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Ársskýrsla
Arkitektafélags Íslands 2019

Alþjóðlegur dagur arkitektúrs 7. október. Sigríður Magnúsdóttir
leiddi göngu um Landakotstún og nágrenni.

Frá Stjórn
Kæru félagar í AÍ.
Starfsárið hefur verið viðburðaríkt
og skemmtilegt. Verkefnin hafa
verið mörg og fjölbreytt eins og vera
ber í stóru félagi. Í lok árs spiluðu
húsnæðismál félagsins nokkuð stórt
hlutverk í starfseminni en skrifstofa
AÍ flutti ásamt Hönnunarmiðstöð í
Hafnarhúsið um áramótin 20192020.
HELSTU VERKEFNI STJÓRNAR
Á síðasta aðalfundi tók við ný stjórn.
Karl Kvaran settist í stól formanns
í stað Helga Steinars, Böðvar Páll
Jónsson tók við sem gjaldkeri í stað
Sóleyjar Lilju Brynjarsdóttur og
Sigríður Maack kom inn sem ritari

í stað Karls. Stjórn þakkar þeim
og öðrum félagsmönnum í hinum
fjölmörgu nefndum og ráðum fyrir
vel unnin og óeigingjörn störf á
árinu sem er að líða.
Samkeppnismál, menntamál og
kjaramál hafa verið stóru málin á
borði stjórnar á undangengnu ári
og verða það áfram á komandi ári.
SAMKEPPNISMÁL
Samkeppnisnefnd
hafði
í
nógu að snúast fyrri hluta árs.
Í lok ársins 2018 barst kæra
á
framkvæmdasamkeppni
F r a m k v æ m d a s ý s l u
ríkisins á viðbyggingu við
stjórnarráðshúsið. Arkitektafélag
Íslands var samstarfsaðili að
framkvæmdasamkeppninni
og skilaði af sér áliti til
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Framkvæmdasýslunnar varðandi
kæruna í mars 2019. Í tilefni alls
þessa var boðið til félagsfundar
á Sólon Bistro 27. maí 2019 en
efni fundarins voru samkeppnir
og framtíð þeirra, niðurstaða
kærunefndar útboðsmála vegna
niðurstöðu í samkeppni um
viðbyggingu við Stjórnarráðið og
álit sem Arkitektafélagið sendi frá
sér vegna kærunnar.
Eins var leitað til stjórnar og
samkeppnisnefndar
vegna
samkeppni um Gamla Garð
í Reykjavík. Það mál fór fyrir
siðanefnd og samhliða úrskurði
hennar í málinu skilaði siðanefnd
tillögum til stjórnar AÍ um úrbætur
á verkferlum samkeppnismála
sem þetta mál dró fram að væri
ófullnægjandi.

2019

MENNTUNARMÁL
Menntamálanefnd hefur eins og
áður haft með höndum yfirferð
umsókna til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis um leyfi til
starfsheitisins arkitekt. Einstök mál
hafa komið upp er sýna mikilvægi
þess að upplýsingar um kröfur til
menntunar arkitekta og listar yfir
viðurkenndar prófgráður og skóla
verði settar fram með skýrari hætti
en verið hefur og hefur stjórn falið
menntanefnd að koma með tillögur
að því.
Ofangreint leyfi ráðuneytisins
til
starfsheitis
þarf
síðan
að
fylgja
umsóknum
til
Mannvirkjastofnunar
um
löggildingu hönnuða. Því vill það
oft verða að skömmu fyrir námskeið
þau sem Mannvirkjastofnun heldur
til löggildingar hönnuða hrúgast
inn beiðnir frá ráðuneytinu um
yfirferð umsókna um starfsheiti og
verkefni menntanefndar skyndilega
orðin ærin. Því myndi skýrari
upplýsingagjöf jafnframt verða til
þess að auðvelda ferlið í heild sinni.
KJARAMÁL
Stjórnin
setti
ennfremur
sjúkrasjóðsmálið og kjaramálin á
dagskrá ársins. Því miður náðist
ekki að manna kjaranefnd með
frjálsum framboðum svo stjórn
brá á það ráð að fela einum
stjórnarmeðlimi að ganga til liðs
við Unu Eydísi Finnsdóttur sem
staðið hefur undanfarin ár eins
og klettur í kjaranefndinni. Eftir
upplýsingaöflun og greiningu

kjaranefndar á fyrrihluta árs er nú svo
komið að kjarasamningsviðræður
við SAMARK eru hafnar og
verður þeim framhaldið á næstu
mánuðum.
Kynningarfundur
um kjaramál var haldinn 7.
janúar síðast liðinn til að upplýsa
félagsmenn um stöðu mála og í
framhaldi fundaði kjaranefnd og
SAMARK með stjórn Sjúkrasjóðs
Arkitekta um möguleg næstu skref.
Nú eru því allir aðilar sem koma
að kjaramálum arkitekta upplýstir
um stöðu mála og í samstarfi um
framhaldið á þeirri vinnu.

