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DÓMNEFND OG DÓMSTÖRF

Ákveðið hefur verið að reisa nýtt hjúkrunarheimili í Sveitarfélaginu Árborg, Selfossi.
Fylgt skal þeirri hugmyndafræði að búa heimilismönnum vistlegt heimili þar sem
mannréttindi, mannúð og virðing eru að heiðri höfð. Umhverfi, aðstæður og skipulag á
hjúkrunarheimilinu skal byggt á þeirri meginreglu að íbúum sé, eins og kostur er, gert
kleift að taka þátt í sem flestum athöfnum daglegs lífs og ákvörðunum sem varða þá sjálfa
og þeirra nánasta umhverfi. Gert er ráð fyrir litlum einingum sem skiptast annars vegar í
rúmgott einstaklingsrými fyrir hvern og einn og hins vegar í sameiginlegt rými fyrir íbúa og
starfsfólk viðkomandi einingar með eldunaraðstöðu, borðstofu og dagstofu. Í viðmiðum
er gert ráð fyrir að hámarki 65 m2 brúttórými fyrir hvert hjúkrunarrými. Heildarstærð
50 rýma hjúkrunarheimilis verður því að hámarki 3250 m2. Stefnt er að því að útboð á
verklegum framkvæmdum verði auglýst síðari hluta sumars 2018 og að heimilið verði
tekið í notkun vorið 2020.

Samkeppnin var hönnunarsamkeppni, það er framkvæmdasamkeppni, og var opin
öllum sem uppfylltu skilyrði samkeppnislýsingar. Hún var auglýst í dagblöðum
hérlendis, á vef Ríkiskaupa og á EES-svæðinu í lok maí 2017. Skilafrestur var 5.
september 2017. Sautján tillögur bárust og voru þær allar metnar. Formlegir fundir
dómnefndar voru sextán, auk vinnufunda.

Verkkaupar eru velferðarráðuneytið og Sveitarfélagið Árborg. Samkeppnin var unnin í
samvinnu við Arkitektafélag Íslands. Dómnefndarfulltrúar voru tilnefndir af verkkaupum
og Arkitektafélagi Íslands. Dómnefnd hóf störf í lok mars 2017.

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt FAÍ
Gunnar Sigurðsson, arkitekt FAÍ

Alls bárust sautján tillögur og mat dómnefnd tillögurnar samkvæmt áherslum og
markmiðum samkeppnislýsingar hönnunarsamkeppninnar.

Ritari dómnefndar og verkefnastjóri:
Sigurður Norðdahl, byggingarverkfræðingur frá Framkvæmdasýslu ríkisins

Dómnefnd vill þakka tillöguhöfundum fyrir frjóar og fjölbreyttar hugmyndir sem jafnan
voru skýrar og vel fram settar.

Trúnaðar- og umsjónarmenn dómnefndar:
Gísli Þór Gíslason, verkefnastjóri hjá Ríkiskaupum
Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ, var honum til aðstoðar

Dómnefnd skipuðu eftirtaldir aðilar:
Tilnefndir af verkkaupum:
Bryndís Þorvaldsdóttir, sérfræðingur hjá velferðarráðuneytinu
Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdarstjóri Sveitarfélagsins Árborgar
Kristján Sigurðsson, forstjóri Sólvangs og Sunnuhlíðar

Ráðgjafi dómnefndar:
Ármann Óskar Sigurðsson, byggingartæknifræðingur frá Framkvæmdasýslu
ríkisins

3

NIÐURSTAÐA DÓMNEFNDAR
Við val sitt lagði dómnefnd áherslu á lausnir með góðu innra skipulagi og
heimilislegu yfirbragði ásamt aðstöðu til útivistar, þar sem aðgengi og öryggismál
væru höfð að leiðarljósi og góð vinnuaðstaða fyrir starfsmenn væri tryggð.
Horft var til þess að byggingin væri hagkvæm með hliðsjón af framkvæmda- og
rekstrarkostnaði byggingarinnar. Þá var einnig horft til þess hvort byggingin félli
vel að umhverfi sínu og endurspeglaði vandaða byggingarlist. Stækkunar- og
viðbyggingarmöguleikar voru auk þess skoðaðir og metnir.
Lagt er til að þrjár tillögur hljóti verðlaun en þær svara að mati dómnefndar best
þeim væntingum sem lýst er í samkeppnislýsingu. Dómnefnd leggur einnig til
að tvær tillögur hljóti viðurkenningu með peningaverðlaunum. Þær tillögur sýna
með mismunandi hætti áhugaverðar lausnir eða atriði sem dómnefnd þykir rétt
að vekja athygli á.
Tillögur að vinningshöfum
1. verðlaun, kr. 5.000.000 kr., tillaga nr. 02, auðkennisnúmer 57282
2. verðlaun, kr. 3.000.000 kr., tillaga nr. 03, auðkennisnúmer 08102
3. verðlaun, kr. 2.000.000 kr., tillaga nr. 14, auðkennisnúmer 47687
Tillögur sem lagt er til að hljóti viðurkenningu með peningaverðlaunum
Viðurkenning, kr. 500.000 kr., tillaga nr. 01, auðkennisnúmer 37073
Viðurkenning, kr. 500.000 kr., tillaga nr. 08, auðkennisnúmer 21112
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Reykjavík 6. október 2017

ALMENN UMSÖGN DÓMNEFNDAR
Áherslur dómnefndar
Í samkeppnislýsingu er áherslum dómnefndar lýst með eftirfarandi hætti:
„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:
• Að fá fram hugmyndir að vistlegu heimili fyrir einstaklinga sem þurfa á langvarandi umönnunar- og hjúkrunarþjónustu að halda.
• Að skapa góð rými til útivistar fyrir heimilismenn og góða aðkomu að lóð.
• Að herbergi einstaklinga séu haganlega útfærð og tryggð sé góð vinnuaðstaða starfsmanna.
• Að horft sé til framtíðar í tæknilegum lausnum er auðveldað geta daglegt líf heimilisfólks og vinnu starfsmanna.
• Að ytra og innra fyrirkomulag sé til fyrirmyndar hvað varðar aðgengi og öryggismál.
• Að byggingin verði hagkvæm með hliðsjón af framkvæmda- og rekstrarkostnaði byggingarinnar.
• Að húsnæðið tryggi hagkvæmni í daglegum rekstri eins og í starfsmannahaldi. Þar er meðal annars átt við að starfsfólk geti
		 haft góða yfirsýn innan eininga og á milli eininga og jafnframt að helstu vegalengdir verði sem stystar.
• Að nýbyggingin endurspegli vandaða byggingarlist er fellur vel að umhverfi sínu.
• Að umhverfissjónarmið og vistvæn hönnun verði höfð að leiðarljósi við útfærslu byggingar og lóðar.
Einnig var horft til þess að frekari uppbygging hjúkrunarrýma væri möguleg á lóðinni síðar og að fram kæmu hugmyndir að
stækkunarmöguleikum byggingarinnar, til dæmis að unnt væri að byggja við hana síðar meir.
Í umsögn dómnefndar hér á eftir er fjallað sérstaklega um hverja tillögu fyrir sig og henni gefin umsögn.
Dómnefnd fór í upphafi yfir allar tillögur. Að því loknu varð hún sammála um að taka eftirtaldar fimm tillögur til frekari skoðunar, það er
nr. 1, 2, 3, 8 og 14.
Dómnefnd valdi að lokum þrjár tillögur sem verðlaunatillögur og tvær tillögur til viðurkenningar með peningaverðlaunum.
Þrjár fyrstu tillögur voru stærðarreiknaðar af Framkvæmdasýslu ríkisins og voru þær allar innan stærðarmarka.
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LISTI YFIR TILLÖGUR
Vinnunúmer dómnefndar, auðkennisnúmer tillögu, verðlaun og viðurkenningar
TILLÖGUR
Tillaga 1
Tillaga 2
Tillaga 3
Tillaga 4
Tillaga 5
Tillaga 6
Tillaga 7
Tillaga 8
Tillaga 9
Tillaga 10
Tillaga 11
Tillaga 12
Tillaga 13
Tillaga 14
Tillaga 15
Tillaga 16
Tillaga 17
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37073
VIÐURKENNING 500.000
57282 1. VERÐLAUN 5.000.000
08102 2. VERÐLAUN 3.000.000
11094
12314
16617
21066		
21112
VIÐURKENNING 500.000
22380
24791
31401
37697
46925
47687 3. VERÐLAUN 2.000.000
73154
74182
85156

