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Aðdragandi og  
undirbúningur

Háskóli Íslands og Reykjavíkurborg efndu sameiginlega 
til hugmyndasamkeppni um skipulag Háskólasvæðisins 
nú á útmánuðum. Aðdraganda samkeppninnar má 
rekja til 100 ára afmælis Háskólans árið 2011 en þá lýstu 
stjórnendur skólans og borgarinnar yfir vilja til að setja fram 
sameiginlega framtíðarsýn varðandi svæðið og í kjölfar 
þess var gefin út viljayfirlýsing á síðastliðnu ári, þar sem 
rektor og borgarstjóri lýstu sig sammála um að standa að 
skipulagssamkeppni um svæðið. Samkeppnin fór formlega 
af stað þann 21. febrúar og frestur til að skila inn tillögum 
rann út 12. maí.

Svæði Háskóla Íslands er áhugavert fyrir margra hluta 
sakir, þar eru heimkynni æðsta menntaseturs landsins 
og þar að auki er þar að finna einhverjar dýrmætustu 
menningarstofnanir þjóðarinnar, eins og Þjóðminjasafn 
Íslands og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 
og þar mun bygging Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur 
rísa. Þá er á svæðinu að finna einstakar byggingar, eins 
og Norræna húsið, og sérstök útivistarsvæði, eins og 
Friðlandið austan við Skeifuna. Lega svæðisins í námunda 
við miðborgina gerir það síðan sérstaklega áhugavert 
fyrir þá sem láta sig skipulag höfuðborgarinnar varða. 
Deiliskipulagsáætlanir hafa verið unnar fyrir hluta svæðisins 
en þetta er í fyrsta sinn sem skipulag fyrir svæðið í heild 
sinni er undirbúið og því þótti viðeigandi að efna til opinnar 
samkeppni þannig að sem flestir gætu lagt fram hugmyndir 
að framtíðarlandnotkun og uppbyggingu þessa mikilvæga 
svæðis.

Þátttakendur gátu skilað inn heildarhugmyndum sínum að 
framtíðarskipulagi eða lagt hugmyndir inn í umræðuna um 
þetta þýðingarmikla verkefni. Aðeins tillögur sem fólu í sér 
heildarlausn alls svæðisins komu til greina til verðlauna 
en tillögur þar sem einungis hluti svæðisins er tekinn 
fyrir komu, eftir atvikum, til greina vegna innkaupa og 
viðurkenninga fyrir athyglisverðar tillögur.

Meginmarkmið samkeppninnar voru:

• Að fá fram heildstæðar tillögur um samkeppnissvæðið. 
• Að fá fram tillögur sem undirstriki sérstöðu svæðisins og 
efli það sem menningarkjarna í borginni. 
• Að skapa virkt og aðlaðandi svæði með góðum 
tengingum, bæði innbyrðis og við nærliggjandi svæði. 
• Að fá fram frjóar en um leið raunhæfar hugmyndir um 
framtíðarnýtingu og skipulag Háskólasvæðisins. 
• Að samgöngur og uppbygging á svæðinu 
verði samtvinnuð, þar sem lögð sé áhersla á 
almenningssamgöngur og göngu- og hjólaleiðir.

Dómnefnd

Sjö manna dómnefnd skipuðu eftirtaldir:

Tilnefndir af verkkaupum:

Salvör Jónsdóttir, skipulagsfræðingur, formaður. 
Trausti Valsson, skipulagsfræðingur og prófessor, Háskóla 
Íslands. 
Anna Dóra Sæþórsdóttir, landfræðingur og dósent, Háskóla 
Íslands. 
Nikulás Úlfar Másson, arkitekt og skrifstofustjóri, 
Reykjavíkurborg.

Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands: 
Anna María Bogadóttir, menningarfræðingur og arkitekt FAÍ. 
Ögmundur Skarphéðinsson, arkitekt FAÍ.

Tilnefnd af Félagi íslenskra landslagsarkitekta: 
Hlín Sverrisdóttir, landslagsarkitekt FÍLA og 
skipulagsfræðingur SFFÍ.

Ritarar dómnefndar: 
Sigurlaug I. Lövdahl, skrifstofustjóri, Háskóla Íslands. 
Björn Ingi Edvardsson, landslagsarkitekt og verkefnastjóri, 
Reykjavíkurborg.

Trúnaðarmaður, tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands: 
Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ.

