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1.

LÝSING VERKEFNIS, VIÐFANGSEFNI

1.1

Útbjóðandi

Bæjarstjórn Garðabæjar efnir til opinnar hugmyndasamkeppni um rammaskipulag
Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar.
1.2

Markmið bæjarstjórnar

Markmiðið er að móta stefnu um byggð á svæðinu og vinna raunhæfa áætlun um
uppbyggingu. Lögð er áhersla á spennandi íbúðarbyggð sem hentar ungu fjölskyldufólki í
hæfilegri blöndu við verslun, þjónustu og skrifstofubyggingar. Einnig á góð tengsl við
samgönguæðar, útivist og þjónustu. Leitast verði við að styrkja tengsl miðbæjar við
svæðið við Hafnarfjarðarveg og norðan hans. Stefnt er að því að svæðið verði skilgreint
sem þróunarsvæði til 15 ára í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Í kjölfar
rammaskipulags verður deiliskipulag unnið í áföngum á grundvelli
uppbyggingaráætlunar.
1.3

Viðfangsefni

Viðfangsefni samkeppninnar er að leggja fram tillögur um meginatriði rammaskipulags
Lyngássvæðis og Hafnarfjarðarvegar út frá markmiðum bæjarstjórnar og áherslum
dómnefndar.
1.4

Um rammaskipulag

Rammaskipulag er eins konar millistig milli aðalskipulags og deiliskipulags. Í því er sett
fram heildarsýn yfir bæjarhluta eða heildir sem eru síðan eftir atvikum deiliskipulagðir í
áföngum. Slíkt rammaskipulag getur orðið rammahluti aðalskiplags en markmið þess er
að ákvarða nánar landnotkun ákveðinna svæða og meginþætti þjónustukerfa.
Grein 4.9 í Skipulagsreglugerð: Rammahluti aðalskipulags er nánari útfærsla á
stefnu aðalskipulags og ekki sérstök skipulagsáætlun. Heimilt er að útfæra nánar
stefnu aðalskipulags fyrir afmarkað svæði í ram mahluta aðalskipulags í þeim
tilgangi að gefa ítarlegri leiðsögn fyrir mótun deiliskipulags, þ.m.t. skiptingu
svæðisins í deiliskipulagsreiti og áfangaskiptingu þeirra.
Viðfangsefni rammahluta eru þau sömu og í aðalskipulagi eftir því sem við getur átt
fyrir það svæði sem rammahlutinn nær til en með nákvæmari ákvæðum svo sem
um landnotkun, meginþætti þjónustukjarna, gerð hús næðis, skiptingu á milli
mismunandi tegunda íbúða, yfirbragð byggðar, umferðarskipulag og fyrirkomulag
almenningsrýma, blöndun íbúða og annarrar landnotkunar. Gera þarf grein fyrir því
hvort gerð rammahluta og breytingar á honum, hafi áhrif utan þess svæðis sem
hann tekur til, svo sem á samgöngur, veitur og landnotkun.
Lagt er til að skipulagssvæðið verði skilgreint sem þróunarsvæði til 15 ára í samræmi við
ákvæði 6.mgr. 37.gr. Skipulagslaga en þar segir:

„Við deiliskipulagsgerð í þegar byggðu hverfi getur sveitarfélag ákveðið að skilgreina
afmarkað svæði sem þróunarsvæði þar sem vinna skal hefðbundið deiliskipulag. Í slíkri
áætlun skal tilgreina framkvæmdatíma áætlunarinnar sem skal vera a.m.k. fimm ár en
ekki lengri en fimmtán ár. Framkvæmdatími áætlunarinnar hefst við gildistöku
áætlunarinnar en ef hann er ekki tilgreindur skal miða við fimmtán ár.“
1.5

Nákvæmni tillagna

Rammaskipulag fjallar um megindrætti í skipulagi svæðisins. Lykiluppdráttur
skipulagstillagna verður í mælikvarðanum 1:2000. Nánari útfærsla bygginga,
umferðarmannvirkja og bílastæða verður unnin í deiliskipulagi. Ef tillaga nær út fyrir
skipulagsmörk skal það tekið fram og rökstutt. Að öðru leyti er vísað í áherslur
dómnefndar.

2.

HELSTU FORSENDUR

2.1

Skipulagssvæði

1. mynd. Skipulagssvæðið.

