
mmæ 

Húsakynni Fjárfestingarfélagsins, hannað af Auði Vilhjálmsdóttur, innanhúsarkitekt. 

HÖNNUN ATVINNUHÚSNÆÐIS 
VERK 3JA ARKITEKTA KYNNTIMALIOG MYNDUM 

íslendingar hafa, allt frá því 
þeir komust í álnir, lagt mikið 
upp úr glæsilegum húsakynnum 
og margur meðaljóninn býr að 
hætti forríkra útlendinga. 
Smám saman hefur þetta við-
horf til íburðarmikils húsnæðis 
einnig náð til vinnustaða í land-
inu og á síðustu árum hefur 
hvert glæsihúsnæðið á fætur 
öðru verið tekið í notkun. 

Fyrst og fremst hefur þessi áhersla 
á gott starfsumhverfi verið í þjón-
ustugeiranum og víða eru skrifstofur 
sem stássstofur yfir að líta. Hér er 
ekki aðeins á ferð löngunin til að hafa 

fallegt í kringum sig heldur hafa 
vinnusálfræðingar og hagsýnir stjórn-
endur fyrirtækja fyrir löngu sann-
færst um að starfsfólki í snyrtilegu 
umhverfi líði betur og leggi sig betur 
fram við vinnu sína. 

Segja má að eitt einkenni nýhann-
aðra skrifstofa hér á landi sé mikið 
rými. Þó á þetta ekki við um þau hús 
sem hönnuð hafa verið á allra síðustu 
misserum þar sem menn hafa með 
bitrum hætti áttað sig á því að hver 
fermetri í húsnæði kostar ákveðna 
tugi þúsunda króna. Þess vegna hafa 
sérfróðir menn verið kallaðir til sög-
unnar í auknum mæli og fengið það 

verkefni meðal annars að nýta plássið 
betur. Gott skipulag er mun frekar 
spurning um nýtni en bruðl og raunar 
er ekki að efa að góðir hönnuðir hafa 
fyrra markmiðið mun ofar í huga en 
það síðara. 

í tímaritinu Frjáls verslun hefur á 
liðnum árum mikið verið fjallað um 
einstaka þætti í rekstri fyrirtækja. 
Rýnt hefur verið í afkomu þeirra, 
rætt um möguleika til að bæta starfs-
skilyrðin og í blaðinu hafa og birst 
greinar um þjóðfélagsmál í víðum 
skilningi. í þessari samantekt kveður 
við nokkuð annan tón. Við munum 
ræða við þrjá hönnuði um verk þeirra 

TEXTI: VALÞÓR HLÖÐVERSSON MYNDIR: KRISTJÁN E. EINARSSON 
68 

Sturla Már Jónsson
Frjáls verslun sept. 1989



og birta myndir úr nokkrum fyrir-
tækjum sem þeir hafa skipulagt inn-
andyra. Hönnuðirnir eru Auður Vil-
hjálmsdóttir innanhússarkitekt, 
Sturla Már Jónsson innanhússarki-
tekt og loks Vilhjálmur Hjálmarsson 
arkitekt. 

Markmiðið með þessum viðtölum 
er að vekja athygli á því sem vel hefur 
verið gert. Þess skal getið að þessir 
þrír hönnuðir voru valdir af handahófi. 
Þeir eru hins vegar, að mati blaðsins, 
verðugir fulltrúar fyrir þann vaxandi 
hóp manna sem hefur á afgerandi hátt 
góð og holl áhrif á umhverfi okkar. 

ÞURFUM 
STERKARI 
STÖÐU 
-SEGIR STURLA MÁR 
JÓNSSON 

Sturla Már Jónsson hefur allt 
frá því hann lauk námi í innan-
hússarkitektúr í Bretlandi verið 
afkastamikill við hönnun inn-
réttinga og skipulag innandyra í 
fyrirtækjum, stofnunum og í 
hýbýlum manna. Hann var um 
skeið formaður í félagi sínu og 
það lá beint við að spyrja hann 
hver væri í raun réttarstaða 
innahússarkitekta hér á landi. 

„Það má segja að hún sé nokkuð 
sérkennileg. Okkar menntun er á 
sviði byggingarlistar með áherslu á 
innréttingar og húsgögn og má segja 
að skilin á milli okkar og húsaarkitekta 
liggi einmitt þar. Við erum með lög-
verndað starfsheiti en aftur á móti er 
okkur ekki gert að sækja um starfs-
réttindi til félagsmálaráðuneytisins 
eins og öðrum sem vinna í kringum 
okkur. Það gerir það svo að verkum 
að innanhússarkitektar þurfa ekki að 
leggja teikningar sínar fyrir bygging-
arnefndir eða önnur yfirvöld. 

