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AÐDRAGANDI
Á 20 ára afmæli Mosfellsbæjar samþykkti bæjarstjórn 
á  sérstökum hátíðarfundi  (471. fundi bæjarstjórnar) 
fimmtudaginn 9. ágúst 2007 að láta gera ævintýragarð 
fyrir börn og ungmenni á svæðinu milli Varmár og Köldu-
kvíslar neðan Vesturlandsvegar. Tillagan var borin upp og 
samþykkt samhljóða, og nefndum bæjarins falið að vinna 
að stefnumótum fyrir garðinn og kynna bæjarstjórn.  

Fagnefndir fjölluðu í framhaldinu um umræddan 
ævintýragarð þar sem sú skoðun kom fram að æskilegt 
væri að fá stóran hóp að þeirri hugmyndavinnu, bæði 
stofnanir og íbúa Mosfellsbæjar. Af þeim sökum var 
auglýst eftir hugmyndum frá bæjarbúum og öðrum 
áhugasömum aðilum, um hugsanlega uppbyggingu 
garðsins. Margar fjölbreyttar tillögur bárust bænum og í 
framhaldi var ákveðið að ráðast í hugmyndasamkeppni.

MARKMIÐ MOSFELLSBÆJAR
Markmið hugmyndasamkeppninnar var að fá fram 
raunhæfar og spennandi tillögur um hönnun og innihald 
ævintýragarðs sem nýttist allri fjölskyldunni til 
fjölbreyttrar útvistar og ánægju allt árið um kring.  

Tillögur skyldu bera með sér vandað og fallegt 
heildaryfirbragð útivistarsvæðis sem fellur vel að 
umhverfi sínu og tækju mið af helstu sérkennum 
bæjarins, s.s. nálægð við fallega og ósnortna náttúru. 
Taka skyldi mið af tengingu svæðisins við núverandi 
stígakerfi Mosfellsbæjar, íþróttasvæðið að Varmá, 
hesthúsahverfi á Varmárbökkum, íþróttasvæðið á 
Tungubökkum og Varmárskóla.
Ævintýragarðurinn á að vera opinn almenningi og 
aðgangur ókeypis. Aðgengi og uppbygging á svæðinu mun 
taka mið af þörfum fatlaðra.

SJÓNARMIÐ  DÓMNEFNDAR
Við mat á tillögum lagði dómnefnd áherslu á hagkvæmni, 
notagildi, og raunhæfni einstakra tillagna í framkvæmd. 
Dómnefnd lagði jafnframt ríka áherslu á samtvinnun 
íþrótta- og frístundasvæða í nágrenni Ævintýragarðsins, 
og sömuleiðis náttúruleg svæði í og við garðinn, með 
þeirri afþreyingu og frístundarstarfi sem fyrirhugað er 
í garðinum sjálfum.

Gera yrði ráð fyrir að uppbygging á svæðinu verði 
áfangaskipt og að tillögur að áfangaskiptingu væru hluti 
af hugmyndasamkeppni. 

Dómnefnd mat tillögur út frá umhverfissjónarmiðum, 
þ.e. áhersla var lögð á vistvænar lausnir í samræmi við 
markmið Staðardagskrár 21.

TEGUND OG TILHÖGUN SAMKEPPNI
Samkeppnin var almenn hugmyndasamkeppni og opin 
öllum til þátttöku. Hún var auglýst með opnuauglýsingu 
í Fréttablaðinu þann 19. janúar 2009 og var skilafrestur 
tillagna til 1. apríl 2009.

Mosfellsbær var fyrst og fremst að lýsa eftir grundvallar-
hugmyndum til lausnar ákveðins viðfangsefnis, en 
útfærsla þurfti ekki nauðsynlega að vera fyrirhuguð 
í framhaldi af keppni. Leitað var eftir raunhæfum, 
spennandi og fjölbreyttum hugmyndum að ævintýragarði 
fyrir alla fjölskylduna.

Dómnefnd ákvað að veitt yrðu verðlaun eigi lægri en kr. 
4.000.000. Upphæðinni yrði skipt í þrennt, 1. verðlaun 
fyrir bestu tillöguna, auk viðurkenninga fyrir 2. og 3. 
bestu tillöguna.

Verðlaun eru sem hér segir:
1. verðlaun: kr. 2.000.000
2. verðlaun: kr. 1.200.000
3. verðlaun: kr.    800.000

Auk þess áskildi dómnefnd sé heimild til að verðlauna 
sérstaklega athyglisverðar tillögur.

Framangreindar upphæðir eru án virðisaukaskatts.

 

DÓMNEFND
Dómnefnd var skipuð þremur fulltrúum 
Mosfellsbæjar ásamt fulltrúum frá Arkitektafélagi Íslands 
(AÍ) og Félagi íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA).