úthlutun fjárins verða veittar síðar.
SAMSTARF VIÐ LHÍ

AÍ finnst mikilvægt að halda
góðu samtali við Listaháskólann.
Stjórn,
dagskrárnefnd
og
framkvæmdastjóri
funduðu
nokkrum sinnum yfir árið bæði
með fagstjóra arkitektúrdeildar
sem og öðrum kennurunum við
LHÍ til að efla samtalið. Í október
tók AÍ m.a. þátt í Arkitektúrviku
hjá LHÍ m.a. Með því að standa að
sameiginlegu málþingi með LHÍ og
danska sendiráðinu. Á málþinginu,
GUÐJÓN SAMÚELSSON
Hverfisgata: A Dialogue Between
the Urban Past and Present, var farið
Hinn 20. apríl 2020 verða 100 ár yfir varðveislu sögulegra bygginga
liðin frá því að Guðjón Samúelsson og byggingarsögu Hverfisgötunnar.
tók við embætti húsameistara Málþingið var haldið í tilefni af 100
ríkisins. Til að minnast og vekja ára afmæli danska sendiráðsins hér
frekari athygli á hans mikla ævistarfi á landi.
sótti AÍ um styrk til mennta-og
menningarmálaráðuneytisins til
að halda göngur um verk hans. AÍ NORRÆNT SAMSTARF
fékk 1 milljón króna fjárstyrk frá
ráðuneytinu til að halda göngurnar Fundur norrænu arkitektafélaganna
og erum við mjög þakklát fyrir það. var að þessu sinni haldinn í Oslo í
Göngurnar verða auglýstar síðar. En júní síðast liðnum.
það kom ekki eingöngu fjárveiting Gerður
Jónsdóttir,
frá ráðuneytinu árið 2019 því framkvæmdastjóri og Sigríður
Arkitektafélagi Íslands bárust Maack, ritari stjórnar, sóttu fundinn
höfundargreiðsla frá Myndstefi fyrir hönd AÍ. Þar báru norrænu
vegna
ýmissa
endurbirtinga arkitektafélögin saman bækur
undanfarin ár á verkum Guðjóns sínar að venju. Norrænt samstarf er
upp á 1.346.780 kr. Þessi peningur mikilvægt við miðlun upplýsinga
er veruleg upphæð fyrir félagið og reynslu sem nýtist öllum og
og mun það verja þessu fjármagni enn eru ónýtt tækifæri til að efla
á sem skynsamlegasta máta stuðning félaganna sín á milli, t.a.m.
félagsmönnum og almenningi við mörg brýn baráttumál á sviði
til góðs. Frekari upplýsingar um arkitektúrs. Norrænu félögin hafa
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Bygging íbúða á RÚV-reit

í þó nokkurn tíma haft áhuga á að
efla norrænt samstarf meðal annars
með því að búa til regnhlífasamtök
utan um norrænu félögin. Þessu
var fylgt eftir á fundinum í vor með
undirskrift allra félaga á stofnun
Norræns arkitektafélags. Þessu
á hvorki að fylgja kostnaður né
aukin stjórnsýsla. Markmiðið með
þessu norræna félagi er m.a. að
gera okkur auðveldar að sameinast
um norræn verkefni t.a.m. útgáfu
af samnorrænu tímariti um
arkitektúr. Samnorræn samtök gefa
okkur einnig frekari kost á að sækja
um norræna- og evrópska styrki í
samnorrænu samstarfi.

póstum eins og fjármagni en
frekari upplýsingar um hlut Íslands
á ráðstefnunni munu fást þegar
nær dregur.

mæta áhugasviðum og þörfum
félagsmanna fyrir símenntun.
Margar hugmyndir sem hafa komið
beint frá félagsmönnum AÍ eða frá
menntamálanefnd félagsins hafa
SAMGÖNGUSAMNINGUR VIÐ leitt að áhugaverðum og praktískum
STRÆTÓ
námskeiðum, m.a. námskeið í
arkitektasögu, deiliskipulagi og
Arkitektafélag
Íslands
hefur árekstrargreiningu svo eitthvað sé
gert samning við Strætó um nefnt.
að bjóða félagsmönnum AÍ
upp á samgöngukort Strætó.
Arkitektafélagið vill með þessu VIÐBURÐIR
sýna ábyrgð og hvetja til nýtingar
á vistvænum samgöngum á leið til Alþjóðlegur dagur arkitektúrs
og frá vinnu og eða til ferða fyrir Alþjóðlegur dagur arkitektúrs var
vinnuna.
haldinn hátíðlega mánudaginn
7. október. Félagsmenn AÍ buðu
ENDURMENNTUN
upp á fimm ólíkar og spennandi
BYGGINGARSTEFNA
göngur í tilefni dagsins. Vel var
UIA RÁÐSTEFNA Í
Arkitektafélagið var í góðu mætt í allar göngurnar þrátt fyrir
KAUPMANNAHÖFN 2023
samstarfi við Endurmenntun að veðurguðirnir hafi ekki sýnt sitt
Háskóla Íslands eins og síðastliðin besta bros þennan dag.
Það er ósk Dana að Norðurlöndin ár. Aðalheiður Atladóttir tók sæti Helgi
Mar
Hallgrímsson
verði mjög sýnileg á UIA í Endurmenntunardeild HÍ en arkitekt og Ingvi Þorbjörnsson
ráðstefnunni sem haldin verður í auk þess fundaði Endurmenntun byggingarfræðingur hjá Arkþing/
Kaupmannahöfn 2. - 7. júlí 2023. með
menntmálanefnd
og Nordic gengu um Efstaleitið.
Hvað Ísland gerir á ráðstefnunni er framkvæmdastjóra
AÍ. Guðmundur Gunnarsson arkitekt
enn óljóst. Huga þarf að mörgum Markmið samstarfsins er að hjá Urban arkitektum og Guðrún
06
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Fanney Sigurðardóttir arkitekt
leiddu göngu um nýbyggingu að
Hverfisgötu 40-44 á svokölluðum
Brynjureit; Sigríður Magnúsdóttir
arkitekt
leiddi
göngu
um
Landakotstún og nágrenni og rýndi
í spor sögunnar; Orri Árnason
arkitekt hjá Zeppelin arkitektum
leiddi göngu um veitingarhús
við Arnarnesvog í Garðabæ og
Sigursteinn Sigurðsson, arkitekt,
gekk um Helgugötu og Skúlagötu í
Borgarfirði.
HÖNNUNARMARS 2019
Arkitektafélagið bauð upp á fjórar
spennandi göngur á HönnunarMars
2019. Stofurnar sem tóku þátt í ár
voru Gláma Kím, Úti og Inni, Gríma
arkitektar og PKdM og gengu þær
um svæði sem þær hafa gegnt
lykilhlutverki í að hanna. Gláma
Kím gekk um Naustreitinn, Úti og
inni um Frakkastígsreitinn, Gríma
um Einholt/Þverholt og PKdM um
Hafnartorg. Mæting var mjög góð
og stemningin jafnvel betri. Það
var ljóst eins og áður hefur sýnt sig
að landsmenn þyrstir í göngur um
arkitektúr. Göngurnar sem farnir
voru, voru allar á íslensku, en AÍ
fékk athugsemd um að gaman hefði
verið að leiðsegja einnig á ensku en
erlendir gestir HönnunarMars voru
mjög áhugasemdir um göngurnar.

