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1 Almenn atriði
1.1

Ávarp forsætisráðherra
Samþykkt ályktunar Alþingis í október 2016 um að fela ríkisstjórninni að efna til samkeppni um
skipulag Stjórnarráðsreits og hönnun og útlit Stjórnarráðsbygginga var löngu tímabær þar sem
ekki hefur legið fyrir uppbyggingaráætlun fyrir þetta svæði. Mikilvægt er að mörkuð verði stefna
og áætlun um lagfæringar húsa sem þar eru fyrir og byggingu nýrra til framtíðar litið. Þá er
mikilvægt að tryggja ráðuneytum húsnæði sem stenst kröfur samtímans.
Þingsályktunin var samþykkt í tilefni aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands árið 2018 og
er það vel við hæfi þar sem Stjórnarráðsreiturinn er afar mikilvægur byggingarreitur í hjarta
höfuðborgarinnar.
Með samkeppni um skipulag Stjórnarráðsreitsins verða lögð drög að stefnu til framtíðar um
fyrirkomulag á reitnum, húsnæði ráðuneyta og stofnana þar sem áhersla verður lögð á vistvæna
uppbyggingu sem býður upp á sveigjanlegar útfærslur á annarri þeirri starfsemi sem ákveðið
verður að hafa á reitnum. Ég legg ríka áherslu á að hugað verði að umhverfisvænum
samgöngum og vistvænum byggingum í þessari skipulagssamkeppni og að þátttakendur leiti
framsýnna lausna í því efni. Ef vel tekst til munu þær lausnir geta haft áhrif langt út fyrir
Stjórnarráðsreitinn.
Ég hlakka til að sjá þetta mikilvæga verkefni verða að veruleika og er þess fullviss að við eigum
eftir að fá margar spennandi tillögur í þessa samkeppni.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra
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1.2

Verkkaupi
Forsætisráðuneytið er verkkaupi þessa verkefnis og býður í samráði við fjármála- og
efnahagsráðuneytið
til opinnar hugmyndasamkeppni um skipulag Stjórnarráðsreits.
Framkvæmdasýsla ríkisins er umsjónaraðili samkeppninnar f.h. verkkaupa.

1.3

Yfirlit yfir verkefnið
Um er að ræða opna hugmyndasamkeppni um skipulag Stjórnarráðsreits, sjá teikningu í grein
3.3 Keppnissvæðið. Á reitnum eru núverandi byggingar um 28.500 m² að stærð og skv. gildandi
deiliskipulagi má gera ráð fyrir að heimilt sé að bæta við 24.000 m² af nýbyggingum.
Gert er ráð fyrir þrískiptri starfsemi á reitnum. Þ.e.a.s. ráðuneytum, stofnunum ríkisins og
dómstólum.
Samhliða þessu verkefni efnir forsætisráðuneytið til samkeppni um viðbyggingu við gamla
Stjórnarráðshúsið í Lækjargötu. Gert er ráð fyrir að forsætisráðuneytið verði þar áfram.

1.4

Samkeppnisform
Samkeppnin fer fram í samræmi við samkeppnislýsingu þessa og byggist á leiðbeiningum
fjármálaráðuneytisins: Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, 20.12.2011. Um samkeppni
þessa gilda lög nr. 120/2016 um opinber innkaup.
Um er að ræða hugmyndasamkeppni um skipulag stjórnarráðreitsins og er hún opin öllum
samanber kafla 2.1 Þátttökuréttur. Gert er ráð fyrir að þróa deiliskipulagið í samráði við
verðlaunahafa, sjá nánar gr. 4 Verk í kjölfar samkeppni.
Samkeppnin er unnin í samstarfi við Arkitektafélag Íslands.

1.5

Lykildagsetningar
Samkeppnisgögn afhent

10.04.2018 (sjá nánar kafla 2.2)

Skilafrestur fyrirspurna nr. 1

09.05.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Svör við fyrirspurnum nr. 1

17.05.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Skilafrestur fyrirspurna nr. 2

16.08.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Svör við fyrirspurnum nr. 2

23.08.2018 (sjá nánar kafla 2.8)

Skilafrestur tillagna – fyrir kl. 15.00

18.09.2018 (sjá nánar kafla 2.10)

Niðurstaða dómnefndar

23.11.2018 (sjá nánar kafla 2.11)

Hugmyndasamkeppni þessi var auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu 05.04.2018.
1.6

Áherslur dómnefndar
Dómnefnd metur tillögur sem berast í samkeppnina með hliðsjón af fyrirliggjandi
samkeppnislýsingu og gögnum sem þar er vísað til. Lögð er áhersla á að tillögur höfunda uppfylli
markmið samkeppninnar.
Áhersla er lögð á:


Heildarlausn sem gefur svigrúm fyrir ráðuneyti, stofnanir og dómstóla á reitnum og
möguleika á áfangaskiptri uppbyggingu.



