Dómnefndarálit
Náttúrulækningafélag Íslands
Hugmyndasamkeppni vegna fyrirhugaðra framkvæmda á landi NLFÍ í Hveragerði

Verkkaupi

Náttúrulækningafélag Íslands
Samstarfsaðili

Arkitektafélag Íslands

Júlí 2020

Ávarp
Hugmyndafræði Náttúrulækningafélags Íslands gengur út á heilbrigt og ekki
síður ábyrgt líferni, í orði og verki enda eru einkunnarorð félagsins Berum
ábyrgð á eigin heilsu, nokkuð sem reynst hefur mannskepnunni æði torsótt í
gegnum tíðina.
Hartnær 65 ár eru liðin frá því Heilsustofnun hóf starfsemi í Hveragerði. Stærsti
hluti bygginga var byggður á árunum 1953-1970. Það gefur auga leið að þessar
byggingar fullnægja engan veginn þeim kröfum sem gerðar eru í dag – ekki síst
þegar litið er til þeirrar þjónustu sem hér er veitt. Þrátt fyrir að
Náttúrulækningafélag Íslands hafi lagt u.þ.b. milljarð af eigin fé og söfnunarfé
til uppbyggingar aðstöðu Heilsustofnunar sl. 20 ár, hefur lengi legið ljóst fyrir
að það dugir hvergi nærri til.

Náttúrulækningafélag Íslands, eigandi Heilsustofnunar, hefur um árabil, leitað
leiða til að tryggja framtíðarrekstur Heilsustofnunar og aðlaga þjónustuna
þeirri þróun sem á sér stað í heilsueflingarmálum samtímans. Á ýmsu hefur
gengið á þeirri leið. Bankahrunið setti mál nánast á upphafsreit á sínum tíma
og það sama átti sér stað átta árum síðar. Í ársbyrjun 2018 hófst farsælt
samstarf við ráðgjafasvið EY, samstarf sem hefur m.a. leitt af sér þá vinnu sem
veldur því að við erum hér í dag.
Í samvinnu við Arkitektafélag Íslands var efnt til opinnar hugmyndasamkeppni í
janúar sl. um enduruppbyggingu Heilsustofnunar og framtíðarskipulag á landi
NLFÍ í Hveragerði. Upprunalegur skilafrestur var 8. apríl sl. en var framlengdur
til 20. maí sl. vegna Covid-19.

Hvað samkeppnina áhrærir var m.a. litið til endurnýjunar í áföngum á
núverandi húsnæði Heilsustofnunar, að hluta eða öllu leyti. Þess utan er horft
til þjónustuíbúða á svæðinu auk heilsudvalarstaðar og heilsulindar.
Áhersla er lögð á hugmyndafræði Náttúrulækningafélags Íslands, t.a.m. að
tillögur bjóði upp á sjálfbærar lausnir og umhverfisvænar nálganir auk þess að
vera í samræmi við umhverfið og yfirbragð Hveragerðisbæjar.
Ég vil nota þetta tækifæri og þakka bæjaryfirvöldum í Hveragerði ómetanlegan
stuðning og velvilja í gegnum tíðina, og það sama á við um nærumhverfið hér á
staðnum. Okkar frábæra starfsfólk á miklar þakkir skildar fyrir ótrúlegt
langlundargeð gagnvart þeirri aðstöðu sem nú stendur til að færa til nútímans
– og raunar framtíðar. Hollvinasamtökum Heilsustofnunar þakka ég dugnað og
fórnfúst starf í þágu Heilsustofnunar.
Að lokum vil ég fyrir hönd Náttúrulækningafélags Íslands og Heilsustofnunar
þakka dómnefndinni hennar störf.

Gunnlaugur K. Jónsson
Forseti NLFÍ

Inngangur
Náttúrulækningafélag Íslands (NLFÍ) í samvinnu við Arkitektafélag Íslands (AÍ)
efndi í janúar 2020 til opinnar hugmyndasamkeppni um enduruppbyggingu
Heilsustofnunar NLFÍ og framtíðarskipulag á landi NLFÍ í Hveragerði þar sem
starfsemi Heilsustofnunar er rekin. Keppnin var opin öllum þeim sem uppfylltu
skilyrði samkeppnislýsingarinnar. Hún var auglýst í dagblöðum og á
heimasíðum Arkitektafélagsins, Náttúrulækningafélagsins og Heilsustofnunar
10. janúar 2020. Að auki var auglýsing birt á EES-svæðinu. Upprunalegur
skilafrestur var 8. apríl 2020 en var framlengdur til 20. maí 2020 vegna Covid19.
Leitast var eftir tillögum að heildarskipulagi sem innifelur:

•

Endurnýjun á núverandi húsnæði Heilsustofnunar, að hluta til eða öllu leyti,
í áföngum.

•

Nýjan heilsudvalarstað fyrir erlendan og innlendan markað, með heilsulind
og aðgangi að læknisfræðilegri þjónustu hjá Heilsustofnun.

•

Skipulag íbúðabyggðar sem mun tengjast starfsemi NLFÍ lauslega og byggja
á svipaðri hugmyndafræði og núverandi íbúðir við Lækjabrún.