Samkeppnissvæðið er um 30 hektarar og nær yfir Lyngás, Skeiðarás, Stórás, Lækjarás,
Njarðargrund, hluta af Lækjarfit, Hafnarfjarðarveg á um 1.300 m löngum kafla og
miðbæjarsvæði austan Hafnarfjarðarvegar við Ásgarð.
2.2

Staðhættir

Svæðinu hallar til norðausturs með útsýni út á Arnarnesvog. Hraunsholtslækur sem er á
náttúruminjaskrá rennur um svæðið. Svæðið er miðlægt innan Garðabæjar og í nálægð
við verslun og þjónustu. Stutt er í útivistarsvæði við Arnarnesvog, bæjargarð við
Hraunsholtslæk og íþróttasvæði við Ásgarð. Stofnbrautin Hafnarfjarðarvegur liggur í
gegnum efri hluta svæðisins. Tenging við stofnbrautina Reykjanesbraut er um
tengibrautina Vífilsstaðaveg.

2. mynd. Svæðið ásamt aðliggjandi byggð.

Ein meginforsenda samkeppninnar er breytt landnotkun á iðnaðar- og athafnalóðum
innan skipulagssvæðisins. Miðað er við að núverandi iðnaðarstarfsemi víki smám saman
af svæðinu. Ekki hefur verið unnin áætlun um þær breytingar en stefnt er að því að vinna
þróunaráætlun til 5-15 ára í samræmi við 6.mgr.37.gr. skipulagslaga þegar deiliskipulag
verður unnið.
Svæðið austan Hafnarfjarðarvegar sem skilgreint er sem miðbæjarsvæði í aðalskipulagi
er að mestu óbyggt. Ekki er gert ráð fyrir að byggingar á svæðinu standi áfram. Huga þarf
að því að samræma bílastæðaþörf nýrrar byggðar við Hafnarfjarðarveg við bílastæðaþörf
Ásgarðssvæðis.

3. mynd. Hraunsholtslækur að húsabaki við Skeiðarás.

2.3

Gildandi skipulagsáætlanir

Svæðisskipulag
Í nýju svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins „Höfuðborgarsvæðið 2040“ er gert ráð fyrir
Hafnarfjarðarvegi sem meginstofnvegi í öðrum flokki og auk þess gert ráð fyrir
borgarlínu sem verður öflug leið almenningssamgangna. Miðbær Garðabæjar og
samkeppnissvæðið er við samgöngu- og þróunarás svæðisskipulagsins.
Í svæðisskipulagi eru eftirfarandi meginmarkmið um samgöngur og samgöngukerfi:
•
Á höfuðborgarsvæðinu verður raunhæft val um skilvirka samgöngumáta.
•
Hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum innan svæðisins árið 2040 verður
a.m.k. 12%.
•
Hlutdeild göngu- og hjólreiða í öllum ferðum innan svæðisins árið 2040 verður
a.m.k. 30%.
•
Meginstofnvegir tryggja greiða og örugga umferð fólks og vöru.
•
Unnið verður að markvissri þróun og uppbyggingu Borgarlínu, hágæða
almennings¬sam¬göngu¬kerfis sem hefur mikla flutningsgetu, hátt þjónustustig og
ferðast í sérrými, þ.e. kemst greitt milli staða óháð töfum í bílaumferð.
Samkeppnistillögur þurfa að taka mið af markmiðum svæðisskipulagsins.

Aðalskipulag
Í gildandi Aðalskipulagi Garðabæjar 2004-2016 er gert ráð fyrir blandaðri landnotkun á
svæðinu sem miðbæjarsvæði/þjónustustofnanir/athafnasvæði/íbúðarsvæði. Núverandi
íbúðarhús standa flest á svæði sem skilgreint er sem íbúðarbyggð. Svæði milli Ásgarðs
og Hafnarfjarðarvegar er skilgreint sem miðbæjarsvæði/ verslunarkjarnar. Svæði
meðfram Hraunsholtslæk er skilgreint sem opið svæði til sérstakra nota. Aðalskipulagið
gerir ráð fyrir mislægum gatnamótum Hafnarfjarðarvegar og Vífilsstaðavegar. Auk þess
er sett fram sú stefna að Hafnarfjarðarvegur skuli lagður í stokk milli Vífilsstaðavegar og
Lyngáss (sjá kafla 2.2.2 í aðalskipulagsgreinargerð).
Nú er unnið að endurskoðun aðalskipulags Garðabæjar sem mun gilda fyrir tímabilið
2016-2030. Stefnt er að því að nýtt aðalskipulag taki gildi um áramótin 2016/2017.
Aðalskipulag er aðgengilegt á heimasíðu Garðabæjar. Niðurstöður samkeppninnar verða
nýttar við endurskoðun aðalskipulagsins.