Vandað skipulag sem styrkir reitinn og samspil hans við miðbæ Reykjavíkur. Yfirbragð,
hæðir og form bygginga falli vel að byggð og nærumhverfi.



Vistvænar lausnir og uppbyggingu nýrra mannvirkja sem og í samgöngum.



Sannfærandi staðarval og tengsl ráðuneyta, stofnana og annarra bygginga á reitnum.
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1.7

Aðlaðandi rými með góðum birtuskilyrðum, útsýni og skjólgóðum og sólríkum
dvalarsvæðum sem stuðli að ríku mannlífi á reitnum.

Verðlaun
Veitt verða verðlaun að heildarfjárhæð allt að 12 m.kr. án vsk. Veitt verða þrenn verðlaun, 1., 2.,
og 3. verðlaun. Þar af verða 1. verðlaun að lágmarki helmingur af heildarfjárhæðinni 6 m.kr. án
vsk., 2. verðlaun að lágmarki 2,5 m.kr. án vsk og 3. verðlaun að lágmarki 1,5 m.kr. án vsk.
Auk þess hefur dómnefnd umboð til að veita tillögum viðurkenningar fyrir allt að 1,5 m.kr. án vsk.
Dómnefnd getur einnig veitt viðurkenningar án peningaverðlauna.
Komi í ljós eftir að nafnleynd hefur verið rofin að keppandi í verðlaunasæti hafi ekki átt rétt til
þátttöku í samkeppninni, m.a. þar sem hann hafi ekki uppfyllt skilyrði til þátttöku samkvæmt grein
2.1 Þátttökuréttur eða ekki vakið athygli á tengslum við dómnefndarmann skal verkefnisstjóri
svipta hlutaðeigandi verðlaunum/viðurkenningum. Skulu þá næstu keppendur færðir upp um
sæti. Áður en til sviptingar verðlauna kemur skal verkefnisstjóri gefa viðkomandi keppanda kost
á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
Verkkaupi hyggst nýta sér niðurstöðu samkeppninnar, sjá kafla 4 Verk í kjölfar samkeppni.

1.8

Tungumál samkeppninnar
Tungumál þessarar samkeppni er íslenska og sama á við um verkefnið sjálft eftir samkeppnina.
Öll gögn keppenda svo sem fyrirspurnir, greinargerðir og útskýringar á teikningum við skil tillögu,
skulu vera á íslensku. Svör við fyrirspurnum verða á íslensku.

1.9

Höfundarréttur tillagna
Varðandi höfundarrétt tillagna vísast í Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, kafla 3.3.4
Höfundarréttur tillagna.

1.10 Varðveisla tillagna
Öllum samkeppnistillögum verður skilað til Arkitektafélags Íslands (AÍ) að samkeppni lokinni. AÍ
hefur umsjón með því að koma þeim til Hönnunarsafns Íslands sem annast varðveislu þeirra í
samræmi við samning þess og AÍ.

2 Tilhögun samkeppninnar
2.1

Þátttökuréttur
Þátttaka í samkeppninni er öllum heimil að undanskildum eftirfarandi aðilum:
a.

Þeim sem reka ráðgjafaþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi með aðila í dómnefnd.

b.

Dómnefndarmönnum sem tengdir eru aðila, sbr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

c. Þeim sem vinna með aðila í dómnefnd, svo sem í samstarfshópi fleiri ráðgjafa, sem vinna
sameiginlega fyrir einn og sama aðilann í öðru verkefni.
d.

Þeim sem hafa á síðustu 12 mánuðum, frá því að samkeppni var auglýst, unnið að verkefni
með aðila í dómnefnd, eins og lýst er í staflið c.

Þá hafa þeir sem tóku þátt í undirbúningi samkeppninnar eða hafa komið að undirbúningi
verkefnisins á fyrri stigum ekki þátttökurétt.
Þar sem nafnleynd er viðhöfð í samkeppninni bera þátttakendur sjálfir ábyrgð á að gæta að því
að ekki séu þau tengsl við dómnefnd er áhrif geta haft á þátttökurétt viðkomandi þátttakanda og
þar með hæfi áðurnefndra aðila. Í því felst meðal annars að þátttakendur bera sjálfir ábyrgð á
því að ekki séu þau tengsl til staðar sem kveðið er á um í þessari grein. Þátttakandi sem telur
að fyrir hendi séu þau tengsl sem kveðið er á um skal tilkynna trúnaðar- og umsjónarmanni
samkeppninnar um það skriflega. Verkefnisstjóri samkeppninnar skal taka ákvörðun um það
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innan 10 daga hvort viðkomandi dómnefndarmaður víki sæti eða aðrar viðeigandi ráðstafanir
verði gerðar.
2.2