Dómnefnd
Dómnefndarfulltrúar voru tilnefndir af verkkaupa og Arkitektafélagi Íslands og
hófust dómstörf í júní 2020 eftir að skilafresti tillagna lauk. Dómnefnd hafði þá
starfað frá 1. nóvember 2019 við undirbúning samkeppnislýsingar.
Dómnefnd skipa eftirtaldir aðilar:
Tilnefndir af útbjóðanda:
Ingi Þór Jónsson, formaður dómnefndar. Markaðsstjóri Heilsustofnunar og
stjórnarmaður NLFÍ
Hrafnhildur Ólafsdóttir, arkitekt ARB, RIBA, JCA í London
Guðmundur F. Baldursson, skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar.
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:

Baldur Ó. Svavarsson, arkitekt FAÍ Úti/Inni arkitektar
Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt FAÍ Basalt arkitektar
Ritari og verkefnastjóri dómnefndar er:
Rebekka Rún Jóhannesdóttir, verkfræðingur og ráðgjafi hjá EY

Áherslur dómnefndar
Eftirfarandi atriði höfðu sérstakt vægi við mat dómnefndar á innsendum
tillögum:
•

Tillögur leysi heildarskipulag á keppnissvæðinu varðandi skipulag húsa,
tengingu milli rekstrareininga og umferðar/þjónustu.

•

Heildaryfirbragð, vandaða og góða byggingarlist sem er aðlöguð að
umhverfinu með áherslu á yfirbragð Hveragerðisbæjar.

•

Gerð sé grein fyrir áfangaskiptingu sem veldur lágmarksröskun á
núverandi starfsemi, á meðan á byggingartíma stendur.

•

Nýbyggingar uppfylli á hagkvæman hátt kröfur og hugmyndafræði
forsagnar.

•

Tillögur sýni nýtingu núverandi húsa sem höfundar leggja til að vernda.

•

Tillögur séu þróunarvænlegar m.t.t. breyttrar starfsemi.

•

Tillögur bjóði upp á sjálfbærar lausnir og umhverfisvænar nálganir.

Niðurstaða dómnefndar
Innsendar tillögur voru ellefu og reyndust tíu uppfylla skilyrði samkeppnislýsingarinnar og voru teknar til dóms. Nokkrar vandaðar og skýrar tillögur
komu fram, sem gefa verkkaupa góðar og fjölbreyttar hugmyndir um þá
möguleika sem keppnissvæðið býður upp á. Engin innsend tillaga uppfyllti að
öllu leyti markmið samkeppnislýsingar en dómnefnd tók fimm tillögur til
nánari skoðunar og að lokum stóð val á milli þriggja verkefna. Þessar þrjár
tillögur bjóða allar uppá nokkuð afgerandi mismunandi lausnir og hver um sig
þótti skara fram úr varðandi eitt eða fleiri af markmiðum dómnefndar.

Dómnefnd leggur til að eftirfarandi verkefni hljóti verðlaun:

Tillaga 20002 var sú eina sem að fullu uppfyllti ósk um sveigjanlega
notkunarmöguleika gistirýma Heilsustofnunnar og Heilsudvalarstaðar. Tillaga
00010 bauð upp á skipulag og áfangaskiptingu sem virkar vel og gefur
verkkaupa möguleika á afar sveigjanlegri uppbyggingu hvað varðar nýjar og
núverandi byggingar. Dómnefnd var hins vegar sammála að um tillaga 36936
væri afar vönduð, leysti flest úrlausnarefni samkeppnislýsingarinnar mjög vel
og stæði sem sterk hugmynd að framtíðaruppbyggingu Heilsustofnunnar.

3. verðlaun: 1.500.000 kr
Andrúm Arkitektar (20002)

1. verðlaun: 4.500.000 kr.
Arkþing-Nordic og Efla (36936)
2. verðlaun: 3.500.000 kr.
T.ark Arkitektar (00010)

Dómnefnd leggur til innkaup og viðurkenningu á eftirfarandi verkefnum:
Innkaup: 500.000 kr.
ASK arkitektar (19550)
Athyglisverð tillaga
Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís (20319)

1. VERÐLAUN

Auðkenni 36936
Verðlaun: 4.500.000 kr.

Arkþing-Nordic og Efla
Elías Beck Sigurþórsson, arkitektanemi, Helgi Mar Hallgrímsson, arkitekt, Hjalti
Brynjarsson, arkitekt, Thomas Larsen, landslagsarkitekt, Daði Baldur Ottósson
samgönguverkfræðingur, Guðni Rúnar Jónasson, umhverfisskipulagsfræðingur,
Heimir Hjartarson, vélaverkfræðingur, Jóhanna Helgadóttir, skipulagsfræðingur
og arkitekt, Nína Gall Jörgensen, byggingarverkfræðingur .

Höfundar hafa sett fram spennandi og mjög vel unnar hugmyndir sem samrýmast
markmiðum samkeppnislýsingar ágætlega og er veitt fyrstu verðlaun.