Hér er auðvitað mjög alvarlegt mál 
á ferðinni og nauðsynlegt að bæta úr 
sem allra fyrst. Réttarstaða okkar 
veikist við þetta því í raun má hver 

TOBI 
Alhliða 

verslanainnréttingar 

Hr Alhliða verslanainnréttingar meö 
öllu tilheyrandi. Útlltog innrétting 
verslunar er einn af megin þáttum í 
góðri afkomu verslunar. 

Láttu TOBI skapa nýtt umhverfl í 
4fT verslun þinni sem fellur aö því sem 

þú seiur. 

* 

* 

Veldu sjálfur innréttingu eða hluta 
innréttingar. sem þú getur fengið á föstu 
verdi og ákveönum afhendingartíma. 
Láttu okkur finna innréttingu sem 
hentar þér og því sem þú selur. 

Hringiö og biðjið um bæklinga og 
upplýsingar, eða viðtal, viö erum ávallt 
til þjónustu. 

TOBl4t 
AOALUMBOÐ 
Ö. JOHNSON & KAABER HF. 
Sími 91-24000 
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Austurstriind 8 - Sími 6Í-22-44 
FAX 61-18-90 

sem er hanna skipulag innandyra og 
ráða sér smiði til að framkvæma hug-
myndirnar. Á hinn bóginn skapar 
þetta eftirlitsleysi þá hættu að bruna-
vörnum sé ekki framfylgt, aðgengi 
fyrir fatlaða gleymist og að húsgögn 
uppfylli ekki kröfur um hollustuhætti 
svo dæmi séu tekin. Gildir þetta auð-
vitað bæði um fúskara og fagmenn 
þótt auðvitað sé minni hætta á að sér-
menntaðir menn geri slík mistök, vilj-
andi eða óviljandi. 

Okkar baráttumál er að breyta 
þessu kerfi og við viljum gangast und-
ir þá skyldu að fá teikningar okkar 
samþykktar áður en til framkvæmda 
kemur. Með því móti teljum við hag 
beggja aðila best borgið og að réttar-
staða okkar á þessu sérstaka sviði 
byggingarlistar batni verulega". 

ÖLGERÐ EGILS SKALLAGRÍMSSONAR HF. 
Það er greinilegt að Sturla Már hef-

ur skenkt þessum vandamálum tölu-
verða hugsun í gegnum árin en hér 
var ekki ætlunin að fjalla ítarlega um 
þessa hlið á starfi innanhússarkitekts-
ins heldur að kynna einhver þau verk 
sem hann hefur unnið. Við snúum 
okkur því að tveimur verkum Sturlu 
Más og biðjum hann að lýsa staðhátt-
um og hugmyndunum á bak við þau. 
Fyrst liggur leið okkar á skrifstofur 
Ölgerðar Egils Skallagrímssonar hf. 

Sturla Már kvaðst hafa komið að 
þessu verki þegar húsið, sem teiknað 
er af Ingimar H. Ingimarssyni arki-
tekt, var nýlega risið. Þá hafi efri 
hæðin verið einn geimur og því 
óvenjumikið svigrúm til athafna og 
skipulagningar skrifstofuaðstöðu 
fyrirtækisins. Auk móttöku eru á efri 
hæðinni aðalskrifstofur Ölgerðarinn-
ar, rannsóknarstofa og mötuneyti. 

„Við byrjuðum á því að taka niður 
öll loft, en þau hvfla á stálstoðum í 
inniveggjum hæðarinnar. Ofan við 
loftin er allgott rými fyrir alls kyns 
lagnir, m.a loftræstingu, raflagnir og 
leiðslur varðandi ölgerðina. Ég ákvað 
að nota hleðslusteina umhverfis öll 
votrými á hæðinni en vel einangarað-
ar gifsonit- og spónaplötur í aðra 
veggi. 

Þótt raðveggir séu hér á markaði 
varð það að ráði að smiðir voru fengn-
ir til að smíða veggina á staðnum. Við 
athuganir reyndist það mun ódýrara 
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Þetta skapar skemmtilegt samspil lita 
og brýtur upp tiltölulega einlitt yfir-
bragð veggja, lofta og gólfa í ganga-
rými. 