Afhending samkeppnisgagna
Samkeppnislýsing þessi verður birt á vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20683
frá og með þeim tíma sem fram kemur í kafla 1.5 Lykildagsetningar.
Samkeppnislýsingin er öllum opin en til þess að fá ítargögn þurfa keppendur að skrá sig til
þátttöku á vefsíðu Ríkiskaupa: http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20683.
Þegar þátttakandi hefur skráð sig á vef Ríkiskaupa fær viðkomandi senda staðfestingu í
tölvupósti. Í kjölfarið getur þátttakandi hlaðið niður ítargögnum af vefnum. Ítargögn verður einnig
hægt að nálgast, gegn framvísun staðfestingar á þátttöku, á skrifstofu Ríkiskaupa Borgartúni
7C, 105 Reykjavík. Skrifstofan er opin virka daga frá kl. 9:00 - 15:30.
Tengil inn á gögnin má einnig finna á vef Arkitektafélags Íslands, http://ai.is, og á vef
Framkvæmdasýslu ríkisins, http://fsr.is.

2.3

Ítargögn
Tilgreind í kafla 2.6 Samkeppnisgögn.

2.4

Dómnefnd og ritari dómnefndar
Dómnefnd er skipuð sjö fulltrúum.
Verkkaupi hefur skipað eftirtalda aðila í dómnefnd:
Tilnefndir af verkkaupa
1.
2.
3.
4.

Stefán Thors, formaður dómnefndar (forsætisráðuneyti)
Óðinn H. Jónsson skrifstofustjóri, (forsætisráðuneyti)
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, arkitekt (Reykjavíkurborg, f.h. verkkaupa)
Halldóra Vífilsdóttir, arkitekt FAÍ (f.h. fjármála og efnahagsráðuneytis)

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
5. Hildigunnur Haraldsdóttir, arkitekt FAÍ
6. Þórarinn Malmquist, arkitekt FAÍ
Tilnefndur af Félagi íslenskra landslagsarkitekta:
7. Hermann Georg Gunnlaugsson, landslagsarkitekt FÍLA
Ritari dómnefndar er: Örn Baldursson, verkefnastjóri/arkitekt FAÍ, Framkvæmdasýsla ríkisins.

Dómnefnd hefur rétt til að kalla til ráðgjafa til aðstoðar við dómnefndarstörf.
Dómnefnd er heimilt, í samráði við verkkaupa að kalla til sérfræðinga sér til ráðuneytis, t.d. á
sviði umferðarmála og kostnaðarmats. Sérfræðingar dómnefndar mega hvorki eiga þátt í neinni
tillögu, né hafa hagsmunatengsl við neinn tillöguhöfunda. Viðfangsefni sérfræðinga er eingöngu
á þeirra sérsviði og koma þeir ekki að annarri umfjöllun dómnefndar og dæma ekki tillögurnar.
Sérfræðingur er kallaður til í samráði við trúnaðar- og umsjónarmann. Sjá einnig grein 3.2.4
Dómnefndarstörf í ritinu Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Sérstakir ráðgjafar dómnefndar eru:
Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins
Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri fjármála- og efnahagsráðuneytisins
Guðrún Ragnarsdóttir, ráðgjafi
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2.5

Trúnaðar og umsjónarmaður
Trúnaðar- og umsjónarmaður samkeppninnar er:
Gísli Þór Gíslason
Ríkiskaupum
Borgartúni 7c
105 Reykjavík
Sími: 530 1424
Netfang: gisli20683@rikiskaup.is
Aðstoðarmaður trúnaðarmanns er: Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ
Verkefnisstjóri samkeppnisferilsins á vegum Framkvæmdasýslu ríkisins er:
Örn Baldursson, verkefnastjóri/arkitekt FAÍ.

2.6

Samkeppnisgögn
Eftirtalin eru samkeppnisgögn þessarar samkeppni. Ítargögn eru öll önnur gögn en
samkeppnislýsing:


Samkeppnislýsing.

Ítargögn, sem aðgengileg verða á vefsíðu Ríkiskaupa, http://rikiskaup.is eru:



















Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010-2030 (fylgiskjal A)
Gildandi deiliskipulag fyrir Stjórnarráðsreit, greinargerð, skýringaruppdrættir og núverandi
ástand (fylgiskjal B)
Samkeppnisreitur – Afmörkun (fylgiskjal C)
Byggingasaga (húsa á Stjórnarráðsreit), skýrsla Árbæjarsafns nr. 72 (fylgiskjal D)
Loftmynd (fylgiskjal E)
Upplýsingar um veðurfar (fylgiskjal F)
Flugmyndbönd A og B yfir reit (fylgiskjal G)
Umsagnarskyld hús og önnur með friðunarákvæði á reitnum (fylgiskjal H)
Kortagrunnar (fylgiskjal I). Grunnkort á dwg- og dgn-formi. Kjósi keppendur önnur
skráarform skal hann hafa samband við umsjónar- og trúnaðarmann vegna þessa.
Þrívíddargrunnur á IFC- og DWG-formi ásamt yfirlitsmyndum af keppnissvæði (fylgiskjal J)
Stærðir húsa á reit, tillögur og sviðsmyndir (fylgiskjal K)
Byggingamagn ráðuneyta (fylgiskjal L)
Ljósmyndir frá svæðinu er að finna á www.ja.is og Google earth
Leiðbeiningarit um kaup á ráðgjöf (fylgiskjal M):
http://www.fsr.is/media/frettir/leidbeininarritumkauparadgjof.pdf
Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni, 20.12.2011 (fylgiskjal N):
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
Ritið Menningarstefna í mannvirkja gerð, Stefna íslenskra stjórnvalda í byggingarlist
(fylgiskjal O):



