M a n n r é t t i n d i, m a n n ú ð o g v i r ð i n g
Tíðindamaður heimsótti hið nýja hjúkrunarheimili á Egilsstöðum, sem stendur á
sólfögrum stað vestan undir Lagarási. Þar hitti hann fyrir íbúa, starfsfólk og gesti –
og heyrði í þeim hljóðið.

“Yfirbragð byggingar og umhverfis sé góð byggingarlist, hvað varðar form, efnisval, skala og
aðlögun að landi..... og þeirri byggð sem umhverfis er”*
“...áhersla á að efnisval og tæknilausnir séu ákjósanlegar með tilliti til stofn- og rekstrarkostnaðar”

Randalín Filippusdóttir, rekstrarstjóri fasteigna:
Mér leist nú ekkert á það að fara að byggja hérna í brekkunni, tóm tjara. En
ég verð að játa að þetta hefur komið mér skemmtilega á óvart. Byggingin er
hógvær og vefur sig inn í brekkuna; hús og gróður flæða saman og verður ein
heild. Mér finnst gaman hvernig klettarnir eru dregnir fram í brekkunni. Húsið er
brotið upp, bæði í skala og efnisvali, sveimér ef það sést nokkuð innnanum
gróðurinn. Og ekki er það nú lakara að það skuli vera einangrað að utan og
klætt með formplötum úr ljósri, veðurvarinni steypu. Ekkert fjárans
málningarstúss! Engar tæknibrellur!
Við erum að fá ágætis samnýtingu með efra húsinu. Á þriðju hæðinni er t.d.
dagsvistunin með stórskemmtilega aðstöðu, glæsilegt útsýni og flottar
þaksvalir. Hún tengist beint við neðri hæðina í Lagarási og auðvitað alla
starfsemina þar.
Þar höfum við komið fyrir ágætis fundar- og
samkomuaðstöðu. Flæðið í húsinu er mjög kvikt, góðar hringsælis tengingar
og svo er hugað að flóttaleiðum í suður- og norðurendum.
Í framtíðinni, þegar búið verður að reisa nýja Heilsustofnun hér norðan við, má
nýta þriðju hæðina á margvíslegan hátt, þetta eru jú allt léttir veggir sem
færa má fram og til baka.
Þetta virðist ætla að reynast okkur mjög hagkvæmt hús.

“...áhersla á gott innra fyrirkomulag, notkun dagsbirtu og möguleika til útsýnis”

Sámur Bjarnason 96 ára, fyrrum bóndi og forðagæslumaður:
Ég gat nú ekki verið lengur einn að hokra þetta, var fyrir rest kominn til dóttur
minnar hérna í bænum. En það var ekkert vit í láta hana vera stússast í
meðulunum, þó hún sé nú ansi lagin blessunin Ég er orðinn óttalegur Lasarus,
ligg að mestu fyrir. Verstur er fjárans sinadrátturinn, hann ætlaði mig alveg
lifandi að drepa í fyrradag. En ég er bara góður í dag og nýt þess að sitja hér
í hornótta glugganum mínum og horfa yfir héraðið. Það er alveg hreint
undursamlegt. Og ég hef eiginlega sama útsýnið úr bælinu, þetta er allt svo
ansi haganlega gert.
Hér frammi er afbragðs borðstofa, þar sem við fáum matinn ef við treystum
okkur fram. Hún er björt og það er fallegt að horfa út í blómabrekkuna fyrir
utan. Fallegust finnst mér bláklukkan, hún er blómið mitt. Þarna í borðstofunni
má líka gera margt annað, jafnvel halda litla fundi, hún er ansi árans sniðug
þessi hurð sem lokar salnum. En ég er nú ekkert að fikta í henni þó ég hafi
verið býsna glúrinn á svona trix í eina tíð. Ætli hurðin sé ekki þýsk? Hvað heldur
þú?
Nú nú, matinn fáum við úr stóra kokkerínu hér fyrir ofan en stúlkurnar eiga
soldið við hann í eldhúsinu okkar, svo þetta er allt alveg prívat fyrir okkur.
Þarna utan við höfum við svo stássstofu, með firna fallegu útsýni. Þangað reyni
ég nú að staulast nokkrum sinnum í viku, það er ósköp gott að rabba við fólkið
sitt þar. Komst meira segja út á svalirnar í fyrradag og sat þar í sólinni. En ekki
var nú hitinn mikill þegar innlögnin kom.
Ég kannast nú við ansi marga hérna og maður er alltaf að hitta einhvern
þegar maður kjagar hringinn hér frammi.
Dóttir mín er dugleg að heimsækja mig og hinir krakkarnir líka, þeim finnst
gaman að koma hingað, þetta er svo ólíkt öllu sem við eigum að venjast,
með þessa skemmtilegu birtu hér í gegnum þakið og svo þessa fallegu garða.
Og það var gaman að sitja í kvöldkyrrðinni og horfa upp um þakljórann
frammi, sjá himinhvolfið lifna við í tindrandi stjörnuleik. Ekki amalegt það.
En viltu annars ekki i nefið, lagsi?

HJÚKRUNARHEIMILI Á EGILSSTÖÐUM
HÖNNUNARSAMKEPPNI
DÓMNEFNDARÁLIT

HÖNNUNARSAMKEPPNI UM HJÚKRUNARHEIMILI Á EGILSSTÖÐUM
DÓMNEFNDARÁLIT

Inngangur
Nýbygging hjúkrunarheimilis á Egilsstöðum með 40 hjúkrunarrýmum mun rísa í tengslum við byggingar Heilbrigðisstofnunar Austurlands. Byggingin skal hönnuð m.a. í samræmi við
stefnu í öldrunarmálum og viðmið innanríkisráðuneytisins, sem sett eru fram í ritinu „Skipulag hjúkrunarheimila“, frá því í nóvember 2008. Brúttóstærð hjúkrunarheimilisins verður að
hámarki 3000m2.

Dómnefnd
Sveitarfélagið Fljótsdalshérað, verkkaupi þessa verkefnis, skipaði eftirtalda fulltrúa í dómnefnd að fengnum tilnefningum frá Arkitektafélagi Íslands og Heilbrigðisstofnun Austurlands:
Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, formaður dómnefndar
Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt FAÍ
Gunnar Sigurðsson, arkitekt FAÍ
Hafsteinn Jónasson, formaður skipulags- og mannvirkjanefndar Fljótsdalshéraðs
Halla Eiríksdóttir, hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands

Ritari dómnefndar:
Stefán Bragason, starfsmanna- og skrifstofustjóri Fljótsdalshéraðs

Ráðgjafi dómnefndar:
Þórhallur Pálsson, arkitekt

Trúnaðar- og umsjónarmaður:
Örn Baldursson, arkitekt hjá Framkvæmdasýslu ríkisins

Störf dómnefndar og niðurstöður
Samkeppnin var lokuð framkvæmdasamkeppni sjö hönnunarteyma er valin voru að undangengnu forvali. Samkeppnisgögn voru afhent 1. mars 2012 og var skilafrestur tillagna
þriðjudaginn 22. maí. Öll hönnunarteymin sjö skiluðu inn tillögum innan tilskilins frest.
Fundir dómnefndar voru 6 talsins.
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Dómnefnd lagði höfuðáherslu á eftirtalin atriði við mat sitt á úrlausnum:
•
•
•
•
•

