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Hlutverk félagsins hefur verið skilgreint með eftirfarandi orðum:
Arkitektafélag Íslands stuðlar að góðri byggingarlist í skipulags- og
mannvirkjagerð og bættri umhverfisvitund. Félagið stendur vörð um
faglega og félagslega hagsmuni arkitekta.
Framtíðarsýn - stefna
Stefnt verði að sameiginlegum heildarsamtökum arkitekta á Íslandi. Starfsemi
félagsins er tvíþætt. Annarsvegar er
þjónusta við félagsmenn og almenn
hagsmunagæsla en rekstur þess þáttar
byggist á félagsgjöldum. Hinsvegar eru
svo tekjuaflandi verkefni sem tengjast
faginu, eins og samkeppni, ráðstefnur,
útgáfa og önnur þjónusta, t.d. við mótun
byggingarlistastefnu. Sett er fram það
markmið í stefnumótuninni að stefna
beri að heildarsamtökum arkitekta. Á
liðnu ári hófust formlegar viðræður AÍ,
FÍLA og FHI um samvinnu/sameiningu.
FSSA hefur skipað nýja stjórn og hafa
óformlegar viðræður um nánara samstarf
og hugsanlega sameiningu átt sér stað.

veikleiki félagsins og stendur stéttinni
og faginu fyrir þrifum. Gera þarf verulegt
átak í kynningarmálum á starfi arkitekta
og mikilvægi góðrar byggingarlistar fyrir
samfélagið. Önnur verkefni sem félagið
mun beita sér fyrir á komandi árum eru:
• Sameining arkitektafélaganna
• Endurskoðun á innra starfi AÍ
• Samkeppnismál
• Menningarstefna í mannvirkjagerð •
Sjálfbærni í krafti hönnunar
• Hönnunarmars
• Íslensku byggingarlistaverðlaunin
• Leiðsögurit um íslenska byggingarlist

Framtíðarhorfur – verkefni fram undan
Framtíðarsýn fyrir tímabilið 2009-13, var
sett fram með eftirfarandi markmiðum:

Kæru félagar!
Eftir býsna stormasöm ár og skarpa dýfu
hagkerfisins, virðumst við Íslendingar
vera farnir að sjá til lands á ný. Margir
hafa hins vegar þurft að horfast í augu við
algjörlega ófyrirséðar aðstæður og takast
á við vandamál sem þá hefði aldrei getað
órað fyrir. Þetta hefur hvatt marga til þess
að velta því fyrir sér í hvernig samfélagi
þeir vilja búa og hvers konar lífi þeir vilja
lifa. Krafa almennings er nú endurmat
íslensks þjóðfélags.

Á næstu árum verður unnið markvisst að
því að gera Arkitektafélag Íslands að
• Eftirsóknarverðum faglegum og
félagslegum bakhjarli arkitekta
• Virkum þátttakanda í umræðum
og ákvörðunum um skipulags- og
byggingamál
• Öflugum samstarfsaðila þeirra sem
koma að miðlun upplýsinga og fræðslu
um þróun byggingarlistar og menntun
um arkitektúr.
Markaðs- og kynningarmál er einn helsti

Frá stjórn

Arkitektar fóru svo sannarlega ekki
varhluta af þessum hremmingum. Á
einni nóttu hrundi rekstrargrundvöllur
vel flestra arkitektastofa landsins með
tilheyrandi erfiðleikum fyrir stéttina.

Standandi í miðjum rústunum höfum
við flest eflaust velt því fyrir okkur hvað
gerðist og hvort arkitektar hafi átt
einhvern hlut að máli? Ef svo var; hver var
hann þá?
Við höfum eflaust spurt margra ólíkra
spurninga og svarað þeim með jafn
fjölbreyttum hætti. Það skiptir auðvitað
ekki öllu að við komumst að sömu
niðurstöðu, heldur hitt að við temjum
okkur gagnrýna hugsun á hverjum tíma,
ekki síður þegar vel gengur. Þetta er
ekki síst nauðsynlegt að hafa í huga nú
þegar eygir loks birtu fyrir enda gangana,
arkitektar ná vopnum sínum aftur og nýtt
uppbyggingartímabil hefst.
Ég held að síðustu áratugi hafi nefnilega
sífellt fleiri arkitektar misst örlítið sjónar
á hinu raunverulega verkefni sínu og
tilgangi. Margir orðið sífellt sjálfmiðaðri í
nálgun sinni. Þegar arkitektúr er farinn
að snúast í síauknum mæli um framandi
form, tæknilega áskorun byggingarinnar
sjálfrar, án annars innihalds og samhengis
við það sem utan hennar er, held ég að
menn hafi eitthvað misskilið verkefni sitt.
Ef við trúum því að arkitektúr eigi að hafa
dýpri merkingu og innihaldsríkara en að
vera einungis formleikfimi sem dansar
á mörkum hins gerlega, þurfa arkitektar
að skilgreina þetta innihald og sýna
einbeittan vilja til að byggja upp staði
sem skipta einhverju máli og þar sem
mögulegt er að lifa innihaldsríku lífi.
Þess vegna megum við ekki gleyma
okkur við að horfa bara á bygginguna. Við
eigum að beina sjónum okkar inn í hana,
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Arkitektúr er móðir listanna. Án eigin
byggingarlistar verður menning okkar
sálarlaus.
Frank Lloyd Wright
horfa jafnvel framhjá henni og ævinlega
skoða hana í samhengi við umhverfi sitt.
Þrátt fyrir að öllum arkitektum beri að
taka hlutverk sitt sem hönnuðir alvarlega
eiga þeir það þó allir sameiginlegt
að gegna öðru og enn ábyrgðarfyllra
hlutverki; þ.e. að vera manneskjur. Það
leggur þá skyldu á herðar þeim að nýta
sér þekkingu sína samfélaginu til heilla.
Nú, þegar virðist að almenningur sýni
nær umhverfi sínu sífellt meiri áhuga,
höfum við arkitektar einstakt tækifæri til
þess að leggja að mörkum. Við eigum að
nýta þekkingu okkar til að byggja upp
lífvænlega og sjálfbærari þéttbýlisstaði og
snúa frá óheillaþróun síðustu áratuga.
Arkitektafélagið þarf einnig að fara í
naflaskoðun. Horfa til lengri framtíðar,
skilgreina hlutverk sitt og sóknarfæri.
Hvernig verður metnaðarfull og fagleg
umgjörð um arkitektúr á Íslandi best
tryggð. Við höfum leitað ýmissa
leiða til að styrkja stöðu félagsins
á undanförnu ári: Átt viðræður við
stjórnvöld, aukið samstarf við aðra
aðila mannvirkjageirans, styrkt
samskipti okkar við Hönnunarmiðstöð,
rætt við „systurfélög” okkar um
mögulega sameiningu, komið að gerð
menningarstefnu í mannvirkjagerð og
leitað að framtíðarhúsnæði fyrir félagið,
nær iðu borgarinnar. Þá höfum við stutt
við bakið á vistmenntarverkefninu. Enda
trúum við að á þeim vettvangi liggi ekki
síst tækifæri til að láta að okkur kveða.
Það er óhætt að segja að megin þungi
og áherslur í störfum Arkitektafélagsins
hafi þó verið tengd samkeppnismálum.
Bæði að stuðla að samkeppnishaldi en
einnig með eftirliti og framkvæmd. Þá
hafa samkeppnisreglur að hluta til verið
yfirfarnar.
Tilgangur þessarar forgangsröðunnar er
þríþættur:
1. Knýja á um og stuðla að fleiri
verkefnum fyrir arkitekta.
2. Við teljum að samkeppni um hönnun
sé réttlátasta og skilvirkasta leiðin til þess
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að ráðstafa verkefnum, sérstaklega á
þrengingartímum eins og verið hafa.
3. Það er trú okkar að hönnunarsamkeppni auki líkur á betri lausnum og sé
auk þess vel til þess fallinn að efla nýja
hugsun og framþróun.
Vissulega höfum við fengið á okkur harða
gagnrýni frá félagsmönnum, þar sem því
var haldið fram að við værum of leiðitöm
og samstarfsfús þegar kom að samvinnu
um framkvæmdir samkeppni sem ekki
féllu að ítrustu samkeppnisreglum AÍ.
Gagnrýni og aðhald er öllum félögum
nauðsynlegt og þökkuð er öll málefnaleg
gagnrýni á stjórn félagsins. Við höfum
hins vegar valið og hafnað samstarfi
um einstök verkefni, allt eftir aðstæðum
hverju sinni. Markmiðið hefur ætíð verið
að gæta fyllstu hagsmuna félagsins.
Núverandi stjórn AÍ telur að með því
að sýna hæfilegan sveigjanleika og ríka
samstarfshæfni, byggjum við upp traust
og aukum áhrif okkar í samfélaginu til
lengri tíma. Það auðveldar okkur aftur að
stuðla að betri byggingarlist.
Annað stórt mál sem tekið hefur
drjúgan tíma stjórnarmanna eru
viðbrögð við innleiðingu nýrrar
byggingareglugerðar. Áður en lög um
mannvirki og byggingareglugerðin var
samþykkt vann laganefnd félagsins
vandað álit til Alþingis. Stjórn og
framkvæmdarstjóri hafa átt fundi
með forstjóra Mannvirkjastofnunnar
við nokkur tækifæri, um þessa
nýju byggingareglugerð. Þá
hefur Arkitektafélagið tekið þátt
í fundaherðferð á sex stöðum á
landinu um nýja byggingareglugerð,
í samstarfi við Samtök iðnaðarins,
Verkfræðingafélag Íslands, Samband
íslenskra sveitarfélaga og Samtök
byggingafulltrúa. Þessir fundir hafa verið
mjög vel sóttir, gagnlegir og til þess
fallnir að varpa nýju ljósi en einnig byggja
brú á milli mismunandi sjónarmiða.
Að lokum hefur Arkitektafélag Íslands

ásamt Verkfræðingafélagi Íslands og
Tæknifræðingafélagi Íslands sent bréf til
Svandísar Svavarsdóttur umhverfis- og
auðlindaráðherra. Þar er þess krafist
að fram fari heildarendurskoðun á nýrri
byggingarreglugerð. Þá er farið fram á
að heimildir til undanþágu, sem nú eru í
gildi til næstu áramóta, verði framlengdar
um a.m.k. ár á meðan sú endurskoðun fer
fram. Jafnframt er þess óskað að ráðherra
gefi út tilmæli til allra byggingarfulltrúa
þess efnis að undanþágur verði veittar
öllum þeim sem þess óska, til að tryggja
samræmda framkvæmd um allt land.
Að lokum fara félögin fram á það að
taka þátt í þessari endurskoðun, með
þau markmið að leiðarljósi sem lágu til
grundvallar í upphafi en þó með ný rök
og gögn í málinu til hliðsjónar.
Í nýrri byggingarreglugerð eru vissulega
stigin mörg framfaraskref og vörðuð leið
til betra samfélags. Hins vegar eru þessi
skref of fá, of stór og jafnvel til þess fallin
að ákveðnum hópum fólks sé troðið um
tær á kostnað annarra.
Ný reglugerð mun vafalaust hafa í för með
sér mikla hækkun á byggingarkostnaði
sem hlýtur að vera áhyggjuefni, a.m.k.
á meðan landið er að rétta úr kútnum
eftir fordæmalaust efnahagshrun. Þessi
hækkun mun auðvitað ekki aðeins bitna
á húsbyggjendum framtíðarinnar heldur
hafa mikil áhrif á marga sem tekið hafa
lán til húsnæðiskaupa síðustu ár og áratugi, í góðri trú. Í ljósi þess hve miklar
breytingar reglugerðin hefur í för með sér
er reyndar umhugsunarefni að ekki skuli
hafa verið gerð greining á þeim kostnaði
sem henni fylgir.
Ný reglugerð mun torvelda yngra fólki og
efnaminna að koma sér þaki yfir höfuðið
og enn erfiðara verður að byggja nýtt
húsnæði í dreifðari byggðum landsins.
Því má leiða haldgóð rök að því að í nýrri
byggingareglugerð skorti meðalhóf og
hún stuðli jafnvel að minna jafnræði.

Stöðin í Borgarnesi er tilnenfnd af
Íslands hálfu til Mies van der Rohe
verðlaunanna ásamt öðrum verkum
sem myndskreyta ársskýrsluna í þetta
sinn. Höfundar eru
Krads arkitektar.

Nú þegar býr hver Íslendingur að
meðaltali í mikið stærra húsnæði en
nágrannar okkar á Norðurlöndunum.
Sterk umhverfisrök hníga að því að
minnka beri íbúðarhúsnæði Íslendinga.
Ný reglugerð mun án efa leiða til
stækkunar, nema samhliða henni verði
gripið til annarra ráðstafana.
Síðast en ekki síst er ekkert fjallað um
hugtök eins og gæði og fagurfræði, sem
þó ættu að vera lykilatriði þegar hús er
byggt. Þetta byggir eflaust á þeirri mýtu
að slík hugtök séu of huglæg til að á þeim
sé hönd festandi. Það er hins vegar að
sjálfsögðu ekki einungis spurning um
smekk hvort hús eru slæm eða góð, falleg
eða ljót. Mannvirki þarf að uppfylla mörg
algild skilyrði áður en það er vert þeirrar
umræðu. Að sjálfsögðu er eitt megin
markmið hverrar byggingareglugerðar
að tryggja öryggi íbúanna. Það ætti hins
vegar einnig að vera markmið hennar að
stuðla að betri arkitektúr.
Fjölmargir nefndarmenn og félagar hafa
lagt til efni í skýrsluna, en ritstjórn og
uppsetning hefur verið í höndum stjórnar
og framkvæmdastjóra. Stjórn þakkar
öllum er komu að gerð ársskýrslunnar
fyrir þeirra framlag.
Stjórn Arkitektafélags Íslands þakkar
öllum félagsmönnum sem starfað hafa
í nefndum og starfshópum á vegum
félagsins fyrir mikið og óeigingjarnt starf í
þágu félagsins á starfsárinu.
Fyrir hönd stjórnar,
Logi Már Einarsson

Frá skrifstofu AÍ
Á skrifstofu AÍ er haldið utan um
félagsstörf og fjármál félagsins.