2.7

http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Menningarstefna-i-mannvirkjagerd-Ny-utgafa2014.pdf
Rit Framkvæmdasýslu ríkisins um vistvænar byggingar (fylgiskjal P):
http://www.fsr.is/media/frettir/Vistvaenarbyggingar-baeklingur.pdf

Vettvangsskoðun
Ekki er boðið til vettvangsskoðunar í þessari samkeppni. Keppendur eru hvattir til að skoða
svæðið (opið svæði og aðgengilegt öllum).

2.8

Fyrirspurnir
Fyrirspurnir skal senda með tölvupósti beint til trúnaðar- og umsjónarmanns á netfangið
gisli20683@rikiskaup.is
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sem flokkar fyrirspurnirnar og tekur af öll auðkenni. Hann beinir fyrirspurnum sem varða kafla 2
til dómnefndar en svarar öðrum í samráði við verkefnisstjóra samkeppninnar.
Um er að ræða tvo formlega fyrirspurnatíma, sjá tímasetningar í kafla 1.5 Lykildagsetningar
samkeppninnar. Öll svör og tilkynningar eru sett á vef Ríkiskaupa. Keppendur eru hvattir til að
fylgjast reglulega með vefnum.
Þátttakendum er sérstaklega bent á að nýta sér fyrri fyrirspurnatímann.
Vakin er athygli á að upplýsingar, fyrirspurnir og svör við þeim verða eingöngu birt á vef
Ríkiskaupa http://rikiskaup.is, útboðsnúmer 20683.
Svör verða ekki send í tölvupósti til keppenda.
Sjá einnig kafla 3.2.2 Fyrirspurnir í ritinu Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni.
2.9

Samkeppnistillögur – innihald og skil
Keppendur skulu skila útprentuðum gögnum og gögnum á minnislyklum til trúnaðar- og
umsjónarmanns hjá Ríkiskaupum.
Skila skal eftirfartöldum gögnum á 2 (tveimur) minnislyklum og skulu þau vera á pdf-formi.
Mikilvægt er að afmá öll auðkenni um höfunda á minnislyklunum:
TEIKNINGAR:






Yfirlitsuppdráttur (með norðurpílu) í mkv. 1:2000 sem sýnir svæðið og tengsl við nágrenni.
Skipulagsuppdráttur (með norðurpílu) í mkv. 1:500 sem sýni afstöðu reitsins og
umferðarskipulag.
Skurðmyndir og götumyndir að vali höfunda í mkv. 1:500.
Fjarvíddar og rúmteikningar (þrívíddarmyndir), og/eða ljósmyndir að vali höfunda.
Skýringarmyndir að vali höfunda.

Tillöguarkir (teikningar) skulu vera í stærð A1 (594x841 mm) prentaðar á ógegnsæjan pappír og
upplímdar á hörð spjöld. Allur texti skal ritaður á vélrænan hátt.
Tillöguarkir skulu ekki vera fleiri en 4.
Tillöguarkir skulu vera í A1-stærð og raðast lóðréttar hlið við hlið.
Keppendur skulu gera grein fyrir upphengingu tillöguarka í hægra horni að neðan.
Tillöguarkir skulu einnig vera á pdf-formi á minnislyklum.
Önnur gögn, sem ekki er beðið um í keppnislýsingu, verða ekki lögð fyrir dómnefnd. Tillöguarkir
í ramma eða gleri verða ekki lagðar fyrir dómnefnd.
GREINARGERÐ:
Í greinargerð með tillögu, að hámarki 1200 orð, skal koma fram:





Megininntak tillögunnar, helstu forsendur, markmið og áherslur tillöguhöfunda.
Lýsing á skipulagi og helstu stærðum. Gera skal grein fyrir þeim atriðum sem dómnefnd
leggur áherslu á samanber kafla 1.6 Áherslur dómnefndar og 3.2 Meginmarkmið auk
annarra atriða sem keppendur vilja skýra frá.
Samantekt byggingamagns og dreifing þess.
Greinargerð skal birta í heild sinni á tillöguörkum, A1.