SAMKEPPNISTILLÖGUR
UMSÖGN DÓMNEFNDAR

1. VERÐLAUN

Tillaga nr. 2 Auðkenni 57282 – verðlaun 5.000.000 kr.

HÖFUNDAR:
Urban arkitektar ehf. og LOOP architects aps.
Guðmundur Gunnarsson
Gunnþóra Guðmundsdóttir
Michael Blikdal Erichsen
Mette Nymann
Morten Nymann
Toke Skeldal
Kristian Gatten

Tillagan gerir ráð fyrir hringlaga húsi á tveimur hæðum. Aðkoma er úr suðri og um yfirbyggðan inngang, þaðan eru
sjónræn tengsl um aflokað sameiginlegt garðrými. Ásýnd er lárétt, fáguð og látlaus. Hringnum er haganlega skipt
upp í þrjú megin svæði. Á fyrstu hæð er aðkoma og þjónusturými ásamt tveimur heimiliseiningum og á annarri hæð
eru þrjár heimiliseiningar. Heimiliseiningarnar tengjast um aðgengi að sameiginlegum útivistarsvæðum og lóðrétta
samgönguása. Á 1. hæð er aðgengið út í garð en út á svalir á 2. hæð. Heildarskipulagið er skýrt og með björtum
göngum. Hægt er að komast að hverri einingu án þess að fara um aðra þó svo að einn gangur tengi öll rými hvorrar
hæðar. Höfundar loka af hverja álmu fyrir sig, tengja þau útivistarsvæðum og skapa þannig minni afmörkuð rými
og heimilislegan brag. Sameiginleg svæði eru miðlæg og hægt er að samnýta svæði milli eininga. Útsýni er gott frá
sameiginlegum rýmum.
Einstaklingsrýmin eru vel leyst og hverfast um sameiginlegt rými yfir sveigðan ganginn. Þó þau tengist sameiginlega
ganginum eru einingarnar aflokaðar og gengið er beint að borð- og setustofu í flestum tilfellum. Herbergin eru
trapisulaga og opnast að úthlið hússins þar sem við tekur útsýni og er aðgengi að einkasvölum úr öllum herbergjum.
Salerni snúa að rúmstæði og starfsaðstaða er góð. Innrétting sú er sýnd er á teikningum og þrívíddarmyndum telst
ekki heppileg þegar horft er til eðlis íbúasamsetningarinnar, þó nútímaleg og skilvirk sé.
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Sameiginlegt garðrými gefur fyrirheit um skjólgott og aðlaðandi umhverfi sem hentað getur til fjölbreyttrar útiveru,
samverustunda og þjálfunar.
Efnisval er stílhreint og náttúrulegt í nýnorrænum stíl. Timburlistar fá að veðrast, náttúruleg viðarklæðning og
staðsteyptir útveggir falla vel að nærumhverfi sínu og höfundar hafa lagt áherslu á heildræna og sjálfbæra nálgun.
Hönnun byggingar og efnisval falla vel saman og bera með sér sterka sýn og skýra hugsun höfunda.
Byggingin hentar einkar vel til rýmingar bæði inn í garð og út á einkasvalir hvers rýmis. Auk þess sem útisvæði eru á
milli allra eininga og hver íbúaeining er sér brunahólf.
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Skipulag hentar vel með tilliti til reksturs þar sem tvær einingar eru á jarðhæð og þrjár á þeirri efri. Við frekari
útfærslu er æskilegt að horft verði til nýtingar nútímatækni í þá átt að létta mönnun og auka þjónustustig við íbúa.
Viðbyggingar möguleikar eru vel leystir þar sem einni hæð er bætt ofan á bygginguna, annaðhvort að hluta eða
að öllu leyti. Inngarður og sameiginleg rými bera auka hæðina án þess að gengið sé á gæði þeirra. Mikilvægt er að
tæknilegar útfærslur geri ráð fyrir þessum möguleika til lengri tíma. Jafnframt sýna höfundar fram á að pláss er fyrir
aðra eins byggingu á lóðinni ef þörf krefur.
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2. VERÐLAUN

Tillaga nr. 3 Auðkenni 08102 – verðlaun 3.000.000 kr.

HÖFUNDAR:
ANDERSEN & SIGURDSSON ARKITEKTER
Ene Cordt Andersen
Þórhallur Sigurðsson
Kim Bendsen
Aspasia Balta
TEIKN ARKITEKTAÞJÓNUSTA
Steinar Sigurðsson
Soffía Valtýsdóttir
Ráðgjafar, aðstoð:
Carsten E. Holgaard
Fractal Mind

Tillagan byggir á fimm einingum eða „bæjum“ sem raðast austarlega á lóð meðfram sameiginlegum tengigangi.
Innan hvers „bæjar“ er inngarður sem nýtist til útiveru og raðast sameiginleg rými og einstaklingsrými í kringum
garðinn. Byggingin er á einni hæð.
Yfirbragð tillögunnar er heimilislegt og hugmynd um „bæi“ með sérkenni skemmtileg og raunhæf þó það sé ekki útfært
nánar í myndefni. Aðkoma er ágæt en nokkuð löng leið er frá aðalinngangi norðan megin til syðstu einingarinnar.
Inngarðar eru aðlaðandi til útivistar og líklegir til að njóta bæði sólar og skjóls. Sameiginleg rými eininga eru björt og
með góð sjónræn tengsl að einstaklingsíbúðum. Uppskipting setustofu í tvennt innan hverrar einingar getur orkað
tvímælis. Eldhúsinnrétting í sameiginlegu rými er helst til lítil. Gönguleiðir milli eininga eru nokkuð langar og yfirsýn
milli þeirra ekki eins og best verður á kosið. Einstaklingsrýmin eru björt og gluggaútskot og verönd aðlaðandi og
heimilisleg. Baðherbergi þarf að skoða betur en æskilegt væri að dyr snéru að svefnsvæði fremur en anddyri til að
einfalda vinnutilhögun og notkun lyftubúnaðar.
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Útlit byggingar er einfalt og látlaust með misháum byggingarhlutum og tímalausu efnisvali. Byggingin er frekar
einföld og gefur fyrirheit um hagkvæmni í byggingu með einingum sem endurteknar eru. Þar sem byggingin er á
einni hæð er hún hagkvæm með tilliti til rýmingar og krefst ekki samtengdra öryggiskerfa.
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Byggingin tekur nokkuð mikið pláss á lóðinni og stækkunarmöguleikar eru ekki góðir nema með því að byggja nýjar
einingar norðan megin við sjúkrahúsið án greiðrar tengingar við nýju bygginguna. Byggingin og bílastæðin ná yfir
annan hólinn og við stækkun fer hún yfir þá báða sem telst ókostur.
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3. VERÐLAUN

Tillaga nr. 14 Auðkenni 47687 – verðlaun 2.000.000 kr.

