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Útbjóðandi

Borgarfjarðarhreppur og Fljótsdalshérað, í samstarfi við Arkitektafélag Íslands,
efna til hugmyndasamkeppni um bætta aðstöðu fyrir ferðafólk í Stórurð og
næsta nágrenni Dyrfjalla, samkvæmt keppnislýsingu þessari og gildandi
samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands.

1.2

1.4

Sjónarmið dómnefndar

Dómnefnd mun leggja áherslu á eftirtalin atriði við mat á tillögum:
• Heildstæða hönnun, þannig að ferðamaðurinn skynji að þau
mannvirki sem á leið hans verða hafi skýrt samhengi og séu hluti
af einu og sömu hönnunarlausninni
• Hönnun sem tekur mið af aðstæðum og sérstöðu
Dyrfjallasvæðisins og Stórurðar
• Hentugar og hagkvæmar lausnir fyrir náttúrusvæði í fjalllendi
og/eða víðerni, sem þó eru þolnar gegn veðrun og snjóálagi, eru
auðveldar í viðhaldi og stuðla að öryggi ferðamanna
• Lausnir sem auðvelt er að útfæra og aðlaga fyrir önnur
náttúrusvæði innan Fljótsdalshéraðs og Borgarfjarðarhrepps og eru
áhugaverðir viðkomustaðir ferðafólks
• Vistvænar lausnir

Aðdragandi

Borgarfjarðarhreppur og Fljótsdalshérað sóttu um framlag úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða fyrir árið 2013, til hönnunar og skipulags víðernisins
Dyrfjöll-Stórurð. Framlagið var veitt.
Áður hefur verið að störfum verkefnahópur um verkefnið "DyrfjöllNáttúrugarður", undir stjórn Arngríms Viðars Ásgeirssonar, sem skilaði skýrslu í
nóvember 2011 (sjá fskj. 7 ). Markmiðið með þeirri vinnu var að undirbúa
stofnun náttúrugarðs í nágrenni Dyrfjalla og að sækja í framhaldinu um
aðild að Evrópusamtökum jarðminjagarða (European Geopark Networks).

1.3

KEPPNISLÝSING

Stefnt er að því að lausnir sem valdar verða að samkeppni lokinni geti með
aðlögun nýst á öðrum svæðum á Fljótsdalshéraði og Borgarfirði eystra, þar
sem áhugaverðar náttúruperlur er að finna. Þannig geti ferðamenn af útliti
þeirra og gerð þekkt að um áhugaverð svæði sé að ræða innan sveitarfélaganna sem að samkeppninni standa.

1 Kynning
1.1

-

Markmið

Markmið útbjóðanda með samkeppninni er að fá fram hugmyndir að
lausnum og mannvirkjum til að,

1.5

• styrkja staðarímynd Dyrfjalla og Stórurðar sem ferðamannastaðar
(branding)
• varðveita huglægt gildi náttúru og lítt snortins víðernis, þrátt fyrir
vaxandi umferð ferðamanna
• bæta aðgengi göngufólks að svæðinu Dyrfjöll - Stórurð
• merkja svæðið vel með vegvísum, gönguleiðarmerkjum og
upplýsingatöflum
• stuðla að góðri umgengni sem hlífir viðkvæmri náttúru, m.a. með
uppbyggingu eins eða fleiri áningarstaða með upplýsingum og
snyrtingu

Tegund og tilhögun samkeppni

Um er að ræða almenna hugmyndasamkeppni.
Samkeppnin er öllum opin.

1.6

Verðlaun

Heildarupphæð verðlauna eru kr. 1.500.000. Þar af nema 1. verðlaun ekki
lægri upphæð en kr. 1.000.000.
Dómnefnd er heimilt að kaupa tillögur fyrir allt að kr. 500.000, þó að
hámarki kr. 200.000 fyrir hverja tillögu.
Tilgreindar upphæðir eru allar án virðisaukaskatts
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1.7

Tungumál

2

Tungumál samkeppninnar er íslenska. Allur texti innsendra tillagna skal vera
á íslensku.

2.1

-

KEPPNISLÝSING

Lýsing verkefnisins
Almenn atriði

Samkeppnin beinist að því að marka Dyrfjalla- og Stórurðarsvæðið sem
betur þekktan áfangastað fyrir ferðafólk (branding), um leið og lagður er
grunnur að verndun þess, einkum viðkvæmrar náttúru í fjalllendi, þar sem
jarðvegur og gróður er viðkvæmur og skemmdir geta verið lengi að gróa
að nýju.