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

Tillagan er vönduð, heilsteypt og vel unnin. Lögð er sterk áhersla á umhverfið
og norður-suður ás, sem byggingarmassinn liggur að, er mótaður eftir bökkum
Varmár. Göngustígar og upplifun af umhverfi Varmár er vel útfærð sem hluti af
meðferð dvalargesta en getur einnig þjónað bæjarbúum án þess að trufla
starfsemi Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar. Umferðartengingar og
bílastæði eru vel leyst og á austur-vestur ási liggur sameiginlegur inngangur að
Heilsustofnun og heilsudvalarstað. Aðalinngangurinn er vel heppnaður með
góðar tengingar bæði við meðferðarkjarna, sundlaug og heilsulind og beint
útsýni að Varmá og meðferðargörðum setur strax rétta tóninn. Tveggja hæða
byggingarnar falla vel að umhverfinu jafnframt því að þétta byggðina og stytta
vegalengdir.

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

Meðferðakjarninn er samofinn Heilsustofnun á aðlaðandi hátt þótt ýmislegt í innra skipulagi
hans mætti leysa betur. Matsalur er í beinum tengslum við aðalinngang og snýr að
meðferðargörðum og Varmá. Heilsudvalarstaður er byggður í rökréttu framhaldi af
Heilsustofnun og á sömu meginreglum með matsal sem einnig snýr að Varmá. Áhugavert og
aðlaðandi laugasvæði tengist heilsulind. Gistirými eru á jarð- og efri hæð og má ætla að
sveigjanleg notkun þeirra á milli Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar náist með tengingu á
efri hæð.
Skipulag íbúðarbyggðar á suðurhluta svæðisins er einfalt og fellur vel að aðliggjandi byggð við
Lækjarbrún. Skipulag íbúðarbyggðar, sem tengist Reykjamörk, fellur einnig ágætlega að
aðliggjandi íbúðarbyggð.

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

Grunnmynd 1. hæð

1. VERÐLAUN

Grunnmynd 2. hæð

Arkþing-Nordic og Efla

Helsti veikleiki tillögunnar er fyrirhuguð
áfangaskipting sem virðist ekki falla vel
að markmiðum samkeppnislýsingar.

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

Tillagan setur fram mjög skýrar og vel útfærðar hugmyndir um sjálfbærar
lausnir.

1. VERÐLAUN

Arkþing-Nordic og Efla

2. VERÐLAUN
T.ark Arkitektar

Auðkenni 00010
Verðlaun: 3.500.000 kr.

Höfundar hafa sett fram áhugaverðar og vel unnar hugmyndir sem samrýmast
markmiðum samkeppnislýsingar ágætlega og er veitt önnur verðlaun.

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

Tillagan er skýrt framsett og byggir á áhugaverðri nálgun með svæðisskiptingu í
þremur lögum. Höfundar setja fram hagkvæmar hugmyndir um varðveislu eldri
húsa og tengja þau nýjum byggingum á mjög sannfærandi hátt um beinan
norður-suður ás sem skapar mjög sveigjanlega þróunarmöguleika. Aðkomutorg
og staðsetning meðferðarkjarna er vel staðsett og í góðum tengslum við
núverandi sundlaug. Tengingar nýbygginga við eldri byggingar eru einnig mjög
vel leystar. Sömuleiðis eru góðar tengingar milli rekstrareininga.
Umferðarleiðir eru skýrar og aðkoma er frá einu aðaltorgi. Aðkoma að
Heilsustofnum er þó síðri en í heilsulind. Bílastæði eru ágætlaga staðsett og vel
fyrir komið.

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

Tillagan er að mestu leyti í góðu samræmi við markmið í aðalskipulagi s.s. um umhverfisvæna
og lágreista byggð. Íbúðar-, stofnana- og opin svæði eru vel afmörkuð og skýr. Vel er hugað að
grænu yfirbragði lóðar. Varmá og næsta nágrenni hennar nýtur sín vel í rólegu og ósnortnu
umhverfi.
Gistiálmur eru lítið unnar, herbergjum gerð lítil skil og virka óraunhæf. Garðar sem myndast á
milli gistiálma virka þröngir. Meðferðarhluti heilsulindar er í góðum tengslum við
meðferðarhluta Heilsustofnunar. Sett er fram djörf hugmynd um gróðurhús við aðkomutorg.
Skipulag íbúðarbyggðar á suðurhluta svæðisins er einfalt og fellur að mestu leyti vel að
aðliggjandi byggð. Íbúðarhús og bílastæði norðaustan við Lækjabrún eru síður aðlaðandi.
Skipulag íbúðarbyggðar við Reykjamörk er einnig einfalt og fellur vel að aðliggjandi byggð.

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

Áfangaskipting er vel leyst og í samræmi
við samkeppnislýsingu.

2. VERÐLAUN

T.ark Arkitektar

3. VERÐLAUN

Auðkenni 20002
Verðlaun: 1.500.000 kr.

Andrúm Arkitektar
Haraldur Örn Jónsson, arkitekt FAÍ, Hjörtur Hannesson, arkitekt, Kristján
Garðarsson, arkitekt FAÍ.