HÖFUNDAR:
Sei ehf.
Barbara Sopolinska
Einar Hlér Einarsson
Shruthi Basappa

Tillagan byggir á óreglulegum hóp álma/renninga með mishalla og flötum þökum sem tengjast þvert um sameiginlegt
rými. Álmurnar eru á einni hæð, mislangar og brotna um ólík horn en hafa sömu stefnu. Ofan frá séð ganga langir
timburklæddir renningarnir með einhalla þaki þvert á lóðina og tengjast til helminga, í hvorn endann, með flötu þaki.
Þessi flötu þök afmarka að hluta sameiginleg íverurými sem tengjast fyrir miðju húsinu um breiðan gang.
Sameiginlegt svæði hjúkrunarheimilisins er óreglulegt miðrými sem tengir vestlæga þjónustueininguna fimm
heimiliseiningum. Rýmið er opið og vel sést út og á milli eininga. Þar er fjöldi horna og króka þar sem höfundar gera
ráð fyrir borðum og íverurýmum og er hugmyndin að miðrýmið sé fljótandi tengi- og félagsrými. Sameiginleg svæði
íbúðaeininganna liggja að miðrýminu og þar inn af er breiður íbúðargangur með einstaklingsrými til beggja handa
og glugga við enda gangsins. Samspil miðrýmis, setustofa og herbergisganga og upplausn hefðbundinna ganga er
höfundum hugleikið og kemur það fram í texta frekar en grunnmynd. Dómnefnd telur þó að hætt sé við að óræð
rýmismyndun og fljótandi mörk almennings og einkarýma uppfylli ekki áherslur forsagnar um heimilisbrag.
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Höfundar skilja nánari útfærslu á miðrýmum eftir óræða sem býður upp á frekari útfærslu á síðari stigum. Gönguleiðir
eru stuttar innan eininga og yfirsýn góð enda herbergi til beggja handa. Gönguleiðir eru nokkuð langar á milli eininga
en að því er virðist er yfirsýn einnig góð þar á milli sem gæti þó breyst ef gerð verður krafa um að loka af einingum
með veggjum að sameiginlegum gangi. Sameiginlegu rýmin og einstaklingsrýmin í hverri einingu eru vel skipulögð
en umhverfið ekki heimilislegt.
Aðkoma í einkarýmin er nokkuð þröng, færa þarf inngang í baðherbergin þannig að hann snúi að rúmstæði og engir
útivistarmöguleikar eru fyrir hendi í einstaklingsrýmunum. Útsýni úr þeim er einnig af skornum skammti þar sem
einungis er einn gluggi á útvegg. Útlit byggingarinnar er ekki skýrt þó efnisnotkun sé einföld. Byggingin er á einni
hæð og að því leyti hagkvæm með tilliti til rýmingar og tæknikerfa. Nokkuð var rætt um hvort í tillögunni kæmi fram
einhvers konar lokun og afmörkun á milli sérhverra eininga og sameiginlegs gangs sem ljóst er að muni þurfa vegna
brunahólfunar.
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Tillagan mætir vel því markmiði forsagnar að vera hagkvæm með tilliti til framkvæmda- og rekstrarkostnaðar
byggingarinnar og starfsmannahalds. Tillagan veitir möguleika á góðri yfirsýn milli eininga og samnýtingu starfsfólks.
Litavalið fékk sína umfjöllun og var dómnefndin ekki einhuga um kosti þess og galla. Tillagan er fallega framsett og
mikil natni lögð í myndir og litaval. Byggingin tekur stórt pláss á lóðinni og stækkunarmöguleikar eru ekki kynntir.
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VIÐURKENNING
HÖFUNDAR:
NORD Architects / ARKITEÓ

Ráðgjafar, aðstoð:
Auður Hreiðarsdóttir
Einar Ólafsson
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Tillaga nr. 1 Auðkenni 37073 – 500.000 kr.

Heildartillagan byggir á þriggja hæða byggingu með tveimur skjólgóðum inngörðum sem einingar raðast í kringum.
Sameiginleg rými eininga snúa að görðunum en hafa einnig sjónræna tengingu við landslag og aðgengi að verönd
eða svölum. Byggingin hefur einfalt og látlaust yfirbragð.
Einstaklingsrýmin og sameiginlegu rýmin eru vel skipulögð og gefa fyrirheit um heimilislegt yfirbragð. Efnisval
að utan og innan er gott og kemur líklega vel út í LCC greiningu. Aðkoma og útivist er góð, en þó eru inngarðar
skuggsælir og fyrir vikið ólíklegt að þeir nýtist til útiveru að því marki sem lýst er.

Gönguleiðir milli eininga eru stuttar og yfirsýn er góð innan eininga sem og á milli þeirra. Gler að inngarði getur
verið ókostur fyrir suma íbúa og mikil innbyrðis innsýn milli eininga og hæð hugsanlega ókostur. Litlar svalir eru í
hverju einstaklingsrými sem er kostur bæði út frá loftun og nýtingarmöguleikum. Svalir eru þó of litlar til að nýtast
sem rýmingarleið. Byggingin er þrjár hæðir sem getur haft í för með sér aukinn kostnað við samtengd tæknikerfi og
rýming byggingar reynst þyngri í framkvæmd. Staðsetning byggingar er í skugga spítalans. Stækkunarmöguleikar
eru ekki skýrir nema að byggja nýja byggingu norðaustur af byggingunni.
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Helstu stærðir:
Heildarstærð 3.241,0 m² brúttó, 11.019,0 m³ brúttó, 65,0 m² brúttó á íbúa, íbúð 28,2
m² nettó, lofthæð 2,6 m ljósmál.
Efnisnotkun:

Staðsetning:
Hjúkrunarheimilið er lágreist þyrping fimm íbúðakjarna sem eru tengdir saman með
“lífæð” þar sem sameiginleg rými eru staðsett. Byggingin stendur suðaustan við
Heilbrigðisstofnun Suðurlands og fellur mjög vel að núverandi íbúðarbyggð og
náttúrunni. Þórishólar stinga upp kollinum við þyrpinguna og í inngörðum. Horft er til
framtíðar með þessari staðsetningu hjúkrunarheimilissins. Auðvelt er að bæta við
þremur íbúðarkjörnum norðan megin á lóðina og einnig að tengja við sjúkrahúsið, án
þess að skemma yfirbragð þyrpingarinnar. Færanlegar skrifstofur munu færast til
suðvesturs án mikils kostnaðar þar til framtíðarstaðsetning verður fundin. Mjög fín
framtíðartenging við sjúkrahúsið getur orðið með tengibyggingu norðan við núverandi byggingu. Allir íbúðarkjarnarnir eru eins upp byggðir á einni hæð til að ná fram
hagkvæmni í byggingu, hönnun og rekstri. Skipulag byggingarinnar bíður upp á að
stækka eða minnka sameiginlegu rýmin án þess að það hafi áhrif á íbúðakjarnana.

