
Samstarf lykill að árangri – á Hellu á
Rangárvöllum.
Desember 2012
Umhverfis- og auðlindaráðherra
framlengir til 15. apríl 2013
bráðabirgðaákvæði nýrrar
byggingarreglugerðar er kveður á um að
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byggingafulltrúum sé heimilt að gefa út
byggingarleyfi á grundvelli krafna eldri
byggingarreglugerðar, að uppfylltum
ákveðnum skilyrðum.
Samhliða eru gefin loforð um að gerðar
verði breytingar á ákvæðum nýrrar
byggingarreglugerðar er varða einangrun
og rýmisstærðir.
Janúar 2013
Hjörleifur Stefánsson arkitekt heldur
erindið ,,Norræn áhrif í íslenskri
byggingarlist á fyrri öldum” í fyrirlestrasal
Þjóðminjasafns Íslands. Erindið er hluti
af fyrirlestrarröð sem Norræna félagið
heldur í samvinnu við Þjóðminjasafn
Íslands.

byggingargalla í húsnæði hönnunar- og
arkitekturdeildar Listaháskóla Íslands.
Tilkynnt um að Harpan sé komin
á stuttlista til Mies van der Rohe
veðlaunanna.
Launþegafélag arkitekta boðar til fundar
og kynnir og ber upp til samþykktar nýjan
kjarasamning við Félag sjálfstætt starfandi
arkitekta.
Í tengslum við aðalfund sinn býður
Bandalag íslenskra listamanna til
málþings í Iðnó undir yfirirskriftinni
SKAPANDI ATVINNUGREINAR AF
SJÓNARHÓLI LISTAMANNA.

Almennur félagsfundur AÍ um nýju
byggingarreglugerðina í húsnæði
hönnunar- og arkitektúrdeildar
Listaháskóla Íslands í Þverholti 11.

ALLUR GÓÐUR ARKITEKTÚR LEKUR –
ÆVAR HARÐARSON. Hönnunar - og
arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands og
Arkitektafélag Íslands standa að fyrirlestri
í Þverholti 11.

Málþing á Grand Hótel um hjúp bygginga
– samstarf AÍ og fjölda annarra aðila í
byggingariðnaði.

Steinsteypudagurinn - Studio Granda
hlaut Steinsteypuverðlaunin 2013 fyrir
endurbyggingu Nýja bíós

Námskeið - Dagsbirta og vistvæn lýsing
í samstarfi Rafiðnaðarskólans, AÍ og
IÐUNNAR fræðsluseturs.

AÍ og Endurmenntunarskóli Tækniskólans
gerðu með sér samning um að
skuldlausir félagar AÍ fái 10% afslátt á
námskeiðsgjöldum.

Febrúar 2013
AÍ og Listaháskóli Íslands standa
sameiginlega að fyrirlestri doktors
Ævars Harðarsonar um hönnunartengda
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Mars 2013
Hönnunarmars 2013 hófst með
fyrirlestradegi í Þjóðleikhúsinu.

Opinn fundur Vistbyggðarráðs .
Fyrirlestrar um myglu á Engjateig
9 . Ríkharður Kristjánsson, ÍAV.
„Sveppafaraldur á Austurlandi“ og Bjarte
Sæthre, sérfræðingur hjá Mycoteam
í Oslo, Noregi. „Rakavandamál og
myglusveppir í þökum með þunnu
loftunarbili“.
Niokkrir liðir á Hönnunarmars 2013 sem
vöktu sérstaka forvitni arkitekta:
Fyrirlestradagur í Þjóðleikhúsinu,
Verðlauna og uppskeruhátíð FHÍ, Stopp
( KRADS), Íslensk húsgögn og hönnun,
4. XLAND (landslagsarkitektar opna nýja
vefsíðu - gagnabanka verkefna), Hæg
breytileg átt, Málþing um byggðar-og
íbúðaþróun í Hannesarholti, Hörgull
og Sköpun í útjaðri Reykajvíkur
(Rannsóknarverkefni, samstarf milli
nokkura Háskóla, m.a. LHÍ, verkefnastjóri
Arna Mathiessen arkittekt.
Í Hannesarholti, Marcos Zotes - með
gagnvirka virkni í S-inu ( frá einkenni
HönnunarMars 2013), Toppstöðin - Alls
konar í gangi í Toppstöðinni, m.a. er
Dagný Bjarnadóttir, landslagsarkitekt
og Hildur Gunnarsdóttir arkitekt,
Allt önnur hæð - Opnar vinnustofur
arkitekta á laugavegi 168 og Að nema
land - Workshop sem nemendur
arkitektadeildar LHÍ.
Félagsfundur AÍ í fyrirlestrarsalnum í
húsnæði Arkitektúr- og hönnunardeildar
Listaháskóla Íslands í Þverholti.