•
•

Lóðin sem um ræðir er á áberandi stað og hluti af ásýnd Egilsstaða úr norðri og vestri. Því er lögð rík áhersla á að yfirbragð byggingar og umhverfis sé góð byggingarlist, hvað
varðar form, efnisval, skala og aðlögun að landi. Sömuleiðis verður litið til þess hvernig tillögurnar laga sig að þeirri byggð sem umhverfis er
Hjúkrunarheimili er heimili fólks, eins og nafnið gefur til kynna, en um leið er það vinnustaður. Því er lögð áhersla á það að byggingin og umhverfi hennar myndi hlýlegt og
heimilislegt umhverfi, en henti einnig vel þeim sem þar starfa
Lögð er áhersla á að efnisval og tæknilausnir séu ákjósanlegar með tilliti til stofn- og rekstrarkostnaðar
Lögð er áhersla á gott innra fyrirkomulag, notkun dagsbirtu og möguleika til útsýnis
Lögð er áhersla á að bggingin hafi sveigjanleika til að geta mætt breyttum áherslum í nýtingu í framtíðinni, og stækkun eða samþættingu með aðliggjandi byggingum.
Tenging við núverandi byggingar Heilbrigðisstofnunar Austurlands við Lagarás verði sannfærandi og gera skal ráð fyrir því að sú starfsemi sem nú er við Lagarás geti í framtíðinni fluttst í nýbyggingar norðanvert við byggingarreit hjúkrunarheimilisins
Lögð er áhersla á góðar lausnir milli úti- og innirýma
Lögð er áhersla á vistvænar lausnir, með tilliti byggingarframkvæmdanna sem slíkra, rekstrar- og viðhaldskostnaðar.

Eins og fram kemur í umsögn dómnefndar mættu innsendar tillögur framangreindum áherslum með mismunandi hætti. Sammerkt er þó með þeim öllum að útfæra þarf nánar með
hvaða hætti nýta megi sameiginleg þjónustu- og stoðrými í nýju og eldra húsnæði.

Dómnefnd var einhuga í eftirfarandi niðurstöðu sinni:
1. sæti tillaga með auðkenni 00007
2. sæti tillaga með auðkenni 22278
3. sæti tillaga með auðkenni 45454
Reykjavík 1. júní 2012

Björn Ingimarsson, formaður dómnefndar

Guðrún Ingvarsdóttir, arkitekt FAÍ

Hafsteinn Jónasson, formaður skipulags- og mannvirkjanefndar Fljótsdalshéraðs

Gunnar Sigurðsson, arkitekt FAÍ

Halla Eiríksdóttir, hjúkrunarstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands
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1. sæti
Tillaga 00007
Yfirbragð byggingar er látlaust og aðlaðandi og fellur vel að landslagi svæðisins.
Byggingin er lágreist og er brotin upp með einföldu efnisvali. Tillagan uppfyllir ágætlega óskir um nýtingu dagsbirtu, útsýnis
og heimilislegar vistarverur. Innra skipulag er vel leyst og stutt er úr vistarverum í sameiginleg rými. Setustofur opnast
annars vegar að brekku og útisvæðum og hinsvegar til vesturs. Innra skipulag er vel útfært með tilliti til þarfa starfsmanna
og hagræðis í daglegu vinnulagi. Meginaðkoma og helstu umferðarleiðir innan byggingar eru skýrar og auðlesanlegar fyrir
bæði íbúa og gestkomandi. Íbúðaeiningar eru einfaldar og látlausar og útskotgluggi gefur vistlegt og aðlaðandi yfirbragð.
Efnisval er látlaust og einfalt og gefur m.a. kost á nýtingu náttúrulegs efnis af svæðinu. Byggingin hentar vel með tilliti
til vistvæns byggingarlags og reksturs. Hönnunin gefur kost á stækkun í framtíðinni. Dómnefnd telur að fullnaðarhanna
megi bygginguna þannig að hún rúmist innan kostnaðarramma þess sem gefinn er upp í forsögn. Tenging við núverandi
byggingu er vel leyst með tilliti til samnýtingar þjónusturýma.
Líkt og í öðrum tillögum er útfærsla á sameiginlegum rýmum s.s. endurhæfingu, dagvistun, skrifstofum og líkhúsi
ekki leyst með fullnægjandi hætti.
Samkvæmt teikningum eru veggir milli íbúðaeininga steyptir. Mikilvægt er að hægt sé að tengja saman/samnýta
tvær íbúðaeiningar t.d. sem hjónaíbúð.

“Byggingin hafi sveigjanleika til að mæta breyttum áherslum í framtíðinni, stækkun eða
samþættingu með aðliggjandi byggingum....”

Grímur Droplaugarson hjúkrunarfræðingur:
Þetta gerist varla betra. Hér er öllu vel fyrir komið og ekki bruðlað með pláss
eða peninga. Hver eining er alveg sjálfstæð, og þó þær séu í grunninn hinar
sömu búa þær allar yfir miklum sveigjanleika. Vaktin okkar ásamt lyfjabúrinu,
þvottahúsi, skoli, geymslum og tilheyrandi er staðsett við innganginn, en
þessu má auðveldlega koma fyrir miðsvæðis á deildinni því stærðirnar eru
þær sömu og þannig er það nú reyndar hér á hæðinni fyrir ofan. Þessu má
breyta fram og til baka. Þá finnst okkur hringflæðið mikill kostur; borðstofan
eða almenningurinn tengir deildina saman innbyrðis og styttir allar gönguleiðir
fyrir starfsfólkið. Það kom mér líka á óvart hvað lóðrétta tengingin hér á milli
hæða um borðsalinn kom skemmtilega út, við erum í kallfæri við heimamenn
og kollega okkar þegar við viljum hafa þann háttinn á.
Við höfum aðeins verið að prufa að nota felliveggina til að loka af salinn
þegar eitthvað sérstakt er í gangi og það svínvirkar alveg, annars látum við
þetta bara vera opið og flæða svona saman. Það er enginn gangafílingur í
þessu húsi. Og hugmyndin um mismunandi litaval á hverri einingu er líka
alveg að gera sig. Það hjálpar fólki að rata um húsið og gerir það líflegra.
Þá finnst mér notkunin á dagsbirtunni fjári snjöll og það hefur áreiðanlega góð
áhrif bæði á heimilismenn og starfsmenn. Hún kemst meira að segja niður á
neðri hæðina brekkumegin!

“Hjúkrunarheimili er heimili fólks... en um leið vinnustaður; byggingin og umhverfi hennar myndi
hlýlegt og heimilislegt umhverfi en henti einnig vel þeim sem þar starfa”

Mjálmfríður Ormsdóttir verslunarmaður, gestkomandi:
Foreldrar mínir eru hér bæði, í sitt hvoru herberginu en með innangengt á milli.
Þau eru alveg himinlifandi! Ég kem líka stundum með Þórlaugu móðursystur í
dagvistun. Það er svo auðvelt að rata hérna, maður les eiginlega allt húsið
þegar maður kemur inn í anddyrið. Er þetta stórt hús? Það virkar ekki þannig.

