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Aðdragandi
og undirbúningur
Background
and Preparation

Gildandi deiliskipulag fyrir samkeppnissvæðið
er Kvosarskipulagið frá 1986. Undanfarin
ár hefur deiliskipulag Kvosarinnar verið til
endurskoðunar vegna suðurhluta Ingólfstorgs,
Vallarstrætis og lóðanna Thorvaldsensstræti
2, Vallarstræti 4 og Aðalstræti 7.
Árin 2008 og 2009 voru auglýstar breytingar
á deiliskipulagi reitsins vegna óska lóðarhafa
um að nýta uppbyggingarheimildir samkvæmt
gildandi deiliskipulagi og byggja hótel við
Vallarstræti. Vegna athugasemda sem bárust
við auglýstar tillögur ákvað skipulagsráð á
fundi sínum 15.12. 2010 að efna til opinnar
samkeppni um framtíðarsýn fyrir þennan
mikilvæga borgarhluta.
Þann 19.10. 2011 efndi skipulags- og
byggingarsvið Reykjavíkurborgar í samvinnu
við Arkitektafélag Íslands til tveggja þrepa
samkeppni. Samkeppnin var unnin í samvinnu
við lóðarhafa við Aðalstræti 7 og 11,
Vallarstræti 4 og Thorvaldsensstræti 2, 4 og
6. Reykjavíkurborg og lóðarhafar skiptu með
sér kostnaði við samkeppnina.
Fyrra þrepið var hugmyndasamkeppni um
endurskoðun á hönnun og skipulagi svæðis
sem afmarkast af Aðalstræti, Hafnarstræti,
Veltusundi, Vallarstræti, Thorvaldsensstræti
og Kirkjustræti. Í þessum hluta samkeppninnar
var lögð áhersla á skipulag almenningsrýma
á svæðinu og frumhönnun hótels. Huga átti
að heildarmynd svæðisins og tengingum við
aðliggjandi almenningsrými með notagildi og
umhverfisgæði að leiðarljósi.
Seinna þrepið var framkvæmdasamkeppni.
Valdar voru 5 tillögur úr fyrra þrepi til
að forhanna hótel og útfæra nánar
almenningsrými.
Undirbúningur samkeppninnar hófst haustið
2010 og voru gerðir samstarfssamningar
við Arkitektafélag Íslands og lóðarhafa um
framkvæmd hennar.
Skrifuð var keppnislýsing og hún gefin út á vef
samkeppninnar sem tengdist vef skipulagsog byggingarsviðs og Arkitektafélags Íslands,
ásamt öðrum samkeppnisgögnum þann
19.10. 2011.

The current local area plan in effect is the
Kvosin plan from 1986. In recent years, the
local area plan for Kvosin has been under
review with respect to the southern part
of Ingólfstorg, Vallarstræti and the sites at
Thorvaldsensstræti 2, Vallarstræti 4 and
Aðalstræti 7.
In 2008 and 2009, local area plan
amendments were announced, as a result
of a request by the holders of ground
rights, for the implementation of a planning
permission to build a hotel in Vallarstræti.
In response to comments received
concerning the announced proposals, the
Planning Committee held a meeting on 15
December 2010 and decided to hold an
open competition for a future vision for this
important part of the city.
On 19.10.2011, the Reykjavík Department
of Planning and Construction and the
Association of Icelandic Architects
organised a two phase competition. The
competition was organised in co-operation
with landowners at Aðalstræti 7 and 11,
Vallarstræti 4 and Thorvaldssensstræti 2,
4 and 6. The landowners and the City of
Reykjavík divided the cost of the competition
between them.
The first phase was a concept competition
for the revision of the design and planning of
the area marked by Aðalstræti, Hafnarstræti,
Veltusundi, Vallarstræti, Thorvaldsensstræti
and Kirkjustræti. The emphasis during this
phase on was the design of public space in
the area and the preliminary design of the
hotel. Participants were asked to consider
the layout of the entire area and connections
to adjacent public spaces, with utility and
environmental quality in mind.
The second phase was a construction
competition. Up to five proposals from the first
stage could be selected for the preliminary
design of the hotel and the more detailed
design of public spaces.
Preparations for the competition began in the
autumn of 2010 and co-operation agreements
were made with the Association of Icelandic
Architects and the landowners on how it
would be managed.
A competition description was written and
published on the competition website, which
was linked to the websites of the Reykjavík
Planning Department and the Association of
Icelandic Architects 19.10.2011.
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Dómnefnd
Jury Panel

Reykjavíkurborg, útbjóðandi
samkeppninnar, skipaði eftirtalda
fulltrúa í dómnefnd:
Hjálmar Sveinsson, fulltrúa í skipulagsráði
Reykjavíkur
Júlíus Vífil Ingvarsson, fulltrúa í skipulagsráði
Reykjavíkur
Kristínu Þorleifsdóttur, Ph.D.,
landslagsarkitekt FÍLA

The organiser of the competition,
the City of Reykjavík, appointed the
following representatives for the jury
panel:
Hjálmar Sveinsson, Reykjavík Planning
Authority representative
Júlíus Vífill Ingvarsson, Reykjavík Planning
Authority representative
Kristín Þorleifsdóttir, Ph.D., Landscape
Architect FÍLA

Pétur Þór Sigurðsson, lögfræðing
Pétur Þór Sigurðsson, attorney
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands
voru:
Páll H. Hjaltason, arkitekt FAÍ, formaður
dómnefndar

Appointed by the Association of
Icelandic Architects:
Páll H. Hjaltason, Architect FAÍ, head of the
jury panel

Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAÍ
Hilmar Þór Björnsson, Architect FAÍ
Sigrún Birgisdóttir, arkitekt FAÍ
Sigrún Birgisdóttir, Architect FAÍ
Ráðgjafar dómnefndar voru:
Ólöf Örvarsdóttir, arkitekt og skipulagsstjóri
í Reykjavík
Guðný Gerður Gunnarsdóttir,
borgarminjavörður
Nikulás Úlfar Másson, forstöðumaður
Húsafriðunarnefndar ríkisins

The panel’s advisers were:
Ólöf Örvarsdóttir, Architect and Director of
Planning at the City of Reykjavik
Guðný Gerður Gunnarsdóttir, Director of
Reykjavik City Museum
Nikulás Úlfar Másson, Director of National
Architectural Heritage Board

Kristin Jarmund, arkitekt frá Noregi
Kristin Jarmund, Norwegian architect
Ritari dómnefndar var Lilja Grétarsdóttir
arkitekt, skipulags- og byggingarsviði.
Trúnaðarmaður var Haraldur Helgason,
arkitekt FAÍ.

The secretary of the panel was Lilja
Grétarsdóttir, Architect at the Planning and
Building Department.
Haraldur Helgason, Architect FAÍ, was
steward to the panel.
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Dómnefndarstörf og mat
tillagna á fyrra þrepi

Þann 9.11.2011 svaraði dómnefnd skriflega
24 fyrirspurnum sem höfðu borist eftir fyrri
fyrirspurnarfest og þann 4.1.2012 svaraði
dómnefnd skriflega 32 fyrirspurnum sem
höfðu borist eftir seinni fyrirspurnafrest.
Skilafrestur tillagna á fyrra þrepi var
18.1.2012 og bárust 68 tillögur sem allar
voru teknar til dóms.
Dómnefnd lagði mat á allar innsendar
tillögur og lagði til grundvallar eftirfarandi
markmið og áherslur sem tilgreindar voru í
keppnislýsingu.
Meginmarkmið:
• að leita skipulagslausna fyrir
samkeppnissvæðið og nærliggjandi
almenningsrými, í því felst m.a. að staðsetja
nýja hótelbyggingu
• að stuðla að góðu samspili
almenningsrýma, bygginga og nærumhverfis
• að leggja áherslu á umhverfisleg og
samfélagsleg gæði hins manngerða
umhverfis
• að bera virðingu fyrir sögulegri arfleifð,
staðaranda og menningarlegu hlutverki
• að huga að aðgengi fyrir alla og að flæði
gangandi, hjólandi og akandi umferðar sé
gott
• að uppbygging og frágangur verði í hæsta
byggingarlistarlegum gæðaflokki sem eflir
virkni og notagildi svæðisins
• að frumhanna hótelbyggingu sem virðir
sögulegt samhengi miðborgarinnar en ber
jafnframt með sér sýn til framtíðar
Sérstakar áherslur:
• að yfir skipulagi samkeppnissvæðisins og
aðliggjandi umhverfi sé heildaryfirbragð
• að almenningsrými og byggingar efli
samfélagsvitund og stuðli að mannlífi í
miðborginni
• að flæði akandi, hjólandi og gangandi
umferðar verði ofið saman á fínlegan hátt
og gangandi og hjólandi vegfarendum verði
gert hátt undir höfði
• að útfærsla opinna rýma taki
mið af veðurfari, afstöðu til sólar,
öryggissjónarmiðum og notagildi
• að staðarandi og sögulegt mikilvægi
svæðisins sem upphaf byggðar á Íslandi
verði virt sem og samhengi nýbyggingar við
eldri byggð
• að hugmynd að nýju hóteli sé metnaðarfull
og gefi borginni meira líf
• að halda húsunum Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 á sínum stað eða finna þeim
annan stað innan samkeppnissvæðisins
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Ýmsar áhugaverðar hugmyndir komu fram
í þessum 68 tillögum og voru flestar þeirra
vel unnar og framsettar.
Eftir yfirferð tillagna, sem fengu
vinnunúmerin 1 til 68, valdi dómnefnd á
fundi sínum þann 28.2.2012 fimm tillögur til
þátttöku í seinna þrepi samkeppninnar en
þær voru:
Tillaga 9, auðkennisnúmer 42758
Tillaga 25, auðkennisnúmer 51211
Tillaga 61, auðkennisnúmer 03244
Tillaga 62, auðkennisnúmer 39119
Tillaga 66, auðkennisnúmer 07020
Dómnefnd gaf hverri og einni þeirra fimm
tillagna sem valdar voru áfram í seinna
þrepi sérstaka umsögn þar sem tiltekin
voru þau atriði sem vinna þyrfti nánar með
á seinna þrepi. Auk þess setti dómnefnd
fram almenna umsögn í keppnislýsingu fyrir
seinna þrep. Dómnefnd hélt samtals 10
bókaða fundi við mat tillagna á fyrra þrepi.
Trúnaðarmaður tilkynnti þann 3. febrúar
2012 öllum skráðum keppendum um
niðurstöðu fyrra þreps en áfram var keppt
undir nafnleynd.
Höfundar þeirra fimm tillagna sem valdar
voru til þátttöku á seinna þrepi fengu sendar
sértækar umsagnir og keppnislýsingu þann
30.3.2012.

Panel procedures and the
assessment of first phase
proposals

On 9.11.2011 the panel provided written
responses to 24 queries that were received
during the first query period. On 4.1.2012
the panel provided written responses to
32 queries that were received during the
second query period.
Proposals during the first phase were due
on 18.1.2012; 68 proposals were submitted
and all were accepted for consideration.
The jury panel assessed all submitted
proposals using the following objectives
and goals, which had been outlined in the
competition specifications:
Principal objectives:
• to obtain planning solutions for the
competition area and the adjacent public
spaces. This includes, among other things,
deciding the site for a new hotel;
• to promote suitable interplay between
public spaces, buildings and the local
environment;
• to focus on the environmental and social
quality of the man-made environment;
• to respect the historical heritage, local
atmosphere and cultural character of the site
• to take into consideration access
for everyone and satisfactory flow for
pedestrians, cyclists and vehicular traffic;

There were various interesting ideas among
the 68 proposals; most of which were well
prepared and presented.
After the proposals, which were assigned
numbers from 1 to 68, had been reviewed,
the jury selected five proposals for
participation in the second phase of the
competition. These proposals were:
Proposal no. 9, identification no. 42758
Proposal no. 25, identification no. 51211
Proposal no. 61, identification no. 03244
Proposal no. 62, identification no. 39119
Proposal no. 66, identification no. 07020
The panel provided each of the five proposals
selected for the second stage with a review
that stipulated what aspects should be the
focus of the second phase. In addition,
the panel issued a general review in the
competition description for the second
phase. The panel held 10 formal meetings
during the assessment of first phase
proposals.
The steward announced the results of the
first phase to all participants on 3.2.2012.
The designers of the five proposals that
were selected for participation in the second
phase received their review and competition
description on 30.3.2012.

• to ensure that development and
workmanship is of the highest architectural
quality and that it will enhance the
functionality and usability of the area;
• to make a preliminary design for a hotel
building that respects the historical context
of the city centre district while at the same
time providing a vision for the future.
Particular goals:
• that the plans for the competition area and
the adjacent environment maintain overall
coherence;
• that public spaces and buildings enhance
community awareness and promote activity
in the city centre;
• that the flows of car, bicycle and pedestrian
traffic are closely integrated and that
pedestrians and cyclists feel welcome;
• that the arrangement of open spaces takes
into account the climate, orientation of the
sun, safety and functionality;
• that the local atmosphere and historical
importance of the area as the site of
Iceland’s first settlement is respected, as
well as the relationships between new and
older buildings;
• that the idea for the new hotel is inspiring
and breathes new life into the city;
• that the houses at Aðalstræti 7 and
Vallarstræti 4 will be retained in their present
locations or that other locations will be found
for them in the competition area.
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Dómnefndarstörf og mat
tillagna á seinna þrepi
Panel procedures and the
assessment of second
phase proposals

Þann 16.4.2012 svaraði dómnefnd
skriflega 16 fyrirspurnum sem höfðu borist.
Skilafrestur tillagna á seinna þrepi var
24.5.2012.

The panel provided written responses to
the 16 queries received on 16.4.2012. The
final date to submit proposals for the second
phase was 24.5.2012.

Dómnefnd lagði mat á tillögurnar og
lagði til grundvallar eftirfarandi áherslur
og leiðbeiningar sem tilgreindar eru í
keppnislýsingu, auk sértækra leiðbeiningar
um hverja tillögu sem sendar voru hverjum
og einum:

The jury panel assessed all submitted
proposals using the following objectives and
instructions, which had been included in the
competition specifications, in addition to the
specialised instructions about each proposal
that were sent to each participant.

• Dómnefnd telur að sund eða undirgöng á
milli Ingólfstorgs og Víkurgarðs hafi ýmsa
ókosti. Þau verða meira og minna í skugga
og hætt er við að þau magni upp vindstrengi
sem rýra skjólmyndun í Víkurgarði.

• The Selection Committee is of the
opinion that an alley or underpass between
Ingólfstorg and Víkurgarður has many
disadvantages. An alley or underpass
would, more or less, be shaded and there
is the possibility that it would form a wind
tunnel, which would reduce shelter in
Víkurgarður.

• Byggingar á norðurhluta Ingólfstorgs
eru óæskilegar. Þetta er sólríkasti og
skjólsælasti staður torgsins. Auk þess
skyggja byggingar á þessum stað á
Fálkahúsið (Hafnarstræti 1-3). Vegna þessa
er heldur ekki mælt með bílaumferð um
Hafnarstræti og norðurhluta Veltusunds.
• Keppendur eru hvattir til að skoða
uppbyggingarmöguleika við Kirkjustræti.
Huga skal að götumynd Kirkjustrætis og
ásýnd frá Austurvelli.
• Mikilvægt er að almenningsrými séu á
jarðhæð og opnist vel út í borgarlífið. Gera
skal grein fyrir starfsemi á jarðhæðum
bygginga og notkunarmöguleikum opinna
svæða og gatna með tilliti til árstíða.
• Dómnefnd bendir á þann möguleika að
setja þakhæð ofan á gamla Landssímahúsið
(sbr. þakhæðir á Hótel Borg (Pósthússtræti
11) og Nathan og Olsen (Austurstræti 16)).
• Gera skal grein fyrir efnisnotkun og áferð
yfirborðs á opnum svæðum og byggingum.
• Dómnefnd minnir á sögulegt mikilvægi
Fógetahússins (Aðalstræti 10) á horni
Aðalstrætis og Bröttugötu.
• Núverandi salur við Vallarstræti (NASA)
er í byggingu sem talin er nánast ónýt. Við
hugsanlega endurbyggingu fjölnota salar
á sama stað má gera ráð fyrir að hægt
verði að byggja ofan á hann. Minnt er á
sögulegt mikilvægi gamla Kvennaskólans
(Thorvaldsensstræti 2, framhús).
• Ekki er talið æskilegt að tillaga feli í sér
mikið niðurrif bygginga innan reitsins.