4. mynd. Gildandi aðalskipulag. Samkeppnissvæðið afmarkað.

Deiliskipulag innan samkeppnissvæðisins.
Deiliskipulag Ása og Grunda (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deiliskipulag Ása-og Grunda frá nóvember 2001 með síðari breytingum. Svæðið
sem nú er til athugunar er u.þ.b. helmingur þess svæðis. Deiliskipulagið gerði í upphafi
ráð fyrir því að allar lóðir við Lyngás, Stórás og Skeiðarás væru atvinnulóðir en gerð var
breyting á deiliskipulaginu á lóðinni Lyngás 1 árið 2008 sem felur í sér að þar geta risið
allt að 119 íbúðir. Taka skal tillit til þeirrar deiliskipulagsbreytingar í útfærslu
rammaskipulags. Upphaflegur skipulagsuppdráttur er í fylgiskjali en keppendur eru
óbundnir af ákvæðum gildandi deiliskipulags.
Ekkert deiliskipulag er í gildi við Hafnarfjarðarveg innan Garðabæjar. Bensínstöð er því
víkjandi enda innan veghelgunarsvæðis Hafnarfjarðarvegar. Svæðið milli Ásgarðs og
Hafnarfjarðarvegar er utan deiliskipulags en til stendur að auglýsa
deiliskipulagsbreytingu sem gerir ráð fyrir því að deiliskipulagssvæði Ásgarðs stækki og
nái að Hafnarfjarðarvegi.
Keppendur eru ekki bundnir af ákvæðum deiliskipulags innan svæðisins. Æskilegt er að
tillit verði tekið til aðkomu að Grundum frá Vífilsstaðavegi eins og deiliskipulag gerir ráð
fyrir og að reynt verði að komast hjá auknu umferðarálagi vegna nýrrar byggðar í
núverandi íbúðarbyggð. Þess skal gætt að ný byggð taki tillit aðliggjandi byggðar og að
byggingar verði ekki of háar.
Deiliskipulag aðliggjandi svæða.
Deiliskipulag Ása og Grunda (sjá fylgiskjal).
Deiliskipulag Ása og Grunda er einnig utan svæðis sem rammaskipulag skal ná til. Vestan
svæðisins er eldri byggð í Ásum mest íbúðarhús á einni til tveimur hæðum. Austan
Hraunsholtslækjar er síðan einbýlishúsabyggð í Grundum, mest á einni hæð. Á svæðinu
við Sjávargrund hefur deiliskipulaginu verði breytt og þar verður gert ráð fyrir
raðhúsabyggð á einni hæð. Við Arnarnesvog var gerð breyting og þar heimilar
deiliskipulag byggingu veitingastaðar. Deiliskipulag fyrir Sjálandsskóla var unnið með
breytingu á deiliskipulagi Ása og Grunda en er ekki hluti deiliskipulags Sjálands. Breyting
var gerð á aðkomu að Sjálandsskóla og að Grundum.
Deiliskipulag Ásgarðs (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deiliskipulag Ásgarðs, skóla- og íþróttasvæðiðs frá nóvember 2001 með síðari
breytingum. Deiliskipulagið nær til Flataskóla, Garðaskóla og íþróttasvæðis við Ásgarð.
Huga þarf vel að umferðarmyndun við skólastofnanir og íþróttasvæði.
Deiliskipulag Hraunsholts eystra (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deilskipulag Hraunsholts eystra, íbúðarbyggðar í Fitjum og Hólum frá árinu 2006
með síðari breytingum. Það deiliskipulag gerir ráð fyrir því að tenging Lækjarfitjar við
Hafnarfjarðarveg á móts við Lyngás leggist af. Þátttakendur eru ekki bundnir af útfærslu
deiliskipulagsins um tengingar við Hafnarfjarðarveg og Ásgarð.