Höfundar hafa sett fram áhugaverðar og vel unnar hugmyndir sem samrýmast
markmiðum samkeppnislýsingar ágætlega og er veitt þriðju verðlaun.

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

Tillagan er vel unnin og innifelur margar góðar og raunhæfar lausnir. Innra
skipulag er nokkuð gott og tekst á við hugmyndir um endurhæfingu og
þverfaglegar meðferðir í góðum tengslum við náttúru og umhverfi. Hér er
norður-suður ás sem tengir einstaka einingar en þessi tillaga aðskilur sig frá
öðrum, sem sú eina sem staðsetur meðferðarkjarnann norðan við núverandi
Heilsustofnun, með Heilsulind við syðri enda ássins. Þetta fyrirkomulag, með
sundlaugina tengda við umferðarásinn um miðja vegu er athyglisvert. Tillagan
er sú eina sem uppfyllir algjörlega markmið keppnislýsingar um sveigjanlega
notkun gistirýma milli Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar, þar sem öllum
herbergjum dvalargesta er raðað í fimm álmur sem liggja á milli meðferðarkjarna og heilsulindar.

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

Skipulag meðferðarkjarna er mjög áhugavert og tengsl milli aðalinngangs, matsalar,
gróðurhúsa og meðferðarkjarna er spennandi. Aðalinngangur býður upp á sannfærandi
aðstöðu til kennslu og ráðstefnuhalds. Staðsetning gróðurhúsa í beinum tengslum við matsal
og aðal aðkomutorg er einnig áhugaverð lausn. Gistiálmur eru síður vel leystar og þröngir
garðar á milli þeirra skapa mjög takmörkuð tengsl herbergja og umhverfis. Heilsulindin er
áhugaverð og gefur kost á aðgreindum rekstri, óháð starfsemi Heilsustofnunar.
Íbúðarbyggðin á suðurhluta svæðisins er vel staðsett en ekki mjög aðlaðandi þar sem bílum er
gert full hátt undir höfði.

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

Áfangaskiptingin er vel ígrunduð en gengur ekki
fyllilega upp. Tillagan hefur vistvænt yfirbragð og lýsir
lauslega vistvænum lausnum.

3. VERÐLAUN

Andrúm Arkitektar

INNKAUP

Auðkenni 19550
Verðlaun: 500.000 kr.

ASK Arkitektar
Andri Klausen, arkitekt FAÍ, Sigríður Halldórsdóttir, arkitekt FAÍ, Helgi Indriðason,
arkitekt FAÍ, Inga Rán Reynisdóttir, arkitekt FAÍ, Þorsteinn Helgason, arkitekt FAÍ,
Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt FAÍ, Páll Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ

Höfundar hafa sett fram áhugaverðar og vel unnar hugmyndir sem samrýmast
markmiðum samkeppnislýsingar ágætlega og fær innkaup.

INNKAUP

ASK Arkitektar

Tillagan er vel unnin og setur fram sterka hugmynd um byggingu
Heilsustofnunar samgróna landslaginu. Þannig aðskilur hún sig frá aðliggjandi
byggð og nýrri íbúðabyggð, „þorpinu“, sem staðsett er sunnan til á lóðinni. Sett
er fram áhugaverð tillaga um annars konar aðkomu að Heilsustofnun með
stórum garðskála; „grænni veröld“ sem opin er almenningi til fræðslu og
dægradvalar. Þannig verða græn veröld og sundlaugin mjög afgerandi sem
andlit heilsuþorpsins útávið. Austur-vestur ásinn liggur svo að Heilsustofnun
sunnan við og heilsudvalarstað að norðan og áfram að stíg niður að Varmá.
Öllum bílastæðum er komið fyrir í niðurgröfnu tveggja hæða og hálfyfirbyggðu
bílastæðahúsi norðaustan við Lækjarbrúnarhverfið. Hugmyndin er góð en
líklegast kostnaðarsöm í framkvæmd.

INNKAUP

ASK Arkitektar

Meðferðakjarninn er allur á einni hæð og leystur ágætlega með 40 herberjum á tveimur efri
hæðum sem ljúka má í fyrsta áfanga. Herbergjum er raðað á eina hlið á gangi sem liggur í
kringum inngarð. Vegalengdir eru óþarflega langar og lítil yfirsýn fyrir starfsfólk. Ýmsar
útfærslur virðast óraunhæfar og langir, mjúkir gangar gera bygginguna stóra í ásýnd. Þriggja
hæða byggingar með svo langar samhangandi ásýndir virðast stórar og framandi í þessu
landslagi en þannig er tillagan í andstöðu við markmið sitt. Hugmyndin að baki þessarar tillögu
hentar e.t.v. betur heilsudvalarstaðnum. Hann er skipulagður í öllum höfuðatriðum eins en
aðeins smærri með vel staðsettum útiböðum sem snúa að Varmá. Tengsl sundlaugar við
meðferðarkjarna þyrfti að bæta.
Íbúðarbyggðin á suðurhluta svæðisins er vel staðsett og aðlaðandi þar sem bíllinn víkur fyrir
gangandi umferð.
Tillagan býður upp á vistvænar og hagkvæmar lausnir og gert er ráð fyrir mögulegri
framtíðaruppbyggingu á húsnæði bæði Heilsustofnunar og heilsudvalarstaðar.