“... áhersla á góðar lausnir milli úti- og innirýma”
“...áhersla á vistvænar lausnir”

Steinn Refsson, umsjónarmaður:
Hver hjúkrunareining hefur sinn garð, enginn þeirra er eins, og allur gróður er
fjölær, sem sparar okkur mikið í viðhaldi. Garðsvæðin fjögur, sem tilheyra
hverri einingu, eru sérstaklega útbúin með eldra fólk í huga og hreyfa við
öllum skynfærum: heyrn, lykt, snertingu.... Heimilismenn hafa tekið miklu
ástfóstri við garðsvæðin og ekki má gleyma unga fólkinu, sem kíkir í heimsókn;
hér fyrir framan húsið er leikvöllur og svo er brekkan
náttúrulega
ævintýraland fyrir unga sem aldna.
Þegar tekur að skyggja kviknar lýsing í görðunum og ljær þeim ævintýralegan
blæ. Litlar tjarnir sindra í húminu, og það kemur einhvernveginn ró yfir allt.
Við höfum látið útbúa merktar gönguleiðir hér um svæðið fyrir heimilisfólkið,
misstrembnar og allar öruggar. Þær tengjast allar inn á heimasvæði hverrar
einingar.
Aðkoman er mjög rúmgóð, með 39 bílastæðum og svo erum við með 44
stæði hér að ofanverðu við Lagarás. Sjúkrabílarnir fara þar um, keyra beint
inní skýli á neðra planinu, sem liggur við hliðina á lyftu og stigahúsinu og
hentar því einnig mjög vel fyrir öll aðföng.
Ef þetta er vistvæn hönnun þá er ég býsna sáttur.
“...til framtíðar og komandi kynslóða”

[Sandra Rán Tumadóttir og Rjúpa Ösp Hagalín, 14 og 15 ára:
Er ekki að vera nein sjoppa í þessu pleisi?]
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Hornsteinar arkitektar ehf.
Efla hf.
5

AFSTÖÐUMYND
6
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SVEIGJANLEIKI
16

GARÐSVÆÐI
20

SVEIGJANLEIKI

ÚTLIT VESTUR
16

19
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Útlit austur 1:200

Útlit vestur 1:200
Áfangaskipting

2. sæti
Tillaga 22278
Form byggingarinnar eru áhugaverð og sótt í fellin vestan fljóts. Byggingin er óþarflega
umfangsmikil og afgerandi í landslagi sínu. Hæð byggingar væri til þess að birgja sýn
á þessi sömu fell séð frá Lagarási sökum sökkuls/kjallara sem einungis er nýttur að
litlu
leyti.
Íbúðaeiningar
Snið AA 1:200
eru vel staðsettar gagnvart
setsvæðum, en afmörkun
setu- og borðstofa frá
gangsvæðum er ekki nógu skýr.
Aðalaðkoma er illa staðsett
gagnvart hluta íbúðaeininga.
Meginumferðarleiðir eru ekki
nægilega skýrar og langt
Snið BB 1:200
er frá hluta íbúðakjarna að
lyftu. Hönnunin gefur kost
á stækkun í framtíðinni.
Yfirbragð
byggingarinnar
er heildrænt en nokkuð
íburðarmikið. Klæðning og
umfangsmikið
steypuvirki
byggingarinnar gera hana
Snið CC 1:200
Útlit austur 1:200
nokkuð kostnaðarsama.

Útlit vestur 1:200

Snið AA 1:200

Snið BB 1:200

Snið CC 1:200

Fjarvíddarmynd: Aðkomugarður

Fjarvíddarmynd: Aðkomugarður

22278

22278

Útlit vestur 1:200
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B

A

C

Sjúkrarými

Fjarvíddarmynd: Aðkoma frá Blómvangi

Mismunandi lausnir
á hjúkrunarrýmum
1:100

Lóðin sem valin hefur verið fyrir hjúkrunarheimilið á Egilsstöðum er vel
staðsett m.t.t. tengingar við Heilsugæslustöðina og framtíðaruppbyggingu
heilbrigðisþjónustu á fyrirhuguðum stofnanareit. Útsýni frá lóð er stórfenglegt, til suðvesturs yfir að Egilsstöðum, til vesturs yfir til klettana handan Lagarfljóts og til norðurs út með Fellabæ. Möguleikar eru á skemmtilegu samspili byggingar við lóð og myndun gróðursællra útisvæða í
nálægð við Brynhildarlund sem tengst gætu núverandi göngustígakerfi.

Fjarvíddarmynd: Aðkoma
frá Blómvangi
Einkarými

ur verið fyrir hjúkrunarheimilið á Egilsstöðum er vel
ngar við Heilsugæslustöðina og framtíðaruppbyggingu
á fyrirhuguðum stofnanareit. Útsýni frá lóð er stórurs yfir að Egilsstöðum, til vesturs yfir til klettana hanil norðurs út með Fellabæ. Möguleikar eru á skemggingar við lóð og myndun gróðursællra útisvæða í
darlund sem tengst gætu núverandi göngustígakerfi.

Í tillögu okkar fyrir hjúkrunarheimili viljum við ná fram þeim markmiðum
sem sett voru fram í keppnislýsingu um byggingu sem fellur vel að umhverfi sínu, myndar vistlegt heimili fyrir þá sem þar búa, góðan vinnustað
fyrir þá sem þar starfa og býður gesti og aðstandendur velkomna til að
taka þátt í lífi heimilismanna. Við hönnun og efnisval byggingarinnar er
markmið okkar að framkvæmd, rekstur og viðhald byggingarinnar verð
eins hagkvæmt og vistvænt og kostur er.

Í sökkli suðurálmu, hægramegin við aðalinngang væri hægt að gera
ráð fyrir allt að 250 m2 rými sem innrétta mætti á síðari tímum. Þar
væri hægt að koma fyrir kapellu ásamt herbergi til að búa um látna og
kæligeymslu. Þar væri jafnframt hægt að koma fyrir sjúkra- og vörumóttöku ásamt geymslurýmum (sjá grunnmynd 1. hæðar, rými merkt ljósum
lit).

Rúmgóðar svalir eru úr samverurýmum íbúða með góðu útsýni. Úr
stofum er gegnið beint út í garð austan megin húss á 2. hæð og eða
út á svalir á 3. hæð. Úr íbúðum 3. hæðar er auk þess gengið beint út í
hlíðina austan megin.

Sól og vindur
Bæjarás

ygging heilsugæslunnar sem leggur sig eftir hæðargging hjúkrunarheimilisins eftir hlíðinni... eins og
og myndar með sveigju sinni skjólsæl útisvæði, anV
ar og byggingar og hins vegar mót vestri við aðalinnar.
Fellabær

Góður vinnustaður starfsfólks

TARK Teiknistofan ehf.
Verkfræðistofan Ferill
Verkhönnun ehf.
Vist og Vera
Verkfræðistofan Önn
Kálfafell

Ekkjufell

N

16
6

Stekkjarklettar

14
4

12
2

10
0

8

6

4

2

21

Setberg

06

Sjónarhöfði

Birnufell

morgun
hádegi
síðdegi

Egilsstaðir
Kollur

18

15

Byggingin er formuð eins og klettur sem stendur út úr hlíðinni. Á táknrænan hátt má líta á hjúkrunarheimili sem klett eða björg í lífi aldraða og
langveikra einstaklinga sem veitir þeim mannúðlega og verðuga aðhlynningu.

hásumar

09

jafndægur

12

S

ðnum grófleika er valið að klæða bygginguna læstri
veggi og þak, en jafnframt til að fá fram skemmtilegu
ínum byggingarformsins. Í innskotum er viðarklæðnlæðningarinnar er valinn sem líkastur lit lerkisins
anum þegar lerkið tekur að veðrast birtist í ásýnd bygðrunar sem grátónaspil.
Skuggavarp 21.júní kl. 13.
Tíðni vindátta 1. jún. til 31. ágú.

A

Vaktherbergi er miðlæg í hverri íbúð með góða yfirsýn til herbergja og
útisvæða henni tengd. Beint aðgengi er úr hverri íbúð að útisvæði sem
auðveldar starfsfólki og aðstandendum að styðja heimilisfólk til útiveru
og heilsubótar. Milli suður og norðurálmu eru stuttir tengigangar sem
nýta má til endurhæfingar. Stigar eru staðsettir við innganga íbúða til að
stytta umferðarleiðir starfsfólks milli hæða.