• Buildings at the north end of Ingólfstorg
are not a feasible option. This is the sunniest
and most sheltered part of the square. In
addition, buildings in this area detract from
the Fálkahús (Hafnarstræti 1-3). Therefore,
traffic is not recommended on Hafnarstræti
and at the northern part of Veltusund.
• Competitors are encouraged to look at
the development potential of Kirkjustræti.
Consideration should be given to the street
view of Kirkjustræti and its appearance from
Austurvöllur.
• It is important that the public spaces are on
the ground floor and open out to the life of
the city. The activities on the ground floor of
the buildings should be described, as well
as the possible uses of the open spaces and
streets in regards to the seasons.
• The Selection Committee would like to
point out the possibility of installing an
additional floor on top of the old Landsiminn
building (as at Hotel Borg (Pósthússtræti 11)
and Nathan and Olsen (Austurstræti 16)).
• Information should be provided on the
materials and surface textures to be used on
in public areas and buildings.
• The Selection Committee reminds
competitors about the historical importance
of the Fógetahús (Aðalstræti 10) at the
corner of Aðalstræti and Brattagata.
• The current hall at Vallarstræti (NASA) is
in a building which is considered practically
unusable. With the possible reconstruction
of a multi-purpose hall in the same
location in mind, it can be assumed that it
will be possible to build on top of it. The
Selection Committee reminds competitors
about the historical importance of the old
Kvennaskólinn (Thorvaldsenstræti 2, front of
house).
• Proposals including a substantial number
of building demolitions within the area are
not desirable.
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Hugleiðingar dómnefndar
Judges’ thoughts

Samkeppnin var opin hugmyndasamkeppni
á fyrra þrepi og öllum gafst kostur á
að koma með tillögu að framtíðarþróun
samkeppnissvæðisins. Alls bárust 68
tillögur sem dómnefnd tók að sér að
meta. Tillögurnar búa yfir athyglisverðum
hugmyndum sem varpa ljósi á margvíslega
möguleika svæðisins. Allmargar fela í sér
róttæka umbreytingu á samkeppnissvæðinu.
Aðrar þróa hugmyndir að uppbyggingu út
frá sögulegu byggðarmynstri, staðaranda og
svæðinu eins og það er.
Mikil tækifæri felast í miðborg Reykjavíkur.
Miðborgin er flókið samspil margra þátta
og mikilvægt að leiða fram fjölbreyttar
úrlausnir í skipulagi. Samkeppnissvæðið
er lykilstaður í borginni. Það geymir meðal
annars upphafspunkt byggðar í landinu.
Allar ákvarðanir um framtíð þessa viðkvæma
borgarhluta þurfa að vera vel ígrundaðar og
hafa umhverfisgæði og almannahagsmuni
að leiðarljósi.
Samkeppnistillögurnar fela í sér mikla
greiningarvinnu og þekkingarsköpun.
Þær verða mikilvægur hugmyndabanki til
framtíðar.

The first stage of the competition was
an open ideas competition and everyone
was given the opportunity of submitting a
proposal on the future of the competition
area. In all, 68 proposals were submitted,
which were assessed by the judges. There
were a number of interesting ideas in the
proposals, which shed light on the many
possibilities of the area. Many involved a
radical transformation of the competition
area. Others developed ideas on
construction based on; historical settlement
patterns, atmosphere and the area as it is.
There are many opportunities in the
centre of Reykjavík. The city centre is a
complicated interaction of a number of
factors and it is important to look at many
solutions when planning for the area. The
competition area is a key part of the city. It
is, among other things, the site where the
first settlement in Iceland took place. All
decisions concerning this vulnerable part
of the city need to be well considered and
have an emphasis on environmental quality
and public interest.
The competition proposals include
extensive analytical work and knowledge
creation. They will be an important bank of
ideas in the future.
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Niðurstaða dómnefndar
Results of the jury panel

Í keppnislýsingu fyrir fyrra þrepið var
ákveðið að höfundar tillagna sem valdar
yrðu til þátttöku í öðru þrepi fengju tvær
milljónir króna með vsk. í greiðslu til útfærslu
tillögunnar í síðara þrepinu og að höfundar
allt að fimm tillagna öðluðust rétt til þátttöku
í öðrum áfanga samkeppninnar. Ennfremur
kom fram að eftir annað þrep yrðu valdar
tillögur í 1., 2. og 3. sæti og sérstök verðlaun
veitt eftir annað þrep.

The competition had two phases: the first
phase was a design competition, while
the second phase was an implementation
competition. The five participants who were
selected for participation in the second
phase of the competition received two
million ISK Icelandic kronas with valueadded tax as a payment for implementing
the idea for the second phase. After the
second phase, proposals were selected for
1st to 3rd place and a special award was
presented to the second place participant.

Á fundi sínum þann 7.6.2012 komst
dómnefnd að niðurstöðu um eftirfarandi
röðun tillagna í verðlaunasæti:

During the panel’s meeting 7.6.2012,
the following conclusion was reached
regarding the ranking of proposals:

1. verðlaun:
4,5 milljónir króna með vsk. hlýtur
tillaga nr. 61, auðkennd 03244

1st place:
4.5 million krona with VAT goes to proposal
no. 61, identification no. 03244

2. verðlaun:
3,5 milljónir króna með vsk. hlýtur
tillaga nr. 62, auðkennd 39119

2nd place:
3.5 million krona with VAT goes to proposal
no. 62, identification no. 39119

3. verðlaun:
3 milljónir króna með vsk. hlýtur
tillaga nr. 25, auðkennd 51211

3rd place:
3 million krona with VAT goes to proposal
no. 25, identification no. 51211

2 milljónir króna með vsk. hlýtur
tillaga nr. 9, auðkennd 42758

2 million krona with VAT goes to proposal
no. 9, identification no. 42758

2 milljónir króna með vsk. hlýtur
tillaga nr. 66, auðkennd 07020

2 million krona with VAT goes to proposal
no. 66, identification no. 07020

Nafnleynd var rofin á sama fundi að
viðstöddum trúnaðarmanni. Nöfn höfunda
tillagnanna komu fram með hverri tillögu.

Anonymity was broken at the same meeting
in the presence of the steward. The names
of the designers were therefore included
with each proposal.

Kristín Þorleifsdóttir skilaði séráliti um
niðurstöðu dómnefndar, sjá hér á eftir.

Reykjavík, 7. júní 2012

Kristín Þorleifsdóttir submitted dissenting
opinion, see the following page.
Reykjavik, June 7, 2012

Páll H. Hjaltason, arkitekt FAÍ, formaður dómnefndar

Hjálmar Sveinsson, fulltrúi í skipulagsráði Reykjavíkur

Júlíus Vífill Ingvarsson, fulltrúi í skipulagsráði Reykjavíkur

Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAÍ

Kristín Þorleifsdóttir, Ph.D., landslagsarkitekt FÍLA

Sigrún Birgisdóttir, arkitekt FAÍ

Pétur Þór Sigurðsson, lögfræðingur
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Sérálit Kristínar Þorleifsdóttur
Kristín Þorleifsdóttir
submitted the following
dissenting opinion

Þær fimm tillögur sem valdar voru til
áframhaldandi keppni eftir atkvæðagreiðslu
hafa allar ýmislegt gott fram að færa en
glíma við erfiðar forsendur sem meðal
annars lúta að kröfum um hótelrekstur og
aukið byggingarmagn á svæðinu.

The five proposals that were selected to
move on in the competition after the vote all
had good aspects, but the stipulations were
challenging and included the inclusion of a
hotel and an increased number of buildings
in the area.

Að vel ígrunduðu máli tel ég enga þeirra
uppfylla á nógu sannfærandi hátt kröfur
samkeppnislýsingarinnar um heildstæða
framtíðarlausn fyrir skipulag svæðisins,
lausn sem tekur fullt tillit til sögulegrar
sérstöðu samkeppnisreitanna og
aðliggjandi svæða. Á það sérstaklega við
um útfærslu almenningsrýma, götumyndir
og útlitshönnun nýbygginga hvað varðar
form, umfang og uppbrot. Mikilvægt
er að nýbyggingar styðji við núverandi
timburhúsabyggð á svæðinu og myndi
ásamt þeim og öðrum merkum byggingum
aðlaðandi umgjörð fyrir mannlíf á torgum og
götum.

I find that none of the five proposals
sufficiently meet the basic requirements in
the competition description or the panel’s
objectives, nor do they provide a compelling
solution for the comprehensive planning of
the area: a plan that takes full consideration
of the uniqueness of the competition area
and adjacent areas, historical context and
varied use. This applies particularly to the
layout of public spaces, street views and
design of new buildings in terms of form,
scope and delineations. It is important that
new constructions mix in with the timber
structures already in place in the area,
creating a new attractive setting for people
to enjoy squares and streets.

Í ljósi þess að tillögurnar eru hver um sig
miklum annmörkum háðar tel ég rétt að
mæla ekki með einni þeirra sem sérstakri
vinningstillögu umfram aðrar heldur set fram
eindregna ósk um að borgaryfirvöld kanni
færar framhaldsleiðir til þess að laða fram
betri heildarlausn fyrir skipulag svæðisins.
Við þá vinnu yrði litið til góðra hugmynda
sem fram komu í keppninni og gert ráð fyrir
að borgarbúar geti með þátttöku í ferlinu
haft jákvæð áhrif á niðurstöðurnar.

In light of the fact that the proposals are
all quite limited, I believe it right to select
none of them as somehow superior to the
others and hereby express my wish that
city officials explore appropriate means to
bring forth a better comprehensive solution
for the area plan. That work would take
consideration of the good ideas that were
presented in the competition and include a
way for city residents to have an effect on
the results.
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Tillögur í
seinna þrepi
Second phase
proposals
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Auðkenni 03244

Tillaga 61 / Proposal 61

1. verðlaun
1st place
Höfundar / Authors
ASK arkitektar ehf.
Þorsteinn Helgason, arkitekt
Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt
Aðstoð / Assistance
Vilborg Guðjónsdóttir, arkitekt
Páll Gunnlaugsson, arkitekt
Valdimar Harðarson, arkitekt
Una Eydís Finnsdóttir, arkitekt
Snædís Bjarnadóttir, arkitekt
Ísland / Iceland

Metnaðarfull tillaga sem tekur tillit til sögu
Kvosarinnar en sýnir um leið áhugaverða
þróunarmöguleika. Styrkur hennar felst meðal
annars í skýrri og heildrænni sýn á viðkvæmu
og mikilvægu miðborgarsvæði. Hún sýnir
markvissa uppbyggingu án niðurrifs eða
tilfærslu á gömlum húsum.
Tillagan skiptir uppbyggingunni í þrjá áfanga.
Hver áfangi hefur skýrt hlutverk.
Í Vallarstræti verður fjölbreytt verslunar- og
þjónustuhúsnæði. Það mun styrkja þjónustu
í hjarta miðborgarinnar, auðga mannlíf og
skapa áhugverða upplifun fyrir vegfarendur.
Hrynjandi og form nýbygginga fellur almennt
vel að nálægðri byggð. Samkomusalur við
Thorvaldsensstræti 2 er endurbyggður sem
skemmti- og ráðstefnusalur. Innangengt
verður í veitingasal hótelsins.
Landssímahúsið er allt skipulagt sem
hótelbygging með viðbættri þakhæð og
nýbyggingu við Kirkjustræti. Aðalinngangur
í hótel er frá Kirkjustræti og innra skipulag
hótels skapar tengsl við nærliggjandi
almenningsrými, Víkurgarð og Austurvöll.
Uppbygging á syðri hluta Ingólfstorgs,
þar sem Hótel Ísland stóð, skapar nýja
sýn og uppbyggingarmöguleika sem vert
er að skoða. Tillagan gerir ráð fyrir að þar
verði menningarhús. Nýbygging á þessum
reit þarfnast frekari útfærslu og almennrar
umræðu. Ljóst að þar er um að ræða
sjálfstæða einingu á borgarlandi sem tengist
ekki hóteluppbyggingunni.
Umferðarskipulag fyrir gangandi og akandi
vegfarendur er gott. Vallarstræti fær
heildstæðara götuform. Það kemur til með
að styrkja tengsl Austurvallar við Grjótaþorp.
Með nýbyggingu á reitnum þar sem Hótel
Ísland stóð er opnað fyrir sögulega tengingu
Austurstrætis við Aðalstræti. Um leið styrkist
götumynd Aðalstrætis og Veltusunds.
Einn helsti veikleiki tillögunnar er sú
hlið hótelsins sem snýr að Kirkjustræti.
Hún verður mjög áberandi og þarfnast
endurskoðunar. Sama gildir um þá hlið
hótelsins sem snýr að Víkurgarði og aðkomu
að hótelinu þaðan. Taka þarf tillit til uppbrots
og stærðarhlutfalla eldri húsa sunnan megin
Kirkjustrætis. Einnig þarf að huga betur að
ásýnd nýbyggingar frá Austurvelli. Leiðir að
hótelinu frá Aðalstræti og Vallarstræti orka
tvímælis.
Ákjósanlegt er að hótelið verði fjögurra
stjarna með tilliti til einstakrar staðsetningar í
borginni.
Lítið er unnið með Ingólfstorg og Víkurgarð
og er þörf á frekari úrvinnslu, m.a. með tilliti
til hæðarmunar, yfirborðsmeðhöndlunar og
gróðurs.

