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VERKKAUPI:
Fljótsdalshreppur
SAMSTARFSAÐILI:
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Um samkeppnina

Markmið

Sjónarmið dómnefndar

Fljótsdalshreppur efndi haustið 2016 til
hönnunarsamkeppni um aðstöðubyggingu
fyrir ferðamenn við Hengifossá, nánasta
umhverfi aðstöðubyggingarinnar, ásamt
lausnum á hvíldar- og útsýnisstöðum,
hliðum og merkingum.

Hengifoss, Litlanesfoss og Hengifossárgljúfur eru náttúrufyrirbrigði sem njóta
mikilla vinsælda á Austurlandi og eru með
fjölsóttustu viðkomustöðum ferðamanna
í landshlutanum. Gestafjöldi hleypur á
tugum þúsunda á hverju ári og fer stöðugt
vaxandi. Það er því brýn þörf á því að bæta
aðstöðu við þennan vinsæla áfangastað
ferðafólks, frá því sem nú er.

Dómnefnd mat tillögur sem bárust í samkeppnina með hliðsjón af fyrirliggjandi
samkeppnislýsingu og gögnum sem henni fylgdu eða vísað var til.

Tvö fyrirspurnartímabil voru í samkeppninni
og lauk því fyrra 26. september 2016 en
því síðara 15. nóvember 2016.
Skilafrestur tillagna var 28. nóvember
2016, milli kl. 13:00 og 16:00 á skrifstofu
Arkitektafélags Íslands.

Dómnefnd
Tilnefndir af útbjóðanda:
Þórhallur Pálsson, arkitekt FAÍ
Steingrímur Karlsson
Tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Björn Guðbrandsson, arkitekt FAÍ
Trúnaðarmaður:
Helga Guðjónsdóttir
Ritari dómnefndar:
Skúli Björn Gunnarsson
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Markmið hönnunarsamkeppninnar var
að fá fram góða lausn til þess að bæta
aðstöðu ferðafólks á svæðinu og um leið
að stuðla að vernd einstakra náttúruperla
og umhverfis þeirra.
Markmiðinu skyldi náð með því að reisa
aðstöðubyggingu til að veita ferðafólki
þjónustu og upplýsingar og koma á
heildstæðum lausnum á öllum mannvirkjum
sem tengjast svæðinu. Stefnt er að því að
bæta stíga, stiga og hlið á gönguleiðinni
upp undir Hengifoss og setja upp
hvíldarstaði, skilti, merkingar o.s.frv. Einnig
er stefnt að því að ganga vel frá bílastæði
við þjóðveginn.

Dómnefnd lagði höfuðáherslu á eftirfarandi atriði við mat sitt á úrlausnum:
• Heildarmynd og staðaraðlögun:
Fyrirhugað aðstöðuhús þarf að falla vel að umhverfi sínu og hafa aðdráttarafl
sem slíkt, án þess þó að skera sig um of úr, en vera jákvæð viðbót við ásýnd
staðarins.
Lögð er áhersla á að öll mannvirki í nánasta umhverfi aðstöðuhússins, svo sem
útirými, skilti, bekkir, o.s.frv. hafi samsvörun í efnisvali, formi og áferð.
• Þjónustubygging:
Aðstöðuhúsið þarf að leysa hlutverk sitt á sannfærandi hátt, með tilliti til flæðis,
dagsbirtu, aðgengis og innra skipulags.
Lögð er áhersla á að efnisval og tæknilausnir séu ákjósanlegar með tilliti til
stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar til lengri tíma litið. Lögð er áhersla á góð
tengsl milli úti- og innirýma. Aðgengi fyrir hreyfihamlaða er skilyrði.
• Sveigjanleiki:
Lögð er áhersla á að unnt verði að stækka aðstöðuhúsið síðar, verði það talið
nauðsynlegt vegna aukins fjölda ferðafólks.
• Vistvænar lausnir:
Lögð er áhersla á vistvænar lausnir, sérstaklega með tilliti til efnisvals, endingar
og viðhalds.

Listi yfir tillögur

Niðurstaða dómnefndar

Taflan sýnir vinnunúmer dómnefndar,
auðkennisnúmer tillögu og verðlaun.

Tólf tillögur bárust í hönnunarsamkeppnina innan tilskilins skilafrests. Þær uppfylltu allar þær kröfur sem settar voru fram í
keppnislýsingu að mati dómnefndar og voru því allar teknar til dóms í samkeppninni.
Dómnefnd kom einu sinni saman til fundar og fór yfir tillögurnar. Fundurinn var haldinn 16. desember 2016 í Végarði í Fljótsdal.
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Það var samdóma álit dómnefndar að ein tillaga bæri af og höfundar hennar skyldu hljóta allt verðlaunaféð, krónur 2.000.000.
Verðlaunatillagan bar auðkennisnúmerið 22343. Umsögn dómnefndar um tillöguna hljóðar svo:

1. verðlaun

Tillagan er frumleg og með fágað yfirbragð sem fellur vel að umhverfinu. Hún svarar mjög vel kröfum keppnislýsingar.
Byggingin myndar áhugavert aðstöðurými utandyra sem er aðgreint frá bílastæðum. Stækkunarmöguleiki er skýr og
skapar eðlilegt framhald af byggingunni. Starfsmannarými í byggingunni er takmarkað og þarfnast skoðunar.
Lausnir á merkingum, hvíldarstöðum og brúm eru einfaldar en vel útfærðar.
Dómnefnd þakkar öllum keppendum fyrir þátttökuna og lofsvert framlag.