KYNSLÓÐIR MÆTAST Í
SAMTALI UM ARKITEKTÚR
Í lok október stóð dagskrárnefnd
fyrir symposium þar sem tveir
fulltrúar AÍ frá ólíkum áratugum
sögðu frá sér, námi sínu og
verkum. Fulltrúar þessa þriðja
symposiums AÍ voru Baldur Helgi
Snorrason (MA 2016) og Sigríður
Magnúsdóttir (MA 1989). Eins og
fyrr var hist á Sólon og var mæting
og stemning mjög góð.
AÐRIR VIÐBURÐIR Á VEGUM
AÍ
Arkitektafélag
Íslands
og
Hafnarborg stóðu fyrir málstofu
um Guðjón Samúelsson í janúar
2020 í tilefni af sýningu um
Guðjón og verk hans í Hafnarborg.
Fjallað var um verk Guðjóns verk

hans skoðuð og metin af fimm
þátttakendum sem kynnst hafa
byggingarlist hans í störfum sínum
á ýmsum sviðum. Frummælendur
á málstofunni voru Guðni Valberg,
arkitekt,
Sigurður
Einarsson,
arkitekt, Sigríður Björk Jónsdóttir,
byggingarlistasagnfræðingur,
Sigríður Magnúsdóttir, arkitekt, og
Pétur H. Ármannsson, arkitekt og
annar sýningarstjóri sýningarinnar
í Hafnarborg.
Þakkar AÍ Hafnarborg fyrir frábært
framtak og sýningarstjórunum
Ágústu Kristófersdóttur og Pétri
H. Ármannssyni fyrir einstaklega
fallega sýningu.
BANDALAG HÁSKÓLAMANNA
Arkitektafélag Íslands var samþykkt
inn í BHM þann 30. maí 2014.
Nú eru um 100 félagsmenn AÍ
félagsmenn í gegnum BHM eða

Arkitektar ganga um arkitektúr. Gengið um Hafnartorg á HönnunarMars 2019.
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rúm 25% af öllum félagsmönnum.
Fer þeim fjölgandi með ári hverju.
Bandalag háskólamanna stendur
fyrir metnaðarfullri fræðsludagskrá
ár hvert og eru félagsmenn AÍ sem
greiða í gegn um aðild að BHM
hvattir til þess að kynna og nýta sér
það sem í boði er.
BANDALAG ÍSLENSKRA
LISTAMANNA
Arkitektafélag Íslands er eitt af
15 aðildarfélögum Bandalags
íslenskra listamanna -og skapandi
greina (BÍL). Í stjórn bandalagsins
sitja formenn aðildarfélaganna
og fundar hún að jafnaði einu
sinni í mánuði. Helstu verkefnin
eru að sýna samstöðu og gæta
hagsmuna félagsmanna með því
að veita stjórnvöldum aðhald í
ákvarðanatökum þeirra er snerta
listir og menningu í íslensku
samfélagi. Forseti BÍL er Erling
Jóhannesson.

VERKEFNIN FRAMUNDAN
Næg verkefni eru framundan hjá
stjórn og nefndum AÍ.
Á næstunni verður kosning
um réttindasamning þann sem
kjaranefnd AÍ og SAMARK
hafa verið að vinna að. AÍ mun
jafnframt veita áframhaldandi
stuðning í þeirri vinnu sem hafin
er að lausn ágreinings milli VR og
Sjúkrasjóðs arkitekta, en það verður
að teljast brýnt hagsmunamál fyrir
marga félagsmenn AÍ. Í framhaldi
er vert að skoða með hvaða hætti
við getum eflt stéttarfélag okkar
og hvaða tækifæri gætu falist
í því að mynda sameiginlegt
stéttarfélag fleiri fagaðila sem
almennt starfa á arkitektastofum,
s.s.
landslagsarkitekta,
innanhússarkitekta
og
borgarhönnuða.
Samkeppnisnefnd mun halda
áfram að rýna í samkeppnisformið

