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1 Kynning
1.1 Útbjóðandi
Náttúrulækningafélag Íslands (NLFÍ) í samvinnu við Arkitektafélag Íslands (AÍ) efna til opinnar
hugmyndasamkeppni um enduruppbyggingu Heilsustofnunar og framtíðarskipulag á landi
NLFÍ í Hveragerði, samkvæmt keppnislýsingu þessari og gildandi samkeppnisreglum AÍ.
NLFÍ var stofnað árið 1937 og frá upphafi hefur megintilgangur þess verið að efla og útbreiða
þekkingu um heilbrigðan lífsstíl og heilsusamlega lifnaðarhætti. Jónas Kristjánsson læknir var
brautryðjandi náttúrulækningastefnunnar á Íslandi og fyrsti forseti samtakanna. Nánari
upplýsingar um starfsemina má finna á www.nlfi.is.

1.2 Verkefni
Óskað er eftir tillögum að heildarskipulagi fyrir svæðið auk innra skipulags á byggingum
Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar ásamt tillögum að áfangaskiptingu fyrir framtíðar
uppbyggingu til lengri tíma. Gert er ráð fyrir að ráðist verði síðar í deiliskipulagsgerð á grundvelli
niðurstöðu dómnefndar. Það er ósk NLFÍ að nýta landsvæðið á sem hagkvæmastan máta, en
jafnframt að gert sé ráð fyrir stækkunarmöguleikum.
Fyrirhugað er að fjölga rekstrareiningum á svæðinu og endurnýja það húsnæði sem fyrir er
eftir því sem við á. Keppnissvæðið er um 16 ha, en stærð á núverandi fasteignum er um 12.000
m2.
Leitast er eftir tillögum að heildarskipulagi sem innifelur:
•
•

•

Endurnýjun á núverandi húsnæði Heilsustofnunar, að hluta til eða öllu leyti í áföngum
Nýjan heilsudvalarstað (e. Health Resort) með vellíðunarþjónustu (e. Wellness
Services) fyrir erlendan og innlendan markað með heilsulind (e. Spa) og aðgangi að
læknisfræðilegri þjónustu (e. Medical Services) hjá Heilsustofnun.
Skipulag íbúðabyggðar sem mun tengjast starfsemi Heilsustofnunar að hluta og byggja
á svipaðri hugmyndafræði og núverandi íbúðir við Lækjabrún

Tillögur skulu byggja á hugmyndafræði NLFÍ og stefnu Hveragerðisbæjar þar sem lögð er
áhersla á heilbrigðan lífsstíl, heilbrigt mataræði, gróðurhús, sjálfbærni og náttúruvernd.
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1.2.1 Heilsustofnun NLFÍ (HNLFÍ)
Heilsuhæli NLFÍ tók til starfa árið 1955. Jónas Kristjánsson hafði forystu
um undirbúning og uppbyggingu heilsuhælisins sem heitir í dag
Heilsustofnun NLFÍ (HNLFÍ) og er eign NLFÍ. Heilsustofnun hefur á
síðustu áratugum sinnt fjölþættri endurhæfingu samkvæmt samningum
við íslensk heilbrigðisyfirvöld.
Hlutverk Heilsustofnunar er:
•
•
•
•
•

Að veita faglega læknisfræðilega endurhæfingu skv. samningi við Sjúkratryggingar
Íslands (SÍ).
Að veita andlega og líkamlega meðferð sem er einstaklingsmiðuð og stjórnað af
þverfaglegum teymum.
Að kenna skjólstæðingum að bera ábyrgð á eigin heilsu.
Að bæta færni og þátttöku í daglegu lífi.
Að bjóða upp á heilsueflingu; hollt mataræði, hreyfingu, slökun, fræðslu og nýta
náttúruna til heilsubótar.

Nánari upplýsingar um starfsemina má finna á www.heilsustofnun.is.

Mynd 1: Húsnæði Heilsustofnunar
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Heilsustofnun þarf að uppfæra/endurnýja núverandi meðferðaraðstöðu og gistirými. Til
framtíðar litið þarf aðstaða Heilsustofnunar að hafa sveigjanleika þannig að unnt sé að þjónusta
nýja markhópa og nýjar rekstrareiningar sem skilgreindar eru í köflum 1.2.2 og 1.2.3. Í
fylgiskjölum má sjá ástandslista núverandi húsnæðis. Úrklippa úr því skjali má sjá hér fyrir
neðan. Í fylgiskjölum má einnig sjá ljósmyndir frá starfseminni og umhverfi. Sjá nánar kafla 2.6.

Mynd 2: Afstöðumynd húsnæðis
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1.2.2 Heilsudvalarstaður
Til að auka þjónustu á svæðinu og sem valkost við núverandi starfsemi Heilsustofnunar er
fyrirhugað að byggja upp heilsudvalarstað (e. Health Resort) og heilsulind (e. Spa) með
náttúrulegum afþreyingarlaugum og fjölbreyttri vellíðunarþjónustu (e. Wellness services) á
borð við það sem best þekkist. Til viðbótar verður aðgengi að læknisfræðilegri þjónustu (e.
Medical services) Heilsustofnunar. Hugmyndin er að heilsudvalarstaðurinn höfði til annars
markhóps og geti starfað óháður Heilsustofnun, en þó með góðum tengingum svo að
starfsmenn og gestir geti auðveldlega farið á milli heilsudvalarstaðar og meðferðarkjarna
Heilsustofnunar. Sjá nánar kafla 2.6.

1.2.3 Íbúðabyggð
Hluti lands NLFÍ hefur nú þegar verið lagt undir íbúðabyggð í Lækjabrún (43 íbúðir). Íbúar í
Lækjabrún eru með þjónustusamning við Heilsustofnun, sem veitir m.a. aðgang að aðstöðu og
þjónustu. Fyrirhugað er að byggja fleiri íbúðir þar sem lögð er áhersla á þjónustu fyrir 55 ára
og eldri og skapa umgjörð fyrir einstakt samfélag sem leggur áherslu á heilsu, sjálfbærni og
tengingu við náttúruna sem er grundvöllur starfsemi NLFÍ og Heilsustofnunar og birtist í
kjörorðunum „Berum ábyrgð á eigin heilsu“. Fyrirhugað er að hefja uppbyggingu íbúðabyggðar
samhliða fyrsta áfanga uppbyggingar Heilsustofnunar. Staðsetning íbúðabyggðar er frjáls en
hún skal standa á sjálfstæðum leigulóðum sem tengjast, með beinum hætti, gatna- og
stígakerfi bæjarins og auk þess skulu göngustígar liggja frá þeim að Heilsustofnun.
Jafnframt er gert ráð fyrir íbúðum fyrir starfsmenn Heilsustofnunarinnar og heilsudvalarstaðarins, sem geta verið hluti af fyrirhugaðri íbúðabyggð. Sjá nánar kafla 2.6.

