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1

Almenn atriði

1.1

Ávarp forsætisráðherra
Alþingi samþykkti í október 2016 ályktun í tilefni aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands
árið 2018 um að fela ríkisstjórninni að efna til samkeppni um skipulag Stjórnarráðsreits og
hönnun og útlit Stjórnarráðsbyggingar.Markmiðið með samkeppninni er að fá fram bestu
lausnina til að unnt verði að nýta hina sögulega byggingu og lóð hennar sem aðsetur
forsætisráðuneytis
og
fundarstað
ríkisstjórnar
Íslands
til
framtíðar.
Að ósk forsætisráðuneytisins tók Framkvæmdasýsla ríkisins að sér að gera frumathugun á
húsnæðisþörf ráðuneytisins og leiðum til að bæta þar úr árið 2016, en um árabil hefur verið
fjallað um nauðsyn þess að marka stefnu um framtíðarhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands og leysa
úr húsnæðismálum forsætisráðuneytisins sem hefur verið í leiguhúsnæði á fleiri en einum stað
um áratuga skeið. Að höfðu samráði við Reykjavíkurborg og Minjastofnun Íslands ákvað
forsætisráðuneytið að stefna að viðbyggingu við gamla Stjórnarráðshúsið.
Við hönnun byggingarinnar verður horft til hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og vistvænnar
hönnunar. Í samræmi við það verður m.a. litið til orkunýtni, efnisvals og heilsuverndar við
hönnun og lögð áhersla á að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif í öllu ferlinu. Ákveðnir þættir
vistvænnar hönnunar verða í fyrirrúmi, t.a.m. vellíðan þeirra sem eiga að nýta byggingarnar, en
þar þarf meðal annars að horfa til nýtingar dagsbirtu, góðrar útfærslu á lýsingu og loftræsingu
og vel útfærðrar hljóðvistar.
Ég er full tilhlökkunar að sjá þetta mikilvæga verkefni verða að veruleika og er þess fullviss að
við eigum eftir að fá margar áhugaverðar og framsæknar tillögur í þessa samkeppni. Ég vonast
til þess að þær geti orðið til fyrirmyndar í öðrum framkvæmdum hér á landi í framtíðinni, ekki síst
að því er varðar sjálfbærni og vistvæna hönnun og jafnframt lyftistöng fyrir þróun byggingalistar
hér á landi.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
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1.2

Verkkaupi
Forsætisráðuneytið er verkkaupi þessa verkefnis og býður í samráði við fjármála- og
efnahagsráðuneytið til opinnar hönnunarsamkeppni, þ.e. framkvæmdasamkeppni,
um
viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið í Lækjargötu. Framkvæmdasýsla ríkisins er umsjónaraðili
samkeppninnar f.h. verkkaupa.

1.3

Yfirlit yfir verkefnið
Byggja þarf viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið í Lækjargötu og endurskoða innra skipulag þess
til þess að leysa húsnæðisþörf forsætisráðuneytisins.
Samhliða þessu verkefni efnir forsætisráðuneytið til samkeppni um skipulag Stjórnarráðsreitsins
sem markast af Ingólfsstræti, Skúlagötu, Klapparstíg og Lindargötu. Vonast er til að í
framhaldinu verði mörkuð stefna og gerð áætlun um uppbyggingu reitsins fyrir ráðuneyti og
stofnanir þar sem horft verði til vistvænna lausna og vinnuumhverfis sem stenst nútímakröfur.

1.4

Samkeppnisform
Samkeppnin fer fram í samræmi við samkeppnislýsingu þessa og byggist á leiðbeiningum
fjármála- og efnahagsráðuneytisins: Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, 20.12.2011. Um
samkeppni þessa gilda lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.


Um er að ræða opna hönnunarsamkeppni, framkvæmdasamkeppni og er hún opin öllum
samanber kafla 2.1 Þátttökuréttur.

Að lokinni samkeppni óskar verkkaupi eftir að keppendur myndi hönnunarteymi um tillöguna
sem samanstendur af þeim hönnuðum sem að verkinu koma t.d. arkitektum, verkfræðingum,
landslagsarkitektum og innanhússhönnuðum. Í teyminu skal vera hönnuður sem hafi leyfi til þess
að leggja aðaluppdrætti fyrir bygginganefnd Reykjavíkur.
Samkeppnin er unnin í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.

1.5

Lykildagsetningar
Samkeppnisgögn afhent

10.04.2018 (sjá nánar kafla 2.2)

Vettvangsskoðun

27.04.2018 fyrir hádegi (sjá nánar kafla 2.7)

Skilafrestur fyrirspurna nr. 1

16.05.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Svör við fyrirspurnum nr. 1

23.05.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Skilafrestur fyrirspurna nr. 2

23.08.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Svör við fyrirspurnum nr. 2

30.08.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Skilafrestur tillagna – fyrir kl. 15.00

25.09.2018 (sjá nánar kafla 2.10)

Niðurstaða dómnefndar

23.11.2018 (sjá nánar kafla 2.11)

Hönnunarsamkeppni þessi var auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 05.04.2018.
1.6

Áherslur dómnefndar
Dómnefnd metur tillögur sem berast í samkeppnina með hliðsjón af fyrirliggjandi
samkeppnislýsingu og gögnum sem þar er vísað til.
Dómnefnd leggur áherslu á eftirfarandi atriði við mat sitt á úrlausnum keppenda:


Tilfinning fyrir ímynd, hlutverki og sögulegu mikilvægi staðarins



Næmi og tillitsemi gagnvart Stjórnarráðshúsinu



Góð byggingarlist nýrra mannvirkja
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Mælikvarði og samspil húsanna í borgarmyndinni



Mótun tengingar á milli bygginga



Umhverfisvænar lausnir



Úrlausn og sveigjanleika innra skipulags og aðlögun að þörfum starfsemi í
báðum húsunum



Aðkomuleiðir að byggingum, aðgengis- og öryggismál



Efnisval og formræn úrlausn



Hagkvæmni í viðhaldi og rekstri byggingar



Skipulag, frágangur og nýting lóðar



Trúverðugleiki hugmyndarinnar



Heildarlausn með tilliti til ofangreindra þátta

Dómnefnd stefnir að því í niðurstöðum sínum, sem gefnar verða út, að fjalla sérstaklega um
hverja tillögu fyrir sig en ef fjöldi tillagna verður mikill verður fjallað sameiginlega um þær.
Dómnefnd metur tillögur sem berast í samkeppnina með hliðsjón af fyrirliggjandi
samkeppnislýsingu og gögnum sem þar er vísað til. Hún leggur áherslu á að tillögur höfunda
uppfylli markmið samkeppninnar.
1.7

Verðlaun
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð allt að 10 m.kr. án vsk. Veitt verða þrenn verðlaun, 1., 2.,
og 3., verðlaun. Þar af verða 1. verðlaun að lágmarki helmingur af heildarfjárhæðinni 5 m.kr. án
vsk., 2. verðlaun að lágmarki 2 m.kr. án vsk og 3. verðlaun að lágmarki 1 m.kr. án vsk.
Auk þess hefur dómnefnd umboð til að veita tillögum viðurkenningar fyrir allt að 1,5 m.kr. án vsk.
Dómnefnd getur einnig veitt viðurkenningar án peningaverðlauna.
Komi í ljós eftir að nafnleynd hefur verið rofin að keppandi í verðlaunasæti hafi ekki átt rétt til
þátttöku í samkeppninni, m.a. þar sem hann hafi ekki uppfyllt skilyrði til þátttöku samkvæmt grein
2.1 Þátttökuréttur eða ekki vakið athygli á tengslum við dómnefndarmann skal verkefnisstjóri
svipta hlutaðeigandi verðlaunum/viðurkenningum. Skulu þá næstu keppendur færðir upp um
sæti. Áður en til sviptingar verðlauna kemur skal verkefnisstjóri gefa viðkomandi keppanda kost
á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
Verkkaupi hyggst nýta sér niðurstöðu samkeppninnar, sjá kafla 4 Verk í kjölfar samkeppni.

1.8

Tungumál samkeppninnar
Tungumál þessarar samkeppni er íslenska og sama á við um verkefnið sjálft eftir samkeppnina.
Öll gögn keppenda, svo sem fyrirspurnir, greinargerðir og útskýringar á teikningum við skil
tillögu, skulu vera á íslensku. Svör við fyrirspurnum verða á íslensku.

1.9

Höfundarréttur tillagna
Varðandi höfundarrétt tillagna vísast í Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, kafla 3.3.4
Höfundarréttur tillagna.

1.10 Varðveisla tillagna
Öllum samkeppnistillögum verður skilað til Arkitektafélags Íslands (AÍ) að samkeppni lokinni. AÍ
hefur umsjón með því að koma þeim til Hönnunarsafns Íslands sem annast varðveislu þeirra í
samræmi við samning þess og AÍ.
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2

Tilhögun samkeppninnar

2.1

Þátttökuréttur
Þátttaka í samkeppninni er öllum heimil að undanskildum eftirfarandi aðilum:
a.

Þeim sem reka ráðgjafarþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi með aðila í dómnefnd.

b.

Dómnefndarmönnum sem tengdir eru aðila, sbr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

c.

Þeim sem vinna með aðila í dómnefnd, svo sem í samstarfshópi fleiri ráðgjafa, sem vinna
sameiginlega fyrir einn og sama aðilann í öðru verkefni.

d.

Þeim sem hafa á síðustu 12 mánuðum, áður en samkeppni var auglýst, unnið að verkefni
með aðila í dómnefnd, eins og lýst er í staflið c).