Síðastliðið ár hefur orðið mikil bati
á rekstri. Mikill viðsnúningur hefur
orðið í samkeppnishaldi frá fyrra
ári þegar aðeins ein samkeppni var
auglýst undir lok starfsársins. Þóknun
AÍ af samkeppnishaldi á mestan þátt
í bættri afkomu félagsins. Fjölgun
samkeppna á sér í nokkrum tilvikum
langan aðdraganda því hjá félaginu
hefur frá hruni verið lögð mjög rík
áhersla á að kynna þá samfélagslegu
kosti sem fylgt geta samkeppnishaldi á
bygginga- og skipulagssviði. Fullyrða má
að Menningarstefna í mannvirkjagerð –
stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist
frá apríl 2007 hafi komið að góðum
notum við það starf.
Hallmar Sigurðsson framkvæmdastjóri
sneri aftur úr leyfi vegna veikinda í
desember 2011 en Hrólfur Karl Cela
ritari stjórnar hafði þá gegnt starfi hans
tímabundið. Á skrifstofu AÍ hafa starfað
Helga Sjöfn Guðjónsdóttir gjaldkeri/ritari
og Hallmar Sigurðsson framkvæmdastjóri.
Þau eru bæði í hlutastarfi hjá félaginu,
Helga 70% en Hallmar 60%. Kristín
Þorleifsdóttir verkefnistjóri Vistmenntar
(Dawn of Sustainability) hefur einnig
starfað á skrifstofunni mestan hluta
ársins.
Norrænn fundur í Stokkhólmi
Framkvæmdastjóri sótti fund norrænu
arkitektafagfélaganna í Stokkhólmi í
lok febrúar. Arkitektafélag Færeyja tók
þátt og sendi tvo fulltrúa; formann og

framkvæmdastjóra. Á fundinum skiptust
félögin á upplýsingum um stöðu mála
hjá hverju landi fyrir sig. Fyrir fundinum lá
uppgjör vegna sameiginlegrar þátttöku
Norðurlandanna í UIA. Í hlut Íslands
kemur að greiða 1,60% á móti 1,00%
Færeyinga, 30% Dana, 30%, Svía, 23,30
Norðmanna og 14,10 Finna.
Rætt var um opinbera menningarstefnu á
fundinum og var ánægjulegt að geta gert
grein fyrir þeim skrefum sem á Íslandi
hafa verið stigin. Framkvæmdastjóri hefur
á árinu fengið fjölmargar fyrirspurnir frá
bæði Svíum og Norðmönnum um margt
sem þetta varðar. Það er ánægjulegt fyrir
Ísland að vera í hlutverki þess sem miðlað
getur af reynslu sinni.
Á fundinum var mikið rætt um
menntunarmál og vaxandi kröfur
um framhalds- og viðhaldsmenntun
arkitekta – jafnvel er sums staðar rætt
um ákveðnar lágmarkskröfur sem
arkitektar þurfi að standast til að halda
réttindum. Samkeppnismál voru mikið
rædd og virðist rík tilhneiging til alútboða
víða og jafnframt til forvals og lokaðra
samkeppna.
Menningarverðmæti - björgunarstarf
Á árinu var ráðist í björgunarstarf
menningarverðmæta á vegum félagsins með stuðningi mennta- og
menningarmálaráðuneytis og aðstoð
Listasfns Reykjavíkur og Þjóðaskjalasafns.
Forsaga þess máls er að í desember
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2011 sótti framkvæmdastjóri fyrir
hönd félagsins um verkefnastyrk til
mennta- og menningarmálaráðuneytis
til að ráða verkefnisstjóra í hálft starf hjá
Arkitektafélagi Íslands til að vinna að
undirbúningi að flutningi safngripa sem
áður voru í vörslu byggingarlistadeildar
Listasafns Reykjavíkur sem nú hefur verið
lögð niður. Jafnframt var hugmyndin
að skrá þau gögn sem í áranna rás hafa
safnast upp í geymslum félagsins með
þeim hætti að hægt væri að afhenda þau
Þjóðaskjalasafni Íslands til varðveislu.
Framkvæmdastjóri naut ráða og liðveislu
Péturs H. Ármannssonar við gerð
áætlunar um verkið og í henni var gert
ráð fyrir nokkru vinnuframlagi af hálfu
félagsins og starfsmanna þess en sótt
um það sem yrði umfram framlag AÍ. Sótt
var um 3.300.000 krónur. Mennta- og
menningarmálaráðherra veitti styrk upp á
1.000.000 krónur.
Í upphafi var gert ráð fyrir að safnið
yrði afhent Hönnunarsafni Íslands til
áframhaldandi varðveislu. Í ljós kom
að geymslur þær sem þar voru til
ráðstöfunar þóttu ófullnægjandi m.a.
með tilliti til öryggis og síðar kom til
samstarf við Þjóðskjalasafn og varð að
ráði að þessi safnakostur er lýtur að
íslenskum byggingararfi á 20. öld til
samtímans yrði skráður til samræmis við
óskir Þjóðskjalasafn og afhentur safninu
til varðveislu. Þjóðskjalasafn hefur lagt
verkefninu lið með ráðgjöf, hugbúnaði
o. fl. Þess hefur verið gætt að í öllum
tilvikum verði virt skilyrði um samþykki
gefenda (handhafa vörslusamninga).
Aðallega er um að ræða teikningasöfn
sem voru geymd á Listasafni Reykjavíkur
í lokaðri geymslu á þriðju hæð safnsins,
óaðgengileg almenningi. Söfnin voru
skráð að hluta til. Í sumar hófst svo
undirbúningur á flutningi teikninganna
yfir á Þjóðskjalasafn Íslands þar sem
þeim er ætlaður staður til framtíðar.
Undirbúningurinn stendur enn yfir og
felst hann m.a. í því að flokka mismunadi
verkefni hvers safns fyrir sig. Teikningum
er komið fyrir í sýrufrían pappír til þess
að þau varðveitist betur, síðan eru þau
sett í merkta kassa og að lokum skrásett.
Ferlið er unnið með þessum hætti til að
auðvelda leit almennings að ákveðnum
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verkefnum í framtíðinni sem og til að
hægt sé að átta sig á umfangi varðveittra
teikninga byggingalistadeildar Listasafns
Reykjavíkur.
Komið hefur í ljós að verkefnið er umfangsmeira en gert var ráð fyrir í upphafi.
Söfnin eru mjög misstór og voru misvel
unnin þegar starfið hófst. Eitt safn getur
verið allt frá 3 teikningum og upp í 3000
teikningar.
Listasafn Reykjavíkur hefur greitt Pétri
H. Ármannssyni fyrir að hafa yfirumsjón
með verkinu sem unnið hefur verið af
Sigurlínu Rós Steinbergsdóttur, sem er
nýútskrifuð frá Listaháskóla Íslands með
BA í arkitektúr. Hún hefur nú starfað hjá
félaginu í fjóra mánuði við skráningu.
Skráningarvinnan hefur staðið í um það
bil fjóra mánuði og telja má fullvíst að
annan eins tíma þurfi til þess að ljúka
verkinu svo að fullnægjandi sé. Hér er
aðeins átt við þau gögn og muni sem
varðveitt hafa verið í byggingarlistadeild
Listasafns Reykjavíkur.
Eftir því sem næst verður komist mætti
ætla að það tæki u.þ.b. tvo mánuði að
flokka og skrá þau gögn sem varðveitt
hafa verið í geymslum AÍ með líkum hætti
og gert er með söfn Byggingarlistadeildar
Listasafns Reykjavíkur.
Fastlega er gert ráð fyrir að styrkur fáist frá
Mennta- og menningarmálaráðuneyti til
að ljúka þessu verki á viðunandi hátt.
Tekin hefur verið ákvörðun um að hætta
að kaupa utan að vinnu við bókun fyrir
félagið og ætla starfsmenn sjálfir að
annast þá vinnu frá og með október á
þessu ári. Þetta er gert í sparnaðarskyni
og hafa Helga og Hallmar bæði sótt
námskeið í netbókhaldi í sumar. Af
þessum ástæðum hefur skapast
tímabundið auka álag á starfsfólk á
skrifstofu félagsins nú í haust og mæðir
þar mest á Helgu. Vonir standa til að þessi
nýja tilhögun muni leiða til sparnaðar í
rekstri.

Skrifstofa AÍ er til húsa
að Engjateigi 9, 2. hæð og er opin
alla virka daga milli 09:00 og 13:00

Markaðsnefnd
Eitt helsta verkefni markaðsnefndar er
hönnun og viðhald heimasíðu félagsins.
Kristján Örn hefur umsjón með henni.
Lögð hefur verið áhersla á að gera hana
aðgengilega, efnisríka og umfram allt
lifandi. Útlit heimasíðunnar var endurbætt
á árinu. Notendaviðmót var bætt til að
auðvelda umgengni við heimasíðuna.
Vefverslun var sett upp á síðunni sem
liður í tekjuöflun Arkitektafélagsins og
til að bæta þjónustu við félagsmenn.
Stefnt er að því að tengja arkitektadeild
Listaháskóla Íslands betur við síðuna
og í framhaldi af því starfsemi Norræna
hússins og Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Eitt af markmiðum markaðsnefndar
er að gera samkeppnir á vegum AÍ
aðgengilegar. Við hverja samkeppni
skila keppendur inn tillögum á PDF
formi sem auðvelt er að koma á netið.
Skilgreina þarf hvernig að þessu verður
staðið, og hver sjái um framkvæmd. Við
teljum mikil menningarverðmæti felast
í samkeppnum og þær mikilvægar í
umræðu um arkitektúr ásamt því að
auðvelda rannsóknir á byggingarlist og
skipulagi.
Einnig teljum við mikilvægt að gera
alþjóðadegi arkitektúrs betri skil og gera
að öflugum viðburði. Dagurinn gæti t.d.
tengst árlegum verðlaunaveitingum og
þannig myndast hefð fyrir deginum með
tímanum.
Í markaðsnefnd eru Gunnar Örn
Sigurðsson, Kristján Örn Kjartansson og
Sólveig Lísa Tryggvadóttir.
F.h. markaðsnefndar
Gunnar Örn Sigurðsson

Samkeppnisnefnd
Í samkeppnisnefnd AÍ fyrir árið 2012 sátu
Sigríður Magnúsdóttir, meðstjórnandi,
Þórarinn Þórarinsson, ritari og Egill
Guðmundsson, formaður. Meginverkefni
samkeppnisnefndar AÍ er að vera stjórn
félagsins til ráðgjafar um samkeppnir,
stuðla að nýjum samkeppnum,
auk þess sem hún kemur að vali á
dómnefndarfulltrúum AÍ með því að gera

M.v.d.R.
Nýja bíó Reykjavík
Höfundar eru Studio Granda í samstarfi við Gullinsnið & Argos arkitekta.