Dómnefnd áskildi sér rétt til að kalla til eftirtalda ráðgjafa: 
Ingjaldur Hannibalsson, prófessor og formaður 
skipulagsnefndar Háskóla Íslands. 
Fulltrúar stofnana og fyrirtækja á samkeppnissvæðinu.  
Björn Axelsson, skipulagsfulltrúi Reykjavíkur. 
Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar. 
Kjörnir fulltrúar – einn frá hverjum flokki sem sæti eiga í 
borgarstjórn Reykjavíkur.
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Dómnefndarstörf: 
Mat tillagna og niðurstaða 
dómnefndar

Keppnisformið var hugmyndakeppni, sbr. samkeppnisreglur 
Arkitektafélags Íslands. Hugmyndasamkeppnin var opin 
öllum sem uppfylla skilyrði keppnislýsingarinnar. Vonir 
verkkaupa stóðu til þess að verðlaunaðar hugmyndir yrðu 
nýttar í áframhaldandi vinnu við gerð rammaskipulags fyrir 
svæðið. 

Fyrirspurnarfrestur var til 4. apríl 2014. Dómnefnd bárust 
engar fyrirspurnir í samkeppnina. Upphaflegur skilafrestur 
í keppnina var til 25. apríl en dómnefnd ákvað, í samráði við 
verkkaupa, að framlengja frestinn til 12. maí 2014. 

Tillögum skyldi skila til trúnaðarmanns, mánudaginn 12. maí 
2014 kl. 14–16 í Þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 
12-14, 105 Reykjavík. 

Dómnefnd hélt alls 13 fundi og lagði mat á innsendar 
tillögur og lagði til grundvallar þau markmið og áherslur 
sem komu fram í keppnislýsingu. Alls bárust sex 
tillögur í keppnina, þar af fimm sem náðu til svæðisins 
alls og ein sem fjallaði um afmarkað þema. Þátttaka 
í hugmyndasamkeppninni er því mun minni en vonir 
aðstandenda stóðu til. Höfundar þeirra sex tillagna sem 
bárust eiga í því ljósi skilið sérstakar þakkir fyrir að takast á 
við verkefnið. 

2.-3. verðlaun, kr. 1.000.000 auk vsk., hlýtur tillaga nr. 1, 
auðkennd 10199.

2.-3. verðlaun, kr. 1.000.000 auk vsk., hlýtur tillaga nr. 5, 
auðkennd 12388. 

Nafnleynd var rofin á dómnefndarfundi, 2.6.2014, að 
viðstöddum trúnaðarmanni. Nöfn höfunda tillagnanna komu 
fram með hverri tillögu. Þegar nafnleynd var rofin kom í ljós 
að höfundar vinningstillagna voru eftirtaldir:

Tillaga nr. 1, auðkennd 10199. 
Höfundur: VA arkitektar

Tillaga nr. 5, auðkennd 12388. 
Höfundur: ASK arkitektar ehf

Aðrar innsendar tillögur: sérstök viðurkenning fyrir þátttöku 
að upphæð 100.000 kr. með vsk. hver tillaga sem nær til alls 
svæðisins og 50.000 kr. fyrir þematillögu.

Niðurstaða dómnefndar:

Eftir yfirferð tillagna, var dómnefnd sammála um 
niðurröðun tillagna í verðlaunasæti. Á fundi sínum þann 
02.06.2014 komst dómnefnd að eftirfarandi niðurstöðu:

Alls bárust sex tillögur í keppnina, þar af fimm sem 
náðu til svæðisins alls og ein sem fjallaði um afmarkað 
þema. Þátttaka í hugmyndasamkeppninni er því mun 
minni en vonir aðstandenda stóðu til. Þeir sex aðilar 
sem skiluðu inn tillögum eiga í því ljósi skilið sérstakar 
þakkir fyrir takast á við verkefnið. 

Fimm tillögur komu til álita til verðlauna og fór 
dómnefnd yfir þær með tilliti til þeirra áherslna sem 
birtar voru í keppnislýsingu. Á grundvelli þeirra komst 
nefndin að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að veita 
1. verðlaun í keppninni þar sem áherslum dómnefndar 
væru ekki gerð fullnægjandi skil í neinni þeirra, eins 
og fram kemur í umsögnum. Tvær tillögur hljóta hins 
vegar verðlaun, önnur auðkennd 12388 og hin 10199, 
og hljóta þær í sameiningu 2. til 3. verðlaun. Í báðum 
þessum tillögum sést að hægt er að koma umtalsverðu 
byggingarmagni fyrir á svæðinu og þar með að Háskóli 
Íslands getur vaxið á þessum stað en stofnanir og 
fyrirtæki á svæðinu jafnframt notið sín. Tillögurnar eru 
ólíkar hvað varðar yfirbragð og byggðamynstur, sem 
sýnir að hægt er að leysa þetta flókna viðfangsefni á 
margvíslegan hátt. 

