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Bílastæði við Hengifossá

1 KYNNING
1.1 Útbjóðandi
Fljótsdalshreppur, sem er verkkaupi þessa verkefnis, í samstarfi við Arkitektafélag
Íslands, efnir til hönnunarsamkeppni um aðstöðubyggingu fyrir ferðamenn við
Hengifossá, nánasta umhverfi aðstöðubyggingarinnar, ásamt lausnum á hvíldar- og
útsýnisstöðum, hliðum og merkingum.

1.2 Aðdragandi
Hengifoss, Litlanesfoss og Hengifossárgljúfur eru náttúrufyrirbrigði sem mikilla vinsælda
njóta á Austurlandi og eru með fjölsóttustu viðkomustöðum ferðamanna í
landshlutanum. Gestafjöldi hleypur á tugum þúsunda á hverju ári og fer stöðugt
vaxandi.
Það er því brýn þörf á því að bæta aðstöðu við þennan vinsæla áfangastað
ferðafólks, frá því sem nú er.
Upp með Hengifossárgili liggur merktur göngustígur, sem hefur verið endurbættur í
áföngum og við þjóðveginn eru vatnssalerni, upplýsingaskilti og bílastæði. Yfir
sumartímann er þetta stæði fullt flesta daga.
Gerðar hafa verið kannanir á viðhorfi ferðafólks sem heimsækja staðinn og úttektir
hafa farið fram á ástandi svæðisins, göngustígum o.fl.

1.3 Markmið
Markmið hönnunarsamkeppninnar er að fá fram góða lausn til þess að bæta
aðstöðu ferðafólks á svæðinu og um leið að stuðla að vernd einstakra náttúruperla
og umhverfis þeirra.
Markmiðinu skal náð með því að reisa aðstöðubyggingu til að veita ferðafólki
þjónustu og upplýsingar og koma á heildstæðum lausnum á öllum mannvirkjum sem
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tengjast svæðinu. Stefnt er að því að bæta stíga, stiga og hlið á gönguleiðinni upp
undir Hengifoss og setja upp hvíldarstaði, skilti, merkingar o.s.frv.
Einnig er stefnt að því að ganga vel frá bílastæði við þjóðveginn.

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

Heildarmynd og staðaraðlögun:
Fyrirhugað aðstöðuhús þarf að falla vel að umhverfi sínu og hafa aðdráttarafl
sem slíkt, án þess þó að skera sig um of úr, en vera jákvæð viðbót við ásýnd
staðarins.
Lögð er áhersla á að öll mannvirki í nánasta umhverfi aðstöðuhússins, svo sem
útirými, skilti, bekkir, o.s.frv. hafi samsvörun í efnisvali, formi og áferð.

•

Þjónustubygging:
Aðstöðuhúsið þarf að leysa hlutverk sitt á sannfærandi hátt, með tilliti til flæðis,
dagsbirtu, aðgengis og innra skipulags.
Lögð er áhersla á að efnisval og tæknilausnir séu ákjósanlegar með tilliti til
stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar til lengri tíma litið. Lögð er áhersla á góð
tengsl milli úti- og innirýma. Aðgengi fyrir hreyfihamlaða er skilyrði.

•

Sveigjanleiki:
Lögð er áhersla á að unnt verði að stækka aðstöðuhúsið síðar, verði það talið
nauðsynlegt vegna aukins fjölda ferðafólks.

•

Vistvænar lausnir:
Lögð er áhersla á vistvænar lausnir, sérstaklega með tilliti til efnisvals, endingar
og viðhalds

Dómnefnd mun fjalla um allar tillögur sem metnar verða. Veitt verður umsögn um
lausnir höfunda, mismunandi einkenni tillagna dregin fram og álit dómnefndar á
þeim birt.
Auk umsagna um tillögurnar mun dómnefnd veita verðlaun þeirri / þeim tilögum sem
hún telur bestar, eins og tilgreint er í samkeppnislýsingunni og leggja til innkaup
tillagna til viðbótar, ef efni þykja standa til.
Dómnefnd mun leggja til við verkkaupa að gengið verði til samninga um
fullnaðarhönnun við höfund þeirrar tillögu sem talin verður best.
Niðurstöður dómnefndar verða gefnar út á vefsíðu Fljótsdalshrepps, www.fljotsdalur.is
og á vefsíðu Arkitektafélags Íslands, www.ai.is.