5 Gönguleið eftir Kárastaðastíg á
Þingvöllum, hönnunarsamkeppni. Haldin
á vegum FSR. Studio Granda hlaut 1.
verðlaun.
6 Hjúkrunarheimili á Ísafirði,
hönnunarsamkeppni, að undangengnu
forvali. Haldin á vegum Ísafjarðarbæjar.
VA arkitektar hlutu 1. verðlaun

tillögur til stjórnar. Samkeppnisnefnd
tilnefnir trúnaðarmann í samkeppnir fyrir
hönd AÍ.
Samkeppnisnefnd kom einnig að því með
FSR að ljúka við drög að leiðbeiningum
um hönnunarsamkeppnir. Þessar leiðbeiningar hafa síðan verið notaðar í
samkeppnum á vegum FSR á þessu ári.
Leiðbeiningarnar hafa reynst ágætlega en
aðilar eru sammála um að í þeim sé margt
smálegt sem þarf að yfirfara og samræma
og það stendur til að gera á næstunni.
Ýmis umræða um samkeppnisreglur AÍ
og endurskoðun var einnig rædd innan
nefndarinnar á árinu. Þá var skoðað
svonefnt „wild card“ fyrirkomulag, sem
m.a. hefur verið notað á Norðurlöndum
við val a ungum arkitektum í forvölum
um lokaðar samkeppnir. Þetta er gert til
þess að gefa ungum stofum tækifæri við
hlið reyndari fyrirtækja.
Samkomulag komst á um samráð
á vettvangi Hönnunarmiðstöðvar
Íslands við þær samkeppnir sem höfða
þverfaglega til fleiri hönnunarfélaga
innan HÍ. Í einu tilviki var HÍ formlegur
samningsaðili við Reykjavíkurborg, keppt
var eftir samkeppnisreglum AÍ og AÍ
annaðist umsjón keppninnar. Í tveimur
tilvikum hefur Aí boðið Félagi íslenskra
landslagsarkitekta að skipa fulltrúa í
dómnefnd í samkeppnum sem félagið
hefur haft umsjón með.
Samkeppnisnefnd hélt 9 fundi á árinu
auk þess eru nefndarmenn í mjög

tíðum síma- og tölvusamskiptum við
framkvæmdastjóra AÍ milli funda.
Mikil umskipti urðu árið 2012 frá fyrra ári,
en þá lauk engri samkeppni á vegum AÍ.
Gríðarleg gróska var í samkeppnum
á árinu, vonandi tákn um betri tíma
í mannvirkjageiranum. Stjórn AÍ og
samkeppnisnefnd óskaði reyndar eftir
því við nokkra verkkaupa að teygt yrði
á samkepnnum til að þær lenntu ekki í
hnapp. Það gekk þó ekki og má segja að
aldrei hafi jafn margar samkeppnir verið
haldnar með aðkomu AÍ áður á einu ári.
Alls lauk tíu samkeppnum frá áramótum
fram til loka október á þessu ári, eða ein
samkeppni á mánuði, að meðaltali!
1 Ingólfstorg-Kvosin, tveggja þrepa
hönnunarsamkeppni um Ingólfstorg og
nánasta nágrenni, þar með hönnun á
nýju hóteli. Samkeppni var haldi á vegum
Reykjavíkurborgar og lóðarhafa fyrir nýtt
hótel. ASK arkitektar hlutu 1. verðlaun.
2 Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur,
hönnunarsmkeppni FSR í samstarfi við AÍ.
Arkitektúr.is hlaut 1. verðlaun.
3 Nýtt fangelsi á Hólmsheiði,
hönnunarsamkeppni. Haldin á vegum
FSR. ARKÍS arkitektar hlutu 1. verðlaun.
4 Göngubrú yfir Elliðaárósa, tveggja
þrepa hönnunarsamkeppnu með aðkomu
VFÍ. Haldin á vegum Reykjavíkurborgar.
Teiknistofan Tröð hlaut 1. verðlaun

7 Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum,
hönnunarsamkeppni að undangengnu
forvali. Haldin á vegum Fljótsdalshéraðs
með aðkomu FSR. Óvenjulegt var að
einungis þær stofur sem eru aðilar að
rammasamningi við Ríkiskaup gátu
tekið þátt í forvalinu. Þessu var harðlega
mótmælt af hálfu félagsins og samningi
félagsins við verkkaupa fylgdi bókun um
þetta efni. Hornsteinar hlutu 1. verðlaun.
8 Stöng í Þjórsárdal. Fornleifavernd
ríkisins, ferðamálafulltrúi uppsveita
Árnessýslu og Skeiða- og
Gnúpverjahreppur efndu í sumar til
hugmyndasamkeppni í samvinnu við
Arkitektafélag Íslands um tillögur að
hönnun ásýndar og umhverfis fornleifa
við Stöng í Þjórsárdal með styrk úr
Framkvæmdasjóði ferðamannastaða hjá
Ferðamálastofu. Tillaga frá Karli Kvaran,
arkitekt og skipulagsfræðingi og Sahar
Ghaderi, arkitekt hlaut 1. verðlaun.
9 Samkeppni um götugögn s.s. hjólaskýli,
hjólastanda og fl. haldin á vegum
Reykjavíkurborgar, hönnunarsamkeppni.
Hönnunarmiðstöð var formlegur
umsjónaraðili keppninnar og fól AÍ
umsjónina. Fyrstu verðlaunum var skipt
á milli tveggja. Annars vegar varð fyrir
valinu tillaga Sigrúnar G. Halldórsdóttur
og hins vegar tillaga frá Arkís arkitektum.
10 Menntaskólinn við Sund, viðbygging,
hönnunarsamkeppni FSR fyrir hönd
Mennta- og menningarmálaráðuneytis
og Reykjavíkurborgar
1. Verðlaun hlaut Skipulags-, arkitekta- og
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M.v.d.R.
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús
Höfundar eru Henning Larsen Architects a/s, Batteríið Arkitektar ehf og
Att arkitektar ehf.

verkfræðistofan ehf.
Nú er í gangi samkeppni sem Umhverfisstofnun efnir til um framtíðarsýn á
ferðamannasvæði við Gullfoss. Frestur til
að skila inn tillögum er til 30. nóvember
og ráðgert að dómnefnd ljúki sínum
störfum fyrir 15. desember.
Norræn samkeppni, Nordic Built. Tveggja
þrepa samkeppni um umhverfisvænar
lausnir út frá „sáttmála „ Nordic Built
um áherslu á vistvænum nótum í
byggingum. Skrifstofubygging Reita
að Höfðabakka 9 og nánasta umhverfi
er hið íslenska viðfangsefni. Sú tillaga
sem vinnur hér á landi fer áfram í
lokasamkeppnina, þar sem að ein tillaga
frá hverju Norðurlandanna keppa til
úrslita. Ennfremur eru í undirbúningi
samkeppnir um viðbyggingu við Fjölbrautaskóla Suðurlands í samstarfi við
FSR, samkeppni um umhverfi Geysis í
Haukadal og samkeppni um útisundlaug
við Sundhöllina í Reykjavík í samstarfi við
Reykjavíkurborg.
Eins og glöggt má sjá hefur síðastliðið
ár verið sannkallað „samkeppnisár“.
Mikil vinna fór í undirbúning þessara
samkeppna og mæddi þar mikið á
skrifstofu AÍ og framkvæmdastjóra,
auk stjórnar AÍ og samkeppnisnefndar.
Eitt og annað hefði mátt fara betur við
undirbúning nokkurrra samkeppnanna.
Vonandi tekst að draga nokkurn lærdóm
að því við samkeppnir í framtíðinni.
Samkeppnir gegna mjög mikilvægu hlutverki fyrir arkitekta og Arkitektafélagið
sem heild. Felagsmenn og samstarfaðilar
þeirra fá tækifæri til þess að taka þátt í
ögrandi viðfangsefnum og um leið að
skerpa sínar áherlsur og endurnýja sig
þannig á vissan hátt. Félagið nýtur góðs
af þeim tekjum sem koma inn vegna
samkeppnanna. Síðast en ekki síst: sá
sem samkeppnina heldur ætti einnig að
fá fjölbreyttar og vandaðar tillögur þar
sem að dómnefnd velur þá tillögu sem
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að hún telur besta. Samkeppniformið
er tvímælalaust besta leiðin til þess
að ná fram því besta í byggingarlist,
að því gefnu að undirbúningur og
dómnefndarstörf séu traust. Þennan garð
þarf að rækta sem best.
Reykjavík í nóvember 2012,
Egill Guðmundsson, formaður.

Laganefnd
Í laganefnd sátu: Árni Kjartansson,
Steinþór Kári Kárason, og Þorkell
Magnússon formaður nefndarinnar.
Meginþungi í starfsemi laganefndar
hefur verið að lesa yfir lagafrumvörp sem
á einhvern hátt geta haft áhrif á störf,
réttindi og skyldur arkitekta, og gera
tillögur að athugasemdum til stjórnar.
Þá hefur laganefnd einnig verið stjórn til
ráðgjafar í málum innan stjórnsýslunnar.
Eftirfarandi mál hlutu umfjöllun
nefndarinnar:
Drög að skipulagsreglugerð, Reglugerð
um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og
byggingarstjóra, Ný byggingareglugerð,
Leiðbeiningar Mannvirkjastonunnar
um framkvæmd byggingarreglugerðar,
Frumvarp til laga um breytingar á lögum
um mat á umhverfisáhrifum, Frumvarp til
laga um breytingar á skipulagslögum.
Ýtarlegar athugasemdir voru gerðar við
drög að skipulagsreglugerð. Endanleg
reglugerð hefur ekki enn litið dagsins ljós.
Ekki þótti ástæða til athugasemda við

reglugerð um starfsábyrgðartryggingu.
Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar um
framkvæmd byggingareglugerðar hafa til
þessa snúið að brunavörnum. Ekki þótti
ástæða til umsagnar.
Nú er laganefnd með breytingar á
skipulagslögum til umfjöllunar.
F.h. laganefndar AÍ
Þorkell Magnússon.

Ritnefnd
Eins og undanfarin ár hefur Arkitektafélag
Íslands, í samstarfi við Félag íslenskra
landslagsarkitekta, staðið að útgáfu
fagtímaritsins Arkitektúr – tímarit um
umhverfishönnun. Á síðastliðnu ári
skipuðu ritnefndina þau; Bjarki Gunnar
Halldórsson (ritstjóri), Anna María
Bogadóttir og Harpa Heimisdóttir fyrir
hönd AÍ og Kristín Þorleifsdóttir og Lilja
Filippusdóttir fyrir hönd FÍLA.
Nýtt tölublað leit dagsins ljós í september
síðastliðnum. Anders Møller Nilsen,
arkitekt FAÍ og Borghildur Sölvey
Sturludóttir, arkitekt FAÍ, sáu um
uppsetningu blaðsins. Prófarkalestur var
í höndum Hildar Arnar Gunnarsdóttur
og auglýsingaöflun í höndum Augljós
miðlun ehf. Blaðið var eins og síðastliðin
ár prentað á umhverfisvottaðan pappír í
prentsmiðjunni Odda.
Margt áhugavert og umdeilt bar á
góma í síðasta tölublaði. Má þar nefna

Ég trúi því að arkitektúr geti haft örlítil áhrif á það
hvernig fólk lifir lífi sínu.
Tadao Ando

skemmtilega og gagnrýna grein um
Hörpu eftir Hildigunni Sverrisdóttur,
arkitekt FAÍ. Garðar Snæbjörnsson,
arkitekt FAÍ, fjallaði um hinn athyglisverða
Brunareit og Kvosina og varpaði þar
fram áhugaverðum en gagnrýnum
spurningum um “gamalt” og “nýtt”. Danski
arkitektinn Stig Lennart Andersson
MAA/MDL hugleiddi nútíð og framtíð
hafnarsvæða Reykjavíkurborgar en
gerði auk þess ítarlega grein fyrir
iðnaðarsvæðum sem leggjast af og
mikilvægi þeirra í þróun borgarlífs.
Að auki má nefna fjölmargar aðrar
áhugaverðar greinar.
Ritnefnd vill koma á framfæri stolti sínu
og þakklæti til greinarhöfunda blaðsins
en einnig annarra sem komu að því, m.a.
að uppsetningu og prófarkalestri. Frá
því að félögin fóru sjálf að gefa blaðið út
hefur átt sér stað góður stígandi í gæðum
greina, frá ári til árs, en einnig hefur allt
verklag í kringum blaðið orðið skilvirkara
og faglegra. Að sjálfsögðu er alltaf hægt
að finna atriði þar sem hægt er að gera
betur. Engu að síður teljum við að tekist
hafi að móta góðan grunn, varðandi
verklag útgáfunnar, til að gera gott blað
betra.
Framtíðarhorfur – verkefni framundan
Mikilvægt er að halda áfram að efla skrif
um arkitektúr. Í því samhengi stefnir
ritnefnd og framkvæmdastjóri AÍ á
að halda námskeið fyrir félagsmenn í
skapandi skrifum í byrjun næsta árs.
Æskilegt væri að tímaritið kæmi oftar
út en einu sinni á ári. Ritnefnd, ásamt
stjórnum félaganna, verða í sameiningu
að þróa farveg þar sem slíkt er mögulegt
en vel er hægt að byggja á þeim grunni
sem nú þegar hefur verið mótaður.
Mikilvægt er að hlúa vel að dreifingu og
umræðugrundvelli blaðsins, svo hægt
verði að móta sterka rödd arkitekta
sem nær til almennings þessa lands.
Í því samhengi þurfa að eiga sér stað

skilvirk samskipti ritnefndar við stjórnir
félaganna en einnig nefnda innan þeirra.
Þannig yrði m.a. hægt að kynna blaðið í
tengslum við mismunandi viðburði sem
eiga sér stað og mögulega tengja efnistök
blaðsins við málþing o.þ.h. sem eru í
farvatninu hverju sinni.
Til að búa til gott blað verða félagsmenn
að leggja hönd á plóg við að styrkja
okkar innri umræðuvettvang, þ.e.
þróun faglegrar og uppbyggilegrar
gagnrýni. Mikilvægt er að hemja stóryrtar
athugasemdir á netmiðlum en þess í
stað hittast og ræða málin á yfirvegaðan
hátt. Félagsmenn gætu meðal annars
myndað leshópa, teiknað saman eða
einfaldlega hist til að ræða verk og
hugmyndir hvors annars. Gott dæmi um
frumkvæði félagsmanna til samræðu er
kvikmyndaklúbburinn Úrbanikka sem
starfræktur var síðastliðinn vetur.
Með þessu móti verður vafalaust hægt
að búa til blað sem styrkir fagvitund
okkar um leið og það sendir út jákvæða,
róttæka og ferska orku út í íslenskt
samfélag.
F.h. ritnefndar,
Bjarki Gunnar Halldórsson.