Til viðbótar við veitt verðlaunin ákvað dómnefnd að 
aðrar tillögur fengju sérstaka viðurkenningu fyrir 
þátttöku í samkeppninni.
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Tillaga nr. 1, auðkennd 10199 

Höfundar: VA arkitektar

2.-3. sæti

Höfundar: 
VA arkitektar 
 
Teymi: 
Richard Ólafur Briem 
Indro Indriði Candi 
Anna Sigríður Jóhannsdóttir 
Heba Hertervig 
Karl Magnús Karlsson 
Sigurður Björgúlfsson 
Steinunn Halldórsdóttir

Umsögn dómnefndar: 
 
Í tillögunni er leitast við að skapa heildstæða mynd af 
Háskólasvæðinu með því að ramma svæðið inn en jafnframt 
tengja það við aðliggjandi svæði. Höfundar gera ráð fyrir 
töluvert mikilli uppbyggingu, þéttingu og blöndun. 

Gott flæði er á milli svæðanna vestan og austan Suðurgötu 
og hún útfærð sem borgargata eins og gert er ráð fyrir í 
gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur. Umfang bygginga er 
mikið og víða gróft og álitamál er hvort það dragi ekki úr 
svigrúmi til þess að skapa aðlaðandi græn dvalarsvæði. Í 
texta er þó fjallað um græn svæði en þau eru ekki sýnd að 
sama skapi á uppdrætti. 

Hæð bygginga er í samræmi við aðra byggð og bílastæði 
eru færð í bílakjallara. 

Gerð er grein fyrir mögulegri stækkun fræðasviðanna 
fjögurra á svæðinu í framtíðinni (Hugvísindasviðs, 
Félagsvísindasviðs, Menntavísindasviðs og Verkfræði- og 
náttúruvísindasviðs) en ekki gerð grein fyrir tengingu við 
Heilbrigðisvísindasvið. 

Gert er ráð fyrir uppbyggingu stúdentaíbúða á 
jaðarsvæðum, auk almennra íbúða.

Í tillögunni er Aðalbyggingu Háskólans gert prýðilega hátt 
undir höfði varðandi ásýnd, en form Skeifunnar fær að 
halda sér. Þá er tekið er tillit til núverandi atvinnustarfsemi 
og ýjað er að því að menningar- og safnastarfsemi geti 
vaxið og dafnað með því að auka við sýninga- og safnarými 
og að sama skapi er gert ráð fyrir nýjum fyrirtækjum og 
stofnunum. 

Gera hefði mátt betur grein fyrir tengingum við aðliggjandi 
svæði en lögð er áhersla á tengingu við miðborgina. 
Lausnin sem sýnd er, er þó ekki talin raunhæf. 

Samgöngur innan svæðisins eru ágætlega sýndar 
á skýringarmynd og þar er sérstaklega hugað að 
almenningssamgöngum. Gert er ráð fyrir hjóla- og 
gönguleiðum að undanskildu Vísindagarðasvæði. 

Uppdráttur tillögunnar er nokkuð skýr en útfærslu á 
markmiðum og rökstuðningi er ábótavant og það dregur úr 
heildarmynd og styrkleika tillögunnar. 
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2.-3. sæti tillaga nr. 1 - auðkennd 10199

10199

Hringbraut

Dæmigert útirými

Dæmigert íbúðarhús

Y rlitsmynd - 1:2000
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Tillaga nr. 2, auðkennd 41404 

Höfundar: Skipulags- arkitekta- 

og verkfræðistofan ehf

Höfundar: 
Skipulags- arkitekta- og verkfræðistofan ehf

Teymi: 
Gestur Ólafsson, arkitekt og skipulagsfræðingur 
Zoltán V. Horváth, arkitekt 
 
Ráðgjöf: 
Þorsteinn Þorsteinsson, verkfræðingur 
 
Þrívíð framsetning: 
Gergely Kiss, arkitekt

Umsögn dómnefndar

Megináherslur tillögunnar snúa að endurbótum á 
samgöngu- og umferðarkerfi, staðsetningu og gerð nýrra 
bygginga og bættu heildarumhverfi og aðstöðu. 

Hugmyndin um að þrengja Suðurgötuna og fækka 
akreinum úr fjórum í tvær er raunhæf en tillagan um að 
sökkva götunni að hluta kann að rýra umhverfisgæði 
svæðisins. Betur hefði mátt gera grein fyrir göngu- og 
hjólaleiðum í texta og á uppdrætti. 

Sterkasta framlag tillögunnar til samgöngumála er 
hugmyndin um háskólarútu, sem styrkja myndi tengsl 
á svæðinu innbyrðis og við aðra hluta miðborgarinnar, 
s.s. fyrirhugaða samgöngumiðstöð í Vatnsmýri. Vandséð 
er hins vegar hvernig hugmyndir um umfangsmikil 
umferðarmannvirki milli Gamla-Garðs og Þjóðarbókhlöðu 
samrýmast markmiðum um bætt heildarumhverfi svæðis.

