
ÞINGMANNAHÚSIÐ VIÐ VONARSTRÆTI 

 

 

 

EINSTAKUR REITUR 

 

Byggingarreit Alþingis er vel komið fyrir í miðbæ Reykjavíkur. Á svæðinu, sem nú heitir 

Kvosin, reistu frumbyggjar landsins skála á malarrifi milli sjávar og tjarnar. Rannsóknir benda 

til þess að þarna og í næsta nágrenni hafi seint á 9. ölda og fram á 10. öld risið eins konar 

víkingabær með stórum skálum og athafnasvæðum á gamla malarrifinu.  

 

Verkefnið sem liggur fyrir er að reisa nýjar byggingar á reitnum, og tengja þær húsum sem 

fyrir eru. Á reitnum eru nú þegar nokkur hús, sem snúa öll að Kirkjustræti. Þessi þyrping 

ólíkra húsa frá ólíkum tímum er krefjandi og spennandi. Ný hús og gömul, ólík að stærð og 

efni, hvert hús með sínum aldarbrag og fegurð sem tækni og handverk þess tíma hefur mótað. 

Hugmynd okkar er að ólíkar byggingar myndi saman sterka og aðlaðandi heild; sannkallaða 

borgarprýði og frábæran vinnustað. 

 

 

BORGARPRÝÐI 

 

Við teljum mikilvægt að hafa í huga að frá því að Alþingi var fundinn staður í Reykjavík, eftir 

að það hafði verið endurreist 1845, hefur starfsemi þess og saga fléttast saman við sögu 

Reykjavíkur. Við lítum svo á að uppbyggingin á alþingisreitnum muni styrkja Reykjavík sem 

höfuðborg og að hún verði um leið liður í endurreisn miðborgarinnar eftir langt 

hnignunarskeið. Segja má að sú endurreisn hafi hafist með byggingu Hörpu og endurgerð 

gamalla timburhúsa í Kvosinni. Við leggjum áherslu á að tillagan taki mið af því besta í 

umhverfinu hvort sem það er byggt úr steinsteypu, eins og við Vonarstræti og Tjarnargötu, 

eða úr hlöðnum steini og timbri eins og er við Kirkjustræti. Það skiptir miklu máli að 

uppbyggingin skapi fallegar borgarbyggingar og aðlaðandi göturými, torg og garða.  

 

 

 

STRENGIR STILLTIR SAMAN  

 

Í tillögu okkar gerum við ráð fyrir að reisa 4 til 5 hæða byggingar með skrifstofum og 

fundarsölum á suður og vesturmörkum lóðarinnar við Vonarstræti og Tjarnargötu. Þetta er 

Þingmannahúsið. Suðurhlið þess rís andspænis Ráðhúsi Reykjvíkur og myndar þannig 

samfellu í göturými Vonarstrætis. Við sjáum fyrir okkur að þarna, þar sem gengið er inn í 

Þingmannahúsið verði til sólríkt torg sem nær yfir Vonarstræti. Okkur þykir Vonarstræti 

einstaklega fallegt götuheiti.  

 

Við gefum nýjum byggingum og svæðum Alþingisreitsins nöfn sem vísa til sögunnar og 

landslagsins. Nýbyggingar Þingmannahússins tengjast  með glæsilegri, trektlaga 

glerbyggingu. Þetta er Gjáin. Hún myndar anddyri þingmannahússins og felur í sér vísun til 

Almannagjár og Þingvalla og um leið til hinna miklu jarðfræðilegu krafta landreksins, sem 

Ísland á tilveru sína að þakka. Glerhjúpurinn, settur saman úr bláleitum og grænleitum 

glerstrendingum, tryggir að sól og birta leika þar ævintýraleg tilbrigði sín, flæða í gegnum 

trektlaga gjána, inn og út um glugga og gangvegi og áfram  inn á miðju reitins, útisvæðið sem 

við köllum Þingmannagarð.  