Orðanefnd
Á aðalfundi 2011 var fjórði maður kjörinn
í orðanefnd, Magnús Jensson, og starfaði
nefndin sem fjögurra manna nefnd allt
starfsárið. Þessi fjölgun nefndarmanna
gengur að vísu þvert á nýbreyttar
starfsreglur nefdarinnar. Það er þó að
sjálfsögðu fagnaðarefni að menn sækist
eftir því að starfa í nefndum félagsins.
Í byrjun nóvember 2012 höfðu 15 fundir
verið haldnir í orðanefnd A.Í. á starfsárinu.
Voru þeir allir í húsakynnum Íslenskrar
málstöðvar að viðstöddum verkefnastjóra
stofunarinnar í íðorðamálum. Orðasafn
um byggingarlist var gefið út í drögum af
Arkitektafélaginu vorið 2003. Þessi drög

hafa verið unnin áfram og verulega við
þau bætt.
Miklu íðorðasafni hefur nú verið skipt í
yfirflokka s.s. gömul íslensk húsagerð,
kirkjuorð, klassísk byggingarlist,
skreyti, veggop, þök o.s.frv. Mikill tími
nefndarmanna hefur farið í þessa flokkun
og í orðskýringar. Mjög misjafnt er
hvernig fágæt orð eru útskýrð þar sem
þau koma fyrir í bókartextum, og aðeins í
nýlegum ritum er listi með orðskýringum.
Leitað hefur verið til sérfræðinga til að
taka að sér yfirferð á orðum í yfirflokkum,
sem eru komnir úr fyrstu yfirferð orðanefndar.
Ljóst er að skýringarmyndir, teikningar og
ljósmyndir eru nauðsynlegar til þess að
gera orðskýringar sem skilmerkilegastar.
Enn sem komið er myndaöflun aðeins á
byrjunarstigi.
Orðanefnd A.Í. hefur fylgzt með starfi
Samtaka íðorðanefnda. Ýmis fagfélög
hafa orðnefndir sem vinna sambærilegt
starf og orðanefnd Arkitektafélagsins. Í
ýmsum tilvikum skarast störf nefndanna,
og það er æskilegt að samræmis sé gætt
og að nefndir forðist tvíverknað.
Hjá öðrum starfsstéttum í hönnunargreinum er orðanefnd verkfræðinga
sú, sem lengst hefur starfað. Hefur
nýorðasmíði verkfræðinga, einkum þó
rafmagnsverkfræðinga, vakið mikla og
verðskuldaða athygli. Landslagsarkitektar
eru nýlega lagðir af stað í sinni íðorðavinnu. Erfitt er að áætla hvenær
íðorðasafn Arkitektafélagsins verður sett
inn á vefsíðu Íslenskrar málstöðvar, en
von nefnarinnar er sú að það geti gerst
innan margra missera.
Haraldur Helgason, formaður,
Ormar Þór Guðmundsson,
Örnólfur Hall,
Magnús Jensson.
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Skemmtinefnd
Eftir aðalfund haustið 2011 var ljóst að
meðlimir skemmtinefndar væru aðeins
tveir; Sturla formaður og Guðmundur
Gunnlaugsson. Aðalverkefni ársins
var afmælishátíð félagsins og gekk
skemmtinefnd ötullega inn í undirbúning
hátíðarinnar, sérlega varðandi fjáröflun
og skipulagningu árshátíðar. Hrólfur,
starfandi framkvæmdastjóri og Helga
á skrifstofunni stóðu þétt með í þeirri
baráttu og það tókst að safna rúmlega
1100 þúsund krónum í styrkjum frá
18 fyrirtækjum í byggingageiranum.
Hátíðin með áhugaverðum fyrirlestrum
á síðdegi á Hótel Borg var til mikils sóma
og árshátíðin um kvöldið á sama stað
var skemmtileg og vel sótt. Það þurfti þó
margar úthringingar og þrýsting til að fá
fólk til að mæta, þó í boði væri glæsilegur
matseðill og frábær hljómsveit, allt á
niðurgreiddu verði. Var góð stemning
og dansað fram á nótt. Heildarkostnaður
greiddur af innkomnum styrkjum var 786
þúsund. Sturla hætti sem formaður eftir
hátíðina og var þá Guðmundur einn eftir
á skútunni.
Í júní var ráðgerð sumarferð til
Vestmannaeyja, sem hefur áætluð verið
í mörg ár. Sú tímasetning þótti henta illa,
því var ferðinni frestað til 18. ágúst. Var
ferðin vel auglýst og tókst að fá fróða
einstaklinga til að vera leiðsögumenn í
Eyjum, bæði heimamenn sem og fagfólk
úr hópi arkitekta og landslagsarkitekta.
Þá fengust frábær tilboð í mat sem
bátsferðir. Svo fór að „enginn“ úr hópi
félagsmanna arkitekta skráði sig, utan
skemmtinefndarformaður og hans fólk
sem og vösk sveit Ask-arkitekta, sem
gerðu úr þessu sumarferðalag síns
fyrirtækis. Tókst ferðin mjög vel, þrátt fyrir
rigningu um tíma og bjargaði miklu að 15
landslagsarkitektar mættu. En formaður
skemmtinefndar arkitekta var mæddur
mjög vegna áhugaleysis félagsmanna
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og segir því hérmeð af sér embætti, telur
nú næsta vonlaust að gera arkitektum til
geðs. Það ætti þó svo margt að vera hægt
að gera til að efla félagslífið og samkennd
kolleganna, félaginu til framdráttar og
óska ég nýrri skemmtinefnd góðs gengis.
F.h. skemmtinefndar,
Guðmundur Gunnlaugsson.

Menntamálanefnd
Helstu störf menntamálanefndar
felast, eftir sem áður, í því að afgreiða
erindi frá iðnaðarráðuneyti í umboði
Arkitektafélags Íslands, þar sem sótt er
um leyfi til að mega nota lögverndaða
starfsheitið arkitekt, ásamt því að afgreiða
erindi frá umhverfisráðuneytinu, þar
sem sótt er um leyfi til löggildingar um
starfréttindi til að leggja fram uppdrætti
fyrir byggingar- og framkvæmdaleyfi.
Einnig reynir nefndin eftir föngum
að fjalla um og skoða menntunarmál
arkitekta og arkitektaefna í víðu samhengi
eins og hér verður reifað.
Viðurkenning til að nota lögverndaða
starfsheitið arktitekt
Strangar kröfur liggja fyrir um það hvað
telst akademískt fullnaðarnám í arkitektúr
á Íslandi sem og í nærliggjandi löndum,
þangað sem fjölmargir Íslendingar sækja
sitt nám. Viðurkennt nám í arkitektúr er
forsenda þess að öðlast löggildingu sem
arkitekt. Nauðsynlegt var að endurskoða
reglur um löggildinu því námsleiðir í
arkitektúr eru mjög fjölbreyttar. Síaukið
framboð er á fjölbreyttu og áhugaverðu
yfirbyggjandi (fræðilegu) MA námi um
heim allann. Fjöldi viðurkenndra háskóla
bjóða upp á margvíslegar prófgráður í
arkitektúr og hönnun sem leiða ekki til
löggildingar, samhliða því að bjóða upp
á viðurkennt fullnaðarnám í arkitektúr
sem er forsenda/ skilyrði fyrir löggildingu

til starfsréttinda í viðkomandi ríki. Með
auknu námsframboði er síaukin krafa
á AÍ og iðnaðarráðuneytið að greina á
milli hvort um fullnaðarnám sé að ræða
(professional degree) eða einhvers konar
sérhæft yfirbyggjandi nám, með áherslur
á sértæka sérfræðikunnáttu.
Endurskoðun í samstarfi við
iðnaðarráðuneyti
Á árinu stóð menntamálanefnd fyrir því
að reglur um löggildingu á starfsheitinu
arkitekt voru endurskoðaðar í samstarfi
við iðnaðarráðuneyti. Iðnaðarráðuneytið
og Arkitektafélag Íslands komu sér
saman um reglur við mat á umsóknum
um leyfi til að kalla sig arkitekt, sbr. 1.3. gr. laga nr. 8/1996, um löggildingu
nokkurra starfsheita sérfræðinga í
tækni- og hönnunargreinum, með síðari
breytingum. Þessar reglur voru birtar í
Stjórnartíðindum í maí síðastliðnum og
má finna á vef iðnaðarráðuneytis og vef
Arkitektafélag Íslands.
Löggildingarpróf mannvirkjahönnuða
Til að leggja fram uppdrætti fyrir
byggingar- og framkvæmdaleyfi þurfa
arkitektar að hafa sótt og lokið námskeiði
fyrir löggildingu mannvirkjahönnuða
og staðist öll próf. Undanfarin ár hefur
Iðan fræðslusetur haldið námskeið fyrir
arkitekta og aðra mannvirkjahönnuði
fyrir hönd umhverfisráðuneytis u.þ.b.
tvisvar á ári. Að því undangengnu skulu
arkitektar hafa fengið viðurkenningu
á því að nota starfsheitið arkitekt
hjá iðnaðarráðuneytinu. Með því að
standast próf löggildinganámskeiðsins
hafa arkitektar sótt um leyfi hjá
umhverfisráðuneytinu til að leggja fram
uppdrætti.
Viðurkenningarferli
Í viðurkenningarferli um löggildingu

starfsheitis og löggildingu starfsréttinda
fjallar menntamálanefnd AÍ tvívegis
um mál viðkomandi, fyrst til að
viðurkenna fullnaðarnám í arkitektúr
fyrir iðnaðarráðuneyti og síðan til
að viðurkenna löggildingu fyrir
umhverfisráðuneyti. Það er langsótt og
flókið ferli að hljóta fullnaðar starfsréttindi
sem arkitekt.
Fullnaðarnám í arkitektúr:
Að bjóða upp á fullnaðarnám í arkitektúr
á Íslandi er yfirlýstur vilji Arkitektafélag
Íslands. Stjórn AÍ hefur ítrekað vakið
athygli menntamálaráðherra á
mikilvægi þess að hér á landi verði í
boði fullnaðarnám í arkitektúr. Stjórn AÍ
hefur lýst yfir eindregnum stuðning við
áform Listaháskóla Íslands um að koma
á fullnaðarnámi í arkitektúr við skólann
með tilkomu masternáms til viðbótar
núverandi BA námi í arkitektúr.
Endurmenntun arkitekta
Menntamálanefnd hefur einnig skoðað
mikilvægi endurmenntunar arkitekta
og velt fyrir sér hvernig henni má sinna
sem best. Nefndinni þykir ljóst að með
endurskipulagningu löggildingarnáms
á forsendum arkitekta opnast miklvægt
tækifæri til að skoða menntunarmál
útskrifaðra arkitekta/arkitektaefna
á heildstæðan hátt og telur nefndin
skynsamlegast að sækja fjármagn til
þeirrar þörfu en margþættu vinnu sem
þessi málaflokkur þarf svo augljóslega á
að halda.
Þá hafa nefndarmeðlimir reynt að
stuðla að bæði í orði og æði að tryggja
sem fjölbreyttastan samræðu og
menningarvettvang arkitektúrs og
umræðu honum tengdum, allt frá
kvikmyndaklúbbum, kennsluefni,
fyrirlestraröðum og með að hvetja til
virkari umræðu í fjölmiðlum og manna á
milli.

Siðanefnd
Á líðandi starfsári gegndu eftirtaldir
félagsmenn störfum í siðanefnd: Sigurður
Harðarson, Valdís Bjarnadóttir og Stefán
Örn Stefánsson. Varamaður var Vilhjálmur
Hjálmarsson.
Aðeins eitt mál barst nefndinni á þessu
ári og lauk því með úrskurði nefndarinnar
þess efnis að um alvarlegt brot á
siðareglum hefði verið um að ræða og var
hann sendur stjórn félagsins til afgreiðslu.
Almennt virðist hugur margra stefna
til þess að siðareglur félagsins leysi úr
alls kyns vanda er að félagsmönnum og
félaginu steðjar. Það er álit núverandi
siðanefndar að reglurnar séu tiltölulega
einfaldar og skýrar eins og þær eru enda
um fáar reglur í félaginu jafnmikið verið
fjallað gegnum tíðina og þær. Þar megi
finna skilgreiningar á flestu því sem að
starfsvettvangi arkitekta snýr þó ekki sé
þar með sagt að engu megi þar breyta
eða bæta, rök fyrir því verða þá að
koma fram með skýrum hætti. Reynsla
siðanefndar undanfarin ár bendir ekki til
þess að þar séu neinar alvarlegar gloppur.
Hitt má rétt vera að reglurnar megi kynna
betur og mun siðanefnd taka það til
skoðunar – og má þá líka vel vera að fram
komi hugmyndir eða tillögur sem gæfu
tilefni til breytinga.
Í ársskýrslu siðanefndar 2011 var
eftirfarandi :
„31. mars barst nefndinni bréf frá Sigríði
Magnúsdóttur formanni AÍ þar sem hún
tjáði nefndinni að stjórn AÍ hefði fjallað um
almennt erindi frá UIA um samfélagslega
ábyrgð arkitekta og hvort eitthvað af því
ætti hugsanlega heima í siðareglum AÍ.
Nefndin fór yfir málið en komst ekki það
langt að geta bent á þætti er augljóslega
ættu erindi inn í siðareglurnar. Leggur
nefndin hér með til að málið verði rætt fyrst
á breiðum grundvelli í félaginu með það að

