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Útdráttur 

Samkeppnir hafa verið stór partur af vinnu arkitekta í gegnum árin og hefur fjöldinn allur 

af samkeppnum verið haldinn bæði á vegum Arkitektafélags Íslands sem og á vegum 

einkaaðila. Það eru margir sem telja að samkeppnir séu mikilvæg leið til þess að koma sér 

á framfæri sem arkitekt og ekki síst til þess að kynnast og læra á nýja hluti og verður hér 

gerð grein fyrir  mismunandi formum arkitektasamkeppna, kostum og göllum þeirra og 

einnig hvort fleiri leiðir séu í boði. Það eru þó ekki allir arkitektar jafn hrifnir af verklagi 

samkeppnanna en margir vilja meina að of mikill tími fari bæði í ólaunaða og of mikla 

vinnu. Sumir hafa gengið svo langt að líkja þátttöku í arkitektasamkeppni við það að 

lögfræðingur eða læknir myndi vinna launalaust að einhverju verkefni í von um að fá að 

leysa það. En er þátttaka í arkitektasamkeppni alslæm? Það hljóta að vera einhverjir 

jákvæðir punktar,  því það er þekkt, bæði hérlendis sem og í nágrannalöndum okkar, að 

menn taka aftur og aftur þátt í þeim. En hver eru þessi fríðindi? Væri allur sá fjöldi sem er 

á markaðnum í dag til ef ekki væri fyrir samkeppnir? Stæðu mörg af okkar þekktustu 

mannvirkjum hér í dag ef ekki væri fyrir þær? Hvað ef dómnefndir hefðu verið skipaðar 

öðruvísi? Til þess að svara þessum spurningum og fleirum er stuðst við heimildir úr 

ýmsum áttum, bæði íslenskum og erlendum en tvö viðtöl, sem höfundur tók annars vegar 

við Kristján Örn Kjartansson arkitekt og eiganda KRADS arkitekta og hins vegar við 

Harald Helgason arkitekt og trúnaðarmann Arkitektafélags Íslands, voru einna 

mikilvægastar í þessum skrifum. Eflaust er þó skoðun manna misjöfn og hver og ein 

samkeppni getur haft sína kosti og galla.  
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Inngangur  

Samkeppnir hafa verið stór partur af vinnu arkitekta í gegnum árin. Allt frá árinu 1920 og 

til dagsins í dag hefur verið haldinn fjöldinn allur af samkeppnum bæði á vegum 

Arkitektafélags Íslands  sem og einkaaðila.1 Margir telja að samkeppnir séu mikilvæg leið 

til þess að koma sér á framfæri en einnig til þess að kynnast og læra nýja hluti.2 

Í þessari ritgerð er hugmyndin að fjalla almennt um samkeppnir og samkeppnismál hér 

á landi. En hjálpar þessi aðferð arkitektum á einhvern hátt? Er allt erfiðið til einskis eða er 

ferlið það lærdómsríkt, að þrátt fyrir engin verðlaun né sæti, sé það þess virði að taka þátt? 

Þessar spurningar sem og fleiri verða hér íhugaðar. Lítið hefur verið skrifað um 

samkeppnir á þennan hátt hérlendis en flestir eru sammála því að gífurlega mikill tími felst 

í því að taka þátt í slíkum keppnum. Mismunandi er hvað fólki finnst um lærdóminn sem af 

því hlýst en flestir hljóta að vera sammála því að ferlið sé á einhvern hátt lærdómsríkt. 

Lengi hefur verið vitað að ungir arkitektar fái hvergi betra tækifæri til þess að koma sér á 

framfæri en með þátttöku í samkeppnum, en hvað ef ekki væri fyrir þær, værum við stödd 

annars staðar  í dag?3 Væri fjölbreytnin jafnmikil og væru allar þær stofur sem til eru í dag 

ekki hér?  

Til þess að fá skýrari og betri svör við þessum spurningum ákvað ég að taka viðtöl við 

tvo arkitekta. Viðtölin eru í heildina tvö talsins, annars vegar við Kristján Örn Kjartansson 

arkitekt og annan eiganda KRADS arkitekta og hins vegar við Harald Helgason, arkitekt 

og trúnaðarmann Arkitektafélags Íslands í mýmörgum samkeppnum á vegum félagsins í 

gegnum tíðina. Í viðtali mínu við Harald voru viðstaddir arkitektarnir og eigendur ALARK 

arkitekta, Jakob Emil Líndal og Kristján Ásgeirsson. Með notkun viðtalanna er upplifun 

þessarra einstaklinga og þau mismunandi sjónarhorn sett í samhengi við efnið. Frásögnum 

er ætlað að upplýsa höfund þessarrar ritgerðar, sem og lesendur hennar, um hvort það að 

halda samkeppnir hafi jákvæð áhrif, bæði á byggingarlist okkar, gæði arkitektúrins sem og 

á arkitektana sjálfa.  