Végarði, 10. febrúar 2017

Þórhallur Pálsson arkitekt FAÍ

Steingrímur Karlsson

Björn Guðbrandsson arkitekt FAÍ
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Grunnmynd/skipulag:
Meginhugmynd:
Rýmisskipulag er rökrænt leyst - öll rými eru vel tengd innanhúss,
og opnast á við
móti skjólsvæðinu,
og gefa ferðamönnum betri vísar til landslagsrýmisins / skálarinnar við Hengifoss og býður
Útirými
þjónustubygginguna
upplifun við upphaf og enda ferðar. Afgreiðsla og upplýsingarými
eru
aðskilin
frá
salernisaðstöðu
sem
þannig er aðgengileg
þig
velkominn. Hengifoss
hefuróháð
myndað sérkennilega hvilft í fjallshlíðinni, með litríkum
opnunartímum afgreiðslu. Í upplýsingarýminu er mikið veggpláss,
4
vel lýst frá hlið og frá ljósskoru í þaki.
Táknræn
ljósskoran
gegnir
sandsteinslögum;
þar
sem
hár
og
mjór fossinn virkar sem sem tómrúm, sem skor í fjallsbrúnina.
tvöföldu hlutverki, lýsir upp umhverfið innan sem utan, og
auðveldar fólki einnig að finna leiðina
tilbaka
upphafsstaðar.
Þjónustubyggingin
rís
úrtil jörðu
sem mótsvar við hvilftina og myndar skjólgóðan stað, nýja skál
Einstök
útfærsluatriði:
som
opnast í vesturátt. Inngangur í afgreiðslu og upplýsingasvæði er staðsettur í ljósskoru;
Túlkun á ánni sem rennur/fellur/rennur og myndar sjónrænt sterka
rák/tómrúm er innblásturinn
að hönnun brúa,
smábrúa,
bekkja,
manngerðu
tómarúmi
sem
endurspeglar
fossinn sem er takmark ferðarinnar. Byrjunarkafli
skilta og hliða á gönguleiðinni. Einingarnar eru hugsaðar sem
sjálfstæðar hver á sínum
stað, en með
sameiginlega
leiðarinnar
uppeftir
að
fossunum
er
brattur,
og ásýnd byggingarinnar ofanfrá séð er því aðlöguð
grunnhugmynd. Í stað þess að skipuleggja stærri áfangastaði
stígum og þar
með meiri
röskungrasþaki,
á landslagi, þá erusem dempar heildarásýnd mannvirkisins í landslaginu.
aðmeðfram
umhverfi
sínu
með
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Grunnmynd/skipulag:
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Rýmisskipulag er rökrænt leyst - öll rými eru vel tengd innanhúss, og opnast á móti
skjólsvæðinu, og gefa ferðamönnum betri upplifun við upphaf og enda ferðar. Afgreiðsla og
upplýsingarými eru aðskilin frá salernisaðstöðu sem þannig er aðgengileg óháð opnunartímum
afgreiðslu. Í upplýsingarýminu er mikið veggpláss, vel lýst frá hlið og frá ljósskoru í þaki.
Táknræn ljósskoran gegnir tvöföldu hlutverki, lýsir upp umhverfið innan sem utan, og auðveldar
fólki einnig að finna leiðina tilbaka til upphafsstaðar.
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1. aðstöðubygging
2. aðalinngangur
3. stuðlabergssæti
4. hlið
5. smábrú
6. bekkur
7. brú
8. skilti
9.sorp
10. möguleg stækkun húss

einingarnar staðsettar hver fyrir sig á mikilvægum stöðum:
- Brýr samkvæmt deiliskipulagi (að undantekinni neðstu brú sem
er staðsett ofar við gljúfrið).
- Smábrýr (með skiltum) þar sem minni lækir renna þvert á stíginn.
- Bekkir (með skiltum) við útsýnisstaði yfir Flljótsdal.
- Skilti við krossgötur og mikilvæga útsýnisstaði/vinsæla staði fyrir
ljósmyndun fossa.
- Hlið í stað þeirra sem þegar eru á leiðinni.

Einstök útfærsluatriði:
Túlkun á ánni sem rennur/fellur/rennur og myndar sjónrænt sterka rák/tómrúm er innblásturinn
að hönnun brúa, smábrúa, bekkja, skilta og hliða á gönguleiðinni. Einingarnar eru hugsaðar sem
sjálfstæðar hver á sínum stað, en með sameiginlega grunnhugmynd. Í stað þess að skipuleggja
AFSTÖÐUMYND 1:500
stærri áfangastaði meðfram stígum
og þar með meiri röskun á landslagi, þá eru einingarnar
staðsettar hver fyrir sig á mikilvægum stöðum:
- Brýr samkvæmt deiliskipulagi (að undantekinni neðstu brú sem
er staðsett ofar við gljúfrið).
- Smábrýr (með skiltum) þar sem minni lækir renna þvert á stíginn.
ÚTLIT
NA 1:200
- Bekkir (með skiltum) við útsýnisstaði yfir
Flljótsdal.
- Skilti við krossgötur og mikilvæga útsýnisstaði/vinsæla staði fyrir
ljósmyndun fossa.
- Hlið í stað þeirra sem þegar eru á leiðinni.

Deiliskipulag gerir ráð fyrir nýrri gönguleið upp brattann í norðvesturátt; hér er lagt til að
gönguleiðin fylgi hlíðinni í suðvestur og tengi þannig betur upphaf og enda leiðarinnar við skálina
við þjónustubygginguna, og auðveldar einnig notkun á suðuhlíðinni fyrir ofan hvilftina sem
Efnisval einstaka útfærsluatriða:
hvíldarstað
á góðum dögum.
Einingar í landslaginu samanstanda af undirstöðum í dökkri steypu
med fylliefnum, og svartlökkuðum stálflötum eða lökkuðu
karbonstáli. Anóðaðar álplötur með teksta og kortum eru síðan
festar á stálfletina og mynda andstæðu við dempaða litanotkun á
einingunum sjálfum, og andstæðu við umhverfið sem gerir þær
sýnilegar langt að.

Ný göngubrú yfir á austurbakka Hengifossár er staðsett neðan við gljúfrið og hönnuð í samræmi
við heildarhugmynd um brýr á gönguleiðinnin uppeftir. Með þessari staðsetningu er komið í veg
fyrir krókaleið niður að þjóðvegi fyrir göngufólk, og spennivídd brúar hér er mun styttri en við
staðsetningu við þjóðveg samkvæmt deiliskipulagi.
ÚTLIT SA 1:200
Hönnun þjónustubyggingar er óháð þessum breytingum á deiliskipulagi, en heildarhugmynd
skipulags svæðisins styrkist ef breytingarnar verða framkvæmdar.
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SNEIÐING B 1:200

Efnisval þjónustuhússins byggir á túlkun á umhverfinu og innblæstri frá svæðinu, bæði í
kringum Hengifoss og Litlanesfoss. Dökk steinsteypa (staðsteypt eða forsteyptar
einingar) með dökkum fylliefnum vinnur vel með basaltklettunum, og listar/borð í
steypuformum gefa veggfletinum líf og mynda andstæðu við slétt steypt yfirborð á
þakkanti og steyptum veggjum þar sem byggingin mætir jörðu. Anóðað ál með
rauðleitum blæ myndar andstæðufleti og er notað í aðalskilti og inngangsmerkingar.
Gras á þaki tengir bygginguna við umhverfið, og fúgaðar glerlausnir undirstrika skoruna
sem tómrúm. Manngert skálarformið er undirstrikað með dökkum steingólfum innan og
utanhúss, fyrir utan skoruna þar sem gólf er ljóst. Anóðað ál er einnig notað innanhúss í
minni rýmum til dæmis í innréttingum sem andstæða við dökka steypuna.