Skila skal einu eintaki af greinargerð í A4 ásamt eintaki á pdf-formi á minnislykli.
NAFNAMIÐI:
Skila skal nafnamiða með tillögu, sjá nánar umfjöllun í grein 2.10 Merking, afhending og
skilafrestur.
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2.10 Merking, afhending og skilafrestur
MERKING GAGNA:
Gögn skal merkja sem hér segir:






Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu, að vali tillöguhöfundar.
o Í 2x5 sm stóran reit í hægra horni að neðan hverrar tillöguarkar.
o Í haus greinargerðar eða neðanmáls.
o Á minnislyklum.
o Á umslag með nafnmiða.
Ógagnsætt umslag, merkt orðinu „Nafnmiði“ skal fylgja tillögunni. Í umslaginu skulu vera
nöfn, heimilisföng og símanúmer tillöguhöfunda.
Allar umbúðir skal merkja með auðkennitölunni.
Þess skal gætt sérstaklega að ekki komi fram neinar upplýsingar um tillöguhöfund á
gögnum sem eru á minnislyklum.

AFHENDING GAGNA:
Gögn skal afhenda sem hér segir:




Tillöguörkum skal skilað innpökkuðum í ógegnsæjar umbúðir og skulu ekki önnur gögn
vera í þeim umbúðum.
Greinargerð í einu eintaki ásamt minnislykli skal skilað í ógegnsæjum umbúðum.
Nafnmiða skal skila í sérstöku umslagi.

SKILAFRESTUR TILLAGNA:
Tillögum skal skila sem hér segir:




Skila skal tillögum til trúnaðar- og umsjónarmanns hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7C,
Reykjavík í síðasta lagi á þeim tíma og þeim degi sem fram kemur í kafla 1.5
Lykildagsetningar. Við afhendingu tillagna fær keppandi kvittun merkta auðkennistölunni.
Þeir sem óska eftir að skila tillögum fyrir þann tíma skulu hafa samráð við trúnaðar- og
umsjónarmann.
Þeim keppendum, sem ekki geta afhent tillögu á þeim stað og tíma sem sett er fram í
kafla 1.5 Lykildagsetningar, er heimilt að koma tillögum sínum í póst eða flugafgreiðslu
fyrir lok skilafrestsins. Keppandi skal í framhaldi af því og fyrir lok skilafrests senda vottorð
um afhendingu gagnanna, frá hlutaðeigandi afgreiðslumanni, til trúnaðar- og
umsjónarmanns í tölvupósti, símskeyti eða símbréfi eða með öðrum sannanlegum hætti.
Mælt er með að keppandi kanni hvort vottorð hafi borist trúnaðarmanni.
o Í vottorðinu skal koma fram auðkennistala tillögunnar.
o Póstsendar tillögur skal merkja trúnaðar- og umsjónarmanni samkeppninnar.
Tillögum sem sendar eru inn með framangreindum hætti verður ekki veitt viðtaka
lengur en sjö dögum eftir að skilafresti lýkur. Vakin er athygli á að póstsending getur
tekið lengri tíma en sjö daga.

Ófrávíkjanlegt skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd er að henni sé skilað á réttum
tíma samkvæmt framangreindu og að nafnleyndar sé gætt.
2.11 Niðurstaða samkeppninnar
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum á þeim tíma sem um er getið í kafla 1.5 Lykildagsetningar.
Gert er ráð fyrir að verðlaunaafhending fari fram föstudaginn 30. nóvember 2018 í Safnahúsinu
við Hverfisgötu.
Með rof nafnleyndar verður farið í samræmi við grein 3.2.5 í Leiðbeiningum um
hönnunarsamkeppni.
Ákvæði um dómnefndarálit er að finna í grein 3.2.6 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Verkkaupi gefur út dómnefndarálit á prentuðu formi.
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2.12 Sýning
Eftir að úrslit liggja fyrir verður haldin sýning á þeim tillögum sem bárust, í samræmi við grein
3.3.3 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni.
Sýningin verður haldin í Safnahúsinu við Hverfisgötu á tímabilinu 1.-31. desember 2018.
2.13 Rýnifundur
Í samræmi við grein 3.3.2 í Leiðbeiningum um hönnunarsamkeppni verður haldinn rýnifundur
innan eins mánaðar frá verðlaunaafhendingu. Stefnt er að því að hann verði haldinn í
Safnahúsinu við Hverfisgötu þriðjudaginn 4. desember kl. 17.00.

3 Lýsing verkefnis
3.1

Forsendur
Gert er ráð fyrir þrískiptri starfsemi á reitnum:
-

Ráðuneytum samtengdum á reitnum*
Stofnanunum ríkisins (sem eiga samlegð með ráðuneytunum)
Dómstólaum (t.d. Landsréttur og e.t.v. Héraðsdómur Reykjavíkur)

* Að forsætisráðuneytinu undanskildu.



Horft til framtíðar.
Nýjum lögum um opinber fjármál er ætlað að tryggja heildstæða stefnumörkun í opinberum
fjármálum, vandaða undirbúning áætlana og hagkvæma opinbera starfsemi.
Lögin kalla á langtímahugsun í áætlunargerð og er kortlagning á þörfum ráðuneyta og stofnana
mikilvæg til að nýta fjármuni ríkisins á markvissan hátt.