1.3 Aðdragandi
1.3.1 Fasteignir komnar til ára sinna
NLFÍ hefur um hríð leitað leiða til að bæta, stækka og nútímavæða endurhæfingaraðstöðu
Heilsustofnunar og tryggja þannig framtíð hennar. Stór hluti af núverandi húsnæði er komið til
ára sinna og þarfnast stöðugs viðhalds. Núverandi aðstaða takmarkar möguleika Heilsustofnunar á aukinni og fjölbreyttari þjónustu, herbergi dvalargesta uppfylla ekki nútímakröfur
og framboð mætir ekki eftirspurn. Einnig er þörf fyrir endurnýjun á starfsmannaíbúðum,
gróðurhúsum, geymslum, vinnustofum og verkstæðum. Sjá má afstöðumynd í fylgiskjölum
sem sýnir það húsnæði sem er á landinu með upplýsingum um byggingarár og ástand þeirra.

1.3.2 Rekstrargrundvöllur Heilsustofnunar
Undanfarin ár hefur Heilsustofnun leitað leiða til að styrkja rekstrargrundvöll sinn með
fjölbreyttara tekjustreymi, m.a. með því að bjóða upp á þjónustu til fullborgandi gesta. Í dag
kemur ríflega helmingur af tekjum Heilsustofnunar frá heilbrigðisyfirvöldum, en fyrir nokkrum
árum voru þær meginhluti teknanna. Dvalargestir sem koma á forsendum heilbrigðisyfirvalda
greiða sjálfir fyrir mat og gistingu. Fullborgandi dvalargestum fer sífellt fjölgandi. Í dag er hins
vegar takmarkað pláss fyrir fullborgandi gesti og lítið svigrúm til að veita þeim þá þjónustu sem
æskilegt er og eftirspurn er eftir. Þá er biðlistinn til þess að komast á heilsudvöl með beiðni frá
lækni allt upp í 8 mánuðir.
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1.3.3 Eftirspurn eftir íbúðum á verðmætu landi
Bæjaryfirvöld í Hveragerði hafa lagt áherslu á að nýta hluta af landsvæði NLFÍ til
fasteignaþróunar, enda er mikil eftirspurn eftir íbúðum í bænum. Nú þegar hefur hluti lands
NLFÍ verið lagður undir íbúðabyggð í Lækjarbrún. Horft er til þess að uppbygging íbúðabyggðar
sé hluti fjármögnunar til uppbyggingar Heilsustofnunar.

1.3.4 Þróun á heilsumarkaði
Undanfarin ár hefur verið vaxandi þörf og þróun í heildrænni nálgun í endurhæfingu og
streitustjórnun. Á sama tíma hefur sjúkdómum fjölgað sem tengjast beint eða óbeint lífsstíl og
þeir orðið alvarlegri og útbreiddari. Samhliða hefur áhugi aukist á þeim gildum sem NLFÍ og
starfsemi Heilsustofnunar hefur byggt á frá upphafi. Þetta gefur tilefni til þess að horfa fram á
veginn, gera metnaðarfullar áætlanir og nýta þá farsælu reynslu og þekkingu sem félagið hefur
byggt á, á þeim sjö áratugum sem liðnir eru frá stofnun þess.
Í ljósi þessa er stefnt að því stækka markhópinn, bæði hérlendis og erlendis, annars vegar
með uppbyggingu á núverandi starfsemi og hins vegar með uppbyggingu heilsudvalarstaðar
(e. Health Resort) sem mun bjóða upp á styttri dvöl en almennt er í boði á Heilsustofnun. Til
viðbótar við þá læknisfræðilegu þjónustu (e. Medical services) sem Heilsustofnun býður upp á
í dag mun vellíðunarþjónusta (e. Wellness services) standa gestum heilsudvalarstaðarins til
boða.

1.4 Markmið
Meginmarkmið samkeppninnar eru:
•

•
•

•

•

•

Að fá fram áhugaverðar og vandaðar tillögur að uppbyggingu stofnunarinnar og tengdra
rekstrareininga sem fyrirhugað er að byggja. Að Heilsustofnun geti haldið áfram að
veita hágæða þjónustu í nýju og/eða endurnýjuðu húsnæði sem laðar að fjölbreyttan
hóp viðskiptavina.
Að fá fram heildstæðar tillögur að skipulagi um keppnissvæðið sem undirstrika
náttúruna, landsvæðið og eru í góðu samræmi við nærliggjandi umhverfi.
Að fá hugmyndir sem leggja áherslu á umhverfið, sögu og gildi félagsins, sérstöðu
Hveragerðis, náttúruna, heilbrigt líferni, nýtingu gróðurhúsa og styðja við sjálfbærar og
umhverfisvænar lausnir.
Að umferðaleiðir innan keppnissvæðisins séu í góðum innbyrðis tengslum og eins
umhverfisvænar og kostur er, á sama tíma og þær stuðli að kyrrð og ró á svæðinu. Að
umferðaleiðir nýtist jafnframt til hreyfingar og útivistar með fjölbreyttri áningar-,
hreyfingar-, og upplifunaraðstöðu fyrir íbúa og gesti á svæðinu.
Að skipuleggja svæði, byggingar og afþreyingaraðstöðu fyrir hágæða heilsudvalarstað
sem nýti sér sérstöðu svæðisins, náttúrunnar og umhverfisins með einstakri
heilsulindar- og meðferðaraðstöðu sem byggir á sögu og hefðum NLFÍ.
Að við alla skipulagningu og hönnun verði lögð áhersla á vistvænar tillögur með
hagkvæmni að leiðarljósi. Jafnframt verði litið til þess að ná fram góðri nýtingu á því
landsvæði sem er til ráðstöfunar. Í því sambandi er m.a. litið til byggingarmagns,
útivistarmöguleika o.s.frv.
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1.5 Sjónarmið dómnefndar
Eftirfarandi atriði hafa sérstakt vægi við mat dómnefndar á innsendum tillögum:
•
•

•
•
•
•

Tillögur leysi heildarskipulag á keppnissvæðinu varðandi skipulag húsa, tengingu milli
rekstrareininga og umferðar/þjónustu með vistvæna hugsun að leiðarljósi.
Heildaryfirbragð, vönduð og góð byggingarlist sem er aðlöguð að umhverfinu með
áherslu á yfirbragð Hveragerðisbæjar og þar sem sérkenni starfsemi Heilsustofnunarinnar er höfð að leiðarljósi.
Gerð sé grein fyrir áfangaskiptingu sem veldur lágmarks röskun á núverandi starfsemi,
á meðan á byggingatíma stendur sbr. keppnislýsingu.
Nýbyggingar uppfylli á hagkvæman hátt kröfur og hugmyndafræði forsagnar.
Tillögur séu þróunarvænlegar m.t.t. breyttrar starfsemi.
Tillögur bjóði upp á sjálfbærar lausnir og umhverfisvænar nálganir.

