
Hagkvæmar íbúðir Þorpsins vistfélags ehf. í Gufunesi. 

-greinargerð til væntanlegra kaupenda um íbúðir, lóð og umhverfi 

Hugmyndafræði Þorpsins vistfélags er sú að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir fólk sem vill eignast þak yfir 
höfuðið án þess að þurfa að ráðstafa nær öllum framtíðartekjum sínum til margra áratuga í húsnæði. Við 
gerum hlutina öðruvísi til að ná niður byggingakostnaði á sama tíma og við bjóðum fólki að taka þátt í 
uppbyggingu vistvæns samfélags sem byggir á deililausnum, samvinnu fólks og samstarfi.  
 

• Íbúðir Þorpsins eru úr verksmiðjuframleiddum einingum sem styttir byggingartímann og lækkar 
kostnað. 

• Íbúðir Þorpsins eru allar eins í grunnin, sem lækkar byggingarkostnað. 

• Verkefninu er áfangaskipt sem lækkar fjármagskostnað. 

• Þorpið selur sínar íbúðir beint til kaupenda án milliliða, sem lækkar markaðs- og sölukostnað. 

• Þorpið semur við eitt verktakafyrirtæki um verkið sem dregur úr áhættu og minnkar flækjustig. 

• Þorpið  leggur höfuðáherslu á góða hönnun íbúða. Í okkar íbúðum eru engir gangar og 
geymslurými er í sérstökum skápum en ekki sérherbergi. Þannig getum við minnkað hverja íbúð 
um 10 fermetra án þess að rýra gæði hennar. 

• Þorpið leggur áherslu á einfaldar en góðar lausnir. 

• Þorpið leggur áherslu á mikla sameign og grænan lífsstíl, hvað varðar umhverfis- og 
samgöngumál. 

 
Byggð Þorpsins í Gufunesi er brotin upp í þriggja til fimm hæða þyrpingu íbúðarhúsa sem hverfist um 
miðlægt torg og garða. Íbúðir eru  samtals 137.  Göngustígar í nágrenni eru tengdir inn og í gegnum í 
svæðið. Byggðinni er skipt upp í 3 áfanga. Áhersla er á vandaða hönnun og góða rýmisnýtingu íbúðanna 
sem eru af fjórum gerðum; stúdíó, tveggja, þriggja og fjögurra herbergja. Þrír stiga- og lyftukjarnar eru í 
íbúðarhúsunum og eru þau tengd saman um svalaganga og brýr. Byggðin hefur létt yfirbragð og er 
fjölbreytt í lita- og efnisvali. Um er að ræða 5 íbúðarhús, 3ja hæða í suðurhluta og 4ra hæða í vestur- og 
miðhluta og 5 hæða í austurhluta lóðarinnar. Staðsetning húsa innan hverfisins er ákvörðuð eftir 
veðurfræðilegri ráðgjöf til að mynda skjól um sólríka garða og torg. 
 
Húsin eru verksmiðjuframleidd úr steyptum einingum sem gerðar eru innanhúss við bestu aðstæður. 
Burðarkerfi húsanna er byggt upp með forsteyptum svokölluðum samlokueiningum í útveggjum. 
Undirstöður eru forsteyptar en botnplata er staðsteypt. Innveggir á milli íbúða og íbúða og gangs eru úr 
forsteyptum einingum. Einangrun útveggja er forsteypt í samlokuútveggjaeiningarnar. Gluggar og hurðir 
eru úr timbri, formálaðir og settir í eftirá. Svalir og svalagangar eru úr forsteyptum einingum sem sitja á 
stálsúlum. 
 
Í fyrsta áfanga eru 45 íbúðir, 41 íbúð í öðrum áfanga og 51 íbúð í þeim þriðja. Sameiginleg sameign allra 
áfanga eru byggðir í öðrum áfanga utan hjóla- og vagnagreymslu sem er byggð samhliða þriðja áfanga. 



 
Í fyrsta áfanga er 5 hæða fjölbýlishús með 45 íbúðum. Húsin eru hvert með sínu litaþema, brotin upp með björtum 
máluðum flötum. Þetta fyrsta hús verður í gulum og grænum litum sem kallast á við hvíta og gráa fleti. Gaflar eru 
mynstruð sjónsteypa og mynda með þakkanti ramma utan um húsið. Svalagangar vísa í austur með fjölbreyttu 
efnisvali í handriðum. Svalir vísa í vestur fyrir síðdegis- og kvöldsól. 