Efnisval einstaka útfærsluatriða:
Einingar í landslaginu samanstanda af undirstöðum í dökkri steypu med fylliefnum, og
svartlökkuðum stálflötum eða lökkuðu karbonstáli. Anóðaðar álplötur með teksta og kortum eru
síðan festar á stálfletina og mynda andstæðu við dempaða litanotkun á einingunum sjálfum, og
andstæðu við umhverfið sem gerir þær sýnilegarHLIÐ
langt að.
núverandi gönguleið

heildarstærð huss: 80m2 bruttó
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Efnisval þjónustuhússins byggir á túlkun á umhverfinu og innblæstri frá svæðinu, bæði í kringum
Hengifoss og Litlanesfoss. Dökk steinsteypa
(staðsteypt eða forsteyptar einingar) með dökkum
framtiðar gönguleið
7
austanmegin
fylliefnum vinnur vel með basaltklettunum, og listar/borð í steypuformum gefa veggfletinum líf og
6
mynda andstæðu
við slétt steypt yfirborð á þakkanti og steyptum veggjum þar sem byggingin
5
mætir jörðu. Anóðað ál með rauðleitum blæ myndar andstæðufleti og er notað í aðalskilti og
inngangsmerkingar.4 Gras á þaki tengir bygginguna við umhverfið, og fúgaðar glerlausnir
3
undirstrika skoruna sem2 tómrúm. Manngert skálarformið er undirstrikað með dökkum
steingólfum innan og utanhúss, fyrir utan skoruna þar sem gólf er ljóst. Anóðað ál er einnig
notað innanhúss í minni rýmum
til dæmis í innréttingum sem andstæða við dökka steypuna.
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+31.5

1:15

+31.6

heildarstærð huss: 80m2 bruttó
Anóðað ál

Karbonstál
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framtíðar gönguleið
vestanmegin

bílastæði

SMÁBRÚ

04
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B

möguleg stækkun

1. afgreiðsla / sýning 28m2
2. salerni fyrir starfsfólk 3m2
3. aðalskilti úti undir þaki
4. salerni fyrir fatlaðra 6m2
5. salerni / snyrting fyrir karlar 9m2
6. salerni / snyrting fyrir konur 9m2
7. lagnaklefi / ræsting 7m2
8. stuðlabergssæti i brekku

Gras á þaki

Dökk steypa

Náttúrugránað lerki
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HÖNNUNARSAMKEPPNI UM AÐSTÖÐU FYRIR FERÐAMENN

22343

HENGIFOSSÁ

Tillaga 22343

HÖNNUNARSAMKEPPNI UM AÐSTÖÐU FYRIR FERÐAMENN
Meginhugmynd:
Útirými við þjónustubygginguna vísar til landslagsrýmisins /
skálarinnar við Hengifoss og býður þig velkominn. Hengifoss hefur
myndað sérkennilega hvilft í fjallshlíðinni, með litríkum
sandsteinslögum; þar sem hár og mjór fossinn virkar sem sem
tómrúm, sem skor í fjallsbrúnina. Þjónustubyggingin rís úr jörðu
sem mótsvar við hvilftina og myndar skjólgóðan stað, nýja skál
som opnast í vesturátt. Inngangur í afgreiðslu og upplýsingasvæði
er staðsettur í ljósskoru; manngerðu tómarúmi sem endurspeglar
fossinn sem er takmark ferðarinnar. Byrjunarkafli leiðarinnar
uppeftir að fossunum er brattur, og ásýnd byggingarinnar ofanfrá
séð er því aðlöguð að umhverfi sínu með grasþaki, sem dempar
heildarásýnd mannvirkisins í landslaginu.

HÖFUNDAR:
ZIS AS
Eirik Rønning Andersen,
				siv.ark. MNAL
Sigríður Anna Eggertsdóttir,
				arkitekt FAÍ

Deiliskipulag gerir ráð fyrir nýrri gönguleið upp brattann í
norðvesturátt; hér er lagt til að gönguleiðin fylgi hlíðinni í suðvestur
og tengi þannig betur upphaf og enda leiðarinnar við skálina við
þjónustubygginguna, og auðveldar einnig notkun á suðuhlíðinni
fyrir ofan hvilftina sem hvíldarstað á góðum dögum.
Ný göngubrú yfir á austurbakka Hengifossár er staðsett neðan við
gljúfrið og hönnuð í samræmi við heildarhugmynd um brýr á
gönguleiðinnin uppeftir. Með þessari staðsetningu er komið í veg
fyrir krókaleið niður að þjóðvegi fyrir göngufólk, og spennivídd
brúar hér er mun styttri en við staðsetningu við þjóðveg
samkvæmt deiliskipulagi.
Hönnun þjónustubyggingar er óháð þessum breytingum á
deiliskipulagi, en heildarhugmynd skipulags svæðisins styrkist ef
breytingarnar verða framkvæmdar.
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smábrú

skálin

brú

6

7

VERÐLAUNATILLAGAN

5
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Grunnmynd/skipulag:
Rýmisskipulag er rökrænt leyst - öll rými eru vel tengd innanhúss,
og opnast á móti skjólsvæðinu, og gefa ferðamönnum betri
upplifun við upphaf og enda ferðar. Afgreiðsla og upplýsingarými
eru aðskilin frá salernisaðstöðu sem þannig er aðgengileg óháð
opnunartímum afgreiðslu. Í upplýsingarýminu er mikið veggpláss,
vel lýst frá hlið og frá ljósskoru í þaki. Táknræn ljósskoran gegnir
tvöföldu hlutverki, lýsir upp umhverfið innan sem utan, og
auðveldar fólki einnig að finna leiðina tilbaka til upphafsstaðar.
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Umsögn dómnefndar

Einstök útfærsluatriði:
Túlkun á ánni sem rennur/fellur/rennur og myndar sjónrænt sterka
rák/tómrúm er innblásturinn að hönnun brúa, smábrúa, bekkja,
skilta og hliða á gönguleiðinni. Einingarnar eru hugsaðar sem
sjálfstæðar hver á sínum stað, en með sameiginlega
grunnhugmynd. Í stað þess að skipuleggja stærri áfangastaði
meðfram stígum og þar með meiri röskun á landslagi, þá eru
einingarnar staðsettar hver fyrir sig á mikilvægum stöðum:
- Brýr samkvæmt deiliskipulagi (að undantekinni neðstu brú sem
er staðsett ofar við gljúfrið).
- Smábrýr (með skiltum) þar sem minni lækir renna þvert á stíginn.
- Bekkir (með skiltum) við útsýnisstaði yfir Flljótsdal.
- Skilti við krossgötur og mikilvæga útsýnisstaði/vinsæla staði fyrir
ljósmyndun fossa.
- Hlið í stað þeirra sem þegar eru á leiðinni.