An ambitious proposal that takes into
account the history of Kvosar town and
at the same time shows interesting
development potential. Its strengths come
from, among other things, a clear and holistic
view of the fragile and important city centre
area. It shows strategic development without
demolition or relocation of the old buildings.
The proposal divides construction into three
stages. Each stage has a clear role.
In Vallarstræti there will be diverse shopping
and service buildings. It will strengthen the
services at the heart of the city centre, enrich
life and create interesting experiences for
pedestrians. The rhythm and form of the
new buildings generally fits in well with
the surrounding buildings. The assembly
hall at Thorvaldsensstræti 2 is rebuilt as an
entertainment and conference hall. Access
will be in the hotel restaurant.
The old Landssíma building is arranged
as a hotel with an additional floor and a
new building by Kirkjustræti. The hotel’s
main entrance is from Kirkjustræti and the
internal organisation of the hotel creates
a connection to the adjacent public area,
Víkurgarður and Austurvöllur.
Buildings on the southern part of Ingólfstorg,
where Hotel Iceland stood, create a new
vision and develop potential that is worth
looking at. Here, the proposal allows for a
cultural centre. A new building at this site
requires further development and public
debate. It is clear that this is a standalone
structure, on city land that is not related to
the hotel.
The traffic planning for pedestrians and
vehicles is good. Vallarstræti gets a
more comprehensive street style. It will
strengthen ties between Austurvöllur and
the neighbourhood of Grjótaþorp. A new
building on the old site of Hotel Iceland
opens up the historical connection between
Austurstræti and Aðalstræti. At the same
time, the street view of Aðalstræti and
Veltusund strengthens.
The main weakness of the proposal is
the side of the hotel that opens out to
Kirkjustræti. It will be very prominent and
needs revision. The same applies to the side
of the hotel that opens onto Víkurgarður
and the access to the hotel from there. The
scale and appearance of the older houses
on the south side of Kirkjustræti need to
be taken into account. The appearance of
new buildings from Austurvöllur needs to
be reviewed. The routes to the hotel from
Aðalstræti and Vallarstræti give rise to
doubts.
It is desirable that the hotel is four-star,
taking into account its exceptional location
within the city.
There is little work done on Ingólfstorg
and Víkurgarður and further information
is required, with respect to the height
differences, surface treatment and
vegetation.
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Afstöðumynd
Site plan
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Auðkenni 03244

Tillaga 61 / Proposal 61

1. verðlaun
1st place
Víkurgarður
Víkurgarður

Víkurgarður - horft til vesturs

Austurvöllur og Kirkjustræti
Austurvöllur and Kirkjustræti

Sneiðing um Ingólfstorg, Ingólfsborg, horft
til austurs
Section through Ingólfstorg, towards east
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Auðkenni 39119

Tillaga 62 / Proposal 62

2. verðlaun
2nd place
Höfundar / Authors
Kanon arkitektar
Anna Sóley Þorsteinsdóttir, arkitekt FAÍ
Birkir Einarsson, landslagsarkitekt FÍLA
Halldóra Bragadóttir, arkitekt FAÍ
Helga Bragadóttir, arkitekt FAÍ
Helgi B. Thóroddsen, arkitekt FAÍ
Þorkell Magnússon, arkitekt FAÍ
Þórður Steingrímsson, arkitekt
Ráðgjöf / Consultation
Efla verkfræðistofa
Arinbjörn Friðriksson, verkfræðingur
Böðvar Tómasson, verkfræðingur
Ólafur Daníelsson, verkfræðingur
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir að húsin við Aðalstræti 7
og Vallarstræti 4 verði færð saman og fram á
Ingólfstorg. Þar verða þau hluti af uppbyggingu
á gömlu lóð Hótels Íslands syðst á Ingólfstorgi.
Reiknað er með fölbreyttri miðborgarstarfsemi
í húsunum. Hótel er hannað inn í Landssímahúsið og í nýbyggingum við Vallarstræti og við
Kirkjustræti. Skemmti- og samkomusalurinn
Thorvaldsensstræti 2 er endurbyggður
Uppbygging á syðri hluta Ingólfstorgs
skapar nýja sýn og áhugaverða
uppbyggingarmöguleika. Við það að færa
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 út á torgið verður
til heildstæð timburhúsabyggð sem gefur
torginu fallega umgjörð.
Uppbygging við Kirkjustræti er áhugaverð og
endurgerð Aðalstrætis 11 gefur fyrirheit um
góðan ramma um Víkurgarð. Aðalinngangur
í hótelið frá Víkurgarði er aðlaðandi og styrkir
stöðu garðsins sem almenningsrýmis.
Umferðarskipulag fyrir gangandi og akandi
vegfarendur er gott. Opnað er fyrir möguleika á
að endurvekja sögulega tengingu Austurstrætis
við Aðalstræti. Veltusund verður borgargata
með húsum beggja vegna. Vallarstræti fær
einnig heildstæðara götuform sem styrkir
tengsl Austurvallar við Grjótaþorp.
Vandkvæði tillögunnar felst í flókinni
áfangauppbyggingu þar sem flutningur
Aðalstrætis 7 og Vallarstrætis 4 er forsenda
fyrir nýbyggingu við Vallarstræti. Ásýnd og
hönnun nýbyggingar við Vallarstræti er ekki
sannfærandi meðal annars með hliðsjón af
sögulegu samhengi.
Uppbygging á suðurhluta Ingólfstorgs
skapar sjálfstæða einingu sem tengist ekki
hótelstarfsemi á svæðinu. Það er ókostur að
bygging hótelsins við Vallarstræti er alfarið háð
þeirri uppbyggingu.

The proposal suggests that the buildings at
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 are moved
together and forward on Ingólfstorg. There
they will be part of the construction of the
old Hotel Iceland site, at the south end of
Ingólfstorg. Diverse city centre operations
are expected in these houses. The hotel is
outfitted in the Landssíma building and in the
new building at Vallarstræti and Kirkjustræti.
The entertainment and assembly hall at
Thorvaldsensstræti 2 is rebuilt.
Development on the south side of Ingólfstorg
creates a new appearance and interesting
development potential. By relocating
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 5 to the square,
a comprehensive timber house settlement is
created, which gives the square a beautiful
frame.
Development at Kirkjustræti is interesting
and the restoration of Aðalstræti 11
promises a good frame around Víkurgarður.
A main entrance to the hotel from
Víkurgarður is attractive and strengthens the
position of the garden as a public area.
The traffic planning for pedestrians and
vehicles is good. The possibility of reviving
the historical connection of Austurstræti with
Aðalstræti is open. Veltusund becomes a city
street with houses on both sides. Vallarstræti
also receives a comprehensive street form,
which strengthens its connection with
Austurvöllur and the neighbourhood of
Grjótaþorp.
The problem of the proposal involves
the complex construction stages, within
which the relocation of Aðalstræti 7 and
Vallarstræti 4 is a prerequisite for the new
construction on Vallarstræti. The appearance
and design of the new buildings on
Vallarstræti are not convincing, in light of the
historical context.
The development of the south side of
Ingólfstorg creates an independent unit
which does not link to hotel operations in the
area. It is a disadvantage that the building of
the hotel at Vallarstræti is completely reliant
on this structure.
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Afstöðumynd
Site plan

Aðalstræti 7
flutt að Austurstræti

ljósgarður

Vallarstræti 4
flutt að Austurstræti

ljósgarður

þakgarður

Austurstræti 4 og 6
Veltusund 3

viðbygging v. Vallarstræti 4

atvinnuhúsnæði

viðbygging v. Vallarstræti 4

svalir
Vallarstræti 4
flutt að Austurstræti

Austu
Veltu

íbúð

íbúð 2 hæðir

íbúð

íbúð 2 hæðir

íbúð 2 hæðir

íbúð

208
26,3 m2

209
26,3 m2x

210
26,3 m2

211
26,3 m2

212
26,3 m2

213
26,3 m2

306
26,0 m2

307
26,3 m2

308
26,3 m2

309
26,3 m2

310
26,3 m2

311
26,3 m2

312
26,3 m2

313
26,3 m2

314
27,9 m2

nýjar svalir
305
26,0 m2

202
21,5 m2

201
21,25m2

ljósgarður
klakavél

203
21,5 m2

Thorvaldsensstræti 2, endurbyggt bakhús
innviðir salar varðveittir og endurbættir

Thorvaldsensstræti 2
núverandi bygging

304
26,0 m2

303
21,5 m2

setustofa

302
21,5 m2

301
21,5 m2

klakavél

arður

321
26,0 m2

setustofa

320
26,0 m2

nýjar svalir / ofanljós
þak 2. hæðar
ræst. /
lín

op niður

ræst.
322
19.6 m2

fundarsalur

326
27,1 m2

327
27,1 m

323
20.1 m2

Aðalstræti 9

línherb. /
geymsla

möguleiki á tengingu

tæknirými

324
21.0m2
Thorvaldsensstræti 4
núverandi bygging

325
22.0 m2

ljósgarður

Thorval
núveran

núv. útv.

möguleiki á tengingu

Thorvaldsensstræti 6
núverandi bygging

núv. útv.

ný viðbygging

3. hæð 1:200

Aðalstræti 9
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Víkurgarður

ný viðbygging
við Kirkjustræti

Kirkjustræti

Auðkenni 39119

Tillaga 62 / Proposal 62

2. verðlaun
2nd place
Víkurgarður, aðalinngangur hótels
Víkurgarður, hotel main entrance

ljósgarður

urstræti 4 og 6
usund 3

þakgarður

315
27,9 m2

þakgarður

406
26,0 m2

317
26,0 m2

svalir

407
26,3 m2

408
26,3 m2

Thorvaldsensstræti 2 og Vallars

þakgarður

409
26,3 m2

410
26,3 m2

411
26,3 m2

412
26,3 m2

413
26,3 m2

414
27,9 m2

416
27,9 m2

415
27,9 m2

417
26,0 m2

405
26,0 m2

Thorvaldsensstræti 2
núverandi bygging
319
26,0 m2

404
26,0 m2

403
21,5 m2

402
21,5 m2

401
21,5 m2

318
26,0 m2

klakavél

418
26,0 m2
ljósgarður

422
26,0 m2

421
26,0 m2

420
26,0 m2

419
26,0 m2

setustofa
þak 2. hæðar / ljósgarður

328
27,1 m2

329
27,1 m2

330
33,0 m2

423
19,6 m2

331
20,0 m2

427
27,1 m2

428
27,1 m2

429
27,1 m2

430
27,1 m2

ræst. /
lín.

línherb. /
ræsting

ræst. /
lín.

tæknirými

332
25,0 m2

Ingólfstorg
Ingólfstorg

433
25,0 m2
425
21.0 m2

333
26,0 m2

434
26,0 m2

426
22,0 m2

338
29,1 m2

439
29,1 m2

ljósgarður

ldsensstræti 6
ndi bygging

432
20,0 m2

431
33,0 m2

424
20,1 m2

Aðalstræti 9

ljósgarður

334
26,2 m2
335
26,2 m2

Thorvaldsensstræti 6
núverandi bygging

337
26,0 m2

336
26,1 m2

436
26,2 m2

438
26,0 m2

línherb. / geymsla

núv. útv.

línherb. / geymsla

435
26,2 m2

437
26,1 m2
núv. útv.

m2

316
27,9 m2

Austurstræti 4 og 6
Veltusund 3

núv. útv.

núv. útv.

ný viðbygging

ný viðbygging

4. hæð 1:200

Norðurhlið, frá Vallarstræti
North elevation, from Vallarstræti

Thorvaldsensstræti

Thorvaldsensstræti 2

endurbættur samkomusalur

nýbygging hótels - bar

nýbygging hótels - veitingastaður

Aðalstræti

Aðalstræti 10

útlit norður frá Vallarstræti 1:200
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Auðkenni 51211

Tillaga 25 / Proposal 25

3. verðlaun
3rd place

Höfundar / Authors
Helgi Mar Hallgrímsson, arkitekt FAÍ
Myndvinnsla / Visualisation
Fractalmind
Ráðgjöf / Consultation
Hallur Kristmundsson,
byggingarfræðingur
Ísland / Iceland

Grunnhugmyndin er einföld og skýr. Tillagan
felur í sér flutning húsanna sem nú standa við
Vallarstræti 4 og Aðalstræti 7 út á Ingólfstorg.
Þessum tveimur gömlu húsum er komið fyrir
við Aðalstræti ásamt aðfluttu húsi sem saman
mynda heildstæða götumynd. Með þessu móti
fær Ingólfstorg nýja og óvænta ásýnd þar sem
timburhúsaröð myndar nýtt kennileiti við enda
Austurstrætis. Lögun og yfirborðsmeðhöndlun
torgsins er nokkuð sannfærandi.
Í nýbyggingu við Vallarstræti og sunnanvert
Ingólfstorg er komið fyrir hóteli. Hótelstarfsemin
teygir sig yfir í hluta Landssímahússins.
Skemmti- og samkomustaðurinn við
Thorvaldsensstræti 2 er endurbyggður í
núverandi mynd.
Umferðarskipulag leggur áherslu á gangandi
vegfarendur. Það orkar tvímælis að loka alfarið
á umferðartenginu Austurstrætis við Aðalstræti.
Í tillögunni er ekki tekið á uppbyggingu við
Kirkjustræti. Nokkuð skortir á að Víkurgarður
og nánasta umhverfi sé útfært á sannfærandi
hátt.
Þetta er djörf tillaga sem vinnur skemmtilega
með sögulega tilvísun. Engu að síður virkar
húsaröðin við Ingólfstorg framandi. Tilfærsla
húsanna skapar ásýnd eldri timburhúsaraðar
sem á sér ekki sögulega fyrirmynd.

The basic idea is simple and clear. The
proposal suggests that the buildings
which are currently at Vallarstræti 4 and
Aðalstræti 7 be relocated to Ingólfstorg.
These two old buildings are placed at
Aðalstræti with another relocated house,
which together form a complete street
view. In this way, Ingólfstorg gets a new
and unexpected appearance, as the row
of timber houses create a new landmark
at the end of Austurstræti. The repairs and
surface treatment of the square are pretty
convincing.
In the new building at Vallarstræti and the
south side of Ingólfstorg, is the hotel. The
hotel operations extend into the Landssíma
building. The entertainment and assembly
hall at Thorvaldsensstræti 2 is rebuilt in its
present form.
The traffic planning places emphasis on
pedestrians. Closing the road, that connects
Austurstræti to Aðalstræti, is doubtful.
The proposal does not address development
on Kirkjustræti. Víkurgarður and its
surrounding environment are not dealt with
in a convincing manner.
This is a bold proposal, which works nicely
with historical references. Nevertheless, the
row of houses at Ingólfstorg seems unusual.
The relocation of the houses creates the
view of rows of timber houses that has no
historical precedent.
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Auðkenni 51211

Tillaga 25 / Proposal 25

3. verðlaun
3rd place
Ingólfstorg
Ingólfstorg

Aðalstræti
Aðalstræti

Sneiðing í gegnum Víkurgarð og
Ingólfstorg, horft til vesturs
Section through Víkurgarður and
Ingólfstorg, towards west
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Auðkenni 42758

Tillaga 9 / Proposal 9

seinna þrep
second phase
Höfundar / Authors
jaja Architects
Jakob Steen Christensen
Jan Yoshiyuki Tanaka
Kathrin Susanna Gimmel
Brian Patrick Vargo
Dagbjört Ásta Jónsdóttir
Ingrid Roalsø
Jesus Valdez
Sam De Boever
Stephen Hoang
Thomas Benjamin Hobbs
Trine Refslund Sommer
Hafsteinn Ævar
Danmörk / Denmark

Í tillögunni er lögð áhersla á eina samfellda
byggingu sem tengir saman torgin þrjú,
Ingólfstorg, Austurvöll og Víkurgarð.
Meginuppbyggingin á sér stað við
Kirkjustræti og einkennist af stöllun sem
skapar ákveðna hrynjandi. Einnig er byggt
við Vallarstræti á svæði sem verður til þegar
húsið við Vallarstræti 4 verður flutt upp að
Aðalstræti 7.
Samkomusalur við Thorvaldsensstræti
2 er endurbyggður sem skemmti- og
ráðstefnusalur. Tillagan býður upp á
áhugaverða tengingu úr salnum í inngarð
hótelsins.
Gamla Landssímahúsið er skipulagt sem
hótelbygging en síðari tíma viðbyggingar
eru fjarlægðar. Nýbygging við Kirkjustræti
styrkir umgjörð Austurvallar. Aðalinngangur
frá horni Kirkjustrætis og Víkurgarðs, ásamt
inngöngum frá aðliggjandi opnum svæðum,
mynda sannfærandi tengsl innri og yrti
almenningsrýma. Nýting á þakflötum skapar
áhugaverða möguleika til útivistar.
Sýndar eru fjórar mögulegar útfærslur að
uppbyggingu sem fela í sér mismikið niðurrif.
Höfundar benda á hagkvæmni í niðurrifi og
endurnýjun til framtíðar.
Útfærsla Ingólfstorgs er ekki sannfærandi.
Umferðarskipulag er að mestu óbreytt og lítið
tillit tekið til gangandi og hjólandi vegfarenda.
Samfelld ásýnd uppbyggingar að Kirkjustræti
og við Víkurgarð er áhugaverð en virkar
nokkuð framandi í umhverfinu. Dómnefnd
telur mikið niðurrif óæskilegt.