 
Hverfi Þorpsins: 
Íbúðir Þorpsins eru á sjávarlóð nyrst í nýju hverfi í Gufunesi. Frá lóðinni er glæsilegt útsýni yfir 
Geldinganes og Viðey. Í hverfinu og meðfram lóðinni verða göngu- og hjólastígar á borgarlandi meðfram 
ströndinni sem tengjast grónum íbúðasvæðum í Grafarvogi fyrir sunnan og ofan þessarar nýju byggðar. 
Megin stígar innan lóðar eru malbikaðir, við aðkomu og innganga eru stéttar hellulagðar. Lögð er áhersla 
á algilda hönnun þar sem aðgengi allra er tryggt. Gert er ráð fyrir trjágróðri við megin gönguleiðir og til 
rýmismyndunar við dvalarsvæði.  
 
Íbúðarhúsin mynda garðrými fyrir skjólgott torg, leikvöll, boltavelli og grasfleti. Torgið verður við 
aðalinngang hverfisins við sameiginleg rými íbúa. Leik- og dvalaraðstaða er norðan megin gegnt 
ströndinni þar sem gert er ráð fyrir sparkvelli og götuboltasvæði. Tekið er tillit til sólarátta og byggð 
skipulögð þannig að garðrýmin eru í góðu skjóli fyrir veðri og vindum. Lögð er áhersla á sameiginlegan 
frágang allra garðrýma. Við íbúðarbyggðina eru matjurtagarðar til afnota fyrir íbúa til ræktunar. Þar verður 
heimilt að gera vermireiti og gróðurskýli. 
 
Sérnotafletir verða fyrir íbúðir á jarðhæðum og á svölum á efri hæðum sem snúa í suður eða vestur. 
Verandir á sérafnotareitum eru með föstu hellulögðu yfirborði og heimilt er að gróðursetja runnagróður við 
sérafnotareiti.  
 



 
Hverfið er bíllaust en bílastæði eru í borgarlandi austan þess við fyrsta breiðstræti borgarinnar. Gengið er inn í hverfið við 
suðausturhorn þess, gengt göngu- og hjólastíg sem liðast upp brekku og tengist stígakerfi Grafarvogs fyrir ofan. Við innganginn er 
sólríkt miðlægt torg fyrir framan sameigileg rými þar sem er veislusalur/kaffihús/vinnurými, sameiginlegt þvottahús og pósthús/búr 
fyrir aðsendan mat og vörur. Við torgið er leiksvæði fyrir yngri börn, en sparkvöllur og götuboltasvæði er í garði á móti sjó. Handan 
götunnar eru grænmetisgarðar fyrir íbúa þorpsins og sérstök deilibílastæði. Á torginu er einnig hjóla- og vagnageymsla. 
Myndin sýnir einnig afstöðu hverfisins til sjávar en fyrir hverfinu miðju er falleg klettasnös með fjöru beggja vegna í um 30 metra 
fjarðlægð frá byggðinni. 
 
Íbúðir: 
Íbúðirnar eru af fjórum stærðum. Þær eru vandaðar og mikil áhersla á góða hönnun þannig að hver 
fermetri nýtist. Hönnuðir eru Yrki Artitektar sem hafa mikla reynslu af hönnun lítilla íbúða, t.d. fyrir 
Félagsstofnun stúdenta og Bjarg, leigufélag. Íbúðirnar eru staðlaðar, allar eins í grunninn, úr steyptum 
einingu frá Steypustöðinni sem lækkar byggingakostnað og styttir verktíma. 
 
Verð íbúða: 
Verð íbúða er fast, miðað við fullfrágengna íbúð til afhendingar með ljósum, tækjum og búnaði, bundið 
byggingavísitölu í desember 2019. Hverri íbúð fylgir umfangsmikil sameign (vinnuaðstaða, veislusalur, 
pósthús og þvottahús) ásamt aðgengi að deilibílum og matjurtagörðum fyrir þá sem slíkt kjósa. 
Verkið er unnið af einu traustasta verktakafyrirtæki landsins, Eykt hf., á föstum verðum sem 

endurspeglast í föstu verði til kaupenda.  

Íbúðargerð   Stærð í birtum fermetrum    Verð 

Stúdíóíbúð   30,5 m2 auk hlutdeildar í sameign    18,8 mkr. 

Tveggja herbergja íbúð  46,8 m2 auk hlutdeildar í sameign   26,8 mkr. 

Þriggja herbergja íbúð  55,5 m2 auk hlutdeildar í sameign   31,3 mkr. 

Fjögurra herbergja íbúð  64,3 m2 auk hlutdeildar í sameign   36,1 mkr. 

Hvað er innifalið í verði? 

Verð íbúða er fast, sbr. ofangreint og eru íbúðir fullfágengnar með tækjum og búnaði. Engin aukagjöld 

eða þóknanir eru innheimt við gerð kaupsamnings milli Þorpsins og kaupenda. Kaupendur greiða 

einungis kostnað við þinglýsingu skjala hjá sýslumanni. 