  

                                                 
1 Haraldur Helgason, „Upphaf samkeppna á Íslandi,“ Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, 1 (2013): bls. 
29-32. 
2„Arkitektar eiga að vera gagnrýnir á umhverfi sitt,“ Morgunblaðið, viðtal við Valdísi Bjarnadóttur, 13. apríl 
2003, sótt 10. desember 2016 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/725194/. 
3 Viðtal 1. Viðtal tekið af höfundi við Kristján Örn Kjartansson, 8. nóvember 2016. 
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1. Arkitektasamkeppnir og uppruni þeirra á Íslandi 

Sérhver arkitekt, sem tekur þátt í samkeppni, leggur fram fleiri hundruð 
klukkustunda vinnu hverju sinni. Það sem flestir fá fyrir þessa vinnu er 
ánægjan og erfiðið því aðeins örfáir hljóta verðlaun. Arkitektar telja það 
afar ögrandi að taka þátt í samkeppnum og líta flestir á þátttöku sína í 
þeim sem endurmenntun. Stundum skiptir það arkitektinn meira máli að 
koma ákveðinni hugmynd á framfæri án þess að vera endilega að keppa 
að verðlaunum. Samkeppnir eru þó oft á tíðum mikilvæg leið til að koma 
sér á framfæri og ná í verkefni, eða mæla færni sína og hugmyndir við 
kollegana.4 

Valdís Bjarnadóttir 

Hugtakið samkeppni felur í sér að tilteknum eða ótilteknum fjölda þátttakenda er boðið að 

gera hugmynd að lausn á ákveðnu verki. Ákveðinn tími er gefinn í verkið og vinna allir 

aðilar út frá sömu forsendum. Hver og ein lausn er síðan metin, oftast undir nafnleynd, af 

dómnefnd eftir fyrirfram ákveðnum reglum.5 Samkeppnir arkitekta eru ákveðinn 

drifkraftur í þróun byggingarlistar og tryggja það að sem flestir fái sitt að segja í 

byggingarsögunni og loka í flestum tilfellum á einokun á markaðnum.6 

Í gegnum tíðina hefur  fjöldinn allur af samkeppnum verið haldinn hérlendis, fleiri en 

margir gera sér grein fyrir. Fyrsti Íslendingurinn sem lauk sérstöku háskólanámi í 

arkitektúr var Guðjón Samúelsson, enda var hann settur húsameistari ríkisins strax að námi 

loknu, árið 1919.7 Árið 1939, við upphaf seinni heimsstyrjaldar, voru einungis 11 

fullmenntaðir arkitektar hér á landi, en þrátt fyrir þessar lágu tölur var fyrst getið um 

samkeppni árið 1920, sem fjalla átti um heildarskipulag Þingvallasvæðisins, þrátt fyrir að 

hvorki samkeppnisreglur né samkeppnisform þekktust á þeim tíma. Árið 1926 var 

Byggingameistarafélag Íslands stofnað og voru meðlimir langflestir byggingameistarar eða 

smiðir, sem teiknuðu og reistu sín eigin hús. Samkeppnir og samkeppnisform voru þá ný af 

nálinni en fyrsta eiginlega samkeppnin var þó haldin árið 1926, þar sem efnt var til 

samkeppnis um stúdentagarða á Skólavörðuhæð. Tveimur árum áður hafði Guðjón 

Samúelsson, þá húsameistari ríkisins, lagt fram tillögu að skipulagi Skólavörðuhæðar, sem 

þekkt er fyrir nafnið Háborg íslenskrar menningar. Hugmyndin varð aldrei útfærð en vakti 

mikið umtal og líklegt að hún hafi ýtt undir komandi samkeppnir á svæðinu. Í 

samkeppninni árið 1926 er talið líklegt að samkeppnisreglur og form hafi tekið mið af 