2.2

Keppnissvæðið

Vettvangur samkeppninnar er Stórurð og næsta nágrenni Dyrfjalla.
Samkeppnin beinist að frágangi og mannvirkjum til nota á og við svæðið,
frá aðkomuleiðum við þjóðveg og innan þess. Aðkomuleiðirnar geta orðið
fleiri eða færri eftir atvikum, allt eftir því sem miðar við uppbyggingu
þeirra.Ekki er verið að kalla eftir skipulagi fyrir svæðið og því er svæðið ekki
landfræðilega afmarkað.

2.3

Náttúrufar, jarðvegur og veðurfar

JARÐFRÆÐI
Jarðfræðilega eru Dyrfjöllin einstök, sem hluti fornrar öskju og
megineldstöðvar frá tertíer. Stórurð á sér enga sér líka hérlendis, sem
samspil jökulrofs og berggerðar.
"Í Stórurð ægir saman þursabergsbjörgum af ólíkum stærðum, sum minna á
stórhýsi og skipsskrokka og hafa skrúfast uppí hóla, en á milli skarta grænar
tjarnir og eggsléttar grundir. Í snjódældum fóðruðum smjörlaufi inni á milli
hraukanna dafnar skjaldburkni og skollafingur og sveppir stinga upp gulum
og rauðum hatti síðsumars."
(Hjörl. Gttormsson, Árbók Ferðafélags Íslands 2008)
Undir Dyrfjöllum að austan og að vestan eru smájöklar.
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KEPPNISLÝSING

Af Vatnsskarði er gönguleið um Geldingafjall, Geldingaskörð og vestanvert
við Súlur.

DÝRALÍF
Dyrfjallasvæðið er hluti af hreindýraslóðum Austurlands. Svæðið er ekki
beitarfriðað. Á svæðinu má einstöku sinnum rekast á íslenska refinn og
fuglalíf er talsvert. Auk íslensku mófuglanna á neðri hlutum svæðisins er
talsvert um steindepil og sólskríkju í fjalllendinu. Úthérað er á lista yfir
alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði.

Úr Borgarfirði liggur gönguleið upp með Grjótá, um Efra Grjótdalsvarp og
norðan Dyrfjalla.
Allar þessar gönguleiðir sameinast á varpi milli Urðardals og Mjóadals.

GRÓÐURFAR

Nokkuð er farið að bera á sliti af umferð ferðamanna á þeim gönguleiðum
sem mest eru notaðar, einkum þar sem deiglent er eða umtalsverður bratti.

Frá Bjarglandsá og upp til Urðarjökuls, undir Dyrfjöllum að vestan, er að finna
gróðurbelti, allt frá kjarrlendi til háfjallagróðurs. Þar finnast sjaldgæfar
tegundir plantna, t.d. súrsmæra, sem er friðuð plöntutegund.

2.5

Samkeppnin beinist að frágangi og mannvirkjum til nota á og við svæðið,
frá aðkomuleiðum frá akvegi og innan þess. Aðkomuleiðirnar geta orðið
fleiri eða færri eftir atvikum, allt eftir því sem miðar við uppbyggingu þeirra.
Ekki er verið að kalla eftir skipulagi fyrir svæðið og því er svæðið ekki
landfræðilega afmarkað.

VEÐURFAR
Svæðið umhverfis Dyrfjöll og Stórurð er fjalllendi, sem er alls staðar í meiri
hæð yfir sjó en 400 m. Svæðið telst snjóþungt og veður geta verið afar hörð
að vetrarlagi. Sumarveðrátta á svæðinu er í svipuðum dúr og til fjalla
austanlands, - þ.e. afar breytileg hvað varðar skyggni, úrkomu og vind. Þó
er vel þekkt að á sumrin komi verulega hlýir og sólríkir dagar, einkum í
suðlægum og vestlægum vindáttum.