og aðlaga að breyttum tímum.
Næsti viðburður á vegum félagsins
verður strax í byrjun mars en þar
er á ferðinni symposium arkitekta
þar sem kynslóðir mætast. Síðast
en ekki síst er svo sýning AÍ, FÍLA
og Grænni byggðar í Ráðhúsi
Reykjavík á HönnunarMars en þar
munu félögin sameinast í sýningu
um framtíð hins byggða umhverfis.
Þar verða til sýnis lausnir sem
þegar hafa verið teknar í notkun,
lausnir sem enn eru í þróun og
framtíðarlausnir.
AÍ mun á þessu ári hefja samstarf
við Franska Sendiráðið um komu
franskar arkitektastofu til landsins
til að halda fyrirlestur um verk sín.
Í framhaldi af því, er vonast eftir því
að geta gert önnur samstarfsverkefni
með öðrum sendiráðum til að
geta veitt félagsmönnum innlit í
alþjóðlega nútímabyggingalist.

AÍ flutti starfsemi sína úr Aðalstræti 2 yfir
í Tryggvagötu 17 um áramótin 2019-2020
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Skýrslur

frá nefndum og ráðum

Guðjón Samúelsson og samtíminn.
Málstofa í Hafnarborg í janúar 2020

Hönnunarmiðstöð
Íslands 2019
Kristján Örn Kjartansson hefur
setið sem fulltrúi AÍ í stjórn
Hönnunarmiðstöðvar Íslands árin
2014, 2015 en árin 2016, 2017
og 2018 í framkvæmdastjórn
sem
varaformaður
stjórnar
og nú 2019 sem formaður
stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Íslands.
Helstu
verkefni
Hönnunarmiðstöðvar
eru
HönnunarMars með DesignTalks
ráðstefnunni,
rekstur
Hönnunarsjóðs
Íslands
sem
úthlutar styrkjum fjórum sinnum
á ári, útgáfa HA tímaritsins og
Hönnunarverðlaun Íslands. Auk
þess heldur Hönnunarmiðstöð úti
fréttaflutningi á ýmsum miðlum,
sinnir ráðgjöf við hönnuði og
fyrirtæki og er í samtali við
stjórnvöld og aðila vinnumarkaðar
um málefni greinanna. Einnig
sinnir
Hönnunarmiðstöð

erlendum samskiptum.

2019 voru gerðir samningar til eins
árs og samtalinu verið áframhaldið
Helstu verkefni sem fulltrúi AÍ á árinu 2020 og vonast er eftir því
í stjórn og framkvæmdarstjórn að samkomulag náist í byrjun árs
árið 2019 hafa verið fjölbreytt 2020 um 3. ára samning.
en helst ber að nefna samtal við
stjórnvöld um betri samninga til Ný
heimasíða
að tryggja miðstöðinni öruggan hönnunarmiðstöðvarinnar
og
starfsgrundvöll næstu 3-5 árin aðildarfélaganna er nú í vinnslu og
og
undirbúningsvinnu
fyrir var samið við veffyrirtækið Ueno
nýjan vef miðstöðarinnar og árið 2019. Vinnan er nú á lokastigi
aðildarfélaganna sem hófst af og kemur ný síða í gagnið með
fullum krafti á árinu.
vorinu 2020 og verður það mikil
betrun fyrir Hönnunarmiðstöðina
Samningur
um
rekstur og öll verkefni hennar auk þess
Hönnunarmiðstöðvar
er sem aðildarfélögin geta komið upp
endurnýjaður á 3 ára fresti. sínu vefsvæði í sameiginlegum
Mikil vinna fer í það samtal við grunni á árinu.
stjórnvöld og árið 2017 hófst
samtal um endurgerð samningsins Hönnunarverðlaun
Íslands
með það að markmiði að reka voru
veitt
í
sjötta
sinn
styrkari stoðum undir rekstur fimmtudaginn 14. nóvember 2019.
miðstöðvarinnar til að fylgja eftir Verðlaunaafhendingin fór fram við
árangri síðustu ára og styrkja hátíðlega athöfn í Iðnó þar sem
miðstöðina sem hreyfiafl til að efla Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir,
áherslu á hönnun og arkitektúr í ráðherra
afhenti
verðlaunin.
íslensku samfélagi.Á árin 2018 og Málþing tengt verðlaununum fór
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Mannfreð Vilhjálmsson veitti móttöku heiðursverðlaunum
Hönnunnarverðlauna Íslands

fram fyrr um daginn fyrir fullu
húsi og bar yfirskriftina Hannað
í hring – hönnun sem tæki til að
þróa nýjar leiðir og sjálfbærar
lausnir.
Genki
Instruments
hlaut
Hönnunarveðlaun Íslands árið
2019 fyrir wave hringinn sem
hannaður er til að auka upplifun
og túlkun í tónlist. Omnom
súkkulaðigerð hlaut viðurkenningu
fyrir bestu fjárfestingu í hönnun
2019.
Í fyrsta sinn í ár voru
veitt
Heiðursverðlaun
Hönnunarverðlauna
Íslands.
Heiðursverðlaun er viðurkenning
veitt einstaklingi sem þykir
hafa
skilað
framúrskarandi
ævistarfi á sviði hönnunar og
arkitektúrs á Íslandi. Mannfreð
Vilhjálmsson,
arkitekt
hlaut
þessi
fyrstu
heiðursverðlaun
Hönnunarverðlauna Íslands árið
2019.

