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Gufunes 
Hugmyndasamkeppni um framtíðarskipulag 

Gufunessvæðis í Grafarvogi 
 

Forval  

Gerðar eru lágmarkskröfur um hæfni þátttakenda til að öðlast þátttökurétt. Gefin 

eru stig fyrir þátttöku og árangur í samkeppnum á liðnum árum ásamt því að 

hópar skili inn greinagerð þar sem fram koma hugmyndir um hvernig hópurinn 

sér fyrir sér að vinna tillöguna og grófa hugmynd að notkun svæðisins. Þeir sem 

flest stig hafa eru valdir til þátttöku í keppninni.  

 

Krafa er um að þátttakendur myndi þverfaglegt teymi sérfræðinga sem samsett 

er af minnst tveimur af þremur tilgreindum fagstéttum. Lágmarkskrafa er að 

þátttakandi í teymi sé arkitekt, landslagsarkitekt eða skipulagsfræðingur. 

Stigagjöf, miðast við vinnu s.l. 15 ára: 

 

 Hvert sambærilegt verkefni (þróun skipulags á byggðu svæði): 6 stig, 

hámarksstigafjöldi 18 stig.  

 1.-3. sæti í skipulagssamkeppni: 5 stig, hámarksstigafjöldi 15 stig.  

 Innkaup eða viðurkenning fyrir athyglisverða tillögu skipulagssamkeppni: 

5 stig, hámarksstigafjöldi 15 stig.  

 1.-3. sæti í hönnunarsamkeppni: 3 stig, hámarksstigafjöldi 6 stig.  

 Innkaup eða viðurkenning fyrir athyglisverða tillögu hönnunarsamkeppni: 

3 stig, hámarksstigafjöldi 6 stig.  

 Þátttaka í samkeppni 1 stig, hámarksstigafjöldi 5 stig.  

 Greinagerð þar sem hópurinn skilar inn 1-2 A4 síðum þar sem aðilar 

útskýra í stuttu máli hvernig þeir hyggjast nálgast verkefnið, sýn þeirra og 

grófar hugmyndir um heildarnýtingu á svæðinu. Uppsetning frjáls með 

eða án mynda/teikninga, hámarksstigafjöldi 20 stig. 

 

 

 

 



Í forvalinu er miðað er við að velja sex umsækjendur sem uppfylla 60 stig til 

þátttöku í hugmyndasamkeppninni. Ef fleiri en sex umsækjendur uppfylla 60 stig 

verða tveir stigahæstu valdir til þátttöku. Ef fleiri en tveir verða stigahæstir 

verður dregið um þessi tvö efstu sæti þeirra á milli. Dregið verður um hin fjögur 

sætin sem eftir eru úr hópi allra umsækjanda sem uppfylla 60 stig. Ef færri en sex 

umsækjendur uppfylla 60 stig eru valdir sex stigahæstu umsækjendurnir til 

þátttöku. 

 

 

 

 

Fylla skal inn í töfluna á bls. 3-4, prenta út og senda til Umhverfis og 

skipulagssviðs Reykjavíkurborgar, skipulagsfulltrúi, Borgartúni 12–14, 105 

Reykjavík merkt „Gufunes – hugmyndasamkeppni, forvalsnefnd“ fyrir lok dags 

19. apríl 2016. 

 

 

Nöfn þátttakenda: 

 

Samsetning teymis, fagstéttir: 

 

Tengiliður teymis: 

 

Netfang: 

 

Símanúmer: 

 



 

 

 1.Heiti verkefnis, ártal og/eða sæti í 

samkeppni/innkaup/viðurkenning 

2.Heiti verkefnis, ártal og/eða sæti í 

samkeppni/innkaup/viðurkenning 

3.Heiti verkefnis, ártal og/eða sæti í 

samkeppni/innkaup/viðurkenning 

A) Þróun skipulags á 

byggðu svæði,  

6 stig fyrir hvert 

verkefni, –  

 

hámark 18 stig 

 

   

B)  1-3.sæti í skipulags-

samkeppni, 5 stig fyrir 

hvert verkefni, –  

 

hámark 15 stig 

 

   

C) Innkaup eða 

viðurkenning, 

athyglisverð tillaga 

skipulagssamkeppni, 5 

stig fyrir hvert 

verkefni, –  

 

hámark 15 stig 

 

   

D) 1-3.sæti í 

hönnunarsamkeppni3 

stig fyrir hvert 

verkefni, –  

 

hámark 6 stig 

 

   



  

 

bls. 3 

 

E) Innkaup eða 

viðurkenning, 

athyglisverð tillaga 

hönnunarsamkeppni3 

stig fyrir hvert 

verkefni, –  

 

hámark 6 stig 

 

   

F) Þátttaka í samkeppni,  

1 stig fyrir hvert –  

 

hámark 5 stig  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

G) Greinargerð 

 

hámark 20 stig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtals stigafjöldi:     ___________ 