Í dómnefnd, tilnefnd af Mosfellsbæ, voru eftirtalin:

Bryndís Haraldsdóttir, varabæjarfulltrúi, formaður 
dómnefndar, Ólafur Gunnarsson, nefndarmaður 
í Skipulags- og byggingarnefnd, Jónas Sigurðsson, 
bæjarfulltrúi.

Í dómnefnd var tilnefndur af Arkitektafélagi Íslands:
Jóhann Einarsson, arkitekt FAÍ.

Í dómnefnd var tilnefndur af Félagi íslenskra 
landslagsarkitekta: Björn Axelsson, 
landslagsarkitekt FÍLA.

Ritari dómnefndar var: Tómas Guðberg Gíslason, 
umhverfisstjóri Mosfellsbæjar.

Ráðgjafar dómnefndar voru:
Sigurður Guðmundsson, íþróttafulltrúi Mosfellsbæjar,
Þóranna Rósa Ólafsdóttir, skólastýra í Varmárskóla og 
Elísabet Ólafsdóttir, fulltrúi skátafélagsins Mosverja.

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

ALMENNT UM MAT DÓMNEFNDAR
Fyrsti fundur dómnefndar í hugmyndasamkeppni um 
Ævintýragarð í Ullarnesbrekkum, eftir að frestur til að 
skila inn tillögum rann út, var haldinn þann 16. apríl 
2009. Alls bárust 16 tillögur og voru þær allar teknar til 
skoðunar. Dómnefnd útbjó gátlista þar sem farið var yfir 
hverja tillögu út frá markmiðum í keppnislýsingu.

Dómnefnd var sammála um að innsendar tillögur 
væru fallega framsettar og að þær fælu í sér fjölda 
skemmtilegra og athyglisverðra hugmynda sem byðu 
upp á marga möguleika. Auk þriggja tillagna sem 
voru verðlaunaðar var ákveðið að tvær til viðbótar 
verðskulduðu innkaup sökum áhugaverðra hugmynda 
sem þar komu fram.

NIÐURSTAÐA DÓMNEFNDAR
Dómnefnd er sammála um að eftirtaldar 
tillögur hljóti verðlaun:
 

1. verðlaun –  kr. 2.000.000 – „Að spinna ævintýr“ – 
Tillaga með auðkenni nr. 12179

Höfundar tillögu:

Landmótun sf.

Sviðsmyndir ehf

2. verðlaun –  kr. 1.200.000 – „Mosinn, villigarður 
í túninu heima“ – Tillaga með auðkenni nr. 13340

Höfundar tillögu:

Helga Guðrún Johnson  fréttamaður og villimey

Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og   

         villimey, Helgi Geirharðsson, verkfræðingur og 

villimaður, Gunnlaugur Ó. Johnson, arkitekt 

og villimaður

3. verðlaun –  kr. 800.000 – „Í túninu heima“ – Tillaga 
með auðkenni nr. 17909

Höfundar tillögu:

Hornsteinar arkitektar ehf

Ennfremur voru valdar tvær áhugaverðar 
tillögur til innkaupa:

Innkaup – kr. 300.000 – Tillaga með auðkenni 
nr. 27322

Höfundar tillögu:

Arkitektur.is

Michael Blikdal Erichsen, arkitekt

Carlton Hlynur Keyser, arkitekt

Innkaup – kr. 100.000 – Tillaga 
með auðkenni nr. 31207

Höfundar tillögu:

Arnhildur Pálmadóttir
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AAÐÐ  SSPPIINNNNAA  ÆÆVVIINNTTÝÝRR    
Megin markmið tillögunnar er að mynda flæði, draga fram sérkenni og einstaka náttúru 
svæðisins.  Gömlum malargryfjum er umbreytt í menningarlautir, bugðu er breytt í 
völundarhús og leirsléttu í kennslustofu – allt þetta og svo miklu meira verður umgjörð 
fyrir margvísleg ævintýr. 

Landið spinnur vef og skapar  Ævintýralandið sjálft  
  
Myndskreytingar Katrínar Ólínu 
Pétursdóttur við ævintýri Grimms 
bræðra varð okkar innblástur – með 
fallegum flæðilínum, flækjum og  
varfærinni litasamsetningu vekja myndir 
hennar ákveðna upplifun. Upplifun sem 
tónar vel við íslenska náttúru sem er að 
finna í návígi við Ullarnesbrekkur. 
 

 

 

Tónar vatnsins -  Vatn hefur mikið aðdráttarafl bæði fyrir unga sem aldna. Litlir 
lækir, fossar, tjarnir, flóar, mýrar og ár.  