1. aðstöðubygging
2. aðalinngangur
3. stuðlabergssæti
4. hlið
5. smábrú
6. bekkur
7. brú
8. skilti
9.sorp
10. möguleg stækkun húss

AFSTÖÐUMYND 1:500

35.2

34.7

34.7

35.2
34.3
HENGIFOSSÁ

Efnisval einstaka útfærsluatriða:
Einingar í landslaginu samanstanda af undirstöðum í dökkri steypu
med fylliefnum, og svartlökkuðum stálflötum eða lökkuðu
karbonstáli. Anóðaðar álplötur með teksta og kortum eru síðan
festar á stálfletina og mynda andstæðu við dempaða litanotkun á
einingunum sjálfum, og andstæðu við umhverfið sem gerir þær
sýnilegar langt að.

31.5

ÚTLIT SA 1:200

ÚTLIT NA 1:200

35.2
HENGIFOSSÁ

34.3

SKIPULAGSSVÆÐIÐ 1:5000

SNEIÐING A 1:200
Anóðað ál

SKILTI

Karbonstál

Gras á þaki

Dökk steypa

Náttúrugránað lerki

35.2

34.7

34.3

Lausnir á merkingum, hvíldarstöðum og
brúm eru einfaldar en vel útfærðar.

34.7

31.6

Efnisval þjónustuhússins byggir á túlkun á umhverfinu og innblæstri frá svæðinu, bæði í
kringum Hengifoss og Litlanesfoss. Dökk steinsteypa (staðsteypt eða forsteyptar
einingar) með dökkum fylliefnum vinnur vel með basaltklettunum, og listar/borð í
steypuformum gefa veggfletinum líf og mynda andstæðu við slétt steypt yfirborð á
þakkanti og steyptum veggjum þar sem byggingin mætir jörðu. Anóðað ál með
rauðleitum blæ myndar andstæðufleti og er notað í aðalskilti og inngangsmerkingar.
Gras á þaki tengir bygginguna við umhverfið, og fúgaðar glerlausnir undirstrika skoruna
sem tómrúm. Manngert skálarformið er undirstrikað með dökkum steingólfum innan og
utanhúss, fyrir utan skoruna þar sem gólf er ljóst. Anóðað ál er einnig notað innanhúss í
minni rýmum til dæmis í innréttingum sem andstæða við dökka steypuna.
núverandi gönguleið

B

7

Tillagan er frumleg og með fágað
yfirbragð sem fellur vel að umhverfinu. Hún
svarar mjög vel kröfum keppnislýsingar.
Byggingin myndar áhugavert aðstöðurými
utandyra sem er aðgreint frá bílastæðum.
Stækkunarmöguleiki er skýr og skapar
eðlilegt framhald af byggingunni.
Starfsmannarými í byggingunni er
takmarkað og þarfnast skoðunar.

SNEIÐING B 1:200

HLIÐ
heildarstærð huss: 80m2 bruttó

framtiðar gönguleið
austanmegin

05

AÐRAR TILLÖGUR

06

eru lítillátir en þó sterkir vegvísar á bakaleiðinni og undirstrika manngerða geometríu
aðstöðuhússins.

Tillaga 02630
HÖFUNDAR:
Daníel Ólafsson
Gunnar Páll Kristinsson, arkitekt
Pierre d’Avoine
HLIÐ AÐ HENGIFOSSALEIÐ

Séð í gegnum Stóu að byrjun slóða

Hliðið að Hengifossaleið er hluti af samheild ólíkra atriða, bílastæðisins, Stóunnar, samkomuhringsins og Stuðlabergsflísanna. Hliðið er búið til úr lerkisborðum og komið fyrir á
milli tveggja timbur súlna. Því er einnig hægt að læsa með hliðalokun úr járni.
Afstöðumynd

SAMKOMUHRINGUR

STUÐLABERGSFLÍSAR
Við leggjum til að flísaleggja aðkomuhúsið og útirými þess með óreglulegu stuðlabergi.
Stuðlaberg er harðasta bergtegund Ísland og mjög frostþolin. Stuðlabergið er líka í samhengi
9
við bergmyndanir við Litlanesfoss. Flísarnar verða lagðar með litlum halla frá Stóunni til að
takmarka hættu á að vatn komist inn í bygginguna. Stuðlabergsflísarnar eru lagðar í óreglulegt mynstur til að drýgja þær eftir að þær yrðu lagðar væri rennt á milli þeirra.

Hringurinn er fyrsta kennimerkið reitsins þar sem hið nýja aðkomuhús á að rísa. Hann
afmarkar svæði þar sem hægt er að koma saman í hinu magnþrungna landslagi við
Hengifossá.
Lagt er til að hringlaga samkomustaðurinn verði staðsettur á vellinum á milli bílastæðisins
og Stóunnar. Hann yrði uppbyggður úr staðsteyptum steinsteypuvegg sem væri klæddur með
grjót að utan. Á innri brún veggjarins yrði steypt brún sem hægt væri að sitja á. Miðpunktur
svæðisins er hringlaga útigrill.
STÓA
Aðstöðuhúsið er hannað sem stóa. Byggingin er grafin inn í bratta hlíðina og stendur skáhallt
til á móts við bílastæðið og beinir fólki þar með áfram í átt að Hengifossárgili. Hún er táknrænn inngangur í þetta sérstaka landslag. Stóubyggingin er staðsteypt úr vatnsþolinni
steinsteypu. Jarðvegurinn sem tekinn yrði úr hlíðinni mætti nota í garðinn við bílastæðið.
Gengið er frá flötu þaki stóunnar með ljóslituðu asfalti áður en það er klætt með möl og
jarðvegi sem mokað verður upp. Opna hlið stóunnar stendur á tíu rekaviðssúlum sem eru
einkar endingagóður. Notast er við byggingarefni sem bæði endast vel og henta umhverfinu

Umsögn dómnefndar
Tillagan sýnir byggingu sem er felld inn
í brekkuna. Hún er einföld og uppfyllir
skilyrði um innri rými en nýtingarmöguleikar
eru takmarkaðir vegna forms. Aðkoma
er óljós þar sem aðalinngangur hefur
svipað yfirbragð og aðgangur snyrtinga.
Hringform úti á lóð hefur óskýra tengingu
við meginhugmynd tillögunnar.