The proposal focuses on a single continuous
structure, which connects the three squares,
Ingólfstorg, Austurvöllur and Víkurgarður. The
main construction takes place on Kirkjustræti
and is characterised by a terrace, which
creates a certain rhythm. Vallarstræti is also
built on, in an area that is created when
the building at Vallarstræti 4 is moved to
Aðalstræti 7.
The assembly hall at Thorvaldsensstræti 2 is
rebuilt as an entertainment and conference
hall. The proposal offers an interesting
connection from the hall into the internal
garden of the hotel.
The old Landssíma building is arranged
as a hotel, but subsequent extensions are
removed. The new building at Kirkjustræti
strengthens the framework of Austurvöllur.
The main entrance from the corner of
Kirkjustræti and Víkurgarður, as well as
the entrances from the adjoining open
areas, create a convincing connection of
the internal and external public areas. The
utilisation of the roof creates interesting
possibilities for outdoor activities.
Four possible designs for construction
are shown, which require varying degrees
of demolition. The authors point out the
economy of demolition and renovation for
the future.
The suggestion for Ingólfstorg is not
convincing. The traffic planning is largely
unchanged and little consideration is given
to pedestrians and cyclists.
The continuous appearance of the
structures on Kirkjustræti and at Víkurgarður
is interesting, but appears quite unusual
compared to its surroundings. The judges
find extensive demolition undesirable.
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Auðkenni 42758

Tillaga 9 / Proposal 9

seinna þrep
second phase
Séð frá Víkurgarði
View from Víkurgarður

Yfirlitsmynd
Overview

Sneiðing í gegnum Ingólfstorg og
Víkurgarð, horft til austurs
Section through Ingólfstorg and
Víkurgarður, towards east
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Auðkenni 07020

Tillaga 66 / Proposal 66

seinna þrep
second phase

Höfundar / Authors
KURTOGPI
Ásmundur Hrafn Sturluson, arkitekt FAÍ
Steinþór Kári Kárason, arkitekt EPFL/FAÍ
Samstarf / Collaboration
Garðar Snæbjörnsson, arkitekt FAÍ
Landslagsarkitektar / Landscape
architects
Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten
Myndvinnsla / Visualisation
Andrew Burgess, arkitekt
Ísland / Iceland

Grunnhugmynd tillögunnar er heildstæð
og skýr. Höfundar leggja til að gömlu
timburhúsin við Vallarstræti verði látin standa
á sínum stað og byggt verði á milli þeirra.
Byggt er uppi við Kirkjustræti og ásýnd
nýbygginga við Vallarstræti og Kirkjustræti
ásamt Aðalstræti 11 er samræmd.
Tillagan gerir ráð fyrir að hótel verði í öllum
byggingum á reitnum að Aðalstræti 9
undanskildu.
Ásýnd frá Austurvelli er áhugaverð.
Nýbygging tengist vel gamla
Landssímahúsinu. Turn á horni Kirkjustrætis
og Thorvaldsensstrætis kallast skemmtilega
á við gömlu borgarhúsin við Pósthússtræti.
Umferðarskipulag felur í sér að göturnar
Austurstræti og þar af leiðandi Veltusund
og Vallarstræti verði lokaðar fyrir bílaumferð
og gerðar að göngugötum. Bílaumferð um
Aðalstræti verður óbreytt.
Hugmyndin um að borgarrýmin þrjú,
Austurvöllur, Ingólfstorg og Vikurgarður, fái
hvert sitt einkenni er góð en útfærslan er
ekki nógu sannfærandi. Dómnefnd hefur
efasemdir um einsleitni í formi og ásýnd
nýbygginga í tillögunni.

The basic idea of the proposal is
comprehensive and clear. The authors
propose that the old timber houses on
Vallarstræti remain where they are and a
new building is constructed between them.
Kirkjustræti is built up and the appearance
of the new buildings on Vallarstræti and
Kirkjustræti, as well as on Aðalstræti 11, is
co-ordinated.
The proposal allows for the hotel to be
located in all the buildings on site, except
Aðalstræti 9.
The appearance from Austurvöllur is
interesting. The new building connects
well with the old Landssíma building. The
tower on the corner of Kirkjustræti and
Thorvaldsensstræti works pleasantly with the
old town houses on Pósthússtræti.
Traffic planning requires that Austurstræti,
and consequently Veltusund and Vallarstræti,
are closed to vehicles and pedestrianised.
Traffic on Aðalstræti is unchanged.
The idea that the three city areas of
Austurvöllur, Ingólfstorg and Víkurgarður will
each have their own distinguishing features
is good, but the implementation is not
convincing. The judges have doubts about
the uniformity of shape and appearance of
the new buildings in the proposal.
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Auðkenni 07020

Tillaga 66 / Proposal 66

seinna þrep
second phase
Séð frá Austurvelli
View from Austurvöllur

Ingólfstorg
Ingólfstorg

Sneiðing í gegnum Ingólfstorg og
Fógetagarð
Section through Ingólfstorg and
Fógetagarður
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fyrra þrepi
First phase
proposals

37

Tillaga 1
Auðkenni 20056

Höfundar / Authors
Gerhard Sacher
Eric Locicero
Eduard Matitz
Kim Ji Keon
Austurríki / Austria

Höfundur gerir ráð fyrir að öll húsin á svæðinu
verði látin víkja að undanskildum þeim þrem
gömlu húsum sem krafa var um að ætti að
finna stað á svæðinu. Þessi gömlu hús eru látin
standa þar sem þau eru. Í framhaldinu er lagt til
að byggð sé þyrping húsa sem standa á súlum.
Nýbyggingarnar eru framandi í umhverfi
sínu, jarðhæðir tengjast illa umhverfinu.
Umferðarskipulag og meðhöndlun
almenningsrýma er almennt ábótavant.
The authors assume that all the buildings in the
area will be removed, except for three old buildings,
which were required to remain in the area. These old
buildings are left standing as they are. Subsequently,
it is proposed that a cluster of buildings, which stand
on pillars, be constructed.
The new buildings are unusual in their environment;
the ground floors are poorly linked to their
surroundings. Traffic planning and management of
public areas is generally lacking.

Tillaga 2
Auðkenni 12321

Höfundar / Authors
WE architecten
Erik de Vries
Wouter van Alebeek
+
René Kuiken Urbanism
René Kuiken
Holland / The Netherlands

Tillagan gerir ráð fyrir að öll húsin á
svæðinu verði látin víkja og tveimur gömlu
húsanna fundinn nýr staður. Annað á miðju
Ingólfstorgi og hitt við Kirkjustræti. Ingólfstorg
og Víkurgarður mynda samfellt torg frá
Hafnarstræti að Kirkjustræti.
Þetta er stórtæk tillaga sem gerir ráð fyrir
miklu niðurrifi og jafnframt mikilli uppbyggingu.
Hana vantar sannfærandi útfærslu á tilflutning
bygginga og útivistarsvæða.
The proposal assumes the removal of all buildings
within the area, including two of the old buildings
– one building to the middle of Ingólfstorg and the
other to Kirkjustræti. Ingólfstorg and Víkurgarður
form a continuous square from Hafnarstræti to
Kirkjustræti.
This is a grand proposal which requires substantial
demolition and large-scale construction. There is
a lack of convincing reasons for the relocation of
buildings and recreational areas.
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Tillaga 3
Auðkenni 10522

Höfundar / Authors
Auður Hrönn Guðmundsdóttir,
arkitekt FAÍ
Eberhard Jungmann, arkitekt
AKBW
Þýskaland / Germany

Tillagan gerir ráð fyrir friðun og endurnýtingu
eldri bygginga á samkeppnissvæðinu,
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 er haldið á sínum
stað. Ingólfstorg er skemmtilega útfært sem
útivistarsvæði en dómnefnd telur vafasamt að
loka umferð um Aðalstræti.
Þetta er djörf og vel útfærð tillaga sem felur
í sér mikla uppbyggingu á sunnanverðu
Ingólfstorgi (á gömlu lóð Hótels Íslands).
Gegnumflæði umferðar á svæðinu í heild
sinni er ekki nægilega vel leyst. Nýbygging á
Ingólfstorgi er áhugaverð en umfangsmikil og
mun varpa skugga á torgið.
The proposal allows for the conservation and re-use of
older buildings within the competition area. Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 remain in place. Ingólfstorg is
pleasantly arranged as a recreational area, but the
judges believe that closing Aðalstræti is dubious.
This is an ambitious and well-presented proposal,
which allows for substantial construction of the
southern side of Ingólfstorg (on the old Hotel Iceland
site). Traffic flow through the area, as a whole, is not
adequately resolved. The new building on Ingólfstorg
is interesting but extensive and will cast a shadow over
the square.

Tillaga 4
Auðkenni 35372

Höfundar / Authors
Steen Lyders Hansen, arkitekt
MMA
Aðstoð / Assistance
Ólafur Þór Erlendsson,
húsgagna- og innanhússarkitekt
Danmörk + Ísland /
Denmark + Iceland

Stórtæk tillaga sem gerir ráð fyrir miklu
niðurrifi og talsverðri uppbyggingu. Aðalstræti
7 og Vallarstræti 4 eru flutt annars vegar
að Thorvaldsensstræti og hins vegar að
Veltusundi. Samfellt torg er myndað frá
Hafnarstræti að Kirkjustræti. Gert er ráð
fyrir yfirbyggðri þjónustu á Ingólfstorgi og
bílageymslu undir stækkuðum Víkurgarði.
Nýbygging og torg eru ekki í réttum hlutföllum
við umhverfi sitt. Tengsl flutningshúsa
og nýbygginga við almenningsrými eru
ósannfærandi.
This is a grand proposal which requires substantial
demolition and large-scale construction. Aðalstræti
7 is relocated to Thorvaldsensstræti and Vallarstræti
4 to Veltusund. A continuous square is formed from
Hafnarstræti to Kirkjustræti. It is expected that there
will be undercover services on Ingólfstorg and a car
park under the enlarged Víkurgarður.
The new building and the square are not
proportional to their surrounding environment. The
link between the relocated buildings and the new
buildings by the public area is unconvincing.
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Tillaga 5
Auðkenni 12648

Höfundar / Authors
Karl Kvaran, arkitekt og
skipulagsfræðingur
Sahar Ghaderi, arkitekt
Noregur + Frakkland /
Norway + France

Í tillögunni er lögð áhersla á uppbyggingu
við Kirkjustræti og að Víkurgarði, þar er m.a.
gert ráð fyrir vetrargarði. Einnig er reiknað
með lágreystum nýbyggingum að Hafnar- og
Vallarstræti. Eldri byggingar að Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 eru óbreyttar.
Torg eru lítið útfærð og nýjar þjónustubyggingar
beggja vegna við Ingólfstorg eru framandi.
The proposal focuses on the development of
Kirkjustræti towards Víkurgarður, where, for example,
a winter garden is proposed. It also allows for lowrise buildings on Hafnarstræti and Vallarstræti. Older
buildings on Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 are
unchanged.
Very little is proposed concerning the square, and the
new buildings both sides of Ingólfstorg are unusual.

Tillaga 6
Auðkenni 01204

Höfundar / Authors
DRDH Architects
England / England

Tillagan gerir ráð fyrir miklu niðurrifi og mikilli
uppbyggingu. Aðalstræti 7 er flutt að Víkurgarði
en Vallarstræti 4 er haldið á sínum stað.
Það vantar að gera grein fyrir uppbyggingu
á núverandi reit Aðalstrætis 7 og 11 og
sunnanverðu Ingólfstorgi. Nýbyggingar eru
framandi í umhverfi sínu.
The proposal requires substantial demolition and
large-scale construction. Aðalstræti 7 is relocated to
Víkurgarður, but Vallarstræti is kept where it is.
Clarification is required on the development of the
current site at Aðalstræti 7 and 11 and the south
side of Ingólfstorg. The new buildings are striking in
their surroundings.
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Tillaga 7
Auðkenni 01225

Höfundar / Authors
Feilden Clegg Bradley
Studios
Tom Jarman
Adam Chambers
Alan Keane
England / England

Tillagan leggur megináherslu á uppbyggingu
við Kirkjustræti og reiknað er með nýbyggingu
við Hafnarstræti. Byggingar umhverfis
Ingólfstorg standa óbreyttar að mestu og
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 er haldið á sínum
stað. Tillagan gerir ráð fyrir að umferðarsvæði
verði með ógreinilegum skilum á milli gangandi
og akandi umferðar.
Nýbygging á Ingólfstorgi rýrir gæði torgsins og
ásýnd eldri byggðar.
The proposal suggests the development of
Kirkjustræti, and construction is expected on
Hafnarstræti. The buildings surrounding Ingólfstorg
are mostly unchanged, and Aðalstræti 7 and
Vallarstræti 4 remain where they are. The proposal
suggests that traffic zones will have unclear divisions
between pedestrians and vehicle traffic.
The new buildings on Ingólfstorg degrade the
quality of the square and the appearance of existing
buildings.

Tillaga 8
Auðkenni 85347

Höfundar / Authors
Franson Wreland
Per Franson
Svíþjóð / Sweden

Tillagan gerir ráð fyrir stórtæku inngripi
á svæðinu með 10 hæða nýbyggingu við
Vallarstræti og töluverðu niðurrifi eldri
bygginga.
Höfundur leggur til að Vallarstræti 4
verði flutt í Víkurgarð en Aðalstræti 7 og
Thorvaldsensstræti 2 verði á sínum stað.
Uppbyggingin fellur illa að umhverfinu. Tillagan
tekst ekki á við þá vankanta sem eru á svæðinu.
The proposal allows for extensive changes to the
area, with a new 10-story building at Vallarstræti and
substantial demolition of older buildings.
The authors propose that Vallarstræti 4 be
relocated to Víkurgarður, but that Aðalstræti 7 and
Thorvaldsensstræti 2 remain where they are.
The constructions do not blend in well with the
surroundings. The proposal does not address the
shortcomings within the area.
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Tillaga 9
Auðkenni 42758

Höfundar / Authors
jaja Architects
Jakob Steen Christensen
Jan Yoshiyuki Tanaka
Kathrin Susanna Gimmel
Brian Patrick Vargo
Ingrid Roalsø
Jesus Valdez
Sam de Boever
Stephen Hoang
Trine Refslund Sommer
Hafsteinn Ævar
Danmörk / Denmark
Tillagan var valin til
þátttöku í seinna þrepi
This proposal was
selected to participate in
the second stage

Megininntak tillögunnar er að byggja L-laga
nýbygginu frá Kirkjustræti að Vallarstræti og
er hlutverk þessarar byggingar er að tengja
saman torgin þrjú. Aðalstræti 7 stendur á
sínum stað en Vallarstræti 4 er fært að því,
byggð er nýbygging að Kirkjustræti í stað
hluta Landssímahússins sem er rifinn. Tillaga
að uppbyggingu er í góðum mælikvarða
fyrir svæðið. Vel tekst til með að sýna opnun
jarðhæða og virkja þær til almenningsnota.
Unnið er vel með Víkurgarð. Helstu ágallar
tillögunnar eru nokkuð mikið niðurrif og lítil
meðhöndlun Ingólfstorgs og umferðarflæðis.
The main part of the proposal is the construction of an
L-shaped new building from Kirkjustræti to Vallarstræti,
and the purpose of this structure is to connect the three
squares. Aðalstræti 7 remains where it is, but Vallarstræti 4
is relocated next to it, and a new building at Kirkjustræti is
constructed, which replaces part of the Landssíma building,
which will be demolished. The proposed development
is very appropriate for the area. The demonstration of the
opening of ground floors and their public use is successful.
It works well with Víkurgarður. The main deficiency is the
substantial amount of demolition as well as the lack of
description concerning Ingólfstorg and traffic flow.