1.6 Lykildagsetningar
10. janúar 2020
22. janúar 2020
27. janúar 2020
6. febrúar 2020
12. mars 2020
23. mars 2020
22. apríl 2020

Samkeppni auglýst
Vettvangsheimsókn
Skilafrestur fyrirspurna (nr. 1)
Svör við fyrirspurnum (nr. 1)
Skilafrestur fyrirspurna (nr. 2)
Svör við fyrirspurnum (nr. 2)
Skilafrestur tillagna – fyrir kl. 16:00

Stefnt er að því að niðurstaða dómnefndar liggi fyrir í maí 2020.

1.7 Tegund og tilhögun samkeppni
Samkeppnin er almenn hugmyndasamkeppni samkvæmt skilgreiningu Arkitektafélags Íslands
og opin öllum þeim sem uppfylla skilyrði keppnislýsingar sbr. gr. 3.1. Útbjóðandi er fyrst og
fremst að leita eftir grundvallarhugmyndum til lausnar á bæði heildarskipulagi svæðisins auk
skipulags hverrar rekstrareiningar fyrir sig.

1.8 Verðlaun
Heildarverðlaunafé verður 10 milljónir króna. Veitt verða þrenn verðlaun. 1. 2. og 3. verðlaun.
1. verðlaun verða að lágmarki 4,5 milljónir kr., 2. verðlaun að lágmarki 2,5 milljónir kr. og 3.
verðlaun að lágmarki 1,5 milljónir kr. Auk þess er dómnefnd heimilt að kaupa allt að þrjár
tillögur, að upphæð hálfri milljón króna hver. Framangreindar upphæðir eru án
virðisaukaskatts.

1.9 Tungumál samkeppninnar
Tungumál þessarar samkeppni er íslenska. Allur texti innsendra tillagna skal vera á íslensku.
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2 Lýsing verkefnis
2.1 Almenn atriði
Keppendum er bent á að hafa eftirtalin atriði til hliðsjónar við gerð tillagnanna.

2.1.1 Lágreist byggð í Hveragerðisbæ
Hveragerðisbær einkennist af lágreistri byggð en heimild er fyrir allt að þremur hæðum á
keppnissvæðinu og 60% nýtingarhlutfalli, sem er með því hæsta sem gerist í Hveragerðisbæ.
Sjá nánar kafla 2.2.2.

2.1.2 Saga og andrúmsloft Heilsustofnunar varðveitt
Saga Heilsustofnunar nær aftur til ársins 1955. Þeim tugþúsundum Íslendinga sem hafa dvalið
þar og notið endurhæfingar, þykir vænt um starfsemina og mörgum finnst upplifunin einstök.
Undirstöðuatriði hugmyndafræði félagsins hafa alltaf verið tengsl við náttúru, hreyfingu, hvíld,
holla næringu og góð mannleg samskipti. Þetta endurspeglast að sumu leyti í þeim húsakosti
sem nú er kominn til ára sinna og þarf að endurnýja. Þar sem starfsemi hefur vaxið og dafnað
um langa hríð myndast oft sérstakt andrúmsloft. Þessi „sál“ þarf að finna sér stað í nýju
húsnæði þar sem áfram verður lögð áhersla á náttúrutengsl og samvinnu dvalargesta og
starfsfólks í hvetjandi en jafnframt friðsælu umhverfi.

Mynd 3: Dvalargestir ganga yfir Varmá

Lífræn ræktun í gróðurhúsum hefur skipað stóran sess í sögu starfseminnar og mun gera það
áfram, jafnvel í en meira mæli.
Vistarverur frumkvöðulsins Jónasar Kristjánssonar læknis eru nú varðveittar í upprunalegri
mynd á Heilsustofnuninni sem minnisvarði um þátt hans í stofnun félagsins og Heilsustofnunar.
Keppendur geta valið að varðveita vistarverurnar á núverandi stað eða finna þeim nýja
staðsetningu. Heimildarmynd um Jónas Kristjánsson, NLFÍ og Heilsustofnun er í burðarliðnum
og verður kláruð í lok árs 2020.
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Mynd 4: Vistarverur Jónasar Kristjánssonar

2.1.3 Tímalína sveigjanleg að einhverju leyti
Tímalína uppbyggingarinnar er nokkuð sveigjanleg og fer að miklu leiti eftir tegund fjárfesta og
á hvaða stigi þeir koma inn í verkefnið. Fyrsti áfangi uppbyggingar á starfsemi Heilsustofnunar
er nýtt meðferðarhús og 42 ný gistirými, sem koma í stað álma númer 2,3 og 4, sjá kort af
húsakosti Heilsustofnunar í fylgiskjölum. Uppbygging íbúðabyggðar er óháð uppbyggingu
Heilsustofnunar, en ganga skal út frá því að sú uppbygging geti orðið samhliða fyrsta áfanga
hennar.

2.1.4 Lágmarks röskun á núverandi starfsemi
Við áfangaskiptingu uppbyggingar þarf núverandi starfsemi Heilsustofnunar að vera óskert og
lágmarka röskun við framkvæmdir. Þá er bæði horft til starfseminnar auk þess næðis sem
gestir upplifa á Heilsustofnun án utanaðkomandi áreitis.

2.1.5 Hagkvæmni og gæði
Við skipulagningu og hönnun er mikilvægt að leggja áherslu á vistvænar tillögur með
hagkvæmni að leiðarljósi. Þar verður horft til sjálfbærni, nýtingu landsvæðis og
útivistarmöguleika svo dæmi séu tekin. Gæði Heilsustofnunar felast einna helst í sérfræðiþekkingunni, sögunni, aðgengi að náttúrunni, hollu mataræði og afþreyingu tengdri heilsu.
Stefnt er að því að þessir gæðaeiginleikar einkenni einnig þróunarverkefnið.