Deiliskipulag Hraunsholts vestra (Ásar) (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deiliskipulag Hraunsholts vestra frá árinu 1997 með síðari breytingum. Hverfið
gengur nú undir nafninu Ásahverfi og er íbúðarhverfi með íbúðareiningum sem skiptast
til þriðjunga á milli einbýlishúsa, rað-og parhúsa og fjölbýlishúsa.
Deiliskipulag Miðbæjar (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deilskipulag Miðbæjar Svæði III (neðra svæði) frá 2007, verslunarsvæði við
Litlatún, á horni Hafnarfjarðarvegar og Vífilsstaðavegar að austanverðu.
Huga þarf vel að tengingum Miðbæjar við Hafnarfjarðarveg, Ásgarð og Lyngássvæði.
Deiliskipulag Sjálands (sjá fylgiskjal).
Í gildi er deiliskipulag Sjálands frá árinu 2002 með síðari breytingum. Sjáland er nýlegt
fjölbýlishúsahverfi. Í hverfinu er unnið með hefðbundna þétta borgarbyggð með ákveðinni
bæjarmynd sem mótuð er með göturýmum og torgum.
2.4

Núverandi byggð og starfsemi

Innan svæðisins eru 21 einbýlishús sem hafa öll stoð í deiliskipulagi nema húsið
Ásgarður 2. Á lóðinni Lyngás 1 eru 62 íbúðir í byggingu en þær verða 119 þegar
uppbyggingu lýkur samkvæmt deiliskipulagsbreytingu sem þar hefur verið gerð. 20
athafna- og atvinnulóðir eru innan svæðisins við Lyngás, Stórás og Skeiðarás. Breytingar
á Hafnarfjarðarvegi gætu haft í för með sér að einhver íbúðarhúsanna þurfi að víkja.
Svæðið ofan Hafnarfjarðarvegar sem skilgreint er sem miðbæjarsvæði í Aðalskipulagi er
að mestu óbyggt. Það er nýtt að hluta sem bílastæði fyrir íþróttamiðstöðina Ásgarð og
biðstöð almenningsvagna. Eins og greint er frá hér að ofan er nú unnið að breytingu á
deiliskipulagi Ásgarðs sem gerir ráð fyrir á umræddu svæði verði gert ráð fyrir
bílastæðum fyrir Ásgarðssvæðið. Því þarf að huga að því að samræma bílastæðaþörf
hugsanlegra bygginga meðfram Hafnarfjarðarvegi við bílastæðaþörf Ásgarðssvæðis.
2.5

Hafnarfjarðarvegur, skipulagskostir

Í gildandi aðalskipulagi Garðabæjar er mörkuð sú stefna að Hafnarfjarðarvegur frá
Lyngási að Vífilsstaðavegi skuli lagður í stokk. Uppbygging Lyngássvæðis þarf að geta
hafist óháð framkvæmdum við Hafnarfjarðarveg. Gera þarf ráð fyrir Borgarlínu við
Hafnarfjarðarveg eins og svæðisskipulag gerir ráð fyrir. Í fylgigögnum er stutt samantekt
verkfræðistofunnar Eflu um forsendur umferðar á Hafnarfjarðarvegi.

3.

ÁHERSLUR DÓMNEFNDAR

•

Sérstök áhersla er lögð á nýja sýn á búsetuform sem gæti gefið af sér fjölbreyttari
valkosti í skipulagi byggðar sem séu sérsniðnir að þörfum ungra fjölskyldna.
Áhersla er lögð á fjölbreytta húsagerð með spennandi, grænum og skjólgóðum
almenningsrýmum.
Við skilgreiningu á hæð bygginga skal taka tillit til aðliggjandi byggðar hvað varðar
útsýni, innsýn og skuggavarp.
Gera skal ráð fyrir íbúðakjarna fyrir fatlaða einstaklinga.
Mikilvægt er að horft sé til tenginga við Hraunsholtslæk og opin, græn svæði í
nágrenninu og aðra hluta sveitarfélagsins.
Áhersla skal lögð á góða tengingu við þjónustu svo sem leik-og grunnskóla,
íþróttasvæði o.s.fv.
Gera skal ráð fyrir einum 4 deilda leikskóla inni á svæðinu.
Við mótun tillögunnar skal horft til þess að markmið rammaskipulagsins verði að
stuðla að lægra íbúðaverði fyrir unga kaupendur og leigjendur.
Vistvænum og hagkvæmum samgöngumátum skal gert hátt undir höfði. Huga þarf
að umferðartæknilegum lausnum á Hafnafjarðarvegi með áherslu á öryggi og
tengsl hans við aðliggjandi byggð og öflugar almenningssamgöngur.
Horft verði til hagkvæmra bílastæðalausna sem falla vel að yfirbragði byggðarinnar.
Miða má við 1,5 stæði á íbúð og 1,0 stæði fyrir hverja 30-50 m² í verslunar- og
þjónustuhúsnæði.
Tillit skal tekið til aðliggjandi íbúðabyggðar hvað varðar umferðarflæði, göngu- og
hjólastíga auk útsýnis.
Horfa skal til lausna við bifreiða- og hjólastæði austan við Hafnarfjarðarveg í
tengslum við íþróttasvæði við Ásgarð og borgarlínu.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

4.