Hönnunarmiðstöð
og
Arkitektafélag Íslands þurftu
að flytja sig um set í lok ársins
2019, því ekki náðust samningar
við
Reykjavíkurborg
um
áframhaldandi leigu þar, og fluttu
starfsemina úr Aðalstræti 2 í
Hafnarhúsið við Tryggvagötu 17.
HönnunarMars er á næsta leyti og í
ár, líkt og síðasta ár, er von á mikilli
þátttöku arkitekta sem munu bjóða
upp á áhugaverða og fjölbreytta
dagskrá, sjáumst þar.

Samkeppnisnefnd
Samkeppnishald var töluvert á
árinu og fundaði samkeppnisnefnd
eftir þörfum. Samkeppnisnefnd
kemur að undirbúningi samkeppna
í samstarfi við framkvæmdastjóra
AÍ og tilnefnir fulltrúa AÍ í
dómnefndir. Haldnar voru þrjár
samkeppnir, ein boðskeppni, ein
opin tveggja þrepa samkeppni
10

og ein opin framkvæmdarkeppni
með rafrænum skilum. Við
gerum ráð fyrir að rafræn skil á
samkeppnum eigi eftir að aukast til
muna í framtíðinni. Unnið var að
því að skipuleggja námskeið fyrir
dómnefndarfulltrúa í samvinnu við
Endurmenntun Háskóla Íslands. Í
vinnslu er leiðbeiningarhandbók
fyrir dómnefndarfulltrúa.
Eitt mál bar mikið á góma okkar
í samkeppnisnefnd, en það
var kæra Andrúms arkitekta á
samkeppni um Viðbyggingu við
Stjórnarráðshús.
Kærunefndar
útboðsmála ákvað að taka málið
fyrir. Arkitektafélag Íslands skilaði
inn athugasemdum vegna málsins
3. mars 2019 (sem má sjá á vef AÍ)
Þann 11. apríl sl. birtist úrskurður
kærunefndar útboðsmála þar
sem öllum kröfum kæranda,
Andrúm arkitekta ehf. í málinu
var hafnað. Í kjölfarið var haldinn
félagsfundur á Sólon í Bankastræti.

2019
Verðlaunatillaga Alark í samkeppni um Orkuhúsreitinn í Reykjavík

Efni fundarins var samkeppnir
og framtíð þeirra, niðurstaða
kærunefndar útboðsmála vegna
niðurstöðu í samkeppni um
viðbyggingu við Stjórnarráðið og
áliti sem Arkitektafélagið sendi frá
sér vegna kærunnar. Alls mættu
um þrjátíu félagsmenn á fundinn.
Stjórn og samkeppnisnefnd þakkar
öllum þeim sem mættu og tóku
þátt í fundinum. Umræður voru
góðar og mikilvægar til að bæta og
þróa þær samkeppnir sem félagið
er samstarfsaðili að.
Úrslit í samkeppnum á árinu:
Orkuhússreitur
Hugmyndasamkeppni um
uppbyggingu
í samvinnu við Reiti fasteignafélag
og Reykjavíkurborg.
Samkeppnin
var
lokuð
hugmyndasamkeppni.
Þremur
arkitektastofum var boðin þáttaka:
ALARK arkitektar
Trípóli arkitektar
YRKI arkitektar
Dómnefnd
aðilar:

skipuðu

eftirtaldir

Friðjón Sigurðarson, fyrir hönd
Reita fasteignafélags hf.
Lílja Grétarsdóttir arkitekt, fyrir
hönd Reykjavíkurborgar.
Helgi
Bollason
Thóroddssen
arkitekt
FAÍ,
fyrir
hönd
Arkitektafélags Íslands.

• Innkaup VA arkitektar
• Innkaup „Kríuhóll“
Höfundar : Andrei Ducu
Pedrescu, Horia Racovitan,
dipl. Ing. architekt Kristín
Lýðsdóttir, Lucian Racovitan
MAA, Páll Jökull, Sarkis
Sarkysian, Sigþrúður Dóra
• Vinningstillaga var tillaga
Jónsdóttir
ALARK Arkitekta.
• Innkaup Kjellgren Kaminsky
Architecture AB, Mareld
Seltjarnarnesbær –
Landskapsarkitekter AB, Teikn
hönnunarsamkeppni um
Arkitektaþjónusta ehf.
nýjan leikskóla á Miðsvæði
• Athyglisverð tillaga
(Ráðhúsreitur)
Andersen og Sigurdsson
Í samstarfi við Bæjarstjórn
arkitekter, Holgard arkitekter
Seltjarnarnesbæjar.
• Athyglisverð tillaga BasaltOpin
tveggja
þrepa
arkitektar.
framkvæmdasasamkeppni. Fjórar
tillögur voru valdar í annað þrep.
Dómnefnd skipuðu eftirtaldir
aðilar:
• 1.Verðlaun
Andrúm
Tilnefndir af útbjóðanda:
arkitektar
Gestur Ólafsson, arkitekt og
• Verðlaunatillaga THG
skipulagsfræðingur hjá Skipulagsarkitektar
arkitekta- og verkfræðistofunni
• Verðlaunatillaga ASK
ehf.
arkitektar
Soffía
Guðmundsdóttir,
• Verðlaunatillaga Teiknistofa
leikskólastjóri
arkitekta Gylfi Guðjónsson og Baldur Pálsson, fræðslustjóri
félagar ehf.
Tilnefndir
af
Arkitektafélagi
Íslands:
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Frá rýnifundi um samkeppni um Orkuhúsreitinn í Reykjavík.