Helstu hugmyndir um nýstárlega uppbyggingu er annars 
vegar tillaga að þjónustu- og verslunarmiðstöð austan 
við Hótel Sögu og hins vegar tillaga að nýju íþróttahúsi 
Háskólans austan Sæmundargötu á svæði Vísindagarða. 
Að líkindum myndi verslunarmiðstöðin draga að sér aukna 
bílaumferð og ekki er gerð fullnægjandi grein fyrir því hvar 
fyrirhugaðri starfsemi Vísindagarða yrði fundinn nýr staður. 
Aðrar hugmyndir um uppbyggingu (s.s. bílastæðahús 
undir Skeifunni og byggingar meðfram Friðlandinu) virðast 
fremur handahófskenndar og tæplega til þess fallnar að 
skapa heildstæðan ramma um þá starfsemi sem gert er 
ráð fyrir í framtíðarsýn Háskólans. Ekki er gerð grein fyrir 
hvernig skipa mætti niður starfsemi einstakra fræðasviða á 
Háskólasvæðinu.

Hinar nýju byggingar sem gert er ráð fyrir í tillögunni virðast 
falla vel að núverandi byggðarmynstri Háskólasvæðisins 
hvað snertir hæð og umfang en hins vegar vantar að 
skilgreina betur innbyrðis tengsl bygginga til þess að 
tillagan gefi sterk fyrirheit um virkt og aðlaðandi umhverfi. 

Ef frá er talin hugmynd um Náttúruminjasafn austan Öskju 
og stækkun Þjóðarbókhlöðu er ekki sérstaklega gert ráð 
fyrir aukinni starfsemi menningarstofnana í tillögunni, né 
virðist hugað að þróunarmöguleikum þeirra stofnana sem 
fyrir eru á svæðinu.

Settar eru fram hugmyndir um umhverfisbætur á jöðrum 
svæðisins (t.d. við Hagatorg). Að öðru leyti er ekki 
fjallað um sóknarfæri sem felast kunna í náttúrugæðum 
svæðisins. 

Tillagan tekur á mörgum þáttum, er snyrtilega fram 
sett, en greinargerð hefði mátt vera hnitmiðaðri og 
skipulagshugmyndir betur rökstuddar til að geta talist 
heildstæð að inntaki og framsetningu.
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Tillaga nr. 2 auðkennd 41404
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Tillaga nr. 3, auðkennd 48664 

Höfundur: Gunnar Eyþórsson  

 

Höfundur: 
Gunnar Eyþórsson

 
Umsögn dómnefndar

Megininntak tillögunnar er skipting Háskólasvæðisins í 
ákveðna, vel tengda kjarna, sem hver hafi sín sérkenni. Ekki 
er gerð grein fyrir því hvernig umræddir kjarnar dreifast um 
skipulagssvæðið eða tengjast innbyrðis. 

Í tillögunni er gert ráð fyrir að Hringbraut sé lyft á móts 
við Bjarkargötu svo að hleypa megi gangandi og hjólandi 
umferð undir hana en fyrirkomulag Suðurgötu er óbreytt. 
Innra götukerfi svæðisins er endurmótað að hluta vestan 
Suðurgötu. Í tillögunni er gert ráð fyrir að reist verði tvö 
bílastæðahús á samkeppnissvæðinu, annað á eystri 
mörkum þess við Njarðargötu en hitt á vestari hlutanum, 
austan Háskólabíós. Mjög takmörkuð grein er gerð að 
öðru leyti fyrir fyrirkomulagi samgangna, ef frá er skilin 
megingönguleið milli bílastæðahúsanna tveggja.

Höfundur tilgreinir nýtingarhlutfall á nokkrum hluta 
samkeppnissvæðisins en hugmyndir um uppbyggingu eru 
að öðru leyti frekar brotakenndar. Í því samhengi hefðu 
merkingar á uppdráttum verið til bóta. Ljóst er þó að um 
töluverða uppbyggingu með blandaðri nýtingu er að ræða.

Lagt er til að Skeifunni sé breytt, m.a. með nýbyggingu 
sunnan hennar, og telja höfundar að það muni styrkja 
skipulag svæðisins og bæta tengingar við Norræna húsið 
en þær hugmyndir eru ekki rökstuddar að öðru leyti. 

Aukinni menningar- og safnastarfsemi er fundinn staður 
nyrst á svæðinu, beggja vegna Suðurgötu. Gert er ráð fyrir 
að ráðstefnuaðstaða verði byggð upp í tengslum við Hótel 
Sögu og Háskólabíó.

Byggðamynstrið virðist almennt fínlegt og það fellur að 
núverandi byggð. Fremur hóflegt byggingarumfang felur 
í sér möguleika á aðlaðandi umhverfi, s.s. torgmyndun 
austan Hótels Sögu og inngarði á austanverðu svæðinu, en 
fimm hæða bílastæðahús stinga nokkuð í stúf við annað í 
tillögunni og stefnu Háskólans varðandi bílastæði. 