Tryggt húsnæði
Með uppbyggingu ríkisins á Stjórnarráðsreit er hægt að tryggja að ráðuneytin og stofnanir
ríkisins verði í hentugu húsnæði í eigu ríkisins.



Hagræðing
Í sambyggðu eða sameiginlegu húsnæði skapast auknir möguleikar á samrekstri ráðuneyta.
Hægt er að hugsa sér samnýtingu á stoð-, tækni- og sérfræðiþjónustu og samnýtingu rýma
með sameiginlegum fundarherbergjum, matsal og stoðrýmum og að öll miðlæg stoðþjónusta
verði samþætt þannig að starfsmönnum Stjórnarráðsins bjóðist sama þjónusta óháð
staðsetningu. Það sama eigi einnig við um stofnanir sem verða á reitnum. Heildarstærð nýs
húsnæðis ráðuneytanna miðast við gildandi viðmið fjármála- og efnahagsráðuneytisins um m²notkun skrifstofu- og sértæks húsnæðis, 20 m²/starfsmann. Til lengri tíma litið er ljóst að
heildarstærð húsnæðis ráðuneyta mun minnka umtalsvert. Gert er ráð fyrir að núverandi
húsnæði ríkisins á Stjórnarráðsreit verði nýtt fyrir stofnanir ríkisins og e.t.v. dómstóla.

3.2

Meginmarkmið
Stjórnarráðið vill skapa áhugaverðan og framsækinn vinnustað til framtíðar. Breyting á eðli
verkefna kallar á nýja nálgun bæði hvað varðar vinnulag og vinnuumhverfi.
Meginmarkmið:


Heildarlausn
Áhersla er lögð á raunhæfar og spennandi tillögur um heildarlausn á skipulagi á reitnum þannig
að byggja megi upp á heildstæðan hátt framtíðarhúsnæði ráðuneyta, stofnana ríkisins og
dómstóla m.a. með hagræðingu í huga.
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3.3



Vandað skipulag
Á reitnum verði aðlaðandi borgarumhverfi sem endurspegli góða stjórnsýslu. Huga þarf að
tengingu við umhverfisvænar samgöngur og mannlíf miðborgarinnar með aðgengilegum
útisvæðum og þjónustu svo sem veitingastöðum. Svæðið hafi jákvæða ímynd með góðu
nærumhverfi fyrir almenning, starfsfólk og þá sem nýta sér þjónustu á reitnum.



Vistvænar lausnir
Framtíðarlausnir í borgarumhverfi byggjast á því að nýta náttúruna til að efla vistfræðilegar
lausnir í skipulagsgerð, hönnun og uppbyggingu í þéttbýli. Mannvirki á Stjórnarráðsreit eiga að
vera í fararbroddi hvað varðar borgarvistfræði. Jafnframt hafa íslensk stjórnvöld þá stefnu að
Ísland verði orðið kolefnishlutlaust samfélag ekki seinna en árið 2040. Keppendur eru hvattir
til þess að íhuga áhrif uppbyggingar á samkeppnissvæðinu á vistkerfið og koma með lausnir í
anda borgarvistfræði og blágrænna ofanvatnslausna í tillögum sínum.



Skapandi vinnuumhverfi
Stjórnarráðið verði samhentur vinnustaður þar sem fólk hittist í sameiginlegu mötuneyti,
fundarrýmum og fyrirlestrarsölum. Umhverfið bjóði upp á sveigjanleika í rýmum til að auðvelda
tilfærslur og flutning verkefna á milli ráðuneyta og stuðli að samvinnu og samrekstri. Rými verði
til að vinna að tímabundnum verkefnum fyrir teymi, vinnuhópa eða nefndir þvert á ráðuneyti
og jafnvel með utanaðkomandi aðilum. Slíkt umhverfi ætti að hvetja til nýsköpunar og umbóta.
Sama á við um aðrar stofnanir á reitnum.
Keppnissvæðið
Keppnissvæðið afmarkast af Ingólfsstræti, Skúlagötu, Klapparstíg og Lindargötu, sjá mynd.

Keppnissvæðið, reitir A, B og C
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Keppendur geta kynnt sér svæðið úr lofti með því að skoða yfirflugsmyndir á myndböndum A og
B, sjá fylgiskjal G.

Yfirflugsmyndbönd, ferlar A og B

Yfirlit um notkun bygginga á lóð og notendur má finna í fylgiskjali K Stærðir húsa á reit.
Byggingamagn ráðuneyta má sjá í fylgiskjali L Byggingamagn ráðuneyta.
Tillögur keppenda verða að taka tillit til nærliggjandi og tiltekinna bygginga á reitnum sem
skilgreindar eru í samkeppnisgögnum (umsagnarskyldar og friðaðar byggingar auðkenndar), sjá
fylgiskjal H.
Á reitnum eru einnig önnur hús með byggingarsögulegt og listrænt gildi, m.a. Arnarhvoll
(Lindargata 1), Skuggasund 1 (áður Lindargata 9) og Sölvhólsgata 13 (Landsmiðjan. Í skoðun hjá
borgaryfirvöldum að vernda húsið).