1.5 Tegund og tilhögun samkeppni
Samkeppnin er opin framkvæmdakeppni um hönnun aðstöðubyggingar, umhverfis
hennar og lausna vegna nauðsynlegra mannvirkja við gönguleiðina sunnan
Hengifossárgils, frá aðstöðubyggingu / bílastæði og upp með gilinu, svo sem hvíldarog útsýnisstaða, skilta og hliða.

1.6 Verðlaun
Til veitingar verðlauna hefur dómnefnd til ráðstöfunar kr. 2.000.0000.
Þar af verða fyrstu verðlaun eigi lægri en kr. 1.500.000 (án vsk).
Að auki getur dómnefnd veitt 2. verðlaun að hámarki kr. 500.000 (án vsk).
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1.7 Tungumál
Tungumál samkeppninnar er íslenska. Allur texti innsendra tillagna skal vera á
íslensku.

1.8 Gögn vegna samkeppninnar
•

Keppnislýsing þessi

•

Fylgiskjal 1:

Deiliskipulag fyrir Hengifoss, uppdráttur

•

Fylgiskjal 2:

Greinargerð með deiliskipulagi

•

Fylgiskjal 3:

Fornleifaskýrsla

•

Fylgiskjal 4:

Hæðarmælingar byggingarreits og bílastæðis

• Fylgiskjal 5:
Loftmynd af keppnissvæðinu
Að auki, ljósmyndir af núverandi bílastæði og aðkomu
Trúnaðarmaður keppninnar afhendir keppendum samkeppnisgögn með aðgangi að
lokuðu vefsvæði (Dropbox).

Hengifoss (www.epivity.net)
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2 LÝSING VERKEFNIS
2.1 Almenn atriði
Fyrirhugað er að reisa aðstöðuhús við Hengifossárgil, til þess að bæta aðstöðu
ferðamanna sem sækja Hengifossárgljúfur og fossaröðina í Hengifossá heim.
Þá er áformað að endurbæta stíga upp með gljúfrinu og koma þar fyrir nýjum
skiltum, hvíldar- og útsýnisstöðum og hliðum, auk þess sem stígarnir sjálfir verða
endurbættir.
Hanna skal aðstöðuhúsið með vistvænar lausnir að leiðarljósi og leggja áherslu á
form og efnisval, sem miðar að því að byggingin aðlagist vel umhverfi sínu.
Ennfremur er ætlunin að samræma hönnun aðstöðuhúss og annarra mannvirkja á
svæðinu, svo sem skilta, hliða, hvíldar- og útsýnisstaða o.s.frv.

2.2 Samkeppnissvæðið
Samkeppnissvæðið er innan skipulagsmarka gildandi deiliskipulags sunnan
Hengifossár og tekur til bílastæðis, og gönguleiðarinnar þeim megin árinnar.
Hengifoss fellur niður í gljúfrið efst og er einn hæsti foss landsins, um 128 m hár. Neðar
í gljúfrinu er Litlanesfoss, sem skartar einstökum stuðlabergsmyndunum. Gljúfrið og
umhverfi þess er tilkomumikið svæði, sem laðar að sér tugi þúsunda ferðamanna ár
hvert.
Á bílastæði við þjóðveginn er lítil salernisaðstaða í eigu Ferðamálaráðs og verður hún
fjarlægð þegar ný aðstöðubygging tekur við. Gönguleið er frá bílastæði upp
meðfram gljúfrinu að sunnanverðu.
Á deiliskipulagsuppdrætti er sýnd önnur útfærsla á göngustíg en nú er. Ekki er ætlunin
að breyta legu núverandi göngustígs næst bílasæðinu í náinni framtíð. Þar eru
tröppur upp mesta brattan og eru þær í góðu ástandi.
Hengifossárgljúfur er á Náttúruminjaskrá (nr. 671) Umhverfisstofnunar.
Á bílastæðinu við þjóðveg 933 er nú salernisaðstaða og upplýsingaskilti.
Keppendur skulu sýna lausnir sem taka til aðstöðubyggingar, umhverfis þess og
bílastæðis. Einnig skulu keppendur sýna hugmyndir að útfærslu á einum hvíldar- og
útsýnisstað, dæmigerðu upplýsingaskilti og hliði á girðingu. Sömuleiðis er óskað eftir
lauslegri hugmynd að göngubrú yfir Hengifossárgil..