Þá hafa þeir sem tóku þátt í undirbúningi samkeppninnar eða hafa komið að undirbúningi
verkefnisins á fyrri stigum ekki þátttökurétt.
Þar sem nafnleynd er viðhöfð í samkeppninni bera þátttakendur sjálfir ábyrgð á að gæta að því
að ekki séu þau tengsl við dómnefnd er áhrif geta haft á þátttökurétt viðkomandi þátttakanda og
þar með hæfi áðurnefndra aðila. Í því felst meðal annars að þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á
því að ekki séu þau tengsl til staðar sem kveðið er á um í þessari grein. Þátttakandi sem telur
að fyrir hendi séu þau tengsl sem kveðið er á um skal tilkynna trúnaðar- og umsjónarmanni
samkeppninnar um það skriflega. Verkefnisstjóri samkeppninnar skal taka ákvörðun um það
innan 10 daga hvort viðkomandi dómnefndarmaður víki sæti eða aðrar viðeigandi ráðstafanir
verði gerðar.
2.2

Afhending samkeppnisgagna
Samkeppnislýsing þessi verður birt á vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20684
frá og með þeim tíma sem fram kemur í kafla 1.5 Lykildagsetningar.
Samkeppnislýsingin er öllum opin en til þess að fá ítargögn þurfa keppendur að skrá sig til
þátttöku á vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20684.
Þegar þátttakandi hefur skráð sig á vef Ríkiskaupa fær viðkomandi senda staðfestingu í
tölvupósti. Í kjölfarið getur þátttakandi hlaðið niður ítargögnum af vefnum. Ítargögn verður einnig
hægt að nálgast, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku, á skrifstofu Ríkiskaupa Borgartúni
7C, 105 Reykjavík. Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9:00 - 15:30.
Tengil inn á gögnin má einnig finna á vef Arkitektafélags Íslands, http://ai.is, og á vef
Framkvæmdasýslu ríkisins, http://fsr.is.

2.3

Ítargögn
Tilgreind í kafla 2.6 Samkeppnisgögn.

2.4

Dómnefnd og ritari dómnefndar
Dómnefnd er skipuð fimm fulltrúum.
Verkkaupi hefur skipað eftirtalda aðila í dómnefnd:
Tilnefndir af verkkaupa
1. Stefán Thors, formaður dómnefndar (forsætisráðuneyti)
2. Óðinn H. Jónsson, skrifstofustjóri (forsætisráðuneyti)
3. Margrét Harðardóttir, arkitekt FAÍ
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
4. Sigrún Birgisdóttir, arkitekt FAÍ
5. Pétur H. Ármannsson, arkitekt FAÍ
Ritari dómnefndar er: Örn Baldursson, verkefnastjóri/arkitekt FAÍ, Framkvæmdasýslu ríkisins.
Dómnefnd hefur rétt til að kalla til ráðgjafa til aðstoðar við dómnefndarstörf.
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Dómnefnd er heimilt, í samráði við verkkaupa að kalla til sérfræðinga sér til ráðuneytis, t.d. á
sviði umferðarmála, hljóðvistar og kostnaðarmats. Sérfræðingar dómnefndar mega hvorki eiga
þátt í neinni tillögu, né hafa hagsmunatengsl við neinn tillöguhöfunda. Viðfangsefni sérfræðinga
er eingöngu á þeirra sérsviði og koma þeir ekki að annarri umfjöllun dómnefndar og dæma ekki
tillögurnar. Sérfræðingur er kallaður til í samráði við trúnaðar- og umsjónarmann. Sjá einnig grein
3.2.4 Dómnefndarstörf í ritinu Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Sérstakir ráðgjafar dómnefndar eru:
Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri, forsætisráðuneyti
Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri, fjármála- og efnahagsráðuneyti
Guðrún Ragnarsdóttir, ráðgjafi
Hrólfur Jónsson, skrifstofustjóri eigna- og atvinnuþróunar, Reykjavíkurborg
Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt FAÍ
Sigurður Norðdahl, Framkvæmdasýslu ríkisins, kostnaðarmat
Ármann Óskar Sigurðsson, Framkvæmdasýslu ríkisins, kostnaðarmat

2.5

Trúnaðar og umsjónarmaður
Trúnaðar- og umsjónarmaður samkeppninnar er:
Gísli Þór Gíslason
Ríkiskaupum
Borgartúni 7c
105 Reykjavík
Sími: 530 1424
Netfang: gisli20684@rikiskaup.is
Aðstoðarmaður trúnaðarmanns er: Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ
Verkefnisstjóri samkeppnisferilsins á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins er:
Örn Baldursson, verkefnastjóri/arkitekt FAÍ.

2.6

Samkeppnisgögn
Eftirtalin eru samkeppnisgögn þessarar samkeppni. Ítargögn eru öll önnur gögn en
samkeppnislýsing:


Samkeppnislýsing.

Ítargögn, sem aðgengileg verða á vefsíðu Ríkiskaupa, http://rikiskaup.is eru:





Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010-2030 (fylgiskjal A)
Samkeppnisreitur, afmörkun (fylgiskjal B)
Aðalteikningar Stjórnarráðshússins. Afstöðumynd, grunnmyndir, ásýndir og snið. PDF-,
dwg- og dgn-sniðform (fylgiskjal C)
Þrívíddargrunnur á IFC- og DWG-formi ásamt yfirlitsmyndum af keppnissvæði (fylgiskjal
D)










Jarðkönnun – Minnisblað og teikning, verkfræðistofan EFLA (fylgiskjal E)
Ljósmyndir frá svæðinu er að finna á www.ja.is og Google earth
Upplýsingar um veðurfar (fylgiskjal F)
Húsnæðismál forsætisráðuneytisins, Frumathugun, nóvember 2017 (fylgiskjal G)
Eldri byggð á lóð Stjórnarráðsins_Skýrsla 186 (fylgiskjal H)
Stjórnarráðshúsið – Söguleg úttekt, Þorsteinn Gunnarsson, feb. 1998 (fylgiskjal I)
Húsrýmisáætlun (fylgiskjal J)
Flugmyndbönd A og B yfir reit (fylgiskjal K)
Leiðbeiningarit um kaup á ráðgjöf (fylgiskjal L):



http://www.fsr.is/media/frettir/leidbeininarritumkauparadgjof.pdf
Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, 20.12.2011 (fylgiskjal M):
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http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf



Ritið Menningarstefna í mannvirkja gerð, Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist
(fylgiskjal N):
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Menningarstefna-i-mannvirkjagerd-Ny-utgafa-2014.pdf



Rit Framkvæmdasýslu ríkisins um vistvænar byggingar (fylgiskjal O):
http://www.fsr.is/media/frettir/Vistvaenarbyggingar-baeklingur.pdf

Ítargögn, sem aðgengileg verða hjá Ríkiskaupum:


2.7

Umhverfislíkan í mælikvarðanum 1:200. Úrtak er gert í miðju umhverfislíkani til að hægt
sé að koma fyrir líkani af innsendum tillögum. Keppendum verður afhentur platti hjá
Ríkiskaupum sem passar inn í umhverfislíkanið til þess að setja sínar tillögur á.
Umhverfislíkanið er varðveitt hjá trúnaðarmanni Ríkiskaupa og aðgangur að því í
samkomulagi við hann.

Vettvangsskoðun
Boðið verður upp á vettvangsskoðun með fulltrúum verkkaupa á þeim tíma sem fram kemur í
kafla 1.5 Lykildagsetningar. Þátttakendur eru hvattir til að nýta sér vettvangsskoðunina. Vakin er
athygli á því að þessi heimsókn er eingöngu til kynningar, en ekki til að svara fyrirspurnum.
Keppendur hafi samband við ritara dómnefndar, Örn Baldursson, sem annast skráningu í
vettvangsferðina, orn.b@fsr.is.
Dómnefnd tekur ekki þátt í vettvangsskoðun vegna nafnleyndar.

2.8

Fyrirspurnir
Fyrirspurnir skal senda með tölvupósti beint til trúnaðar- og umsjónarmanns á netfangið
gisli20684@rikiskaup.is
sem flokkar fyrirspurnirnar og tekur af öll auðkenni. Hann beinir fyrirspurnum sem varða kafla 2
til dómnefndar en svarar öðrum í samráði við verkefnisstjóra samkeppninnar.
Um er að ræða tvo formlega fyrirspurnatíma, sjá tímasetningar í kafla 1.5 Lykildagsetningar
samkeppninnar. Öll svör og tilkynningar eru sett á vef Ríkiskaupa. Keppendur eru hvattir til að
fylgjast reglulega með vefnum.
Þátttakendum er sérstaklega bent á að nýta sér fyrri fyrirspurnatímann.
Vakin er athygli á að upplýsingar, fyrirspurnir og svör við þeim verða eingöngu birt á vef
Ríkiskaupa http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20684.
Svör verða ekki send í tölvupósti til keppenda.
Sjá einnig kafla 3.2.2 Fyrirspurnir í ritinu Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni.

2.9

Samkeppnistillögur – innihald og skil
Keppendur skulu skila útprentuðum gögnum og sömu gögnum á 2 (tveimur) minnislyklum.
Skulu þau vera á pdf-formi auk rýmistöflu á excel-formi. Mikilvægt er að afmá öll auðkenni um
höfunda á minnislyklunum:
TEIKNINGAR:





Afstöðumynd (með norður upp) í mkv. 1:500 sem sýnir svæðið og tengsl við nágrenni.
Grunnmyndum, skurðmyndum og útlitum í mælikvarðanum 1:200.
Þrívíðum teikningum og/eða ljósmyndum að vali höfunda að tillögunni og nánasta
umhverfi.
Líkani í mkv. 1:200 af tillögu til innsetningar í umhverfislíkan verkkaupa, sjá umfjöllun í lið
2.6 Samkeppnisgögn.