INNKAUP

ASK Arkitektar

INNKAUP

ASK Arkitektar

Grunnmynd 1. hæð

INNKAUP

Grunnmynd 2. og 3. hæð

ASK Arkitektar

Sett er fram áhugaverð tillaga um
áfangaskiptingu sem virðist ganga upp.

INNKAUP

ASK Arkitektar

ATHYGLISVERÐ
TILLAGA

Auðkenni 20319

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís
Ene Cordt Andersen, arkitekt MAA, Þórhallur Sigurðsson, arkitekt MAA, FAÍ,
Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir, landslagsarkitekt, Einar Jónsson, skipulagsfræðingur, Gunnar Gunnarsson, landslagsarkitekt

Höfundar hafa sett fram athyglisverðar hugmyndir.

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

Tillagan hefur fallegt og næmt yfirbragð. Hún vinnur markvisst með mannlegan
kvarða og lýsir á áhugaverðan hátt tengslum inni og úti, náttúru og byggðs
umhverfis og hvernig meðvitað má örva skynjun á umhverfinu.
Keðjuhús sunnan á lóðinni eru sem náttúrulegt framhald af íbúðabyggð við
Lækjarbrún og þau deila aðkomu frá Þelamörk með heilsudvalarstað. Það
sama á við um nyrðri íbúðarbyggð; hún deilir aðkomu með Heilsustofnun en
æskilegra væri að aðskilja aðkomu að íbúðum og stofnunum. Garðskálahúsin
norðan til eru áhugaverð lausn í anda Hveragerðisbæjar.

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

Heilsustofnun og heilsudvalarstaður eru sett fram sem röð þyrpinga einnar hæðar bygginga í
mismunandi stærðum en allar með inngörðum, hver með sitt einkenni og sína upplifun.
Höfundar sýna nokkra möguleika á innra skipulagi en sumar eru óraunhæfar og byggja á ytri
sérinngöngum að herberjum dvalargesta og hæfa ekki starfseminni. Þessar byggingar raðast
lauslega í kringum norður-suður ás. Byggingarnar eru horntengdar og skapa óæskilegan
gegnumgang. Þetta skapar í sumum tilfellum óviðkomandi umferð um svæði sem þurfa næði
eða eru í annars konar notkun. Annar veikleiki tillögunnar eru stærðir byggingareininganna,
sem dómnefnd telur óraunhæfar og eru þær líklegar til að stækka í frekari þróun verkefnisins.
Þótt hugmyndin sé að þetta fyrirkomulag sé sveigjanlegt skipulagstæki tekst höfundum ekki á
sannfærandi hátt að sýna hönnun sem hentar starfsemi Heilsustofnunar, þ.m.t. meðferðarkjarninn sem er sundurlaus. Að auki skapar einnar hæðar byggð lengri vegalengdir á milli
rekstrareininga og gerir yfirsýn starfsfólks erfiðari.

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

Grunnmynd

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

Áfangaskiptingin, eins og hún er sett fram, samræmist ekki
markmiðum Heilsustofnunar þar sem meðferðarkjarni er
ekki reistur áður en núverandi meðferðarrými eru rifin.

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

Tillagan vinnur markvisst með mannlegan
kvarða og lýsir á áhugaverðan hátt
tengslum inni og úti, náttúru og byggðs
umhverfis og hvernig meðvitað má örva
skynjun á umhverfinu.

Tillagan hefur vistvænt yfirbragð og vel er
lýst efnisvali og byggingartækni sem vel
ríma við sjálfbær markmið. Hún verndar
núverandi gróður í flokki A. Tillagan er
athyglisverð vegna áhugaverðra greininga
og fallegrar framsetningar.

ATHYGLISVERÐ TILLAGA

Andersen & Sigurdsson Arkitekter og Verkís

AÐRAR TILLÖGUR

Auðkenni 80001
VA arkitektar ehf.
Bjarki Gunnar Halldórsson, arkitekt FAÍ, Helena Björgvinsdóttir, arkitekt FAÍ,
Indro Indriði Candi, arkitekt FAÍ, Magdalena Sigurðardóttir, arkitekt FAÍ

Tillagan er skýr og ágætlega unnin. Landnýting er ágæt og umferðarleiðir
skýrar með ágætlega staðsettum bílastæðum. Aðalíbúðabyggð er staðsett
sunnan við Heilsustofnun með vegtengingu frá Þelamörk. Minni íbúðabyggð er
við Reykjamörk þar sem nú er tjaldsvæði. Tjaldsvæðið færist austur fyrir
byggðina og tengist þar ágætlega skógarstíg, sem liggur niður að Varmá.
Eins og nokkrar aðrar tillögur byggir skipulag Heilsustofnunnar á norður-suður
ási sem einfaldar innri tengingar. Á sama tíma leitast tillagan við að halda í
núverandi byggingarform og endurnýta að hluta núverandi byggingar, Kringlu
og Strandir. Við aðkomu inn á lóðina er settur upp austur-vestur ás sem tengir
hana við gróðurhús/matsal, inngang að heilsudvalarstað og við Varmá. Við
aðkomutorg verður heilsudvalarstaður ráðandi en inngangur að Heilsustofnun
fær minna vægi.

