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1 KYNNING
1.1 Útbjóðandi
Borgarfjarðarhreppur, sem er verkkaupi þessa verkefnis, í samstarfi við Arkitektafélag
Íslands efnir til hönnunarsamkeppni um aðstöðubyggingu fyrir ferðamenn og
sjómenn við Borgarfjarðarhöfn og Hafnarhólma.
Samkeppnin er styrkt af Framkvæmdasjóð ferðamála.

1.2 Aðdragandi
Hafnarhólmi er stutt undan landi niður af bænum Höfn. Höfnin var byggð með þeim
hætti að brimvarnargarður var byggður mili lands og hólma og höfnin byggð í skjóli
hans.
Hafnarhólmi er nýttur af Hafnarbændum , enda er þar eitt mesta æðarvarp á
Austurlandi, lundabyggð og varpstaður fleiri sjófugla.
Með gerð hafnarinnar opnuðust einstakir möguleikar til fuglaskoðunar í Hafnarhólma
og eftir að byggður var útsýnispallur á hæsta kolli hans og annar að sunnanverðu
varð hólminn fljótt afar fjölsóttur viðkomustaður ferðamanna, enda er óvíða jafn góð
aðstaða til að njóta útsýnis yfir mikið fuglalíf og komast í návígi við lundann í
náttúrulegu umhverfi.
Borgarfjarðarhöfn hefur verið mörkuð skýr umhverfisstefna, sem staðfest er með því
að höfnin er handhafi bláfánans, alþjóðlegs merkis vistvænna hafna.

1.3 Markmið
Markmið hönnunarsamkeppninnar er að bæta aðstöðu sjómanna sem nýta höfnina
og ferðafólks sem sækja höfnina og Hafnarhólma heim - og styrkja með því enn
fremur sterka ímynd hafnarinnar sem slíkrar og staðarins sem áfangastaðar ferðafólks.
Bætt aðstaða felst m.a. í því að reisa 120 - 125 m² stóra þjónustubyggingu á
svæðinu. Stefnt er að því að nýbygging á þessum stað falli eins vel og kostur er að
aðstæðum á staðnum og verði aðdráttarafl sem slík og styrki um leið hafnarsvæðið
sem heild.
Jafnframt er stefnt að því að aðgreina, eftir því sem aðstæður leyfa, umferð
ferðamanna og starfsemi hafnarinnar sjálfrar, til að stuðla að góðri samnýtingu og að
forðast árekstra. Þetta verði gert með því að koma fyrir bifreiðastæðum og aðkomu
að nýbyggingunni fyrir ferðafólk uppi á brúninni austan hafnarinnar (sjá
skýringaruppdrátt)

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

Heildarmynd:
Byggingarreiturinn sem um ræðir er felldur inn í klettbrún sem er um 10 m há,
mælt frá vegi. Bygging á þessum stað þarf að falla vel að þessum sérstöku
aðstæðum og verða jákvæð viðbót í heildarmynd hafnarinnar og
Hafnarhólma. Því er lögð rík áhersla á góða staðaraðlögun og góða
byggingarlist, þannig að höfnin og umhverfi hennar ekki einungis haldi sínu
heildstæða og sérstaka yfirbragði, heldur verði sterkari og fegurri heild.
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•

Tvíþætt hlutverk:
Byggingin þarf að leysa á sannfærandi hátt tvíþætt hlutverk sitt, annars vegar
að þjóna þörfum sjómanna og hafnarinnar og hins vegar verða miðpunktur
þjónustu við ferðafólk sem sækir höfnina og Hafnarhólma heim.

•

Hagkvæmar lausnir sem henta staðnum:
Lögð er áhersla á að efnisval og tæknilausnir séu ákjósanlegar með tilliti til
stofn- og rekstrarkostnaðar, veðurs og seltu.