Tillöguarkir (teikningar) skulu vera í stærð A1 (594x841 mm) prentaðar á ógegnsæjan pappír og
upplímdar á hörð spjöld. Allur texti skal ritaður á vélrænan hátt.
Tillöguarkir skulu ekki vera fleiri en 4.
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Tillöguarkir, A1, verði láréttar (landscape), 2 fyrir ofan og 2 fyrir neðan.
Keppendur skulu gera grein fyrir upphengingu tillöguarka í hægra horni að neðan.
Tillöguarkir skulu einnig vera á pdf-formi á minnislyklum.
Önnur gögn, sem ekki er beðið um í keppnislýsingu, verða ekki lögð fyrir dómnefnd. Tillöguarkir
í ramma eða gleri verða ekki lagðar fyrir dómnefnd.
GREINARGERÐ:
Í greinargerð með tillögu skal koma fram:






Lýsing á megininntaki tillögunnar, helstu forsendum, markmiðum og áherslum
tillöguhöfunda, að hámarki 1000 orð.
Lýsing á skipulagi, helstu stærðum, efnisnotkun og tæknilegum útfærslum. Þar skal gerð
grein fyrir þeim atriðum sem dómnefnd leggur áherslu á samanber kafla 1.6 Áherslur
dómnefndar og 3.2 Markmið auk annarra atriða sem keppendur vilja skýra frá.
Lýsing á frágangi byggingarinnar, þ.e. efnisvali, frágangi utanhúss, frágangi gólfa, lofta og
veggja innanhúss, loftræsingu, lagnakerfi, frágangi lóðar og bílastæða og öðru því sem
getur haft áhrif á kostnaðarmat dómnefndar og ráðgjafa hennar.
Rýmistöflu keppenda skal birta í greinargerð.
Greinargerð skal birta í heild sinni á tillöguörkum, A1.

Greinargerðinni skal skila í 6 eintökum í arkarstærðinni A4.
Birta skal smækkuð afrit allra uppdrátta í greinargerð í A3 (brotnu) og gæta ber þess að samræmi
sé milli texta á uppdráttum og í greinargerð.
Greinargerð skal einnig skila á pdf-formi á minnislykli.
RÝMISTAFLA:
Rýmistafla, sem fylgir samkeppnisgögnum, er excel-skjal. Þar eru upptalin þau rými sem lögð
voru til grundvallar við rýmisáætlun verkefnisstjórnar. Höfundum ber að skila rýmistöflu (á
minnislyklum) með tillögum sínum og er mælst til þess að fyrrgreind rýmistafla verði notuð og
skal hún þá fyllt út eins og texti hennar segir til um. Rýmistölur fyrir einstök rými skulu vera
nettóstærðir. Ennfremur skal gefa upp brúttóstærð fyrir heildarstærð húss.
NAFNAMIÐI:
Skila skal nafnamiða með tillögu, sjá nánar umfjöllun í grein 2.10 Merking, afhending og
skilafrestur.
2.10 Merking, afhending og skilafrestur
MERKING GAGNA:
Gögn skal merkja sem hér segir:






Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu, að vali tillöguhöfundar.
o Í 2x5 sm stóran reit í hægra horni að neðan hverrar tillöguarkar.
o Í haus greinargerðar eða neðanmáls.
o Á minnislyklum.
o Á umslag með nafnmiða.
Ógagnsætt umslag, merkt orðinu „Nafnmiði“ skal fylgja tillögunni. Í umslaginu skulu vera
nöfn, heimilisföng og símanúmer tillöguhöfunda.
Allar umbúðir skal merkja með auðkennistölunni.
Þess skal gætt sérstaklega að ekki komi fram neinar upplýsingar um tillöguhöfund á
gögnum sem eru á minnislyklum.
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AFHENDING GAGNA:
Gögn skal afhenda sem hér segir:




Tillöguörkum skal skilað innpökkuðum í ógegnsæjar umbúðir og skulu ekki önnur gögn
vera í þeim umbúðum.
Greinargerð í 6 eintökum og húsrýmisáætlun skal skila á minnislyklum í ógegnsæjum
umbúðum.
Nafnmiða skal skila í sérstöku umslagi.

SKILAFRESTUR TILLAGNA:
Tillögum skal skila sem hér segir:




Skila skal tillögum til trúnaðar- og umsjónarmanns hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C,
Reykjavík í síðasta lagi á þeim tíma og þeim degi sem fram kemur í kafla 1.5
Lykildagsetningar. Við afhendingu tillagna fær keppandi kvittun merkta auðkennitölunni.
Þeir sem óska eftir að skila tillögum fyrir þann tíma skulu hafa samráð við trúnaðar- og
umsjónarmann.
Þeim keppendum, sem ekki geta afhent tillögu á þeim stað og tíma sem sett er fram í
kafla 1.5 Lykildagsetningar, er heimilt að koma tillögum sínum í póst eða flugafgreiðslu
fyrir lok skilafrestsins. Keppandi skal í framhaldi af því og fyrir lok skilafrests senda vottorð
um afhendingu gagnanna, frá hlutaðeigandi afgreiðslumanni, til trúnaðar- og
umsjónarmanns í tölvupósti, símskeyti eða símbréfi eða með öðrum sannanlegum hætti.
Mælt er með að keppandi kanni hvort vottorð hafi borist trúnaðarmanni.
o Í vottorðinu skal koma fram auðkennistala tillögunnar.
o Póstsendar tillögur skal merkja trúnaðar- og umsjónarmanni samkeppninnar.
Tillögum sem sendar eru inn með framangreindum hætti verður ekki veitt viðtaka
lengur en sjö dögum eftir að skilafresti lýkur. Vakin er athygli á að póstsending getur
tekið lengri tíma en sjö daga.

Ófrávíkjanlegt skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd er að henni sé skilað á réttum
tíma samkvæmt framangreindu og að nafnleyndar sé gætt.
2.11 Niðurstaða samkeppninnar
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum á þeim tíma sem um er getið í kafla 1.5 Lykildagsetningar.
Gert er ráð fyrir að verðlaunaafhending fari fram föstudaginn 30. nóvember 2018 í Safnahúsinu
við Hverfisgötu.
Með rof nafnleyndar verður farið í samræmi við grein 3.2.5 í Leiðbeiningum um
hönnunarsamkeppni.
Ákvæði um dómnefndarálit er að finna í grein 3.2.6 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Verkkaupi gefur út dómnefndarálit á prentuðu formi.
2.12 Sýning
Eftir að úrslit liggja fyrir verður haldin sýning á þeim tillögum sem bárust í samræmi við grein
3.3.3 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Sýningin verður haldin í Safnahúsinu við Hverfisgötu á tímabilinu 1.-31. desember 2018.
2.13 Rýnifundur
Í samræmi við grein 3.3.2 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni verður haldinn rýnifundur
innan eins mánaðar frá verðlaunaafhendingu. Stefnt er að því að hann verði haldinn í
Safnahúsinu við Hverfisgötu mánudaginn 3. desember kl. 17.00.
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3

Lýsing verkefnis

3.1

Forsendur
Stjórnarráðshúsið er friðlýst bygging skv. lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Allar
breytingar á húsinu og nánasta umhverfi falla undir ákvæði laga um menningarminjar um friðlýst
hús og mannvirki. Heimilt er að leggja til breytingar á innri skipan efri hæðar og nýtingu einstakra
rýma á neðri hæð svo fremi það raski ekki varðveislugildi hússins. Nánari upplýsingar um sögu
hússins er að finna í fylgiskjali I, Stjórnarráðshúsið – Sögulegt úttekt eftir Þorstein Gunnarsson
arkitekt. Keppendur eru hvattir til að kynna sér skýrslu Borgarsögusafns Reykjavíkur nr. 186,
Eldri byggð á lóð Stjórnarráðsins eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur og Drífu Kristínu
Þrastardóttur, fylgiskjal H.
Bankastræti 3 er friðlýst bygging, reist úr tilhöggnu grágrýti árið 1881. Taka skal sérstakt tillit til
fínlegs mælikvarða hússins og stöðu þess í umhverfinu.
Hverfisgata 4 er steinsteypt verslunarhús, reist árið 1916 fyrir A. Obenhaupt eftir uppdráttum
Einars Erlendssonar húsameistara. Heildverslun Garðars Gíslasonar h.f. hafði aðsetur sitt í
húsinu frá 1918. Húsið er friðað samkvæmt aldursreglu laga um menningarminjar nr. 80/2012.
Hverfisgata 4 hefur líkt og Bankastræti 3 öðlast sess í borgarmynd miðbæjarins sem virða ber.
Gert er ráð fyrir auknu hlutfalli starfsmanna sem nýti sér almenningssamgöngur eða gangi eða
hjóli til vinnu. Útbúin verði búningsaðstaða fyrir þá. Ekki er gert ráð fyrir bílastæðum starfsmanna
á lóðinni.

3.2

Markmið
Meginmarkmið samkeppninnar eru:


Að fá fram bestu mögulegu lausn á viðbyggingu aftan við Stjórnarráðshúsið svo unnt sé
að nýta hina sögulegu byggingu áfram sem aðsetur forsætisráðuneytis, fundarstað
ríkisstjórnar Íslands og ráðherranefnda.