Tillaga 10
Auðkenni 13211

Höfundar / Authors
Fredrik Kjellgren
Joakim Kaminsky
Mariella Nalli
Svíþjóð / Sweden

Tillagan gerir ráð fyrir að húsin Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 verði flutt og gerð að götuhúsum
við Hafnarstræti. Nýbyggingu hótels er komið
fyrir við Vallarstræti.
Ingólfstorg er ágætlega útfært en engin grein
er gerð fyrir Víkurgarði. Nýbyggingarnar eru
stórgerðar og sækja fátt í umhverfið.
The proposal suggests that the buildings at
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 be relocated and
turned into street houses at Hafnarstræti. A new
building for the hotel is located on Vallarstræti.
Ingólfstorg is sufficiently explained, but there is
no plan for Víkurgarður. The new buildings are
extensive, but they are not linked to their surrounding
environment.
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Tillaga 11
Auðkenni 13375

Höfundar / Authors
OYO – Open Y Office
Nigel Jooren
Eddy Soete
Lies Willaert
Veroniek Vanhaecke
Pieterjan Vanmaele
Belgía / Belgium

Miðborgarumhverfi er breytt í svæði þar sem
landslag og nýbyggingar fléttast saman í eitt
grænt útivistarsvæði. Öll húsin á svæðinu eru
látin víkja að undanskildum þeim eldri húsum
sem eiga samkvæmt samkeppnislýsingu að
vera þar áfram.
Tillagan er afar metnaðarfull og án
málamiðlana. Dómnefnd telur rökstuðning fyrir
umbreytingu á þessu umhverfi í grænt svæði
ófullnægjandi. Þetta er stórhuga og vel fram
sett tillaga.
The city centre environment is transformed into an
area where the landscape and new buildings come
together, into one green recreational area. All houses
in the area are removed, with the exception of the older
buildings that, as part of the competition description,
are required to remain.
The proposal is ambitious and without compromise.
The judges find the justification for the transformation
of this area into a green area, incomplete. This
proposal is ambitious and well presented.

Tillaga 12
Auðkenni 91471

Höfundar / Authors
Jón Steingrímsson, arkitekt,
Hermannsson Architects
Dave Deppen, arkitekt
Sean Mcmahon
Bandaríkin / USA

Tillagan gerir ráð fyrir miklu niðurrifi og
nýbyggingu frá Austurvelli að Aðalstræti og
út á Ingólfstorg. Öll húsin á svæðinu eru látin
víkja að undanskildum þeim eldri húsum sem
eiga samkvæmt samkeppnislýsingu að vera þar
áfram.
Framsetning tillögu er óvenjuleg og hún er lítið
unnin.
The proposal requires substantial demolition and
new buildings from Austurvöllur towards Aðalstræti
and into Ingólfstorg. All houses in the area are
removed, with the exception of the older buildings
that, as part of the competition description, are
required to remain.
The proposal is unusual and little prepared.
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Tillaga 13
Auðkenni 00019

Höfundar / Authors
Rebekka Pétursdóttir, BA
í arkitektúr
Ellert Hreinsson, BA í arkitektúr
Bartholomew Joel Mangold, BA
í arkitektúr
Ráðgjöf / Consultation
Pétur Jónsson, landslagsarkitekt
FÍLA, Landark ehf.
Ísland + Bandaríkin /
Iceland + USA

Tillagan leggur áherslu á að almenningsrýmin
þrjú Austurvöllur, Víkurgarður og Ingólfstorg
hafi hvert sitt einkenni. Svæðin þrjú eru bundin
saman með nýbyggingu sem svífur yfir Nasa
og gömlu húsunum við Vallarstræti. Aðalstræti
9 og 11 eru endurhönnuð fyrir hótelrekstur.
Eldri húsin þrjú sem eiga samkvæmt
samkeppnislýsingu að vera áfram innan
samkeppnissvæðisins eru á sínum stað.
Talsvert skortir á að tillagan takist á við þá
vankanta sem eru á svæðinu. Framsetning er
skýr og upplýsandi.
The proposal focuses on the three public areas of
Austurvöllur, Víkurgarður and Ingólfstorg having their
own distinguishing features. The three areas are
connected together by a new building which soars
over NASA and the old buildings on Vallarstræti.
Aðalstræti 9 and 11 are redesigned for hotel
operations. The three older buildings, which according
to the competition description should remain inside the
competition area, remain where they are.
Tackling the shortcomings within the area is
significantly missing from the proposal. The
presentation is clear and informative.

Tillaga 14
Auðkenni 31415

Höfundar / Authors
REFLEX arkitekter AB
Johan Linnros
Marco Folke Testa
Andreas Nordström
Svíþjóð / Sweden

Megináhersla er lögð á nýbyggingu hótels
við Kirkjustræti og Víkurgarð. Byggt er við
Thorvaldsensstræti 4 að Kirkjustræti. Húsin við
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 eru á sínum stað.
Ingólfstorg er endurgert miðað við fjölþætta
starfsemi.
Lítið er unnið með almenningsrými og
nýbyggingar eru einsleitar. Framsetning er
skemmtileg en óhnitmiðuð.
The main emphasis is on the construction of the new
hotel on Kirkjustræti and Víkurgarður. Construction is
at Thorvaldsensstræti 4 to Kirkjustræti. The buildings
on Aðalstræti 7and Vallarstræti 4 remain where they
are. Ingólfstorg is restored for a range of activities.
There is little work done on the public areas, and the
new buildings are all the same. The presentation is
fun but not interesting.
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Tillaga 15
Auðkenni 21211

Höfundar / Authors
Felix Laitinen, arkitekt
Finnland / Finland

Áhersla er lögð á nýuppbyggingu á Ingólfstorgi
og ekkert unnið með núverandi byggingar. Eldri
byggingar innan svæðisins, Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4, eru á sínum stað.
Tillagan er ósannfærandi og lítið unnin.
Emphasis is placed on new constructions in
Ingólfstorg, and no work is done with the existing
buildings. The older buildings within the area,
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4, remain where they are.
The proposal is unconvincing and little prepared.

Tillaga 16
Auðkenni 07922

Höfundar / Authors
Guðni Valberg, arkitekt MA
Jón Davíð Ásgeirsson, arkitekt MA
Andri Gunnar Lyngberg
Andrésson, arkitektanemi
Ráðgjöf / Consultation
Anna Ágústsdóttir,
sagnfræðingur
Ísland / Iceland

Bygging við Vallarstræti 4 er flutt að
Aðalstræti 7 og með því myndast heilleg
götumynd við Vallarstræti. Nýbyggingu fyrir
hótelrekstur er komið fyrir við Vallarstræti að
Thorvaldsensstræti 2.
Tillagan er varfærnisleg, lítið er unnið með
Víkurgarð og Ingólfstorg er látið standa að
mestu óbreytt.
The building at Vallarstræti 4 is relocated to
Aðalstræti 7 and thereby forms a complete street
view at Vallarstræti. The new building for the hotel is
located on Vallarstræti towards Thorvaldsensstræti
2.
The proposal is cautious; little is done with
Víkurgarður, and Ingólfstorg is left largely
unchanged.

45

Tillaga 17
Auðkenni 33300

Höfundar / Authors
Valbæk Brørup Arkitekter ApS
Stefan Valbæk
Eva Kristine Brørup
Danmörk / Denmark

Tillagan gerir ráð fyrir að bygging við
Thorvaldsensstræti 2 verði flutt og færð
við hlið Vallarstrætis 4 við sunnanvert
Ingólfstorg. Aðalstræti 7 er flutt út fyrir reitinn.
Hótelstarfsemi er komið fyrir í nýbyggingu við
Vallarstræti.
Hugmynd að mismunandi byggðamynstri við
Austurvöll og Ingólfstorg er áhugaverð en
útfærslan samræmist ekki keppnislýsingu.
Framsetning er skýr.
The proposal suggests that the buildings at
Thorvaldsensstræti 2 be relocated next to Vallarstræti
4 on the south side of Ingólfstorg. Aðalstræti 7 is
relocated outside of the area. The hotel is located in a
new building on Vallarstræti.
The idea of different urban structures at Austurvöllur
and Ingólfstorg is interesting, but the implementation
is incompatible with the competition description. The
presentation is clear.

Tillaga 18
Auðkenni 27082

Höfundar / Authors
Margrét Kristín Gunnarsdóttir
Móheiður H.H. Obel
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir að Aðalstræti 9 verði rifið
og Vallarstræti 4 komi í þess stað, Aðalstræti 7
er haldið á sínum stað. Þyrping lágreistra húsa
er byggð á Ingólfstorgi og á milli Vallarstrætis
og Víkurgarðs.
Uppbygging er lítil og niðurrif mikið.
Meðhöndlun almenningsrýma er lítil.
The proposal suggests that Aðalstræti 9 be
demolished and Vallarstræti 4 be relocated in its
place. Aðalstræti 7 remains where it is. A cluster of
low-rise buildings is constructed on Ingólfstorg and
between Vallarstræti and Víkurgarður.
There is little construction and extensive demolition.
There is little information on how public areas will be
handled.
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Tillaga 19
Auðkenni 10801

Höfundar / Authors
Plan 21 ehf.
Ólöf Guðný Valdimarsdóttir,
arkitekt FAÍ
Myndvinnsla / Visualisation
Gunnar Bergmann Stefánsson,
arkitekt FAÍ
Alma Sigurðardóttir,
arkitektanemi

Þetta er tillaga um að endurskipuleggja
núverandi hús sem hótel ásamt því að
reisa nýbyggingu á þeim stað sem gildandi
deiliskipulag heimilar. Húsin Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 eru flutt nokkuð út á Ingólfstorg
og tengd hótelbyggingunni með einnar hæðar
tengibyggingu sem einnig þjónar almenningi.
Torgin ganga alveg að húsveggjum og
göturnar umhverfis eru ekki afmarkaðar með
hefðbundnum hætti.
Tillagan gerir ráð fyrir rofi á liðlegri gönguleið
um Vallarstræti að Aðalstræti upp í Grjótaþorp.

Ísland / Iceland
This is a proposal to restructure the existing buildings
as hotels, as well as to construct new buildings on
the sites approved by the current local land use
plan. The buildings at Aðalstræti 7 and Vallarstræti
4 are relocated to Ingólfstorg and connected to the
hotel with a one-floor connector building, which also
services the public. The squares lead up to the walls
of the buildings, and the surrounding streets are not
delineated in the conventional way.
The proposal allows for a path from Vallarstræti to
Aðalstræti towards Grjótaþorp.

Tillaga 20
Auðkenni 10912

Höfundar / Authors
Sara Buhl Bjelke, arkitekt
Rune Veile,arkitekt
Holland / The Netherlands

Tillagan er byggð á gildandi deiliskipulagi og
gerir ráð fyrir að þau gömlu hús sem finna
á stað á samkeppnissvæðinu verði felld inn
í nýbygginguna. Gert er ráð fyrir að torgin
tvö, Ingólfstorg og Víkurgarður, verði með
svipaða hönnun sem byggist á sprungum og
hreyfingu jarðskorpunnar. Torg og götur ná
að húsveggjum til austurs, norðurs og suðurs
en er brotið upp með sviði og akstursopi í
bílakjallara við Aðalstræti.
Dómnefnd telur að gömlu húsunum sé sýnd
vanvirðing með þessari nálgun.
The proposal is built on the approved local land
use plan and assumes that the old buildings
within the competition area will be blended into
the new buildings. It is suggested that the two
squares, Ingólfstorg and Víkurgarður, will have a
similar design, which is based on the faulting and
movement of the earth’s crust. The squares and
streets reach the walls of the buildings to the east,
north and south, but by Aðalstræti, they are opened
up by a stage and the entrance to an underground
car park.
The judges believe that the old buildings are shown
disrespect with this approach.
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Tillaga 21
Auðkenni 88088A

Höfundar / Authors
MDH ARKITEKTER SA
Minna Riska, arkitekt
Dagfinn Sagen, arkitekt
Helge Lunder, arkitekt
Eva Sigvaldadóttir, nemi
Noregur / Norway

Tillagan er byggð á því að gömlu húsin verði
á sínum stað og byggð verði nýbygging
þar sem Aðalstræti 9 stendur og yfir að
Landssímahúsinu (Thorvaldsensstræti
4-6). Nokkuð mikið er byggt af smáhýsum
á Ingólfstorgi sem gefur fyrirheit um líflega
starfsemi.
Tillagan er vel fram sett en hugmyndin er
óraunsæ.
The proposal recommends that the old buildings stay where
they are and that a new building be constructed at Aðalstræti
9 and over to the Landssíma house (Thorvaldsensstræti 4-6).
A number of small buildings are built on Ingólfstorg, which
promises some lively activity.
The proposal is well presented, but the idea is unrealistic.

Tillaga 22
Auðkenni 31514

Höfundar / Authors
Conchaea
Hernán Concha Emmrich
Japan / Japan

Tillagan er byggð á því að Aðalstræti 7 verði
flutt til suðurs að Víkurgarði og Aðalstræti 9
verði látið víkja. Vallarstræti 4 stendur á sínum
stað og byggðar eru nýbyggingar þar sem
Aðalstræti 9 og 11 standa.
Lítið er unnið með almenningsrýmin utan þess
að torgin eru tengd saman um sund.
The proposal suggests that Aðalstræti 7 be
relocated south towards Víkurgarður, and Aðalstræti
9 removed. Vallarstræti 4 remains where it is, and
new buildings are constructed where Aðalstræti 9
and 11 are.
Very little is done with the public areas except that
the squares are connected together by an alley.
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Tillaga 23
Auðkenni 71519

Höfundar / Authors
OOIIO Architecture
Joaquín Millán Villamuelas
Belén Gómez Mendiguchía
Javier Urrutia Sánchez
Gema López March
Marta Cacho Guinea
Kristinn R. Ólafsson
Spánn / Spain

Tillagan er byggð á því að byggð verði
nýbygging að Vallarstræti og á Ingólfstorgi.
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 eru flutt
af svæðinu og er það brot á ákvæðum
samkeppnislýsingar.
Nýbygging á Ingólfstorgi tekur mikið af
almenningsrýminu. Tillagan er ekki nærgætin
við sögulegt umhverfi Kvosarinnar.
The proposal is based on the construction of a new
building at Vallarstræti and on Ingólfstorg. Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 are relocated out of the area, and
this is a breach of the competition description.
The new building at Ingólfstorg takes up a lot of the
public areas. The proposal is not sensitive to the
historic environment of the Kvosar area.

Tillaga 24
Auðkenni 14341

Höfundar / Authors
Haukur Arnar Viktorsson
Ólafur Gísli Reynisson
Ísland / Iceland

Tillagan er mikil friðunartillaga, gert er ráð fyrir
að öll hús standi áfram nema samkomusalurinn
við Vallarstræti (Nasa), þar er settur glerskáli
og inngangur í hótel. Gert er ráð fyrir að
nýtt hótel verði byggt í Landssímahúsinu
(Thorvaldsensstræti 4).
Tillagan er ekki mikið unnin en hugmyndin
er einföld og skýr. Dómefnd finnst skorta á
að lagðar séu fram lausnir sem taka á þeim
vanköntum sem eru á svæðinu.
The proposal is a major conservation proposal;
it is assumed that all buildings will remain the
same except the assembly hall at Vallarstræti
(NASA), where there will be a glass pavilion and an
entrance to the hotel. It is expected that the new
hotel will be constructed in the Landssíma building
(Thorvaldsensstræti 4).
The proposal is little worked, but the idea is simple
and clear. The judges feel that solutions addressing
the faults within the area are lacking.
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Tillaga 25
Auðkenni 51211

Höfundar / Authors
Helgi Mar Hallgrímsson,
arkitekt FAÍ
Ísland / Iceland

Tillagan var valin til
þátttöku í seinna þrepi
This proposal was
selected to participate in
the second stage

Megininntak tillögunnar er að styrkja götumynd
Aðalstrætis með því að flytja Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 að því og lagt er til að Lækjargata
4 verði flutt af Árbæjarsafni og staðsett á
milli húsanna. Nýbygging fyrir hótel er byggð
við Vallarstræti. Tillagan inniheldur góða og
sannfærandi rýmismótun og góðar tengingar
við Grjótaþorpið og gatnakerfi þess. Hún er vel
heppnuð og róttæk og sýnt er fram á að það
sé heillandi hugmynd að staðsetja röð gamalla
húsa við Aðalstæti. Helstu ágallar tillögunnar
er nýbyggingin og hversu lítið er unnið með
almenningsrýmin og gatnakerfið.
The most significant part of the proposal is the strengthening
of the street view of Aðalstræti by moving Aðalstræti 7 and
Vallarstræti 4 to it, and it is also proposed that Lækjargata 4
be relocated from the Árbær museum and situated between
the houses. The new building for the hotel is constructed on
Vallarstræti. The proposal contains a good and convincing
development of space and good connections with the Grjóta
village and its road network. It is successful and radical,
demonstrating that it is a fascinating idea to locate a row
of old buildings by Aðalstræti. The main deficiencies of the
proposal are the new building and the lack of work done on
the public areas and road network.