Gólf í göngum eru gerð af marm-
ara, en Sturla Már taldi það efni 
heppilegt þar sem innangengt er úr 
verksmiðju. Á skrifstofum eru ýmist 
teppi eða lakkaður korkur en hann 
þekur einnig gólffleti í mötuneyti og 
móttöku. Flísar eru á salernum og í 
rannsóknarstofu. 

Það verður ekki sagt um skrifstof-
ur Ölgerðarinnar að þar sé hreyfan-
leiki innréttinga mikill. Veggir eru 
nagl- og múrfastir og öll hönnun hefur 
náð að skapa virðulega og trausta 
ímynd. Við spyrjum Sturlu Má hvort 
hreyfanleiki innréttinga sé ekki lausn-
arorð í innahússhönnun í dag? 

„Vissulega eru slík viðhorf mjög til 
uníræðu um þessar mundir og í flest-
um tilvikum hentar hreyfanleiki í 
vinnurými mjög vel. í þessu tilviki var 
hins vegar ákveðið að fara aðra leið og 
hanna lokaðar skrifstofur með hefð-
wmmmmmmmmmmmmmmMmm: 

Sturla Már Jónsson innanhússarkitekt hefur unnið að mörgum þekktum 
verkum víða um borgina. 

bundu formi. Hins vegar vildum við 
ná fram ákveðinni opnun og það var 
gert með því að hafa glugga fram á alla 
ganga. Tilgangurinn er að veita birtu 

inn í gluggalaus rými en þó fyrst og 
fremst sá að gefa gestum og gangandi 
kost á að sjá hvort sá, sem ætlunin 
var að heimsækja, sé upptekinn eða 

FLISAR 

Mikið úrval af 
flísum á 

verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði. 
Góð þjónusta og 
fagleg ráðgjöf. 

KÁRSNESBRAUT 106 - 200 KÓPAVOGI 
Simi 46044 - Nnr. 9933 - 7370 
Kt. 680788 - 2519 
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Verkfræðistofa Stanleys Páls-
sonar er að hluta stúkuð niður 
með léttum skermveggjum. 

Stanley Pálsson er ánægður með 
hönnun innréttinganna hjá sér enda 
hefur tekist einstaklega vel til. 

Móttakan hjá Stanley og félög-
um er glæsileg og góð byrjun á 
því sem eftir kemur. 

ekki. í lokaðri skrifstofu þarf að banka 
og opna dyr til að komast að raun um 
slíkt en hér er nóg að kíkja inn um 
gluggann." 

Eiríkur Hannesson, framkvæmda-
stjóri Ölgerðar Egils Skallagrímsson-
ar hf., kvaðst ákaflega ánægður með 
þá hönnun sem Sturla Már hefði innt 
af hendi. Það væri mikill munur að 
vinna í vistlegu umhverfi og ekki væri 
annað á starfsmönnum að heyra en 
þeir væru ánægðir. Auðvitað kæmu 
stundum upp hnökrar en með aðstoð 
og ábendingum starfsfólks væri oft-
ast auðvelt að bæta úr þeim. 

Eiríkur vitnaði um ágæti glugga inn 
í lokaðar skrifstofurnar því það kæmi í 
veg fyrir ótrúlegt ónæði að geta séð 
hvort viðkomandi væri upptekinn ef 
einhver ætti erindi inn á vinnustað-
inn. 

VERKFR/EÐISTOFA STANLEYS 
PÁLSSONAR 

Húsin við Skipholt 50b og 50c vekja 
athygli þeirra sem leið eiga framhjá. 
Nýlega fékk aðaleigandi þeirra, 
Frjálst framtak hf., verðlaun fyrir 
snyrtilegt umhveríi og er fyrirtækið 
vel að þeirri viðurkenningu komið. 
Innandyra er ekki síður snyrtilegt, en 
Sturla Már Jónsson hefur haft veg og 
vanda af hönnun á sameiginlegu rými 
húsanna. 

Á efstu hæð annars hússins er 
Verkfræðistofa Stanleys Pálssonar 
þar sem allar innréttingar og skipulag 
er hannað af Sturlu Má. Þegar upp er 
komið blasir við einstaklega glæsileg 
skrifstofa. Um það bil 300 fermetra 
rými er stúkað niður með skemmti-
legum hætti og yfirbragð allt ber 
meistaranum fagurt vitni. 