                                                 
4 „Arkitektar eiga að vera gagnrýnir á umhverfi sitt,“ viðtal við Valdísi Bjarnadóttur. 
5 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ Framkvæmdasýsla ríkisins, 20. desember 2011, sótt 6. desember 
2016 af http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf, bls. 5. 
6 Sigríður Magnúsdóttir, „Arkitektasamkeppnir,“ Arkitektúr: tímarit um umhverfishönnun, 1 (2013): bls. 34. 
7 „Guðjón Samúelsson,“ Morgunblaðið, 16. apríl 2012, sótt 1. desember 2016 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1418470/. 
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þeim dönsku, þar sem engar slíkar voru fyrir hendi hér heima. Samkeppnin að 

stúdentagörðunum var auglýst í dagblöðum þann 22. desember árið 1926 og skilafrestur 

var þann 1. mars 1927. Ekki er ljóst hve margir skiluðu inn tillögum, en engin fyrstu 

verðlaun voru veitt, þar sem engin tillaga þótti gallalaus. Önnur samkeppni var haldin 

stuttu síðar en hún laut að hönnun nýrrar kirkju, Hallgrímskirkju fyrir 

Dómkirkjusöfnuðinn, vegna bágra fjármála Dómkirkjunnar sem stendur enn þann dag í dag 

við Austurvöll. Aðeins tvær tillögur bárust innan tilskilins skilafrests og því var ákveðið að 

framlengja skilafrestinn. Það náði ekki lengra en svo að einungis ein tillaga bættist við 

hinar tvær og ekkert varð úr byggingaráformunum þar sem að lausn fannst á fjármálavanda 

safnaðarins. Nýr söfnuður var stofnaður í kjölfarið, en hann stóð að byggingu á þeirri 

Hallgrímskirkju sem við þekkjum í dag og stendur á Skólavörðuholti. Það má segja að 

þetta hafi verið upphafið að arkitektasamkeppnum hérlendis, en þær áttu eftir að þróast og 

breytast mikið á komandi árum. Margar samkeppnir voru haldnar eftir þessar fyrstu og árið 

1930 voru haldnar þrjár samkeppnir. Þær voru samkeppni um Akureyrarkirkju, önnur var 

samkeppni um íbúðarhús í sveit og sú þriðja um verkamannabústaðina við Hringbraut. 

Árið 1931 ákváðu tvær elstu stúkur Oddfellow reglunnar að bjóða út samkeppni um 

Oddfellowhúsið í Vonarstræti. Skilafrestur var knappur, eða einn mánuður. Ellefu tillögur 

bárust hins vegar og því greinilegt að margir voru áhugasamir. Fyrstu verðlaunum var deilt 

á milli tveggja einstaklinga, ekki í fyrsta skipti, en það voru þeir Þorleifur Eyjólfsson og 

Arne Finsen, danskur arkitekt af íslenskum ættum. Síðar var Þorleifur beðinn um að útfæra 

sína hugmynd sem var að lokum byggð, hins vegar í þó nokkuð annarri mynd en tillaga 

hans úr samkeppninni.8 

1.1. Samkeppnisreglurnar  
Á árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina, 19399, voru haldnar a.m.k. þrettán opnar 

samkeppnir. Þessar samkeppnir lutu að byggingum um allt land, en þó flestar í 

höfuðstaðnum, Reykjavík. Má þar nefna mörg merk mannvirki svo sem Félagsgarður í 

Reykjavík, Matthíasarbókhlaða á Akureyri og hitaveitugeymar í Öskjuhlíð.10 

Akademíska arkitektafélagið var síðan stofnað í kringum þennan tíma, eða árið 1936. 

Þremur árum síðar varð það að Húsameistarafélagi Íslands en út frá því félagi varð til 

samkeppnisnefnd árið 1941 sem vann m.a. að gerð fyrstu íslensku samkeppnisreglanna 

                                                 
8 Haraldur Helgason, „Upphaf samkeppna á Íslandi,“ bls. 29-32. 
9 Stefán Gunnar Sveinsson. „Hvað gerðist í heimsstyrjöldinni síðari í grófum dráttum?“ Vísindavefurinn, 14. 
febrúar 2007, sótt 4. desember 2016 af http://visindavefur.is/svar.php?id=6497. 
10 Haraldur Helgason, „Upphaf samkeppna á Íslandi,“ bls. 32. 
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sem urðu þó ekki samþykktar fyrr en sjö árum seinna eða árið 1948. Á stríðsárunum, 1939-