Samkeppnin skal taka til eftirfarandi atriða:
FRÁGANGS OG MERKINGAR BÍLASTÆÐIS VIÐ AÐKOMULEIÐ.
Í tillögu skal koma fram hvernig keppandi sér fyrir sér merkingu og auðkenni
upphafsstaðar gönguleiðar inn á svæðið, þ.e. frágang bílastæðis,
upplýsingagagna og annarra merkinga

NÝTING OG FRIÐUN
Dyrfjallasvæðið nýtur ekki formlegrar verndunar, en er hluti af afrétti bænda
á svæðinu. Þó er beitarálag lítið.
Hluti svæðisins er á náttúruminjaskrá (nr. 606), þ.e. eyðibýlið Hrafnabjörg
ásamt Stórurð (Hrafnabjargarurð) og Dyrum í Dyrfjöllum.

MERKINGAR GÖNGUSTÍGA.
Tillagan skal sýna hvernig unnt er að merkja gönguleiðirnar sjálfar með
öryggi ferðafólks að leiðarljósi og með smekklegum hætti. Auðvelt skal vera
að aðgreina einstakar gönguleiðir hverja frá annarri.

FERÐAMENNSKA
Stórurð og Dyrfjallasvæðið nýtur vaxandi vinsælda fyrir náttúruunnendur og
göngufólk. Fjarlægð Urðardals frá næsta þjóðvegi gerir dagsferðir í Stórurð
vel viðráðanlegar fyrir alla með sæmilegt gönguþrek.

2.4

Atriðalýsing

LAUSNA TIL AÐ SKAPA GOTT AÐGENGI OG UM LEIÐ TIL AÐ HINDRA ÓÞARFA SLIT
OG TRAÐK UTAN MERKTRA STÍGA.
Keppendur skulu sýna lausnir, svo sem brýr, styrkingar gönguleiðar um
votlend og/eða viðkvæm svæði (flotstíga) og lausnir sem henta þar sem
fara þarf um bratt eða grýtt land. Stígakerfi miðast við gangandi umferð.
Ekki er gerð krafa um breidd og yfirborðsgerð stíga fyrir ökutæki af neinu
tagi.

Aðkoma

Helstu gönguleiðir eru þessar:
Héraðsmegin er gönguleið frá bílastæði við Borgarfjarðarveg, neðan
Rjúpnafells, um Lönguhlíð og upp í Urðardal.
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KEPPNISLÝSING

ÁNINGAR- OG ÚTSÝNISSTAÐA.

3 Tæknileg tilhögun samkeppninnar

Keppendur skulu sýna dæmi um áningarstað, með aðstöðu til að setjast
niður, borða nesti, fræðast um það sem fyrir augu ber, fá upplýsingar um
hvar ferðamaðurinn er staddur, hversu löng leið er farin og hversu löng er
ófarin. Gera skal ráð fyrir að á áningarstað sé snyrtiaðstaða (kamar).

3.1

Þátttökuréttur

Samkeppnin er hugmyndasamkeppni og öllum opin.

UPPLÝSINGASKILTA

3.2

Keppendur skulu sýna dæmi um upplýsingaskilti, annars vegar við upphaf
leiðar og hins vegar á útsýnisstað eða áningarstað í eða við Stórurð.

Afhending keppnisgagna - þátttökugjald

Keppnislýsing þessi er aðgengileg á vefsíðum Arkitektafélags Íslands
(www.ai.is) og Fljótsdalshéraðs (www.fljotsdalsherad.is).

Þegar notuð eru tákn eða merki á upplýsingaspjöldum skulu keppendur
nota alþjóðleg þjónustumerki eftir því sem við á, sbr. vef Vegagerðarinnar.

Keppnisgögn verða afhent á skrifstofu Arkitektafélags Íslands,
Engjateigi 9, 105 Reykjavík, frá og með 15. ágúst 2013, milli kl. 09:00 og
12:00, gegn skilatryggingu að upphæð kr.5.000.

SNYRTIAÐSTÖÐU
Keppendur skulu leggja fram hugmyndir um lausnir á salernisaðstöðu,
annars vegar við upphaf leiðar inn á svæiðið (nálægt bílastæði, þar sem
aðgengi getur verið að rennandi vatni) og hins vegar innan svæðis. Í
síðarnefnda tilvikinu skal ekki reikna með aðgengi að rennandi vatni. Innan
svæðis skal sýna fram á lausnir annars vegar í tengslum við áningarstað og
hins vegar án áningarstaðar.
Hugmyndirnar skulu bæði taka til útlitshönnunar og tæknilegra lausna.