Tillaga 26
Auðkenni 23711

Höfundar / Authors
Magnús Freyr Gíslason, arkitekt
MAA/FAÍ
Texti / Text
Kolbrún Dögg Sigurðardóttir
Danmörk / Denmark

Tillagan er byggð á því að hótel verði innréttað
í Landssímahúsinu. Aðalstræti 7 er flutt að
Hafnarstræti gegnt Fálkahúsinu og Vallarstræti
4 er flutt út á Ingólfstorg að Aðalstræti.
Tillagan virkar samsett úr ólíkum þáttum,
ekki tekst nógu vel að mynda sannfærandi
heild úr þeim. Nýbyggingin við Vallarstræti
og staðsetning Aðalstrætis 7 á móts við
Fálkahúsið er ekki sannfærandi. Vel tekst
að innrétta glæsilegt og klassískt hótel í
The proposal is based on the construction of a
hotel in the Landssíma building. Aðalstræti 7 is
relocated to Hafnarstræti across from the Fálkahús
and Vallarstræti 4 is relocated to Ingólfstorg by
Aðalstræti.
While the proposal is composed of many different
parts, a compelling complete picture is missing.
The new building at Vallarstræti and the location
of Aðalstræti 7 across from the Fálkahús is not
convincing. The installation of an elegant and classic
hotel in the Landssíma house is successful.

50

Tillaga 27
Auðkenni 10112

Höfundar / Authors
Teiknistofan Tröð ehf.
Hans-Olav Andersen,
arkitekt FAÍ/MNAL
Sigríður Magnúsdóttir, arkitekt FAÍ
Samstarf / Collaboration
Anders Möller Nielsen, arkitekt FAÍ
Bjarki Gunnar Halldórsson,
arkitekt FAÍ
Laufey Agnarsdóttir, arkitekt FAÍ
Ragnhildur Kirstjánsdóttir,
arkitekt FAÍ
Sveinn Bragason, arkitekt FAÍ
Myndvinnsla / Visualisation
Magnús Andersen,
ljósmyndanemi

Tillagan byggist á því að hótel er innréttað
í Landssímahúsinu og byggt er við það
að Kirkjustræti. Byggð er nýbygging við
Vallarstræti.
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 eru flutt
af svæðinu og er það brot á ákvæðum
samkeppnislýsingar. Lítið er unnið með
almenningsrýmin.
The proposal is based on the installation of a hotel
in the Landssíma building, with an extension of the
building towards Kirkjustræti. A new building on
Vallarstræti is constructed.
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 are relocated out
of the area, and this is a breach of the competition
description. There is little work done on the public
areas.

Ísland / Iceland

Tillaga 28
Auðkenni 14723

Höfundar / Authors
T.ark – Teiknistofan
arkitektar ehf.
Ásgeir Ásgeirsson
Halldór Eiríksson
Hjördís Sóley Sigurðardóttir
Ívon S. Cilia
Michael Blikdal Erichsen
Sigríður Maack
Ísland / Iceland

Í tillögunni er Vallarstræti 4 fært að Aðalstræti
7 sem stendur á sínum stað. Hótel er innréttað
í Landssímahúsinu, byggt er við það bæði við
Vallar- og Kirkjustræti.
Uppbygging sem tillagan sýnir er í góðum
kvarða og vel er unnið með almenningsrýmin.
In the proposal, Vallarstræti 4 is relocated to
Aðalstræti 7, which remains where it is. The hotel
is outfitted in the Landssíma building, with an
extension of the building towards Vallarstræti and
Kirkjustræti.
The construction that the proposal shows is of a good
scale, and good work is done with the public areas.
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Tillaga 29
Auðkenni 17171

Höfundar / Authors
Petras Dzervus, arkitekt EU,
borgarhönnuður
Audrius Sakas, arkitekt EU
Litháen / Lithuania

Lagt er til að húsin Aðalstræti 7 og Vallarstræti
4 verði flutt út á Ingólfstorg. Næsta umhverfi
þeirra fær sérstaka meðhöndlun með lágreistri
byggingu, einskonar landslagi. Byggð er
nýbygging fyrir hótel við Vallarstræti eða á þeim
stað þar sem gildandi deiliskipulag gerir ráð
fyrir byggingu, sú bygging hefur líka yfir sér
landslagsyfirbragð.
Landslagstenging tillögunnar virkar framandi.
Lítið er unnið með almenningsrýmin.
It is proposed that the houses at Aðalstræti 7
and Vallarstræti 4 be relocated to Ingólfstorg. The
surrounding area receives special treatment, with
low-rise buildings creating a kind of landscape. A new
building is constructed for the hotel at Vallarstræti or
at the site where construction is approved by the local
land use plan; this building also has a landscaped
appearance.
The landscape connection of the proposal is different.
There is little work done on the public areas.

Tillaga 30
Auðkenni 92774

Höfundar / Authors
SILJESTRÖMS
FASTIGHETSUTVECKLING AB
Cecilia Hörngren, arkitekt A MSA
Jenny Pennou, skipulagsfræðingur

Tillagan leggur til að byggð verði nýbygging
fyrir hótel við Vallarstræti og að hún verði með
útliti gamalla bygginga í miðborg Reykjavíkur.
Aðalstræti 7 er flutt skáhallt inn á Ingólfstorg
og Vallarstræti 4 stendur á sínum stað.
Tillagan virkar framandi og ekkert er unnið með
almenningarýmin.

Svíþjóð / Sweden
The proposal suggests that a new building at
Vallarstræti be constructed for the hotel and that
it should have the same appearance as the older
buildings in mid-town Reykjavik. Aðalstræti 7 is
moved diagonally into Ingólfstorg, and Vallarstræti 4
remains in place.
The proposal is unusual, and no work is done on the
public areas.
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Tillaga 31
Auðkenni 29476

Höfundar / Authors
Carl Jägnefält, arkitekt
Konrad Milton, arkitekt
Meðhöfundar / Contributors
Magnus Adalmundsson
Arshia Ebadi
Susanna Rahm
Hjalmar Wedholm

Tillagan gerir ráð fyrir að Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 séu á sínum stað. Byggt er háhýsi
fyrir hótel á norðurhluta Ingólfstorgs.
Nýuppbygging er framandi.
The proposal allows for Aðalstræti 7 and Vallarstræti
4 to remain where they are. High-rise buildings for the
hotel are constructed at the north end of Ingólfstorg.
The new building is unusual.

Svíþjóð / Sweden

Tillaga 32
Auðkenni 89231

Höfundar / Authors
SEBASTIAN SJØDAHL
ARKITEKTER
Agustin Sebastian, arkitekt
Elisabeth Sjødahl, arkitekt
Aðstoð / Assistance
Teresa Blasco, arkitekt
Spánn / Spain

Tillagan gerir ráð fyrir að Aðalstræti 9 og 11
víki ásamt stórum hluta Landssímahússins.
Myndað er eitt samfellt torg frá Hafnarstræti
að Kirkjustræti og byggð ný bygging við
Kirkjustræti sem tengja á nýtt og stærra
Ingólfstorg við Austurvöll. Bygginguna kalla
höfundar Reykjavík Íshótel.
Tillagan er stórtæk og virkar framandi.
The proposal recommends the removal of Aðalstræti
9 and 11, as well as a large part of the Landssíma
building. A continuous square is formed from
Hafnarstræti to Kirkjustræti, and a new building by
Kirkjustræti is constructed, which connects the new
and larger Ingólfstorg with Austurvöllur. The building
is called Reykjavik Ice Hotel by the authors.
This is a grand proposal and seems unusual.
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Tillaga 33
Auðkenni 59288

Höfundar / Authors
Elín Guðrún Gunnlaugsdóttir,
arkitekt
Hilmar Gunnarsson, arkitekt
Ráðgjöf / Consultation
Haukur Ásgeirsson,
byggingaverkfræðingur
Aðstoð / Assistance
Bjarni Kjartansson, grafískur
hönnuður
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir að Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 verði flutt yfir í Kirkjustræti framan
við Landssímahúsið. Vinkillaga nýbygging er
byggð á lóðunum við Vallarstræti og með fram
Aðalstræti. Höfundar gera ráðstafanir til þess
að staða gamla Fálkahússins styrkist.
Skemmtilega er unnið með almenningsrýmin en
mælikvarði nýbyggingarinnar virkar ekki vel.
The proposal suggests that the buildings at Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 be relocated to Kirkjustræti in
front of the Landssíma building. A new right-angled
building is constructed on the site of Vallarstræti
and along Aðalstræti. The authors allow for the
strengthening of the location of the old Fálkahús.
The work done on the public areas is very interesting,
but the scale of the new buildings does not work well.

Tillaga 34
Auðkenni 01786

Höfundar / Authors
KAOS
Sigríður Kristjánsdóttir
Meðhöfundar / Contributors
Drífa Gústafsdóttir
Sólveig Helga Jóhannsdóttir
Ísland / Iceland
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Höfundar flytja húsin Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 að Aðalstræti og styrkja þannig
þá götumynd um leið og Fálkahúsinu er gert
hærra undir höfði. Gatnakerfið er óbreytt og
höfundur gerir ráð fyrir nýbyggingu hótels við
Vallarstræti og í Landssímahúsinu.
Nýuppbygging er framandi.
The authors relocate the buildings at Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 to Aðalstræti, thereby
strengthening the street view and at the same
time giving Fálkahús more prominence. The street
network is unchanged, and the authors propose the
construction of a new hotel building by Vallarstræti
and in the Landssíma building.
The new building is unusual.

Tillaga 35
Auðkenni 12012

Höfundar / Authors
Ari Lúðvíksson, arkitekt FAÍ
Ísland / Iceland

Í tillögunni er gert ráð fyrir að Vallarstræti 4
verði flutt upp að Aðalstræti 7 og að byggð
verði nýbygging með fram Vallarstræti.
Hótel er innréttað í nýbyggingunni og í
Landssímahúsinu. Framhliðar húsa eru
skreyttar með myndum eldri timburhúsa.
Tillagan felur ekki í sér niðurrif né mikla
nýubyggingu.
Framsetning er skýr og tillaga að uppbyggingu
raunsæ. Tillaga að útfærslu almenningsrýma er
ekki sannfærandi.
The proposal suggests that the buildings at Vallarstræti
4 be relocated to Aðalstræti 7 and a new building be
constructed along Vallarstræti. The hotel is outfitted in
the new building and in the Landssíma building. The
fronts of the buildings are adorned with pictures of the
old timber houses. The proposal does not require any
demolition or significant new construction.
The presentation is clear, and the development
proposal is realistic. The proposal concerning the
public areas is not convincing.

Tillaga 36
Auðkenni 40593

Höfundar / Authors
Ulla Rosenlund Knudsen, arkitekt
Kristoffer Rauff, arkitekt
Kasper Mølby Larsen, arkitekt
Danmörk / Denmark

Tillagan er að sögn höfunda innblásin frá
Freemont Street í Las Vegas og nýbyggingin
verður einskonar stokkur sem liggur úr
Víkurgarði miðjum til norðurs inn á mitt
Ingólfstorg. Innréttað er hótel í Aðalstræti 9 og
Aðalstræti 11. Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 er
haldið á sínum stað.
Lítið er unnið með útfærslu almenningsrýma.
Skemmtileg en óraunsæ hugmynd.
According to the authors, the proposal is inspired
by Freemont Street in Las Vegas, and the new
construction will be a kind of tunnel leading from the
middle of Víkurgarður to the north, into the middle of
Ingólfstorg. The hotel is installed at Aðalstræti 9 and
Aðalstræti 11. Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 remain
where they are.
Little work is done on the public areas. Interesting
but unrealistic idea.

55

Tillaga 37
Auðkenni 57365A

Höfundar / Authors
Paulo Areia, arkitekt
Margarida Barbosa, arkitekt
João Neves, arkitekt
Ana Soares, arkitekt
Portúgal / Portugal

Tillagan gerir ráð fyrir að flytja Aðalstræti 7 og
Vallarstræti 4 á Ingólfstorg að Hafnarstræti.
Aðalstræti 9, 11 og hluti Landssímahússins
eru rifin og byggð nýbygging í þeirra stað.
Ingólfstorg er stækkað yfir Vallarstræti. Torgin
tvö eru tengd saman með mynstri sem myndar
íslenska fánann.
Vel fram sett en óraunsæ tillaga, m.a. vegna
mikils niðurrifs.
The proposal suggests that the buildings at Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 be relocated to Ingólfstorg
at Hafnarstræti. Aðalstræti 9, 11 and part of the
Landssíma building are demolished and a new
building constructed in their place. Ingólfstorg is
expanded over Vallarstræti. The two squares are
connected together with a pattern which forms the
Icelandic flag.
The proposal is well presented, but the idea is
unrealistic due to the extensive demolition, etc.

Tillaga 38
Auðkenni 56982

Höfundar / Authors
Christian Sundby,
borgararkitekt MNAL
Jón Davíð Ásgeirsson,
arkitekt FAÍ/MAA
Hector Peldoza, arkitekt

Tillagan gerir ráð fyrir að flytja húsin Aðalstræti
7 og Vallarstræti 4 inn á Ingólfstorg að
Veltusundi. Nýbygging hótels er byggð að
Vallarstræti og slútir út yfir Ingólfstorg þannig
að torgið verður að hluta til undir byggingunni.
Djörf en óraunsæ hugmynd.

Aðstoð / Assistance
Francisco Lara, arkitektanemi

The proposal suggests that the buildings at
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 be relocated to
Ingólfstorg at Veltusund. A new hotel is constructed
at Vallarstræti and overhangs Ingólfstorg so that the
square is in part under the building.
Ambitious but unrealistic idea.

Noregur / Norway
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Tillaga 39
Auðkenni 88088

Höfundar / Authors
nafnleynd / anonimity
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir að Aðalstræti 7
standi á sínum stað og Vallarstræti 4 verði
flutt að því. Nýbygging fyrir m.a íbúðir er
byggð við Vallarstræti og hótel innréttað í
Landssímahúsinu.
Tillagan er lítið útfærð en nær yfir nærliggjandi
svæði.
The proposal suggests that Aðalstræti 7 stays where
it is and that Vallarstræti 4 is relocated to it. A new
building containing, for example, apartments, is
constructed at Vallarstræti, and a hotel is outfitted in
the Landssíma house.
The proposal has little information but covers the
surrounding areas.

Tillaga 40
Auðkenni 52007

Höfundar / Authors
departmentWEST Architektur
Norbert Grabensteiner, arkitekt
Ronald Fornetti, arkitekt
Aðstoð / Assistance
Ragnhildur Ingólfsdóttir, arkitekt,
Teiknilist ehf.
Valdís Bjarnadóttir, arkitekt FAÍ,
Vinnustofan Þverá ehf.
Austurríki / Austria

Í tillögunni er gert ráð fyrir að gömlu húsin við
Vallarstræti 4 og Aðalstræti 7 verði færð yfir
torgið og sett við Hafnarstræti. Nýbygging fyrir
hótel er síðan byggð við Vallarstræti og einnig
er innréttað hótel í Landssímahúsinu.
Hugmynd um að færa Ingólfstorg niður um
eina hæð og búa til markað er athyglisverð en
dómnefnd efast um raunsæi, einnig er miður að
staðsetja gömlu húsin fyrir framan Fálkahúsin.
Tillagan er vel fram sett.
The proposal suggests that the buildings at
Vallarstræti 7 and Aðalstræti 7 be relocated across
the square to Hafnarstræti. A new building for the
hotel is then constructed at Vallarstræti, and a hotel
is also outfitted in the Landssíma building.
The idea of moving Ingólfstorg down one floor and
creating a market is interesting, but the judges
question whether it is realistic, since the old
buildings are located in front of the Fálkahús. The
proposal is well presented.
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Tillaga 41
Auðkenni 27604

Höfundar / Authors
Annariitta Linna
Finnland / Finland

Tillagan gerir ráð fyrir að hótelbyggingar
rísi á Ingólfstorgi með fram Aðalstræti og
Hafnarstræti. Núverandi byggingar á milli
Aðalstrætis og Thorvaldsensstrætis eru
óbreyttar.
Talsvert skortir á að tillagan takist á við þá
vankanta sem eru á svæðinu í. Umferðarflæði
er ekki sannfærandi og vantar frekari útfærslu
almenningsrýma.
The proposal suggests that the hotel be built at
Ingólfstorg along Aðalstræti and Hafnarstræti.
The current buildings between Aðalstræti and
Thorvaldsensstræti are unchanged.
There is a significant lack of information in the
proposal on tackling the shortcomings which are
within the area. The traffic flow proposal is not
convincing, and further information on the public
areas is required.