Þytur loftsins – Opið landslag til að hvíla hugann er, mikil gæði í nútíma 
borgarumhverfi.  Himinn, útsýni og  hljóð náttúrunnar - fuglarnir við Leirvoginn, blá Esjan 
í ljósaskiptunum og ljósin í bænum. 

Öldur landsins - Hólar, hæðir, skógar, ár, lækir og tjarnir skapa umgjörð um 
ævintýralandið, gamalt malarnám sem hægt er að móta eins og leir og  ímyndunaraflið 
farið á flug. 

Gróður jarðarinnar - Asparskógar með stórum blöðum sem bærast í vindinum, 
fitjasef og fífa. Allt þetta og miklu meira til er að finna í ævintýralandinu.  

Bylgjur mannlífsins - Ævintýralandið er umgjörð fyrir uppákomur - útileikhús og  
ljóðalestur. Í nágrenninu eru skólarnir, hestarnir, íþróttasvæðið, Álafosskvosin, 
íbúðahverfin og miðbærinn.   

FF  RR  UU  MM  ÞÞ  RR  ÆÆ  ÐÐ  II  RR  NN  II  RR--LL  AA  NN  DD  GG  RR  EE  II  NN  II  NN  GG  

Samkeppnissvæðið er fjölbreytt hvað varðar náttúru og landslag. Tunguvegur skiptir 
landinu upp í tvær  einingar, votlendi og leirur neðan við Tunguveg og hinsvegar  
uppgrónar malarnámur þar sem Varmá bugðast í gegnum svæðið.  

Náttúruvernd Vatn Sjónlínur Umferð 

    

 Mjög áhugaverð 
náttúrusvæði.  
Leirurnar við Leirvog 
ásamt bökkum Varmár 
og hluta af bökkum 
Köldukvíslar 

 Ár og lækir  sem liðast 
um svæðið er eitt af 
megin einkennum 
svæðisins. 

Útsýni er gott til allra átta. Meðal 
kennileita innan svæðisins má 
nefna: spegilsléttan Leirvoginn, 
tignarlegan Tröllafoss í 
Köldukvísl og bugðótta 
Varmána.  Í norðri er svo að rísa 
vinalegt íbúðarhverfi.  
 
Í lengri fjarlægð er Esjan, 
Móskarðshnjúkar, Skálafell og 
nær blasa við  fellin fimm sem öll 
eru innan Mosfellsbæjar; 
Mosfell, Grímmannsfell, 
Helgafell, Reykjafell og 
Úlfarsfell. 
 

 

Akstur 

Reiðstígar  

Gönguleiðir 

 Minna áhugaverð 
náttúrusvæði. 
Stór svæði sem eru að 
gróa upp, votlendi,  
talsvert af plöntuðum 
trjágróðri. 

 Votlendi og mýrar 
 

  

 Lítið áhugaverð 
náttúrusvæði. 
Nokkur svæði mikið 
mörkuð af malarnámi 
og notkun. 

   

 
 
Einföld grunnhugmynd  

 

 
 

Útsýnisstaðir 
Gönguleið 
Akstur 
Reiðleið 
Skermun 
Uppbygging 
Aðkoma – bílar 

Náttúrusvæði og votlendi verði óhreyfð.   
Uppbygging utan við áhugaverð náttúrusvæði.  
Mynda þarf skerm móti  umferðaræðum.  
Gönguleið eftir svæðinu endilöngu með tengingum inn í 
íbúðahverfin. 
Aðkoma bílaumferðar er frá jöðrunum. Frá  
Vesturlandsvegi tengist hún stóru opnu svæði sem gefur 
margvíslega möguleika. Aðkoma frá Tunguvegi tengist 
tjaldsvæði og skátaheimili.  

HH  UU  GG  MM  YY  NN  DD  II  NN  

MM  YY  NN  SS  TT  RR  II  ÐÐ      ÍÍ      VV  EE  FF  NN  UU  MM   
Aðkoma bílaumferðar er frá jöðrunum, frá Vesturlandsvegi og Tunguvegi. Aðkoman frá 
Vesturlandsvegi tengist Lautunum, stóru opnu svæði sem gefur margvíslega möguleika. 
Frá Tunguvegi tengist tjaldsvæði og skátaheimili.  
Við Vesturlandsveg eru 170 föst bílastæði og 100 viðbótarstæði. Stæðin eru í 
afmörkuðum einingum og felld inn í landið þannig að lítið ber á þeim frá 
ævintýragarðinum. 
 