markmiði að finna þessum þætti eðlilegan
stað innan félagsins – kannski í formi
einhvers konar stefnumörkunar af hálfu
félagsins.
Hitt er svo rétt að benda á að í 1. grein
í siðareglum félagsins er að finna
skilgreiningu á samfélagslegri ábyrgð
arkitekta og mætti auðvitað hugsa sér
einhverja ítarlegri útlistun á þeim ef félagið
vill. Siðanefnd er þó ekki á þessu stigi með
tillögur í þá átt.“
Ekki hefur verið unnið áfram að þessu
málefni í félaginu síðan en nefndin hefur
þó fyrir sitt leyti haldið einn fund um
málið með Hrólfi Cela þar sem málin voru
reifuð á almennum nótum og ítrekar
nefndin fyrri ábendingu sína um að þessi
mál þurfi að taka til umræðu á breiðum
vettvangi í félaginu.
Á síðasta aðalfundi félagsins var
eftirfarandi tillaga siðanefndar borin
upp og felld. Siðanefnd gerir það áfram
að tillögu sinni að málsgreinum í 21.
grein laga félagsins verði breytt með
eftirfarandi hætti:
Orðalag eins og það er í félagslögum:
Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi
gerður rækur úr félaginu. Í því tilviki skal
stjórn leita staðfestingar aðalfundar
á ákvörðuninni. Felli aðalfundur þann
úrskurð að arkitekt skuli ekki gerður
brottrækur úr félaginu, skal stjórn veita
arkitekt alvarlega áminningu og afþakka
trúnaðarstörf hans á sama máta og ef brot
telst alvarlegt.
Verði breytt þannig:
Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi
rækur úr félaginu. Felli stjórn þann úrskurð
að arkitekt skuli ekki gerður brottrækur úr
félaginu, skal hún veita arkitekt alvarlega
áminningu og afþakka trúnaðarstörf hans
á sama máta og ef brot telst alvarlegt.
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Nefndin bendir í þessu sambandi á, að
nefndir félagsins starfa í umboði stjórnar
og eru henni til ráðgjafar og afgreiðir/
staðfestir stjórn síðan þau mál sem frá
þeim koma. Engin fordæmi eru fyrir því að
afgreiðslu stjórnar á niðurstöðum nefnda
sé vísað til aðalfundar til afgreiðslu enda
útilokað að reka félagið með þá öxi
hangandi yfir að ákvörðunum sem teknar
hafa verið af stjórn sé hnekkt á aðalfundi.
Hvað siðanefnd áhrærir þá liggur að baki
úrskurða hennar mikil vinna sem felst í
viðtölum við málsaðila og fleiri, úrvinnslu
málsatvika og að lokum endanlegum
úrskurði sem stjórn samþykkir eða beinir
aftur til nefndarinnar ef henni sýnist
röksemdafærsla veik eða óljós. Að greiða
atkvæði um slíkan úrskurð á aðalfundi
án þess að fjallað sé um málavexti og
rök fyrir og móti í málinu séu metin er að
mati nefndarinnar útilokað og aðalfundur
alls ekki vettvangur fyrir viðkvæm mál
sem þessi mál eru alltaf. Málið snýst
endanlega um það að þeim sem veljast
til trúnaðarstarfa sé treyst til sinna verka.
Því leggur siðanefnd það til við aðalfund
að hann breyti lögum félagsins með þeim
hætti sem að ofan er lýst.
Enn sem fyrr vill siðanefnd vekja athygli
félagsmanna á því hve mikilvæg
og afdráttarlaus tilkynningarskylda
félagsmanns er gagnvart starfsbróður
þegar til hans er leitað með verkefni. Skal
sá, sem leitað er til ganga úr skugga um
það sjálfur hvort annar arkitekt hafi áður
verið viðriðinn verkefnið. Sé svo skal hann
þá látinn vita af því og honum þannig
12

gefinn kostur á að gæta hagsmuna
sinna. Með því móti má koma í veg fyrir
misskilning, sem öðru frekar leiðir til þess
að siðanefnd fær kærumál til úrlausnar.
Fh. Siðanendar AÍ
Sigurður Harðarson

Dagskrárnefnd
HönnunarMars var fyrst marseraður
árið 2009 og hefur vaxið og dafnað
með hverju ári. Hann var haldinn
hátíðlegur dagana 22.-25. mars árið
2012. Verkefnastjórnun var í höndum
dagskrárnefndar í góðu samstarfi við
Hönnunarmiðstöð Íslands.
Að þessu sinni buðust okkur afnot af
Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur og var öll
aðstaða þar til fyrirmyndar og starfsfólk
hússins mjög hjálpsamt. Nefndin fékk um
viku til þess að undirbúa sýningarnar og
uppákomur. Viðburðir á vegum AÍ voru
með fjölbreyttu en nýju sniði þetta árið.
Efnt var til vinnusmiðju sem bar nafnið
Fyrirmyndarborgin (Model City).
Vinnusmiðjan gekk út á að fjölskyldur og
börn fengu úthlutaðri lóð í skipulagi sem
var búið að koma fyrir í sölum ráðhússins,
þar byggðu þau líkön af húsum, görðum
og torgum. Borg líkana óx á gólfi
ráðhússins á HönnunarMars.
Okkur var mikið í mun að hafa viðburðinn
eins umhverfisvænan og samfélagslega
ábyrgan og mögulegt var. Allt efni

sem notað var í vinnusmiðjunni var
endurnýtt. Við notuðumst við skókassa,
gömul tímarit, afskurði úr prentstofum
og fleira slíkt. Mikil athygli beindist að
viðburðinum þegar hvert húsið á fætur
öðru fékk sinn stað í borgarrýminu sem
valinn var af stoltum húsbyggjendum. Í
lok hátíðarinnar var borgin orðin mjög
þéttbyggð og skemmtilega framandi
byggingar í bland við hefðbundnari
rými fléttuðu sig í kringum opin svæði,
hjólastíga og götur.
Annar viðburður þetta árið var sýningin
Arkitektúr í líkönum. Ákveðið var að
stofna til samstarfs við Listaháskóla
Íslands og Yrki arkitekta um sýningu
á HönnunarMars. Ásdís Helga
Ágústsdóttir og Sólveig Berg voru
vinnustofuleiðbeinendur 2. árs
arkitektanema við LHI og snérist verkefni
þeirra um viðburða- og afþreyingarskála
í Hljómskálagarðinum í Reykjavík.
Dagskrárnefnd fékk að taka þátt í þessu
verkefni á ýmsan hátt og loks að sýna
afrakstur nemendanna á HönnunarMars.
Allir nemendur voru hvattir til að nota
líkön sem verkfæri í þessari vinnustofu
og var áhugavert að sjá hve ólíkt form,
efnisnotkun og handbragð var. Þrettán
nemendur sýndu líkön sín á sýningunni
Arkitektúr í líkönum og auk ánægjulegs
samstarfs við leiðbeinendurna var
samvinnan við nemendur LHI mjög
jákvæð.
Einnig voru flutt þrjú áhugaverð erindi
í Tjarnarsalnum undir yfirskriftinni
Arkitektúr og aðferðafræði, en ljóst er

M.v.d.R.
Café í Lystigarðinum á Akureyri
Höfundar eru Kollgáta ehf.

Arkitektúr á að stað- og tímasetja sig en
leitast um leið við að vera óháður í tíma.
Frank Gehry

að staðarvalið og ef til vill tímasetningin
hefði þurft að vera önnur.
Að þessu sinni var AÍ eitt að störfum,
þ.e. dagskrárnefnd var ekki í
samstarfi við Félag húsgagna- og
innanhússarkitekta (FHI) eða Félag
íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA) líkt
og árin tvö þar á undan. Þó er alls ekki
loku fyrir það skotið að félögin taki upp
þráðinn að nýju.
Í dagskrárnefnd 2011-2012 voru:
Auður Hreiðarsdóttir,
Gunnar Sigurðsson,
Hildur Gunnlaugsdóttir,
Una Eydís Finnsdóttir, formaður.

Samstarf við Norræna húsið
Nokkrir félagar í AÍ, Haukur Viktorsson,
Hilmar Þór Björnsson og Haraldur
Helgason, höfðu frumkvæði, veg og
vanda af sýningu um samkeppnir á
vegum AÍ í Norræna húsinu. Í tengslum
við sýninguna gekkst framkvæmdastjóri
fyrir málþingi um samkeppnishald í samvinnu við Norræna húsið. Í framhaldinu
hafa svo verið haldin þar tvö málþing;
fyrst um framkvæmdirnar á hinum
svonefnda Brunareit og síðar um lýsingarhönnun. Dagskrárnefnd félagsins hefur
nú tekið við keflinu af framkvæmdastjóra
og er í samstarfi við Norræna húsið þar
sem fyrirhugað er að halda málþinga- og
viðburðaröð á næsta ári.

Menningarstefna í
mannvirkjagerð - nýr
starfshópur
Í maí 2011 skipaði mennta- og
menningarmálaráðherra nýjan
starfshóp, til þriggja ára, til þess að

fylgja eftir tillögum í Menningarstefnu
í mannvirkjagerð – stefnu stjórnvalda í
byggingarlist. Hópnum er m.a. að ætlað
að útfæra tillögur í menningarstefnunni
frekar, kynna stefnuna sem víðast og
fylgjast með framvindu stefnunnar.
Starfshópurinn er þannig skipaður:
Guðný Helgadóttir formaður, tilnefnd af
mennta- og menningarmálaráðuneyti,
Dennis Davíð Jóhannesson, tilnefndur af
Arkitektafélagi Íslands,
Halldóra Vífilsdóttir tilnefnd af
Framkvæmdasýslu ríkisins,
Hafsteinn S. Hafsteinsson tilnefndur af
fjármálaráðuneyti,
Hafsteinn Pálsson tilnefndur af
umhverfisráðuneyti,
Kristín Ólafsdóttir tilnefnd af
velferðarráðuneyti,
Þorsteinn R. Hermannsson tilnefndur
innanríkisráðuneyti.
Nefndin hefur haldið 8 fundi á árinu.
Í upphafi árs mat hópurinn stöðuna,
forgangsraðaði verkefnum og ákvað
hverja ætti að boða til funda með
hópnum til að kynna stefnuna sem víðast
og fylgjast með framvindu hennar. Hér
á eftir er stiklað á stóru varðandi helstu
umræðuefni funda sem fylgdu í kjölfarið.

Fundur v/landskipulagsstefnu
Á fundinn mættu Einar Jónsson frá
Skipulagsstofnun, Helga Haraldsdóttir
frá iðnaðarráðuneyti, Sigríður
Eyjólfsdóttir frá umhverfisráðuneyti
og Sveinn R. Traustason frá
Ferðamálastofu. Umræðuefnið var
landsskipulagsstefna. Sigríður greindi
frá því að landsskipulagsstefna er
sett til 12 ára á grundvelli ákvæða í
nýjum skipulagslögum. Um er að ræða
stefnumörkun í skipulagsmálum fyrir
sveitarfélög. Skipulagsstofnun heldur
utan um verkefnið. Stefnan er hugsuð

út frá landnotkun og skipulagi, hún nær
til skipulagsmála á miðhálendi Íslands,
búsetumynsturs og dreifðrar byggðar
og skipulags á haf- og strandsvæðum.
Ráðgjafarnefnd hefur verið skipuð.
Einar greindi frekar frá stefnunni.
Menningarstefna í mannvirkjagerð kemur
inn í greininguna, leiðbeiningabækling
og svo í landsskipulagsstefnuna
sjálfa. Í verkefninu er horft til reynslu
Norðurlandanna og áhersla er lögð á
sjálft ferlið við mótun stefnunnar. Sveinn
greindi frá starfi Ferðamálastofu sem
beinist ekki síst að því að reyna að dreifa
ferðamönnum, draga úr álagi og lengja
ferðamannatímann. Áhersla er lögð á að
byggja upp sjálfbærar samgönguleiðir.
Hann lagði áherslu á að landssvæðin
þyrftu að skoða svæðin í heild sinni
vegna uppbyggingar á ferðaþjónustu.
Í umræðum kom fram að sveitarfélög
þyrftu að taka mið af menningarstefnunni
þó að hún gildi fyrst og fremst fyrir ríkið.

Fundur v/sveitarfélaga
Á fundinn mætti Tryggvi Þórhallsson,
lögfræðingur hjá Sambandi íslenskra
sveitarfélaga. Tryggvi taldi að lag væri
núna til að koma af stað umræðu um
menningarstefnu í mannvirkjagerð á
vettvangi sveitarfélaga þar sem samþykkt
hefðu verið ný lög um mannvirki og ný
lög um skipulagsmál. Þessi lög sköpuðu
betri grundvöll fyrir störf skipulags- og
byggingafulltrúa hjá sveitarfélögunum.
Þá kæmi Samband ísl. sveitarfélaga að
úthlutun styrkja úr mannvirkjasjóði fyrir
ferðamannastaði. Meðvitund um gæði
væri orðin meiri. Æskilegt væri að leggja
grunn að því að sveitarfélögin settu sér
sjálf menningarstefnu í mannvirkjagerð.