Tillaga 42
Auðkenni 12375

Höfundar / Authors
Gunnar Páll Kristinsson, arkitekt
Guðmundur Gunnlaugsson,
arkitekt
Ívar Örn Guðmundsson, arkitekt
Jón Grétar Ólafsson, arkitekt
Atli Jóhann Guðbjörnsson,
byggingafræðingur

Lagt er til að gömlu húsin Vallarstræti 4
og Aðalstræti 7 verði færð fram á torgið
og nýbygging verði byggð við Vallarstræti.
Hótelið er innréttað í nýbyggingunni og í
Landssímahúsinu.
Tillagan er raunsæ og skýr en lítið er unnið
með Ingólfstorg og Víkurgarð. Bílastæði
undir Ingólfstorgi ásamt umferðarflæði er
ósannfærandi. Tillagan er vel fram sett.

Ísland / Iceland
The proposal suggests that the old buildings at
Vallarstræti 4 and Aðalstræti 7 be moved forward
to the square and a new building constructed at
Vallarstræti. The hotel is outfitted in the new building
and in the Landssíma house.
The proposal is realistic and clear, but little is done
with Ingólfstorg and Víkurgarður. A car park under
Ingólfstorg, as well as the proposal on traffic flow, is
unconvincing. The proposal is well presented.
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Tillaga 43
Auðkenni 00000

Höfundar / Authors
Enrico Garbin, arkitekt
Leonidas Paterakis, arkitekt
Paolo Gianfrancesco,
arkitekt
Ísland + Ítalía /
Iceland + Italy

Þetta er stórtæk tillaga sem gerir ráð fyrir
miklu niðurrifi og jafnframt mikilli uppbyggingu.
Ingólfstorg og Víkurgarður mynda samfellt torg
frá Hafnarstræti að Kirkjustræti.
Nýbygging og torg eru ekki í réttum hlutföllum
við umhverfi sitt. Tengsl nýbyggingar og
almenningsrýma er ábótavant.
This is a grand proposal, which requires substantial
demolition and large-scale construction. Ingólfstorg
and Víkurgarður form a continuous square from
Hafnarstræti to Kirkjustræti.
The new building and the square are not proportional
to their surrounding environment. The connection
between the new buildings and the public areas is
insufficient.

Tillaga 44
Auðkenni 96012

Höfundar / Authors
a2f arkitektar
Aðalheiður Atladóttir
Falk Krüger
+
DLD
Dagný Bjarnadóttir,
landslagsarkitekt
Aðstoð / Assistance
Kristinn Gunnar Atlason,
grafískur hönnuður
Ísland / Iceland

Tillagan leggur til að Aðalstræti 7 verði fært að
Austurstræti og Vallarstræti 4 að Kirkjustræti.
Nýbygging sem inniheldur hótelið er byggð við
Vallarstræti.
Hugmynd höfundar um að Ingólfstorg og
Víkurgarður tengist saman og staðsetning
Vallarstrætis 4 í Víkurgarði er vafasöm. Tillagan
er vel fram sett og skýr. Hótelið er vel leyst
og áhugavert, þó orka innigarðar tvímælis.
Ingólfstorg er vel hugsað og fallegt en
nýbyggingin er stórgerð í umhverfi sínu.
The proposal suggests that Aðalstræti 7 be
relocated to Austurstræti and Vallarstræti 4 to
Kirkjustræti. The new building containing the hotel is
located on Vallarstræti.
The authors’ idea of connecting Ingólfstorg
and Víkurgarður together and the location of
Vallarstræti 4 in Víkurgarður is questionable. This
proposal is well presented and clear. The hotel is
well resolved and interesting, although the inside
gardens are doubtful. Ingólfstorg is well thought
out and beautiful, but the buildings are large in their
surroundings.
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Tillaga 45
Auðkenni 17171A

Höfundar / Authors
KRADS
Kristján Eggertsson, arkitekt FAÍ
Kristján Örn Kjartansson,
arkitekt FAÍ
Kristoffer Juhl Beilman, arkitekt FAÍ
Mads Bay Møller, arkitekt FAÍ
Katerina Blahutová, arkitektanemi
Ísland + Danmörk /
Iceland + Denmark

Í tillögunni er gert ráð fyrir að gömlu húsin
Vallarstræti 4 og Aðalstræti 7 verði á sínum
stað og að reist verði lágreist bygging á
Ingólfstorgi við Aðalstræti. Byggt er á milli
gömlu húsanna og tengist sú bygging
Landssímahúsinu á efri hæðum.
Athyglisverð tillaga sem endurvekur Aðalstræti
sem húsagötu og rammar Ingólfstorg af með
jafnháum húsum.
The proposal assumes that the old buildings at
Vallarstræti 4 and Aðalstræti 7 remain where they
are and a new low-rise building on Ingólfstorg by
Aðalstræti be constructed. Construction is between
the old buildings, and this building is connected to the
Landssíma building at the upper floors.
An interesting proposal which revives Aðalstræti
as a street and frames Ingólfstorg with equally high
buildings.

Tillaga 46
Auðkenni 71721

Höfundar / Authors
Giancarlo Littera, arkitekt
Aðstoð / Assistance
Sara Corazzol, arkitekt
Ítalía / Italy

Áhersla er á uppbyggingu á Ingólfstorgi. Mjög
mikið er um niðurrif og mikla nýuppbyggingu.
Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 er haldið á sínum
stað.
Þetta er stórtæk niðurrifstillaga sem
tekur ekkert tillit til umhverfisins eða
samkeppnislýsingar. Texti sem fylgir er
óskiljanlegur.
Emphasis is placed on the development of
Ingólfstorg. There is extensive demolition and a
great deal of new construction. The buildings on
Aðalstræti 7and Vallarstræti 4 remain where they are.
This is an extensive demolition proposal that
does not take into account the environment or
the competition proposal. The text included is
incomprehensible.
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Tillaga 47
Auðkenni 20212

Höfundar / Authors
Gunnlaugur Stefán Baldursson,
arkitekt FAÍ
Tulay Pickhan, arkitekt
Norbert Krahling, arkitekt
Martin Schapers, arkitekt
Myndvinnsla / Visualisation
Dirk Laggner, arkitekt
Þýskaland / Germany

Meginhugmynd tillögunnar er uppbygging á
Ingólfstorgi. Aðalstræti 7 og Vallarstræti 4 eru
færð að Aðalstræti og styrkja þannig götumynd
þess. Lagt er til að byggja nýbyggingar
sem innhalda m.a. hótelið beggja vegna
Vallarstrætis. Torgin tvö eru tengd saman um
sund.
Tillagan er vel fram sett og hugmynd er áhugaverð.

The main emphasis of the proposal is on the
development of Ingólfstorg. Aðalstræti 7 and
Vallarstræti 4 are relocated to Aðalstræti, and thus the
street view is strengthened. It is proposed that new
buildings be constructed containing, amongst other
things, a hotel on both sides of Vallarstræti. The two
squares are connected by an alley.
The proposal is well presented, and the idea is interesting.

Tillaga 48
Auðkenni 16890

Höfundar / Authors
CaseStudio AB
Fredrik Olson, arkitekt
Claes Johansson, arkitekt
Torunn Melander, arkitekt
Ráðgjöf + texti /
Consultation + text
Eva Magnusdottir
Svíþjóð / Sweden

Þessi tillaga felur í sér sterka skírskotun í
gróðurhús og jarðhitanýtingu. Gert er ráð fyrir
nýbyggingu fyrir hótel þar sem Aðalstræti 7
og 9 er, Vallarstræti 4 er haldið á sínum stað.
Ingólfstorgi er breytt í vetrargarð.
Skemmtileg hugmynd en byggingarnar eru
framandi í umhverfi sínu. Vallarstræti er lokað
og umferðarskipulagi almennt er ábótavant.
This proposal includes a strong reference to
greenhouses and the use of geothermal energy. It
is assumed that a new building for the hotel will be
constructed at Aðalstræti 7 and 9; Vallarstræti 4
remains where it is. Ingólfstorg is changed into a
winter garden.
A nice idea, but the buildings are very different
from their surroundings. Vallarstræti is closed, and
general traffic planning is lacking.
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Tillaga 49
Auðkenni 11012

Höfundar / Authors
Hlín Finnsdóttir, arkitekt
Jóhann Einar Jónsson, arkitekt
Sóley Lilja Brynjarsdóttir, arkitekt
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir að halda gömlu húsunum
á sínum stað og byggja lágreista nýbyggingu á
milli Aðalstrætis 7 og Vallarstrætis 4. Hótelið er
innréttað í Landssímahúsinu.
Varfærin tillaga sem breytir ásýnd svæðisins
lítið og finnur starfseminni stað í núverandi
byggingum. Tillagan felur í sér mikla vernd.
Talsvert skortir á að tillagan takist á við
þá vankanta sem eru á svæðinu. Útfærsla
á görðum og almenningsrýmum er ekki
sannfærandi.
The proposal assumes that the old buildings remain
where they are and a new low-rise building between
Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 is constructed. The
hotel is outfitted in the Landssíma house.
A cautious proposal that changes little in the
appearance of the area and instead finds operating
space in current buildings. The proposal involves
a lot of conservation. There is a significant lack
of information in the proposal on tackling the
shortcomings which are within the area. The proposal
concerning the parks and public areas is not convincing.

Tillaga 50
Auðkenni 15973

Höfundar / Authors
Kinh.architects
Þýskaland / Germany

Tillagan gerir ráð fyrirmiklu niðurrifi þar sem
Aðalstræti 9 og Landssímahúsið eru fjarlægð
og lögð til frekar lágreist byggð í þeirra stað
og í Víkurgarði. Í nýbyggingunum verður m.a.
hótelstarfsemi. Aðalstræti 7 stendur á sínum
stað og Vallarstræti 4 er flutt í Víkurgarð að
Kirkjustræti.
Hugmynd um svo mikið niðurrif og
nýuppbyggingu er óraunsæ. Talsvert skortir á
að tillagan takist á við þá vankanta sem eru á
svæðinu.
The proposal allows for significant demolition in
which Aðalstræti 9 and the Landssíma building are
removed and low-rise buildings are put in their place
and in Víkurgarður. In the new buildings, there is,
for example, the hotel. Aðalstræti 7 remains where
it is, and Vallarstræti 4 is relocated to Víkurgarður at
Kirkjustræti.
The idea of such extensive demolition and new
construction is unrealistic. There is a significant
lack of information in the proposal on tackling the
shortcomings which are within the area.
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Tillaga 51
Auðkenni 11459

Höfundar / Authors
Halla Haraldsdóttir Hamar,
arkitekt FAÍ
Guðlaug Erna Jónsdóttir,
arkitekt FAÍ
Myndvinnsla / Visualisation
Bylgja Lind Pétursdóttir,
BA í arkitektúr
Ísland / Iceland

Tillagan gerir ráð fyrir uppbyggingu hótels í
nýbyggingu á horni Vallarstrætis og Aðalstrætis
og í Aðalstræti 11. Vallarstræti 4 stendur á
sínum stað og Aðalstræti 7 er flutt út fyrir
samkeppnissvæðið.
Talsvert skortir á að tillagan takist á við þá
vankanta sem eru á svæðinu.
The proposal allows for the construction of the hotel
in a new building on the corner of Vallarstræti and
Aðalstræti and at Aðalstræti 11. Vallarstræti 4 remains
where it is, and Aðalstræti 7 is relocated out of the
competition area.
There is a significant lack of information in the
proposal on tackling the shortcomings which are
within the area.

Tillaga 52
Auðkenni 45561

Höfundar / Authors
Nilsson&crona
Anna Nilsson, arkitekt SAR/MSA
Kajsa Crona, arkitekt SAR/MSA
Svíþjóð / Sweden

Höfundur leggur til að allar byggingarnar
á svæðinu standi áfram og byggt verði
fjögurra hæða hótel með fjölbreyttum
afþreyingarmöguleikum á stórum hluta
Ingólfstorgs.
Tillagan er áhugaverð en nýbyggingin tekur
mikið rými af torginu, lítið er unnið með
almenningsrýmin. Umferðarflæðið um svæðið
er ekki fullleyst.
The author proposes that all buildings within the
area remain and that a 4-floor hotel with various
recreational possibilities be constructed on a large
section of Ingólfstorg.
The proposal is interesting, but the new building
takes away too much space from the square; little
work is done on the public areas. Traffic flow in the
area is not completely resolved.
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Tillaga 53
Auðkenni 74747

Höfundar / Authors
Spektrum Arkitekter
Sofie Aamurusko Willems
Joan Raun Nielsen
Meðhöfundar / Contributors
Ellen T. O‘Gara, arkitekt MAA
Anette Byberg, arkitektanemi
Sofie Frederiksen, arkitektanemi

Tillagan sýnir opið svæði frá Kirkjustræti að
Hafnarstræti og að timburhúsin við Aðalstræti
7 og Vallarstræti 4 verði færð að Kirkjustræti.
Stórbrotin form mynda samfellt landslag eftir
endilöngu svæðinu sem hýsir hótelbyggingu
og laugar í kjallara ásamt þriggja hæða
hótelbyggingu við Vallarstræti.
Tillagan er frumleg en hótelherbergi
neðanjarðar eru fráhrindandi og umferðarflæði
um svæðið er ósannfærandi. Vel fram sett og
stórhuga tillaga.

Danmörk / Denmark
The proposal shows an open area from Kirkjustræti to
Hafnarstræti and that the timber houses by Aðalstræti
7 and Vallarstræti 4 are relocated to Kirkjustræti. This
magnificent form creates a continuous landscape of
the entire area, which hosts a hotel building with pool
in the basement and a three-storey hotel building by
Vallarstræti.
The proposal is original, but the underground hotel
rooms are discouraging, and the traffic flow around
the area is unconvincing. A well-presented and
ambitious proposal.

Tillaga 54
Auðkenni 23465

Höfundar / Authors
TVÍHORF
Ástríður Magnúsdóttir, arkitekt FAÍ
Gunnar Sigurðsson, arkitekt FAÍ
Helgi Steinar Helgason, arkitekt FAÍ
Ísland / Iceland

Áhugaverð og skýr tillaga sem leggur til að
byggt verði lágreist húsaröð á Ingólfstorgi við
Aðalstræti. Vallarstræti 4 er fært í þá húsaröð
og nýtt hótel byggt við Vallarstræti, Aðalstræti
7 stendur á sínum stað.
Útfærsla Ingólfstorgs og Víkurgarðs er
sannfærandi en nýbygging fellur ekki vel að
mælikvarða svæðisins.
An interesting and clear proposal which proposes
the building of a row of low-rise buildings on
Ingólfstorg. Vallarstræti 4 is relocated into that row
of buildings, and a new hotel is built at Vallarstræti;
Aðalstræti 7 remains where it is.
The proposal for Ingólfstorg and Víkurgarður is
convincing, but the new building does not blend in
well with the scale of the area.
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Tillaga 55
Auðkenni 190796

Höfundar / Authors
Baldur Ó. Svavarsson,
arkitekt FAÍ/FSSA
Jón Þór Þorvaldsson,
arkitekt FAÍ/FSSA
Guðni Pálsson,
arkitekt FAÍ/FSSA
Aðstoð / Assistance
Davíð Arnar Baldursson
Myndvinnsla / Visualisation
Snorri Tryggvason, arkitekt,
Borgarmynd ehf.