Fjallað var m.a. um breytingar á
byggingarreglugerð og stefnu félagsins
varðandi endurskoðun eða breytingar
á mannvirkjalögunum, sjúkrasjóðsmál,
samstarf dagskrárnefndar félagsins og
Norræna hússins, fyrirhugaðan flutning
starfsemi félagsins í Hönnunarmiðstöð í
Vonarstræti 4 b.
Kollgáta hlaut Menningarverðlaun DV
í arkitektúr fyrir Kaffihúsið í Lystigarði
Akureyrar þegar Menningarverðlaunin
voru afhent í 34. sinn í Iðnó.
Málþing um húsaminjar á Hvanneyri
undir heitinu „Gamli staðurinn“.
Arkitektafélag Íslands,
Byggingafræðingafélag Íslands,
Tæknifræðingafélag Íslands,
Verkfræðingafélag Íslands og Samtök
iðnaðarins sendu umhverfisráðherra og
Mannvirkjastofnun bréf í tilefni þess
að bráðabirgðaákvæði um gildistöku
byggingarreglugerðar nr. 112/2012
fellur úr gildi 15. apríl. Óskað var eftir
framlengingu þess ákvæðis og að lengri
tími gæfist fyrir þann hóp sem haft hefur
það hlutverk að rýna reglugerðina til
áframhaldandi vinnu. AÍ hefur átt fulltrúa
í þessum hópi og unnið hefur verið að
breytingartillögum sem ætlað er að sníða
helstu vankanta af reglugerðinni og
skapa um hana meiri sátt.

Apríl 2013
Lokafyrirlestur vetrarins í
hádegisfyrirlestraröð Sagnfræðingafélags
Íslands en á vormisseri er yfirskrift
fyrirlestraraðarinnar Hvað er sögulegur
skáldskapur? Guðrún Harðardóttir,
sérfræðingur í byggingarsögu hjá
Þjóðminjasafni Íslands, flutti þá erindið:
„Skáldað í byggingararfinn?“
Vistmennt bauð til móttöku í bókasafni
Listaháskóla Íslands í tilefni af lokum
Vistmenntaverkefnisins.
Tilkynnt um úthlutun 279 milljóna króna
úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.
Meðal styrkja voru að þessu sinni 23
verkefni á skipulags- og hönnunarstigi
sem hlutu samtals 58,5 m.kr.
MÓTUN HÖNNUNARSTEFNU ÍSLANDS Fulltrúum stærstu framboðsflokkanna var
boðin þátttaka í málþingi, um hönnunog arkitektúr, með Hönnnunarstefnu
fyrir Ísland og Menningarstefnu í
mannvirkjagerð til grundvallar, í Listasafni
Reykjavíkur Hafnarhúsi.
Brunatæknifélagið heldur sitt árlega
brunaþing í bíósal Hotel Reykjavik
Natura . Fjallað var almennt um helstu
tíðindi nýrrar byggingarreglugerðar
og um brunavarnaákvæði sænsku
reglugerðarinnar og reynslu af henni.