Leitast er við að hafa hlýlegt og náttúrulegt yfirbragð á byggingunni með vistvænu
efnisvali.
Aðal byggingarefnið er steinsteypa, einangruð að utan með steinull og klædd með
viði, múrhúðuð eða steinklædd. Útveggir íbúðanna eru viðarklæddir, stoðrýmin eru
múrhúðuð og settir viðarlistar utan á sem klifurjurtir vaxa á. Útveggir og innveggir við
aðalanddyri, skála og “lífæð” eru steinklæddir með grjóti úr Þórishólum. Gluggar eru
úr viði.
Þök eru öll flöt en þakgluggar eru hallandi á öllum sameiginlegu rýmun íbúðakjarnanna. Þök eru einangruð með steinull og klædd dúki. Þök á íbúðum eru grasi vaxin en
aðrir þakfletir eru með möl.
Léttir innveggir eru úr gifsi og málaðir, en loft íbúða og sameiginlegra rýma eru klædd
með hljóðísogsplötum með innfeldum raf- og loftræsibúnaði. Gólf eru lögð vinylplönkum (dúk) með viðarútliti.

GRÆNAMÖRK

HÖRÐUVELLIR

AU

Inngarðar
Megineinkenni svæðisins eru inngarðarnir; órjúfanlegir hluti af yfirbragði bygginganna og útisvæðum íbúðanna. Hver inngarður hefur sitt sérkenni og yfirbragð.
Yfirborðið er samspil hellumynstra, timburs og litaðra fallvarnarefna. Lagt hefur verið
áhersla á nútímalega hönnun sem jafnframt er hagkvæm í viðhaldi og rekstri. Þessir
garðar eru staðir töfra og ævintýra og örva öll skynfærin, svo sem sjónskyn, heyrnarskyn, lyktarskyn og snertiskyn.

SKÝRINGARMYNDIR 1:2000

AFÞREYING

Gróður
Gróður er stór hluti af yfirbragði svæðisins og notagildi - til fegrunar, markvissrar
rýmis- og skjólmyndunar, sem og hluti af hljóðvist. Lögð er áhersla í gróðurvali á þær
tegundir sem henta hvað helst og tekur mið af staðháttum og árstíðarskiptum.

ÆFINGASVÆÐI

Efnisval og viðhald
Áhersla er lögð á hagkvæma og einfalda efnisnotkun á garðsvæðum; efni sem falla
vel að umhverfi sínu, spila vel saman innbyrðis, veðrast vel og hæfa því hlutverki
sem þau eiga að gegna. Sjálfbærni skal höfð að leiðarljósi og vistfræðileg gildi eru í
fyrirrúmi.

HEILBRIGÐISSTO
SUÐURL

DVALARSVÆÐI

RÆKTUNARSVÆÐI

Listskreyting:

HUGLEIÐSLA / HVÍLD

“Lífið í fjöllunum” er listaverk með skírskotun til lífsins í sveitum landsins, bænda og
annara ábúenda en einnig allra þeirra vætta sem “við vitum” að deila með okkur landinu.
Verkið skiptist í nokkra hluta. Megin hluti þess er skúlptúr staðsettur fyrir framan
aðalinngang og síðan eru verk inni í anddyri og í hverri þyrpingu fyrir sig. Verkið er
samsett úr íslensku grjóti, hugsanlega úr Þórishólum, og brons hlutum.

AFSTÖÐUMYND 1:500

VIÐURKENNING

AÐKOMA

SKIPULAGSUPPDRÁTTUR 1:2000

TENGINGAR ÚTI / INNI

INNGARÐAR
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K

Tillagan miðar öll að því að framkvæmdin falli vel að umhverfi sínu, verði starfseminni, íbúum og byggðarlaginu til sóma, ásamt því að vera til fyrirmyndar sem umgjörð
utan um samfélag þar sem manneskjan nýtur frelsis í faðmi öryggis.

ÖR

Í tillögunni hefur verið leitast eftir því að skapa notalegt andrúmsloft. Sú hugsun
endurspeglast í efnisvali þar sem viður og náttúrusteinn leika stórt hlutverk. Grjót úr
Þórishólum mun öðlast framhaldslíf á veggjum og í sérhönnuðu listaverki, sem ber
einnig vott um vistvænt efnisval og tengir bygginguna beint við sitt nánasta umhverfi.
Ríkt birtuflæði er svo inn í alla íbúðarkjarna og umferðarými þar sem „úti og inni“
renna saman á skemmtilegan hátt og skapar ró í rýminu.

LÍFÆÐ ÞORPSINS

INNGARÐUR, HUGLEIÐSLA / HVÍLD

IÐM

Aðkoma og umferð
Mikil áhersla er lögð á aðgengi fyrir alla; öruggt umferðarflæði akandi, hjólandi og
gangandi vegfarenda. Bílastæðum hreyfihamlaðra er komið fyrir sem næst inngangi.
Gönguleiðir/ásar að inngöngum eru breiðir og vel upplýstir. Hreyfihvetjandi gönguleiðir tengjast út í nærliggjandi umhverfi.

ÞYRPING

SÉR INNGANGUR
KJARNA

AÐALINNGANGUR

Lóð og umhverfi:
Lögð er áhersla á heildstætt yfirbragð og vandaðan frágang lóðar; samspil mismunandi yfirborðsefna, gróðurs og góðrar lýsingar. Umhverfi sem tekur mið af þörfum
íbúanna, en svarar jafnframt tilgreindum markmiðum hvað varðar umhverfisvænar
lausnir, umhverfisgæði, fagurfræði og viðhald.

ÁRVEGUR
SÉR INNGANGUR
KJARNA

ANDDYRI

HE

Hver íbúðarkjarni er með 10 íbúðum. Tvær og tvær íbúðir raðast saman utan um
heimilislega setustofu með arin og borðstofu með eldunaraðstöðu. Hægt er að hafa
ólíkar staðsetningar og uppröðun á svefnaðstöðu og setustofu einkarýma heimilis- VEGUR
ÁR
manna og auðvelt að opna á milli tveggja íbúða. Staðsetning baðherbergis og dyr
þess miðast við að aðgengi frá rúmi sé sem styst og einfaldast. Vegalengdir innan
hvers íbúðarkjarna eru stuttar með góðri yfirsýn fyrir bæði íbúa og starfsfólk þar sem
hver fermetri er vel nýttur. Sameiginlegu rýmin hafa mjög góða náttúrulega birtu frá
þakglugga sem og frá stórum gluggum út í inngarða, þar sem hægt er að horfa út
bæði úr sitjandi og liggjandi stöðu. Aðgengi er út á sér verönd í hverri íbúð fyrir sig.
Úr sameiginlegu rými er svo beint aðgengi í skjólgóða inngarða og þaðan er hægt að
ganga áfram beint út í náttúruna. Einnig er hægt að loka inngörðum með girðingu
eða hliði. Annar sér inngangur er svo beint inn í sameiginlegt rými hvers kjarna.
Vinnurými starfsmanna í hverjum kjarna eru vel staðsett til að tryggja góða yfirsýn yfir
sameiginlega rýmið og báða innganga inn í íbúðakjarnann.