3

Fjarvíddar mynd úr lofti

Grunnmynd Stóu með flísum

07

1:200

8
1:200
0

10 m

Tillaga 14617
HÖFUNDAR:
Arna Guðbrandsdóttir
Borghildur Rósa Rúnarsdóttir
Eva Sigvaldadóttir
Laufey Björg Sigurðardóttir

Afstöðumynd 1:500

Umsögn dómnefndar
Tillagan sýnir góða samsvörun í efnisvali
og áferð og ber með sér metnaðarfulla
vinnu með vind og birtu. Dagsbirta inni
í rýmunum er vel útfærð. Ásýnd með
raðgluggum er óspennandi. Sýningarrými
er full stórt en um leið takmarkandi vegna
formsins. Óljósar lausnir eru á útirýmum við
húsin.
Sjónarhorn frá byggingunum

Útlit - norður - austur - vestur og Sneiðing 1:200
Útlit - norður - austur - vestur og Sneiðing 1:200
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Tillaga 21824
HÖFUNDAR:
Ásýnd suðvestur
1:100

Elín Þórisdóttir, arkitekt FAÍ
Simon Joscha Flender, b.arch
Anna Björg Sigurðardóttir
Aðstöðubygging

Útsýni yfir Lagarfljót
Ásýnd suðaustur
1:100

Hengifoss

Með þrepum og stigum er
hægt að afmarka göngustíga
til að vernda náttúruna og
auka öryggi ferðamanna.

i

Surtabrandur
Upplýsingaskilti

Ásýnd norðaustur
1:100

Hugmynd

Máttur og dýrð íslenskrar náttúru er óvíða magnaðri
en við Hengifoss, hér hefur sjálfum skaparanum
tekist að móta eitt af sínum meistarastykkjum.
Virðing og djúp væntumþykja eru hugtök sem verða
að vera í öndvegi þegar lagt er á ráðin hvernig
nauðsynlegri aðstöðu fyrir náttúruunendur sé best
fyrirkomið í þessari náttúruparadís.
Hengifoss og hrikalegt umhverfi hans skal alltaf
vera í öndvegi.
Öll mannanna verk skulu hugsuð
þannig að þau í hlédrægni sinni dragi fram og
skerpi mikilfengleik náttúrunnar um leið og þau
sinna mikilvægu hlutverki sínu.
Miðpunkturinn í tillögu okkar er stiginn upp
brekkuna sem er nokkurs konar uppgöngufoss að
sjálfum Hengifossi. Tvær þjónustubyggingar eru
hvor sínum megin við stigann líkt og hamraveggur;
öðru megin er afgreiðsla og upplýsingamiðstöð –
hinum megin eru almenningssalerni.

Bekkirnir
jörðina.

Hvíldarstaður

síga

ofaní

Brú
Upplýsingaskilti

i

Hvíldarstaður
Upplýsingaskilti
i

Brú
Litlanesfoss

Hliðin
eru
úr
þunnum
plötum sem virðast hverfa
þegar
horft
er
beint
framan á. Hliðið birtist
svo þegar horft er frá
hlið. Hliðið sjálft er
unnið úr endurunnum vírum,
sem skapa gegnsætt útlit.

Upplýsingaskiltin eru í
stærð 1 x 1 m
og falla
inní jörðina.

Umsögn dómnefndar
Tillagan sýnir tvískipta byggingu og einföld
kúbísk form. Húsformið nýtir ekki breiddina
meðfram hlíðinni og lega í landi er ekki
sannfærandi. Hugmynd um gönguleið og
aðgengi upp á þak í gegnum bygginguna
er áhugaverð en óljós fyrir þá sem koma að
henni. Hönnun á bekkjum, skiltum og brúm
er einkar vel útfærð.

Afstöðumynd 1:1000

Stigi

Upplýsingaskilti
Hlið
Aðstöðubygging
Staðarskilti
Bílastæði

Staðarskilti:
Inngrafið kort af gönguleiðinni
að Hengifoss.
Staðsett við Aðstöðubyggingu.

Göngubrúin
er
mjög
hófleg og fellur vel inní
náttúruna, Markmiðið er
að skyggja ekki á ánna
og fossinn. Handriðið er
gegnsætt og efnið er
úr
endurunnum vírum. Hægt er
að koma upplýsingaskiltum
upp við endana á brúnni.
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HÖNNUNARSAMKEPPNI UM AÐSTÖÐU
FYRIR FERÐAMENN VIÐ HENGIFOSSÁ
Greinargerð
28. nóvember 2016

Tillaga 44444

Upphaf ferðalagsins er
byggingin sjálf, hún verður hluti
af göngunni og þannig hluti af
landslaginu.

Full bílastæði skyggja
á magnað útsýni frá
byggingunni en með því að
fara upp tröppurnar má njóta
útsýnis yfir Fljótsdalinn og
Lagarfljótið.

HÖFUNDAR:
Þar sem hætta stafar
af opum á milli þrepa
verður vírnet fyrir sem
hindrar þó ekki útsýni.