Að viðbyggingin sé hófstillt í mælikvarða og myndi viðeigandi bakgrunn við
Stjórnarráðshúsið sem halda mun stöðu sinni sem ásýnd forsætisráðuneytisins og
Stjórnarráðsins í miðbænum. Útlitshönnun hússins þarf að tryggja gott samræmi á milli
framhúss og viðbyggingar.



Að viðbyggingin taki ríkt tillit til Stjórnarráðshússins hvað varðar umfang, hæð, form, og
efnisval. Byggingin skal taka tillit til yfirbragðs og hlutfalla nálægra bygginga á reitnum.
Varðveita ber mikilvæga stöðu Stjórnarráðshússins í götumynd Lækjargötu og tryggja
óskerta ásýnd að því frá mikilvægum sjónarhornum.



Að viðbyggingin endurspegli vandaða byggingarlist sem hæfir virðulegu hlutverki
hússins og sögulegu mikilvægi staðarins. Vísað er til stefnu íslenskra stjórnvalda í ritinu
Menningarstefna í mannvirkjagerð, sjá tilvísun í grein 2.6 Samkeppnisgögn.



Að vistvæn hönnun og vellíðan notenda verði í fyrirrúmi. Að viðbyggingin verði hönnuð
með tilliti til hagkvæmni í rekstri, umhverfissjónarmiða og sjálfbærni. Stefnt er að
umhverfisvottun og útreikningum vistferliskostnaðar (life cycle cost) við fullnaðarhönnun
byggingarinnar í samræmi við viðurkennda umhverfisstaðla, sjá nánar grein 3.10
Umhverfismál.



Að tryggð verði góð og greið innbyrðis tengsl.



Að aðkoma akandi og gangandi að viðbyggingunni sé aðlaðandi og taki tillit til hlutverks
hússins, landmótunar á lóð og tengsla við nánasta umhverfi. Ennfremur að fyrirkomulag
í nýjum aðalinngangi sé vel leyst.
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3.3

Að viðbyggingin bjóði upp á gott starfsumhverfi, sveigjanleika í nýtingu og sé hagkvæm
í rekstri.

Keppnissvæðið
Keppnissvæðið er austan megin við Stjórnarráðshúsið við Lækjargötu 1. Það er í 8 metra
fjarlægð frá austurhlið gamla hússins og nær út að lóðarmörkum að Hverfisgötu og Bankastræti
og til austurs að Hverfisgötu 4-6, Hverfisgötu 4a og 6a og Bankastræti 3, sjá mynd í fylgiskjali B
Samkeppnisreitur, afmörkun.

Keppnissvæðið, fylgiskjal B.

Keppendur geta einnig kynnt sér svæðið úr lofti með því að skoða yfirflugsmyndir á
myndböndum A og B, sjá fylgiskjal K, sem gerð voru vegna skipulagssamkeppni á
Stjórnarráðsreit.
3.4

Sögulegur bakgrunnur
Stjórnarráðshúsið – stutt söguleg samantekt
Stjórnarráðshúsið var byggt sem betrunarhús á árunum 1765 til 1770. Frumteikningar hafa ekki
varðveist en talið er að danski hirðhúsameistarinn G. D. Anton hafi teiknað húsið. Upphaflega
var byggingin aðeins ein hæð með háu risþaki og hálfvalma. Gluggar voru mun minni en þeir
eru í dag og með járnstöngum fyrir. Veggir hússins eru tvíhlaðnir úr tilhöggnu grágrýti.
Upphaflegt þak var klætt með timbri og tjargað. Húsið var í notkun sem fangelsi fram til ársins
1815. Eftir það fékk það nýtt og virðulegra hlutverk sem bústaður stiftamtmanns. Gerðar voru
miklar breytingar á húsinu áður en Moltke greifi flutti þangað inn árið 1819. Gluggar voru
stækkaðir og herbergjaskipan breytt. Árið 1866 var stór miðjukvistur úr múrsteini settur framan
á húsið og gerður veglegur dyraumbúnaður úr steini við aðalinnganginn. Á sama tíma var þak
hússins lagt steinhellum í stað timburklæðningar. Á árunum 1872 til 1904 var húsið aðsetur og
bústaður landshöfðingja sem leysti stiftamtmann af hólmi sem æðsti embættismaður landsins.
Við upphaf heimastjórnar árið 1904 varð húsið aðsetur ríkisstjórnar Íslands og frá þeim tíma
hefur það verið kallað Stjórnarráðshúsið. Fyrsti ráðherrann, Hannes Hafstein, hafði skrifstofu
sína í húsinu ásamt þeim embættismönnum sem með honum störfuðu. Alla tíð síðan hefur
æðsta stjórn ríkisins haft aðsetur í húsinu og um skeið var þar einnig skrifstofa forseta Íslands.
Breytingar og endurbætur voru gerðar á húsinu þegar stjórnarskrifstofur landsins fluttu þangað
inn. Árið 1917 var gerður kvistur á austurhlið hússins með sama formi og eldri kvistur á
vesturhlið. Eftir að skrifstofa forseta Íslands fluttist úr húsinu árið 1996 var ákveðið að
endurskoða innra skipulag þess og jafnframt ráðast í viðamiklar viðgerðir. Árið 1998 gerði
Þorsteinn Gunnarsson arkitekt ítarlega úttekt á byggingarsögu hússins sem var fræðilegur
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grunnur af endurgerð þess, sjá ritið Stjórnarráðshúsið – Söguleg úttekt, fylgiskjal I. Lokið var við
breytingar og endurbætur á húsinu árið 1998.
Fyrri tíðar mannvirki á baklóðinni
Heimildir eru um bakbyggingar á lóð Stjórnarráðshússins frá fyrstu tíð í sögu þess. Árið 1821
var betrunarhúsinu breytt í íbúð stiftamtmanns og fékk það þá viðurnefnið Konungsgarður. Í
kjölfarið voru byggð útihús og bakbyggingar aftan við húsið sem afmörkuðu eins konar bakgarð.
Sú tilhögun að lægri bakbyggingar umljúki húsagarð að baki aðalbyggingu átti sér sögulega
fyrirmynd í herragörðum og sveitahúsum m.a. á Norðurlöndum. Þessi skipan bygginga var á
konungsgarði á Bessastöðum. Þá má benda á bakhús sömu gerðar við Bernhöftstorfuna og
Menntaskólann í Reykjavík sem hafa líka afstöðu til Lækjargötu og Stjórnarráðshúsið.
Á uppdrætti Victors Lottin frá 1836 eru þrjú stakstæð hús á baklóðinni sem mynda vísi að
húsagarði aftan við húsið (Páll Líndal, Reykjavík : sögustaður við Sund 4 (Reykjavík 1989), bls.
34–35.). Í virðingu frá 1874 er talað um geymsluhús sem er áfast er við austurhlið hússins og
líka annað geymsluhús á lóðinni (Húsakönnun : Bernhöftstorfa og nágrenni. Skýrsla
Árbæjarsafns 82. Reykjavík 2001.) Á uppdrætti Sveins Sveinssonar frá 1876 gengur mjó álma
út frá norðausturhorni hússins. Við suðausturhornið er lítil stakstæð bygging, mögulega sú sama
og á kortinu frá 1836 (Páll Líndal, (1989), bls. 56–57.). Á ljósmynd Sigfúsar Eymundssonar sem
tekin er 1884 sést stakstætt timburhús sunnan og austan við Stjórnarráðshúsið. Húsið er
timburklætt og tjargað, með krossreistu mænisþaki og snýr gafli að Lækjartorgi.
Árið 1885 var áfasta geymsluhúsið rifið og nýtt byggt í staðinn (Húsakönnun : Bernhöftstorfa og
nágrenni. Skýrsla Árbæjarsafns 82 (2001).). Á korti frá 1902 er fyrirkomulag bakhúsa óbreytt frá
kortinu 1876. Á þeim tíma var húsið enn bústaður landshöfðingja. Árið 1917 er geymsluhúsið frá
1885 rifið og nýtt byggt í staðinn. Austar á lóðinni er einlyft timburhús með inngönguskúr þar
sem var íbúð dyravarðar (Húsakönnun : Bernhöftstorfa og nágrenni. Skýrsla Árbæjarsafns 82
(2001).). Á uppdrætti mælingadeildar Reykjavíkur af lóð Stjórnarráðsins frá 1968 eru sýnd tvö
stök hús á baklóðinni. Annað er samsíða Hverfisgötu í línu austur af norðausturhorni
Stjórnarráðshússins. Hitt stendur enn, áfast bakhúsi á aðliggjandi lóð.
Á 7. áratugnum voru áform um að reisa skrifstofubyggingar Stjórnarráðsins á baklóð gamla
hússins og á reit Bernhöftstorfunnar. Þau áform voru barn síns tíma og samrýmast ekki lengur
hugmyndum um uppbyggingu í eldri borgarhlutum. Í grein sem danski arkitektinn Helge Finsen
ritaði 1956, Om bevaring og vedligeholdelse af de gamle Huse i Island opførte ved
regeringsforanstaltning i Enevældens sidste hundredaar, nefnir hann þá ósamstæðu byggð sem
myndar bakgrunn Stjórnarráðshússins. Telur hann nægilegt pláss fyrir nýbyggingu á baklóðinni,
svipaða að breidd og gamla húsið og ekki hærri en svo að hún trufli ekki ásýnd gamla hússins
frá Lækjartorgi. Bakbygginguna sá hann fyrir sér lítið eitt lengri en gamla húsið og með
framskotum til beggja enda. Eftir miðjuás gamla hússins kæmi tengigangur milli bygginganna.
Líklegt er að leifar af undirstöðum bakbygginga og mögulega fleiri minjar frá 19. og 20 öld sé að
finna á baklóð Stjórnarráðshússins. Þar sem grunnt er niður á klöpp eru ekki taldar miklar líkur
á að þar leynist eldri minjar en frá 19. öld. Gerð verður fornleifarannsókn á baklóð
Stjórnarráðshússins vorið 2018. Nánari upplýsingar um fornleifar og fyrri tíðar byggingar á
lóðinni er að finna í skýrslu Borgarsögusafns Reykjavíkur nr. 186, Eldri byggð á lóð
Stjórnarráðsins eftir Önnu Lísu Guðmundsdóttur og Drífu Kristínu Þrastardóttur. Sjá fylgiskjal H.
3.5
3.5.1

Lóð, aðkoma og nánasta umhverfi
Skipulag
Ekki liggur fyrir deiliskipulag fyrir lóðina. Unnið verður deiliskipulag í samvinnu við
Reykjavíkurborg þegar niðurstaða samkeppninnar liggur fyrir.