2.2 Keppnissvæðið
2.2.1 Forsendur í aðalskipulagi
Í aðalskipulagi Hveragerðisbæjar 2017-2029 er sérstök áhersla lögð á fallegt og heilnæmt
umhverfi, fjölskylduvæna byggð í góðum tengslum við náttúruna, að ímynd bæjarins verði
áfram blóma-, listamanna-, heilsu- og ferðamannabær umvafinn jarðhita og náttúrufegurð og
að Hveragerðisbær skipi sér í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi á sviði umhverfismála og
sjálfbærrar þróunar á sem flestum sviðum.
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Í aðalskipulagi er landi skipt upp í landnotkunarreiti og um hvern reit eru settir skilmálar eftir
því sem við á. Hver landnotkunarreitur fær einn lit á aðalskipulagsuppdrætti í samræmi við
ákvæði í skipulagsreglugerð. Sé gert ráð fyrir landnotkun á sama reit, sem fellur undir fleiri en
einn landnotkunarflokk er sá flokkur tiltekinn fyrir reitinn sem er ríkjandi en umfang annarrar
landnotkunar skal þá tilgreint í skilmálum greinargerðar.
Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði innan sveitarfélags, sem byggð er á
aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess. Á keppnissvæðinu eru í gildi þrjár
deiliskipulagsáætlanir.
Aðalskipulag Hveragerðis 2017-2029 og deiliskipulagsáætlanir í Hveragerðisbæ eru
aðgengilegar á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. Skipulagsuppdráttur og greinargerð
aðalskipulags Hveragerðis 2017-2029 eru einnig í fylgiskjölum.

2.2.2 Keppnissvæðið
Samkvæmt aðalskipulagi Hveragerðisbæjar er keppnissvæðið samtals 16,3 ha og nær það til
5 landnotkunarreita sem eru:
•
•
•
•
•

S8 - Samfélagsþjónusta
VÞ6 - Verslun og þjónusta
OP13 - Opið svæði
AF1 - Afþreyingar- og ferðamannasvæði
ST - Strandsvæði

Tillaga keppenda skal endurspegla þá stefnu og markmið, sem sett er fram í aðalskipulagi.
Landnotkunarreitir samkvæmt aðalskipulagi eru þó ekki bindandi fyrir keppendur.
Keppendur skulu hafa í huga að á mörkum reita S8 og OP13 eru tvær jarðgufuborholur, sem
Heilsustofnun nýtir til upphitunar húsa sinna og lauga. Gert er ráð fyrir því að Heilsustofnun
muni nýta áfram jarðgufu úr þessum holum og mögulega úr nýjum borholum, sem boraðar
verða síðar, til upphitunar á framtíðarhúsnæði sínu. Staðsetning borholanna tekur mið af
jarðsprungu sem liggur um O13 reitinn í norður-suðurstefnu. Því má ætla að nýjar borholur
verði einnig staðsettir á eða við svæðið. Almennt er ekki æskilegt að byggingar, aðrar en
gróðurhús og tæknihýsi (t.d. varmaskiptistöð), standi í næsta nágrenni við jarðgufuborholur.
Sjá nánar www.map.is/os.
Á reit ST ríkir hverfisvernd. Þar er mannvirkjagerð óheimil að frátalinni stíga- og brúargerð.
Keppendur skulu kynna sér gildandi deiliskipulagsáætlanir á keppnissvæðinu. Þær eru þó ekki
bindandi að neinu leyti enda er gengið út frá því að þær verði endurskoðaðar eða felldar úr
gildi í kjölfar samkeppninnar sé þess þörf. Keppendur skulu einnig kynna sér gildandi
deiliskipulagsáætlanir á nærliggjandi svæðum.
Ef ráðist verður síðar í deiliskipulagsgerð á grundvelli niðurstöðu dómnefndar, verður samhliða
gerð breyting á aðalskipulagi sé þess þörf. Þá kemur til greina að renna saman
landnotkunarreitum, breyta mörkum þeirra, fækka þeim eða fjölga eftir atvikum.
Samantekt úr greinargerð aðalskipulags um skilmála ofangreindra reita er að finna í fylgiskjali
um landnotkunarreiti á keppnissvæðinu. Á næstu síðu má sjá skjáskot úr aðalskipulagi.
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Mynd 5: Úrklippa úr aðalskipulagi Hveragerðisbæjar

Mynd 6: Úrklippa af keppnissvæðinu úr aðalskipulagi Hveragerðisbæjar
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2.3 Náttúrufar, jarðvegur og veðurfar
2.3.1 Varmá
Varmá er ein af náttúruperlum Hveragerðisbæjar. Unnið skal að hreinleika, verndun lífríkis og
fiskgengd í Varmá. Vatnasvæði Varmár er um margt sérstakt. Þar má finna margar tegundir
íslenskra ferskvatnsfiska en sjóbirtingur er þó allsráðandi á svæðinu. Stórir staðbundnir urriðar
veiðast þar einnig. Lögð er áhersla á gott aðgengi meðfram ánni og skv. aðalskipulagi er gert
ráð fyrir tveimur göngubrúm yfir ána innan keppnissvæðisins en opið svæði norðan árinnar,
þar sem eru góðar gönguleiðir um fallegt skógræktarsvæði, er mjög mikilvægt fyrir starfsemi
Heilsustofnunar.

2.3.2 Hverfisvernd
Hverfisvernd nær almennt 20m frá árbakka en auk þess til áreyra og svæða þar sem sýnileg
merki eru um að áin hafi runnið eða flæmst um. Innan hverfisverndarsvæðisins er heimilt að
leggja göngu-, hjóla- og reiðstíga og byggja göngubrýr yfir ána.