Brynhildur Pálsdóttir, hönnuður
Eva Huld Friðriksdóttir, arkitekt FAÍ
Kristín María Sigþórsdóttir, hönnuður
Magnea Þ. Guðmundsdóttir, arkitekt

Tröppur sem gönguleið,
sæti og veggur
bjóða upp á óvæntar
tengingar og samskipti

UMHVERFI OG FRÁGANGUR LÓÐAR

útsýni

44444

hlið

Litlanesfoss

BYGGING, TRÖPPUR OG RÝMI

skilti

útsýni

sdfjalsdfjalæskdjfalsdjfalsdjflasd
sdfklasdjfælasdjflksd
sfdkasdjfæalksdfj
sdflksadjflasdjflasfhgadflaæjdfa
dfaskldfjasldjgghahglasjflafgj

bekkir og borð
hvíld
bílastæði
fatlaðra

Útlit vestur 1:100
sorp

Nokkur dæmi um tröppur

Hengifoss
Allt um
Gilið:
sdfasdfsadf
sdfasdfasdfsaldfjas
dfsdkfjaslkdf
sadfaslkdfjasældkfj
sdkfjasldkfjaslkdfjklasdjfk
kdsfjasælkdjfaslkdjflask

stærri skilti

sdfjalsdfjalæskdjfalsdjfalsdjflasd
sdfklasdjfælasdjflksd
sfdkasdjfæalksdfj
sdflksadjflasdjflasfhgadflaæjdfa
dfaskldfjasldjgghahglasjflafgj

Umsögn dómnefndar
Útlit suður 1:200

Tillagan sýnir afar einfalda og sviplitla
grunnbyggingu. Tröppur upp á þak
yfirgnæfa aðalaðkomu og ásýnd
hússins. Hugmynd um að tengja þak
við gönguleið er ágæt en á sama tíma
frekar óaðgengileg. Óraunhæft er að hafa
óupphitað salernisrými.

Afstöðumynd 1:500

Snið a-a 1:200

Byggingin er að hluta til grafin inn í hlíðina og liggur
samsíða og lagar sig að brekkunni. Steyptur kassi utan
um þjónusturýmið virkar sem stoðveggur.

High line, New York

Útisalernin eru umlukin viðartröppum sem býður gestum
að hefja ferðalagið, staldra við eða hvílast með útsýni
og sjónás sem nær yfir bílastæðin og yfir Lagarfljótið.
Tröppurnar, sem hvíldarstaður, snúa líka í hásuður og
hámarka þannig nýtingu sólarljóss. Stórir gluggar snúa í
austurátt með útsýni út að Hengifossá en ofan af þakinu
má fá sama útsýni. Út um stóra glugga í þjónusturými má
sjá upphaf gönguleiðarinnar og staðsetja sig.

Sorpskýli fyrir þrjár 80x130cm sorptunnur eru sunnarlega
inn á byggingareit, nálægt bílastæði svo aðgengi sé
auðvelt fyrir losunarbíla. Tvö stæði fyrir fatlaða liggja
næst aðkomu fyrir gangandi.

6
Hengifoss
Allt um
Jarðlögin:

Litlanesfoss

sdfasdfsadf
sdfasdfasdfsaldfjas
dfsdkfjaslkdf
sadfaslkdfjasældkfj
sdkfjasldkfjaslkdfjklasdjfk
kdsfjasælkdjfaslkdjflask

sdfjalsdfjalæskdjfalsdjfalsdjflasd
sdfklasdjfælasdjflksd
sfdkasdjfæalksdfj
sdflksadjflasdjflasfhgadflaæjdfa
dfaskldfjasldjgghahglasjflafgj

sdfjalsdfjalæskdjfalsdjfalsdjflasd
sdfklasdjfælasdjflksd
sfdkasdjfæalksdfj
sdflksadjflasdjflasfhgadflaæjdfa
dfaskldfjasldjgghahglasjflafgj

Casa Malaparte, Capri

Útlit vestur 1:200

Rotterdam lestarstöðin

Útlit austur 1:200

4

10

Mikilvægt er að reyna að halda í þann gróður og tré sem
fyrir eru og auka fjölda trjáa til að auka skjól og mýkja
ásýnd svæðisins inn á við og út á við. Hellulagnir með
grófu yfirborði sem jafnvel gefur grasi tækifæri að vaxa
inn á milli verndar ágang gesta á nærliggjandi svæði og
hefur gegndræpt yfirborð.

Byggingarlýsing
Byggingin er að hluta grafin inn í hlíðina og fellur vel
að landslaginu. Þjónusturými með upplýsingum og
veitingum er þungamiðja byggingarinnar en hún er
umlukin viðartröppum sem verða hluti af landslaginu,
brekkunni og gönguleiðinni. Handriðið er eins og

Tröppurnar sem umlykja bygginguna eru að mestu
opnar á milli þrepanna en þar sem þarf að koma í veg
fyrir hættu verður lokað fyrir með vírneti sem þó er
hægt að horfa í gegnum.
Hagkvæmni

Tillaga 59682
Upplýsingamiðstöð
1. Afgreisla 19,4 m²
2. Vs. Starfsmenn 2,5 m²
3. Geymsla 4,0 m²

HÖFUNDAR:

Salerni
4. Almennt salerni 2,5 m²
5. Fatlaðra salerni 4,0 m²
6. Ræsting 3,4 m²

Útlit norð- austurhliðar

Útlit suð- vesturhliðar

4.

Sei ehf.

4.

N

4.
5.

A

6.

Útlit norð- vesturhliðar

1.

2.

B

3.

HENGIFOSSÁ

C

Grunnmynd

Útlit suð- austurhliðar

$ Kr. €

Þversnið A í salernishús

ÞJÓNUSTUHÚS FYRIR HENGIFOSSÁ,
FLJÓTSDALSHREPPI
Tillaga 59682

Útlit norð- austurhliðar

Útlit suð- vesturhliðar

4.

.

Þversnið B í upplýsingamiðstöð

A

Umsögn dómnefndar
Langsnið C 1:200

Tillagan byggir á forsmíðuðum einingum
sem eru settar á súlur. Byggingarnar
falla ekki vel að landi og aðgengi
hreyfihamlaðra er ekki vel leyst. Hugmynd
að útsýnisbrú við Litlanesfoss er áhugaverð.

Útlit norð- vesturhliðar

B
HENGIFOSSÁ

Snið í útsýnispall við Litlanesfoss

Dæmigerður frágangur fyrir brýr og
útsýnispalla

$ Kr. €

Útlit suð- austurhliðar
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Tillaga 31154

sólsetur.
hinum
ýmsu uppákomum. Hillur, sölubásar og bekkur eru látin falla inn í veggi sem hluti af byggingu og skapar á þann hátt gott gólfpláss.
Tillagan er hugsuð með það að markmiði að mjög auðvelt sé að tvöfalda upplýsinga og veitingastofu áfram til austurs, án þess þó að útlit eða hugmynd tillögu breytist, og ásýnd húss og nátturu
haldist og þá frekar styrkist.