Hvammar. Við þjónustumiðstöðina við Tunguveg er reiknað með 50 bílastæðum og  
5500 m2 svæði fyrir tjaldsvæði og leiksvæði.   
Byggingarnar eru hluti  af umhverfinu þar sem náttúrufræðistofa, skátaheimili og 
þjónustubygging fyrir tjaldsvæði mynda eina heild. Bílastæði eru samnýtt auk þess sem 
tjaldsvæðið gæti nýst skátum og skólum að vetri til. Byggingar  falla inn í „mön“ sem 
afmarkar svæðið og veitir skjól til norðurs.  Byggingarnar eiga að vera sem mest 
„gegnsæjar“  þannig að útsýnið að Tungufossi verði óskert.  
 

Lautirnar. Neðan við aðkomuna frá Vesturlandsvegi liggja „Hátíðarlautir“. Fjölnota 
svæði fyrir menningarviðburði s.s. útileikhús, ljóðalestur, söngskemmtanir svo og stærri 
atburði eins og tónleikahald, markaðsdaga, minni íþróttaviðburði og  sýningarsvæði fyrir 
skúlptúra svo fátt eitt sé nefnt.  Jafnframt  hentar svæðið vel til almennrar útivistar þar 
sem boðið er upp á fjölbreyttar gönguleiðir, leik og dvalarsvæði innan um hóla og hæðir 
sem skapa rými og skjól.  

Afmarkaður er byggingarreitur fyrir þjónustubyggingu, verslunar- og veitingarekstur á 
hæðarbrún með yfirsýni yfir Hátíðarlautirnar.  
Lautirnar eru nokkrar: Framtíðarlaut með tölvustýrðum leiktækjum; Ljóðalaut með 
setbrekku og rómantískum gróðri; Stóralaut með stórri grasflöt til boltaleikja eða fyrir  
markaðsdaga, Krakkalaut með leiktækjum og ævintýraþrautum. 
Leikhúslaut Á ”miðju” svæðinu er gert ráð fyrir útileikhúsi með tæknibúnað sem gerir 
ráð fyrir metnaðarfullum leiksýningum. Á sama tíma er einnig á einfaldan hátt hægt að 
nýta leiksviðið til ólíkra viðburða og annarra hátíðarhalda.  
    

   
 

Stígakerfið myndar flæði og er markvisst hannað fyrir mismunandi upplifun, og miðast 
við þarfir hvers og eins. Núverandi stígar skulu endurskoðaðir með tillit til þess. Við 
áningastaði og dvalarsvæði verður sérstaklega unnið með yfirborðsmerkingar þannig að 
blindir, sjónskertir og hreyfihamlaðir eigi auðvelt með að ferðast um svæðið.  

 

Rósastígurinn liggur eftir svæðinu endilöngu og er prýddur áttblaðarósum mynstur sem 
sótt er í fornt  rósaleppaprjón. 
Stígurinn byrjar í Álafosskvosinni þar sem ullin var unnin, þaðan spinnst þráðurinn og 
tengist hjarta hátíðarsvæðisins. Hann liggur í mjúkum boga meðfram Varmánni að 
útsýnis/leikjaturni upp á melnum og sveigir niður í bugðu við ána í skjóli frá skarkala 
umheimsins. Hér tekur við ævintýri völundarhússins.    

Mynstrið í rósastíginn getur verið úr plasti frá Reykjalundi, götumálningu  eða öðrum 
efnum eftir því hvað við á hverju sinni. Meðfram stígum eru dvalarsvæði og 
áningastaðir, útfærðir með munstrinu og við þá eru gróðursettir rósarunnar frá 
Mosfellsdal.  

 

  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Völundarhús eru talin eiga rætur í menningu fornþjóða við austanvert Miðjarðarhaf. Þau hafa margs kona táknræna 
merkingu, s.s. innri leit mannsins, afturhvarf til upprunans eða leiðin til aukins þroska. Völundarhús gerð úr steinum 
eða torfi eru vel þekkt um alla norðanverða Evrópu og er meðal annars í  Dritvík á Snæfellsnesi. 
 

 

UMSAGNIR UM VERÐLAUNATILLÖGUR

Umgjörð og útfærsla svæðisins er til fyrirmyndar. 
Hugmyndin um „Rósastíg“ sem tengir saman útmörk 
Mosfellsbæjar við strandlengjuna er mjög góð og býður 
upp á marga möguleika fyrir gesti garðsins. 

Útfærsla á tjaldstæði ásamt hugmyndum um 
innfellingu bygginga í landið og samnýting þeirra er 
spennandi. Einnig er tenging á milli tjaldsvæðis og 
hátíðarlautar, ætistígur og útfærsla útivistarsvæðisins í 
Ullarnesbrekkum sannfærandi og vel útfærð. Tillagan er 
skýr og framsetning góð, uppbygging og áfangaskipting 
svæðisins er raunhæf. 