Skýringarmynd: a) tíðni og styrkur (m/s) vindátta að sumri (1. júní 31. ágúst) síðastliðinna 10 ára að morgni, um hádegi og síðdegis, b)
sólarupprás og sólsetur við sumarsólstöður og jafndægur, c) helstu
sjónlínur/útsýnisstaðir frá byggingunni

r á tveimur hæðum sem hvíla á aðkomuhæð. Aðkomu
l inngrafin og myndar eins konar sökkul. Byggingin
orður álmu. Milli álmanna er tengigangur með setkrógigangs er gengið út á yfirbyggða verönd með útsýni
mugarð og af 3. hæð er gengið út í garðinn í hlíðinni

Gott aðgengi gesta og aðstandenda

Heimilslegu yfirbragði íbúðanna er ætlað að laða að gesti og aðstandendur til heimsókna og skapa aðstæður fyrir þá til að dvelja hjá
sínum. Bæði eru einkarýmin rúmgóð og með góðu útsýni en einnig
eru sameiginlegar stofur og smærri afdrep til að taka á móti gestum.
Hjúkrunarheimilið liggur ennfremur vel við almennum göngu-, hjóla- og
akstursleiðum með inngangi bæði austan og vestan megin húss.
Samspil byggingar við lóð

Vistlegt heimili
Hver eining er hönnuð sem íbúð til að skapa heimilislegt yfirbragð. Hver
íbúð hefur tíu rúmgóð herbergi, öll með góðu útsýni ásamt sér baðherbergi. Hægt er að opna milli tveggja einkarýma til samnýtingar fyrir
hjón. Einkarýmum er raðað í hálfhring utan um sameiginlega stofu með
eldstæði og borðstofu með litlu eldhúsi sem gerir þar með alla ganga
stutta. Á göngum íbúðar eru snyrtingar, geymsla og eins konar þvottahús þar sem aðstaða er fyrir þvott, skol og ræstingartæki.
Rúmgóðar svalir eru úr samverurýmum íbúða með góðu útsýni. Úr
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sem er hluti af almennu stígakerfi bæjarins, er haldið og beint niður milli
Líkt og núverandi bygging heilsugæslunnar sem leggur sig eftir hæðarGóður vinnustaður starfsfólks
brúninni
liðast
nýbygging
hjúkrunarheimilisins
eftir
hlíðinni...
eins
og
tengiganga 2. og 3. hæðar og flæði gangandi umferðar þannig tryggt um
Lagarfljótsormur... og myndar með sveigju sinni skjólsæl útisvæði, anVaktherbergi
er miðlæg ííhverri
íbúð með góða
lóðina.
á þvíogað
finna
stað viðútisvæða
aðalinngang
samspili
við yfirsýn til herbergja og
nars
vegar milliVel
hlíðarfæri
og byggingar
hins vegar
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vestri við aðalinnhenni tengd. Beint aðgengi er úr hverri íbúð að útisvæði sem
gang byggingarinnar.
auðveldar starfsfólki og aðstandendum að styðja heimilisfólk til útiveru
aðkomugarð.
Til að ná fram ákveðnum grófleika er valið að klæða bygginguna læstri
álklæðningu, bæði veggi og þak, en jafnframt til að fá fram skemmtilegu
ljósbroti í brotnum línum byggingarformsins. Í innskotum er viðarklæðning úr lerki. Litur álklæðningarinnar er valinn sem líkastur lit lerkisins
þannig að með tímanum þegar lerkið tekur að veðrast birtist í ásýnd byggingarinnar ferli veðrunar sem grátónaspil.

Vistvæni

Hver eining er hönnuð sem íbúð til að skapa heimilislegt yfirbragð. Hver
íbúð hefur tíu rúmgóð herbergi, öll með góðu útsýni ásamt sér baðher- A
bergi. Hægt er að opna milli tveggja einkarýma til samnýtingar fyrir
hjón. Einkarýmum er raðað í hálfhring utan um sameiginlega stofu með
eldstæði og borðstofu með litlu eldhúsi sem gerir þar með alla ganga
stutta. Á göngum íbúðar eru snyrtingar, geymsla og eins konar þvottahús þar sem aðstaða er fyrir þvott, skol og ræstingartæki.

ð eins og klettur sem stendur út úr hlíðinni. Á tákná hjúkrunarheimili sem klett eða björg í lífi aldraða og
nga sem veitir þeim mannúðlega og verðuga aðhlyn-

Rangárhnjúkur

Eins og áður sagði er útsýni frá lóð stórfenglegt. Klettarnir sem við blasa
handan Lagarfljóts höfðu undravert aðdráttarafl og urðu á endanum
útgangspunktur í tillögu okkar.

Vistlegt heimili

er útsýni frá lóð stórfenglegt. Klettarnir sem við blasa
höfðu undravert aðdráttarafl og urðu á endanum
ögu okkar.

Sökklar norður álmu eru inndregnir sem loka mætti með litlum tilkostnaði og mynda tengigang við framtíðar byggingar á sléttunni. Hið nýja
hjúkrunarheimili tengist svo austurenda heilsugæslunnar með tengigangi frá 3. hæð.

hvorri álmu fyrir sig myndast skjólgóð útirými þar sem aðstaða er til að sitja
úti í morgunsólinni. Sömuleiðis er hægt að sitja í skjóli undir inndreginni 1.
hæð norðurálmu mót vestri.

Megin hugmynd

Sökklar norður álmu eru inndregnir sem loka mætti með litlum tilkostnaði og mynda tengigang við framtíðar byggingar á sléttunni. Hið nýja
hjúkrunarheimili tengist svo austurenda heilsugæslunnar með tengigangi frá 3. hæð.

júkrunarheimili viljum við ná fram þeim markmiðum
í keppnislýsingu um byggingu sem fellur vel að umhEinkarými hjóna
vistlegt heimili fyrir þá sem þar búa,
góðan vinnustað
rfa og býður gesti og aðstandendur velkomna til að
ismanna. Við hönnun og efnisval byggingarinnar er
ramkvæmd, rekstur og viðhald byggingarinnar verð
vistvænt og kostur er.

Í sökkli suðurálmu, hægramegin við aðalinngang væri hægt að gera
ráð fyrir allt að 250 m2 rými sem innrétta mætti á síðari tímum. Þar
væri hægt að koma fyrir kapellu ásamt herbergi til að búa um látna og
kæligeymslu. Þar væri jafnframt hægt að koma fyrir sjúkra- og vörumóttöku ásamt geymslurýmum (sjá grunnmynd 1. hæðar, rými merkt ljósum
lit).

A

og heilsubótar. Milli suður og norðurálmu eru stuttir tengigangar sem
nýta má til endurhæfingar. Stigar eru staðsettir við innganga íbúða til að
stytta umferðarleiðir starfsfólks milli hæða.
Gott aðgengi gesta og aðstandenda
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kum. Af 2. hæð tengigangs er gengið út á yfirbyggða verönd með útsýni
til vesturs yfir aðkomugarð og af 3. hæð er gengið út í garðinn í hlíðinni
austan megin. Núverandi gönguleið frá Lagarásnum er viðhaldið og beint
niður á milli gangana sem tengja álmurnar tvær.