Nokkuð skortir á skýrleika í framsetningu og víða er 
innbyrðis ósamræmi í texta sem dregur úr gæðum 
tillögunnar.
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Tillaga nr. 3 auðkennd 48644

HÚ
S Í

SL
EN

SK
RA

 FR
Æ

ÐA

ST
OF

NU
N 

VI
GD

ÍSA
R 

FI
NN

BO
GA

DÓ
TT

UR

BÍ
LA

ST
Æ

ÐA
HÚ

S

HÁSKÓLABÍÓ

HÓ
TE

L S
AG

A

SU
ÐU
RG
AT
A

HR
ING
BR
AU
T

HA
GA
TO
RG

VR
 I

VR
 II

RAUNVÍSINDA-

STOFNUN

EN
DU

R-
M

EN
NT

UN

LANDSBÓKASAFN 

ÍSLANDS HÁSKÓLABÓKASAFN

BIR
KI

M
EL

UR

DUNHAG
I

BÍLASTÆÐI

486641



10

Tillaga nr. 4, auðkennd 281808 

Höfundur: Örn Sigurðsson

Höfundur: 
Örn Sigurðsson, arkitekt

Umsögn dómnefndar

Umferðarmál eru þungamiðja tillögunnar og í henni er 
lögð áhersla á að að öll bílaumferð um svæðið hverfi, 
sem er nokkuð á kostnað annarra þátta sem forsendur 
samkeppninnar taka til. 

Lagt er til að Suðurgata verði sett í stokk frá Melatorgi að 
Hjarðarhaga og meginaðkoma að Háskólasvæðinu verði 
því frá Njarðargötu í austri og Birkimel í vestri og svo 
um hugsanlega brú yfir Skerjafjörð úr suðri. Ætla má að 
aftenging Suðurgötu við Melatorg skapi aukið umferðarálag 
á aðkomugötur, s.s. Birkimel við Hringbraut sem tengist 
fjölfarinni leið barna í skóla hverfisins. Í texta er nefnt að 
með því að fjarlægja gegnumakstur af svæðinu verði til 
fjöldi göngu- og hjólaleiða en þó er engin þeirra sýnd á 
skipulagsuppdrættinum. 

Auk Suðurgötu, er lagt  til að Hringbraut verði lögð í 
stokk frá Þorfinnstjörn að Melatorgi. Ekki er gerð grein 
fyrir hvernig þeim umferðarmannvirkjum yrði fyrir komið í 
borgarmyndinni. 

Gert er ráð fyrir mikilli uppbyggingu á samkeppnissvæðinu. 
Sérstaka athygli vekja randbyggingar norðan við 
Norræna húsið, auk fimm bygginga meðfram og austan 
Sæmundargötu, ásamt fjórum eins og hálfrar hæðar 
byggingum í Skeifunni. Dómnefnd telur þá staðsetningu 
ekki raunhæfa í ljósi sérstöðu svæðisins. Jafnframt er 
svæðið norðan fyrirhugaðra nýbygginga í Friðlandinu 
skilgreint sem helsta framtíðarútivistarsvæði Háskólans og 
geta randbyggingarnar þar þá varla heldur talist raunhæfar. 

Mjög víða er gert ráð fyrir randbyggingum og er álitamál 
hvort jafn einhæft byggingarform eigi við á svæðinu. Ekki 
kemur fram hvernig framangreint byggingarmagn skiptist 
niður á starfsemi Háskóla Íslands og annarra stofnana eða 
fyrirtækja á svæðinu. 

Í tillögunni segir að óhjákvæmilegt sé að endurskoða 
viðhorf gagnvart eldri byggingum og auðum reitum á 
svæðinu en útfærslan á þeirri hugmynd í tillögunni er ekki 
sannfærandi. Takmörkuð umfjöllun er um torg og græn 
svæði.

Stórbrotið yfirbragð tillögunnar með miklu byggingarmagni 
á viðkvæmum stöðum og í formi sem að mörgu leyti er 
framandi á Háskólasvæðinu dregur verulega úr líkum 
þess að heildaryfirbragð svæðisins uppfylli væntingar um 
aðlaðandi umhverfi.

Nokkuð skortir á að hugmyndir séu nægjanlega rökstuddar 
og greinargerð hefði mátt vera ítarlegri.
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Tillaga nr. 4 auðkennd 281808
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Tillaga nr. 5, auðkennd 12388 

Höfundar: ASK arkitektar ehf

2.-3. sæti

Höfundar: 
ASK arkitektar ehf.