Áhersla er lögð á að þyrpingin sameini þörf íbúa til félagslífs og einkalífs. Hver og
einn íbúi getur notið ró og friðar í einkarými í sínum íbúðum. Þarna fær hver og einn
frelsi til að móta sitt persónulega rými sem auðvelt er að hagræða auk þess að hafa
aðgengi að sér verönd. Gestir hafa einnig kost á beinum inngangi í hvern íbúðarkjarna fyrir sig sem eykur persónuleg og bein samskipti við íbúa og starfsmenn, allt eftir
þörfum hvers og eins. Opin og björt miðrými íbúðarkjarnanna bjóða síðan upp á
aðstöðu til gefandi samverustunda, hvort sem er í eldhúsi og borðstofu á matmálstímum, frískandi útiveru í inngörðum eða notalegri kvöldstund við snarkandi arineld í
setustofu. Þannig verður hver íbúðakjarni samfélag í samfélaginu.

STARFSMENN

10 ÍBÚÐIR Í KJARNA

RK

Náttúruleg loftræsting er notuð að fremsta megni en vélrænt útsog í lokuðum innri
rýmum eins og í salernum allra íbúða.
Gert er ráð fyrir gólfhitakerfi.
Lagnaleiðir eru í gólfi, veggjum og yfir hljóðísogsloftum umferðarýma og stærri rýma.
Góð hljóðvist er í öllum rýmum byggingarinnar og samkvæmt stöðlum.
Öll kerfi hússins uppfylla byggingarreglugerð og staðla.
Gert er ráð fyrir möguleika á lyftibúnaðarkerfi.

MÖ

Tæknilegar útfærslur:

Við hönnun byggingarinnar og lóðar eru markmið algildrar hönnunar, vistvæn
sjónarmið og viðmið velferðarráðuneytis höfð að leiðarljósi. Aðal aðkoman er að
sunnan, aðkoma fyrir starfsfólk og aðföng að vestan og sér inngangar í alla íbúðakjarna að austan og vestan. Aðalanddyrið er bjart og rúmgott, staðsett við einn
inngarðinn í öðrum enda þyrpingarinnar. Hér er komið inn í „lífæðina“ sem leiðir
mann um öll sameiginleg rými með björtum og opnum tengingum við inngarða og
íbúðakjarna. Hér setja djúpir gólfsíðir gluggar sterkan svip á rýmið. Dýptin gefur gluggunum mikið notagildi sem setbekkir eða hillur undir bækur eða muni sem örva
andann. Það gera einnig þemu inngarðanna: hugleiðsla, ræktun, dvöl, æfingar,
afþreying. Við enda „lífæðarinnar“ er svo skáli með útsýni að Ingólfsfjalli og Ölfusá.
Þjónustu- og starfsmannaaðkoma er inn í miðja þyrpinguna og þaðan er stutt í allar
áttir, s.s. búningsherbergi starfsmanna, ræstingu og eldhús. Tæknirýmið er líka staðsett við þjónustuinnganginn ásamt iðju- og sjúkraþjálfun sem geta verið opin rými og
nýst sem einskonar samkomustaður.
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Skipulag:

Markmið tillögunnar er að skapa umgjörð utan um samfélag. Niðurstaðan er hlýleg
þyrping tengdra bygginga sem skapar hagkvæmt starfsumhverfi og stuðlar að góðri
samvist íbúa, starfsfólks, gesta og náttúrlegs umhverfis.

VEG

ÞÓ

Megininntak:

ÁR
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KJARNA

STARFSMANNA- OG
ÞJÓNUSTU INNGANGUR

ELDHÚS

Lagt er áherslu á að þyrpingin sé á einni hæð til að gæta jafnræðis milli íbúa með tilliti
til aðgengis að görðum og sameiginlegum rýmum. Ein hæð þjónar einnig starfseminni betur, með auðveldu aðgengi í allar áttir og góðri yfirsýn starfsmanna sem hvoru
tveggja eykur öryggi íbúa. Ein hæð gefur einnig kost á hagkvæmum og sameiginlegum umferðarýmum sem verða „lífæð“ þyrpingarinnar. Eftir henni má auðveldlega
rata á milli margskonar tækifæra til athafna sem efla anda og atgervi íbúanna.
Mismunandi þemagarðar gefa kost á að þjálfa líkama og sál á ólíkan hátt, en þeir
gegna einnig því hlutverki að hjálpa íbúum að staðsetja sig í þyrpingunni. Göngutúrinn um hlýleg, opin og björt rýmin gefa íbúum svo tækifæri á að njóta dagsbirtu
og nálægðar við umhverfið, óháð veðri og vindum.
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Lagt er áherslu á að þyrpingin sé á einni hæð til að gæta jafnræðis milli íbúa með tilliti
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íbúðakjarna. Hér setja djúpir gólfsíðir gluggar
sterkan svip á rýmið. Dýptin gefur glug- og sameiginleg
Gert er ráð fyrir möguleika árými
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tveggja eykur öryggi íbúa. Ein hæð gefur einnig kost á hagkvæmum og sameiginlegunum mikið notagildi sem setbekkir eða hillur undir bækur eða muni sem örva
gum umferðarýmum sem verða „lífæð“ þyrpingarinnar. Eftir henni má auðveldlega
andann. Það gera einnig þemu inngarðanna: hugleiðsla, ræktun, dvöl, æfingar,
Lóð og umhverfi:
Anton
Örntækifæra
Brynjarsson
aðgengi út í garð og vinnuaðstaða starfsmanna er góð. Sér aðkoma er fyrir gesti í hverja einingu sem umlykur opinn
rata
á milli margskonar
til athafna sem efla anda og atgervi íbúanna.
afþreying. Við enda „lífæðarinnar“ er svo skáli með útsýni að Ingólfsfjalli og Ölfusá.
Mismunandi þemagarðar gefa kost á að þjálfa líkama og sál á ólíkan hátt, en þeir
Þjónustu- og starfsmannaaðkoma er inn í miðja þyrpinguna og þaðan er stutt í allar
Lögð er áhersla á heildstætt yfirbragð og vandaðan frágang lóðar; samspil mismugegna einnig því hlutverki að hjálpa íbúum að staðsetja sig í þyrpingunni. Göngáttir, s.s. búningsherbergi starfsmanna, ræstingu og eldhús. Tæknirýmið er líka staðnandi yfirborðsefna, gróðurs og góðrar lýsingar. Umhverfi sem tekur mið af þörfum
Arnþór
inngarð sem ætlað er hvert
sitt þemað. Innsýn á milli inngarða gæti reynst heimilisfólki ruglingslegt.
utúrinn
um hlýleg, Tryggvason
opin og björt rýmin gefa íbúum svo tækifæri á að njóta dagsbirtu
sett við þjónustuinnganginn ásamt iðju- og sjúkraþjálfun sem geta verið opin rými og
íbúanna, en svarar jafnframt tilgreindum markmiðum hvað varðar umhverfisvænar
og nálægðar við umhverfið, óháð veðri og vindum.
nýst sem einskonar samkomustaður.
lausnir, umhverfisgæði, fagurfræði og viðhald.
Fanney
Hauksdóttir
Áhersla er lögð á að þyrpingin sameini þörf íbúa til félagslífs og einkalífs. Hver og
Hver íbúðarkjarni er með 10 íbúðum. Tvær og tvær íbúðir raðast saman utan um
Aðkoma og umferð
einn íbúi getur notið ró og friðar í einkarými í sínum íbúðum. Þarna fær hver og einn
heimilislega setustofu með arin og borðstofu með eldunaraðstöðu. Hægt er að hafa
Mikil áhersla er lögð á aðgengi fyrir alla; öruggt umferðarflæði akandi, hjólandi og
frelsi
til að móta sittHauksson
persónulega rými sem auðvelt er að hagræða auk þess að hafa
ólíkar staðsetningar og uppröðun á svefnaðstöðu og setustofu einkarýma heimilisgangandi vegfarenda. Bílastæðum hreyfihamlaðra er komið fyrir sem næst inngangi.
Haukur
aðgengi að sér verönd. Gestir hafa einnig kost á beinum inngangi í hvern íbúðarkjarmanna og auðvelt að opna á milli tveggja íbúða. Staðsetning baðherbergis og dyr
Gönguleiðir/ásar að inngöngum eru breiðir og vel upplýstir. Hreyfihvetjandi gönguna fyrir sig sem eykur persónuleg og bein samskipti við íbúa og starfsmenn, allt eftir
þess miðast við að aðgengi frá rúmi sé sem styst og einfaldast. Vegalengdir innan
leiðir tengjast út í nærliggjandi umhverfi.
þörfum
hvers og eins.
Opin og björt miðrými íbúðarkjarnanna bjóða síðan upp á
hvers íbúðarkjarna eru stuttar með góðri yfirsýn fyrir bæði íbúa og starfsfólk þar sem
Mireya
Samper
aðstöðu til gefandi samverustunda, hvort sem er í eldhúsi og borðstofu á matmálstíhver fermetri er vel nýttur. Sameiginlegu rýmin hafa mjög góða náttúrulega birtu frá
Inngarðar
mum, frískandi útiveru í inngörðum eða notalegri kvöldstund við snarkandi arineld í
þakglugga sem og frá stórum gluggum út í inngarða, þar sem hægt er að horfa út
Megineinkenni svæðisins eru inngarðarnir; órjúfanlegir hluti af yfirbragði byggingansetustofu.
Þannig
verður hver íbúðakjarni samfélag í samfélaginu.
Pétur
Jónsson
bæði úr sitjandi og liggjandi stöðu. Aðgengi er út á sér verönd í hverri íbúð fyrir sig.
na og útisvæðum íbúðanna. Hver inngarður hefur sitt sérkenni og yfirbragð.
Úr sameiginlegu rými er svo beint aðgengi í skjólgóða inngarða og þaðan er hægt að
Yfirborðið er samspil hellumynstra, timburs og litaðra fallvarnarefna. Lagt hefur verið
Í tillögunni hefur verið leitast eftir því að skapa notalegt andrúmsloft. Sú hugsun
ganga áfram beint út í náttúruna. Einnig er hægt að loka inngörðum með girðingu
áhersla á nútímalega hönnun sem jafnframt er hagkvæm í viðhaldi og rekstri. Þessir
endurspeglast
í efnisvali þarSkarphéðinsdóttir
sem viður og náttúrusteinn leika stórt hlutverk. Grjót úr
Ragnhildur
eða hliði. Annar sér inngangur er svo beint inn í sameiginlegt rými hvers kjarna.
garðar eru staðir töfra og ævintýra og örva öll skynfærin, svo sem sjónskyn, heyrÞórishólum mun öðlast framhaldslíf á veggjum og í sérhönnuðu listaverki, sem ber
Markmið tillögunnar er að skapa umgjörð utan um samfélag. Niðurstaðan er hlýleg
þyrping tengdra bygginga sem skapar hagkvæmt starfsumhverfi og stuðlar að góðri
samvist íbúa, starfsfólks, gesta og náttúrlegs umhverfis.

einnig vott um vistvænt efnisval og tengir bygginguna beint við sitt nánasta umhverfi.
Ríkt birtuflæði er svo inn í alla íbúðarkjarna og umferðarými þar sem „úti og inni“
renna saman á skemmtilegan hátt og skapar ró í rýminu.
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Tillagan miðar öll að því að framkvæmdin falli vel að umhverfi sínu, verði starfseminni, íbúum og byggðarlaginu til sóma, ásamt því að vera til fyrirmyndar sem umgjörð
utan um samfélag þar sem manneskjan nýtur frelsis í faðmi öryggis.
Staðsetning:

Hjúkrunarheimilið er lágreist þyrping fimm íbúðakjarna sem eru tengdir saman með
“lífæð” þar sem sameiginleg rými eru staðsett. Byggingin stendur suðaustan við
Heilbrigðisstofnun Suðurlands og fellur mjög vel að núverandi íbúðarbyggð og
náttúrunni. Þórishólar stinga upp kollinum við þyrpinguna og í inngörðum. Horft er til
framtíðar með þessari staðsetningu hjúkrunarheimilissins. Auðvelt er að bæta við
þremur íbúðarkjörnum norðan megin á lóðina og einnig að tengja við sjúkrahúsið, án
þess að skemma yfirbragð þyrpingarinnar. Færanlegar skrifstofur munu færast til

10 ÍBÚÐIR Í KJARNA

Vinnurými starfsmanna í hverjum kjarna eru vel staðsett til að tryggja góða yfirsýn yfir
sameiginlega rýmið og báða innganga inn í íbúðakjarnann.
Helstu stærðir:

Heildarstærð 3.241,0 m² brúttó, 11.019,0 m³ brúttó, 65,0 m² brúttó á íbúa, íbúð 28,2
m² nettó, lofthæð 2,6 m ljósmál.
Efnisnotkun:
Leitast er við að hafa hlýlegt og náttúrulegt yfirbragð á byggingunni með vistvænu
efnisvali.
Aðal byggingarefnið er steinsteypa, einangruð að utan með steinull og klædd með
viði, múrhúðuð eða steinklædd. Útveggir íbúðanna eru viðarklæddir, stoðrýmin eru
múrhúðuð og settir viðarlistar utan á sem klifurjurtir vaxa á. Útveggir og innveggir við
aðalanddyri, skála og “lífæð” eru steinklæddir með grjóti úr Þórishólum. Gluggar eru
úr viði.
Þök eru öll flöt en þakgluggar eru hallandi á öllum sameiginlegu rýmun íbúðakjarnan-

narskyn, lyktarskyn og snertiskyn.