Nýting á landinu er góð og mikið notagildi á svæðum 
meðfram Varmá og Köldukvísl.

Meginhluti tillögunnar er samkvæmt óskum dómnefndar 
um útivistargarð fyrir alla fjölskylduna þar sem tekið 
er tillit til náttúrulegs gróðurs og útvistar. Tillögunni er 
auðvelt að breyta í takt við tímann.

Fullmikið er þó gert úr fjölda bílastæða og aðkomu frá 
Vesturlandsvegi sem fellur ekki vel að markmiðum 
bæjarins. Tillögur að aðkomu frá Vesturlandsvegi ásamt 
þjónustubyggingum þar eru óraunhæfar eins og þær eru 
lagðar fram, en bílastæði í einhverri mynd þarna gæti 
komið til greina í tímans rás.

1. VERÐLAUN
Tillaga með auðkenni nr. 12179 - Að spinna ævintýr 

Tillagan er skýr og snyrtilega framsett og tekur í grundvallaratriðum 
á þáttum sem máli skipta við hönnun útivistagarðs.

Tillagan felur í sér skýra og góða grunnhugmynd sem sett er fram á 
greinargóðan máta. Tillagan mætir mjög vel markmiðum 

bæjaryfirvalda um ævintýragarð sem nýtist öllum aldurshópum til 
fjölbreyttrar afþreyingar og útivistar allt árið um kring. Styrkur tillög-
unnar felst í heildarskipulagi garðsins en höfundar ná að fanga flesta 

þá þætti sem þurfa að vera til staðar í ævintýragarði Mosfellinga.

Höfundar tillögu:

Landmótun sf. 

Sviðsmyndir ehf.
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Nafnið er grípandi og mætti vel nýta. Framsetning er 
einföld og skýr.

Tillagan nær markmiðum um náttúrulegan útivistargarð 
og sýnir góða nýtingu á umhverfi Varmár.

Það sem helst má setja út á, er að útisamkomusvæði og 
lautir vanti, einnig takmörkuð nýting á Ullarnesbrekkum.

Útfærsla tjaldstæðis er jákvæð, en staðsetning 
náttúrufræðihúss slæm, mikil mannvirkjagerð, sem
felur í sér töluverðan tilkostnað. 

Höfundar tillögu:
Helga Guðrún Johnson, fréttamaður og villimey,
Kristín Helga Gunnarsdóttir, rithöfundur og villimey
Helgi Geirharðsson, verkfræðingur og villimaður,
Gunnlaugur Ó. Johnson, arkitekt og villimaður.

2. VERÐLAUN
Tillaga með auðkenni nr.13340 -  

Mosinn – Villigarður í túninu heima
Tillagan er frumleg og skemmtileg, með mörgum sterkum einstökum 
hugmyndum, s.s. Móri, beljakabraut og tásutröð. Hún byggir á sterkri 

hugmynd um ævintýragarð þar sem gestir skapa sín eigin ævintýri. 
Einnig eru í tillögunni margar spennandi en einfaldar lausnir svo 

sem innkoman í garðinn og öskrað við ána. Greinagerð tillögunnar er 
skemmtileg lesning og sýnilega góður textasmiður þar á ferð. 

UMSAGNIR UM VERÐLAUNATILLÖGUR
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Í tillögunni eru skemmtilegar útfærslur á einstaka 
leiktækjum, s.s. lengstu rennibraut á Íslandi. Tillagan 
gerir ráð fyrir frumlegri og skemmtilegri útfærslu 
vatnasvæðis við Köldukvísl með bátatjörn og brúm, 
sem auka á ævintýragildið, Camera Obscura er einnig 
áhugaverð hugmynd. Áfangaskipting er skýr.

Tillagan gerir ráð fyrir mikilli formun lands sem felur í 
sér manngerðar strýtur með margvísleg hlutverk, vatn, 
útsýni og skíðabrekkur. 

Helstu gallar tillögunnar eru að útfærslan er kostnaðar-
söm, jarðrask mikið og umtalsverð landmótun sem er 
ekki þörf á, á svæðinu. Hætt er við að mannvirki beri 
náttúruna ofurliði og hún fái ekki að njóta sín til fulls.

Staðsetning á skátaheimili og náttúrustofu er fremur 
óhentug hvað varðar akandi umferð, aðföng og almenna 
þjónustu við heimilið.

Höfundar tillögu:
Hornsteinar arkitektar ehf .

3. VERÐLAUN
Tillaga með auðkenni nr. 17909 - Í túninu heima

Tillagan felur í sér mjög ákveðna grunnhugmynd með mikla mótun á 
landi og umhverfi.  Gróðurbelti og skógarsvæði eru vel skilgreind og 

Ævintýraskógurinn spennandi. 