Sigurður Hallgrímsson, arkitekt
hjá Arkthing
Hildur Gunnlaugsdóttir, arkitekt
og skipulagsfulltrúi Faxaflóahafna
Hjúkrunarheimili á Höfn í
Hornafirði
Framkvæmdakeppni
í
samvinnu
við
framkvæmdasýsla ríkisins f.h.
heilbrigðisráðuneytisins
og
Sveitarfélagsins Hornafjarðar
Niðurstaða
eftirfarandi:
•
•
•
•

dómnefndar

var

1.verðlaun
BASALT
arkitektar
2.verðlaun
ANDERSEN & SIGURDSSON
ARKITEKTER.
3. Verðlaun
ZEPPELIN
arkitektar.
Viðurkenningu hlutu A2F
arkitektar og Sei Studio +

Nicolas Fueyo.
Dómnefnd skipuðu eftirtaldir
aðilar:
Tilnefndir af útbjóðanda:
Guðlaug Einarsdóttir, sérfræðingur
hjá heilbrigðisráðuneytinu
Anna Birna Jensdóttir, forstjóri
Sóltúns,
Matthildur
Ásmundardóttir
bæjarstjóri
Sveitarfélagsins
Hornafjarðar
Tilnefndir
af
Arkitektafélagi
Íslands:
Hans-Olav Andersen, arkitekt FAÍ
KristjánÖrn Kjartansson, arkitekt
FAÍ
Samkeppnir í gangi:
• Hugmyndasamkeppni vegna
fyrirhugaðra framkvæmda á
landi Náttúrulækningafélag
íslands í Hveragerði.
• Hönnunarsamkeppni
(framkvæmdasamkeppni) um
nýbyggingu hjúkrunarheimilis
12

á Húsavík.
Nokkarar samkeppnir eru á döfinni
á árinu 2020 sem ekki er hægt að
greina frá að svo stöddu.
Í samkeppnisnefnd voru á árinu:
Gunnar Örn Sigurðsson, formaður
Laufey Agnarsdóttir
Axel Kaaber

2019
Undrabrekka, vinningstillaga Andrýmis um leikskóla á Seltjarnarnesi

Siðanefnd
Kosin í siðanefnd 2019 voru Gíslína
Guðmundsdóttir,
Guðmundur
Gunnarsson og Halldór Eiríksson.
Siðanefnd úrskurðaði í einu
máli, þar sem Guðmundur taldi
sig vanhæfan og tók Jóhannes
Þórðarson sæti í hans stað.
Um var að ræða verkefni að lokinni
framkvæmdasamkeppni þar sem
verkkaupi samdi um bætur vegna
verkefnamissi við kæranda A,
sem unnið hafði samkeppnina á
þeim forsendum að ekkert yrði
af verkinu. A komst síðar að því
að kærði B, sem hlaut 2.verðlaun,
væri að vinna að verkefninu.
Úrskurður siðanefndar var að brot
B væri alvarlegt þar sem hann
hefði vanrækt að hafa samband
við A vegna málsins. Mál þetta var
flókið að því leiti að grunn-sökin
lá hjá verkkaupa, sem hafi með
villandi fullyrðingum blekkt A.

Aðgerðaleysi B hafi hinsvegar gert
þá blekkingu mögulega.
Er í því sambandi ítrekað
við félagsmenn að siðareglur
leggja tvíþætta skyldu á hendur
félagsmanni sem tekur að sér verk
af öðrum arkitekt; annars vegar
að taka ekki við verkefni annars
arkitekts nema fyrir liggi að fyrra
samningsambandi sé lokið með
eðlilegum hætti. Og hinsvegar að
gera starfsbróður sínum viðvart
svo honum gefist kostur á að gæta
hagsmuna sinna.
Samhliða úrskurði málsins skilaði
Siðanefnd tillögum til stjórnar
AÍ um úrbætur á verkferlum
samkeppnismála sem þetta mál
dró fram að væri ófullnægjandi.
Sömuleiðis vísaði Siðanefndi því
til stjórnar að meta hvort koma
eigi á framfæri óánægju félagsins
við framferði verkkaupa.
Siðanefnd AÍ hélt vegna þessa máls
5 fundi á starfsárinu.
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Gíslína Guðmundsdóttir, Halldór
Eiríksson og Jóhannes Þórðarson.

Dagskrár- og
markaðsnefnd
Sitjandi í dagskrárnefnd eru
Jóhanna Höeg Sigurðardóttir og
Hulda Einarsdóttir.
Dagskrárnefnd tók til starfa í lok
mars með því að funda með Gerði
Jónsdóttur framkvæmdarstjóra AÍ.
Þar voru nefndamenn settir inn
í störf dagskrárnefndar. Nefndin
hefur fundað reglulega og er með
ansi mörg ný járn í eldinum.
Þar einna helst að halda áfram því
starfi sem fyrri dagskrárnefnd hafði
byrjað á enn það er Symposium
röðin „Kynslóðir mætast“ þar
sem tveir arkitektar halda smá
fyrirlestur um sig, sína skólagöngu
og starf. Þessar samkundur hafa
tekist með eindæmum vel og það