Gróður
Gróður er stór hluti af yfirbragði svæðisins og notagildi - til fegrunar, markvissrar
rýmis- og skjólmyndunar, sem og hluti af hljóðvist. Lögð er áhersla í gróðurvali á þær
tegundir sem henta hvað helst og tekur mið af staðháttum og árstíðarskiptum.
Efnisval og viðhald
Áhersla er lögð á hagkvæma og einfalda efnisnotkun á garðsvæðum; efni sem falla
vel að umhverfi sínu, spila vel saman innbyrðis, veðrast vel og hæfa því hlutverki
sem þau eiga að gegna. Sjálfbærni skal höfð að leiðarljósi og vistfræðileg gildi eru í
fyrirrúmi.
Listskreyting:
“Lífið í fjöllunum” er listaverk með skírskotun til lífsins í sveitum landsins, bænda og
annara ábúenda en einnig allra þeirra vætta sem “við vitum” að deila með okkur landinu.
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Hver eining er vel leyst en heildar skipulag byggingarinnar er of fastskorðað og tengist með löngum gangi. Fjarlægðir
milli sameiginlegra eininga eru verulegar og telst það ókostur út frá rekstrarsjónarmiðum. Byggingin hentar vel til
rýmingar og krefst ekki umfangsmikilla tæknikerfa. Aftur á móti er nokkuð um dýrar lausnir í klæðningu og efnisval
kostnaðarsamt, þó áhugavert og fallegt sé. Ennfremur er byggingin fremur víðfeðm og stækkunarmöguleikar eru
ekki góðir nema norður fyrir sjúkrahúsið. Byggingin nær yfir báða hólana og færa þarf skrifstofubygginguna sem
ekki var ráðgert.
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AÐRAR TILLÖGUR
UMSAGNIR DÓMNEFNDAR

TILLAGA

nr. 4 Auðkenni 11094

HÖFUNDAR:
Erum-Arkídea arkitektar
Helgi Bergmann Sigurðsson
Ragnar Ólafsson
Ráðgjafi:
Landslag ehf.

26

Tillagan byggir á L-laga byggingarformi með tveimur álmum. Byggingin er á þremur hæðum með miðlægum
sameiginlegum rýmum sem speglast um aðkeyrslutorg. Vistarverur eru ágætlega leystar en yfirsýn takmörkuð þar
sem sum rýmanna eru í hvarfi. Telst tillagan fremur stofnanaleg með tilliti til útlits og skipulags og uppfyllir ekki
skilyrði forsagnar um heimilisbrag. Staðsetning hússins í vesturgarði er ekki álitleg en stækkunarmöguleiki A er
raunhæfur og vel leystur en stækkunarmöguleiki B er úr tengslum við starfsemina.

TILLAGA

nr. 5 Auðkenni 12314

HÖFUNDAR:
Kutonotuk
Matthew Jull
Leena Cho
Patrick Hobgood
(with Hobgood Architects)
Cameron Fullmer
Austin Edwards

Tyler Mauri
Emily Fiedler
Dimitra Grigoriou
Andisheh Ghofranitabari
Ziqi Chen
Claire Casstevens
Yin Yu Fong

Tillagan byggir á fjórum misstórum „íbúðablokkum“ sem staðsettar eru í takt við náttúrulegt landslag og
tengdar saman með tengigangi sem liggur frá norðri til suðurs. Innra skipulagi er ábótavant og uppfyllir ekki
viðmið forsagnar um skipan sameiginlegra rýma og einkarýma. Umferðarleiðir eru langar og heimilisbrag
er ábótavant. Viðbyggingarmöguleikar eru óraunhæfir út frá fjarlægðum. Heildarstærð byggingar er
umfram viðmiðunarstærð.
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TILLAGA

nr. 6 Auðkenni 16617

HÖFUNDAR:
Zophoniasson +Partner Dipl.
Architekten ETH SIA BDA
Paloma Fernandez
Bjarki Zophoniasson
Ráðgjafar, aðstoð:
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar ehf.
Páll Zóphóníasson
Sif Hjaltdal Pálsdóttir
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Tillagan byggir á þríarma byggingu á tveimur hæðum sem hverfist um opna inngarða. Einstaklingsrýmin eru nokkuð
vel skipulögð, heimilisbragur ágætur sem og sameiginleg rými. Yfirsýn innan einingar er þó takmörkuð. Gönguleiðir
þykja of langar til að byggingin geti talist hagkvæm í rekstri og yfirsýn milli eininga er ekki fyrir hendi. Hugmyndir
um efnisnotkun og uppbyggingu eru áhugaverðar. Stækkunarmöguleikar virðast eðlilegir en henta ekki vel ef horft
er til flæðis milli eininga.

TILLAGA

nr. 7 Auðkenni 21066

HÖFUNDUR:
Sveinn Ívarsson
Ráðgjafar, aðstoð:
Hermann Ólafsson
Guðríður Alda Guðmundsdóttir

Tillagan byggir á tveimur álmum sem liggja að sameiginlegri miðju. Önnur álman er þrjár hæðir en hin tvær hæðir og
er þakgarður á þaki hennar. Yfirbragð og útlit tillögunnar er fremur stofnanalegt. Útiaðstaða er takmörkuð og tengsl
aðalinngangs við bílastæði ekki vel leyst. Stigahús lokar einingar af innbyrðis og takmarkar tengsl þeirra. Gangar við
herbergi virka stofnanalegir en einstaklingsrými eru ágætlega skipulögð. Stækkunarmöguleikar eru ekki leystir á
sannfærandi hátt. Stök eining á 3. hæð er ekki æskileg út frá rekstrarsjónarmiðum.
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TILLAGA

nr. 9 Auðkenni 22380

HÖFUNDAR:
Kanon arkitektar ehf.
Halldóra Bragadóttir
Anna Sóley Þorsteinsdóttir
Birkir Einarsson
Gríma Þórðardóttir
Helgi B. Thóroddsen
Þórður Steingrímsson
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Tillagan byggir á tveimur þriggja hæða álmum með miðlægu umferðarrými. Yfirbragð tillögu og útlit er fremur
stofnanalegt og markmið höfunda um heimilislegt yfirbragð skila sér ekki á sannfærandi hátt. Takmörkuð tengsl eru
milli sameiginlegra rýma og einstaklingsrýma. Einstaklingsrými og baðherbergi þeirra eru ekki leyst nægilega vel
hvað varðar vinnuaðstöðu starfsfólks. Tillaga að stækkun er ekki leyst á sannfærandi hátt. Stök deild á jarðhæð er
óæskileg út frá sjónarmiðum rekstrar.

TILLAGA

nr. 10 Auðkenni 24791

Studio Heima
Aldís Gísladóttir
Casper Berntsen
Egenart Arkitekter
Lotte Randeris Kristensen
Sören Bak-Andersen

Tillagan byggir á fimm íbúðakjörnum sem raðast eftir sameiginlegum gönguás. Fyrir miðju er jafnframt að finna
miðlægan sameiginlegan kjarna. Ásýnd hússins er áhugaverð með aðlaðandi efnisvali en mikil þakvirki virka
ósannfærandi og ef til vill yfirþyrmandi. Erfitt er að sjá þau tengsl við hefðbundin íslensk timburhús sem höfundar lýsa.
Sameiginleg rými eru aðlaðandi og björt og flest með góð sjónræn tengsl að einstaklingsrýmum. Einstaklingsrými
eru sérlega vel leyst bæði út frá vinnuaðstöðu og sveigjanleika í uppröðun. Tillagan gefur fyrirheit um heimilislegt
yfirbragð innan einingar en líður fyrir langar almennar umferðarleiðir innan hússins sem meðal annars liggja fram hjá
einstaklingsrýmum eininga. Tillagan dreifir verulega úr sér á lóðinni. Viðbyggingarmöguleikar eru ósannfærandi og í
mikilli fjarlægð frá miðlægum kjarna. Heildarstærð byggingar er umfram viðmiðunarstærð.