UMSAGNIR UM VERÐLAUNATILLÖGUR
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UMSAGNIR UM INNSENDAR TILLÖGUR SEM ÞÓTTU 
VERÐSKULDA INNKAUP:

Veikleiki við framsetningu tillögunnar er að hún nær 
ekki nógu sannfærandi útfærslu hugmynda. Einnig 
vantar frekari tillögur að nýtingu Varmár og Köldukvíslar, 
og tengingu þeirra við garðinn.

Tillagan hlýtur sérstaka viðurkenningu/innkaup 
fyrir grunnhugmyndina sem byggir á sjálfbærni og 
umhverfissjónarmiðum.

Höfundur tillögu:
Arnhildur Pálmadóttir

Tillaga með auðkenni nr. 31207
Hugmynd sem fellur vel að tíðarandanum, sjálfbærni og 

umhverfissjónarmið eru höfð að leiðarljósi, hugtök 
dagsins í dag og á morgun, þarna er verið að velta fyrir 

sér útfærslu á skemtigarði fyrir alla fjölskylduna sem 
uppfyllir kröfu nútímans.

Útfærsla tjaldstæðis er jákvæð þar sem gert er ráð fyrir 
greiðu aðgengi að svæðinu ásamt tilheyrandi þjónustu. 

Hugmynd um göngustígabraut góð og býður upp á marga
möguleika við frekari útfærslu.

Tillagan er að mörgu leyti framúrstefnuleg 
og má þar nefna skemmtilega hugmynd að 

stjörnuskoðunarbyggingu. Hún leggur einnig mikið upp 
úr fræðsluþættinum, sem dómnefnd metur jákvætt.

Í tillögunni er nýting lands og umhverfis heldur rýr.
Hún krefst þess að öll útfærsla verði samkvæmt 
hugmyndinni, sem gefur lítinn möguleika 
á breytingum í framtíðinni svo vel fari. Tillagan 
er því fremur formföst og ósveigjanleg í útfærslu.

Staðsetning á tjaldstæðum er óhentug hvað varðar 
aðkomu og þjónustu, vegna þess hve dreift það er. 
Fyrirsjáanlegur rekstur viðamikill og ekki í anda 
garðs af þessu tagi. 

Tillagan hlýtur sérstaka viðurkenningu/innkaup 
þar sem söguskýlið/útsýnisskýlið þykir sérstaklega 
spennandi og vel fram sett hugmynd.

Höfundar tillögu:
Arkitektur.is
Michael Blikdal Erichsen, arkitekt
Carlton Hlynur Keyser, arkitekt

INNKAUP*
Tillaga með auðkenni nr. 27322

Grípandi og skemmtileg hugmynd þar sem framsetningin 
vinnur einstaklega vel með tillögunni. Hún er fallega 

framsett og greinargerð vel unnin.
Tengingin við goðafræðina er lifandi og skemmtilegur leikur 
með fræðsluívafi um fortíðina og þá kynngimögnuðu heima 

sem hún hefur upp á að bjóða. Hugmyndin um innbyggða 
aðstöðu í mönum og landi er heillandi og hengibrúar-

útfærslan ævintýraleg milli samkomusvæðis og tjaldstæðis.

INNKAUP*

*300.000 kr.

*100.000 kr.
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UMSAGNIR UM INNSENDAR TILLÖGUR SEM EKKI HLUTU VERÐLAUN

Tillaga með auðkenni nr. 72591
Að baki tillögunni er góð hugmyndafræði. Helsti styrkur tillögunnar eru tengsl hennar inn í ævintýraheim 
þar sem innblásturinn er sóttur í íslensk ævintýri sem hvert um sig tengist sérstökum þemagörðum. 
Grunnhugmyndin er góð en skilar sér samt ekki alveg í heildarskipulagi garðsins sem verður af þeim 
sökum svolítið óljóst. Of mikil áhersla er lögð á bílstæði í garðinum og malbikaða stíga, en minni 
áhersla lögð á útfærslu á gróðri.  Einnig er staðsetning kaffistofu talin óraunhæf vegna aðgengis. Þema 
tillögunnar er áhugavert og náttúruleg leiktæki styðja hana. Hugmynd um vatnasvæði er vel framsett. 
Framsetning tillögu hefði mátt vera betri og hefði vandaðri framsetning styrkt hana talsvert. Í heildina er 
hugmyndafræði tillögunnar góð, en of lítið unnið í hugmyndunum.

Höfundar tillögu: Anna Birna Björnsdóttir, Egill Gauti Þorkelsson, Guðrún Harðardóttir
Ingveldur Guðrún Ólafsdóttir, Íris Björg Helgadóttir, Kolbrún Hanna Árnadóttir , Ólína Sigríður 
Einarsdóttir, Sigrún Jóna Norðdahl.