Samspil byggingar við lóð
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skjólsælum og sólríkum garði sunnan við hús. Austan megin við hús, í
gja í inndregnum útirýmum og á gólf svala, veranda, palla, rampa, brúa og
göngustíga. Form byggingarinnar myndar skjólsæl útisvæði, annarsvegar
móti hlíðinni í austri og hinsvegar um aðkomugarð í vestri. Plantað er
trjálundi við norðurenda lóðar til frekari skjólmyndunar fyrir tíðri og úrkomumikilli norðanáttinni. Efnisval á lóð miðast við þann gróður sem fyrir er. Öllu
yfirborðsvatni er beint í yfirborðsvelgi (rásir fyrir yfirborðsvatn) sem tengjast
út í læk sem rennur samsíða byggingunni að framanverðu.

hvorri álmu fyrir sig myndast skjólgóð útirými þar sem aðstaða er til að sitja
úti í morgunsólinni. Sömuleiðis er hægt að sitja í skjóli undir inndreginni 1.
hæð norðurálmu mót vestri.
Þessi útisvæði eru svo tengd göngustígum sem nýtast sem virkt tæki til
endurhæfingar og heilsubótar. Núverandi göngustíg ofan frá Lagarásnum,
sem er hluti af almennu stígakerfi bæjarins, er haldið og beint niður milli
tengiganga 2. og 3. hæðar og flæði gangandi umferðar þannig tryggt um
lóðina. Vel færi á því að finna listaverki stað við aðalinngang í samspili við
aðkomugarð.

útsýnispallur

grasbrekka

Vistvæni
Umhverfissjónarmið eru höfð að leiðarljósi við hönnun byggingar og lóðar
og tekið mið af gæðakröfum BREEAM umhverfisvottunar (a.m.k. BREEAM
- very good). Við hönnun er þess gætt að öll íverurými hafi góða dagsbirtu
og séu loftræst með opnanlegum gluggafögum.
Við efnisval er lögð áhersla á vottuð náttúruleg efni, utan sem innan. Að
utan er byggingin klædd álklæðningu sem er endingargóð, viðhaldsfrí,
endurnýtanleg og veldur ekki eitrunaráhrifum í jarðvegi eins og kopar eða
zink klæðning. Valið er lerki úr nærliggjandi skógum til klæðningar útveggja í inndregnum útirýmum og á gólf svala, veranda, palla, rampa, brúa og
göngustíga. Form byggingarinnar myndar skjólsæl útisvæði, annarsvegar
móti hlíðinni í austri og hinsvegar um aðkomugarð í vestri. Plantað er
trjálundi við norðurenda lóðar til frekari skjólmyndunar fyrir tíðri og úrkomumikilli norðanáttinni. Efnisval á lóð miðast við þann gróður sem fyrir er. Öllu
yfirborðsvatni er beint í yfirborðsvelgi (rásir fyrir yfirborðsvatn) sem tengjast
út í læk sem rennur samsíða byggingunni að framanverðu.

útsýnispallur

aðkomugarður

Hagkvæmni og sveigjanleiki

grasbrekka

Af hagkvæmnissjónarmiðum er valið að steypa burðarvirki, einangra
bygginguna að utan og klæða veggi jafnt sem þak með viðhaldsfrírri
álklæðningu. Gluggar eru timburgluggar með álveðurkápu. Burðarvirki
er hannað með það í huga að hægt sé að breyta innréttingu og sameina
herbergi. Þannig mætti t.d. hugsa sér að innrétta íbúðina sem næst er
tengigangi við HSA tímbundið sem deild með sjúkrarýmum ef þurfa þykir.
Léttir innveggir eru þ.a.l. gifsveggir á álgrind. Efnisval innanhúss er miðað
við ódýr og endingargóð efni sem auðveld eru í þrifum. Á neðstu hæð er
byggt inn í burðarvirki leið fyrir tengigang við framtíðarbyggingar sem virkja
C
mætti með litlum tilkostnaði.
Áfangaskipting

B

A

C

Grunnmynd 3.hæð 1:200

Í þessum áfanga hjúkrunarheimilisins er gert ráð fyrir að byggja 40
hjúkrunarrými. Með skiptingu byggingarinnar í tvær álmur gefst sá
möguleiki að byggja aðra (norður) álmuna síðar.
Sökkull norður álmu er inndreginn sem loka mætti með litlum tilkostnaði
og mynda tengigang við framtíðarbyggingar heilbrigðisstofnunarinnar. Sá
tengigangur myndi einnig þjóna frekari stækkun hjúkrunarheimilisins
sem
C
kæmi sem þriðja álman norðan við 1. áfanga.

Afstöðumynd 1:500

22278
lokaður garður

aðkomugarður

Hagkvæmni og sveigjanleiki
Af hagkvæmnissjónarmiðum er valið að steypa burðarvirki, einangra
bygginguna að utan og klæða veggi jafnt sem þak með viðhaldsfrírri
álklæðningu. Gluggar eru timburgluggar með álveðurkápu. Burðarvirki
er hannað með það í huga að hægt sé að breyta innréttingu og sameina
herbergi. Þannig mætti t.d. hugsa sér að innrétta íbúðina sem næst er
tengigangi við HSA tímbundið sem deild með sjúkrarýmum ef þurfa þykir.
Léttir innveggir eru þ.a.l. gifsveggir á álgrind. Efnisval innanhúss er miðað
við ódýr og endingargóð efni sem auðveld eru í þrifum. Á neðstu hæð er
byggt inn í burðarvirki leið fyrir tengigang við framtíðarbyggingar sem virkja
mætti með litlum tilkostnaði.
Áfangaskipting
Í þessum áfanga hjúkrunarheimilisins er gert ráð fyrir að byggja 40

A

B

C
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3. sæti

B
Mögulegur tengigangur til norðurs

Tillaga 45454
Meginskipulag tillögunnar er vel leyst og innbyrðis staðsetning rýma ágæt. Nánari útfærslu er hins vegar ábótavant.
Uppbrot veggja og gluggasetning er ómarkviss, og líkleg til að leiða af sér aukinn byggingarkostnað og óhentugra til
Fjarvíddarmynd
- ljósgarður og sameiginleg rými einingar
daglegs reksturs. Byggingin snýr „baki“ við brekku með höfuðáherslu á torg til vesturs. Efnisval er ágætt en ekki sérlega
skýrt á teikningum. Ljósgarðar við setustofur eru góð hugmynd en valda því að gangsvæði eru heldur umfangsmikil.
Tengsl við verandir mættu vera betri. Auðvelt er að stækka bygginguna til norðurs án þess að rýra nýtingu rýma. Tenging
við núverandi byggingu er vel leyst með tilliti til samnýtingar þjónusturýma.

A

A

A

Fjarvíddarmynd - ljósgarður og sameiginleg rými einingar
Grunnmynd 2. hæðar 1:200

B

Fjarvíddarmynd - Aðalinngangur

Grunnmynd jarðhæðar 1:200

Fjarvíddarmynd - ljósgarður og sameiginleg rými einingar

Massastúdía

10

45454

THG Arkitektar ehf.
Verkfræðistofa Austurlands ehf.
Verkfræðistofa Norðurlands ehf.
Efla hf.
Landark ehf.
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Hjúkrunarheimili á Egilsstöðum
Tillaga 18023
Byggingin virkar framandi í umhverfi sínu, bæði hvað varðar hæð og legu. Höfundar
virðast ekki hafa unnið markvisst eftir áherslum um aðlögun að landi. Innra skipulag
einkennist af göngum og ómiðlægri legu setustofa sem samræmist illa áherslum
forsagnar á heimilislegt yfirbragð og nánd. Tæknileg uppbygging er einföld og skýr.
Kostnaðargát einkennir tillöguna. Tengigangur að núverandi byggingu er óþarflega
langur.

MEGINMARKMIÐ TILLÖGU

og kallast á við Egilsstaðarkirkju í næsta nágrenni.

Meginmarkmið tillögunnar er að skapa byggingu með smágert og
vistlegt yﬁrbragð, þar sem mannúð og virðing allra notenda er í
heiðri höfð.