•

Innra skipulag og útsýni:
Lögð er áhersla á gott innra fyrirkomulag og að útsýnið yfir höfnina og
Hafnarhólma verði í lykilhlutverki. Lögð er áhersla á góðar lausnir milli úti- og
innirýma.

•

Sveigjanleiki:
Lögð er áhersla á að byggingin hafi sveigjanleika til að geta mætt breyttum
áherslum í nýtingu í framtíðinni, eða stækkun.

•

Vistvænar lausnir:
Lögð er áhersla á vistvænar lausnir, með tilliti byggingarframkvæmdanna sem
slíkra, rekstrar- og viðhaldskostnaðar.

Í niðurstöðum sínum mun dómnefnd fjalla almennt um allar tillögur sem metnar
verða. Veitt verður umsögn um lausnir höfunda, mismunandi einkenni tillagna dregin
fram og álit dómnefndar á þeim þeirra birt.
Auk umsagna um allar tillögurnar mun dómnefnd tilnefna þá tillögu sem hún telur
besta. Dómnefnd mun leggja til við vekkaupa að gengið verði til samninga um
fullnaðarhönnun við höfund þeirrar tillögu sem talin verður best. Auk þess áskilur
dómnefnd sér rétt til innkaupa á allt að tveimur tilögum til viðbótar.
Niðurstöður dómnefndar verða gefnar út á vefsíðu Borgarfjarðarhrepps,
www.borgarfjordureystri.is og á vefsíðu Arkitektafélags Íslands, www.ai.is.

1.5 Tegund og tilhögun samkeppni
Samkeppnin er opin framkvæmdakeppni um hönnun aðstöðubyggingar.
Útbjóðandi stefnir að því að fela þeim fullnaðarhönnun byggingarinnar, er fyrstu
verðlaun hlýtur.

1.6 Verðlaun
Veitt verða tvenn verðlaun:
1. verðlaun verða kr. 1.200.000
2. verðlaun verða kr. 600.000
Auk þess er dómnefnd heimilt að leggja til við verkkaupa að kaupa tillögur fyrir allt að
kr. 400.000

1.7 Tungumál
Tungumál samkeppninnar er íslenska. Allur texti innsendra tillagna skal vera á
íslensku.
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2 LÝSING VERKEFNIS
2.1 Almenn atriði
Fyrirhugað er að reisa aðstöðuhús við bátahöfnina á Borgarfirði eystra, til þess að
annars vegar bæta aðstöðu sjómanna og hafnarinnar og hins vegar til móttöku
ferðamanna sem sækja höfnina og Hafnarhólma heim.
Hanna skal bygginguna með vistvænar lausnir að leiðarljósi og leggja áherslu á form
og efnisval sem hentar staðnum og þolir vel seltu og veður. Form og efnisval skal
einnig taka mið af því að byggingin aðlagist vel umhverfi sínu.
Einnig skal sýna í höfuðatriðum fyrirkomulag bílastæða og gönguleiða frá bílastæði
að aðstöðuhúsi. Einnig skal sýna hugmynd að staðsetningu plans fyrir bátavagna.
Í Hafnarhólma hafa verið útsýnispallar til fuglaskoðunar um nokkurra ára skeið. Skilyrði
til að skoða lunda, ritu, æðarfugl og fleiri fugla í návígi er einstök á landsvísu og
dregur að mikinn og vaxandi fjölda ferðamanna. Höfnin sjálf og umgjörð hennar er
fögur og heildstæð.
Borgarfjarðarhöfn er handhafi bláfánans, og skulu keppendur taka mið af því.
Huga skal að stefnu sem fram kemur í ritinu „Menningarstefna í mannvirkjagerð,
Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist“ (sjá kafla 3.3, lið g).
Byggingunni og umhverfi hennar er ætlað að styrkja bátahöfnina á Borgarfirði eystra
sem ferðamannastað, en búast má við áframhaldandi fjölgun ferðamanna árið um
kring. Einnig á byggingin að bæta aðstöðu sjómanna.
Jafnframt er ætlunin að bætt aðstaða sem fæst með byggingunni stuðli að því að
síður verði árekstrar milli hins tvíþætta hlutverks, hafnar og bátaútgerðar annars vegar
og ferðaþjónustu hins vegar.
Byggingin sem slík verði aðdráttarafl, til viðbótar við fagra bátahöfn og einstakar
aðstæður til að skoða fuglalíf í návígi.