VA arkitektar ehf.

Aðalveikleiki tillögunnar er að höfundum tekst ekki að setja fram sannfærandi hönnun að
endurhæfingastofnun framtíðarinnar og að innra skipulag er að flestu leyti mjög hefðbundið
þar sem formfesta bygginganna virkar heftandi. Meðferðarkjarninn er í þremur nýjum
byggingum í kringum sundlaugina og í endurskipulagðri Gullströnd. Innra skipulag hans virkar
ekki hentugt og hvetjandi til þverfaglegs samstarfs. Þá virðist tenging inngangs Heilsustofnunar
við aðalumferðarásinn ósannfærandi. Matsalur Heilsustofnunar er leystur ágætlega með
tengingu við gróðurhús og inngarð en vörumóttaka við hliðina á útisundlaug er óhentug. Þá
virkar staðsetning matsalar ekki vel fyrir utanaðkomandi gesti. Við enda gistiálma eru
gróðurhús sem er góð hugmynd. Tillagan setur ekki fram augljósan möguleika á sveigjanlegri
notkun gistirýma fyrir Heilsustofnun og heilsudvalarstað. Áfangaskiptingin gæti orðið erfið í
framkvæmd þar sem tengsl milli núverandi meðferðarkjarna, sundlaugar, Stranda og
Kringlu/matsalar myndu rofna á byggingartímabilinu.
Hönnun á útisvæðum og stígakerfi sem tengir skógarstíg, útsýnispall, böð heilsudvalarstaðar,
kyrrlátan stað við Varmá, útiæfingarsvæði og gróðurhús er áhugaverð. Tillagan var í hópi þeirra
sem tekin var til nánari skoðunar.

VA arkitektar ehf.

Auðkenni 39393
Björn Ólafsson Ólafs og Daníel Ólafsson arkitektar. Grafísk hönnun: Jóhannes
Igor Ólafs

Tillagan byggir á þrískiptingu starfseminnar frá norðri til suðurs. Aðkoma og
torg eru vel leyst og mynduð eru skemmtileg og skjólgóð útirými og inngarðar
með aðlaðandi aðgreindri aðkomu að heilsudvalarstað og Heilsustofnun, þó
svo starfsemin sé ekki aðgreind að öðru leyti. Það að Kringla og Strandir standi
óbreytt er rekstrarlega óhagkvæmt m.t.t. þeirrar uppbyggingar sem kynnt er í
tillögunni. Umferðarleiðir eru skýrar og góðar. Áfangaskipting er ágætlega
skýrð en er mikill galli að rjúfa þurfi samgang á milli nýrra gistirýma og annarra
rýma, meðferðarkjarna, sundlaugar og heilsulindar allt þar til í 5. og lokaáfanga
uppbyggingar.
Meðferðarkjarna og skrifstofum er haganlega komið fyrir í sér álmu sem
aðgreinir aðkomutorg að Heilsustofnun annars vegar og Heilsudvalarstað hins
vegar. Gistirýmum er hins vegar ekki vel komið fyrir hvoru í sínum enda
stofnunarinnar; annars vegar óbreytt í suðurendanum (Strandirnar) og hins
vegar í nýjum herbergjum nyrst tengd heilsudvalarstað.

Björn Ólafsson Ólafs og Daníel Ólafsson

Fyrirkomulag gistirýma bæði Heilsustofnunar og Heilsudvalarstaðar byggir á hugmynd um
dvalarrými sem lögð eru umhverfis miðlæga innri garða/gróðurhús. Skemmtileg hugmynd en
vart raunhæf m.t.t. rekstrar. Gangar og leiðir að herbergjum eru langir og flóknir sökum þessa,
enda herbergi aðeins á annan veginn á göngum. Ný herbergi Heilsustofnunar eru sambyggð
heilsudvalarstað, fyrirkomulag sem hentar hvorki starfsemi Heilsustofnunar né Heilsudvalarstaðar. Heilsulind er sambyggð meðferðarkjarna stofnunarinnar og er það galli sökum ólíkrar
starfsemi og rekstrar.
Íbúðabyggðin, er staðsett í jaðri suðurhluta keppnissvæðisins í aðlaðandi þyrpingum. Hugmynd
um bílastæðahús er áhugaverð, en verður ekki aðlaðandi í útfærslu. Huga hefði þurft betur að
hæðarlegu lóðar við skipulag byggðarinnar og þess að hluti hennar er staðsett á mögulegu
flóðasvæði.