Trúnaðarmaður endurgreiðir trygginguna gegn framvísun kvittunar, þegar
tillögum eða keppnisgögnum er skilað til hans innan tilskilins skilafrests
samkeppninnar. Skilatrygging verður ekki endurgreidd eftir skilafrest tillagna,
sjá kafla 3.7.

3.3

Keppnisgögn

Keppnisgögn eru eftirfarandi:
• Keppnislýsing þessi
• Fylgiskjal 1:
Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs, uppdráttur og
greinargerð
• Fylgiskjal 2:
Aðalskipulag Borgarfjarðarhrepps, uppdráttur og
greinargerð
• Fylgiskjal 3:
Gönguleiðakort með örnefnum
• Fylgiskjal 4:
Ljósmyndir frá Stórurð og Dyrfjallasvæðinu
• Fylgiskjal 5:
Myndkort (jpg) og
• Fylgiskjal 6:
Hæðarlínur (dwg)
• Fylgiskjal 7:
Dyrfjöll - náttúrugarður
• Fylgiskjal 8:
Tímaritið Glettingur. Dyrfjallablað
• Auk fylgiskjala er vísað til ítarefnis, ljósmynda og myndskeiða á
heimasíðunni www.borgarfjordureystri.is og loftmynda á Googlemaps
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3.4

Nægilegt er að tillögum sé komið í póst, til landflutningafyrirtækis eða
flugafgreiðslu fyrir lok skilafrests, enda sé vottorð um það frá hlutaðeigandi
afgreiðslumanni sent trúnaðarmanni innan sólarhrings. Í vottorðinu skal
koma fram auðkennistala tillögunnar.

Í tillögum skal koma fram útlit, efnis- og litaval mannvirkja, svo sem skilta,
stika, merkinga og áningarstaða, þ.m.t. snyrtiaðstöðu. Einnig skal
málsetning koma fram þar sem það á við

Tillögum verður ekki veitt viðtaka lengur en sex dögum eftir að skilafresti lýkur.
Aðsendar tillögur skal senda á heimilisfang trúnaðarmanns, sjá lið 3.9 hér að
neðan. Tilkynning fyrir móttöku aðsendra tillagna verður send keppendum
með tölvupósti.

Í greinargerðartexta skal lýst megininntaki tillögunnar, helstu forsendum og
markmiðum og gerð grein fyrir helstu stærðum og efnisnotkun

Auðkenna skal tillögugögn með fimm stafa tölu í reit 2 x 5 cm í hægra horni
að neðan. Ógegnsætt umslag, merkt sömu tölu og “nafnmiði”, skal fylgja
tillögunni. Í umslaginu skal vera miði með nafni, heimilisfangi og símanúmeri
höfundar eða höfunda og samstarfsmanna.
Veggspjöld með tillögum (2 stk A1) verða hengd upp liggjandi (landscape),
hvort upp af öðru og skal koma fram hjá keppendum á þeim í hvaða röð
ber að hengja þau upp.

Nota skal skýringarmyndir og skýringarteikningar eftir því sem keppendur telja
nauðsynlegt til að koma hugmynd sinni á framfæri

Fyrirspurnir

Gefinn verður kostur á fyrirspurnum frá keppendum. Fyrirspurnir skal senda til
trúnaðarmanns dómnefndar. Sjá nánar dagsetningar keppninnar í
kafla.3.7.

Tillögum skal skila ósamanbrotnum og í flötum umbúðum.
Ófrávíkjanlegt skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd, er að
henni sé skilað á réttum tíma og nafnleyndar sé gætt skv.
samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands.

Trúnaðarmaður leggur afrit af fyrirspurnum fyrir dómnefnd. Trúnaðarmaður
sendir síðan öllum skráðum keppendum, allar fyrirspurnir, ásamt svörum
dómnefndar við þeim til þess netfangs, sem gefið var upp þegar
samkeppnisgögn voru sótt.

3.7

Varðandi tímasetningar svara við fyrirspurnum er vísað til kafla 3.7.

3.6

KEPPNISLÝSING

Við afhendingu tillögu til trúnaðarmanns fær keppandi kvittun merkta
auðkennistölu tillögunnar.

Keppnistillögur

Keppnistillögur, þ.e. allt efni þeirra, - myndir, teikningar og texti, - skulu birtar
á tveimur stífum veggspjöldum úr pappa eða frauðplasti í stærðinni A1
(hæð 594 mm og breidd 840 mm). Tillögum ber einnig að skila á rafrænu
formi (á minnislykli eða geisladisk).