2.2 Keppnissvæðið
Keppnissvæðið er afmarkað á skýringaruppdrætti (sjá kafla 3.3, lið b).
Svæðið nær yfir byggingarreit, áformaðar aðkomuleiðir að honum og svæði fyrir
bílastæði ferðafólks og plan fyrir bátavagna.

2.3 Náttúrufar og veðurfar
Keppnissvæðið er að segja má fyrir opnu hafi. Brimasamt er í öllum norðlægum
áttum utan við Hafnarhólma og brimvarnargarðinn. Seltuáhrif á byggingar og
mannvirki á keppnissvæðinu eru veruleg.
Af klettabrúninni austan við höfnina er frábært útsýni yfir höfnina, Hafnarhólma og
fjallahringinn umhverfis Borgarfjörð og staðurinn er einstakur til að njóta sólarupprásar
og sólarlags um lágnættið að sumarlagi.
Austur af keppnissvæðinu taka við tún jarðarinnar Hafnar.

2.4 Byggingarreitur, aðkoma og umhverfi
Byggingarreitur innan keppnissvæðisins er sýndur á skýringaruppdrætti (sjá kafla 3.3,
lið b ).Gert er ráð fyrir að fleygað verði skarð inn í klettabrúnina þar sem
byggingarreiturinn er og byggingunni verður komið þar fyrir, þannig að aðkoma að
henni verði bæði að vestan frá veginum að höfninni og að austan, frá nýrri aðkomu
sem tengd verður bílastæðum uppi á brúninni.
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Gert er ráð fyrir að byggingin verði þrjár hæðir og að þak hennar verði í svipaðri hæð
og klettbrúnin austan við hana. Til greina gæti komið að nýta þak byggingarinnar
sem útsýnisstað.

2.5 Starfsemislýsing
Jarðhæð byggingarinnar er ætlað að rýma eftirtalið:
a. Geymslu fyrir lyftara og aðstöðu til hleðslu á rafgeymum
b. Geymslu fyrir hluta búnaðar Björgunarsveitarinnar Sveinunga og ýmislegt sem
tengist höfninni sjálfri
c. Aðstöðu fyrir hafnarvörð, með útsýni yfir hafnarvog.
d. Klefa fyrir rafmagnstöflu, lagnainntak og varmadælu.
Miðhæð byggingarinnar er ætlað að rýma eftirtalið:
a. Snyrtiaðstöðu fyrir sjómenn, tvö salerni og tvær sturtur og búningsklefa
b. Einfalda veitingaaðstöðu,
Efstu hæð byggingarinnar er ætlað að rýma eftirtalið:
a. Sýningar- og móttökurými með góðu útsýni og aðstöðu til að koma fyrir
fræðsluefni, náttúrugripum.
b. Salerni fyrir hreyfihamlaða

2.6 Húsrýmisáætlun - stærðarviðmið
Jarðhæð:
Lagnaklefi ........................................... 2-4 m²
Lyftarageymsla ................................ 8-10 m²
Geymsla fyrir björgunarbúnað o.fl. ...... 14 m²
Hafnarvörður .......................................... 5 m²
Sorpgeymsla ........................................ 6 m²
Miðhæð:
Snyrtingar og sturtur .............................. 10 m²
Eldhús og einföld veitingaaðstaða ..... 28 m²
Ræstiklefi ............................................ 2 m²
Efsta hæð:
Salerni fyrir fatlaða ............................... 6 m²
Sýningar- og móttökurými .................. 40 m²
Heildarstærð, viðmið ............. ~ 120-125 m²