2.3 Náttúrufar og veðurfar
Gönguleiðin upp undir Hengifoss liggur mestanpart um þurrlent land og á köflum á
brún Hengifossárgils. Land er víðast hvar gróið, en á kafla liggur leiðin um lítt gróna
mela. Hvergi er tiltakanlega bratt. Fara þarf yfir læki á leiðinni og á efsta hluta
gönguleiðarinnar er farið niður í gilið og gengið um grýttan kafla.
Svæðið má teljast frekar snjólétt.
Á gönguleiðinni getur að líta mismunandi gróðursamfélög, eftir því hvar staldrað er
við.
Samkeppnissvæðið er að stærstum hluta ekki beitarfriðað nema vegsvæði
þjóðvegarins og eru girðingar og hlið á gönguleiðinni upp með Hengifossárgili.
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2.4 Byggingarreitur og aðkoma
Á gildandi deiliskipulagi er sýndur byggingarreitur og fyrirkomulag bílastæðis.
Byggingarreiturinn er 25 x 33 m að stærð.
Neðri hluti hans er flatlendur og í ámóta hæð
og bílastæðin framan við hann, en efri hlutinn
er nokkuð brött grasi gróin brekka. Nokkuð skýr
skil eru milli flatlendis og brekku (sjá skýringarmynd).
Í samkeppnisgögnum er að finna skrá með
hæðartölum bílastæðis og byggingarreits.

2.5 Starfsemislýsing, umfang og stærðir
Aðstöðuhúsinu er ætlað að rýma eftirtalið:
a. Rými fyrir upplýsingagjöf, kynningarefni og sölu minjagripa og einfaldra
veitinga
b. Rými fyrir rekstur hússins, svo sem geymslu, salerni fyrir starfsfólk og ræstiklefa
c. Almenningssalerni, sem unnt er að hafa aðgengileg, þótt önnur starfsemi sé
ekki í byggingunni, svo sem um lágannatíma. Gera skal ráð fyrir sex salernum,
þar af einu með aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Salerni skulu útfærð fyrir
gjaldtöku og unnt skal vera að halda þeim opnum fyrir almenning, þó önnur
starfsemi sé ekki í byggingunni.
Aðstöðuhúsið skal uppfylla skilyrði um aðgengi fyrir hreyfihamlaða.
Auk aðstöðubyggingar skal gera tillögu að staðsetningu sorpskýlis á hentugum stað.

2.6 Húsrýmisáætlun - stærðarviðmið
Lagnaklefi og ræsting ......................... 3 m²
Salerni fyrir starfsfólk ......................... 2-4 m²
Geymsla. ............................................ 4 m²
Salerni, alls ........................................ 25 m²
Afgreiðslu- og upplýsingarými .... 25-30 m²
Annað rými, gangar o.þh. ..................... 6 m²
Samtals, ........................................ 65-72 m²

2.7 Kostnaðarviðmið
Miða skal við að heildar byggingarkostnaður ásamt frágangi utanhúss fari ekki yfir
35 milljónir króna
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Horft yfir bílastæði og aðkomuaf stígnum upp með gilinu

Horft yfir bílastæði og aðkomu úr suðvesturátt
Frambrún byggingarreits er ca 2,5 m ofan við stéttina
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Hlið við upphaf gönguleiðar upp með gilinu

Hreinlætishús við bílastæði
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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 nr. 160/2010 og 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 .
Þátttakandi sem telur að fyrir hendi séu þau tengsl sem kveðið er á um skal tilkynna
trúnaðar- og umsjónarmanni samkeppninnar um það skriflega. Trúnaðar- og
umsjónarmaður samkeppninnar skal taka ákvörðun um það innan 10 daga hvort
viðkomandi dómnefndarmaður víki sæti eða aðrar viðeigandi ráðstafanir gerðar.