31

TILLAGA
HÖFUNDAR:
alt arkitektar ehf.
Ellert Hreinsson
William Mangold
Bart Mangold

32

nr. 11 Auðkenni 31401

Tillagan byggir á tveimur tveggja eða þriggja hæða álmum sem liggja að miðlægu umferðarrými. Útlit
húss er ágætlega leyst en heildaryfirbragð er fremur stofnanalegt. Öll sameiginleg rými byggingar hverfast um
sameiginlegan stiga hússins sem telst ókostur út frá markmiðum um heimilisbrag. Takmörkuð tengsl eru milli
sameiginlegra rýma og einstaklingsrýma. Baðherbergi einstaklingsrýma eru of þröng fyrir vinnuaðstöðu starfsfólks
og aðkomu að salerni. Stök deild á jarðhæð er óæskileg út frá sjónarmiðum rekstrar. Stækkunarmöguleiki er ekki
leystur á sannfærandi hátt gagnvart aðkomu og innri tengslum.

TILLAGA

nr. 12 Auðkenni 37697

HÖFUNDAR:
MASSLAB PORTO
Diogo de Sousa Rocha
Lorenzo Mancini
Martyna Marcinkiewicz
Allegra Zanirato
MASSLAB COPENHAGEN
Duarte Ramalho Fontes
Lourenco Menezes Rodrigues

Ráðgjafi, aðstoð:
Davíð Sigurðarson

Tillagan byggir á tilvísun í landslag og flekaskil með arkitektónískri jarðskorpu sem rís upp og myndar eigið landslag
með tveggja hæða byggingu og innri og ytri rýmum garða. Þessi nálgun er áhugaverð í sjálfu sér, en bent er á að á
lóðinni eru fyrir áhugaverðar jarðmyndanir. Höfundum tekst ekki að skapa sannfærandi innra skipulag innan þessa
ramma með miklum umferðarrýmum og takmörkuðum heimilisbrag. Byggingin breiðir mjög úr sér og eru innri
umferðarleiðir fyrir vikið langar. Skil milli eininga eru óskýr og langt er frá hluta einstaklingsrýma að sameiginlegum
svæðum. Efnisval er mjög áhugavert og hlýlegt. Einstaklingsrými eru ágætlega leyst en aðkoma að baðherbergi gerir
vinnuaðstöðu erfiða. Sýndur er viðbyggingarmöguleiki en erfitt er að sjá hvernig hann muni tengjast fyrirliggjandi
rýmum byggingar. Heildarstærð byggingar er umfram viðmiðunarstærð.
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TILLAGA

nr. 13 Auðkenni 46925

HÖFUNDAR:
DARK studio ehf.
Arnhildur Pálmadóttir
Brynhildur Sólveigardóttir
Ráðgjafar, aðstoð:
Davíð S. Snorrason
Hrund Einarsdóttir
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Tillagan byggir á tveggja hæða byggingu sem hringar sig kringum sameiginlegan inngarð. Sameiginleg rými eru
björt og liggja að inngarði en eru lokuð af gagnvart einstaklingsrýmum sem útilokar fyrir vikið að mestu yfirsýn
innan eininga. Ein eining á efri hæð er afskipt. Markmið höfundar um uppbrot byggingar í smærri hús eru áhugaverð.
Einstaklingsrýmin eru ekki haganlega útfærð og aðgengi að baðherbergi ekki ákjósanlegt út frá vinnuaðstöðu
starfsmanna. Tillaga að stækkun sem sér byggingu er ekki sannfærandi. Eitt sameiginlegt þvotta- og línherbergi er í
byggingunni sem telst ókostur.

TILLAGA

nr. 15 Auðkenni 73154

FEIXArquitectura
José Manuel Guerrero Vega
Alba Delso Jerez
Amalia Ogando Herranz
Laura Villasante Guerrero

Tillagan byggir á þremur álmum sem tengdar eru með tengigangi. Ásýnd bygginga og efnisval er aðlaðandi.
Meginskipulag rýma innbyrðis er hins vegar ósannfærandi með miklum göngum og litlum tengslum
einstaklingsrýma við sameiginleg rými. Miklar vegalengdir innan byggingar er ókostur út frá sjónarmiðum rekstrar
og langir gangar álma gera yfirbragð stofnanalegt og draga úr heimilisbrag. Efnisval telst fremur kostnaðarsamt.
Einstaklingsrými eru ágætlega leyst en aðgengi að baðherbergi er ekki ákjósanlegt út frá vinnuaðstöðu
starfsmanna. Viðbyggingarmöguleikir eru skýrir en auka enn frekar á fjarlægðir. Heildarstærð byggingar er umfram
viðmiðunarstærð.
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TILLAGA

nr. 16 Auðkenni 74182

HÖFUNDAR:
Arkitektastofan OG ehf.
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Tillagan byggir á þriggja hæða byggingu með miðlægu umferðarrými sem liggur að sameiginlegum rýmum.
Yfirbragð byggingarinnar er framandi og nokkuð yfirþyrmandi með miklu þakvirki. Efnisval virkar handahófskennt
og umfang líklegt til að vera dýrt í framkvæmd. Yfirbragð innri rýma virkar stofnanakennt með stórum samhangandi
rýmum og göngum. Mjög takmörkuð tengsl eru frá sameiginlegum rýmum að einstaklingsrýmum. Baðherbergi
einstaklingsrýma eru illa leyst út frá vinnuaðstöðu starfsmanna og aðkomu að salerni. Stækkunarmöguleiki er
ágætlega leystur.

TILLAGA

nr. 17 Auðkenni 85156

HÖFUNDAR:
Úti og Inni sf. arkitektar
Baldur Ó. Svavarsson
Jón Þór Þorvaldsson
Gísli Sæmundsson

Tillagan byggir á tveggja hæða byggingu sem hringar sig kringum inngarð sem þveraður er með tengigangi. Inngarðar
eru áhugaverðir út frá útivistarmöguleikum en innsýn í einkarými úr þeim dregur úr nýtingarmöguleikum. Innbyrðis
tengsl sameiginlegs rýmis eininga og einstaklingsrýma er nokkuð vel leyst. Innbyrðis tengsl og yfirsýn milli eininga er
hins vegar ekki sannfærandi og eru fjarlægðir milli eininganna ókostur út frá rekstri. Sameiginleg rými eru jafnframt
afskipt gagnvart aðkomu sem telst ókostur. Einstaklingsrýmin eru vel skipulögð. Stækkunarmöguleiki gefur góð
fyrirheit en útfærsla hans er nokkuð óljós og lýsing á 30 viðbótarrýmum virkar ólíkleg út frá stærð viðbyggingar.

Ráðgjafar, aðstoð:
Hjalti Guðlaugsson
Steinunn Jónsdóttir
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