Fundur v/þjóðkirkjunnar
Á fundinn mætti Guðmundur Þór
Guðmundsson, framkvæmdastjóri
kirkjuráðs. Hann greindi frá því að
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kirkjuráð hefði samþykkt fasteignastefnu
á kirkjuþingi 2009 sem hefur svipuð
markmið og eru í menningarstefnunni.
Um 300 kirkjur eru í landinu.
Jöfnunarsjóður sókna veitir styrki til
nýbygginga og viðhalds á kirkjum. Að
mati Guðmundar er friðun á kirkjum
í nokkuð góðum farvegi. Auk kirkna
eru í fasteignaumsjón hjá Biskupsstofu
ýmis prestsetur. Eftir hrun hafa engar
nýjar kirkjur verið byggðar. Víða er
unnið að deiluskipulagi fyrir kirkjustaði
og í því sambandi er mikilvægt að
menningarstefnunni verði fylgt. Þó að
sóknirnar séu mjög sjálfstæðar, getur
Biskupsstofa sett ýmsar kröfur í gegnum
styrkveitingar úr jöfnunarsjóðnum. Talið
var vænlegast að koma sjónarmiðum
menningarstefnunnar á framfæri í
gegnum þann sjóð. Á fundinum var
einnig minnst á nauðsyn þess að
upplýsingar um kirkjubyggingar séu
aðgengilegar á hverjum stað t.d. í
stöðluðu formi með upplýsingum um
sjálfa bygginguna og sögu viðkomandi
staðar. Þá var einnig rætt um gamlar
kirkjur sem hætt er að nota og finna þarf
nýtt hlutverk fyrir. Engin stefna er til um
það.

Fundur með skipulagsstjórum
Skipulagsstjórar á höfuðborgarsvæðinu
höfðu verið boðaðir til fundar um
menningarstefnuna. Til fundarins komu
aðeins fulltrúar þriggja sveitarfélaga
af sex á höfuðborgarsvæðinu,
þau Ágústa Sveinbjörnsdóttir frá
Reykjavíkurborg, Málfríður Kristjánsdóttir
frá Hafnarfjarðarbæ og Finnur Birgisson
frá Mosfellsbæ. Í umræðum kom
gagnrýni á að byggingarlistagæði
væru ekki tekin fram í lögum um
mannvirkjagerð og of lítil áhersla væri
á málið í reglugerðardrögum sem liggja
fyrir á grundvelli laganna. Sama væri að
segja um skipulagslög og reglugerð á
grundvelli þeirra. Æskilegt hefði verið að
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hafa skýr ákvæði um menningarstefnuna
í þessum tvennum lögum til að skerpa
á skilmálum sem vinna ætti eftir. Fram
kom að Hafnarfjarðarbær ætlar að nota
menningarstefnuna í sínu aðalskipulagi
og að hún yrði hluti af skipulagskilmálum
sem ætti að fylgja. Hjá Reykjavíkurborg
verður gæðastefna í manngerðu umhverfi
hluti af nýju aðalskipulagi og mun því
setja ramma og leiðsögn í gæðamálum.

Önnur fundarefni
Starfshópurinn leggur áherslu á að
hönnunarsamkeppni sé viðhöfð sem
víðast. Viðbygging MS og Stofnun
Vigdísar Finnbogadóttur eru verkefni sem
Mennta- og menningarmálaráðuneytið
gerði kröfu um að færu í hönnunarsamkeppni og fleiri verkefni eru væntanleg.
Rætt um norræna verkefnið Nordic Built –
sjálfbærnisáttmáli í mannvirkjagerð, sem
norræna ráðherranefndin hefur samþykkt
og falið Norræna nýsköpunarsjóðnum
í Osló að annast. Um er að ræða
sáttmála í tíu atriðum sem miða að því
að efla sjálfbærni í mannvirkjagerð á
Norðurlöndum. Ráðuneyti, stofnanir
og fyrirtæki á Norðurlöndum geta
undirritað sáttmálann sem tákn fyrir að
þau aðhyllist atriðin tíu og hyggist vinna
í anda þeirra. Þessi sáttmáli fellur vel að
menningarstefnunni.
Rætt um stefnu norsku vegagerðarinnar
en norska vegagerðin hefur nnið sérstaka
menningarstefnu í mannvirkjagerð
fyrir starfsemi sína á grundvelli norsku
menningarstefnunnar. Um áhugavert
framtak er að ræða sem æskilegt er að
koma vel á framfæri við vegagerðina og
hvetja hana til að feta í fótspor þeirrar
norsku.
Rætt var um að byggingalistadeild væri á
forræði ríkisins og þá hjá Hönnunarsafni
Íslands. Taka þyrfti á þessu í nýjum
samningi um Hönnunarsafnið. Rætt um
upplýsingar um opinberar byggingar,

sérstaklega söfn og kirkjur. Mætti leysa
slíkt á smekklegan hátt með litlum
upplýsingaspjöldum. Því var varpað
fram hvort þetta væri ekki eitthvað sem
Ferðamálaráð og Höfuðborgarstofa
gætu komið að. Lagt var til að bréf væri
skrifað til þeirra um málið. Einnig bæri
að vekja athygli safnanna á þessu í bréfi.
Hugsanlega gæti þetta verið verkefni
hjá nemum í Listaháskóla Íslands og
sagnfræðinemum í Háskóla Íslands.
Stungið var upp á að vekja athygli RÚV á
menningarstefnunni og hvetja til þess að
fræðsluþættir verði byggðir á henni.
Rætt um hinar ýmsu áætlanir sem nú
er verið að stefna að að sameina í eina
fjárfestingaráætlun í tengslum við
2020-verkefnið. Framkvæmdasýslan
heldur utan um ýmsar áætlanir svo og
aðrar framkvæmdastofnanir ríkisins.
Hjá Framkvæmdasýslu ríkisins er unnið
að flokkun framkvæmda út frá fjármagni.
Umhverfisvottunarkerfi koma hér líka við
sögu. Hugmyndir eru uppi um að koma
á fót slíku íslensku kerfi sem tæki betur
mið af íslenskum aðstæðum. Upplýst
var að fjármálaráðuneytið er að kalla eftir
mannvirkjaáætlunum frá ráðuneytum og
er Framkvæmdasýslan að athuga hvort
nota mætti eitt form. Í því skyni mætti
líta til snjóflóðavarnaáætlunar og taka
mið af henni. Starfshópurinn taldi rétt
að vinna frekar að þessu í samvinnu við
ofangreinda aðila.
Rætt um að skilgreining á kröfum fyrir
gæðaflokka bygginga ættu heima
í umhverfisráðuneyti sem fer með
byggingamál.
Varðandi Mannvirkjastefnuna, þá er það
skoðun undirritaðs að það þurfi að fara að
huga að því hvernig staðið verði að henni
til frambúðar. Þó að nefndarstarfið hafi
gengið ágætlega, þá vantar starfsmann
á launum til að útbreiða boðskapinn og
fylgja honum eftir.
Dennis Davíð Jóhannesson

Hönnunarmiðstöð
Íslands
Árið 2011 lauk Hönnunarmiðstöð
Íslands fjórða starfsári sínu. Verkefni hafa
stækkað verulega, verkefnum fjölgað
og eftirspurn eftir þjónustu og þátttöku
miðstöðvarinnar í samstarfsverkefnum
aukist til muna. Til helstu verkefna
ársins má telja HönnunarMars, ferðalag
sýningarinnar Íslensk samtímahönnun,
samstarf við World Design Capital
Helsinki 2012, Mótun Hönnunarstefnu
með stjórnvöldum, leturráðstefnuna
ATypI og nýtt blogg Hönnunarmiðstöðvar
á ensku.
Á fundi félaganna níu sem
Hönnunarmiðstöð boðaði til þann
5. nóvember 2011 var farið yfir
megináherslur stefnunnar og þær
endurskoðaðar. Á fundinum kom fram
að leggja þurfi áherslu á hönnun sem
drifkraft í nýsköpun og samfélagsþróun,
að styrkja eigi innviði hönnunargeirans
á Íslandi, m.a. með því að stofna
öflugan 150 milljón króna verkefna- og
þróunarsjóð hönnuða, rekinn í tengslum
við Hönnunarmiðstöð. Leggja þarf
áherslu á aukna fræðslu til almennings
og sérhæfðari hópa svo sem valdhafa og
fyrirtækja. Efla ber kennslu í hönnun á
grunnskóla- og meistarastigi. Auka skal
verulega skilvirkni í stuðningsumhverfi
og leysa vandamál í rekstrarumhverfinu,
s.s. heftandi tollaumhverfi. Rekstrarfé
Hönnunarmiðstöðvar verður að
auka, fjölga starfsgildum og skerpa
hlutverk hennar m.a. með því að færa
verkefni til Hönnunarmiðstöðvar sem
best eiga heima þar. Stefnt er að því
að Hönnunarmiðstöð efni til árlegra
hönnunarverðlauna og hvetji til
sameiningar hönnunarfélaganna.

Staða innan stjórnkerfis
Mjög mikilvægt er að stjórnmálamenn
sem og starfsmenn stofnana og
stjórnsýslu hafi skilning á því að
Hönnunarmiðstöð sameinar níu
hönnunargreinar og er þeirra eini
sameiginlegi vettvangur og málsvari,
hvort sem um er að ræða einstaklinga
eða fyrirtæki. Í þeim löndum sem við
berum okkur saman við þekkist það
ekki að svo margar og ólíkar greinar
hönnunar séu innan sömu vébanda.
Að hagsmunir allra þessara greina allt
frá arkitektúr yfir í fatahönnun og frá
einstaklingum til stórra fyrirtækja séu
sameinaðir á þennan hátt er alveg
einstakt. Samlegðin og hagræðingin
sem felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands er nú þegar mjög mikil og getur
orðið mun meiri með auknum styrk og
umfangi. Þó að Hönnunarmiðstöð sé ein
af kynningarmiðstöðvum skapandi greina
og meðstofnandi samtaka skapandi
greina verður að gæta þess að hlutverk
miðstöðvanna, verkefni og markmið eru
að mörgu leyti ólík enda staða greinanna
misjöfn. Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar,
eins og staða hönnunar og arkitektúrs
er í dag á Íslandi, er stærra hér heima en
erlendis. Greinarnar eru í örum vexti hér á
landi en starfsumhverfið mjög ungt og að
mörgu leyti ómótað.

Aukið fjármagn
Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð
mun raunhæfari samstarfsgrundvöll
við stuðningsumhverfið. Innan
ramma Hönnunarmiðstöðvar býr
fagþekkingin og sérþekking á tækifærum,
áherslum og aðferðum hönnuða og
arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir
ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar
við stjórnsýslu og stuðningsumhverfi
en um leið þarf hún að sækja fé til sama
stuðningumhverfis til að geta sinnt
verkefnum sínum. Það er hvorki faglegt
né markvisst fyrirkomulag og á stundum

eru það sömu starfsmenn sem þiggja
ráðgjöf miðstöðvarinnar og veita til
hennar fjármagni. Fjármagnið þarf að
vera í samræmi við þau verkefni sem
samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið
kveður á um.

Nýting fjármagns
Beina þarf því fjármagni sem stofnanir
ríksins hafa úr að spila til að sinna
verkefnum á sviði hönnunar til
Hönnunarmiðstöðvar og fela henni
þau verkefni sem eru á sérsviði
miðstöðvarinnar [og talin eru upp í
samningi hennar við ríkið]. Þannig nást
mun markvissari og faglegri vinnubrögð
og betri nýting fjármagns.

„Bottom up“
Spurningin er hvort vilji sé til að vinna
út frá hugmyndum um valddreifingu og
svokallaðri „bottom up“ nálgun þannig
að fagfólk og faggreinar taki ábyrgð á
og reki sín mál, eða miðstýringu þar sem
féð rennur inn í eða í gegnum stofnanir
með starfsmenn sem sinna greinum
eða „top down“ nálgun. Mikil hætta er
á að ef farvegir eru einfaldaðir um of til
hagræðingar fyrir ríki og stjórnsýslu verði
það á kostnað faglegra vinnubragða,
árangurs, nýtingar fjármagns og valddreifingar.

Kynningarefni á ensku
Samkomulag um sóknarverkefni
utanríkisþjónustunnar á sviði
menningarkynningar erlendis var
undirritað í utanríkisráðuneytinu 30. júní
2010. Utanríkisráðuneytið og menntaog menningarmálaráðuneytið lögðu
til eina milljón króna til verkefnisins á
móti framlagi Hönnunarmiðstöðvar.
Átaksverkefni á sviði hönnunar og
arkitektúrs miðar að því að gera
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M.v.d.R.
Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús
Höfundar eru Henning Larsen Architects a/s, Batteríið Arkitektar ehf og
Att arkitektar ehf.

utanríkisþjónustuna vel í stakk búna til að
kynna og styðja við útflutning á íslenskri
hönnun og arkitektúr. Verkefnið tengist
meðal annars hönnunarsýningunni
Íslensk samtímahönnun sem nú fer
um heiminn, og ljósmyndasýningu
sem sett verður upp í sendiráðum og
sendiráðsbústöðum. Hönnunarmiðstöð
annast framkvæmd verkefnisins sem felur
í sér gerð kynningarefnis, prentaðs og
rafræns, faglega ráðgjöf til sendiráðanna
og aðstoð við eflingu tengslanets á sviði
hönnunar erlendis.
Vorið 2011 skilaði Hönnunarmiðstöð
af sér prentaðri og rafrænni möppu
fyrir öll sendiráð Íslands erlendis með
upplýsingum um íslenska hönnun
og arkitektúr. Í möppunni er að finna
ýmsar skýrslur, bókalista, myndefni,
glærukynningar og annað sem hægt
er að nýta til kynninga. Prentaður var
bæklingur á ensku um íslenska hönnun,
arkitektúr og HönnunarMars. Hann hefur
verið þýddur á fleiri tungumál, til dæmis
kínversku. Einnig var útbúinn fjórtán
síðna bæklingur um íslenska hönnun og
greinar hennar.