Þingmannagarðurinn verður skjólsæll og bjartur. Hann er á milli nýja Þingmannahússins og 

gömlu húsaraðarinnar við Kirkjustræti. Í garðinum er Hólmurinn umlukinn vatni en yfir 

garðinn liggur svífandi, bogadregin og yfirbyggð brú, Spöngin, sem gengur í gegnum stakt 

hringlaga hús og svo áfram yfir í Skálann. Hringlaga húsið er Nýja Kringla. Við vekjum 

athygli á því að hringlaga form eru tilbrigði við stef úr gamla Alþingisgarðinum. Í Nýju 

Kringlu hefur forseti Alþingis sína aðstöðu ásamt starfsfólki. Með þessu fyrirkomulagi viljum 

við leggja áherslu á mikilvægi en um leið hlutleysi þingforsetans. Nýja Kringlan er hugsuð 

sem miðstöð í æðakerfi Alþingis. Allir þingmenn sem fara úr Þingmannahúsinu yfir í 

þinghúsið eiga þarna leið um. Á jarðhæð Nýju Kringlu verður hjólageymsla þingmanna og 

starfsfólks þingsins. 

 

 

Grunnmynd kjallara. Bílastæði  

Í kjallaranum eru framlengd bílastæði og þjónustuaðstaða. Fjarlægð frá innkeyrslu er talsvert 

mikil. Þess vegna er svæðið skipulagt þannig að hægt er að aka í hring í botni svæðisins. Það 

auðveldar akstur og þjónustu. Tveir inngangar eru að stigum og lyftum til efstu hæða beggja 

bygginga. Einnig er aðkoma að húsum við Kirkjustræti. Tengigangur er framlengdur að stiga 

og lyftuhúsi. Aðalrými auk bílastæða og götu eru ýmis þjónusturými varðandi aðföng, tækni, 

frákast og loftræsikerfi.   

   

Grunnmynd 1. hæð. 

Eins og áður er getið er aðalinngangurinn frá Vonarstræti. Í anddyrinu til hægri er öryggisvakt 

og innritun gesta. Aðkoma þingmanna og starfsmanns er leyst með aðgengistækni. Inn af 

öryggsvaktinni er öryggisþjónustan (5.4.) í aflokuðu svæði og í tengslum við miðrými 

hæðarinnar og stiga og lyftu allra hæða. Stærstu salarkynni hússins eru á hæðinni: Ráðstefnu- 

og matsalur ásamt eldhúsi, fundar- og útsendingarherbergi, veitingasalur, bókasafn, minni 

fundarherbergi, aðstaða fréttamanna, snyrtingar  o.fl. Úr Gjánni eru dyr yfir í 

Þingmannagarðinn og að Alþingishúsinu. 

 

Grunnmynd 2. hæð. 

Hér raðar fjöldi þingmannaherbergja sér meðfram Vonarstræti og Tjarnargötu. Hvert herbergi 

hefur svalir og þannig geta þingmenn andað að sér fersku lofti í amstri dagsins. Svalirnar eru 

um leið rýmingarleið að stiga Tjarnargötumegin. Herbergin Vonarstrætismegin hafa aðgengi 

að tveimur rýmingarleiðum. Önnur einkaherbergi eru með glugga að Gjánni. Tvær 

samgönguleiðir eru yfir Gjána; önnur er brú í miðrýminu er hin er í stafni Gjárinnar inni í hjúp 

glerlistaverksins en þar er lítil  fundarstofa. Á horni gatnana er bogadregið fundarherbergi 

ásamt tveimur innanliggjandi fundarherbergjum umlukin myndskreyttum glerveggjum. 

 

Grunnmynd 3. OG 4. hæð. 



Hæðirnar báðar eru eins skipulagðar og 2. hæðin. 

 

Grunnmynd inndregn 5. hæð. 

5. hæðin er inndregin að götum en að öðru leiti eins skipulögð og neðri hæðir. 

 

Þak. 

Þakið er sléttbyggt en þar eru loftræsikerfi, sem sjá um loftskiptakerfi innrýma bygginarinnar. 

Í þessari hæð fæst heilnæmasta loftið. 

 

Burðarvirki aðalbyggingar. 