3.6

Náttúru- og veðurfar
Lóðin er við opið svæði við Lækjargötu að Arnarhóli. Skjól er í sunnan- og suðaustanátt frá
aðliggjandi húsum. Lóðin er opin og óvarin gagnvart norðan- og norðaustanátt yfir Arnarhól.
Þetta er þær vindáttir sem eru hvað tíðastar en úrkoma fellur mest í suðaustanátt. Á sólríkum
sumardögum kemur hafgola úr norðvestri seinni part dags.
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Vindrós: fylgiskjal F.
3.7

Jarðvegsaðstæður
Upplýsingar um jarðvegsaðstæður á lóð má sjá í gögnum frá verkfræðstofunni EFLU, fylgiskjal
E.
Fyrirhugaður er fornleifagröftur á keppnissvæðinu á þessu ári til þess að kanna hvort finnist fleiri
mannvistarleifar en ritaðar heimildir geta um í skýrslunni Eldri byggð á lóð
Stjórnarráðsins_Skýrsla 186, sjá fylgiskjal H.

3.8

Almenn starfsemislýsing
Viðbyggingunni er ætlað að leysa úr miklum húsnæðisvanda forsætisráðuneytisins. Þar er gert
ráð fyrir nýjum aðalinngangi, móttöku og þremur af fjórum skrifstofum ráðuneytisins þ.e.
skrifstofu stefnumála, skrifstofu löggjafarmála og skrifstofu fjármála. Í viðbyggingunni, sem tengd
verður gamla Stjórnarráðshúsinu með tengibyggingu, verður einnig fundaraðstaða ríkisstjórnar,
önnur fundarherbergi, mötuneyti og aðstaða fyrir fjölmiðla.
Skrifstofa forsætisráðherra, aðstoðarmanna ráðherra og skrifstofa yfirstjórnar verða áfram í
gamla Stjórnarráðshúsinu.
Sumarið 2018 er stefnt að fornleifarannsóknum austan gamla Stjórnarráðshússins á
keppnissvæðinu.
Starfsemi ráðuneytisins er skipt á milli 4 skrifstofa eða deilda auk skrifstofu ráðherra. Starfsmenn
eru í dag 46. Skrifstofa yfirstjórnar sem sinnir m.a. málefnum ríkisstjórnar og samskiptum við
Alþingi sér um málaskrá og skjalasafn ráðuneytisins og veitir þannig öðrum skrifstofum
stoðþjónustu. Það sama gildir um skrifstofu fjármála sem annast fjárlagagerð og fjármál stofnana
en veitir auk þess öðrum skrifstofum stoðþjónustu. Hver skrifstofa hefur vel skilgreint hlutverk en
til að styrkja ráðuneytið sem heild þarf að koma húsnæðismálum í það horf að samskipti milli
skrifstofa verði auðveldari.
Miðað er við að starfsmenn ráðuneytisins verði 54 innan 5-10 ára.
Almennt er stefnt að því að endurnýjað húsnæði forsætisráðuneytisins endurspegli vel starfsemi
ráðuneytisins og taki mið af mismunandi þörfum. Áhersla verður lögð á að gera vinnustaðinn
eftirsóknarverðan og starfsfólki líði vel á vinnustaðnum. Til að stuðla að þessu er til dæmis gert
ráð fyrir félagsrýmum í húsnæðinu þar sem starfsmenn úr mismunandi deildum eða starfsmenn
og gestir geta hist yfir kaffibolla, sest niður og átt samtal, brotið upp daginn eða leyst tilfallandi
verkefni.
Lögð verður áhersla á að staðsetja félagsrými og búa þannig um að sem minnst truflun verði
fyrir þá starfsmenn sem vinna í nálægð við þessi rými. Hugað verður að hljóðvist í húsnæðinu
almennt, en sérstaklega í og við félagsrýmin og teymisrýmin ef sú leið verður valin, þannig að
sem minnst truflun verði af og í þeim. Ef teymisrými eða félagsrými eru ekki lokanleg frá
umferðarrýmum eða öðrum rýmum er gert ráð fyrir að þau séu afmörkuð með einhvers konar
dempunarsvæðum til að lágmarka truflun.
Almennt er ekki gert ráð fyrir því að fundaraðstaða verði inni á skrifstofum nema á skrifstofu
ráðherra.

3.9

Öryggismál
Öryggisvarnir skulu vera innbyggðar í útfærslu svæðisins og bygginga, sem og vali á
byggingarefnum, og taka tillit til staðsetningar mismunandi starfsemi, hönnunar og notkunar
útisvæða.
Útfærsla lóðar við götu og aðkoma bíla og fólks hafa áhrif á öryggisvarnir fyrir byggingarnar. Líta
þarf á öryggismál í heildarsamhengi. Lóð og umhverfi nýbyggingar þarf að útfæra þannig að sem
minnst hætta sé á að bílar og farartæki geti keyrt inn á lóðina og á byggingar. Æskilegt er að
bygging sé eins langt frá almennri umferð og hægt er til að tryggja öryggissvæði fyrir framan
byggingar. Möguleiki þarf að vera á að loka innkeyrslu inn í bílgeymslu með öruggum hætti
(ákeyrsluvörn) sem næst götu.
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Viðbyggingu þarf að hanna þannig að sem mest öryggi fáist miðað við aðstæður. Kvaðir eru á
staðsetningu rýma sem hafa sérstaka öryggiskröfu (sjá skilgreining öryggisflokka á mynd 1 og
húsrýmisáætlun, fylgiskjal J).
Öryggisvarnir þarf að byggja upp með mörgum varnarlögum til að verjast mismunandi ógnum.
Fyrir hönnun bygginga er gert ráð fyrir ytri vörnum (Ö0) sem lúta að lóð og umferð.
Öryggisflokkar eru skilgreindir á mynd 1.

Öryggissvæði

MYND 1

Skýring

Aðgengi

Ö0

Ytri varnir

Almenningur

Ö1

Skelvörn

Gestir

Ö2

Öruggt svæði

Starfsmenn

Ö3

Öryggisrými

Ákv. starfsmenn

Öryggisflokkar. Skilgreining öryggissvæða.