SKIPULAG

sem tengjast setustofum eru aðgengileg öllum íbúum. Á fjórðu
hæð hleypir þakgluggi dagsljósi niður í ljósgarð stigagatsins.
Þar er lokuð 10 íbúða eining fyrir heilabilaða og lokaður garður í
skjóli tengigangsins yﬁr í HSA.

áhugaverð séð frá efri hæðum. Bakgarðar eru með fjölbreyttum
stéttum og gróðurreitum en svalagólf verða timburklædd með
austﬁrsku lerki.

RÝMISLÝSINGAR
Hjúkrunarrými
Byggingin uppfyllir rýmisstaðla fyrir hjúkrunarheimili. Hjúkrunarrýmin eru einkasvæði íbúanna og rýma persónulega muni, rúm,
setkrók, skrifborð og lítinn kæliskáp. Ílangt form rýmanna gefur
kost á að mynda setkrók í eilítilli fjarlægð frá svefnaðstöðunni.
Stórir gluggaﬂetir til vesturs eftir tveimur hliðum svalanna hleypa
ríkulega dagsbirtu inn og vistmenn geta notið útsýnis við yl sólarinnar sem glampar á Fljótið. Baðherbergi eru með rennihurð og
er einfalt að tengja lyftubraut í lofti frá rúmi inn á þau. Tengja má
tvö samliggjandi herbergi sem hjónaíbúð.

Tillaga 61536
Útlit er uppbrotið og áhugavert með útsýnisgluggum og veröndum frá öllum
íbúðaeiningum, sem snúa einungis til vesturs. Byggingin fellur að landslagi en
efnisval gerir hana á sama tíma framandi í einsleitni sinni. Meginaðkoma er skýr
og rými á jarðhæð nokkuð vel leyst. Innra skipulag og rýmismyndun er að mestu
óáhugaverð með löngum göngum sem njóta takmarkaðrar dagsbirtu og einsleitum
rýmum. Tengigangur að núverandi byggingu er of langur og illa staðsettur.

Áhersla er lögð á vistvænar lausnir, þar sem byggingin er felld
með aðlaðandi hætti að umhverﬁ sínu þannig að gæði skapist
bæði fyrir íbúa hjúkrunarheimilisins og íbúa sveitarfélagsins.

Markmiðið er að notfæra landhallann til þess að gefa byggingunni sérstöðu, þar sem íbúar geta notið fjölbreytilegra rýma í
öruggu og friðsælu umhverﬁ.

Áhersla er lögð á að allir njóti þess einstæða útsýnis sem á lóðinni er, bæði úr sinni einkavistarveru og úr setustofu/ borðstofu. Úr
setustofum er aðgengi út á svalir og í bakgarð. Þannig fá þessir
sameiginlegu kjarnar aðdráttaraﬂ og íbúarnir eignast hlutdeild í
þeim athöfnum og samskiptum sem þar eiga sér stað.
YFIRBRAGÐ OG ÁSÝND

Hjúkrunarheimilið er byggt inn í brekkuna neðan við Heilbrigðisstofnun Austurlands og tengist umhverﬁ sínu í mótun og efnisvali.
Byggingin rís hæst nyrst á lóðinni en er lægri framan við HSA.
Þannig skyggir nýbyggingin ekki á útsýni úr núverandi byggingu.
Hjúkrunarheimilið fylgir landhallanum og færist vestar með hverri
hæð því neðar sem dregur í brekkunni.
1.hæð byggingarinnar myndar sökkul við landið. Sérhvert hjúkrunarrými er læsilegt í heildarmyndinni og skapast þannig fíngert
byggingarform. Steyptir ﬂetir og gluggaﬂetir víxlast eins og klettar í hlíðinni bæði lárétt og lóðrétt. Steyptu veggﬂetirnir eru hvítir

Skipulag byggingarinnar stýrist af landhallanum, tengingunni við
Heilsugæsluna og af þörfum starfseminnar.

Láréttir ásar teygja sig í norður og suður frá miðrými sem liggur
sem lóðrétt tenging gegnum bygginguna. Í miðrýminu er bjart
stigahús og sameiginleg rými. Gangar liggja meðfram hlíðinni og
íbúðaherbergin raða sér vestan megin á ganginn og opna sig að
útsýni yﬁr Lagarﬂjótið. Ílangt form herbergjanna hefur þá kosti að
gangrými styttist og auðveldara er að svæðisskipta hverju herbergi. Þar sem byggingin stallast inn eftir landhallanum myndar þak
neðri hæðar að hluta til svalir efri hæðar. Þannig fá öll íbúðarherbergi einkasvalir til vesturs.
Á fyrstu hæð er aðalinngangur með móttökurými í miðkjarna
byggingarinnar. Náttúrulegur bergveggur innst í forrými, baðaður
dagsbirtu frá þakglugga, laðar gesti í átt að stiga og lyftu og
einkennir bygginguna á öllum hæðum. Á fyrstu hæð er einnig
tenging við mögulega framtíðarstækkun. Aðalinngangur getur því
haldist óbreyttur eftir að seinni áfangar hafa verið teknir í notkun.
Dagvist ásamt annarri þjónustu við eldri bæjarbúa er á fyrstu
hæðinni, sem verður miðpunktur iðandi mannlífs í tengslum við
sameiginleg rými íbúðaeininganna. Miðkjarni byggingarinnar og
stigahús tengir saman setustofur annarrar og þriðju hæðar þar
sem almennar hjúkrunardeildir eru staðsettar. Á annarri hæð er
13 íbúða eining og setustofa með aðgengi út á vestursvalir. Á
þriðju hæð eru tvær einingar önnur 9 íbúða og hin 8 íbúða. Úr
setustofum þriðju hæðar er gengið beint út í suðurgarð sem er í
skjóli milli bygginganna. Í mismunandi vistarverum ﬂéttast daglegt starf þessara þriggja eininga saman og ólík gæði útirýma

Tenging við Heilsugæsluna á fjórðu hæð er undir aðkomu
sjúkrabíla. Þannig verður ekki hróﬂað við ytra byrði hennar og
tengingin er í eðlilegu framhaldi af lóðréttu umferðarými nýbyggingarinnar. Horft er til þess að nýta þau stoðrými sem fyrir eru í
HSA .
SKIPULAG LÓÐAR OG BÍLASTÆÐA

Hjúkrunarheimilið stallast með landhalla lóðarinnar og afmarkar
garða austan við húsið. Þar opnast möguleiki á sameiginlegum útivistarsvæðum með setkrókum, gróðurreitum og matjurtagörðum í skjólgóðu og friðsælu umhverﬁ.

Skjólgott aðkomutorg tengist vel aðkomu akandi, gangandi og
hjólandi. Hjólastæði eru undir svölum 2.hæðar. Þaðan liggur
fjölbreytt stígakerﬁ og garðsvæðið er fellt inní náttúru svæðisins
með fjölbreyttum athafnarmöguleikum.
EFNISNOTKUN

Í vali á byggingarefnum er leitast við að nota vistvæn og viðhaldslítil efni.
Byggingin er aðallega úr steinsteypu, einangruð að innan og
múrhúðuð að utan. Gluggar eru álklæddir viðargluggar. 1.hæð
byggingarinnar er klædd náttúrusteinum.
Þök eru þakin lágvöxnum lynggróðri og eru þannig fjölbreytt og

Innandyra eru veggir og loft íbúðaherbergja máluð. Gólf eru
ýmist dúk- eða parketlögð með hvíttuðu austﬁrsku lerki. Loft
ganga og votrýmiskjarna eru niðurtekin og klædd með hljóðísogsplötum með innfelldum raf- og loftræstibúnaði.
TÆKNILEGIR ÞÆTTIR

Form byggingarinnar er reglulegt og með endurtekningu í aðalburðarvirki. Með því er stuðlað að auknum framkvæmdahraða
og boðið upp á hagkvæma lausn sem hentar smærri jafnt sem
stærri verktökum.