HÖFUNDAR:
Ásýnd vestur

Hans Orri Kristjánsson, arkitekt MAA
Bjarni Árnason, arkitekt MAA
Aðstoð: Óli Geir Kristjánsson
Ásýnd norður

Ásýnd austur

Umsögn dómnefndar

Náttúra og upplifun:
Tillagan leggur áherslu á nánd við náttúruna. Byggingin dregur náttúruna sjónrænt inn í rýmið með
stórum opnunum, þar sem reynt er að afmá skilin og upplifunina hvað er inni og hvað sé úti. Efnisval og innbyggður bekkur sem ganga að utan og inn í bygginguna spila einnig veigamikið hlutverk
í þessum fyrirætlunum. Einnig gengur tillagan út á það að nota sama efnivið úti og inni á loft og
gólf, lerkilista í loft og slípaða steypu í gólf.
Stór rennihurð sem opnast frá alrými út á verönd, er svo síðasta púslið í því að draga náttúruna af
alvöru inn í rýmið.
1. 3
1. 3

Tillagan er með nokkuð hefðbundnu
byggingarlagi og leysir aðstöðuþörf
vel með skýru innra skipulagi.
Stækkunarmöguleikar eru mjög góðir.
Heildarmynd og staðaraðlögun hefði mátt
vinna betur, sérstaklega ásýnd ofan úr
hlíðinni. Byggingin hefur litla skírskotun til
hlutverks síns og umhverfis.
1. 4

12

Ásýnd suður

1. 10

65532

Tillaga 65532
HÖFUNDAR:

Ásýnd austur, 1.200

65532

65532

Ásýnd norður, 1.200

Andersen & Sigurdsson arkitekter
Þórhallur Sigurðsson, arkitekt
					MAA, FAÍ
Ene Cordt Andersen, arkitekt MAA

3D aðstoð: Fractal Mind
Ráðgjöf: Steinar Sigurðsson,
AÐSTÖÐUHÚS FYRIR FERÐAMENN VIÐ HENGIFOSSÁ 				arkitekt FAÍ
65532

65532

Ásýnd suður, 1.200

1

13

23

Umsögn dómnefndar
Tillagan er afar frumleg og metnaðarfull
með áhugaverða skírskotun í gljúfur
og fjárrétt. Byggingin er þó framandi
í umhverfi sínu. Fallegt útirými er í
miðju. Afgerandi form sem takmarkar
stækkunarmöguleika. Útfærslan gæti
reynst dýr.

Afstöðumynd 1.500
19
10

13

Tillaga 31110
HÖFUNDAR:
Aldís Gísladóttir
Grétar Örn Guðmundsson,
				arkitekt FAÍ
Henný Hafsteinsdóttir
Jenný Haraldsdóttir

Áningarstaður við enda gönguleiðar.

30

Samkeppni um aðstöðu fyrir ferðamenn við Hengifossá / Tillaga: 31110

Lerkitré
Svart stál

Aðkoma að þjónustusvæði við Hengifossárgljúfur.

Möskvateygt
svart stál

Möskvateygt
svart stál

Göngustígur

Skilti/vegvísir

12

Göngustígur

Samkeppni um aðstöðu fyrir ferðamenn við Hengifossá / Tillaga: 31110

TRAPPA

ÞREPIN

Trappan er gerð úr svörtum stálprofíl, boltuð í jarðveginn. Þrepin
eru úr svörtum stálramma með möskvateygðum plötum því
mikilvægt er að þrepin verði ekki hál í frosti og bleytu. Trappan
er létt í ásýnd, jarðvegurinn sést auðveldlega undir tröppunni og
góður möguleiki er fyrir gróður að vaxa.

Þrepin eru gerð á sama hátt og þrepin í tröppunni. Þau standa
sem sjálfstæðar einingar, eitt eða fleiri, vítt og breytt um
göngustíginn þar sem þörf er á. Þrepin eru boltuð í jarðveginn og
auðvelt er að laga þau að landslaginu.

Handrið er úr svörtu stáli og er hluti af uppbyggingu tröppunnar,
lerkitré er notað í handlistann. Handrið er báðum megin við
tröppuna til að auðvelda göngufólki að mætast.

Þjónustuhús

Lerkitré

Upplýsingar

Byggingarreitur
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Lautin
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Svart stál

Aðkoma
Ný göngubrú

Snyrtingahús

Svart stál

Lerkitré

C
D

Lerkitré

A

D

Svart stál

B
Afstöðumynd 1:500
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Aðkoma að göngustíg, sem sýnir lúgu við þjónustuhús ásamt skiltum, vegvísum og hliði.
C

24

Tillagan felur í sér fáguð húsform en tengsl
aðstöðu- og upplýsingarýmis eru rofin.
Stækkunarmöguleikar eru óljósir. Ókostur
er hvernig salernishús snýr gagnvart
bílastæði. Vinna hefði mátt betur skipulag
útirýma og ásýnd. Vandlega er gerð grein
fyrir bekkjum, skiltum og brúm.

BEKKUR

Núverandi hlið staðarins veitti innblástur að nýju hliði. Haldið
verður í þá upplifun sem fæst við að ganga í gegnum hliðið eins
og um dyr væri að ræða. Ramminn er gerður úr svörtu stáli og
sjálft hliðið er úr lerkitré. Áfram er notuð sú tegund girðinga sem
nú er á svæðinu.

Tvær útgáfur eru af bekknum, með og án bakstuðnings. Bekkirnir
eru gerðir úr svartri stálplötu sem er beygð. Lerkitré er á setfleti
B
A
og baki sem gefur hlýja viðkomu.
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Snyrtingahús

Hvíldarstaður

Stígur

Upplýsingarskilti

Stígur

Aðkoma

Þjónustuhús

Þjónustuhús
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HLIÐ

Útlit og snið CC - 1:200

Útlit og snið AA - 1:200

Útlit og snið DD - 1:200

Útlit og snið BB - 1:200

17

16

Þjónustuhús

Snyrtingahús

Laut

Vaskur

Snyrtingahús

Aðkoma

Bílastæði

Lúga
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Rútustæði

Upplýsingaskilti

06 Aðkomubygging fyrir ferðamenn

Húsrýmisáætlun - stærðarviðmið

Tillaga 06912

Leið að Hengifossi

01 Lagnaklefi og ræsting
02 Salerni fyrir starfsfólk
03 Geymsla
04 Salerni, alls
05 Afgreiðslu- og upplýsingarými
06 Annað rými, gangar o.þh

4m
4 m2
4 m2
22 m2
30 m2
8 m2

Samtals

72 m

2

HÖFUNDAR:

2

02
01
03

06912

Worksonland arkitektur og
				landskap AS
Agustin Sebastian, arkitekt

05

04 Deiliskipulag
06
04

aðgangur aðstöðu
fyrir ferðamenn

05 Aðkomubygging fyrir ferðamenn

06912

leið að
Hengifossá

JARÐHÆÐ +31.00 1/200

06912

DEILISKIPULAG 1/500

07 Aðkomubygging fyrir ferðamenn

08 Aðkomubygging fyrir ferðamenn

A
B

C

D

Umsögn dómnefndar
Tillagan er afar frumleg og úthugsuð.
Formmyndun og rýmissköpun eru
áhugaverðar. Lega í landi tekur lítið tillit til
birtu og vinda. Stækkunarmöguleikar og
efniskennd eru óljós og byggingarmáti er
kostnaðarsamur. Ekki er mögulegt að nota
snyrtingar utan opnunartíma.