Björn Ólafsson Ólafs og Daníel Ólafsson

Auðkenni 02400
Stáss arkitektar
Helga Guðrún Vilmundardóttir, arkitekt, Árný Þórarinsdóttir, arkitekt

Tillagan er djörf og að hluta vönduð, en augljóslega ekki fullunnin. Höfundar
velja að vinna með hringlaga form um bæði Heilsustofnun og heilsudvalarstað,
væntanlega til þess að ná utan um erfitt stjörnulaga form Kringlu og Stranda og
mynda þá jafnframt samskonar form um starfsemi heilsudvalarstaðar með
heilsulindina sem kjarna hringsins. Tillagan líður nokkuð fyrir þetta form m.t.t.
tenginga og fyrirkomulags.
Tillagan horfir nær alfarið innávið við lausn útisvæða, í stað að aðliggjandi
umhverfi og Varmá. Þetta hringlaga form er mjög sterkt skipulagstæki en
höfundum tekst ekki fyllilega að tengja það á sannfærandi hátt við alla lóðina.
Gróðurhús eru staðsett á austurhluta lóðar, að því er virðist án nokkurs
formlegs samhengis við starfsemi Heilsustofnunnar nema þá að vera
bogadregin, sem er nokkuð langsótt. Hið sama gildir um starfsmannaíbúðirnar
sem eru einnig bogadregnar. Vegna hringformsins er ekki mikið svigrúm til
breyttra áherslna hvað áfangaskiptingu varðar, en sú skipting sem kynnt er
gengur ekki fyllilega upp.

Stáss arkitektar

Umferðarleiðir og aðkoma er skýr og vel leyst m.t.t. þess forms sem valið er að vinna með. Í
tillögunni er sett fram áhugaverð lausn á skipulagi Heilsustofnunar sem byggir á því að ná utan
um og fanga erfiða stjörnulaga útfærslu Kringlunnar og Stranda, líkt og þær standa í dag, með
því að byggja ný gistirými í sveig umhverfis núverandi Strandir. Þetta tekst að vissu marki.
Myndaðir eru áhugverðir inngarðar og útirými, á kostnað útsýnis og tengsla við aðliggjandi
umhverfi. Þannig er matsalur frekar aflokaður. Þá má spyrja má hvort nauðsynlegt sé
hringformsins vegna að rífa núverandi matsal og eldhús – og byggja annan, á sama stað.
Tenging milli meðferðarkjarna og sundlaugar við Heilsustofnun er ágætlega leyst. Herbergjum
dvalargesta er raðað á tvíhliða göngum þar sem innri vegalengdir verða nokkuð langar á
köflum. Inngarðar eru fjölbreyttir og sumir stórir og gefa marga möguleika á samspili bygginga
og útisvæða. Tillaga að heilsudvalarstað er áhugaverð og ágætlega leyst m.t.t. formsins.
Dvalarrými liggja í ytri hringnum utan um innri hringinn þar sem heilsulindin og hjarta
staðarins er skv. tillögunni. Ágætar tengingar eru milli heilsulindar, sundlaugar og
meðferðarkjarna. Hringlaga útisvæði og bílastæði eru þó ekki aðlaðandi útfærsla. Í tillögunni
er lítið unnið með nýja íbúðarbyggð nema þá rétt á takmörkuðum hluta suðurlóðarinnar.

Stáss arkitektar

Auðkenni 04343
MAD Arkitekter og Tendra Arkitektúr
Hildur Guðmundsdóttir, Hulda Sigmarsdóttir, Ilya Pugachenko, Jóhann
Sigurðsson, Rune Arleth, Þórður Bryngeirsson, Vilhjálmur Leví Egilsson

Heildaryfirbragð tillögunnar er vandað og vel unnið og í góðu samræmi við
markmið um umhverfisvæna og lágreista byggð í Hveragerði. Tillagan byggir á
hugmyndinni um þorpslegt yfirbragð ólíkra bygginga. Aðkoma að Heilsustofnun
og að heilsudvalarstað eru nærri hver annarri en vel aðgreindar. Íbúðar-,
stofnana- og opin svæði eru vel afmörkuð og skýr. Vel er hugað að grænu
yfirbragði lóðar en þrengt nokkuð að Varmá. Suðurhlutinn er alfarið lagður
undir íbúðarbyggð og norðurhlutinn undir skemmtilega hugmynd um útivist,
tjaldsvæði og gönguleiðir.
Aðkoma og aðgengi að Heilsustofnun er vel leyst og tengsl sundlaugar og
meðferðarrýma eru góð. Gönguleiðir innanhúss eru skýrar og hugmynd um
gróðurganga aðlaðandi. Form bygginga er einfalt og byggir á 1-2 hæða húsum
með risþaki, samtengd með gler- eða lágbyggingum. Tillagan er ein þeirra sem
lifað gætu með húsnæði Kringlunnar, Stranda og eldhúss/matsalar óbreyttu en
6. áfangi er illframkvæmanlegur án þess að loka á núverandi matsal meðan á
framkvæmdum stendur. Tengingar á milli rekstrareininga eru nokkuð góðar og
gert er ráð fyrir nokkurri samnýtingu, t.d. dvalarherbergja.