Mynd 7: Yfirlitsmynd hluta keppnissvæðisins

2.3.3 Náttúrufar og jarðvegur
Jarðlög, jarðhiti, jarðsprungur og vatnafar í Hveragerði er vel þekkt og hefur verið kortlagt af
Orkustofnun og ÍSOR, sjá skýrsluna „Hveragerði ‐ Hitamælingar í jarðvegi og sprungur“.
Skýrslan er fylgiskjal með keppnislýsingu þessari. Líklegar og þekktar jarðsprungur er að finna
á keppnissvæðinu en ekki þarf að taka tillit til þeirra við tillögugerðina. https://www.or.is/

2.3.4 Veðurfar
Mest ríkjandi vindáttir eru N, NNA og S áttir en hvassviðrisáttirnar eru einkum N, NNA og SA
áttir. Sjá jafnframt aðalskipulagsgreinagerð bls. 16.
13

2.3.5 Náttúruvá
Smáir jarðskjálftar eru tíðir í Hveragerði en snarpir jarðskjálftar eru frekar sjaldgæfir.
Endurkomutími Suðurlandsskjálfta er um 100 ár en slíkur jarðskjálfti reið síðast yfir árið 2008.
Jarðhiti er víða við jarðvegsyfirborð í Hveragerði en hann hefur ekki mælst innan
keppnissvæðisins. Sjá skýrslu ÍSOR í fylgiskjölum.
Almennt er lítil hætta á flóðum í Varmá en í asahláku kemur fyrir að árfarvegurinn fyllist af vatni.
Dæmi eru um að flætt hafi yfir bakka Varmár innan keppnissvæðisins þar sem þeir eru mjög
lágir, en slíkir atburðir eru mjög sjaldgæfir (2-3 á öld). Komið hefur fyrir að flætt hafi inn í
gróðurhús Heilsustofnunar, sem staðsett er við árbakkann.

2.3.6 Náttúruminjar og fornleifar
Varmá er á náttúruminjaskrá í flokknum „Aðrar náttúruminjar – 751ˮ. Á keppnissvæðinu eru
engar skráðar fornleifar eða friðuð mannvirki.

2.4 Land, aðkoma og umhverfi
2.4.1 Land
Yfirborð keppnissvæðisins er frekar slétt og að mestu leyti manngert, ef frá er talinn suðaustur
hluti þess. Þar er mosavaxið hraun og næst Varmá, þar sem hrauninu sleppir, er vel gróið land
undir u.þ.b. fjögurra metra hárri hraunbrúninni. Á móts við keppnissvæðið, á milli Varmár og
Reykjafjalls, eru nytjatún og skógræktarsvæði Landbúnaðarháskóla Íslands. Þar eru góðir
göngustígar, sem Heilsustofnun nýtir við endurhæfingu dvalargesta sinna. NLFÍ er með á leigu
u.þ.b. 10 ha land sem liggur á milli Varmár og frístundabyggðarinnar í Ölfusborgum en þar eru
einnig bæði tún og skógræktarsvæði.

2.4.2 Aðkoma að keppnissvæðinu
Á allra næstu árum verða gerðar breytingar á legu þjóðvegar nr. 1 í samræmi við aðalskipulag
Hveragerðisbæjar. Nýtt hringtorg við aðalinnkeyrsluna inn í bæinn verður staðsett um 300m
sunnan við núverandi hringtorg. Núverandi gatnamót Þjóðvegar og Grænumerkur verða lögð
niður. Ný gatnamót við Þjóðveginn koma austan Varmár og verður lagður hliðarvegur frá þeim
að þéttbýlinu í Hveragerði. Þessi framkvæmd breytir að einhverju leyti núverandi aðkomuleiðum að Heilsustofnun en þær verða þá aðallega um Grænumörk og Þelamörk. Keppendur
skulu meta hvort þörf sé á þriðju aðkomuleiðinni sem lægi um Reykjamörk.

2.4.3 Umhverfi
Úttekt var gerð á trjágróðri við Heilsustofnun. Þeir trjáreitir sem sérstaklega voru skoðaðir eru
á norður og austur hluta landsins. Þar eru víða falleg og stórvaxin tré og sumstaðar fallegur
heildarsvipur. Trjáreitunum og trjáröðunum var gefin einkunn eftir ástandi þeirra og má sjá í
fylgiskjölum.
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Mynd 8: Keppnissvæði og nærliggjandi umhverfi

2.5 Starfsemislýsing
2.5.1 Núverandi starfsemi
Flestir dvalagestir dvelja á Heilsustofnun í fjórar vikur með beiðni frá lækni. Ferli dvalargesta
má sjá á myndinni hér fyrir neðan.

Mynd 9: Ferli dvalargesta á Heilsustofnun
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Helstu þjónustulínur ásamt þjónustum Heilsustofnunar má sjá á myndinni hér fyrir neðan.

Mynd 10: Helstu þjónustulínur og þjónustur Heilsustofnunar

Hér fyrir neðan má sjá dæmigert meðferðarferli fyrir dvalargesti sem koma í læknisfræðilega
endurhæfingu á Heilsustofnun. Í flestum tilfellum greiða Sjúkratryggingar Íslands fyrir
endurhæfingu en einstaklingurinn greiðir fyrir fæði og húsnæði.









Meðaldvöl er fjórar vikur fyrir þá sem koma með beiðni frá lækni.
Hjúkrunarviðtal – læknaviðtal – stundaskrárgerð.
Stundaskrárgerð er unnin út frá beiðni fyrir hvern og einn og læknaviðtali sem fram fer
á staðnum.
Unnið er í þverfaglegum teymum með einstaklingsmiðaðri meðferð.
Allir hafa aðgengi að grunnþjónustu s.s. öllum máltíðum, aðgang að baðhúsi og
sundlaugum, líkamsrækt og ýmsum opnum tímum.
Næringarþátturinn/mataræði er mikilvægur hluti í meðferð.
Hluti af árangri í endurhæfingu er einnig fólginn í því að skipta um umhverfi og að
einstaklingurinn fái næði til að hlúa að sér sjálfum fjarri amstri hversdagsins.
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2.5.1.1 Dæmi um meðferðir
Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi varðandi meðferðir á nokkrum meðferðarlínum.

Streitumeðferð:
Áhersla er lögð á hvíld, svefn, hugleiðslu, nuddmeðferðir, hita- og ýmsar slökunarmeðferðir
s.s. leirböð, heit böð, gufuböð, slökun í vatni og heita bakstra. Einnig eru streitunámskeið og
samtalsmeðferð í boði. Hæfileg hreyfing með áherslu á útigöngur, jóga og sund.

Verkjameðferð:
Margt líkt og með streitumeðferðinni þar sem lögð er með áhersla á hvíld, hugleiðslu, hita- og
slökunar-meðferðir og lögð er áhersla á að bæta svefn. Hæfileg hreyfing eftir getu og er forðast
of mikið álag. Fólk lærir að hlusta á líkamann og að nota hreyfingu og slökun sem
verkjastjórnun. Algengustu hreyfitímarnir hjá þessum hópi eru vatnsleikfimi, heit og köld böð,
bakæfingar, líkamsvitund (tai chi) og útigöngur. Sjúkraþjálfun, nálastungur og nuddmeðferðir
eru oft hluti af meðferð en einnig samtalsmeðferðir og/eða listasmiðja hjá iðjuþjálfa. Fræðsla
er um verkjameðferðir, færni og heilsu, svefn, þunglyndi/kvíða.