Um miðjan apríl lauk
Vistmenntarverkefninu með formlegum
hætti.
Styrkur verður veittur úr Minningarsjóði
prófessors dr. phil. húsameistara Guðjóns
Samúelssonar í tíunda sinn.
Evrópuráðið og Mies van der Rohe
stofnunin gáfu út tilkynningu þessa
efnis að Harpa ráðstefnu- og tónlistarhús
í Reykjavík hafi hlotið Verðlaun
Evrópusambandsins í nútíma arkitektúr,
Mies van der Rohe verðlaunin 2013.
Í tilefni þess að Rammasamningur
Ríkiskaupa rennur út 31.12.2013
hófst undirbúningur fyrir nýtt
rammasamningsútboð á ofangreindri
þjónustu. Ríkiskaup sneri sér til nokkurra
aðila í byggingariðnaði, þ.m.t. AÍ.
Helga Benediktsdóttir arkitekt FAÍ var
skipaður fulltrúi AÍ í væntanlegu samráði
fagfélaganna.
Maí 2013
FORTÍÐARHYGGJA EÐA FRAMTÍÐARSÝN
– Ráðstefna Vistbyggðarráðs og
Skipulagsfræðingafélags Íslands á
Nauthól við Nauthólsveg.
HÖNNUN OG HÚSAMEIN - Ævar
Harðarson, PhD arkitekt og Ragnar
Ómarsson, byggingarfræðingur
kenndu á námskeiði um helstu
atriði í hönnun bygginga sem geta
valdið húsameinum, oft nefndir
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byggingargallar. Endurmenntun HÍ í
samstarfi við Arkitektafélags Íslands og
Matsmannafélag Íslands .
HUGARFLUG - Listaháskóli Íslands efndi
í annað sinn til ráðstefnu um snertifleti
listsköpunar og rannsókna. Ráðstefnan
er mikilvægur liður í uppbyggingu
listrannsókna við skólann og býður upp á
tækifæri til umræðna, tengslamyndunar
og almennrar miðlunar á þeim
rannsóknum sem eiga sér stað á sviðinu.
Aðalfundur Hönnunarmiðstöðvar Íslands
haldinn í Vonarstræti 4b.
Fasteignafélagið S30 í Vestmannaeyjum
aulýsti eftir tilboðum í ráðgjafaþjónustu
arkitekta og verkfræðinga vegna
fyrirhugaðrar endurbyggingar á húsnæði
í Vestmannaeyjum. Margir félagar í
Arkitektafélaginu hafa haft samband við
skrifstofu félagsins, til að kvarta undan
því að ekki væri nægilega faglega að
hlutunum staðið. Framkvæmdastjóri
AÍ kom því á framfæri við þá sem að
útboðinu stóðu og félagar voru óbeint
varaðir við þátttöku í umræddu verkefni.
Júní 2013
HÖNNUN FERÐAMANNASTAÐA - Málþing
í Norræna húsinu.
Sigríður Ólafsdóttir formaður
Arkitektafélags Íslands og Björn
Karlsson forstjóri Mannvirkjastofnunar
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undirrituðu viljayfirlýsingu sem felur
í sér samkomulag um áframhaldandi
vinnu við rýni og endurbætur
byggingarreglugerðarinnar og
jafnframt áframhaldandi samstarf
til að auka þverfaglega umræðu
um málefni byggingariðnaðarins.
Lýst er sameiginlegum vilja um
samstarf og samráð varðandi
þróun á leiðbeiningablöðum sem
byggingarreglugerðinni tengjast og um
innleiðingu á gæðakerfum hönnuða og
„áframhaldandi þróun á slíkum kerfum
og regluverki er þau varðar.” Síðast en
ekki síst hyggjast aðilar „vera samtaka í
að hvetja til aukinna rannsókna á sviði
byggingarmála á Íslandi og styðja við
gerð meistaraverkefna á því sviði við
arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands.”
Júlí 2013
Skrifstofa AÍ lokuð vegna sumarleyfa
Ágúst 2013
Listaháskóli Íslands kynnti stefnu sína til
næstu fimm ára.
Sjötta ráðstefna PLANNORD haldin
í Hörpu . Yfirskrift ráðstefnunnar er
„Sjálfbærni og skipulag“ og tilgangurinn
að ræða áhrif sjálfbærrar þróunar á
skipulagsfræði og vinnu við skipulagsmál
á Norðurlöndum.
Ofanleitiskapella Högnu Sigurðardóttur