TILHÖGUN

4.1

Almenn atriði

Samkeppnin er opin hugmyndasamkeppni sem Garðabær heldur í samvinnu við
Arkitektafélag Íslands.
Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og keyptum tillögum, með þeim
takmörkunum sem lög um höfundarétt kveða á um. Til greina kemur að nýta tillögur og
hugmyndir úr fleiri en einni tillögu við gerð rammaskipulags.
Stefnt er að því að höfundur vinningstillögu komi að áframhaldandi vinnu við
rammaskipulag svæðisins.
Keppnin stendur yfir í 12 vikur frá afhendingu gagna til skila. Allar tillögur verða til sýnis
almenningi eftir að dómnefnd hefur lokið störfum og birt niðurstöðu sína.
4.2

Þátttökuréttur

Keppnin er öllum opin.
Dómnefndarmönnum, ritara dómnefndar og ráðgjöfum dómnefndar auk þeirra sem
tengjast þeim nánum fjölskylduböndum eða eiga sameiginlega viðskiptahagsmuni sem
tengjast niðurstöðu þessarar keppni er ekki heimilt að taka þátt í keppninni.
4.3

Keppnisgögn

•
•
•
•
•

Keppnislýsing þessi.
Kortagrunnur á tölvutæku formi.
Loftmynd á tölvutæku formi.
Ljósmyndir af svæðinu.
Skipulagsgögn.

4.4

Dómnefnd

Tilnefndir af bæjarstjórn Garðabæjar:
•
Áslaug Hulda Jónsdóttir bæjarfulltrúi, formaður bæjarráðs Garðabæjar.
•
Brynjar Darri Baldursson BA í arkitektúr frá Listaháskóla Íslands.
•
Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir mastersnemi í skipulagsfræði við LBHÍ, fulltrúi í
skipulagsnefnd Garðabæjar.
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
•
Helgi Mar Hallgrímsson arkitekt FAÍ.
•
Hildur Gunnlaugsdóttir arkitekt FAÍ.
Ritari dómnefndar:
•
Arinbjörn Vilhjálmsson, skipulagsstjóri Garðabæjar.

Dómnefnd er heimilt, í samráði við verkkaupa, að kalla til sérfræðinga sér til ráðgjafar,
t.d. á sviði umferðarmála, hljóðvistar, umhverfismála, kostnaðarmats og fleiri sértækra
þátta. Sérfræðingar dómnefndar mega hvorki eiga þátt í neinni tillögu né hafa
hagsmunatengsl við neinn tillöguhöfunda. Viðfangsefni sérfræðinga er eingöngu á þeirra
sérsviði og koma þeir ekki að annarri umfjöllun dómnefndar og dæma ekki tillögurnar.
Sérfræðingar eru kallaðir til í samráði við trúnaðarmann og ritara dómnefndar.
4.5

Trúnaðarmaður

Trúnaðarmaður er tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
•
Helga Guðjónsdóttir
Arkitektafélag Íslands
Vonarstræti 4B
101 Reykjavík
Sími: 551-1465
Gsm: 780-2228
Tölvupóstfang : ai@ai.is
4.6

Samskipti og fyrirspurnir

Öll samkeppnisgögn munu liggja frammi á vef Garðabæjar á sérstökum verkefnisvef á
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is. Vefurinn er sýnilegur á forsíðu heimasíðunnar
á meðan á samkeppninni stendur. Þar verða birt svör við fyrirspurnum og aðrar
upplýsingar sem trúnaðarmaður þarf að koma til keppenda.
Öll samskipti milli keppenda og dómnefndar fara fram fyrir milligöngu trúnaðarmanns.
Frestir til að leggja inn fyrirspurnir verða tveir, sá fyrri til og með 28.febrúar og sá síðari
til og með 10.apríl 2016. Svör dómnefndar verða birt skömmu síðar á vef verkefnisins auk
annarra tilkynninga sem varða alla þátttakendur.
4.7

Tungumál

Öll keppnisgögn eru á íslensku. Tillögum skal skila á íslensku eða ensku.
4.8

Skilaform og afhending

Algert skilyrði þess að tillögu sé veitt viðtaka og hún dæmd er að hún berist á þann hátt
að nafnleyndar sé gætt og að hún berist á réttum tíma.
Tillögur skulu settar fram á allt að þremur spjöldum úr léttu, þunnu og stífu efni í stærð
A1 (59,4 cm x 84,1 cm), standandi.