MAD Arkitekter og Tendra Arkitektúr

Skipulag heilsudvalarstaðar virðist flóknara og gönguleiðir mun lengri en í Heilsustofnun.
Heilsulind virkar ekki sannfærandi m.t.t. staðsetningar og fyrirkomulags, þó þrívíddarmyndir
gefi vissulega fyrirheit um aðlaðandi utanhúss svæði. Áfangaskiptingu eru gerð mjög góð skil.
Íbúðarbyggð er staðsett á suðurhluta lóðarinnar. Skipulag hennar er í miklu ósamræmi við
lágreist, lifandi og þróunarvænlegt yfirbragð heilsuþorpsins. Stakstæðar 3ja hæða byggingar ná
ekki að skapa sannfærandi yfirbragð eða góð utanhúss rými. Ekki virðist hugað að hraunbrún
og miklum hæðarmun á þessum hluta lóðarinnar þar sem hluti byggðarinnar er á mögulegu
flóðasvæði.
Tillagan er athygliverð og sker sig úr vegna hugmynda um „Heilsuþorp“ og þorpslegt yfirbragð
sem tekst vel að draga fram á þrívíddarmyndum. Útfærsla íbúðabyggðar og Heilsudvalastaðar
tekist þó ekki sem skyldi. Tillagan var í hópi þeirra sem tekin var til nánari skoðunar.

MAD Arkitekter og Tendra Arkitektúr

Auðkenni 30620

Jvantspijker & partners
Barend Mense, skipulagsfræðingur / landslagshönnuður, Jesse Wijnen,
arkitekt, Julio Gil, arkitekt, Olga Kotta, skipulagsfræðingur, Patricia Rivero,
arkitekt, Myrto Pappa, arkitekt, Sija Wang, arkitekt, Jaakko van´t Spijker
arkitekt / skipulagsfræðingur (meðeigandi)

Í tillögunni er sýn höfunda að opna starfsemi Heilsustofnunar út á við og bjóða
upp á meiri þjónustu fyrir almenning. Höfundar leggja til nýjan aðalinngang við
enda Grænumarkar sem markar upphaf austur-vestur áss að Varmá. Ásinn
verður að innri göngugötu fyrir alla umferð. Meðferðarkjarna og heilsulind
ásamt stoð- og þjónusturýmum er raðað meðfram götunni; sunnan megin er
starfsemi heilsulindar, norðan megin er starfsemi Heilsustofnunar. Slíkt
skipulag, um glerjaða göngugötu gegnum meðferðarkjarna og heilsulind,
skapar ekki sannfærandi flæði fyrir þjónustuna.
Meðferðarkjarninn er brotinn upp í margar einingar, sem býður síður upp á
þverfaglegt samstarf starfandi sérfræðinga Heilsustofnunar. Hæð húsa er
mismunandi, frá einni hæð upp í þrjá hæðir, og vekur það spurningar um
aðgengi og innbyrðis tengsl. Herbergi dvalargesta Heilsustofnunar eru staðsett
á austurhluta lóðar, meðfram Varmá og ekki með innanhússtengingu við
meðferðarkjarnann og aðra þjónustu. Heilsudvalarstaður er á sama hátt
brotinn upp í fleiri einingar.

Jvantspijker & partners

Aðkoma og flæði er einnig um göngugötuna. Lóðarskipulag er úthugsað á vistvænan hátt, með
göngu- og hjólastígum vel tengdum bænum. Þjónustuvegir með bílastæðum beggja megin
meðferðarkjarna og heilsulindar virka þó ekki sannfærandi. „Klausturgangar“ meðfram Varmá
er áhugaverð hugmynd, en óraunhæf þar sem um er að ræða útivistarsvæði sem er opið öllum
almenningi.
Íbúðabyggð myndar sameiginlega græna inngarða með flestar íbúðir í suður. Staðsetning
húsa neðan við og í hraunbrún er óraunhæf sökum landhæðar. Norðurhluti lóðar er ósnertur
með núverandi tjaldsvæði og annarri starfsemi. Íbúðabyggð virkar tilviljanakennd. Áfangaskipting í uppbyggingu er ekki sannfærandi og byggingar staðsettar of nálægt Varmá. Tillagan
er fallega framsett með fjölbreytilegri húsagerð og vistvænum forsendum. Skipulagshugmyndin er áhugaverð en samræmist illa markmiðum Heilsustofnunar og höfundum tekst
ekki að skapa endurnærandi umhverfi fyrir dvalargesti.

Jvantspijker & partners

Auðkenni 38495
Infusion Architects

Tillagan byggir á hugmynd að þorpi og áhersla er lögð á tengingu bygginga við
náttúru svæðisins. Höfundum tekst ekki á sannfærandi hátt að fylgja
hugmyndinni eftir í útfærslu, m.a. með tilliti til hæðarmunar í landi. Flæði er
óskýrt og langar gönguleiðir eru á milli eininga.
Gögnin eru ekki fullnægjandi þar sem umbeðnar útlitsmyndir vantar. Tillagan
var því ekki tekin til nánari skoðunar.

Infusion Architects