Útgáfa | GÓÐIR STAÐIR
Á ferðamálaþingi í október 2011 var
meðal annars kynnt rit sem þá var í
lokavinnslu og nefnist Góðir staðir.
Um er að ræða leiðbeiningarrit um
uppbyggingu ferðamannastaða. Ritið
er unnið í samstarfi Ferðamálastofu,
Framkvæmdasýslu ríkisins og
Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Ritinu er ætlað að hjálpa
ferðaþjónustuaðilum, forsvarsmönnum
sveitarfélaga, félagasamtökum og öðrum
framkvæmdaaðilum við skipulag og
uppbyggingu áfangastaða ferðamanna.
Áhersla er lögð á mikilvægi góðs
undirbúnings og vandvirkni. Því er
ætlað að byggja brú á milli sveitarfélaga
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og ríkis annarsvegar og hönnuða og
framkvæmdaaðila hinsvegar. Ritinu
er einnig ætlað að vera hvatning til
þeirra fjölmörgu aðila sem standa að
uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi
öllu að vanda til verka því að enginn vafi
leikur á að náttúran og landið okkar eiga
það skilið.
Í inngangi að ritinu segir meðal
annars : „Náttúruperlur landsins eru
ómetanlegur hluti af þjóðararfleifð okkar.
Við uppbyggingu ferðamannastaða
þarf að hafa í huga að vandað verk
samanstendur af þremur órjúfanlegum
þáttum: undirbúningi, hönnun og
framkvæmd. Ávallt skal leggja áherslu á
gæði, fagmennsku og vandvirkni og hafa
skal í huga að ábyrg ferðaþjónusta stuðlar
að verndun menningar og náttúrulegs
umhverfis. Að baki vel heppnuðum
framkvæmdum er vönduð hönnun og
góður undirbúningur.“
Starfshóp við gerð ritsins skipuðu:
Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt
FAÍ, sem jafnframt er ritstjóri, Halldóra
Vífilsdóttir arkitekt FAÍ og verkefnisstjóri
hjá Framkvæmdasýslu ríkisins, Kristín
Gunnarsdóttir verkefnisstjóri hjá
Hönnunarmiðstöð Íslands og Sveinn
Rúnar Traustason umhverfisstjóri hjá
Ferðamálastofu.

Samstarfsverkefni íslenskra
hönnuða og álframleiðenda í
Svíþjóð
Unnið er að því að þróa verkefni
milli íslenskra hönnuða og sænskra
álframleiðenda. Markmið verkefnisins
er að flytja þekkingu til Íslands og koma
á samstarfi og þekkingarmiðlun milli
Norðurlandaþjóðanna.
Upphaflegt frumkvæði að verkefninu
hafði sænski sendiherrann á Íslandi,
Anders Ljungren, sem boðaði íslenska
hönnuði og Hönnunarmiðstöð nokkrum

sinnum til samtals í sendiráðinu. Málið
þróaðist á nokkuð löngum tíma en í
nóvember kom Dag Holmgren prófessor
í iðnhönnun frá designregion Sweden og
vann tillögu með Garðari Eyjólfssyni, M.A.
í conceptual design og Höllu Helgadóttur
framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar
um samstarfsverkefni sem kynnt var
fyrir ráðuneytum iðnaðar, menntaog menningar og utanríkis, NMI, SI,
Íslandsstofu og Samáli. Í kjölfarið á þessu
útbjó Dag Holmgren umsókn til Nordisk
Innovationsfund um styrk til verkefnisins.
Hugmyndin er að bjóða fimm íslenskum
hönnuðum að heimsækja ýmis
iðnaðarfyrirtæki í Svíþjóð sem sérhæfa
sig í álvinnslu. Einnig verða heimsótt
framleiðslufyrirtæki sem vinna með textíl,
við, stein, plast og fleira sem hægt er að
nota með álinu. Lögð verður áhersla á að
afla þekkingar á framleiðsluferlum (með
sérstaka áherslu á ál) sem ekki eru þekktir
hér á landi. Í framhaldinu vinna hönnuðir
að hugmyndum sínum hér heima og gera
síðan prótótýpur í samvinnu við valin
sænsk framleiðslufyrirtæki.
Verkefnisstjórar eru Dag Holmgren
frá Designregion Sweden og
Garðar Eyjólfsson fyrir hönd
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Einnig var
skipuð fagnefnd en hana skipa Laufey
Agnarsdóttir f.h. Arkitektafélagsins,
Egill Egilsson f.h. Félags vöru- og
iðnhönnuða og Íva Rut Viðarsdóttir f.h.
Félags húsgagna- og innanhússarkitekta.
Um er að ræða samstarfsverkefni
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Samál,
Samtaka iðnaðarins, Designregion
Sweden, Möbelriket - Småland, Svenskt
Aluminum og Sænska sendiráðsins á
Íslandi.

Samtök skapandi greina
Samtök skapandi greina (SSG) voru
stofnuð formlega þriðjudaginn 3.
maí. Að samtökunum standa allar

kynningarmiðstöðvar lista og skapandi
greina á Íslandi og samtök í hverri
grein. Þau samtök sem eru bakhjarlar
kynningarmiðstöðva mynda breiðustu
fylkingu fagfólks í skapandi greinum í
landinu.
Stofnfélagar Samtaka skapandi greina
eru: Samtónn (ÚTÓN og Íslensk
tónverkamiðstöð), Kvikmyndamiðstöð
Íslands, Leiklistarsamband Íslands, KÍM
(kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar),
Bókmenntasjóður, Hönnunarmiðstöð
Íslands og IGI – Icelandic Gaming Industry
(Samtök tölvuleikjaframleiðenda).
Fyrsti talsmaður Samtaka skapandi
greina er Ása Richardsdóttir forseti
Leiklistarsambands Íslands.
Helstu áherslupunktar stefnumótunar
skapandi greina í Keflavík í desember
2010
Hagskýrslur og rannsóknir á greininni,
Stofnun Samtaka skapandi greina,
Kynningarmiðstöð skapandi greina,
Ráðuneyti skapandi greina,
Sprotasjóður fyrir unga skapandi aðila,
Útflutningssjóður skapandi greina,
Innflutningur fjölmiðlafólks og
kaupendur, Skapandi greinar í grunn- og
framhaldsskólum.
Samráðsvettvangurinn hittist oft á
síðasta ári og hefur unnið að nokkrum
verkefnum. Má þar helst nefna áherslur
vegna Samráðshóps um atvinnumál
á vegum forsætisráðuneytis, áherslur

vegna verkefnisins Skapandi greinar
– sýn til framtíðar, You Are in Control
samstarfsverkefni hópsins, vinnan vegna
setu í Fagráði Íslandsstofu og fleiri mál.
Fjárskortur og smæð stofnfélaganna
hamlar starfseminni.

Sýn til framtíðar

Starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar
var skipaður í lok janúar til að meta
hvernig bæta megi starfsumhverfi
skapandi greina og nýta þau tækifæri
sem til staðar eru, efla rannsóknir,
menntun og stefnumótun og styðja
við útflutningsstarfsemi. Hann
mun hefja störf við fyrsta tækifæri.
Verður hann skipaður fulltrúum frá
mennta- og menningarmálaráðuneyti,
iðnaðarráðuneyti, fjármálaráðuneyti,
utanríkisráðuneyti, efnahags- og
viðskiptaráðuneyti, Íslandsstofu og
samstarfsvettvangi skapandi greina.
Hópurinn var skipaður í kjölfar
kynningar á tölulegum niðurstöðum
rannsóknarinnar Kortlagning á
hagrænum áhrifum skapandi greina
sem kynntar voru 1. desember 2010 en
lokaskýrsla kom út þann 2. maí 2011.
Ekki var gert ráð fyrir sérstöku fjármagni í
verkefnið.

Samráðshópur

Fyrsti fundur samráðsvettvangs
um atvinnumál fór fram í
Þjóðmenningarhúsinu föstudaginn

11. febrúar sl. en ríkisstjórnin ákvað, að
tillögu forsætisráðherra, að setja skyldi
á laggirnar sérstaka ráðherranefnd
um atvinnumál. Jafnframt fólst í
tillögunni að undir ráðherranefndinni
skyldu starfa tveir undirhópar, annars
vegar atvinnuhópur um mótun
atvinnuáætlunar og sköpun starfa
og hins vegar vinnumarkaðshópur
um mótun aðgerðaáætlunar á sviði
vinnumarkaðsúrræða, starfs- og
endurmenntunar og endurhæfingar.
Þessir undirhópar gegna jafnframt
hlutverki þess samráðsvettvangs
um fyrstu aðgerðir í atvinnu- og
vinnumarkaðsmálum sem kveðið er
á um í stefnumörkunarskjalinu Ísland
2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag.
Hópunum er ætlað að útfæra lausnir
og úrræði sem eru til þess fallnar að
skapa fjölbreytt og varanleg störf, leita
úrræða á sviði starfs- og endurmenntunar
og leiða til að virkja atvinnuleitendur.
Hópunum var, og er ætlað, að leggja fyrir
ráðherranefndina annars vegar tillögur
um úrræði til skemmri tíma og hins vegar
tillögur um stefnumótun til lengri tíma á
framangreindum sviðum.
Verkefni atvinnuhópsins er þannig
að koma með tillögur um aðgerðir í
atvinnumálum og áætlun til skemmri
tíma sem koma má í framkvæmd með
skjótum hætti sem og umbótaáætlanir til
lengri tíma. Vinna hópsins reyndist þung
í vöfum. Unnið var að og lagðar fram
hugmyndir hvað varðar skapandi greinar
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en þær fengu ekki mikinn framgang.
Samtök skapandi greina eru ekki með
launaðan starfsmann og erfitt fyrir hópinn
að vinna markvissa sameiginlega stefnu
vegna fáliðunar og fjárskorts. Mikilvægt er
þó að rödd hópins heyrist sem víðast þar
sem stefnumótandi umræða fer fram og
ánægjulegt að stjórnvöld séu í auknum
mæli að átta sig á mikilvægi þess.

Í tengslum við síðasta aðalfund
félagsins var haldið vel sótt málþing um
Höfundarrétt.
Gíslína Guðmundsdóttir, varaformaður,
sat í stjórn BÍL fyrir hönd AÍ á liðnu ári.

Vistmennt
Bandalag íslenskra
listamanna
Arkitektafélag íslands er aðildarfélag
Bandalags íslenskra listamanna, BÍL. Alls
eru aðilarfélögin 13 og aðildarfélagar
eru 3975 talsins. Stjórn skipa formenn
aðildarfélaganna 13.
Kolbrún Halldórsdóttir er forseti BÍL.
Stjórnin fundar einu sinni í mánuði
nánast allt árið og er starfsemi BÍL
blómleg og víðfem, eðli málsins
samkvæmt. BÍL er aðili að ýmsum
samtökum listamanna, norrænum,
evrópskum og/eða alþjóðlegum
og er aðildarfélögum BÍL boðin
þátttaka í ráðstefnum, fundum og
fleiri uppákomum tengdum listum og
menningu um víða veröld. Forseti BÍL
hefur verið virkur í slíkri þátttöku og situr
nú t.d. í forsæti ECA (Europian Council of
Artists (samstarfsnet listafólks í Evrópu) .
Starfsemi BÍL á innanlandsvettvangi
er einnig mjög öflug og eru samtökin
vakin og sofin að vinna að hagsmunamálum listamanna almennt og kynningu
á starfsemi aðildarfélaganna, m.a. eru
árlega haldnir samráðsfundir stjórnar BÍL
og mennta- og menningarmálaráðherra
og hinsvegar stjórnar BÍL og borgarstjóra,
í ár bættist við samráðsfundur stjórnar BÍL
og atvinnu- og nýsköpunarráðherra sem
stefnt er að verði einnig árlegir.
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Eitt stærsta viðfangsefnið sem við er
að etja í dag í byggingargeiranum er
að mæta aukinni þörf og kröfum fyrir
vistvænar áherslur en í dag er talið
að allt að 40% af úrgangi í heiminum
komi frá byggingariðnaðinum. Á sama
tíma og veröldin glímir við gífurlegan
ágang á náttúruauðlindir, landeyðingu,
mengun og upphleðsu úrgangs
heldur mannkyninu áfram að fjölga
á ógnarhraða. Hér er því að ferðinni
gríðarlega umfangsmikið og alvarlegt
vandamál sem bregðast verður strax við
og snúa þessari óheillavænlegu þróun
við með skynsamlegum ákvörðunum
sem ekki ganga frekar á höfuðstól
framtíðarinnar.
Á þessu sviði höfum við Íslendingar
verið eftirbátar nágrannaþjóðanna og
í rauninni hefur afskaplega lítið farið
fyrir umræðu um sjálfbæra þróun í
tengslum við manngert umhverfi eða
kröfur hvað varðar vistvænar áherslur.
Hér er ekki eingöngu um að kenna
viljaskorti yfirvalda, framkvæmdaraðila og
umhverfishönnuða heldur einnig þeirri
staðreynd að nauðsynleg þekking hefur
ekki verið til staðar eða hún ekki nægilega
aðgengileg.
Til þess að koma til móts við
síaukna eftirspurn á þessu sviði
sótti Arkitektafélag Íslands ásamt
sex samstarfsaðilum um styrk til
Menntaáætlunar Evrópusambandsins