Teymi: 
Þorsteinn Helgason, arkitekt FAÍ 
Gunnar Örn Sigurðsson, arkitekt FAÍ 
Vilborg Guðjónsdóttir, arkitekt FAÍ 
Páll Gunnlaugsson, arkitekt FAÍ 
 
Aðstoð: 
Guðmundur Ingi Úlfarsson, grafískur hönnuður 
Una Eydís Finnsdóttir, arkitekt FAÍ

Umsögn dómnefndar

Tillagan sýnir svæði Háskóla Íslands sem hluta af 
borgarmyndinni. Í henni er leitast við að sýna heildstæða 
mynd og þar er gert ráð fyrir blöndun og mikilli þéttingu 
byggðar. Sýnd er mikil uppbygging á svæðinu og stórir 
byggingamassar eru brotnir niður en lítt hugað að grænum 
dvalarrýmum ef frá er talinn „Háskólagarður“  og svæðin í 
kringum Norræna húsið og Öskju. 

Tekið er tillit til þeirrar atvinnu- og menningarstarfsemi 
sem fyrir er á svæðinu og settar fram tillögur að frekari 
uppbyggingu. Hins vegar kemur ekki nægilega skýrt 
fram í tillögunni hvernig uppbyggingu fræðasviðanna 
(Hugvísindasviðs, Félagsvísindasviðs, Menntavísindasviðs 
og Verkfræði- og náttúruvísindasviðs) verði háttað eða 
tengingu við Heilbrigðisvísindasvið. 

Í tillögunni er lögð áhersla á tengsl við fyrirhugaða 
byggð í Vatnsmýri og þau sýnd á sannfærandi hátt og 

gerð er grein fyrir tengingum við miðborg og Vesturbæ. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir tengingum með uppbroti á 
yfirborði Hringbrautar og undirgöngum. Gott flæði er á 
milli svæðanna austan og vestan Suðurgötu, sem gerð 
er að borgargötu, eins og gert er ráð fyrir í aðalskipulagi 
Reykjavíkur.

Gert er ráð fyrir bílastæðum víða á svæðinu en í kjöllurum 
á nýbyggingum. Á myndum eru sýnd samgöngukerfi við 
og innan svæðisins og er um það fjallað að hluta til í 
greinargerð en myndirnar eru ekki skýrðar og þá vantar að 
fjallað sé um almenningssamgöngur. 

Höfundar nýta sér eldri hugmyndir um skipulag svæðisins 
og aðlaga þær að núverandi byggð og fyrirliggjandi 
skipulagi. Skipulagi Vísindagarða er breytt og gert ráð fyrir 
að starfsemi þeirra dreifist um allt samkeppnissvæðið. 

Í tillögunni er Skeifan aflögð í núverandi mynd án 
rökstuðnings og gerðar tillögur um „Háskólagarð“ á 
þessu svæði og nýbyggingar við hann, sem og fyrir 
aftan Aðalbyggingu. Stúdentagörðum er m.a. komið 
fyrir inn á milli höfuðbygginga háskólasvæðisins en 
óheppilegt er að þeim sé komið fyrir á svæðum sem 
verða að teljast lykilsvæði fyrir kjarnastarfsemi Háskólans.  
Umhverfisgæðum er einkum lýst í grænu belti sem lendir 
að stórum hluta utan samkeppnissvæðis. Friðlandið er látið 
halda sér en þó er gert ráð fyrir uppbyggingu í vesturjaðri 
þess og verður það að teljast umdeilanlegt. 

Grafísk framsetning tillögunnar er nokkuð skýr en skýringar 
vantar á uppdrætti og sjaldnast er gerður greinarmunur 
á hvað tilheyrir samkeppnissvæðinu og hvað ekki. Í 
greinargerð hefði mátt gera skýrari grein fyrir hugmyndum 
og um leið rökstyðja þær betur. 
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2.-3. sæti tillaga nr. 5 - auðkennd 12388
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Tillaga nr. 6, auðkennd 00112 

Höfundur: Þorgeir Pálsson 

Höfundur: 
Þorgeir Pálsson

Umsögn dómnefndar

Tillagan tekur einungis til hluta samkeppnissvæðisins og 
kemur því ekki til greina til verðlauna.

Í tillögunni er lagt til að sett verði á laggirnar flugsafn í 
Reykjavík á Fluggarðasvæðinu. Hugmyndin gengur út á að í 
safninu verði sýnd módel af flugvélum og umhverfi þeirra í 
stað þess að hýsa og sýna flugvélar í raunstærð. 