Á milli öryggissvæða þurfa ávallt að vera örugg skil.
Svæði í mismunandi öryggisflokkum (Ö0 til Ö3) mega aðeins hafa aðgengi að svæðum í sama
eða næsta öryggisflokki (Ö0 með tengingu við Ö1, Ö1 við Ö2 og Ö2 við Ö3). Inngangar í
byggingar að öruggu svæði (Ö2) þurfa að vera með öryggisstúku (sér rými, a.m.k. 2 metrar að
lengd) í flokki Ö1. Viðkvæm öryggissvæði Ö3 skulu ekki vera yfir eða við móttöku.
Fundarherbergi þjóðaröryggisráðs (Ö3) verði (gluggalaust) í kjallara, með öruggri tengingu við
flóttaleið. Aðgreina þarf inngang starfsmanna, gesta og vörumóttöku, þannig að hægt sé að
fylgjast með aðkomu fólks með mismunandi öryggisaðgengi inn í bygginguna. Móttaka verði
aðskilin frá annarri starfsemi, og þar verði rými fyrir öryggisvakt og aðstaða til öryggisleitar.
Móttaka þarf að snúa að inngangi þannig að öryggisverðir hafi góða yfirsýn yfir aðkomu fólks að
nýbyggingu.
Möguleikar þurfa að vera á óháðum flóttaleiðum frá viðbyggingu vegna bruna og annarra ógna
(t.d. ytri sprenginga). Æskilegt er að stigahús verði steinsteypt og gluggalaust. Það má vera við
útvegg en inngangar verði gagnstætt útvegg. Á jarðhæð skuli að auki vera flóttaleið í útvegg.
Gera þarf ráð fyrir að í byggingunni verði mjög öflug skelvörn. Form nýbygginga auki ekki áhrif
sprenginga og því er óæskilegt að efri hæðir nái lengra fram en neðri hæðir.
Kröfur verða um öryggisvarnir á öllum hliðum byggingarinnar og á þaki. Tillögurnar þurfa að
miðast við að öryggisgler verði sett í allar hliðar byggingarinnar. Taka þarf tillit til fjarlægðar að
bílastæði og opins aðgengis að baklóð (Hverfisgata 4a). Æskilegt er að gluggar og op verði
takmörkuð á þeirri hlið.
Útfæra þarf inntök loftræsingar þannig að sem minnst hætta sé á að menguð eða hættuleg efni
í umhverfinu komist inn í bygginguna, æskilegt er að þau verði á þaki.
Tengigangur þarf að uppfylla miklar öryggiskröfur. Einnig þurfa að vera öryggisskil
(öryggishurðir) að báðum byggingum sem hann tengist.
3.10 Umhverfismál
3.10.1 Almenn atriði
Árið 2007 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út Menningarstefnu í mannvirkjagerð
(fylgiskjal N), uppfærð og endurútgefin 2014. Með henni er lagður grunnur að stefnu íslenskra
stjórnvalda í byggingarlist. Opinber menningarstefna í mannvirkjagerð felur í sér samþættingu
margra hagsmuna um heildarhugsun við mótun, varðveislu, uppfræðslu og framþróun
manngerðs umhverfis. Í henni er lögð áhersla á gæði, fagmennsku og vandvirkni, aðgát fyrir
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vönduðu og fallegu manngerðu umhverfi staðfest og þeim virðisauka sem góð byggingarlist ber
með sér fyrir samfélagið hampað.
Í Menningarstefnunni segir m.a.:
„Mikilvægt er að horfa til heildarkostnaðar í opinberum framkvæmdum. Heildarkostnaður felur í
sér stofnkostnað við hönnun og framkvæmdir opinberra mannvirkja og viðhalds- og
rekstrarkostnaðar á líftíma byggingarinnar. Mismunandi form rekstrar- og eignarhalds bygginga,
sem opinberir aðilar hafa forystu um, á ekki að hafa áhrif á þá stefnu að þessar framkvæmdir
séu metnaðarfullar og að þær séu hugsaðar í stærra samhengi. Þetta á bæði við líftíma, frá
uppbyggingu til niðurrifs og frágangs hráefna, og tíma- og orkusparandi fyrirkomulag við notkun
bygginga. Sjálfbærni og vistvæn sjónarmið krefjast nýrra nálgana við skipulag, hönnun og
framkvæmdir. Í þeim efnum á hið opinbera að vera í forystu og setja metnaðarfull markmið.“
Í ljósi framangreinds hefur forsætisráðuneytið ákveðið að við hönnun og byggingu viðbyggingar
við Stjórnarráðshúsið skuli vistvæn sjónarmið höfð að leiðarljósi og að byggingin fái
umhverfisvottun sem viðurkennd er á alþjóðavettvangi.
Framkvæmdasýsla ríkisins gaf út kynningarrit um vistvænar byggingar (fylgiskjal O) árið 2009
og er þar að finna upplýsingar um hugmyndafræðina á bak við vistvæna hönnun og helstu
áhersluatriði sem horfa þarf til við slíka hönnun.
3.10.2 Umhverfismál
Markviss landnotkun og umhverfisvænar byggingaraðferðir eru kjarninn í umhverfisstefnu
verkefnisins.
Lögð er áhersla á að við hönnun og framkvæmdir verði neikvæðum umhverfisáhrifum haldið í
lágmarki og að áhersla verði lögð á heilbrigðis- og öryggismál á verkstað. Hönnun og
framkvæmd verði hagað með þeim hætti að byggingin fái umhverfisvottun samkvæmt alþjóðlegu
vottunarkerfi. Skal þar miða við að lágmarki einkunnina „very good“ samkvæmt hinu breska
BREEAM-kerfi (eða sambærilegu í öðrum alþjóðlegum vottunarkerfum).
Lögð er áhersla á markvissa umhverfisstjórnun við hönnun, framkvæmd og rekstur viðbyggingar
við Stjórnarráðshúsið.
Við hönnun skal vinna vistferilskostnaðargreiningu fyrir bygginguna í heild og einstaka hluta
hennar eftir því sem við á, í samráði við verkkaupa. Markmiðið með slíkri greiningu er að bera
saman mismunandi valkosti með tilliti til kostnaðar á vistferli (líftíma) byggingarinnar. Mikilvægt
er að hefja greiningu á frumstigi hönnunar.
Lögð er áhersla á þætti sem hafa jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan þeirra sem dvelja og starfa í
byggingunni. Í því sambandi er bent á hljóðvist, loftgæði, dagsbirtu, lýsingu og hitastýringu.
Efnisval skal miðast við góða nýtingu auðlinda og vistvæna valkosti í takti við gæðakröfur hverju
sinni. Leitast skal við að nota byggingarefni þar sem fyrir liggja jákvæðar upplýsingar um vistspor
efnanna.
3.11 Húsrýmisáætlun
Í húsrýmisáætlun, fylgiskjal J, er miðað við nettóstærðir einstakra rýma og skal hún lögð til
grundvallar við tillögugerð.
Samkvæmt húsrýmisáætlun er hámarksrýmisþörf hússins 1.794 m² brúttó. Tekið skal fram að
hér er um viðmiðunarstærðir að ræða og er þátttakendum heimilt að víkja frá stærðum einstakra
rýma (en ekki heildarstærð hússins) telji þeir tilefni til. Í eftirfarandi stærðum er gert ráð fyrir
umferðarrými innan hverrar einingar en ekki sameiginlegum göngum og umferðarrými milli
einstakra herbergja/sala/stofa.
3.11.1 Brúttó- og nettóstærðir, rýmistafla
Í brúttófermetratölu er allt rými byggingarinnar þar með talið allt sameiginlegt gangarými,
anddyri, forstofa, geymslur, tæknirými og inn- og útveggir.
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Nettóflatarmál byggingar er samanlagt nettóflatarmál einstakra rýma (gólfflatarmál mælt milli
veggja).
Farið er fram á að keppendur skili rýmistöflu er sýni brúttóstærð byggingarinnar og nettóstærðir
allra rýma sem tiltekin eru í húsrýmisáætlun. Jafnframt geri þeir grein fyrir flatarmáli
umferðarrýmis (ganga, anddyris, forstofu o.fl.) að viðbættu grunnflatarmáli inn- og útveggja, og
reikni það sem prósentuhlutfall af nettóflatarmáli.
3.11.2 Tengslarit
Innbyrðis tengsl rýma, sjá skýringarmynd. Ekki tæmandi yfirlit allra rýma, sjá nánar
húsrýmisáætlun, fylgiskjal J. Skilgreining öryggisflokka Ö0 / Ö1 / Ö2 / Ö3, sjá grein 3.9
Öryggismál.

Tengslarit og öryggisstig.
3.11.3 Skrifstofur
Eins og fram hefur komið í grein 3.8 Almenn starfsemislýsing skiptist starfsemi
forsætisráðuneytisins í 4 skrifstofur auk skrifstofu ráðherra. Til aðgreiningar frá öðrum
skrifstofum ráðuneytisins eru þessar 4 skrifstofur nefndar deildir í þessari áætlun.
Miðað er við að flestir starfsmenn ráðuneytisins verði í einstaklingsskrifstofum nema annað sé
tekið fram og skal setja fram tillögu miðað við þær forsendur.
Gera skal ráð fyrir miklum sveigjanleika og sýna skal útfærslu þar sem hluta skrifstofa er breytt
í teymisrými (vinnurými ætlað 2 starfsmönnum eða fleiri). Tillagan skal sýna hvernig 4 lokuðum
skrifstofum (stærð 10 m²) verði breytt í teymisrými fyrir 4-5 starfsmenn. Gera skal ráð fyrir að
hverju teymisrými fylgi:
-

Næðisrými *
Afdrep **

Gera skal ráð fyrir einu næðisrými og afdrepi í góðum tengslum við teymisrýmið.
* Næðisrými, 4 m²
Aflokuð vinnurými til vinnu sem krefjast sérstakrar einbeitingar við. Notkunarreglur í þessum rýmum skuli
skilgreindar af starfsmönnum og skýrðar fyrir utan þau. T.d. má miða við að óheimilt sé að trufla starfsmenn
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í næðisrýmum, tala saman innan þeirra, símnotkun er óheimil og þau megi aðeins panta til afmarkaðs tíma
(þ.e. hluta dags). Þau verða útbúin með snertistöðvum, borð, stólar og skjáir verða í rýminu en starfsmenn
komi með sínar eigin fartölvur.
** Afdrep, 5-6 m²
Lítið, aflokað rými fyrir 2-4 einstaklinga ætluð fyrir símtöl, samtöl og stutta vinnufundi. Ekki er hægt að bóka
rýmið.