194511 voru nokkur samkeppnisverkefni boðin út, m.a. kapella í Vestmannaeyjum, þriggja 

hæða bæjarbyggingar á vegum Reykjavíkurbæjar, Sjómannaskólinn í Reykjavík, Neskirkja 

og Háskólabíó. Samkeppnin um Háskólabíó var boðin út af Kvikmyndahúsanefnd 

Háskólans og þótti verðlauanféð mjög rausnarlegt. Skilafresturinn var þó knappur, einungis 

einn mánuður, en Háskólabíó átti að rísa á milli Austurstrætis og Hafnarstrætis. Eins og 

svo oft áður þá varð ekkert að áformunum og stendur hús Búnaðarbankans á áður nefndri 

lóð í dag.12 Frá stríðslokum, árið 194513og til dagsins í dag hafa verið haldnar rúmlega 130 

opnar samkeppnir og hefur Arkitektafélag Íslands haft umsjón með þeim flestum. Það er 

mikil saga á bakvið svona samkeppnir og er oft auðvelt að lesa í tíðarandann og 

sveiflukennt efnhagslíf hvers tíma fyrir sig. Mörg verkefni líta aldrei dagsins ljós á meðan 

að önnur skapa borgirnar og bæina í kringum okkur.14  

1.2. Afleiðingar samkeppna  
Fjöldinn allur af íslenskum arkitektastofum hefur orðið til út frá samkeppnum. Studio 

Granda varð til að mynda að veruleika þegar haldin var samkeppni um Ráðhús 

Reykjavíkur árið 1987.15 Árið 1799 var byrjað að huga að byggingu ráðhúss í Reykjavík, 

þá kallað ráðstofa en það er fyrst árið 1918 sem að Knud Zimsen þáverandi borgarstjóri 

Reykjavíkur skipar nefnd um byggingu ráðhúss, en ekkert varð úr þeim framkvæmdum. Á 

árunum 1941, 1945, 1950 og 1955 var talað um og efnt til samkeppna til þess að ganga frá 

þessum málum. Það var þó ekki fyrr en árið 1955 sem ákveðið var að byggja ráðhús við 

sunnanvert Vonarstræti. Húsið var teiknað, valinn staður út í miðri tjörn en aldrei varð að 

byggingu þess. Ráðhúsnefndir störfuðu í mörg ár, eða allt til ársins 1969 en þá féll málið 

niður. Það var síðan árið 1984 sem málið var tekið upp að nýju og efnt til samkeppni sem 

að Studio Granda vann.16 Húsið var byggt árið 1992 í Tjörninni og þótti mjög sérstakt en 

var jafnframt mjög umdeild bygging.17 Fleiri stofur hafa orðið til út frá samkeppnum og 

má þar nefna arkitektastofuna Tröð sem varð til eftir að hafa unnið samkeppni um kirkju 

                                                 
11 Stefán Gunnar Sveinsson, „Hvað gerðist í heimsstyrjöldinni síðari í grófum dráttum?“  
12 Haraldur Helgason, „Upphaf samkeppna á Íslandi,“ bls. 32. 
13 Stefán Gunnar Sveinsson. „Hvað gerðist í heimsstyrjöldinni síðari í grófum dráttum?“  
14 Haraldur Helgason, „Upphaf samkeppna á Íslandi,“ bls. 32. 
15 Kristján Guðjónsson, „Prjóna saman hið nýja og gamla,“ DV, 13. febrúar 2015, sótt 4. desember 2016 af 
http://www.dv.is/menning/2015/2/16/h71a/. 
16 „Ráðhús Reykjavíkur, ráðhúsnefnd,“ Borgarskjalasafn Reykjavíkur, án dagsetningar, sótt 1. desember 
2016 af http://borgarskjalasafn.is/desktopdefault.aspx/tabid-4324/6669_read-1979/start-r/6630_view-2789/. 
17 „Borgarprýði,“ Morgunblaðið, 15. maí 1997, sótt 10. desember 2016 af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/331390/. 
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og safnaðarheimili í Hafnarfirði og KRADS arkitektar sem urðu til eftir að hafa unnið 

samkeppni um hönnun Kauptúns í Garðabæ.18 

Ekki einungis hafa margar stofur orðið til út frá samkeppnum heldur líka margar af 

merkustu byggingum okkar sögu og þykja sumar hverjar mjög glæsilegar á meðan að aðrar 

hafa verið fremur umdeildar enda oft á tíðum mjög stór mannvirki sem hafa áhrif á 

umhverfið og okkur öll.  