Tillagan er sett fram með skýrum hætti og er vel rökstudd.
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Tillaga nr. 6 auðkennd 00112

Margir áratugir eru síðan hugmyndir um að koma upp flugsafni í Reykjavík voru fyrst 
lagðar fram. Í skipulagshugmyndum frá árinu 1986 var t.d. gert ráð fyrir að húsnæði og 
svæði fyrir þetta safn yrði byggt norður af skrifstofum Flugleiða á Reykjavíkurflugvelli. Í lok 
tíunda áratugar komu svo fram hugmyndir borgarstjóra um að koma upp herminja og 
flugsafni í Nauthólsvík, þar sem enn standa nokkrir braggar frá stríðsárunum. Þessar 
hugmyndir voru útfærðar á deiliskipulagi flugvallarins, sem tók gildi á árinu 1999. Eins 
og oft áður varð þó ekkert úr framkvæmdum einkum vegna fjárskorts. Hinsvegar hefur 
vonin um aðkoma upp slíku safnið ekki dvínað því forsendur slíks safns í Reykjavík hafa 
ekki minnkað þrátt fyrir mikla og lofsverða uppbyggingu Flugsafns Íslands á 
Akureyrarflugvelli. Þetta helgast af því að svo stór hluti flugsögu Íslands tengist 
Vatnsmýrinni og Reykjavíkurflugvelli eftir að hann var byggður af breska flughernum á 
árunum 1940-41. Saga heimsstyrjaldarinnar síðari er líka samofin flugvellinum. Skilningur 
hefur aukist á því að þessi saga megi ekki hverfa í gleymsku og dá heldur beri að halda 
til haga þeim munum, ljósmyndum og atburðum sem mynda þessa sögu. Þessi saga 
er snar þáttur í uppbyggingu lýðveldisins á árunum eftir heimsstyrjöldina og höfðar mjög 
til erlendra gesta sem sækja landið heim hundruðum þúsunda saman.

Mörg rök hníga til þess að á Fluggarðasvæðinu sé kjörið að koma upp Flugsafni í 
Reykjavík. Staðurinn er á næsta leiti við þann stað þar sem flugvél hóf sig í fyrsta sinn á 
loft á Íslandi 6. september árið 1919. Minnisvarði um þennan atburð stendur reyndar 
rétt norður af Fluggarðasvæðinu. Á þriðja áratug aldarinnar var stundað merkilegt 
veðurmælingaflug á vegum hollenska ríkisins frá Vatnsmýrinni.  Sá litli flugrekstur, sem 
var stundaður af einkaaðilum á síðari hluta þriðja áratugarins fór fram í Vatnsmýrinni og 
þar hófst lokaátakið í að byggja upp flug á Íslandi til langframa. Þá hefur 
Flugsögufélagið um áratuga skeið haldið uppi mikilvægri starfsemi við að safna og 
gera upp sögulegar flugvélar og muni á þessum stað. Eftir að Reykjavíkurflugvöllur var 
byggður var hann um langt árabil aðalflugvöllur Íslands, sem nánast öll íslensk 
flugstarfsemi byggðist á. Auk þessarar sögu er þessi staður óvenju vel tengdur við aðra 
áhugaverða viðkomustaði fyrir erlenda og innlenda ferðamenn og gesti, þ.e. Háskóla 
Íslands, Þjóðminjasafninu, Norræna húsinu, Öskju, Íslenskri erfðagreiningu og svo mætti 
lengi telja. Hann er innan þægilegrar göngufjarlægðar frá miðbænum og leiðin liggur 
í gengum háskólasvæðið og votlendis- og fuglaparadís við Norræna húsið.

Ljóst er að Flugsafn í Reykjavík mundi ekki byggjast á að koma upp stóru rými til að hýsa 
og sýna stórar flugvélar. Til þess er einfaldlega ekki landrými. Því er sú hugmynd lögð 
fram hér að fara aðra leið en þá sem liggur að baki Flugsafni Íslands á Akureyri, sem 
hefur yfir að ráð stóru og mjög myndarlegu flugskýli, sem hýsir stórar flugvélar, allt upp í 
Fokker F-27. Hugmyndin er að leggja áherslu á að koma upp aðgengilegri sýningu af 
fortíð, nútíð og framtíð íslenskra flugmála með því að leggja höfuðáherslu á módel af 
flugvélum og umhverfi þeirra. Í þessu sambandi er mjög fýsilegt að líta til 
Samgöngusafnsins í Luzern í Sviss, Verkehrshaus Luzern, sem samanstendur af flugsafni, 
járnbrautasafni og bílasafni.  Þetta safn er mjög glæsilegt og er sótt af ferðamönnum, 
þeim sem búa í kantónunni og ekki síst barna og unglingaskólum sem koma í hópum 
til að fræðast um svissneska flugsögu og flugiðnaðinn.  Pilatus og RUAG 
flugvélaverksmiðjurnar eru þarna á næsta leiti og veita tengingu við framleiðslu á sviði 
flugtækni.