arkitekts. Sýning haldin í Norræna
húsinu. Í tengslum við sýninguna var
haldið málþing þar sem arkitektarnir Guja
Dögg Hauksdóttir, Hólmfríður Ósmann
Jónsdóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir
, Margrét Harðardóttir og Pétur H.
Ármannsson héldu erindi.
Vinnustofa fyrir frumkvöðla í skapandi
greinum í boði Nýsköpunarmiðstöðvar
Íslands og KreaNord Investors.
September 2013
Skrifstofa Arkitektafélagsins í Vonarstræti
4 b (í húsnæði Hönnunarmiðstöðvar). Eftir
flutninga er stefnt að því að opnunartími
skrifstofunnar verði lengri en hingað til.
Stofnun Rögnvaldar Á Ólafssonar og
samstarfsaðilar boðuðu til ráðstefnu á
Hrafnseyri í Arnarfirði, á fæðingarstað
Rögnvaldar að Núpi í Dýrafirði og í
Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
September 2013
Raki og mygla í byggingum – heilsa,
hollusta og aðgerðir – málþing
sem eftirtaldir aðilar undirbjuggu
og stóðu að: Umhverfisstofnun,
Mannvirkjastofnun, Samtök iðnaðarins,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Arkitektafélag Íslands, Verkfræðingafélag
Íslands, Tæknifræðingafélag Íslands,
Byggingafræðingafélag Íslands,
Endurmenntun Háskóla Íslands.

Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús
Reykjavíkur bætti nú enn einni rós
í hnappagatið með því að vinna til
verðlaunanna sem besta opinbera
bygging ársins á árlegri verðlaunahátíð
alþjóðlegra samtaka arkitekta í Evrópu
(LEAF).
Nýr hönnunarsjóður hóf starfsemi en
sjóðurinn var stofnaður af mennta- og
menningarmálaráðuneyti í febrúar. Hægt
verður að sækja um styrki til verkefna,
þróunar- og rannsókna, markaðs-og
kynningarmála og ferða. Umsóknarfrestur
rann út 11. nóvember.
Ráðstefna um hlutverk og áhrif
breiðgatna og hringbrauta á þróun
borgarumhverfis hönnunar- og
arkitektúrdeild Listaháskólans, ásamt
Háskóla Íslands og Université libre de
Bruxelles.
Í tilefni af flutningi skrifstofunnar
úr Engjateig í Hönnunarmiðstöð í
Vonarstræti 4B var boðað til “hittings” í
nýjum húsakynnum AÍ Ólafur Matthiesen
arkitekt sagði frá nýja Hönnunarsjóðnum
og möguleikum arkitekta til að sækja
þangað styrki, Greipur Gíslason
verkefnisstjóri ræddi um Hönnunarmars
2014 og stjórn félagsins sagði frá
óformlegum samtölum sem hún hefur átt
við m.a. formann og framkvæmdastjóra
BHM um möguleika á inngöngu í
samtökin og fýsir að heyra um hug
félagsmanna til þess.