hefur verið gaman að heyra fólk
segja frá.
Nefndin
blés
einnig
til
piparkökuhússamkeppni,
eftir
að hún tókst sérstaklega vel
árið 2018. Nefndin hafði staðið
fyrir veglegum vinningum og
sýningarrými á Kjarvalsstöðum.
Því miður tók enginn félgasmaður
þátt í keppninni í ár og henni var
því aflýst.
Það sem nefndin hefur byrjað að
leggja grunn að og hyggst halda
áfram að vinna í er meðal annars
samstarf við LHÍ. Það samstarf felst
meðal annars í því að fá nemanda
úr skólanum inn í dagskrárnefnd
og þannig styrka tengsl félagsins við
skólans. Einnig myndi það felast í
samstarfi um gestafyrirlesara og
annað.
Það sem er hæst á baugi hjá
nefndinni þessa dagana er að
undirbúa sýningu fyrir hönd AÍ
í samstarfi við FÍLA og Grænni
byggð á HönnunarMars um
ábyrgð arkitekta í hamfarahlýnun.
Sýningin verður í Ráðhúsinu í
Reykjavík.
Einnig hefur nefndin hug á að
halda viðburð fyrir nýútskrifaða
arkítekta sem eru að koma heim úr
námi. Markmiðið væri að kynna
þeim fyrir félaginu og hvort öðru.
Ákveðið flækjustig er í að grafa
uppi þetta fólk sem hefur stundað
allt sitt nám erlendis.
Hlutir

sem

gaman

væri

að

framkvæma eru líka t.d. að halda vegna ýmissa mála á tímabilinu.
m.a. var einn fundur haldinn
árshátíð eða verðlaunaviðburð.
með fulltrúa atvinnuvega-og
ENICNefndin er ávallt opin fyrir nýjum nýsköpunarráðuneytis,
hugmyndum sem gaman væri að NARIC og stjórn AÍ .
Fulltrúar
menntamálanefndar
hrinda í framkvæmd.
sátu einnig
fundi með
Endurmenntunarstofnun Háskóla
Menntamálanefnd
Íslands
um
námsframboð
tengd
Menntamálanefnd
starfsárið stofnunarinnar
starfsumhverfi
arkitekta.
2019-2020
sátu
Þórarinn
Malmquist formaður, Svava Björk Unnið var í að bæta starfsumhverfi
Hjaltalín Jónsdóttir og Una Eydís á miðlægum gagnagrunni og
aðgang að gögnum einfaldaður.
Finnsdóttir.
Á tímabilinu maí 2019–3. febrúar
2020 hélt nefndin fjórtán formlega Reykjavík, 2. febrúar 2020
fundi vegna umsókna og afgreiðslu
einstakra mála. Tekin voru fyrir Þórarinn Malmquist, formaður
sautján erindi frá atvinnuvega- Svava Björk Hjaltalín
og nýsköpunarráðuneytinu, þar Una Eydís Finnsdóttir
sem sótt var um leyfi til að nota
lögverndað starfsheitið arkitekt.
Orðanefnd
Formlegt samstarf er komið
á
milli
ENIC-NARIC
og Segja má að ákveðin kynslóðaskipti
menntamálanefndar og voru hafi átt sér stað í orðanefnd nú á
nokkur álitamál send þeim til síðustu árum. Fyrir vikið hefur
umsagna á þessu tímabili og hefur verið
skoðað
gaumgæfulega
samstarfið verið mjög gott .
starf nefndarinnar hingað til
Af sautján fyrirspurnum hlutu og þær framtíðarhorfur sem
fimmtán samþykki nefndarinnar blasir við íslenskri tungu.
en tvö ekki. Ein synjun nefndar Starfsárið byrjaði með hinu
var kærð til ráðuneytis og skemmtilegasta
móti
þegar
var
niðurstaða
atvinnuvega- fyrrverandi
nefndarmeðlimir,
og nýsköpunarráðuneytis að Haraldur Helgason, Ormar Þór
samþykkja umsóknina.
Guðmundsson og Örnólfur Hall,
Menntamálanefnd hefur sent buðu okkur á fund til sín. Þessi
erindi til stjórnar varðandi reglur fundur var hinn besti og opnaði
AÍ vegna lögverndaðs starfsheitis hann upp á gátt töfra tungunnar er
og sérstaklega er talin þörf á því, varðar bygginglist og menningararf
í ljósi niðurstöðu ráðuneytis okkar og það mikilvæga starf sem
sem minnst er á hér að ofan. Þær átt hefur sér stað.
umræður eru nú þegar hafnar.
Hér með er komið á framfæri
Fundað var með stjórn AÍ einlægum þökkum til þessara
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2019
Frá fundi norrænu arkitektafélaganna

fyrrverandi nefndarmeðlima
fyrir þeirra framlag til þessa
mikilvæga málefnis í gegnum
árin. Sömuleiðis er gaman að
segja frá því að þeir eru enn
að grúska, skoða gömul orð
og hugleiða hvernig vinna má
orðskýringar með góðu móti.
Að
sama
skapi
hefur
orðanefnd átt í samræmum við
Árnastofnun um hvernig best
sé að halda utan um orðasafn
byggingarlistar og gera það
aðgengilegt. Sú vinna er á þessu
stigi enn í fullum gangi.
Orðanefnd
hefur
einnig
skoðað hlutverk sitt með
tilliti til smíði nýrra fagorða.
Segja má að erlend áhrif séu
mikil nú á tímum netsins og
er það að mörgu leyti jákvætt.
Nýyrðasmíði gæti engu að síður
gegnt mikilvægu hlutverki við
að viðhalda menningararfi
okkar og þar með fjölbreytilegri
heimsmenningu.
Bjarki Gunnar Halldórsson
Óskar Örn Árnórsson