2.7 Kostnaðarviðmið
Miða skal við að heildar byggingarkostnaður fari ekki yfir 36 - 40 milljónir króna
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3 TILHÖGUN SAMKEPPNINNAR
3.1 Þátttökuréttur
Rétt til þátttöku hafa arkitektar sem fengið hafa löggildingu sbr. lið a í 25. gr. laga um
mannvirki og hönnunarteymi eða arkitektastofur / hönnunarteymi sem hafa á að
skipa arkitekt með áðurnefnda löggildingu.
Auk fulltrúa í dómnefnd er þátttaka óheimil þeim sem rekur teiknistofu með
dómnefndarfulltrúa, vinnur að verkefnum með honum eða er honum nátengdur.
Vafatilfelli skal bera undir stjórn Arkitektafélags Íslands .

3.2 Afhending keppnisgagna
Keppnislýsing og keppnisgögn verða afhent með aðgangi að keppnislýsingu þessari
og fylgigögnum á Dropbox.

3.3 Keppnisgögn
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Keppnislýsing þessi
Skýringaruppdráttur yfir keppnissvæðið
Loftmynd á stafrænu formi
Hæðarlínugrunnur á stafrænu formi
Hæðarmældir punktar á hafnarsvæðinu
Ljósmyndir af svæðinu
Ritið „Menningarstefna í mannvirkjagerð, Stefna íslenskra stjórnvalda í
byggingarlist“

3.4 Keppnistillögur
Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum:
a. Greinargerð, sem lýsir megininntaki tillögunnar, helstu forsendum og
markmiðum og gerð grein fyrir helstu stærðum, uppbyggingu og
efnisnotkun. Greinargerðin skal koma fram á tillöguuppdráttum, en einnig
skal henni skilað í 6 eintökum í arkarstærðinni A4. Heimilt er að birta
smækkuð afrit uppdrátta í greinargerð.
b. Afstöðumynd í mælikvarða 1:500, sem sýnir keppnissvæðið allt og helstu
drætti í keppnistillögunni
c. Grunnmyndir allra hæða í mkv. 1:200 sem sýna herbergjaskipan, húsgögn,
hreinlætistæki o.s.frv. ásamt fermetrastærð hvers rýmis
d. Sniðmyndir
e. Keppendum er í sjálfsvald sett að láta fjarvíddarmynd(ir) fylgja með
Keppnistillögur skal birta á einu spjalid í stærðinni A1 (standandi eða liggjandi form).
Auk spjaldsins skulu keppendur senda inn bæklingi í A4-stærð, með texta tillögunnar
og skýringarmyndum og smækkuðum teikningum eftir þörfum.
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3.5 Fyrirspurnir
Gert er ráð fyrir tveimur umferðum fyrirspurna:
Fyrri fyrirspurnarfrestur keppenda er 20.07.2015 og verður fyrirspurnum svarað
31.07.2015.
Síðari fyrirspurnafrestur keppenda er 07.08.2015 og verður fyrirspurnum svarað
14.08.2015.
Fyrirspurnir skal senda til trúnaðarmanns dómnefndar. Hann mun leggja afrit af þeim
fyrir dómnefndina. Trúnaðarmaður sendir síðan öllum skráðum keppendum allar
fyrirspurnir, ásamt svörum dómnefndar til þess heimilisfangs, sem gefið var upp þegar
keppnisgögn voru sótt.

3.6 Skilafrestur, merking og afhending tillagna
1.

2.

3.

4.