Liðskipti:
Áhersla er lögð á sjúkraþjálfun og nuddmeðferðir. Hæfileg hreyfing eftir getu, vatnsleikfimi,
æfingar í tækjasal og leikfimi/stólaleikfimi. Einnig er ýmis fræðsla, slökun, kneipp bunur,
víxlböð og heitir og kaldir pottar.

Öldrunarendurhæfing:
Lögð er áhersla á hreyfingu sem hæfir hverjum einstaklingi, útigöngur, vatnsleikfimi, leikfimi og
stólaleikfimi, jafnvægisæfingar og æfingar í tækjasal. Einnig eru Kneipp bunur, víxlböð,
heilsuböð, slökun, minnisþjálfun og ýmis öldrunarfræðsla og minnisþjálfun. Eftir atvikum er
sjúkraþjálfun, nálastungur, nuddmeðferðir og eða samtalsmeðferð. Vaxmeðferð fyrir hendur.

Offita/efnaskipti:
Næringarráðgjöf er stór þáttur í meðferð, bæði einkatímar og hóptímar og gott mataræði er
sniðið að þörfum einstaklingsins. Fræðsla er t.a.m. um næringu í núvitund, notkun
svengdarmælis o.fl. Hugað er sérstaklega að andlegri líðan, sjálfstyrkingu og sjálfsmynd.
Ýmsar meðferðir eru eftir þörfum hvers og eins, slökun, hugleiðsla, kneipp bunur, víxlböð, heit
og köld böð og hæfileg hreyfing s.s. vatnsleikfimi, jóga í vatni, æfingar í tækjasal, leikfimi og
útigöngur. Eftir atvikum er sjúkraþjálfun eða nuddmeðferðir sem hluti af meðferð en einnig
boðið upp á samtalsmeðferð eða dáleiðslu. Ýmis fræðsla er í boði s.s. um svefn og andlega
heilsu.
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2.5.2 Framtíðar starfsemi
Þjónusta Heilsustofnunar er skilgreind fyrir núverandi starfsemi, en með þróun og vaxandi þörf
á heildrænni nálgun í endurhæfingu og streitustjórnun þarf starfsemin að geta tekið breytingum
í hentugu húsnæði. Það væri bæði með því að breyta innra skipulagi og hafa möguleikann á
því að stækka húsnæðið.
Eins og áður hefur verið nefnt, þá er m.a. horft til þess að stækka markhópinn, bæði hérlendis
og erlendis, annars vegar með uppbyggingu á núverandi starfsemi, og hins vegar með
uppbyggingu heilsudvalarstaðar (e. Health Resort) og heilsulindar (e. Spa) með náttúrulegum
afþreyingarlaugum og fjölbreyttri vellíðunarþjónustu (e. Wellness services) á borð við það sem
best þekkist. Til viðbótar verður aðgengi að læknisfræðilegri þjónustu (e. Medical services)
Heilsustofnunar. Hugmyndin er að heilsudvalarstaðurinn höfði til annars markhóps og geti
starfað óháður Heilsustofnun, en þó með góðum tengingum svo að starfsmenn og gestir geti
auðveldlega farið á milli heilsudvalarstaðar og meðferðarkjarna Heilsustofnunar.
Tenging þessara rekstrareininga er keppendum nokkuð frjálst að útfæra, nema hafa þarf í huga
uppsettar aðgangsforsendur sem sjá má á neðangreindri mynd til viðmiðunar.

Mynd 11: Skema yfir framtíðarstarfsemi
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2.6 Húsrýmisáætlun – stærðarkröfur
Meðfylgjandi þessari samkeppnislýsingu er húsrýmisáætlun fyrir allar byggingar á keppnissvæðinu. Á fyrstu blaðsíðu er samantekt sem sýnir hinar ýmsu einingar flokkaðar í þrjá flokka:
1. Nýbyggingar sem koma í stað núverandi bygginga og eru viðbót við starfsemina:
Núverandi byggingar norðan sundlaugarinnar má að mestu rífa og í stað þeirra koma
nýr meðferðarkjarni og ný gistirými í stað Sprengi- og Langasands. Auk þeirra vill
Heilsustofnun bæta við nýjum gistirýmum. Heilsudvalarstaður og heilsulind eru nýjar
einingar. Vörumóttaka, vinnustofur og verkstæði þarf líka að endurnýja. Keppendum er
bent á að huga að áfangaskiptingu þegar staðsetning þjónusturýma og vörumóttöku er
ákveðin.
2. Núverandi byggingar sem má halda í, breyta eða rífa:
Þær byggingar sem eftir standa; Kringlan, Strandirnar, Eldhús/matsalur og Sundlaugin
henta starfseminni ágætlega. Til að gefa keppendum sem víðasta möguleika við
skipulagshönnunina er þeim gefinn sá kostur að umbreyta eða rífa og endurbyggja
annars staðar eitthvað af þessum húsum. Sundlaugin er þó undanskilin enda er hún
nýleg og hentar starfseminni vel. Minniháttar breytingum á sundlaugarbyggingu og
matsölum er þó lýst í húsrýmisáætluninni.
3. Önnur tengd starfsemi:
Hér er lýst tegundum og stærðum íbúðabyggðar, gróðurhúsum og fjölda bílastæða.
Núverandi gróðurhús eru að hluta innan hverfisverndarsvæðis og er gert ráð fyrir að
þau víki. Ræktunin er mikilvægur hluti af starfseminni, ímynd og sögu hennar. Þá er
einnig fýsilegt að samnýta gróðurhúsin með annarri starfsemi og meðferðum
Heilsustofnunar, s.s. núvitund, jóga, kennslu og tengingu við náttúruna sem
meðferðarúrræði.
Húsrýmisáætlunin inniheldur áætlaðar nettó stærðir rýma. Prósentutala stendur fyrir áætlaða
m2 fyrir innveggi, lagnir og ganga. Þessar tölur eru eingöngu til viðmiðunar og ekki bindandi
fyrir keppendur. Stærðir fyrir tengibyggingar, stiga, anddyri o.þ.h. eru undanskildar, enda
ráðast þær af hönnunarútfærslu.
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3 Tæknileg tilhögun samkeppninnar
3.1 Þátttökuréttur
Þátttaka í samkeppninni er öllum heimil að undanskildum eftirfarandi aðilum:
a. Þeim sem reka ráðgjafaþjónustu eða aðra atvinnustarfsemi með aðila í dómnefnd.
b. Dómnefndarmaður er tengdur aðila, sbr. 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.
c. Vinnur að verkefni með aðila í dómnefnd, svo sem í samstarfshópi fleiri ráðgjafa sem
vinna sameiginlega fyrir einn og sama aðilann í öðru verkefni.
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
trúnaðarmanni samkeppninnar um það skriflega. Trúnaðarmaður samkeppninnar ásamt stjórn
AÍ skal taka ákvörðun um það innan 10 daga hvort viðkomandi dómnefndarmaður víki sæti
eða aðrar viðeigandi ráðstafanir gerðar. Auk dómnefndar og starfsmanna hennar (ritara,
verkefnastjóra, trúnaðarmanns, sérfræðinga), er þátttaka óheimil þeim, sem rekur teiknistofu
með þessum aðilum, er þeim nátengdur eða vinnur að verkefnum með þeim. Meginreglan
varðandi hæfi þátttakenda er sú að þeir sjálfir beri ábyrgð á hæfi sínu. Þátttakendur geta haft
samband við trúnaðarmann ef upp koma vafatilfelli og mun trúnaðarmaður fyrir hönd
þátttakanda bera það undir stjórn AÍ.