Spjöldin sýni eftirfarandi:
•
Heildaruppdráttur í mælikvarða 1:2000 af öllu skipulagssvæðinu þar sem gerð er
grein fyrir öllum megindráttum tillögunnar. Norður snúi upp á uppdrættinum.
•
Sneiðingar í gegnum skipulagssvæðið og aðliggjandi byggð.
•
Skýringarmyndir, teikningar og fjarvíddarmyndir sem gera nánar grein fyrir
meginhugmyndinni og einstökum lausnum og/eða sýna bæjarmynd á tilteknum
stöðum ef ástæða er til.
•
Greinargerð, þar sem á skýran og skorinorðan hátt er gerð grein fyrir
meginhugmyndum sem í tillögunni felast. Hámark 1001 orð.
•
Gera skal grein fyrir byggingarmagni, íbúðagerðum, fjölda íbúðareininga og
bílastæða.
Með spjöldunum skal fylgja geisladiskur eða minniskubbur með afriti af spjöldunum á
PDF formi.
Að auki verða þátttakendur að skila 6 eintökum af sérstöku hefti í stærð A4 (21,0 cm x
29,7 cm) með sömu greinargerð og á spjöldunum, ásamt smækkuðum myndum af
spjöldunum í heild, einnig í blaðstærð A4. Í heftinu mega einnig vera þær
skýringarmyndir sem sýndar eru á spjöldunum í stærð sem hentar A4 blaðstærðinni.
Ekki er heimilt að setja annað efni í heftið en það sem er á spjöldunum.
Spjöldin verða hengd upp í röð. Þátttakendur verða að gera skýra grein fyrir röð
spjaldanna.
Að auki skulu öll tillögugögn, uppdrættir og greinargerð, merkt með 6 stafa
auðkennistölu sem keppandi velur sjálfur. Allar slíkar merkingar skulu koma fram í
hægra horni að neðan. Ógegnsætt umslag merkt „Nafnmiði“ skal merkt sömu
auðkennistölu og skal það innihalda upplýsingar um tillöguhöfund.
Tillögur á að setja ósamanbrotnar í vel lokaðan pakka merktan ,,Lyngás, Garðabæ”.
Hvorki teikningum í ramma eða gleri né líkönum verður veitt viðtaka.
Skilafrestur tillagna er til kl. 16:00, 6.maí 2016. Nægilegt er að tillögum sé komið í póst
eða hraðsendingu fyrir skilafrest, enda skal vottorð um það frá hlutaðeigandi
flutningafyrirtæki sent til trúnaðarmanns með tillögunni, ásamt tölvupóstfangi sendanda
áður en skilafresti lýkur. Auk framanskráðs skal keppandi strax tilkynna trúnaðarmanni
með faxi eða tölvubréfi, að tillaga hafi verið send. Þar skal koma fram auðkennistala
tillögunnar.
Trúnaðarmaður tekur við boðsendum tillögum á skrifstofu Arkitektafélags Íslands milli
kl. 13:00 og 16:00 á ofangreindum skiladegi. Skrifstofa Arkitektafélags Íslands er í
Vonarstræti 4B, 101 Reykjavík, sími +354 551 1465, sjá www.ai.is.
Trúnaðarmaður mun staðfesta móttöku boðsendra tillagna með kvittun en póstsendra
tillagna með tölvupósti.

4.9

Úrslit

Dómnefnd mun tilkynna úrslit keppninnar í síðasta lagi 16.júní 2016. Birt verður stutt
umsögn dómnefndar um allar tillögur sem berast.
Ráðgert er að sýna allar tillögur í tvær vikur eftir verðlaunaafhendingu.
Dómnefnd og útbjóðandi áskilja sér rétt til þess að breyta ofangreindum dagsetningum ef
þörf krefur.
4.10 Verðlaun og afnotaréttur
Heildarverðlaunafé samkeppninnar er kr. 5.000.000. Fyrstu verðlaun verða ekki lægri en
kr. 2.500.000. Upphæðirnar eru með virðisaukaskatti.
Verkkaupi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum og keyptum tillögum með þeim
takmörkunum sem lög um höfundarrétt kveða á um.

5.

SAMÞYKKT KEPPNISLÝSINGAR

Keppnislýsing þessi ásamt samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands eru grundvöllur
samkeppninnar.

Garðabær 9.febrúar 2016

Undirskriftir dómnefndarmanna