á síðasta ári vegna verkefnisins
Vistmennt eða Dawn of Sustainability
in Architecture and Planning (DOS). Um
umsóknina sáu félagsmenn AÍ, þau Anna
Sigríður Jóhannsdóttir, Guðmundur
Gunnlaugsson og Magnús Jensson og
Sara Axelsdóttir. Myndarleg styrkveiting
var staðfest í júlí 2010.
Samstarfaðilar Arkitektafélagsins
eru: Listaháskóli Íslands, Iðan,
Tækniskólinn, danska arkitektafélagið
(AA), rannsóknarstofnun
byggingariðnaðarins í Danmörku (SBI)
og breska ráðgjafarfyrirtækið GENEX,
sérfræðingar í gæðastýringar- og
umhverfisvottunarkerfum.
Auglýst var eftir verkefnisstjóra í
október 2010 og Kristín Þorleifsdóttir
landslagsarkitekt og doktor í
umhverfishönnun var ráðin úr hópi
margra hæfra umsækjenda.
Markmiðið með verkefninu er að þróa
íslenskt námsefni um vistvæn sjónarmið
í byggingarlist og skipulagi fyrir þrjú
námsstig: nemendur í byggingartengdum
iðngreinum, endurmenntun starfsfólks í
byggingargeiranum og endurmenntun
arkitekta og annarra umhverfishönnuða.
Verkefnið er fyrst og fremst fólgið í
yfirfærslu þekkingar erlendis frá og
staðfærslu þess miðað við íslenskar
aðstæður. Eftir fjölda funda með
sérfróðum aðilum var tekin ákvörðun
um að takmarka námsefnið við þrjá
málaflokka sem taldir eru hafa sérstaklega
mikið vægi miðað við íslenskar aðstæður:
a) dagsbirta og vistvæn lýsing,
b) val á vistvænum byggingarefnum og
c) áhrif landlegu og veðurfars á byggingar
og þróun byggðar.
Eftir auglýsingu þar sem fjöldi umsókna
bárust voru eftirtaldir sérfræðingar ráðnir
til verksins: Þórdís Rós Harðardóttir,
lýsingarhönnuður, og Anna Sigríður
Jóhannsdóttir, arkitekt auk Ragnars

M.v.d.R.
Nýja bíó Reykjavík
Höfundar eru Studio Granda í samstarfi við Gullinsnið & Argos arkitekta.

Franks Kristjánssonar, arkitekts (a), Arkís
arkitektar, Aðalsteinn Snorrason, Björn
Guðbrandsson og Egill Guðmundsson
(b) og Sigurður Harðarson, arkitekt, og
Magnús Jónsson, veðurfræðingur (c)
Að auki hefur verkefnisstjóri umsjón
með inngangskafla þar sem grunn
hugmyndum og hugtökum í sjálfbærri
umhverfishönnun og skipulagi eru gerð
skil. Með Kristínu í þeirri vinnu eru þær
Guðlaug Erna Jónsdóttir, Hildigunnur
Haraldsdóttir og Harpa Stefánsdóttir.
Í stýrihóp fyrir verkefnið eru Hrólfur Karl
Cela f.h. stjórnar AÍ, Halldór Eiríksson
f.h. LHÍ og Ingelise Heine Bengtson frá
danska arkitektafélaginu. Fulltrúi Iðunar
fræðsluseturs í samstarfshóp er Ólafur
Ástgeirsson, fulltrúi Tækniskólans er Alena
Friðrikka Anderlova, fulltrúar SBI eru
Harpa Birgisdóttir og Ásta Logadóttir og
fulltrúi Genex er Mark Clough.
Verkefninu hefur miðað vel áfram.
Kaflahöfundar unnu meginþorra
vinnu sinnar á árinu 2011 og skiluðu
frumdrögum á haustmánuðum þess
árs. Í byrjun ársins 2012 voru þessi
frumdrög svo yfirfarin og notuð við gerð
námsgagna sem lögð voru til grundvallar
námskeiðshalds í samstarfi við Iðuna fræðslusetur. Að kennslu námskeiðanna
standa kaflahöfundarnir sjálfir að
undanskildu námskeiðinu Dagsbirta
og vistvæn lýsingu, þar sem Kristín Ósk
Þórðardóttir verkfræðingur kemur í stað
Þórdísar Rósar Harðardóttur sem nú er
búsett erlendis.
Námskeiðin stóð til að prufukeyra
síðla vors 2012 en þátttaka var ekki
eftir væntingum, sem hugsanlega má
rekja til óhentugrar tímasetningar.
Þó var eitt námskeiðana, Veðurfar og
byggt umhverfi prufukeyrt við góðar
undirtektir. Aðilum Iðunnar, AÍ og
nemendum í Listaháskólanum var boðið
að taka þátt í þessum námskeiðunum á
fimmtungsverði eða kr. 4000. Leikurinn

verður endurtekinn nú á haust- og
vetrarmánuðum 2012 og stefnir allt í
mjög góðar viðtökur allra námskeiðanna.
Á starfsárinu 2012 hlaut
Vistmenntarverkefnið tvo styrki, 250
þúsund hvor, til útgáfu smárita. Annan
styrkinn veitti Landsbankinn en hinn
veitti umhverfisráðuneytið. Smáritin
grundvallast á vinnu kaflahöfunda
og verða þrjú talsins fyrst um sinn. Á
haust- og vetrarmánuðum 2012 eru þau
í prófarkarlestri og mun umbrotsvinna
hefjast að því loknu. Stefnt er á að gera
ritin aðgengileg félagsmönnum AÍ
snemma árs 2013. Markmið ritanna er að
auka áhuga og þekkingu á vistvænum
málefnum tengdum mannvirkjageiranum
og sem slík munu þau einnig nýtast sem
námsgögn fyrir nemendur Tækniskólans,
Listaháskóla Íslands og annarra skóla.
Nú líður að formlegum lokum
Vistmenntarverkefnisins en boðað var
til félagsfundar í september og greint
frá stöðunni og gestir spurðir hvort og
hvernig þeir sæju framtíð verkefnisins
fyrir sér. Fram kom skýr vilji fundargesta
að halda bæri vinnunni áfram með
einhverjum hætti því taka þyrfti á fleiri
brýnum málaflokkum og halda áfram
að þróa þá sem þegar hefur verið fjallað
um. Sá málaflokkur sem helst bar á
góma á fundinum var skipulagsmál með
tilliti til vistvænna áherslna. Stýrihópur
Vistmenntar mun leita leiða til að halda
vinnunni áfram og beina henni í farveg.

Verkefnislok eru áætluð í febrúar 2013
en þá munu kennslugögn hafa verið
þýdd á ensku sem er krafa Leonardo
menntaáætlunarinnar og þjónar því
markmiði að miðla þekkingunni sem af
verkefninu hlýst til Evrópusamfélagsins.

Stjórn og fastanefndir
skv. kjöri á aðalfundi
29. nóvember 2011
Stjórn AÍ:
Logi Már Einarsson, formaður
Gíslína Guðmundsdóttir, gjaldkeri
Hrólfur Karl Cela, ritari
Egill Guðmundsson, varamaður í stjórn
Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal
Þórarinn Þórarinsson
Málfríður K. Kristiansen, varamaður
Samkeppnisnefnd:
Egill Guðmundsson, formaður
Sigríður Magnúsdóttir
Þórarinn Þóarinsson
Markaðsnefnd:
Gunnar Örn Sigurðsson
Kristján Örn Kjartansson
Sólveig Lísa Tryggvadóttir
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M.v.d.R.
Café í Lystigarðinum á Akureyri
Höfundar eru Kollgáta ehf.

SIgurður Guðmundsson hafa einnig verið
heiðursfélagar AÍ.

Fulltrúar AÍ í ýmsum nefndum og
ráðum utan félagsins
Stjórn listskreytingarsjóðs:
Ástríður Eggertsdóttir,
varamaður: Ásmundur H. Sturluson
Laganefnd:
Þorkell Magnússon, formaður
Árni Kjartansson
Steinþór Kári Kárason
Menntamálanefnd:
Sigrún Birgisdóttir
Hildigunnur Sverrisdóttir
Dagskrárnefnd:
Una Edís Finnsdóttir
Gunnar Sigurðsson
Hildur Gunnlausdóttir
Auður Hreiðarsdóttir
Ritnefnd:
Bjarki G. Halldórsson
Harpa Heimisdóttir
Anna María Bogadóttir
Skemmtinefnd:
Guðmundur Gunnlaugsson
Orðanefnd:
Haraldur Helgason, formaður
Ormar Þór Guðmundsson
Örnólfur Hall
Magnús Jensson
Siðanefnd:
Sigurður Harðarson, formaður
Stefán Örn Stefánsson
Valdís Bjarnadóttir
Vilhjálmur Hjálmarsson, varamaður
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Minningarsjóður Guðjóns
Samúelssonar:
Logi Már Einarsson, formaður
Ásmundur H. Sturluson
Guðmundur Gunnarsson
Sigurður Einarsson, gjaldkeri
Kolbrún Halldórsdóttir, forseti BÍL
LAunþegadeild er ekki formlega
starfandi en í samninganefnd sitja:
Hrólfur Karl Cela
Friðrik Ó. Friðriksson
Bjarki Gunnar Halldórsson

Minningarsjóður prófessors
dr. phil húsameistara Guðjóns
Samúelssonar var stofnaður 24.

nóvember 1990 í samræmi við erfðaskrá
Guðsjóns sem dagsett var 8. desember
1948. Ekki var veitt úr sjóðnum í ár.

Nafnbótina heiðursfélagar
Arkitektafélags Íslands hafa alls sjö

einstaklingar hlotið frá upphafi. Tvö þeirra
eru núlifandi, þ.e. Högna Sigurðardóttir
sem kjörin var heiðursfélagi árið 2009
og Mannfreð Vilhjálmsson sem kjörinn
var á aðalfundi 2011. Gísli Halldórsson
fyrrum heiðursfélagi lést á árinu.
Guðmundur Kr. Kristinsson, Hörður
Ágústsson, Gunnlaugur Halldórsson og

Stjórn Bandalags íslenskra listamanna:
Gíslína Guðmundsdóttir
Húsafriðunarnefnd ríkisins:
Gunnþóra Guðmundsdóttir
Sigurður Einarsson
Stjórn Endurmenntunarstofnunar HÍ:
Hilmar Þór Björnsson
Stjórn Myndstefs: Jóhannes Kjarval,
varamaður: Stefán Örn Stefánsson
Fulltrúaráð Myndstefs:
Jes Einar Þorsteinsson
Byggingarstaðlaráð Íslands:
Ragnar Ólafsson
Fulltrúaráð Listahátíðar:
Sigrún Birgisdóttir
Gæðaráð byggingariðnaðarins:
Richard Ó. Briem
Starfshópur mennta- og
menningarmálaráðherra um
Menningarstefnu í mannvirkjagerð:
Dennis Davíð Jóhannesson
Nefnd fjármálaráðuneytis um
samkeppnir á vegum ríkisins:
Egill Guðmundsson
Sigríður Magnúsdóttir
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands:
Borghildur Sölvey Sturludóttir

M.v.d.R.
Stöðin í Borgarnesi
Höfundar eru Krads arkitektar.

Starfshópur Reykjavíkurborgar
um gæðastefnu í skipulags- og
byggingarlist:
Jóhann Sigurðsson
Landvernd: fulltrúi AÍ í fagráði er
Sigurður Harðarson
Fulltrúi í starfshóp til þess að fylgja
eftir tillögum í Menningarstefnu í
mannvirkjagerð:
Dennis Davíð Jóhannesson
Norræni byggingardagurinn:
Ásdís Ingþórsdóttir
Gæðaráð byggingariðnaðarins
Richard Ó. Briem
Starfshópur um byggingarlistasafn:
Pétur H. Ármannsson,
Logi Már Einarsson
Fagráð álhönnunarverkefnis með
sænskum álframleiðendum:
Laufey Agnarsdóttir
Samráðshópur um mótun
hönnunarstefnu Íslands:
Guðrún Ingvarsdóttir
Valnefnd til Mies van der Rohe
verðlaunanna 2013:
Ástríður Magnúsdóttir,
Steinþór Kári Steinþórsson
Þórarinn Þórarinsson
Framtíðarhópur Samtaka sveitafélaga
á höfuðborgarsviðinu:
Aðalsteinn Snorrason
Guðrún Ingvarsdóttir

Fjöldi félaga og félagsgjöld

					
						
			
2009
2010
2011
2012
Heiðursfélagar		
2
2
3
Félagar búsettir á Íslandi
297
301
296
Félagar búsettir erlendis
32
34
35
Nemar			
86
67
65
Samtals:			
417
404
399
						
Karlar			
260
251
248
Konur			
157
153
151
Samtals				
404
399
						
Félagar sem greiða árgjald 284
256
248
Félagar 67 ára og eldri
46
52
56
Félagar sem gr.e. árgjald
9
10
5
Arkitektar í námi sem gr. útgáfugjaldj.		
3
Nýútskrifaðir arkitektar
20
19
12
Nemar				
67
65
						
						
Nýir félagar		
60
11
10
Úrsagnir			
10
10
14
						
Félagsgj. í vanskilum (millj) 0,75
0,9
1,7

2
307
26
56
391
242
149
391
256
55
4
2
9
65
11
12
1,8
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