Ein umdeildasta bygging okkar tíma19, Harpa, varð til út frá samkeppni sem var 

haldin árið 2005.20 Tvær stofur komu að hönnun Hörpu og fjöldinn allur af hönnuðum úr 

ýmsum áttum. Stofurnar tvær eru Henning Larsen arkitektar, dönsk arkitektastofa staðsett í 

Kaupmannahöfn og Batteríið sem er íslensk stofa staðsett í Hafnarfirði.21 Aðal ástæður 

þess að Harpa er umdeilt mannvirki, má rekja til bankahrunsins árið 2008, sem setti stórt 

strik í reikninginn. Húsið sem átti fyrst að kosta heila 12 milljarða endaði á að kosta 27,5 

milljarða, en á sama tíma ríkti og ríkir enn niðurskurður í menntamálum, félagsmálum og 

síðast en ekki síst heilbrigðismálum og eru því margir sem velta fyrir sér forgangsröðun 

ríkis og borgar. 22 Harpa þykir þó glæsilegt mannvirki, hús menningar og tónlistar og hefur 

fjöldinn allur af viðburðum verið haldinn þar, sem ekki var möguleiki að halda hér á landi 

fyrir komu hennar. Byggingin sjálf þykir einkar falleg að margra mati og glerhjúpurinn 

sem umlykur hana einstakur. Þegar hannað er svo stórt hús eins og Harpa er, þá er nánast 

ómögulegt fyrir íslenska stofu að koma ein að slíkri vinnu.23 Ástæðan er sú að til þess að 

geta tekið þátt í samkeppni um svo sérhæft og umfangsmikið mannvirki, sem fullburða 

tónlistarhús er, þá var kvöð um það í útboðsgögnum samkeppninnar, að hönnuðir hafi 

reynslu í og hafi komið að sambærilegri hönnun áður.24 Það er þó fleira sem gerir 

mannvirkið að umdeildu verki. Árið 2004 var efnt til samningskaupaferils innan ramma 

PPP (e. Public Private Partnership), eða einkaframkvæmdar. Það voru fjögur félög sem 

lögðu fram tilboð og þar á meðal var Eignarhaldsfélagið Portus. Tilboði þeirra var tekið en 

í kjölfar hrunsins í október 2008 voru framkvæmdir stöðvaðar. Á tímunum fyrir hrun stóð 

alltaf til að ríkið myndi leigja sali í húsinu af Portus undir Sinfóníuhljómsveitina og síðar 

                                                 
18 Viðtal 1. 
19 Jóhann Már Helgason, „Hin umdeilda Harpa,“ Deiglan, 7. maí 2011, sótt 4. desember 2016 af 
http://www.deiglan.is/13447/. 
20 „Samkeppni um tónlistarhús hafin,“ Vísir, 21. desember 2004, sótt 4. desember af  
http://www.visir.is/samkeppni-um-tonlistarhus-hafin/article/2004412210367. 
21 „Hönnunin,“ Harpa, án dagsetningar, sótt 28. nóvember 2016 af 
https://www.harpa.is/harpa/honnunin/?_ga=1.152168510.660575981.1478287733. 
22 Jóhann Már Helgason, „Hin umdeilda Harpa.“ 
23 Viðtal 2. Viðtal tekið af höfundi við Harald Helgason, 8. nóvember 2016. 
24 Munnleg heimild 1. Munnleg heimild frá Sigurði Einarssyni, heimsókn nemenda í arkitektúr á Batteríið 1. 
október 2016. 
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undir Óperuna, en út frá þessu var tekin sú ákvörðun að ríkið myndi reisa húsið og hófust 

framkvæmdir á ný í mars 2009.25 Þegar að tilboði Portus var tekið á sínum tíma var ekki 

eingöngu litið á útlit eða virkni hússins sem slíks heldur líka á tölfræði hlutann, hvernig 

yrði reksturinn á svæðinu bestur. Þær tillögur sem uppi voru í samkeppninni um Hörpu 

voru sumar mun umfangsminni og líklega mun ódýrari í rekstri en sú sem stendur í dag, en 

þegar að ríkið tekur við byggingu hússins er verkið einfaldlega komið það langt að það 