Tillaga með auðkenni nr. 54626
Greinargerð með tillögunni lýsir hugmyndum skipulagsins ágætlega, þar sem einstaka svæðum og upp-
lifun þeirra sem koma til með að nýta sér garðinn til útivistar og afþreyingar eru gerð skil á lifandi hátt. 
Skipulagstillöguna hefði þó mátt útfæra betur og líður hún fyrir ófullnægjandi útfærslu á annars ágætum 
hugmyndum um ævintýragarðinn. Í tillögunni koma fram margar góðar einstakar hugmyndir, s.s. um 
aðkomu íbúa að uppbyggingu garðsins.  Vandaðri framsetning hefði styrkt tillöguna talsvert.  Á stundum 
virðist sem höfundar þekki ekki nægilega vel til staðhátta. Greinargerð með tillögu er auðlesin, en þó 
vantar betri tengingu texta og korts.

Höfundar tillögu: Olgeir G. Valdimarsson, Þorsteinn Valdimarsson, Jóhanna E. Stefánsdóttir,
Valdimar Harðarsson.

Tillaga með auðkenni nr. 41924
Tillagan er uppfull af góðum hugmyndum, en talsvert vantar upp á raunhæfar útfærslur. Of mikil 
áhersla er lögð á verslunarsvæði í tillögunni og rímar það illa við markmið dómnefndar um náttúrulegan 
útvistargarð sem henti allri fjölskyldunni. Hugmynd að dagskrárdagatali sem tryggi góða nýtingu garðsins 
allt árið er vel framsett og áhugaverð. Staðsetning tjaldstæðis er góð og samræmist óskum dómnefndar 
um tjaldstæði með greiða aðkomu án mikils rasks á náttúrulegu umhverfi. Tillagan er skýr og grafísk, og 
framsetning myndræn. Að öðru leyti er tillagan ekki nægilega mikið unnin og hugmyndir of fljótandi og 
óljósar til að koma til greina sem vinningstillaga.

Höfundar tillögu: Belinda Eir Engilbertsdóttir landslagsarkitekt, Helga Ingibjörg 
Sigurbjarnardóttir innanhúsarkitekt, Kristín Guðmundsdóttir innanhúsarkitekt.

Tillaga með auðkenni nr. 09003
Góð meginhugsun og skemmtilegt þema sem býður upp á mikla möguleika.
Framsetning er grípandi og skýr. Grunnhugmyndir tillögunnar virðast vera tvær. Annars vegar er fjallað 
um kuðung sem fléttar saman á frumlegan og skemmtilegan hátt hið manngerða og náttúrlega og hins 
vegar um hringferil sem markast af svokölluðum „skilningsvitum“. Tilgangur hringferilsins er frekar óljós 
og er honum eiginlega ofaukið í heildarsamhengi annars ágætrar tillögu. Hluti stígakerfisins virðist frekar 
óljóst og óþarflega háð hugmyndum um form snigilsins. Útfærsla útisvæða í Ullarnesbrekkum er ágæt en 
staðsetning náttúrufræðistofu óraunhæf. Tillaga fer talsvert út fyrir samkeppnissvæðið. Grunnhugmyndin 
er ágæt, einföld og formuð, en skortir upp á útfærslu.

Höfundar tillögu: Landslag ehf, Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, Elízabet Guðný 
Tómasdóttir landslagsarkitekt, Þráinn Hauksson landslagsarkitekt.

Tillaga með auðkenni nr. 310706
Snyrtilega framsett tillaga, en vantar fleiri hugmyndir og útfærslur á þeim.
Þótt tillagan virðist miðuð að miklu leyti við óbreytt umhverfi í landmótun, er formun og bygging stíga 
viðamikil. Nokkrar áhugaverðar hugmyndir eru þarna, eins og tillaga um Tunguvegsbrú og upphækkaðan 
stíg með nokkurs konar útsýnispöllum. Staðsetning tjaldstæðis og samkomusvæðis er góð og tenging þar 
á milli er tryggð á raunhæfan máta. Aðkoma frá Vesturlandsvegi er ekki talinn raunhæfur kostur og er í 
tillögunni gert ráð fyrir of mikilli umferð inn í garðinn. Hugmyndin um mikið manngerða stíga sem skipta 
svæðum í hólf er ekki sannfærandi.