3.11.4 Sérfræðingar – skjalaverðir
Tveir skjalaverðir í teymisrými í tengslum við skammtímageymslu en sá þriðji á sérstakri
skrifstofu.
Samtals 30 m²
3.11.5 Ritarar og fulltrúar – móttaka
Tveir ritarar í teymisrými við yfirstjórn og ritari ráðherra í sérstakri skrifstofu, staðsettur sem næst
ráðherra.
Samtals 30 m²
3.11.6 Öryggisvörður Ríkislögreglustjóra (RLS)
Öryggisvörður RLS skal vera í öruggu aflokuðu rými sem næst móttöku og stjórnstöð
vaktmanna.
Samtals 8 m²
3.11.7 Umsjón fasteigna
Þrír starfsmenn í teymisrými.
Samtals 24 m²
3.11.8 Anddyri, móttaka, öryggisleit
Nýr aðalinngangur fyrir almenning verður í viðbyggingu. Móttaka gesta, aðgreind aðkoma er fyrir
starfsmenn og vörur. Öryggisleit (öryggishlið) þarf að vera í tengslum við móttöku og anddyri.
Gera skal ráð fyrir rými fyrir gegnumlýsingarvél (100x270 sm) og öryggishliði, um 15 m². Skoðun
og gegnumlýsing á pósti, sér rými til hliðar við móttöku, um 12 m².
Samtals 55 m²
3.11.9 Vöktun
Starfsstöð fyrir vaktmann nálægt móttöku þar sem móttökubúnaður öryggiskerfa er staðsettur.
Samtals 12 m²
3.11.10 Biðrými fyrir fjölmiðla og gesti
Innan við öryggisleit er biðrými þar sem gestir og fjölmiðlafólk hefur aðstöðu á meðan beðið er.
Í tengslum við biðrými þarf að gera ráð fyrir fatahengi og hreinlætisaðstöðu. Aðgengi stýrt frá
móttöku.
Samtals 45 m²
3.11.11 Fundarherbergi fyrir fréttamannafundi
Aflokað rými við biðrými fyrir fréttamenn þar sem þeir geta meðal annars geta tekið viðtöl, skrifað
greinar og talað í síma án truflunar.
Samtals 30 m²
3.11.12 Fundarsalur ríkisstjórnar og tengd rými
Ríkisstjórnarsalur og tengd rými. Staðsetning í viðbyggingu. Í ríkisstjórnarsal á að koma fyrir
fundarborði sem rúmi 12 ráðherra, 4 aðstoðarmenn og 5 gesti eða samtals 21. Reikna þarf með
forrými með fatahengi, snyrtingum og biðstofu fyrir gesti sem koma til fundar við ríkisstjórn.
Ráðherranefndir hafa aðgang að þessum fundarsal eftir atvikum.
Samtala allra framangreindra rýma 100 m².
3.11.13 Fundarherbergi fyrir starfsmannafundi og námskeiðshald
Staðsett í viðbyggingu við mötuneyti (stækkanlegt að mötuneyti með fellivegg).
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Samtals 70 m²
3.11.14 Fundarherbergi fyrir allt að 10 manns
Tvö fundarherbergi. Annað staðsett í Stjórnarráðshúsinu og hitt í viðbyggingu við anddyri.
Samtals 40 m²
3.11.15 Fundarherbergi/fundaraðstaða fyrir 4-6
Tvö fundarherbergi. Annað staðsett í Stjórnarráðshúsinu og hitt í viðbyggingu í nálægð við
fundarsal ríkisstjórnar.
Samtals 20 m²
3.11.16 Öryggisrými
Fundarrými Þjóðaröryggisráðs fyrir 30 manns í kjallara. Öruggt rými sem gæti þjónað sem
neyðarstjórnstöð. Gera þarf ráð fyrir snyrtingum og kaffiaðstöðu.
Samtals 50 m².
3.11.17 Snertistöðvar
Snertistöðvar, hver um sig 4 m², eru vinnustöðvar sem notaðar eru tímabundið af
sumarstarfsfólki, starfsfólki annarra ráðuneyta, nemendum, gestum eða öðrum. Staðsettar í
tengslum við almenn rými deilda. Gera skal ráð fyrir einni snertistöð í hverri deild (þó ekki í deild
ráðherra).
Samtals 16 m².
3.11.18 Félagsrými, kaffiaðstaða
Sameiginlegt rými kaffistofu/kaffistöðvar og rýmis til innanhússfunda, svo kallað félagsrými.
Félagsrými er rými þar sem starfsmenn og gestir þeirra geta hist og átt samskipti, oft er einnig
kaffiaðstaða í þessum rýmum. Geta verið ýmist opin eða lokuð að hluta. Staðsetning t.d. miðlæg
á deildum.
Samtals 40 m²
3.11.19 Ljósritun
Eitt ljósritunarherbergi í hverri deild. Miðlæg staðsetning við umferðarsvæði heppileg.
Samtals 20 m²
3.11.20 Eldhús (framreiðslueldhús)
Framreiðslueldhús þar sem tekið er á móti forunninni matvöru að hluta eða öllu leyti. Það þarf
um 30 m² heildarrými sem skiptist í framreiðslu 10-15 m², undirbúning/uppþvott 5-10 m² og
geymslur/kæla 5-10 m².
Samtals 30 m².
3.11.21 Eldhús – búningsaðstaða og snyrting
Búningsaðstaða matráðs/starfsmanna eldhúss og snyrting.
Samtals 15 m².
3.11.22 Matsalur
Matsalur við eldhús. Tengist fundarherbergi fyrir starfsmannafundi/námskeiðshald með
fellivegg.
Samtals 30 m².
3.11.23 Skjalageymsla – skammtímageymsla
Skjalageymsla (skammtíma) við deild yfirstjórnar. Skjalaskápar á brautum eða fileskápar
staðsettir í eða við starfsstöð skjalavarða þar sem skjalaverðir og ritarar nota þessar hirslur
daglega.
Samtals 12 m².

FSR SF-016 útg. 5

20

3.11.24 Skjalageymsla – sérstök gögn
Skjalageymsla fyrir sérstök gögn ríkisstjórnar, eldtraust. Þessi geymsla þarf að vera við deild
yfirstjórnar og ritara ráðherra.
Samtals 10 m².
3.11.25 Skjalageymsla – eldtraust
Langtíma skjalageymsla. Ekki gerð krafa um staðsetningu.
Samtals 20 m².
3.11.26 Geymsla (pappír, bækur, skrifstofuáhöld, -tæki)
Geymsla. Auðvelt aðgengi fyrir starfsmenn.
Samtals 30 m².
3.11.27 Tæknirými vegna öryggismála ofl.
Tæknirými skulu vera þrjú aðskilin rými:
- Inntaksrými fyrir heitt og kalt vatn.
- Stofn- og aðalrafmagnstafla hússins.
- Búnaður fyrir fjarskipti.
Samtals 25 m².
3.11.28 Bílgeymsla
Í kjallara er gert ráð fyrir þremur bílastæðum fyrir ráðherra og hjólastæðum fyrir starfsmenn.
Samtals 80 m².
3.11.29 Öryggisstúka
Öryggisstúka milli bílgeymslu og kjallara. Lengd um 2,5 metrar.
Samtals 4 m².
3.11.30 Búningsherbergi
Bað- og búningsaðstaða í kjallara með snyrtingu og sturtu fyrir alla starfsmenn.
Samtals 2x10 m².
3.11.31 Ræstimiðstöð
Ræstimiðstöð í kjallara.
Samtals 15 m²
3.11.32 Ræstiskápur
Ræstiskápur í viðbyggingu á hverri hæð, stærð 2 m².
Samtals 4 m²
3.11.33 Sorpgeymsla með flokkun
Sorpgeymsla með flokkun í kjallara.
Samtals 15 m²
3.11.34 Önnur rými
Í rýmisáætluninni er reiknað með að allt að 30% til viðbótar við nettóstærð herbergja/rýma
fari í önnur rými. Farið er fram á að keppendur áætli fjölda og stærð salerna, ganga og
tæknirýma með hliðsjón af rýmisáætlun og staðsetji viðkomandi rými eftir þörfum.
Snyrtingar
Snyrtingar skulu vera á hverri hæð í viðbyggingunni.
Tæknirými
Tæknirými önnur en þau sem eru tilgreind vegna öryggismála hér fyrir ofan svo sem inntaksog loftræsirými.
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Stigar, lyftur
Gera skal ráð fyrir einni stórri lyftu í viðbyggingunni. Stigagangur og lyfta skulu ná frá kjallara
upp á efstu hæð hússins. Lyftan skal vera fólkslyfta sem jafnframt er hægt að nota til að flytja
húsgögn og vörur.
Tengigangur
Tengigangur milli Stjórnarráðshússins og viðbyggingarinnar. Innri breidd að lágmarki 1,6
metrar.
3.12 Gerð og gæði byggingar
Miða skal við að allur frágangur byggingar og lóðar sé vandaður og endingargóður.
Tillöguhöfundar skulu gera grein fyrir efnisvali og uppbyggingu hússins í greinargerð. Byggingin
skal falla vel að nánasta umhverfi sínu og nærliggjandi byggingum. Vanda skal alla
heildarhönnun á frágangi kringum húsið.
Almennt skal gera ráð fyrir hefðbundnum frágangi í rýmum nema þar sem annað er tekið fram.
Taka skal tillit til sólarljóss og afstöðu þess til einstakra rýma.
Gera skal ráð fyrir að raflagnakerfi, lýsing og allar aðrar lagnir séu unnar með stýrikerfum þannig
að allar breytingar eftir á verði auðveldari með sveigjanleika í lausnum á grunnmyndum
byggingarinnar í huga. Einnig þarf að vera auðvelt með þessu kerfi að fylgjast með orkunotkun,
afköstum loftræsikerfa o.þ.h.
Gæta skal að aðgengi fyrir alla og að umferð um húsið sé trygg og auðveld.
3.12.1 Listskreyting
Reglur um listskreytingu í opinberum byggingum eru gefnar út af Listskreytingarsjóði ríkisins og
er aðilum bent á að kynna sér þær af þessu tilefni. Ekki er gerð krafa um að þessi lögbundna
listskreyting verði hluti af lausn keppenda. Keppendum er þó frjálst að kynna hugmyndir að
listskreytingum í úrlausnum sínum.
3.12.2 Hönnun lóðar
Mikilvægt er að umhverfi hússins og svæðisins í heild sé aðlaðandi, falli vel að hönnun hússins
og hæfi hlutverki þessHönnun lóðar, landmótun, gróður, aðkoma, efnisval, lýsing o.þ.h. skal vera
vönduð að allri gerð. Gera þarf grein fyrir vörnum gegn ákeyrslu inn á lóð. Höfundar geri grein
fyrir heildar frágangi lóðarinnar og gönguleiðum.
Gert er ráð fyrir að aðalinngangur í forsætisráðuneytið verði við Hverfisgötu og innkeyrsla í
kjallara verði þar einnig. Við aðalinngang þarf að koma fyrir 6 sleppistæðum (mega vera
hliðstæð, 3+3) fyrir ráðherrabíla, hjólreiðastæðum gesta og vörumóttöku.
Keppendum er frjálst að gera tillögu að innkeyrslu utan við skilgreindan reit aðkomu eins og fram
kemur í fylgiskjali B Samkeppnisreitur, afmörkun.
3.12.3 Tæknilegar útfærslur
Tæknilegar útfærslur munu verða endanlega skilgreindar við fullnaðarhönnun byggingarinnar.
Eftirfarandi lýsing er einungis hugsuð til viðmiðunar:
Algild hönnun, anddyri, stigar og lyftur
Rík áhersla verður á aðgengi fyrir alla í byggingunni sem tryggir samtímis auðvelda flutninga
vagna fyrir veitingar, skjöl, ræstibúnað og þess háttar. Anddyri skal búið vönduðum og
slitsterkum efnum og hurðabúnaði. Lyftur skulu tryggja flutning fólks og aðfanga.
Í þessum kafla er lýst kröfum sem munu verða gerðar til hönnunar byggingarinnar og geta haft
bein áhrif á útfærslu hennar.
Keppendur þurfa ekki að lýsa tæknikerfum nema þau hafi sérstök áhrif á útfærslu
byggingarinnar.
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Grunnkerfi/sérkerfi
Grunnkerfi eru öll þau kerfi sem þurfa að vera í byggingunni svo hægt sé að uppfylla kröfur
starfseminnar, samanber samkeppnislýsingu þessa.
Gera skal ráð fyrir öllum hefðbundnum grunnkerfum svo sem:







Heimtaugum
Fráveitukerfi
Neysluvatnskerfi
Loftræsikerfi
Hitakerfi
Rafkerfi
o Heimtaugar
o Lagnaleiðir
o Jarðskaut
o Stofn- og undirdreifikerfi
o Innilýsingarkerfi
o Útilýsingarkerfi
o Neyðarlýsingarkerfi
o Loft- hita- og kælistýrikerfi
o Heimtaug boðveitu
o Fjarskiptalagnakerfi
o Brunaviðvörunarkerfi
Sérkerfi eru öll þau kerfi sem þurfa að vera fyrir hendi með tilliti til rekstrar-, þæginda- og
öryggissjónarmiða.
Sérkerfi sem hér skal gert ráð fyrir a.m.k eru:
 Dyrasímakerfi – aðgangsstýrikerfi
 Möguleiki á myndavélakerfi í tengslum við vaktaðstöðu
Efnisval/Burðarkerfi
Gera skal grein fyrir burðarkerfi byggingarinnar og efnisvali. Almennt skulu rými búin vönduðum
og slitsterkum efnum. Huga þarf að kröfum verkkaupa um sveigjanleika hússins þegar
burðarvirki þess er hannað. Keppendur skilgreini lofthæð en verkkaupi leggur áherslu á
aðlaðandi og hagkvæma byggingu og að hægt verði að nota hefðbundinn tæknibúnað.
Öryggi
Gert er ráð fyrir öflugu öryggisskerfi og hússtjórnarkerfi í byggingunni. Þannig munu a.m.k. verða
staðsettar myndavélar sem vakta allar inngangsdyr. Gera skal ráð fyrir að kerfin verði vöktuð frá
vaktstöð. Sjá nánar grein 3.9 Öryggismál.
Umhverfissjónarmið og BIM
Hanna skal bygginguna með umhverfissjónarmið í huga. Stefnt er að umhverfisvottun og
útreikningum vistferilskostnaðar (life cycle cost) við hönnun byggingarinnar í samræmi við
viðurkennda umhverfisstaðla. Við fullnaðarhönnun að lokinni samkeppni verður gerð krafa um
notkun mannvirkjaupplýsingalíkans, BIM (Building Information Model).
Sorp
Gera skal ráð fyrir flokkun sorps í fullu samræmi við gildandi reglur þar að lútandi.
Kjallari
Kjallari skal búinn nauðsynlegri loftræsingu, slökkvikerfi, reyklosunarkerfi ásamt
aðgangsstýrikerfi fyrir innkeyrslu ráðherrabíla að bílastæðum sem tengt verður öryggiskerfi
hússins.
3.13 Kostnaðarviðmið
Ekki er ætlast til þess að keppendur skili inn kostnaðaráætlun með tillögum sínum, en á dómstigi
verða þær tillögur, sem að mati dómnefndar koma til álita, stærðar- og kostnaðarreiknaðar.
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Verkkaupi gerir ráð fyrir að framkvæmdakostnaður (verktakakostnaður) verði um 540.000 kr/m²
fyrir bygginguna og skulu keppendur halda sig innan þess ramma. Ofangreindar tölur innihalda
eingöngu beinan verktakakostnað. Hönnun, umsjón og eftirlit, opinber gjöld og búnaður er ekki
inni í ofangreindum tölum.
Keppendur skulu sýna kostnaðargát og er miðað við að allur frágangur byggingarinnar og lóðar
hennar sé vandaður og viðhaldskostnaður í lágmarki. Þær kröfur verða gerðar við endanlega
hönnun mannvirkisins að tekið verði tillit til vistferilskostnaðar (life cycle cost).
Tillagan skal uppfylla öll skilyrði sem lýst er í samkeppnislýsingu þessari, fylgja húsrýmisáætlun
og uppfylla tæknilegar kröfur, o.s.frv. Í greinargerð með tillögunni skal gera grein fyrir frágangi
byggingarinnar, þ.e. efnisvali, frágangi utanhúss, frágangi gólfa, lofta og veggja innanhúss,
loftræsingu, lagnakerfi, frágangi lóðar og bílastæða og öðru því sem getur haft áhrif á
kostnaðarmat dómnefndar og ráðgjafa hennar.
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4

Verk í kjölfar samkeppni

4.1

Hönnunar- og framkvæmdatími
Gert er ráð fyrir að fylgja eftirfarandi tímaáætlun:
Úrslit samkeppninnar kynnt
Tillaga að deiliskipulagi, auglýst

Sjá kafla 1.5 Lykildagsetningar
mars. 2019

Hönnun lokið og útboðsgögn tilbúin*

feb. 2020

Framkvæmdir hefjast

maí 2020

Framkvæmdum lokið og bygging tekin í notkun

des. 2021

Almennur fyrirvari er gerður vegna fjárveitinga til verksins.
Sjá einnig umfjöllun í kafla 4.3. Þóknun hönnuða, samningur.
* Að því tilskildu að deiliskipulag hafi verið samþykkt.

Almennur fyrirvari er gerður vegna fjárveitinga til verksins.
4.2

Hagnýting keppnistillagna
Verkkaupi stefnir að því að ganga til samninga við höfunda þeirrar tillögu sem dómnefnd mælir
með til áframhaldandi hönnunar á húsinu.
Falli verkkaupi frá frekari áformum um að framkvæma skv. 1. verðlaunatillögunni eða óski
útbjóðandi að ráða annan aðila til verksins en dómnefnd hefur mælt með skal greiða 1.
verðlaunahafa bætur vegna verkefnismissis sem nemur 100% af upphæð 1. verðlauna.
Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og viðurkenndum tilögum, með þeim takmörkunum
sem höfundarlög setja.
Dómnefnd mun í dómnefndaráliti með niðurstöðum samkeppninnar ganga frá ítarlegu áliti um
verðlaunaðar tillögur. Þar verður ekki bara fjallað um þá kosti sem fyrsta verðlaunatillaga hefur
til að vera valin í það sæti, heldur verða talin upp þau atriði sem dómnefnd telur nauðsynlegt að
fara yfir og jafnvel endurskoða við útfærslu tillögunnar. Við gerð hönnunarsamnings verða þessi
atriði tekin til skoðunar og ákveðið hvaða áhrif þau hafi á fullnaðarhönnun verksins.

4.3

Þóknun hönnuða, samningur
Farið er fram á að hönnuðir myndi teymi um heildarhönnun byggingarinnar áður en samið er um
hönnunina.
Í Leiðbeiningum fjármálaráðuneytisins um kaup á ráðgjöf, sjá tilvísun í grein 2.6
Samkeppnisgögn, er kveðið á um að í samkeppnum sé þóknun til hönnuða að lokinni samkeppni
skilgreind í keppnislýsingu. Samskonar ákvæði er einnig í grein 3.3.5 í Leiðbeiningum um
hönnunarsamkeppni, sjá tilvísun í grein 2.6 Samkeppnisgögn. Þrátt fyrir þessi ákvæði hefur
verkkaupi, í samráði við AÍ, ákveðið að í þessari samkeppni verði hafður sá háttur á að sest verði
að samningaborði með þeim aðila sem hlýtur fyrstu verðlaun í samkeppninni og samið um
hönnunarþóknunina. Verkkaupi setur þó þann fyrirvara að ef samningar nást ekki, þá getur hann
leitað til þeirra aðila sem fengu önnur verðlaun í samkeppninni og samið við þá um útfærslu á
sinni tillögu. Einn samningur verður gerður við allt hönnunarteymið og skal teymið koma sér
saman um hönnunarstjóra verksins og mun hann sjá um alla samræmingu á gögnum hönnuða.

4.4

Trygging hönnuða
Verði ekkert af fyrirhuguðu verkefni, af óviðráðanlegum orsökum, innan tveggja ára skal
verkkaupi greiða verðlaunahöfundum, eða þeim hönnuðum sem samið hefur verið við um verkið,
jafnvirði verðlaunaupplögunnar í bætur.
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