þótti hvorki borga sig að láta það standa ótilbúið né rífa það og byggja nýtt.26 

2. Samkeppnisform 

Samkeppnir arkitekta geta verið bæði opnar samkeppnir eða lokaðar 
boðskeppnir, þar sem ákveðnum fjölda er boðin þátttaka. Opnar samkeppnir eru 
yfirleitt opnar öllum sem hafa leyfi til að leggja teikningar inn til 
byggingarnefnda, fleiri en arkitektar hafa leyfi til slíks. Upp á síðkastið hafa 
íslenskar arkitektasamkeppnir verið opnar öllum á Evrópska efnahagssvæðinu. 
Erlendir arkitektar hafa í auknum mæli leitað inn á íslenskan hönnunarmarkað, 
ekki síst vegna þess að mikið atvinnuleysi er í þessari stétt víða í 
nágrannalöndunum. Erlendir arkitektar telja það auk þess árangursríkt að taka 
þátt í samkeppnum hér á landi vegna þess að þeir vita að hér eru tillögur mun 
færri en hjá milljónaþjóðum og því vinningslíkur meiri.27 

Valdís Bjarnadóttir 
Samkeppnisformið hefur breyst mikið í gegnum tíðina en almennt eru verkkaupar ánægðir 

með það. En fá verkkaupar meira unnin og flottari verkefni heldur en ella? Er  allt jákvætt 

við samkeppnisformið eða getur það komið í bakið á verkkaupum, eða í raun í bakið á 

virkni hússins að hafa haldið slíka keppni? Í viðtali við Kristján Örn talar hann um að það 

sé ekkert endilega þannig. „Ef verkkaupi er með eitthvað verkefni þá getur hann alveg, ef 

hann velur góða arkitekta og ef það er góð samvinna þeirra á milli, fengið alveg brilljant 

verkefni út úr því og kannski notað peninginn frekar í það.“28  

Eins og samkeppniformið er í dag, þá er því skipt niður í tvo hluta og þeim síðan 

skipt í þrjá hluta: 

                                                 
25 „Saga Hússins: Langþráður draumur verður að veruleika,“ Harpa, án dagsetningar, sótt 28. nóvember 2016 
af https://www.harpa.is/harpa/sagan/. 
26 Björn Jóhann Björnsson, „Rætt í alvöru innan stjórnsýslunnar að láta rífa tónlistarhúsið,“ Morgunblaðið, 
11. júní 2012, sótt 11. desember 2016 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1425314/. 
27 „Arkitektar eiga að vera gagnrýnir á umhverfi sitt,“ viðtal við Valdísi Bjarnadóttur. 
28 Viðtal 1. 
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2.1. Framkvæmda- og hugmyndasamkeppni 
Í framkvæmdasamkeppnum leitar verkkaupi eftir tillögu og höfundi sem fullvinnur 

verkefnið í framhaldi af samkeppni. Þetta form hefur verið algengara upp á síðkastið í 

samkeppnum á vegum ríkisins.29  

Í hugmyndasamkeppnum lýsir verkkaupi fyrst og fremst eftir hugmynd að ákveðnu 

viðfangsefni en útfærsla á henni þarf ekki að vera fyrirhuguð í framhaldi af keppni. 

Hugmyndasamkeppni getur oft verið hentug í þeim tilvikum þar sem leita þarf eftir 

hugmyndum að tilteknu mannvirki eða skipulagi, sér í lagi við frumathuganir á verkinu. 

Samkeppnirnar geta síðan verið opnar, lokaðar eða í tveimur þrepum, hvort sem um 

er að ræða framkvæmda- eða hugmyndasamkeppnir.30 

2.1.1. Opin samkeppni 
Opnar samkeppnir eru auglýstar í fjölmiðlum og opnar öllum þeim sem uppfylla skilyrði í 

samkeppnislýsingu. Þátttaka í opnum samkeppnum er oftast mjög góð og tillögur því 

margar. Allt fer þetta þó eftir eðli og umfangi sérhverrar keppni og ástand markaðarins.31 

2.1.2. Lokuð samkeppni að undangengnu forvali 
Þótt margir séu ánægðir með opna samkeppnisformið32 þá er heimilt samkvæmt lögum um 

opinber innkaup ríkis að takmarka þátttöku í samkeppni við ákveðinn fjölda þátttakanda sé 

það talið nauðsynlegt. Þegar þessi háttur er hafður á, keppa eingöngu þeir þátttakendur sem 

hafa verið valdir í undangengnu opnu forvali. Almennt er æskilegt að ekki færri en fimm 