Innri gerð íbúða, tæki og búnaður: 

Gengið er inn af svalagöngum úr austri eða að norðan í forstofu með fatahengi og skáp. Í stúdíóíbúðum 

er gengið úr forstofu inn á bað eða í alrými en í fjölskylduíbúðum er gengið úr forstofunni inn í alrými með 

eldhúsi á aðra hönd en stofu á hina. Svalir snúa í suður eða vestur. Úr alrými er gengið inn á bað og í 

herbergi. Hjónaherbergi er með rennihurðum en aðrar hurðar inn á svefnherbergi og bað eru hefðbundar. 

Íbúðin, innveggir og loft verða sandspörtluð og hvítmáluð við afnendingu. Baðherbergið er með 

sturtuhorni, klósetti og vaski með skáp undir. Tenglar eru fyrir þvottavél og þurrkara. Á gólfum er 

harðparket, nema á baði þar sem er vínyldúkur og í anddyri þar sem eru flísar.  

  

Áhersla er á góða nýtingu í íbúðunum, enda er hvorki sérstök geymsla né gangur í þeim. Þar er hins vegar rúmgott 

alrými og gott skápapláss. Gluggi er í eldhúsi milli borðs og efri skápa til að ná gegnumbirtu í alrýmið. 

Innréttingar verða frá Ikea eða af sambærilegum gæðum. Hreinlætistæki, ljós og tæki í eldhús eru frá Ikea 

eða Ísleifi Jónssyni. Ítarlega verður gerð grein fyrir þessum atriðum í skilaýsingu sem kaupendur fá í 

hendur áður en kaupsamningur er gerður með tegundarnúmerum og myndum. 



 

Tölvugerð mynd af eldhúsi í alrými. Frá því myndin var gerð hefur eldhúsið verið breikkað og uppröðun breytt. 

Af stærri tækjum þá er helluborð MATMASSIG glass ceram hob 59 black frá IKEA, vörunúmer 10368823, 

veggofn er MATÄLSKARE forced air oven stainless steel frá IKEA, vörunúmer 40368765 og vifta LAGAN 

frá IKEA, vörunúmer 50304589. Fyrirvari er um gerð og tegundarnúmer tækja fram til þess að skilalýsing 

verður gefin út, en ef breytingar verða er um sambærileg gæði að ræða. 

   

Helluborð, ofn og vifta í eldhúsi eru frá IKEA. 

Aðkoma: 
Aðkoma gangandi í íbúðarhús eru á þremur stöðum en aðalinngangur inn í hverfið er í suðausturhorni 
þess. Inngangar eru staðsettir í góðum tengslum við göngustíga og með gott aðgengi í miðlægan garð. 
Inngangar í íbúðir eru um svalaganga norðan eða austan megin við íbúðarhús. 
 
 
 



Sameiginleg aðstaða og torg: 
Sameiginleg fjölnota rými/vinnurými/veislusalur er á jarðhæð við miðlægt hellulagt sólríkt torg. Þetta rými 
nýtist á daginn sem vinnusetur fyrir íbúa (co-working space), en sem kaffihús eða veislusalur á kvöldin og 
um helgar. Fyrir utan kaffihúsið, á hellulögðu torgi, er sameiginlegt grill. Við torgið er einnig sameiginlegt 
þvottahús. Að auki er gert ráð fyrir að í hverri íbúð sé möguleiki á lögnum fyrir þvottavél og þurrkara á 
baði. Pósthús/deilibúr er einnig við torgið þar sem eru póstkassar íbúa ásamt móttökuhólfum fyrir 
aðsendan mat og vörur. 
 
Hjóla- og vagnskýli: 
Léttbyggð, upphituð og einangruð hjóla- og vagnaskýli, fyrir samtals 120 hjól, eru á einum stað í inngarði 
og tengjast megin aðkomuleiðum. Í hjólageymslu verða tenglar til hleðslu rafhjóla. 
 
Sorphirða:  
Sameiginleg sorpskýli eru staðsett á þremur stöðum í góðum tengslum við megin aðkomuleiðir.  
 
Geymslur, þvottahús og inntaksrými: 
Geymslur íbúða eru sérstakir geymsluskápar í hverri íbúð.  
 
Bílastæði: 
Bílastæði eru skv. ákvæðum deiliskipulags í nýju breiðstræti sem liggur að byggðinni. Auk stæða í 
almenningsrými eru 7 sérstæði fyrir deilibíla sem íbúar munu hafa aðgang að. 
 
Skipulag og framtíðarsýn fyrir Gufunes 

Deiliskipulag fyrir Gufunes, nýjasta hverfi Reykjavíkur, byggir á verðlaunatillögu hollensku 

arkitektastofunnar jvantspijker + Felixx sem árið 2016 hreppti fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni um 

Gufunessvæðið. Í vinningstillögunni segir að Gufunes eigi að verða eins konar ventill fyrir ungt fólk sem 

kýs grósku og borgarbrag í stað úthverfa. Tillagan nýtir óhefluð umhverfisgæði og staðaranda sem grunn 

að samfélagi þar sem tækifæri, hagkvæmni og upplifun verða í forgrunni. 