Höfundar tillögu: Paolo Gianfrancesco arkitekt, Anna Sigurveig Ragnarsdóttir, náttúrufræðingur

Tillaga með auðkenni nr. 29534
Framsetning tillögu er skýr og hlýleg, en heildaryfirbragð of einhæft og líkt þeim görðum sem þegar 
eru til staðar á höfuðborgarsvæðinu. Útfærsla á tjaldstæðum er góð og hlið að garði tilkomumikið. 
Hugmynd um skíðabrekku er áhugaverð, en aðgengi að henni er óhentugt að mati dómnefndar. Eins 
er hugmynd um útsýnispall við Vesturlandsveg góð. Byggingar og aðkoma að þeim skapar mikla 
umferð inn á mitt svæðið. Útfærsla að aðkomu frá Vesturlandsvegi niður Ullarnesbrekkurnar felur í 
sér mikinn kostnað. Útfærsla á svæði C er ekki sannfærandi. Í heildina gengur tillagan of mikið út á 
mótaða íþróttastarfsemi og of marga íþróttavelli. Þó framsetning tillögu sé góð eru á henni of margir 
gallar til að hún komi til greina sem vinningstillaga.

Höfundar tillögu: Halla Hrund Pétursdóttir landslagsarkitekt, Matthildur Sigurjónsdóttir 
landslagsarkitekt, Pétur Jónsson landslagsarkitekt.

Tillaga með auðkenni nr. 85158
Tillagan felur í sér góða grunnhugmynd sem býður upp á ýmsa möguleika. Hugmyndafræði tillögunnar 
er ágæt og greinargerð er mjög vel fram sett. Tillöguna skortir þó frekari útfærslu og sérstaklega 
vantar greinargóða útfærslu á kortinu.  Of mikil áhersla virðist vera lögð á göngustíga og BMX 
æfingabraut. Tillagan felur í sér ýmsar góðar hugmyndir, eins og stjörnuskoðun og kláfa yfir ár.

Höfundar tillögu: VSÓ Ráðgjöf, Guðmundur Hrafn Arngrímsson landslagsarkitekt, ábyrgðarmaður
Smári Johnsen skipulagsfræðingur, Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt, Björn H. Barkarson, 
umhverfisfræðingur, Sebastian Peters umhverfisfræðingur.

Tillaga með auðkenni nr. 62063
Tillaga felur í sér góða hugmynd um þemasvæði og virðist sem höfundur þekki vel til staðhátta á 
svæðinu. Hún tengir þemahugmyndir vel við sögu Mosfellsbæjar. Í tillögunni kemur fram skýr og 
greinargóð áfangaskipting, sem nýst gæti við uppbyggingu garðsins. Staðsetning tjaldstæðis er 
óhentug og leiðir til mikillar umferðar inn í garðinn og yfir Varmá.

Höfundar tillögu: Gunnlaugur Jónasson, Árni Tryggvason.

Tillaga með auðkenni nr. 20101
Tillaga felur í sér ákveðin þema sem mörg hver eru ágæt. Einnig eru sumar hugmyndir í greinargerð 
góðar. Tillagan þykir hins vegar flókin, og fremur kostnaðarsöm og ósveigjanleg í útfærslu. Aðkoma 
frá Vesturlandsvegi þykir óraunhæf og eins er áhersla á malbik og bílastæði of mikil. Of mikil áhersla 
er lögð á formuð, manngerð útivistarsvæði. Framsetning tillögu og greinargerð hefði mátt vera betri 
og hefði vandaðri framsetning styrkt tillöguna talsvert.

Höfundar tillögu: Björg Guðmundsdóttir landslagsarkitekt, Inga Rut Gylfadóttir landslagsarkitekt.

Tillaga með auðkenni nr. 27000  
Útfærsla á útivistarsvæði í Ullarnesbrekkunum sjálfum og skógarsvæðum er áhugaverð og býður 
upp á ýmsa möguleika. Tillagan virðist þó ekki vera fullmótuð og vantar í hana talsvert af raunhæfum 
útfærslum. Staðsetning bygginga er einnig óhentug með tilliti til aðgengis og umferðar í garðinum. 
Hins vegar er staðsetning tjaldstæðis góð og samræmist óskum dómnefndar um tjaldstæði með 
greiða aðkomu án mikils rasks á náttúrulegu umhverfi.

Höfundar tillögu: Ómar Ingþórsson, náttúrufræðingur og landslagsarkitekt.

Tillaga með auðkenni nr. 51991  
Ágæt grunnhugmynd með góðu þema sem heldur utan um hugmyndina. Tillagan er ekki fullunnin og 
vantar að mestu útfærslur. Tilvitnun í Halldór Laxness áhugaverð, en nánari útfærslu vantar. Tillagan 
felur þó í sér nokkrar áhugaverðar tillögur.

Höfundar tillögu: Stefán Jónsson, Björn Ingi Edvardsson, Halldór Birgir Halldórsson, Jón Rafnar 
Benjamínsson, Sigurður Friðgeir Friðriksson.
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