Kjaranefnd
7. H Í kjaranefnd sitja Una Eydís
Finnsdóttir formaður og Sigríður
Maack. Gerður Jónsdóttir
framkvæmdastjóri AÍ hefur
einnig starfað ötullega í þágu
nefndarinnar. Staða kjaramála er
sú að síðasti kjarasamningur frá
2009 er úreltur og stangast á við
gildandi lög. Þótt AÍ hafi gerst
aðili að BHM 2014 hefur ekki
verið gengið frá kjarasamningi við
Samark af ýmsum ástæðum og er
það því verkefni kjaranefndar nú.
Nefndin hefur ekki tölu á fundum
sem haldnir hafa verið frá síðasta
aðalfundi. Mikil vinna hefur farið
í greiningar á kjörum, samanburði
milli kjarasamninga og samtölum
við lögfræðing og aðra starfsmenn
BHM, samtöl við stjórnarmenn
sjúkrasjóðs arkitekta auk hinna
formlegu samningafunda.
Nefndin hélt kynningarfund á
kjaramálum þann 7. janúar 2020
þar sem farið var yfir stöðu mála
og áframhaldandi vinnu næstu
misseri. Glærur frá þeim fundi
má finna á heimasíðu AÍ og
hvetjum við alla félagsmenn til
að kynna sér þær vel. Markmið
kjaranefndar er að komast í hóp
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hinna 13 stéttarfélaga innan
BHM sem eiga sameiginlegan
réttindasamning við SA.
Endurnýjun þess samnings er
í föstum skorðum og myndi
líklega halda vel í við breytingar
á vinnumenningu á almennum
markaði. Sá samningur verður
laus árið 2021. Í millitíðinni er
unnið að því að gera svipaðan
réttindasamning við SA sem gilda
myndi til 2021. Í framtíðinni
vildum við gjarnan gera
stofnanasamninga við ríki og
borg líkt og FÍN ofl. Í dag missir
AÍ félaga úr kjaradeild (og oft
fagdeildinni líka) þegar þeir
fara að vinna fyrir ríki eða borg.
Staðan í dag er sú að í gangi eru
formlegar kjarasamningsviðræður
milli kjaranefndar AÍ og Samark.
Samingaviðræður þokast áfram
og mikilvægt að allir aðilar máls
rói í sömu átt. Kjaranefnd fer
bjartsýn inn í nýtt starfsár með
miklar væntingar um að gengið
verði frá nýjum réttindasamningi
fyrir félagsmenn kjaradeildar
AÍ sem samræmist öðrum
kjarasamningum á almennum
markaði í dag.
Una Eydís Finnsdóttir
Sigríður Maack

Frá kjarafundi 7. janúar 2020

Samsetning félagsmanna AÍ
Heiðursfélagar
Almennir félagsmenn
Nemar

2016
5
343
20

2017
3
349
25

2018
3
354
30

2019
3
358
29

Samtals

368

377

387

390

Karlar
Konur
Félagar sem greiða árgjald
Félagar 67 ára og eldri
Félagar undanþegnir árgjaldi
Nýir félagar

221
147
262
78
4
-

214
153
261
86
3
25

230
158
265
88
3
20

226
165
266
91
4
23

Heiðursfélagar
Nafnbótina
Heiðursfélagi
Arkitektafélags Íslands hafa alls 10 einstaklingar hlotið frá upphafi.
Fjórir þeirra eru núlifandi, þ.e.
Manfreð Vilhjálmsson arkitekt,
sem var kjörinn heiðursfélagi 2011,
Jes Einar Þorsteinsson sem var

kjörinn heiðursfélagi 2013, Albína
Thordarsson arkitekt og Guðrún
Jónsdóttir arkitekt sem voru
kjörnar heiðursfélagar 2015. Aðrir
sem hlotið hafa þessa heiðursnafnbót eru Högna Sigurðardóttir
arkitekt
sem
var
kjörinn
heiðursfélagi árið 2008, Gísli
Halldórsson arkitekt, sem kjörinn
var heiðursfélagi árið 2002,
Guðmundur Kr. Kristinsson,
16

arkitekt, kjörinn heiðursfélagi
2001, Hörður Ágústsson listmálari
og fræðimaður um byggingarlist,
kjörinn
heiðursfélagi
1992,
Gunnlaugur
Halldórsson,
arkitekt, kjörinn heiðursfélagi
1969 og Sigurður Guðmundsson,
arkitekt, sem varð heiðursfélagi
Húsameistarafélagsins 1955.

2019

Stjórn og nefndir
Stjórn og nefndir Arkitektafélags
Íslands 2019
Stjórn Arkitektafélags Íslands:
Karl Kvaran, formaður
Böðvar Páll Jónsson, gjaldkeri
Sigríður Maack, ritari
Skoðunarmenn ársreikninga:
Jakob E. Líndal
Sigríður Magnúsdóttir
Samkeppnisnefnd:
Gunnar Örn Sigurðsson, formaður
Laufey Agnarsdóttir
Axel Kaaber
Laganefnd:
Þorkell Magnússon
Ólafur Ólason
NN

Orðanefnd:
Bjarki Gunnar Halldórsson
Óskar Örn Arnórsson
Dagskrárnefnd:
Jóhanna Høeg Sigurðardóttir
Hulda Einarsdóttir
Kjaranefnd:
Una Eydís Finnsdóttir
Sigríður Maack
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