Leiðarljós ogarkmið uppbyggingar nýs hverfis í Gufunesi eru: 

• Þjóna starfsemi sem hentar illa innan borgarmarkanna / miðbæ Reykjavíkur . 

• Losa um pressu sem m.a. ferðamannaiðnaðurinn setur á miðborgina og önnur nærliggjandi 
svæði. 

• Skapa jákvæðar forsendur fyrir skapandi iðnað, frumkvöðlastarfsemi, menningu og atburði á sviði 
tónlistar, kvikmynda, lista, hönnunar og tísku, ásamt sprotafyrirtækjum og öðrum smágerðum og 
hreinlegum atvinnurekstri. 

• Þjóna ævintýralegum frumbyggjum og ungum fjölskyldum sem kann að meta óhefluð séreinkenni 
svæðisisins og kýs að búa í suðupotti borgarbragsins. 



 
Ylströnd verður við höfnina í um 500 metra fjarlægð frá Þorpinu og tengist því með göngu- og hjólastíg 

sem liggur með sjónum. 

Í Gufunesi verður blönduð byggð fyrir íbúðir, smærri atvinnurekstur, skapandi iðnað, menningu, menntun, 

sýningar- og atburði, ferðamannaiðnað og sjálfbærar samgöngur. Gufunesið verður þannig einstakt hverfi 

í borginni þar sem iðnaðarmannvirki, manngert landslag, afþreying- og útivist og stórfengleg fjallasýn við 

sjávarsíðu mynda órjúfanlega heild. 

 

 

Hér má sjá afstöðumynd nýs hverfis í Gufunesi. Sundahöfn til vinstri en Grafarvogurinn til hægri. Hverfið verður m.a. 

tengt við miðbæinn með vatnastrætó/ferju sem mun ganga frá bryggjunni í Gufunesi. Göngu og hjólastígur liggur frá 

torginu í Þorpinu upp í Grafarvog. 

Þorpið er samkvæmt skipulagi hluti af grænu íbúðarsvæði við sjó. Uppbygging reitsins einkennist af 

þyrpingu fjölbýlishúsa af ýmsum stærðum, byggingargerðum og hæðum. Leitast er við að skapa 



aðlaðandi umhverfi með samfélagslegri blöndun. Rammi hverfisins er samfellt, grænt svæði sem tengir 

saman stök hús og húsaþyrpingar. Andrými þetta er aðgenglegt fótgangandi og hjólandi ásamt 

sameiginlegum svæðum, s.s. matjurtargörðum, leiksvæðum, grillaðstöðu o.s.frv. Allar íbúðarbyggingar 

eiga það sameiginlegt að tengjast græna svæðinu á afgerandi hátt, bæði með göngu- og hjólastíg 

meðfram strandlengjunni, sjónásum og aðalinngöngum húsa. Allar íbúðir á jarðhæð fá verönd sem skilur 

að almennings- og einkarými. Meginaðkoma bílaumferðar er um breiðgötu sem liggur á milli 

athafnasvæðis til suðurs og íbúðarsvæðis við sjó til norðurs. Í breiðgötunni er gert ráð fyrir töluverðu 

magni bílastæða á yfirborði sem skapar jákvæðar forsendur fyrir hagkvæmar íbúðargerðir. Áhersla er 

lögð á unga byrjendur á íbúðamarkaðinum, virka íbúaþátttöku, deilihagkerfi og umhverfismál.

 

Í Gufunesi er þegar risin miðstöð kvikmyndagerðar á Íslandi, þar sem RVK Studios, Kukl og fjöldi annarra 

kvikmyndatengdra fyrirtækja er með starfsemi sína. Svona sjá hönnuðir hverfisins framtíðarskipulag þess fyrir sér. 

Verkefni Reykjavíkurborgar um hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. 

Þorpið í Gufunesi er hluti af verkefni Reykjavíkurborgar til að auðvelda ungu fólki að eignast sitt fyrsta 

húsnæði. Forgang að kaupum/leigu á íbúðum hafa einstaklingar á aldrinum 18-40 ára. Seljist íbúð ekki til 

framangreinds forgangshóps innan þriggja vikna frá auglýsingu í fjölmiðlum (þ.m.t. vefmiðlar) er heimilt að 

selja hana á almennum markaði. Við endursölu skal þess gætt að söluverð á hvern brúttófermeter íbúðar 

haldist í sömu hlutföllum milli upphaflegs kaupverðs og almenns söluverðs fjölbýlishúsa í hverfinu eins og 

það mælist í „söluverði íbúðarhúsnæðis eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu eftir ársfjórðungum“ hjá 

Þjóðskrá.  



 