Tillagan leggur til að byggð verði nýbygging
fyrir hótel við Vallarstræti sem einnig teygir sig
yfir í Landssímahúsið. Aðalstræti 7 stendur á
sínum stað og Vallarstræti 4 er fært að því.
Lítið er unnið með torgin. Snyrtileg og vel fram
sett tillaga.
The proposal recommends that a new building for the
hotel be constructed on Vallarstræti, which extends
into the Landssíma building. Aðalstræti 7 remains
where it is, and Vallarstræti 4 is relocated next to it.
There is little work done on the town squares. A neat
and well-presented proposal.

Ísland / Iceland

Tillaga 56
Auðkenni 57365

Höfundar / Authors
Monadnock
Job Floris
Sandor Naus
Holland / The Netherlands

Tillagan byggist á því að hótel verði innréttað
í Landssímahúsinu (Thorvaldsensstræti 4)
og nýbygging byggð við það við Kirkjustræti.
Gömlu húsunum þremur Aðalstræti 7,
Vallarstræti 4 og Thorvaldsensstræti 2 er
haldið á sínum stað. Svæðið allt er gert að
göngusvæði
Tillagan felur í sér mikla vernd. Talsvert skortir á að
hún takist á við þá vankanta sem eru á svæðinu.
The proposal is based on the installation of a hotel
in the Landssíma building (Thorvaldsenstræti 4)
and a new building constructed at Kirkjustræti. The
three old buildings, Aðalstræti 7, Vallarstræti 4 and
Thorvaldsenstræti 2, remain where they are. The
whole area is pedestrianized.
The proposal involves a lot of conservation. The
proposal is insufficient in tackling the shortcomings
which are within the area.
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Tillaga 57
Auðkenni 93147

Höfundar / Authors
multiPlan arhitekti d.o.o.
Ljubljana
Ales Znidarsic, arkitekt
Katja Zlajpah, arkitekt
Samstarf / Collaboration
Tadej Kalisnik, arkitekt
Martina Ferfila, arkitekt
Slóvenía / Slovenia

Tillagan felur í sér mikið niðurrif allra bygginga
innan reitsins, nema gömlu húsanna
þriggja sem verða fjarlægð. Aðalstræti 7
og Vallarstræti 4 verða flutt til austurs eftir
Vallarstræti. Byggðar verða þrjár fimm hæða
nýbyggingar sem tengjast saman með einnar
hæðar byggingu.
Tillaga að uppbyggingu er framandi og
óraunsæ. Tillagan er vel fram sett.
The proposal requires substantial demolitions
of all buildings within the area, except the three
old buildings, which are relocated. Aðalstræti 7
and Vallarstræti 4 are relocated to the east along
Vallarstræti. Three, five-storey new buildings will be
constructed and which are connected by one floor of
the buildings.
The development proposal is unusual and unrealistic.
The proposal is well presented.

Tillaga 58
Auðkenni 11664

Höfundar / Authors
Claesson Koivisto Rune
Svíþjóð / Sweden

Megininntak tillögunnar er að hótelinu er
fundinn staður í nokkuð háreistri nýbyggingu
við Vallarstræti og í Landssímahúsinu að
Austurvelli. Vallarstræti 4 er flutt að Aðalstræti
7 og torgin tvö eru tengd saman.
Heildarhugmynd er raunsæ en Ingólfstorg er í
grundvallaratriðum óbreytt.
The main substance of the proposal is that the
hotel is found a place in a new high-rise building
at Vallarstræti and in the Landssíma building at
Austurvöllur. Vallarstræti 4 is relocated to Aðalstræti,
and the two squares are connected together.
The overall idea is realistic, but Ingólfstorg is
basically unchanged.
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Tillaga 59
Auðkenni 13182

Höfundar / Authors
Agnes Nilsson
Andrea Tryggvadóttir
Guðný Anna Eggertsdóttir
Danmörk / Denmark

Tillagan leggur til að innrétta hótelið í
Landssímahúsinu og í nýbyggingu við Vallarog Kirkjustræti. Aðalstræti 7 stendur á sínum
stað og Vallarstræti 4 er flutt á lóð Aðalstrætis
9 en það er fjarlægt. Torgin eru brotin upp í
minni torg og Aðalstræti styrkt.
Hugmyndin er óraunhæf en gefur fyrirheit um
líflegan miðbæ.
The motion proposes that the hotel be outfitted in
the Landssíma building and in a new building at
Vallarstræti and Kirkjustræti. Aðalstræti 7 remains
where it is, and Vallarstræti 4 is relocated to the
site of Aðalstræti 9, which is removed. The squares
are broken up into smaller areas, and Aðalstræti is
strengthened.
The idea is unrealistic but promises a lively mid-town.

Tillaga 60
Auðkenni 32547

Höfundar / Authors
Christian Sundby,
borgararkitekt MNAL
Jón Davíð Ásgeirsson,
arkitekt FAÍ/MAA
Hector Peldoza, arkitekt
Aðstoð / Assistance
Francisco Lara, arkitektanemi
Noregur / Norway

Megininntak tillögunnar er að byggð er sex
hæða skeifulaga nýbygging á nánast öllu
Ingólfstorgi, skeifan opnast að Austurstræti.
Gömlu húsunum er haldið á sínum stað. Ekkert
er um niðurrif en mikið um nýbyggingar og
skerðingu almenningsrýma.
Tillagan er framandi og ekki í anda staðarins.
The main substance of the proposal is based on
a six-storey horseshoe-shaped building covering
almost all of Ingólfstorg; the horseshoe opens out to
Austurstræti. The old buildings remain where they
are. There is no demolition but a number of new
buildings and a reduction of public spaces.
The proposal is unusual and not in keeping with the
spirit of the area.
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Tillaga 61
Auðkenni 03244

Höfundar / Authors
ASK arkitektar ehf.
Þorsteinn Helgason, arkitekt FAÍ
Gunnar Örn Sigurðsson,
arkitekt FAÍ
Aðstoð / Assistance
Páll Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ
Una Eydís Finnsdóttir, arkitekt FAÍ
Ísland / Iceland

Tillagan var valin til
þátttöku í seinna þrepi
This proposal was
selected to participate in
the second stage

Megininntak tillögunnar er að byggja þyrpingu
húsa á sunnanverðu Ingólfstorgi og við Vallarog Kirkjustræti. Gömlu húsunum þremur er
haldið á sínum stað. Ekkert er um niðurrif.
Tillagan er skynsöm og vel unnin og nær að
virkja Víkurgarð og aðliggjandi götur vel. Húsin
út á torgið styrkja bæði Austur- og Aðalstræti.
Uppbrotinn byggingarmassi að Vallarstræti og
byggð við Kirkjustræti er einnig kostur.
The main substance of the proposal is to build a
cluster of houses on the south side of Ingólfstorg
and by Vallarstræti and Kirkjustræti. The three
old buildings remain where they are. Nothing is
demolished.
The proposal is sensible and well done and manages
to stimulate Víkurgarður and the surrounding streets
well. The houses in the square strengthen both
Austurstræti and Aðalstræti.
The broken-up mass of buildings at Vallarstræti and
buildings at Kirkjustræti are also beneficial.

Tillaga 62
Auðkenni 39119

Höfundar / Authors
Kanon arkitektar
Anna Sóley Þorsteinsdóttir,
arkitekt FAÍ
Birkir Einarsson,
landslagsarkitekt FÍLA
Halldóra Bragadóttir, arkitekt FAÍ
Helga Bragadóttir, arkitekt FAÍ
Helgi B. Thóroddsen, arkitekt FAÍ
Þorkell Magnússon, arkitekt FAÍ
Þórður Steingrímsson, arkitekt
Ísland / Iceland

Tillagan var valin til
þátttöku í seinna þrepi
This proposal was
selected to participate in
the second stage
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Megininntak tillögunnar er að færa Aðalstræti
7 og Vallarstræti 4 fram á Ingólfstorg.
Byggð er nýbygging fyrir hótel beggja vegna
Vallarstrætis. Ekkert er um niðurrif.
Vel unnin tillaga sem speglar umhverfið vel. Vel
er unnið með almenningsrýmin.
The main substance behind the proposal is to
relocate Aðalstræti 7 and Vallarstræti 4 forward
to Ingólfstorg. A new building for the hotel is
constructed on both sides of Vallarstræti. Nothing is
demolished.
A well-prepared proposal which mirrors its surroundings
well. Good work is done on the public areas.

Tillaga 63
Auðkenni 96256

Höfundar
OOOJA architects ApS
Jan Buthke, arkitekt
Thorbjørn Brøndum, arkitekt
Gréta Björnsson, arkitekt
Rune Hvarre Brauer, arkitekt
Danmörk / Denmark

Þetta er tillaga um að skapa þétta þyrpingu
nýbygginga með sterkri tilvísun í hlutföll og
hrynjandi gömlu timburhúsabyggðarinnar í
Kvosinni. Tillagan felur í sér mikið niðurrif húsa
því hún gerir ráð fyrir að Aðalstræti 9 og 11
verði fjarlægð.
Tillagan er djörf og áræðin. Hún er vel fram
sett og er byggð á skýrri sýn. Útfærslu
almenningsrýma er ábótavant, m.a. er
mikilvægum gönguás um Vallarstræti lokað og
rýrir það tengsl opinna rýma.
This is a proposal to create a dense cluster of new
buildings with a strong link to the proportions and
rhythm of the old wooden town of Kvosar. The
proposal requires a substantial demolition of buildings
because it requires the removal of Aðalstræti 9 and 11.
The proposal is bold and daring. The proposal is
well presented and is based on a clear vision. The
implementation of public areas is inadequate; for
example, an important pathway around Vallarstræti is
closed, reducing the connectivity of the open spaces.

Tillaga 64
Auðkenni 41012

Höfundar / Authors
Helena Björgvinsdóttir
Magdalena Sigurðardóttir
Vilborg Guðjónsdóttir
Ísland + Danmörk /
Iceland + Denmark

Tillagan byggist á því að hóteli er komið
fyrir í nýbyggingu á milli Aðalstrætis 7 og
Vallarstrætis 4 en þeim er haldið á sínum
stað. Hótelið teygir sig inn í gömlu húsin og
Aðalstræti 11 sem er endurhannað. Torgunum
er skipt upp í grænt, blóma- og steintorg og
eru þau meðhöndluð ágætlega.
Tillagan er varfærin og áhugaverð.
The proposal is based on the hotel being located in
a new building between Aðalstræti 7 and Vallarstræti
4, but both these are kept in place. The hotel
extends into the old buildings, and Aðalstræti 11 is
re-designed. The squares are divided up into green,
floral and stone squares and are treated well.
The proposal is conservative and interesting.
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Tillaga 65
Auðkenni 24689

Höfundar / Authors
K.J. Hönnun ehf.
Kjartan Rafnsson
Jón Magnús Halldórsson

Tillagan felur í sér mikið niðurrif allra bygginga
innan reitsins eru fjarlægðar fyrir utan gömlu
húsin þrjú og Aðalstræti 9. Gömlu húsunum
er haldið á sínum stað og byggður er klasi
nýbygginga í gömlum stíl á Landssímalóðinni.
Tillaga að uppbyggingu er óraunhæf og framandi.

Ísland / Iceland
The proposal requires the substantial demolition of
buildings within the area. The three old houses and
Aðalstræti 9 are kept where they are, and a cluster of
new buildings is constructed in the old style on the
Landssíma site.
The construction proposal is unrealistic and unusual.

Tillaga 66
Auðkenni 07020

Höfundar / Authors
KURTOGPI
Ásmundur Hrafn Sturluson,
arkitekt FAÍ
Steinþór Kári Kárason,
arkitekt EPFL/FAÍ
Samstarf / Collaboration
Garðar Snæbjörnsson, arkitekt
FAÍ
Myndvinnsla / Visualisation
Andrew Burgess, arkitekt

Tillagan var valin til
þátttöku í seinna þrepi
This proposal was
selected to participate in
the second stage
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Megininntak tillögunnar er að gömlu húsunum
þremur er haldið á sínum stað og byggð
nýbygging fyrir hótel á milli þeirra og við
Vallarstræti. Landssímahúsið er einnig innréttað
fyrir hótel. Ekkert er um niðurrif.
Tillagan leysir vel fyrirliggjandi úrlausnarefni
verkefnisins og er friðunartillaga. Hún
er hófstillt, praktísk og gengur vel upp.
Helstu ágallar tillögunnar eru að arkitektúr
nýbyggingarinnar er flatur og tillagan fellur ekki
sérlega vel að gömlu byggðinni.
The main substance of the proposal is that the three
old buildings are left in their place and new buildings
for the hotel constructed between them and by
Vallarstræti. The Landssíma building is outfitted as a
hotel. Nothing is demolished.
The proposal solves the existing project issues
and is a conservation proposal. It is moderate,
practical and works well. The main deficiencies of
the proposal are that the architecture of the new
building is flat and that the proposal does not fit in
particularly well with the old buildings.

Tillaga 67
Auðkenni 17751

Höfundar / Authors
Studio Strik - arkitektar
Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt FAÍ
Hulda Þ. Aðalsteinsdóttir,
innanhússarkitekt FHI
+
VSÓ ráðgjöf
Fríða Björg Eðvarðsdóttir,
landslagsarkitekt FÍLA
Sebastian Peters,
MA í umhverfisfræði
Ísland / Iceland

Tillagan byggist á hugmyndinni um “samrými”
í borgum sem eru fléttuð saman með þráðum.
Á Ingólfstorgi sunnanverðu eru byggðar þrjár
nútímabyggingar sem hafa form sem sótt
eru í byggingalist frá árdögum borgarinnar.
Gömlu húsunum þremur er haldið á sínum stað
og byggð er nýbygging fyrir hótel að hluta á
Landssímalóðinni við Vallar- og Kirkjustræti.
Framsetning er ómarkviss og lýsir tillögunni
ekki vel.
The proposal is based on the concept of “reconciling”
cities that are woven together by threads. On the
south side of Ingólfstorg, three modern buildings have
architectural forms that are derived from the early
days of the city. The three old buildings are left in
place and new buildings for the hotel are constructed,
in part on the Landssíma site at Vallarstræti and
Kirkjustræti.
The presentation is unfocused and does not describe
the proposal successfully.

Tillaga 68
Auðkenni 29108

Höfundar / Authors
Graeme Massie Architects
Graeme Massie
Tim Ingleby
Stuart Dickson
Brian Stewart
Skotland / Scotland

Tillagan gerir ráð fyrir að nota húsin Vallarstræti
4 og Aðalstræti 7 til þess að styrkja götumynd
Aðalstrætis en þau eru flutt þangað. Reist
er nýbygging sem hýsir hótel í samræmi
við gildandi deiliskipulag á lóðunum við
Vallarstræti. Þessu til viðbótar er gert ráð fyrir
nýbyggingu syðst á Ingólfstorgi.
Skemmtileg hugmynd og vel unnin tillaga.
Uppbygging við Vallarstræti er ekki
sannfærandi. Lítið er unnið með Víkurgarð.
The proposal suggests the use of the buildings
from Vallarstræti 4 and Aðalstræti 7; they are
relocated to Aðalstræti to strengthen its street plan.
A new building hosting the hotel at Vallarstræti is
constructed, in accordance with the approved local
land use plan for the site. In addition, there is a new
building constructed at the south end of Ingólfstorg.
Interesting idea and well-prepared proposal.
Development of Vallarstræti is not convincing. Little
is done concerning Víkurgarður.

71

72