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

3.3 Keppnisgögn
Sjá kafla 1.8 hér að framan

3.4 Keppnistillögur
Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum:
a. Greinargerð, sem lýsir megininntaki tillögunnar, helstu forsendum og
markmiðum, helstu stærðum, uppbyggingu og efnisnotkun.
Greinargerð, ásamt skýringarmyndum og smækkuðum uppdráttum, skal
skilað í 6 eintökum hefti í arkarstærðinni A4. Greinargerð skal einnig skila
sem tölvutækri skrá (pdf).
Veggspjald í stærðinni A1 (standandi form)
Á veggspjaldi skal eftirfarandi koma fram:
•

Afstöðumynd í mælikvarða 1:500, af aðstöðuhúsi, nánasta umhverfi
þess, bílastæði og aðkomu

•

Grunnmynd aðstöðuhúss, útlit og sniðmynd(ir) í mkv. 1:200.
Á grunnmynd skal herbergjaskipan, húsgögn, hreinlætistæki o.s.frv.
ásamt fermetrastærð hvers rýmis skal koma fram. Keppendum er í
sjálfsvald sett að láta fjarvíddarmynd(ir) fylgja

•

Drög að dæmigerðum hvíldar- og útsýnisstað, hliði, upplýsingaskilti og
göngubrú

•

Skýringartexti eftir þörfum

3.5 Fyrirspurnir
Gert er ráð fyrir tveimur umferðum fyrirspurna:
Fyrri fyrirspurnarfrestur keppenda er 26.09.2016 og verður fyrirspurnum svarað
30.09.2016.
Síðari fyrirspurnafrestur keppenda er 15.11.2016 og verður fyrirspurnum svarað
18.11.2016.
Fyrirspurnir skal senda til trúnaðar- og umsjónarmanns dómnefndar. Hann mun
leggja afrit af þeim fyrir dómnefndina. Trúnaðar- og umsjónarmaður sendir síðan
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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
•

Tillögum skal skila til trúnaðar- og umsjónarmanns, á skrifstofu Arkitektafélags
Íslands að Aðalstræti 2, 101 Reykjavík eigi síðar en 28.11.2016 kl. 16:00 að
íslenskum tíma.
Trúnaðar- og umsjónarmaður tekur á móti tillögum á milli 13:00-16:00, en þeir
sem óska að skila tillögum fyrir þennan tíma, skulu hafa samráð við trúnaðarog umsjónarmann.
Við afhendingu tillögu til trúnaðar- og umsjónarmanns 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 trúnaðarog umsjónarmanns.
Auk framanskráðs skal keppandi tilkynna trúnaðar-og umsjónarmanni 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 skal senda með tölvupósti.

•

Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm 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.

Litlanesfoss (www.myphotoscapes.com)
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3.7 Dómnefnd
Dómnefnd skipa eftirtaldir fulltrúar:
Tilnefndir af útbjóðanda:
Þórhallur Pálsson arkitekt FAÍ
Steingrímur Karlsson
Tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Björn Guðbrandsson arkitekt FAÍ
Ritari dómnefndar:
Skúli Björn Gunnarsson

3.8 Trúnaðar- og umsjónarmaður
Trúnaðar- og umsjónarmaður er tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands.
Helga Guðjónsdóttir
Aðalstræti 2 - 101 Reykjavík
Símar 7802228 og 8483306
Netfang ai@ai.is

3.9 Úrslit
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum fyrir árslok 2016.
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 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.
Tillögurnar verða birtar á heimasíðum Arkitektafélags Íslands og Fljótsdalshrepps.

3.10 Rýnifundur
Haldinn verður rýnifundur um samkeppnina og tillögur keppenda og er stefnt að því
að fundurinn fari fram í janúar 2017.

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
Stefnt er að því að höfundur tillögu sem hlýtur fyrstu verðlaun verði ráðinn hönnuður
verkefnisins, ef viðunandi samkomulag næst milli hans og útbjóðanda.
Hafi sá er hlýtur fyrstu verðlaun ekki löggildingu þegar að samningum kemur, skal
hann tryggja samstarf við löggildan arkitekt.
Náist ekki samkomulag skal dómnefnd fjalla um málið og skila sérstöku áliti þar að
lútandi.
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