Þar sem hér er um rishæð hússins 
að ræða er mjög hátt til lofts og Sturla 
Már ákvað að klæða loftið með ljósum 
viði. Burðarbitar eru sjáanlegir. 
Rýmið skiptist í lokaðar skrifstofur 
annars vegar og opin vinnusvæði hins 
vegar. Þar er auk þess að finna kaffi-
stofu, fundarherbergi, móttöku og 
salerni. 

I miðrými hefur verið komið fyrir 
skemmtilegum skápum sem geyma 
tæknibókasafn skrifstofunnar og 
teikningar. Þessi innrétting sem og 
aðrar eru úr beyki en skermveggir 
eru frá AG-húsgögnum, klæddir 
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rústrauðu ullaráklæði. Parket er á 
gólfi í móttöku og í skrifstofum fram-
kvæmdastjóra en önnur gólf klædd 
bláum 60x60 cm línóleumflísum með 
rauðum suðuþræði á milli. 

Veggir skrifstofunnar eru úr 
spónaplötum sem í hafa verið fræsað-
ar láréttar raufar og gefur það veggj-
unum skemmtilegan svip. Kappkost-
að var að hljóðeinangra veggina mjög 
vel. 

Stanley Pálsson verkfræðingur 
sagði það sína skoðun að þetta verk 
Sturlu Más hefði heppnast einstak-
lega vel. Það hefði verið ákveðið að 
hafa innréttingar vandaðar og að sínu 
mati hefði tekist að skapa skemmti-
legt vinnurými sem fólki liði vel í. 

Útsýni af skrifstofum Stanleys 
Pálssonar er einstakt. Má segja að 
góð hönnun innan dyra og sköpunar-
verk náttúrunnar hið ytra geri það að 
verkum að stofan er að mati blaða-
manns einstaklega skemmtilegur 
vinnustaður og öllum þeim, sem hlut 
áttu að máli, til mikils sóma. 

STEFNT AÐ 
SVEIGJAN-
LEIKA 
- SEGIR VILHJÁLMUR 
HJÁLMARSSON 

Talsverður styr hefur staðið 
um byggingu Útvarpshússins 
við Efstaleiti allt frá því fyrst 
komu fram hugmyndir um að 
reisa sérstaka byggingu yfir 
starfsemina. Ríkisútvarpið 
hafði verið í leiguhúsnæði við 
Austurvöll og Skúlagötu frá upp-
hafi og ráðandi mönnum fannst 
löngu kominn tími til að þessi 
mikilvæga stofnun kæmist í eig-
ið, sérhannað húsnæði. Var 
ákveðið að vanda mjög til bygg-
ingarinnar og hafa bæði hljóð-
varp og sjónvarp undir sama 
þaki. 

Hér er ekki ætlunin að fjalla um 

Horft yfir einn sal Útvarpshússins. Takið eftir því að engin ljós eru í loftum. 

Allar raflagnir í Útvarpshúsinu eru 
neðan gólfs og auðvelt að komast að 
þeim nánast hvar sem er. 

deilumál varðandi þá fjárfestingu, 
sem ráðist hefur verið í varðandi 
þetta ágæta hús, heldur ræða við 
arkitekt þess, Vilhjálm Hjálmarsson, 
og skoða þessa merku byggingu undir 
hans leiðsögn. Við stöldrum fyrst og 
fremst við innréttingar hússins, en 
Vilhjálmur hefur hannað allan lausan 
búnað; fasta veggi, lampa, skerm-
veggi og sérstaklega útbúin gólf auk 
þess að skipuleggja alla notkun húss-
ins í samstarfi við starfsmenn. Við 
gefum Vilhjálmi orðið: 

GÓLFUMLYFTUPP 
„Þegar kom að innréttingum húss-

Vilhjálmur Hjálmarsson arkitekt 
hannaði Utvarpshúsið. 

ins og skipulagi var ákveðið að bjóða 
út allan lausan búnað eftir að ég hafði 
ákveðið þau markmið sem yrði stefnt 
að. í einu orði má segja að markmiðið 
hafi verið sveigjanleiki. Ég hafði strax 
frá upphafi hugsað mér þetta sem afar 
breytilegan vinnustað því menn voru 
sammála um að í eðli sínu ætti svona 
stofnun sífellt að vera breytingum 
háð." 

Til að tryggja að auðvelt væri að 
breyta skipulagi innan útveggja húss-
ins var byrjað á því að klæða öll gólf og 
loft. Segja má að tvennt sé athyglis-
vert við þessa ráðandi fleti í Útvarps-
húsinu: Engin ljós eru í loftum og gólf-
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