Skipulag hússins býður einfaldar lagnaleiðir yﬁr hljóðísogsloftum
á göngum og votrýmiskjörnum. Lögð er áhersla á náttúrulega
loftræstingu en vélræn loftræsting er í gluggalausum rýmum.

Öll kerﬁ hússins uppfylla byggingarreglugerð og staðla fyrir hjúkrunarheimili af þessari gerð.
Með skipulagi byggingarinnar er komið í veg fyrir hljóðvistarleg
vandamál og dýrar lausnir. Gangrými eru þannig formuð að þau
brjóta upp hljóðendurkast. Lofthæðir eru hóﬂegar og kröfur til
hljóðvistar leystar með kerﬁsloftum.

Allt efnisval tekur mið af vistvænum kostum út frá umhverﬁs- hagkvæmis- og ekki síst vellíðunarsjónarmiðum.

í klöppina. Þeir liggja frá miðrými eins og slóði í fjallshlíð til beg
gja átta. Hjúkrunarrýmin liggja á aðra hönd og brjóta taktfast u
veggﬂötinn. Á 3. og 4.hæð opnast útsýni frá göngum inn í garð
mi í hlíðinni.
Dagvist og þjónusta
Rými sem aðrir en íbúar heimilisins sækja er staðsett í góðum
tengslum við aðalinngang á 1.hæð. Fót- og hársnyrtistofur ten
jast anddyri beint en hvíldarherbergi er staðsett innst þar sem
ónæði er í lágmarki.

Sameiginleg rými
Sameiginlegar setu- og borðstofur eru miðsvæði eininganna. Með
breytileika landslagsins myndast fjölbreytt rými eftir því hvernig
þau leggjast í landið og opna sig í átt að garðrými inni í hlíðinni
til suðurs og að útsýni til suðurs og vesturs. Þjónustukjarni með
lokuðum rýmum eins og ræstingu, þvottahúsi, skoli og snyrtingum, er staðsettur í miðju þar sem dagsbirta er hvað minnst.
Sameiginlegt eldhús opnar sig út í setu- og borðstofu. Stigahúsið
með einkennandi náttúrusteinsvegg er stór hluti miðrýmisins.
Dagsbirta ﬂæðir niður stigarýmið og opnar sjónrænt milli hæða.
Þannig tengjast setustofurnar þrjár á almennum deildum einnig
lóðrétt og hvetja til samneytis milli hæða. Sameiginlegu rýmin eru
fjölbreytt, örvandi og hvetja til mannlegra samskipta. Þau hafa öll
aðgang að mismunandi útirýmum, stórum útsýnissvölum bæði til
suðurs og vesturs og görðum til suðurs. Á efstu hæðinni er hluti
af garðinum aﬂokaður fyrir lokaða einingu fyrir heilabilaða sem
þar er staðsett.
Gangar
Gangar byggingarinnar einkennast af því að húsið er byggt inn

Dæmi um framtíðaruppbyggingu
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Arkitektur.is
Landmótun ehf.
Efla hf.

VA Arkitektar ehf.
Efla hf.
Landark ehf.
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þakgarður

HJÚKRUNARHEIMILI
Á EGILSSTÖÐUM
fjallahringurinn
Tillaga 07240
Byggingin einkennist af röðum íbúðaeininga sem leggjast að landslagi og veita
útsýni frá íbúðum til vesturs. Uppbrotið heildaryfirbragð hefur vissa tilvísun í
aðliggjandi byggingar en virkar einsleitt. Byggingin einkennist af löngum göngum
sem henta illa með tilliti til hagkvæmni og daglegra athafna starfsfólks. Sameiginleg
rými eru þröng og virðast hafa liðið fyrir stærðir ganga. Tengsl við útirými eru
ágæt. Aðalaðkoma er óaðlaðandi og í takmörkuðum tengslum við íbúðasvæði.
Meginuppbygging er flókin og líkleg til að auka framkvæmdakostnað. Umfang
útveggja og þakflata er óhagkvæmt með hliðsjón af vistvænni nálgun og rekstri.
Forsendur

Egilsstaðir hafa þá sérstöðu að það er einn af örfáum, ef ekki eini þéttbýliskjarninn á
Íslandi sem eitthvað kveður að, þar sem ekki sér til hafs. Fjallahringurinn er því það
fjærumhverfi sem menn lifa og hrærast í. Náttúrufegurð og einstakar andstæður
verða hluti af lífi þeirra sem þar búa og öll viljum við trúa því að við sækjum styrk
okkar og sérstöðu til okkar einstöku náttúru.
Bygging hjúkrunarheimilis í brekkunni vestan sjúkrahússins á Egilsstöðum er í senn
ögrandi og áhugavert verkefni. Verkefnið er sérstak fyrir þær sakir að það er 10
metra hæðarmunur í lóðinni þar sem hjúkrunarheimilinu er ætlað að standa en um
leið liggja í þessu þau einstöku tækifæri að njóta útsýnis. Útsýni sem mótað hefur líf
þeirra sem þar er ætlað að búa. Fjallahringurinn hefur verið umgjörð athafna þeirra
og lífsstarfs og er því við hæfi að fá að njóta þeirrar fegurðar á ævikvöldi.

Hugmyndafræði

Hjúkrunarheimilum er ætlað að vera örvandi dvalarstaður fyrir heimilismenn sína.
Hverri deild er ætlað að starfa sem heimili og er unnið markvisst að því að öll
einkenni sem kunna að minna á stofnun séu ekki til staðar. Heimilisfólk kemur með
húsgögn sín eins og kostur er og jafnframt eru sameiginleg rými opin fyrir því að
þau beri keim af heimilisfólki sínu allt eftir efni og aðstæðum hverju sinni. Skilin milli
starfsmanna og heimilismanna eru sem minnst og öll starfsemi miðar að því að hér
er um heimili viðkomandi að ræða.

Hugmynd

Megininntak tillögunnar er að allir heimilismenn hjúkrunarheimilisins fá notið þess
útsýnis sem lóðin hefur upp á að bjóða. Þetta er gert með því að fella heimilið að
brekkunni á tveimur hæðum. Með þessu móti tekst einnig að lámarka jarðvegsrask
og tilflutninga á efni þar sem hæðirnar trappa sig upp samhliða halla brekkunnar.
Jafnframt tekst með þessu að skapa einstök útirými framan við allar deildir sem
njóta einnig þessa sama einstaka útsýnis. Með lausninni tekst einnig að skapa
skjólgóða ljósgarða milli heimilisins og brekkunnar og jafnframt þann möguleika að
loftræsing geti að mestu leyti verið náttúruleg. Þök hinn nýju húsa verða aðgengileg
að mestu og því skapast nýtanlegt útivistarrými í brekkunni með tilkomu húsanna.

Uppbygging

Þrátt fyrir margbreytilega formmyndun er á einfaldan hátt verið að byggja einnar
hæðar hús þrisvar sinnum, þar sem hvert hús eða hver hæð, situr brekkunni.
Þar sem stöllunin fylgir núverandi halla brekkunnar er jarðrask og landfyllingar í
algjöru lámarki. Þá klöpp sem leyst verður upp má nota sem fyllingu fyrir neðri
hluta byggingarinnar og með því móti er komið til móts við hugmyndafræði um

vistvæna byggingu og lágmörkun orkufrekra flutninga. Húsin eru öll steinsteypt
og má hvort heldur steypa þau á staðnum eða í einingum. Allar íbúðir eru eins í
grunninn en skarast til að mynda útirými og einnig til þess að smæð eininganna fái
notið sín í endurtekningu í brekkunni. Það má því segja að hjúkrunarheimilið verði
að vissu leyti eins og raðhús sem raða sér í brekkuna á móti útsýni til fjalla. Allar
íbúðaeiningar eru á annarri og þriðju hæð frá Blómvangi og sjá því vel yfir þá byggð
sem nú er fyrir hendi.

ljósg.