3.5

-

Skilafrestur, merking og afhending tillagna

Tillögum skal skila á skrifstofu Arkitektafélags Íslands að Engjateigi 9, 105
Reykjavík, eigi síðar en þriðjudaginn 8. október 2013, kl. 16:00 að íslenskum
tíma.
Trúnaðarmaður tekur á móti tillögum á milli 14:00-16:00 þann dag, en þeir
sem óska að skila tillögum fyrir þennan tíma, skulu hafa samráð við
trúnaðarmann.
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Dagsetningar keppninnar

Samkeppnisgögn afhent

15. ágúst 2013

Skilafrestur fyrirspurna

01. september 2013

Svör við fyrirspurnum

07. september 2013

Skilafrestur tillagna

þriðjudag 8. október 2013, kl. 16.00
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3.8

Dómnefnd mun leggja áherslu á að gefa út heildarumsögn um keppnina.

Tilnefnd af útbjóðanda:

3.11 Sýning og rýnifundur

Arngrímur Viðar Ásgeirsson framkvæmdastjóri
Hlynur Gauti Sigurðsson landslagsarkitekt FÍLA
Ingibjörg Jónsdóttir verkefnastjóri

Haldin verður sýning á öllum keppnistillögum, sem uppfylla skilyrði
keppninnar, við fyrsta tækifæri eftir að dómnefnd hefur lokið störfum.
Tillögurnar verða sýndar undir höfundarnafni.

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:

Útbjóðandi gefur út prentað dómnefndarálit.

Þórhallur Pálsson arkitekt FAÍ
Ólafur Melsted landslagsarkitekt FÍLA

Í kjölfar kynningar á niðurstöðum samkeppninnar og opnun sýningar á
tillögum verður haldinn opinn rýnifundur þar sem dómnefnd fer yfir dóm
sinn. Þátttakendur verða sérstaklega boðaðir á þann fund sem haldinn
verður á vegum Arkitektafélags Íslands.

Ritari dómnefndar:
Óðinn Gunnar Óðinsson, atvinnu - menningar- og
íþróttafulltrúi Fljótsdalshéraðs

3.12 Varðveisla keppnistillagna

Telji dómnefnd ástæðu til þess að kalla til ráðgjafa sér til ráðuneytis, verða
það þeir Þórhallur Þorsteinsson, frá Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs og/eða
Hafþór Snjólfur Helgason landfræðingur.

Hönnunarsafn Íslands mun fá allar samkeppnistillögur afhentar til varðveislu
að sýningu lokinni. Eigendur tillagna munu hafa aðgang að þeim að höfðu
samráði við starfsfólk safnsins.

Trúnaðarmaður

3.13 Hagnýting keppnistillagna

Trúnaðarmaður tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Nafn:
Heimilisfang:

Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ
Hvassaleiti 74, 103 Reykjavík

Sími:
GSM
netfang:

568 2707
897 6874
harh@mail.is

KEPPNISLÝSING

þeirra. Jafnframt verður þess getið ef um innkeyptar eða athyglisverðar
tillögur er að ræða

Dómnefnd og ritari dómnefndar

Dómnefnd skipa eftirtaldir:

3.9

-

Útbjóðandi eignast verðlaunaðar og innkeyptar tillögur og allan rétt til að
nýta þær með þeim takmörkunum sem höfundarlög setja, en gerir
sérstakan samning við höfund eða höfunda um hönnun þegar og ef
framkvæmt verður eftir tillögunni.
Reiknað er með, að samið verði við höfund(höfunda) fyrstu verðlauna, sbr.
16. grein samkeppnisreglna AÍ., ef viðunandi samkomulag næst milli hans
og útbjóðanda.

Öllum fyrirspurnum og athugasemdum skal beint til trúnaðarmanns.

3.10 Úrslit
Áætlað er að dómnefnd ljúki störfum eigi síðar en 15. nóvember 2013.
Strax og nafnleynd hefur verið rofin verður þátttakendum tilkynnt um
niðurstöður dómnefndar. Fréttatilkynning um úrslit verður birt fjölmiðlum. Í
henni kemur fram hvaða tillögur voru verðlaunaðar og hverjir eru höfundar
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