Vakin er athygli keppenda á að kynna sér ritið Byggingasaga (húsa á Stjórnarráðssreit), skýrsla
Árbæjarsafns nr. 72, fylgiskjal D. Þess ber að geta að hún var gefin út 1999, en skráning og
varðveislumat húsakannana sem gerðar eru fyrir 2013 samræmist ekki núgildandi lögum um
menningarminjar nr. 80/2012 og þarfnast því endurskoðunar. Það sama á við um
fornleifaskráningu fyrir svæðið.
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3.4

Skipulagsreitur, náttúru- og veðurfar
Skipulagsreitur er nærri sjó og þaðan er stórbrotið útsýni. Landhalli er til norðurs. Lóðin er í skjóli
fyrir sunnan og suðaustanátt af byggingum til suðurs og austurs, opin fyrir suðvestanátt til vestur
(að Arnarhóli) og að hluta opin fyrir norðan og norðaustanátt til norðurs að Skúlagötu. Á sólríkum
sumardögum er hafgola úr norðvestri seinni part dags.
Vindrós: fylgiskjal F.

3.5

Öryggismál og umferð
Hér er sérstaklega fjallað um öryggiskröfur fyrir byggingar ráðuneyta á Stjórnarráðsreit sem eru
meiri en kröfur til annarra bygginga á reitnum.
Öryggisvarnir skulu vera innbyggðar í útfærslu svæðisins og bygginga, og taka tillit til
staðsetningar mismunandi starfsemi, hönnunar og notkunar útisvæða, og vali á
byggingarefnum.
Útfærsla gatna og svæða fyrir bíla þarf að taka tillit til öryggisvarna fyrir reitinn í heild. Möguleikar
þurfa að vera á að takmarka umferð á götum í kring um reitinn og stýra umferð inn á hann, með
tilheyrandi svæðum til öryggisleitar. Óæskilegt er að almenn umferð verði leyfð um Sölvhólsgötu,
en aðkoma viðbragðsaðila og önnur stýrð umferð verði möguleg. Ökutæki verði almennt ekki
heimil inni á reitum nema að teknu tilliti til öryggis.
Takmarka þarf hættu vegna ákeyrslu bifreiða á byggingar með viðeigandi árekstarvörnum, og
taka tillit til fyrirkomulags gatna og aksturlína að byggingum.
Æskilegt er að fjarlægð nýbygginga í útjaðri samkeppnisreits að almennri umferð verði minnst 8
metrar (keppendur eru þó ekki bundnir af þessu). Sérstaklega skal gæta að fjarlægð
ráðuneytisbygginga, sem æskilegt er að verði sem mest. Anddyri/móttaka getur þó verið nær
umferð.
Form bygginga auki ekki áhrif sprenginga. Óæskilegt er að byggingar hallist yfir göngusvæði
eða götu. Huga þarf að ákveðinni aðgreiningu milli svæða ráðuneyta og svæða sem eru opin
almenningi. Svæði fyrir almenning verði í sjálfstæðum byggingarhlutum og ekki á neðri hæðum
ráðuneyta. Gert er ráð fyrir tengigangi milli ráðuneytisbygginga í kjallara (ekki er gerð krafa um
útfærslu).
Sameiginleg móttaka ráðuneytanna þarf að vera örugg gagnvart ákeyrslu bíla. Við móttökuna
þarf að gera ráð fyrir bílalest sem við sérstakar aðstæður er hleypt nálægt húsi. Gera má ráð
fyrir að í henni séu 5 bílar í röð eða 10 bílar alls miðað við tvöfalda röð.
Tryggja þarf öryggi sem taki tillit til notkunar á bílgeymslu. Bílgeymsla verði ekki undir byggingum
ráðuneyta (verði t.d. frekar á miðjum reit). Innan ráðuneytisreits verði hægt að skipta bílgeymslu
í tvo hluta, vegna mismunandi öryggisstigs. Tryggja þarf a.m.k. tvennar óháðar keyrsluleiðir frá
bílgeymslum. Fyrir framan innkeyrslu í bílgeymslu ráðuneyta verði svæði til öryggisleitar og
stýringar umferðar. Gert verði ráð fyrir sjálfstæðum, öruggum flóttaleiðum upp á reitinn (óháðum
stigahúsum bygginga) ef bílgeymslur verða opnar almenningi, en ekki þarf að gera grein fyrir
bílgeymslum á tillöguuppdráttum. Auk bílgeymslu ráðuneyta þarf að gera ráð fyrir bílgeymslu á
reit fyrir stofnanir og dómstóla og sýna staðsetningu inn- og útkeyrslna hennar.
Reiknað er með sameiginlegri póst- og vörumóttöku fyrir öll ráðuneyti. Æskilegt er að hún verði
ekki í sömu byggingu og ráðuneyti og verði í öruggri fjarlægð frá þeim, við útkant reitsins og á
jarðhæð.
Huga þarf að útfærslu öryggis vegna sorpgeymslu fyrir ráðuneytin sem æskilegt er að verði við
útjaðar svæðisins þangað sem sorp er sótt af utanaðkomandi þjónustuaðilum.
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3.6