SNIÐ A-A´ 1/200

SNIÐ C-C´ 1/200

aðgangur aðstöðu
fyrir ferðamenn

ÞAK +35.00 1/200

HÚSHLIÐ D-D´ 1/200

06912

HÚSHLIÐ B-B´ 1/200

06912

06912
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Efni og uppbygging

Tillaga 21123
HÖFUNDAR:
Studio Granda

21123

þverskurður 1:50

útlit vestur 1:200

Umsögn dómnefndar

Fornleifar á svæðinu gefa til kynna að mikið hafi
verið unnið þar af timbri í gegnum tíðina.
Samkvæmt örnefnaskrá Mela eiga skógnytjar að
hafa verið helsta starfsemin á Ytra seli og í landi
Hjarðarbóls má finna þrjár kolagrafir. Í
deiliskipulagi er vísað í lýsingu Helga
Hallgrímssonar sem segir: „Neðst í gilinu að
utanverðu er einnig skógarhvammur, vaxinn birkiog reynitrjám, og ofan við hann fallegur foss með
stórt reynitré við hlið, og mætti því heita
"Reynifoss". Utan og neðan við Hengifoss má
einnig finna Grenisgjótu sem er vel gróin.
Trjágróður og allar þær nytjar sem honum fylgja
hefur því verið undirstaða lífsviðurværis á
svæðinu. Þessari hefð er viðhaldið í hinu nýja húsi
sem allt er gert úr viði.
Vegggrind, gluggar og þakbitar eru unnin úr
heilum trjábolum frá Hallormsstaðaskógi .
Suðurþekja hússins er með bröttum halla upp að
þakglugga sem gengur eftir þakinu endilöngu og
hallar að lóðréttum norðurvegg, en togbönd úr
stáli tengja þaksperrur og norðurvegg. Hæð
þaksins og opnanlegir þakgluggar tryggja
náttúrulega loftun í húsinu sem er frumatriði fyrir
þægindi innandyra og endingu hússins, en í
slagviðri getur uppgufun orðið mikil þegar margir
koma blautir inn í húsið. Opnanleg fög eru einnig
undir þakskeggi í afgreiðslusal svo gegnumloftun
sé tryggð.
Útveggir og þök eru klædd viðarskífum,
næfurþunnu fleigskornu efni sem ekki dregur í sig
raka, helst þurrt og fúnar ekki. Þessu til sönnunar
er 126 ára gömul heil ófúin skífa af þessari gerð
sem varðveist hefur til þessa dags. Hægt er að
vinna efnið á staðnum og það er viðhaldsfrítt .
Skífurnar auka skuggamyndun í yfirborði og gera
áferðina mjúka og úfna.
Innanhúss er slétt borðaklæðning úr birki frá
Hallormsstaðaskógi og húsgögn eru úr sama efni.
Afgreiðsluborð er hins vegar unnið úr stórum
trjábol sem flett er í borð og pússað að ofan.
Í melnum austan Hengifossgljúfurs eru nokkrar
vörður hlaðnar úr flögusteini sem tíndur hefur
verið upp af svæðinu. Sams konar flögustein er
notaður í hleðsluvegg á suðurvegg hússins þar
sem vatn flæðir niður og á bak við arinn við
norðurvegg í afgreiðslusal. Frárennsli af þaki er
gert með hallandi viðarborði sem stendur uppúr
þakfletinum og beinir vatni að útrás yfir miðjum
steinvegg.

útlit austur 1:200

útlit suður 1:200

Tillagan sýnir látlausa og hógværa
byggingu sem þó fellur ekki inn í umhverfið
vegna afgerandi þakflatar sem snýr á
móti gestum. Mótun útirýma er lítil en
innirými eru vel útfærð og hagkvæm.
Einföld útfærsla er á brúm en aðalhliðið er
stórskorið.

áningarstaður

h
k
a

b
i

f

j

d
e

c
m
g

m

l

g
h

g

afstöðumynd 1:1000
grunnmynd 1:200
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a
b
c
d
e

salerni
lagnaklefi og ræsting
geymsla
salerni fyrir starfsfólk
afgreiðslu- og upplýsingarými

f
g
h

reiðhjólastæði
bekkur
flögusteinsveggur

m2
25,7
3,5
6,8
2,2
28,3

hlið

Tillaga 25552
HÖFUNDAR:
20
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1:500
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1:200
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50

5
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20
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Sarma & Norde Architekti
Visvaldis Sarma, arkitekt
Inga Zudina, arkitekt
Elvus Sprudzans, arkitekt

1:500

0

5

1:500
0
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2. ÁFANGI
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+3.300 = +34.300
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1:200

5

1:500
25552

10

20

2-05

Tillagan sýnir athyglisverða formmyndun
sem rammar inn sjónása. Byggingin er
mjög afgerandi í landslaginu og felur í sér
mikinn stofnkostnað. Höfundar hafa sett
fram bindandi afstöðu í möguleikum til
viðbyggingar.
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±0.000 = +31.000
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5

10

10

20

2-03
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1: 500

1. ÁFANGI
0

1. STIG (±0.000 = +31.000)
1: 1000

2-01 Upplýsingar
2-02 Starfsmannaherbergi
2-03 Starfsmannasalerni
2-04 Verkfæraherbergi og geymsla
2-05 Salerni
2-06 Gangur
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2. STIG (+3.300 = +34.300)
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2-08
2-09
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2-11

Anddyri og inngangssvæði
Kaffistofa
Aukaherbergi við kaffistofu
Minjagripaverslun

25*
65*
26*
43*
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m2
m2
m2
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