Október 2013
1. október er Alþjóðlegur dagur
arkitektúrs. Til hans var stofnað
í Lousanne í Sviss árið 1948 af
Alþjóðasamtökum arkítekta (e.
International Union of Architects - UIA) til
heiðurs arkítektúr víðs vegar um heim.
Ferðamálaþing 2013 haldið á Hótel
Selfossi. Yfirskrift þingsins var Ísland –
alveg milljón! -Skipulag, fyrirhyggja og
framtíðarsýn í íslenskri ferðaþjónustu.
Félagsfundur /súpufundur á Kaffi
Sólon. Formaður og framkvæmdastjóri
gerðu grein fyrir helstu umræðum á
fundi norrænu arkitektafélaganna í
Kaupmannahöfn í haust. Hrólfur Karl Cela
ritari gerði grein fyrir viðræðum stjórnar
við BHM. Gestir frá BHM sögðu frá því
hvað í aðild að samtökunum felst og
svöruðu fyrirspurnum.
VISTVÆNAR BYGGINGAR, GRÓÐUR
OG GOTT INNILOFT – opinn fundur
Vistbyggðarráðs.
Nóvember 2013
Stjórn AÍ sækir um aðild að BHM með
fyrirvara um samþykki aðalfundar AÍ.

lögð á nýjungar í lögum, ber þar helst
að nefna möguleika á að óvirkja og/
eða ógilda gerða samninga og leggja á
stjórnvaldssektir.
Opin vinnustofa í Hafnarborg um
bæjarskipulag sem umgjörð daglegs lífs í
Hafnarfirði.
SOUTH OF NORTH - Málþing fyrir
norræna arkitekta í þróunarsamstarfi.
Afmælissýning Mies van der Rohe
verðlaunanna opnar í Hörpu í tilefni þess
að Harpa hlaut verðlaunin í ár. Sýningin
stendur til 19. janúar 2014.
ARKITEKTÚR – tímarit um
umhverfishönnun, 1. tölublað 2013
er komið út. Athyglinni er að þessu
sinni beint að samkeppnismálum.
Haraldur Helgason arkitekt veitir
lesendum yfirsýn yfir sögu samkeppna
í manngerðu umhverfi á Íslandi og
Sigríður Magnúsdóttur, arkitekt og
formaður samkeppnisnefdar AÍ, rekur
störf nefndarinnar á síðustu misserum.
Gréta Björnsson, meðlimur ritnefnar í
Danmörku, tekur stöðuna á umræðunni
um samkeppnismál þar í landi og
Hermann Georg Gunnlaugsson, formaður
FÍLA, reifar stöðu mála út frá sjónarhóli
landslagsarkitekta.

Námskeið á vegum Endurmenntunar
Háskóla Íslands til að kynna helstu
þætti lögfræðinnar út frá opinberum
innkaupum. Sérstök áhersla verður
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Fulltrúar AÍ í ýmsum nefndum og
ráðum utan félagsins
Stjórn Bandalags íslenskra listamanna:
Sigríður Ólafsdóttir
Húsafriðunarnefnd ríkisins:
Gunnþóra Guðmundsdóttir (til okt. 2013,
Sigurður Einarsson og Júlíana G.
Gottskálksdóttir (frá okt. 2013).
Stjórn Endurmenntunarstofnunar HÍ:
Hilmar Þór Björnsson
Stjórn Myndstefs: Stefán Örn Stefánsson
Fulltrúaráð Myndstefs:
Jes Einar Þorsteinsson
Byggingarstaðlaráð Íslands:
Ragnar Ólafsson
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
Gæðaráð byggingariðnaðarins:
Richard Ó. Briem
Nefnd ráðuneytis um opinbera stefnu í
byggingarlist: Sigríður Sigþórsdóttir
Nefnd fjármálaráðuneytis um
samkeppnir á vegum ríkisins:
Valdís Bjarnadóttir
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands:
Borghildur Sölvey Sturludóttir
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Starfshópur Reykjavíkurborgar
um gæðastefnu í skipulags- og
byggingarlist:
Jóhann Sigurðsson
Landvernd: fulltrúi AÍ í fagráði er
Sigurður Harðarson
Fulltrúi í starfshóp til þess að fylgja
eftir tillögum í Menningarstefnu í
mannvirkjagerð:
Dennis Davíð Jóhannesson
Norræni byggingardagurinn:
Ásdís Ingþórsdóttir
Starfshópur um byggingarlistasafn:
Pétur H. Ármannsson,
Logi Már Einarsson