Almenn starfsemislýsing
Á Stjórnarráðsreit er stefnt að uppbyggingu framtíðarhúsnæðis fyrir öll ráðuneyti að undanskildu
forsætisráðuneyti sem verður áfram við Lækjargötu. Samkvæmt deiliskipulagi reitsins er heimil
mun meiri uppbygging en sem nemur þörfum Stjórnarráðsins. Þess vegna er gert ráð fyrir því
að Landsréttur verði einnig á reitnum en hann er nú í bráðabirgðahúsnæði. Þá kemur til greina
að stofnanir ríkisins sem tengjast náið Stjórnarráðinu og dómstólum verði á reitnum. Má þar
nefna t.d.
Fjársýslu ríkisins, Bankasýslu ríkisins, Hagstofu Íslands, Dómstólasýsluna,
ríkislögmann og ríkissaksóknara. Gert er ráð fyrir þjónustu (t.d. veitingastöðum, bakaríi) fyrir á
jarðhæð reitsins, en ekki undir ráðuneytisbyggingum.
Mikilvægt er að umhverfið uppfylli kröfur um aðgengi, öryggi, og skilvirkni.

3.7

Byggingamagn
Samkvæmt gildandi deiliskipulagi má ætla að leyfilegt nýbyggingamagn á reitnum sé um 24.000
m² og skiptist milli reita A, B og C eins og fram kemur í töflu hér fyrir neðan:

Núverandi byggingar (ath. Sölvhólsgata 11 er rifin)
Nýbyggingar

Reitur A:
Reitur B:
Reitur C:
Samtals:

Núv. byggingar
15.211
9.354
3.908
28.473 m²

Nýbyggingar:
14.082
5.390
4.465
23.937 m²

Samtals:
29.293
14.744
8.373
52.410 m²

Upplýsingar um stærðir húsa á reit og notendur í fylgiskjali K Stærðir húsa á reit.
Ekki er gert ráð fyrir því að dregið verði úr þegar heimiluðu byggingamagni á reitnum. Að lokinni
samkeppni er gert ráð fyrir að deiliskipulag reitsins verði breytt, sjá nánar gr. 4 Verk í kjölfar
samkeppni.
Í greiningum Framkvæmdasýslu ríkisins á reitunum hafa verið settar fram hugmyndir um
staðsetningar nýbygginga fyrir ráðuneyti á reit A, dómstóla á reit B (möguleg nýting á gamla
Hæstaréttarhúsi og nálægð við Hæstarrétt) og stofnana á reit C, sjá fylgiskjal K.
Keppendur eru ekki bundnir af ofangreindum tölum og útfærslum.
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Keppendur skulu staðsetja nýbyggingar ráðuneyta innan samkeppnisreitsins. Gert er ráð fyrir
að í nýbyggingum verði eftirtöldum ráðuneytum komið fyrir:
-

Fjármála- og efnahagsráðuneyti (FJR)
Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (UAR)
Utanríkisráðuneyti (URR)
Mennta- og menningarmálaráðuneyti (MMR)
Samtals 8.220 m²
og mögulega einnig:

-

Dómsmálaráðuneyti (DMR)
Samgöngu- og sveitarstjórnarmálaráðuneyti (SSR)
Samtals 1.660 m²

Heildarflatarmál nýbygginga er um 9.880 m² (brúttó), sjá nánar fylgiskjal L.
Gert er ráð fyrir að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og velferðarráðuneytið verði að
Skúlagötu 4. Til að auka samnýtingarmöguleika er æskilegt er að nýbyggingar tengist Skúlagötu
4.
3.7.1

Brúttóstærðir, yfirlit heildarbyggingamagns

Í brúttófermetratölu skal innifela heildargólfflöt allra bygginga á reitnum.
Farið er fram á að keppendur skili yfirliti um heildarbyggingamagn og dreifingu þess á reitnum.

4

Verk í kjölfar samkeppni
Gert er ráð fyrir því að verðlaunahafi 1. sætis útfæri deiliskipulag, að því gefnu að samningar
náist milli verkkaupa og vinningsteymis. Þá er gerð krafa um að vinningshafi myndi teymi sem
hafi réttindi til þess að vinna að skipulagsgerð.
Deiliskipulag verður endurskoðað í samráði við Reykjavíkurborg að samkeppni lokinni.
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5 Samþykki keppnislýsingar
Keppnislýsing þessi og samningur milli AÍ og forsætisráðuneytisins er grundvöllur
samkeppninnar.
Keppnislýsingin er samþykkt af verkkaupa og dómnefndarfulltrúum.

FSR SF-016 útg. 5

15