Meðfylgjandi myndir eru flestar teknar í framangreindu flugsafni í Luzern. Í 
aðalsýningarsal eru nokkrar gamlar og mjög flottar flugvélar eins og sérstaklega rauð 
Lockheed Orion flugvél sem Svissair notaði fyrir hraðferðir með farþega til helstu borga 
í Evrópu á fyrri hluta fjórða áratugar síðustu aldar. Líkön af fólki, sem er klætt eftir tísku 
þessa tíma, er komið fyrir við flugvélina til að skapa stemmningu þess tíma. Flugsagan 
er sýnd að stórum hluta með flugmódelum, sem komið er fyrir í glerkössum, sem eru 
afar smekklega lýstir upp. Útskýringar og ýmsir hlutir eru líka settir í kassana sem gera 
efninu mjög góð skil án þess að krefjast leiðsögumanns.  Þá hafa þrívíð líkön af umhverfi 
flugvalla á árum áður verið smíðuð. Þau gefa einstaklega trúverðuga mynd af hvernig 
flug var stundað í Sviss í byrjun flugaldar. Þessar uppsetningar eru þó ekki plássfrekar en 
kalla á vandaða módelsmíði.  Stór veggmynd af flugvellinum í Zürich gefur góða 
heildarmynd af því hvernig slíkt mannvirki er byggt upp og hvernig það virkar sem 
mikilvægur hluti af innviðum samfélagsins. Fjöldamörg dæmi eru um það í flugsafninu 
í Luzern hvernig nota má nútíma tölvu- og myndtækni til að setja fram upplýsingar á 
aðgengilegan hátt.

Það er mjög við hæfi að Háskóli Íslands leggi áherslu á að halda á lofti hlutverki flugsins 
fyrir íslenskt þjóðfélag, sem í dag er forsenda þess að Ísland sé sjálfstætt ríki í samfélagi 
þjóðanna.  Einn af brautryðjendum íslenskra flugmála var Alexander Jóhannesson 
prófessor og síðar rektor Háskóla Íslands. Alexander átti langstærstan þátt í að koma 
Flugfélagi Íslands hinu öðru á fót árið 1928. Flugfélagið Lufthansa kom að þessari 
stofnun með myndarlegum hætti og lagði til flugmenn og þekkingu á flugrekstri, sem 
var forsenda fyrir þeim árangri, sem þetta flugfélag náði á tæplega fjögurra ára ferli. 
Þótt rekstur þess legðist af árið 1931 vegna kreppunar miklu var hann forboði þess sem 
koma skyldi. Í bók, sem Alexander gaf út árið 1933 lýsir hann framtíðarsýn sinni um flug 
á Íslandi þar sem hann segist sjá fyrir sér að stórar flugvélar komi til landsins og „dragi 
arnsúg á flugnum“.  Þær hefji sig síðan til flugs á ný og hverfi á vesturátt. Jafnframt fljúgi 
minni flugvélar milli staða á landinu og tengi þannig saman hinar fjarlægustu byggðir. 
Hér er ekkert minna á ferðinni en ótrúlega nákvæm lýsing á því hvaða árangri íslenskur 
flugrekstur átti eftir að ná á næstu hálfri öld. Þessari sögu eins og mörgum öðrum slíkum 
þarf að halda á lofti og hjálpa þeim sem ungir eru til að byggja upp nýjar hugmyndir 
og markmið, sem eru til þess fallin að tryggja áframhaldandi sigurgögnu íslenskra 
flugmála. Flugsafn í Vatnsmýrinni væri vel til þess fallið að halda þessari sögu á lofti en 
jafnframt til að vísa veginn til framtíðar með því að vekja athygli og áhuga ungu 
kynslóðarinnar á þessari heillandi atvinnugrein. Rannsóknir tengdar flugi gætu líka átt 
vel heima í tengslum við slíkt safn, sem mundi verða eftirsóttur staður fyrir erlenda 
ferðamenn til að kynnast landi og þjóð.

FLUGSAFN
Í  R E Y K J AV Í K

Lockheed Orion flugvélar voru notaðar til að veita framúrstefnuleg hraðþjónustu í farþegaflugi 
milli nokkurra borga í Evrópu í byrjun fjórða áratugs síðustu aldar.

Þrívítt líkan af umhverfi flugvallar á árum áður sýnir vel framþróuninni í gerð flugvalla og 
flugvéla.

Þotuhreyfill er til þess fallinn að minna á eina meginforsendu þess að milljónir mann geta 
ferðast milli staða á hveju ári á örskömmum tíma og af miklu öryggi.

Margar áhugaverðar ljósmyndir eru til frá 
Reykjavíkurflugvelli á stríðsárunum og eftir 
að Íslendingar tóku við rekstri hans.

Myndir frá því er Bretar afhentu  íslenska 
ríkinu Reykjavíkurflugvöll til umráða þann 6. 
júlí 1946.

Gamlar flugvélar vekja alltaf athygli m.a. 
vegna þess að þær draga fram þær miklu 
framfarir, sem urðu á stuttum tíma í hönnun 
flugvéla.

00112
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Samþykki dómnefndar á 
niðurstöðum