Tillaga 25252
Byggingin virkar nokkuð umfangsmikil og minnir yfirbragð hennar og form fremur
á atvinnuhúsnæði en heimili. Innra skipulag einkennist af löngum göngum og
umfangsmiklum og óskýrum umferðarleiðum. Tillagan mætir að takmörkuðu leyti
forsendum sem lagt var upp með í forsögn. Tenging við núverandi byggingu er vel
leyst með tilliti til samnýtingar þjónusturýma.

hjúkrunarheimilisins getur þjónað einhverri stækkun tímabundið en ætla má að
eðlilegt sá að inngangar verði aðskildir þegar starfseminni hefur vaxið fiskur um
hrygg neðan við brekkuna.
Gert er ráð fyrir að útfærsla innri frágangs byggingarinnar og efnisval fari fram
í samráði við verkkaupa. Lögð er sérstök áhersla á notkun hagkvæmra,
endingargóðra og vistvænna byggingarefna sem stuðla að heilnæmri innivist.

þakgarður

ljósgarð.

Tengingu við núverandi starfsemi er komið fyrir miðlægt við báðar einingarnar.
Tengst er núverandi húsi á neðri hæð fyrir miðju og gengur sú tenging miðlægt
niður í hið nýja hjúkrunarheimili þar sem inngangur og stoðstarfsemi er á neðstu
hæð. Á neðstu hæð er komið fyrir þeirri starfsemi sem rúmast með góðu móti
en lögð er áhersla á að nýbyggingar fara ekki yfir stærðarviðmið í forsögn þar
sem auðveldlega má samþætta starfsemina við núverandi húsakost með miðlægri
tengingu. Ný aðkoma er mynduð frá Blómvangi en hana má auðveldlega stækka
og tengja framtíðaráformum á lóðinni neðan brekkunnar. Mögulegt er að sú tenging
sem lögð er til geti tengst báðum hæðum núverandi byggingar.

Innra skipulag

Deildir hjúkrunarheimilisins eru fjórar og eru þær á tveimur hæðum. Hver deild er
með tíu einstaklingsrými og er sameiginlegu rými hverrar deildar komið fyrir miðlægt
og opnar það sig gangvart útsýni til vesturs á svipaðan hátt og allar íbúðareiningar.
Tveir ljósgarðar eru við hverja deild. Annar er minni og er honum fyrst og fremst
ætlað að varpa birtu niður í rýmið auk þess að auðvelda náttúrulega loftræsingu,
hinn garðurinn er skjólgarður ætlaður til útivistar sem innri garður fyrir hverja deild
fyrir sig. Deild heilabilaðra getur til að mynda haft sinn innri garð aðgengilegan
öllum sínum einstaklingum án þess að vakta þurfi umferð um hann.
Neðsta hæðin er með aðalinngang frá Blómvangi en þar er komið fyrir sameiginlegum
stoðrýmum fyrir hjúkrunarheimilið í heild. Þar er rými fyrir dagvist og er það að
hluta til samnýtt fyrir endurhæfingu sem lagt er til að verði að mestu leyti áfram á
jarðhæð í núverandi húsi. Horft er til þess að uppbygging rýma sé með þeim hætti
að fullur sveigjanleiki sé í notkun þeirra enda mikilvægt í verkefni sem þessu, þar
sem starfsemin færir sig frá núverandi húsnæði með tíð og tíma í framtíðarhúsnæði
neðan brekkunnar miðað við áætlaða viðbyggingarmöguleika.
Neðsta hæð nýbyggingarinnar er með þeim hætti að auðveldlega má byggja við
hana til norðurs og vesturs og því má koma þar fyrir meiri starfsemi sé vilji til þess.
Ennfremur er tenging við framtíðarstækkun eðlileg út frá legu hennar. Inngangur

Arkís arkitektar ehf.
Verkís hf.
Landslag ehf.

Samkvæmt breskum rannsóknum er landslag mikilvægt fyrir eldra fólki til að staðsetja
sig hverju sinni. Því er unnið með að útsýni sé til fjalla í öllum opnum útirýmum við
hjúkrunarheimilið. Jafnframt er tengingin milli innra og ytra rýmis mikilvæg þar sem
reynslan hefur sýnt að útsvæðin næst inngöngum og þeim stöðum þar sem farið
er út í garð eru gjarnan mest notuð. Mikilvægt er að umhverfið sé örvandi og tekið
sé jafnframt tillit til þess að eldra fólk er gjarnan hægfara og gæta skal að því að
yfirborð sé slétt og ekki óþarfa hæðarbreytingar þar sem sjóndepurð gerir fólki
erfiðara um vik að átta sig á aðstæðum.
Skjólgarðarnir eru annars eðlis þar sem þeim er ætlað að vera „innra“ útirými
hverrar deildar en gefa möguleika á útiveru þegar gola eða vindur gera opnu rýmin
vestan húss óaðlaðandi. Á góðviðrisdögum blæs gjarnan af hafi og opið er fyrir
vind og því geta slíkir skjólpollar þar sem sólar nýtur verið mikilvægir útiverustaðir.
Bílastæðum er komið fyrir við Blómvang en þar er jafnframt myndað aðkomutorg
og unnið með gróður til skjólmyndunar. Ennfremur er lögð áhersla á að sameiginleg
rými s.s. fyrir dagvistun geti notið skjóls og sólar við nærumhverfi sitt.

aðkoma

skjólgarður

lóðamörk
garður

blómvangur

Umhverfissjónarmið

Við mótun, framkvæmd og rekstur heimilisins er reiknað með að horft verði
sérstaklega til umhverfislegra þátta. Markmið í samkeppnislýsingu eru í senn
raunhæf og metnaðarfull og hefur hugmyndafræði vistvænna bygginga verið höfð
að leiðarljósi við mótun tillögunnar. Þar má nefna aðlögun að landi og lágmörkum
jarðvegsflutninga, sjálfbærar ofanvatnslausnir við meðhöndlun regnvatns,
gróðurþekju á lóð og gagndræp yfirborð, hljóðvist, vistvæna lýsingu, náttúrulega
loftræsingu og aðgengi íbúa og starfsfólks að útsýni og útirýmum. Jafnframt
er hugað að notkun staðbundinna efn við byggingu hússins eins og kostur er.
Ennfremur er lögð áhersla á að byggingarefni verði valin með tilliti til vistferils
efnanna og möguleikum til endurnýtingar.
verslunarmiðstöð

eining 1
hjúkrunardeild

Nettó stærð: 2.302 m2
Brúttó stærð: 2.997 m2

tengibygging

núverandi
bygging
hsa

eining 3
deild heilabilaðra

HELSTU STÆRÐIR

ljósgarður

þakgarður

Lóð og ytra umhverfi

Tenging við núverandi sjúkrahús

skjólgarður

garður

2. hæð
eining 2
hjúkrunardeild

3. hæð
eining 3
hjúkrunardeild

Gláma-Kím arkitektar ehf.
VSÓ ráðgjöf ehf.
Verkís hf.
Landhönnun ehf.
07240

sameiginleg rými:
dagvistun, endurhæfing o.fl.

1. hæð

afstöðumynd

1:500
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