Aðal byggingarnar eru reistar á súlum (skífum) í kjallara. Með því að hækka 1.hæð um 50 sm 

fást öflugir burðarbitar milli súlna, hæð 1 metri. Þessi burðaraukning auðveldar frjálsa 

formmyndun húsanna. Aðalbyggingarnar eru byggðar úr járnbentri steinsteypu á hefðbundin 

hátt. Útveggir eru berandi ásamt stiga og lyftukjörnum auk lang-og þverstífingarveggja. 

Þannig skapast  opin sveigjanleg svæði. Allir aðrir veggir eru léttbyggðir. Burðarplötur eru 

samsteyptar burðarveggjum. 

 

Brunavarnir aðalbyggingar. 

Byggingunni er skipt í mörg brunahólf. Fjarlægð milli stigahúsa, sem eru sjálfstæð brunahólf, 

skapar örugga rýmingarleið fólks. Kjallarinn er sér brunahólf með brunastúku að stigahúsum 

og þremur rýmingarleiðum milli brunahólfa. 1.hæð: Tjarnargötuálman er eitt brunahólf ásamt 

Gjánni og austurhlutinn annað. 2.-5.hæð: Hæðirnar skiptist í tvö brunahólf með Gjána á milli. 

 

Loftræsing aðalbyggingar.  

Öll þingmannaherbergin snúa að svölum eru með opnanlegum gluggum og þarfnast því ekki 

vélrænnar loftræsingu. Sama gildir um önnur herbergi af minni stærð sem eru við útvegg. 

Önnur rými eru með vélrænni loftræsingu. Loftræsisamstæður eru miðlægar á þaki 

byggingarinnar 

 

 

Forseti Alþingis. Nýja-Kringla.  



Forseti þingsins hefur sérstöðu innan heildarinnar og er honum því valinn staður í tveggja 

hæða hringlaga byggingu í miðju byggingarreitsins. Skrifstofur forsetans eru á 2. hæðinni, 

þeirri sömu hæð og þingsalurinn í Alþingishúsinu. Nýja-Kringla er léttbyggð vegna þegar 

byggðrar bílageymslu sem hún hvílir á.  

Tilhöggnir steinar sem eru á lóðinni eru nýttir og mynda hringlaga tóft undir 

skrifstofubyggingunni. Tengast þeir Alþingishúsinu og Skálanum. Þannig leitar 

 

Spöngin.  

Spöngin er yfirbyggður tengigangur milli Þingmannahússins og Skálans. Hann er byggður á 

súlum og steyptu gólfi. Hjáleiðir tvær frá Spönginni liggja til húsanna við Kirkjustræti þar 

sem starfsfólk þingsins hefur aðsetur.  

 

Þingmannagarðurinn.  

Byggingar þingsins ásamt Tjarnargötu 10 umlykja rúmgóðan garð. 

 

Kirkjustræti 6, nýbygging.  

Byggingin er timburbyggð og byggist á steyptum kjallara. Útlit þess tekur mið af gamla 

húsinu Kirkjustræti 10B með kvist á miðju húsi og útbyggðum svölum. Suðurhliðin fær 

einnig samhljóm með aðlægum húsum. Meginhluti starfseminna í húsinu fer undir bað- og 

búningsaðstöðu auk þjónusturýma í kjallara. 

 

Útlit, efni og áferð aðalbyggingar.  

Útlit götuhliða byggingarinnar tekur mið af tíðaranda hinna reisulegu götuhorns- bygginga 

sem mótuðu byggingarlist miðbæjariins í upphafi steypualdar eins og Vonarstræti 4, 

Pósthússtræti 2 og Kirkjustræt 2. 

Neðsti hluti byggingarinnar sem stallar sig fram um 5cm er mótaður með láréttum  línum. 

Þessi flötur deilir húshliðunum upp í  hlutföll ásamt inndreginni efstu hæð sem létta ásýnd 

byggingarinnar. Hæðirnar þrjár þar fyrir ofan eru með innfelldum svölum 

þingmannaherbergjanna. Þær eru um metri á breidd og veita skjól fyrir veðurálagi 

rennihurðaglugga herbergja þeirra. 

 

Borghildur Indriðadóttir & Vilhjálmur Hjálmarsson 