3.2 Afhending keppnisgagna
Keppnislýsing verður látin í té endurgjaldslaust frá og með 10. janúar 2020 á heimasíðu
Arkitektafélags Íslands. Hafa þarf samband við Helgu Guðjónsdóttur trúnaðarmann á
trunadarmadur@ai.is til þess að skrá þátttöku í keppninni og fá afhend önnur keppnisgögn.
Þátttakendur fá keppnisgögnin afhent á Dropbox möppu.
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3.3 Keppnisgögn
Eftirtalin eru samkeppnisgögn þessarar samkeppni. Til að fá aðgang að samkeppnisgögnum
skal senda fyrirspurn á trunadarmadur@ai.is.

1.
2.
3.
4.

Keppnislýsing þessi
Húsrýmisáætlun (xlsx) (pdf)
Uppdráttur af keppnissvæðinu og aðliggjandi umhverfi með hæðarlínum (dwg)
Aðalskipulag Hveragerðis 2017-2029 ásamt greinargerð (pdf). Sjá einnig
www.skipulag.is
5. Aðrir uppdrættir:
a. Grunnmynd af öllum byggingum NLFÍ (pdf)
b. Útlit og sniðmyndir af núverandi byggingum NLFÍ (pdf)
6. Loftmynd (upprétt) af keppnissvæðinu (jpg)
7. Ljósmyndir frá keppnissvæðinu (pdf)
8. Ljósmyndir frá starfseminni (pdf)
9. Landnotkunarreitir á keppnissvæðinu (pdf)
10. Skýrsla um hitamælingar í jarðvegi og sprungur í Hveragerði (pdf)
11. Greinagerð og mynd af trjágróðri Heilsustofnunar (pdf)
12. Skema af framtíðarstarfsemi (pdf)

3.4 Keppnistillögur
Keppendur skulu skila eftirtöldum gögnum:
Greinargerð:
1. Greinargerð, þar sem lýst er megininntaki tillögunnar, helstu forsendum og markmiðum
og gerð grein fyrir helstu stærðum, uppbyggingu og efnisnotkun. Greinargerðin skal
koma fram á tillöguuppdráttunum, en henni skal einnig skila í arkastærðinni A3 í pdf.
Textann skal miða við 1000 orð. Samræmi skal vera á milli texta á örkum og í
greinargerð. Birta skal smækkaða mynd allra uppdrátta í greinargerð.
Teikningar:
1. Skipulagsuppdráttur, með norður upp, í mkv. 1:2000 sem sýnir allt keppnissvæðið.
2. Afstöðumynd, með norður upp, í mkv. 1:500, með áherslu á Heilsustofnun, heilsulind
og heilsudvalarstað og tengingar, bílastæði o.fl.
3. Grunnmyndir allra hæða í mkv. 1:500 sem sýna helstu rými Heilsustofnunar,
heilsulindar og heilsudvalarstaðar með tengingum. Ekki þarf að sýna grunnmyndir
íbúðabyggðar.
4. Útlits- og skurðmyndir í mkv. 1:500 sem sýna byggingar Heilsustofnunar, heilsulindar
og heilsudvalarstaðar og tengingar við aðliggjandi byggð.
5. Fjarvíddar- og rúmteikningar að eigin vali.

Tillöguarkir skulu vera í stærð A1 (59,4x84,1 cm), þar með taldar arkir með greinargerð og
mega þær ekki vera fleiri en fjórar og skulu vera í einu skjali (e. binded). Tillögur skulu berast
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rafrænt í gegnum heimasíðu WeTransfer, sjá nánar í kafla 3.7. Eingöngu er tekið við gögnum
á pdf formi og ekki verður tekið við líkönum.

3.5 Vettvangsskoðun
Boðið verður upp á vettvangsskoðun á vegum verkkaupa um keppnissvæðið þann 22. janúar
2020. Farið verður gangandi um svæðið og núverandi byggingar skoðaðar. Vettvangsferð
hefst stundvíslega kl. 13:00 og er áætlað að ljúki um kl. 15:00. Hist er við aðalinngang
Heilsustofnunar hjá sundlaug. Margrét Grímsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar, mun sjá um
vettvangsskoðunina. Þátttakendum er boðið til hádegisverðar kl. 12:00 í matsal Heilsustofnunar (valfrjálst).
Tekið skal fram að vettvangsskoðun er ekki ætluð til fyrirspurna og er bent á fyrirspurnarfrest í
því sambandi.