Tillögum skal skila til trúnaðarmanns, á skrifstofu Arkitektafélags Íslands að
Vonarstræti 4 b, 101 Reykjavík eigi síðar en 07.09.2016 kl. 16:00 að íslenskum
tíma.
Trúnaðarmaður tekur á móti tillögum á milli 14:00-16:00, en þeir sem óska að
skila tillögum fyrir þennan tíma, skulu hafa samráð við trúnaðarmann.
Við afhendingu tillögu til trúnaðarmanns fær keppandi kvittun merkta
auðkennistölu tillögunar.
Nægilegt er að tillögum sé komið í póst eða flugafgreiðslu fyrir lok skilafrests,
enda skal vottorð um það frá hlutaðeigandi afgreiðslumanni sent til
trúnaðarmanns.
Auk framanskráðs skal keppandi tilkynna trúnaðarmanni innan sólarhrings að
tillaga hafi verið send.
Í tilkynningunni skal koma fram auðkennistala tillögunar. Tillögum verður ekki veitt
viðtaka lengur en fimm dögum eftir að skilafresti lýkur.
Aðsendar tillögur skal senda á heimilisfang trúnaðarmanns, sjá lið 3.8 . Kvittun fyrir
móttöku aðsendra tillagna verður send með tolvupósti.
Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm í hægra horni
að neðan. Gera skal gerð grein fyrir upphengingu tillögunnar í hægra horni að
neðan.
Ógegnsætt umslag, merkt sömu fimm stafa tölu skal fylgja tillögunni. Í umslaginu
skal vera miði með nafni, heimilisfangi og símanúmeri höfundar eða höfunda og
samstarfsmanna.
Tillögum skal skila ósamanbrotnum og í flötum umbúðum. Umbúðir tillögu skal
merkja á sama hátt og tillöguna.
Tillögum í ramma eða gleri verður ekki veitt viðtaka.
Ófrávíkjanleg skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd, er að henni
sé skilað á réttum tíma og nafnleyndar sé gætt skv. samkeppnisreglum
Arkitektafélags Íslands.

8

Aðstöðubygging fyrir ferðamenn og sjómenn, Borgarfirði eystra

Samkeppnislýsing

3.7 Dómnefnd og ritari dómnefndar
Dómnefnd skipa eftirtaldir fulltrúar:
Tilnefndir af útbjóðanda:
Þórhallur Pálsson arkitekt FAÍ
Kristján Helgason tæknifræðingur
Tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Logi Már Einarsson arkitekt FAÍ
Ritari dómnefndar:
Arngrímur Viðar Ásgeirsson, framkvæmdastjóri

3.8 Trúnaðarmaður
Trúnaðarmaður er tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands.
Helga Guðjónsdóttir
Arkitektafélag Íslands
Vonarstræti 4B, Reykjavík
Sími 551 1465 / GSM 848 3306
Netfang ai@ai.is

3.9 Úrslit
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum fyrir 21.09.2015.
Strax og nafnleynd hefur verið rofin verður höfundum verðlaunatillagna sérstaklega
tilkynnt um niðurstöðu dómnefndar.
Fréttatilkynning um úrslit verður birt í fjölmiðlum. Í henni mun koma fram hvaða tillögur
voru verðlaunar og hverjir höfundar þeirra eru. Jafnframt verður þess getið ef um
innkeyptar eða athyglisverðar tillögur er að ræða.
Dómnefnd mun leggja áherslu á að gefa út heildarumsögn um keppnina.
Haldin verður sýning á öllum keppnistillögum sem koma til dóms, við fyrsta tækifæri
eftir að dómnefnd lýkur störfum. Tillögurnar verða sýndar með höfundarnafni.

3.10 Rýnifundur
Haldinn verður rýnifundur um samkeppnina og tillögur keppenda og er stefnt að því
að fundurinn fari fram 12.10.2015.

3.11 Varðveisla keppnistillagna
Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur afhentar til varðveislu að
sýningu lokinni.
Eigendur tillagna munu hafa aðgang að þeim, að höfðu samráði við starfsfólk
safnsins.

3.12 Hagnýting keppnistillagna
Höfundur fyrstu verðlauna verður ráðinn hönnuður verkefnisins, ef viðunandi
samkomulag milli hans og útbjóðanda næst.
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