3.6 Fyrirspurnir
Fyrirspurnir skal senda með tölvupósti beint til trúnaðarmanns dómnefndar á netfangið
trunadarmadur@ai.is. Trúnaðarmaðurinn mun leggja afrit af þeim fyrir dómnefndina og sendir
síðan öllum skráðum keppendum, allar fyrirspurnir, ásamt svörum dómnefndar til þess
netfangs, sem gefið var upp þegar keppnisgögn voru send.
Um er að ræða tvo formlega fyrirspurnatíma, sjá tímasetningar í kafla 1.6 Lykildagsetningar.
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3.7 Skilafrestur, merking og afhending tillagna
Keppendur skulu skila gögnum rafrænt í gegnum heimasíðuna WeTransfer:
www.wetransfer.com eigi síðar en 8. apríl 2020 kl. 16:00 að íslenskum tíma.
Auðkenna skal öll tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm í hægra horni að neðan. Á
nafnamiðanum skal koma fram nafn/nöfn höfunda og samstarfsmanna, netfang og símanúmer.
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 AÍ.
Þegar farið er inn á WeTransfer er hægt að velja Take me to Free eða Get WeTransfer Pro.
Almennt er nóg að velja Take me to Free nema að sendandi sé með Pro aðgang.
Skref 1: Gögnum hlaðið inn á síðu - ,,+ Add your files“
Samtals skal skila þremur skrám (allt pdf) :
1. Tillaga XXXXX (allar tillöguarkir bundnar í eitt pdf skjal)
2. Tillaga XXXXX – Greinargerð
3. Tillaga XXXXX – Nafnamiði
Skref 2: Setja inn netfang trúnaðarmanns
,,Email to trunadarmadur@ai.is “
Skref 3: Setja inn netfang sendanda
,,Your email xxxx@xxxx.xx“
Skref 4: Ýta á ,,Transfer“

Ef tekist hefur að senda gögnin fær sendandi tölvupóst frá WeTransfer um að gögn hafi verið
send á móttakanda. Þegar trúnaðarmaður hefur móttekið og hlaðið gögnunum niður þá fær
sendandi kvittun frá trúnaðarmanni. Til viðbótar þá lætur WeTransfer sendanda vita þegar
móttakandi hefur hlaðið niður gögnum.
Keppendur skulu tryggja að ekki sé hægt að tengja pdf skjölin við þá.
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Mynd 12: WeTransfer skjáskot

Mynd 13: WeTransfer skjáskot

Keppendur mega búast við að dómnefndarfulltrúar kalli eftir DWG grunnum á rafrænu formi ef
þeirra er þörf við yfirferð á tillögum.
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3.8 Dómnefnd og ritari dómnefndar
Dómnefnd skipa eftirtaldir:

Tilnefndir af útbjóðanda:
1. Ingi Þór Jónsson, formaður dómnefndar. Markaðsstjóri Heilsustofnunar og
stjórnarmaður NLFÍ
2. Hrafnhildur Ólafsdóttir, arkitekt ARB, RIBA, JCA í London
3. Guðmundur F. Baldursson, skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
4. Baldur Ó. Svavarsson, arkitekt FAÍ Úti/Inni arkitektar
5. Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt FAÍ Basalt arkitektar
Ritari og verkefnastjóri dómnefndar er:
6. Rebekka Rún Jóhannesdóttir, verkfræðingur og ráðgjafi hjá EY
Dómnefnd áskilur sér rétt til þess að kalla til ráðgjafa.

3.9 Trúnaðarmaður
Trúnaðarmaður tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:

Helga Guðjónsdóttir
s. 848-3306 / 780-2228
trunadarmadur@ai.is

Öllum fyrirspurnum og athugasemdum skal beint til trúnaðarmanns.

3.10 Úrslit
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum í maí 2020. Strax og nafnleynd hefur verið rofin verður
höfundum verðlaunatillagna sérstaklega tilkynnt um niðurstöður dómnefndar.
Fréttatilkynning um úrslit verður birt fjölmiðlum. Í henni kemur fram hvaða tillögur voru
verðlaunaðar og hverjir eru höfundar þeirra. Jafnframt verður þess getið ef um innkeyptar eða
athyglisverðar tillögur er að ræða.
Dómnefnd mun leggja áherslu á að gefa umsögn um allar innsendar tillögur.
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3.11 Rafræn sýning
Eftir að úrslit liggja fyrir verður haldin rafræn sýning á öllum innsendum tillögum sem uppfylla
skilyrði keppninnar á vefsíðum þeirra aðila sem að samkeppninni standa, þ.e. á vefsíðu NLFÍ
www.nlfi.is, Heilsustofnunar www.heilsustofnun.is, Hveragerðisbæjar www.hveragerdi.is og
Arkitektafélags Íslands www.ai.is. Birting verður við fyrsta tækifæri eftir að dómnefnd hefur
lokið störfum og verða tillögurnar birtar undir höfundarnafni. Niðurstöður verða einnig kynntar
fjölmiðlum.

3.12 Rýnifundur
Rýnifundur verður haldinn innan eins mánaðar frá verðlaunaafhendingu. Fundurinn er öllum
opinn og verða þátttakendur sérstaklega boðaðir. Dómnefnd gerir á þessum fundi grein fyrir
dómnefndarstörfum og gefst þátttakendum tækifæri til að ræða um tillögur við dómnefnd.

3.13 Varðveisla keppnistillagna
Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur á rafrænu formi til varðveislu að sýningu
lokinni. Eigendur tillagna munu hafa aðgang að þeim að höfðu samráði við starfsfólk safnsins.

3.14 Hagnýting keppnistillagna
Útbjóðandi eignast verðlaunaðar og innkeyptar tillögur og allan rétt til að nýta þær með þeim
takmörkunum sem höfundarlög setja, en gerir sérstakan samning við höfund eða höfunda um
hönnun þegar og ef framkvæmt verður eftir tillögunni.
Reiknað er með, að samið verði við höfund(a) fyrstu verðlauna, sbr. 16. grein
samkeppnisreglna AÍ, ef viðunandi samkomulag næst milli hans og útbjóðanda.
Útbjóðandi hyggst gefa tillögurnar út í heild sinni, ef þær þykja áhugaverðar að mati
dómnefndar. Útbjóðandi öðlast rétt til slíkrar útgáfu án þess að greiða höfundum tillagna
sérstaklega fyrir útgáfuréttinn.
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3.15 Samþykki keppnislýsingar
Keppnislýsing þessi ásamt samkeppnisreglum AÍ er grundvöllur keppninnar.
Keppnislýsingin er samþykkt af útbjóðanda keppninnar, dómnefndarmönnum og stjórn
Arkitektafélagi Íslands.

Fyrir hönd NLFÍ

Fyrir hönd Arkitektafélags Íslands

.

.

.

Gunnlaugur K. Jónsson
Forseti NLFÍ

.
Karl Kvaran
Formaður AÍ

Samþykki dómnefndar á keppnislýsingu:

.

.
Ingi Þór Jónsson
Formaður dómnefndar, markaðsstjóri NLFÍ

.

.

.

Hrafnhildur Ólafsdóttir
Arkitekt ARB

.

.
Guðmundur F. Baldursson
Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

.
Baldur Ó. Svavarsson
Arkitekt FAÍ

.

.
Sigríður Sigþórsdóttir
Arkitekt FAÍ
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