þátttakendur taki þátt til þess að eðlileg samkeppni náist á milli keppenda. Allir 

þátttakendur skulu fá greidda sömu upphæð fyrir að skila tillögum. Ekki er gert ráð fyrir 

því að að raðað sé í sæti en dómnefnd velur þó vinningstillögu. Keppendur í lokaðri 

samkeppni eru nafngreindir í  samkeppnislýsingu en nafnleynd einstakra tillagna er þó 

haldin á keppnistíma.33 

2.1.3. Tveggja þrepa samkeppni 
Í tveggja þrepa samkeppni eru eins og nafnið gefur til kynna tvö skref. Fyrra skrefið er þá 

líkt og í opinni samkeppni þar sem að allir geta tekið þátt nema þegar um er að ræða lokaða 

tveggja þrepa keppni. Í þeim tilvikum skal fara fram forval. Dómnefnd sér um að velja 

þann fjölda sem ákveðinn var í samkeppnislýsingu úr þeim tillögum sem bárust í fyrra 
                                                 
29 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 5. 
30 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 5. 
31 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 6. 
32 Viðtal 1. 
33 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 6. 

http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
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þrepi til þess að útfæra verk sitt á seinna þrepi. Einnig gefur dómnefnd öllum tillögum 

umsögn en nafnleynd er í báðum þrepum. Allir þátttakendur sem komast á þrep tvö fá 

greidda sömu upphæð fyrir vinnu sína að tillögum.34 

3. Hvaða form hentar best? 

Almennt skal stefnt að því að samkeppni sé opin og aðgengileg sem flestum 
þátttakendum. Opin samkeppni stuðlar að fjölbreytni tillagna og gefur 
verkkaupa kost á að velja úr ólíkum lausnum. Þó skal ætíð haft að leiðarljósi að 
form og tilhögun samkeppni hæfi því verkefni sem fyrir liggur.35 

Form samkeppna eru nokkur en það fer algjörlega eftir verkefnum hvaða form hentar best 

hverju sinni. Það sem menn mættu kannski huga að er að hafa formið opnara þ.a. sem 

flestir fái möguleika til þátttöku. Þegar verkkaupar eru í hugmyndaleit og halda 

hugmyndasamkeppnir og í þrepasamkeppnum þar sem kepninni er skipt niður í tvö eða 

jafnvel þrjú þrep, er mikilvægt að skýrt sé hvað farið er fram á varðandi skil á gögnum. Til 

þess að ekki sé verið að skila inn of mikið af gögnum mætti þrengja þann ramma töluvert. 

T.d. væri hægt að fá hugmyndir frá fleiri aðilum á borðið með einföldum úrlausnum, dæma 

tillögurnar þaðan áfram og vinna þær lengra í seinni skrefum. Það hefur kannski verið 

gallinn við formið hér á landi að beðið er um of mikið af upplýsingum og  

hugmyndasamkeppnir haldnar þar sem kröfur eru einfaldlega of miklar. Þetta getur haft 

það í för með sér að þátttakendur svara þeim þannig eða jafnvel með enn frekari úrlausnum 

í stað þess að sýna einungis hugmyndafræðina sem liggur á bakvið verkið. Þetta getur oft 

haft það í för með sér að dómnefndin velji sjálkrafa það verk sem mest er unnið en ekki 

endilega það sem hefur bestu hugmyndina. Magn og gæði fara ekki endilega saman. 

Hugmyndin sem er að baki er þ.a.l. kannski ekki eins sterk og skiptir því miklu máli að 

hverju menn leita í slíkum samkeppnum og að dómnefnd hafi það í huga við 

dómnefndarálit sín.36 

Já, það er eiginlega besta samkeppnisformið, alveg sama hvernig samkeppni 
það er. Að þú byrjir þetta með grófum hugmyndum og farir svo í annað þrep og 
fáir þá kannski eitthvað greitt fyrir það. Þá eru þetta kannski ekki 500 tímar 
heldur 120 eða 50.37 

Kristján Örn Kjartansson 

                                                 
34 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 6. 
35 „Leiðbeiningar um hönnunarsamkeppni,“ bls. 6. 
36 Viðtal 1. 
37 Viðtal 1. 

http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
http://www.fsr.is/media/utgefid-efni/Leidbeiningar-um-honnunarsamkeppnir.pdf
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4. Samkeppnir og samvinna 

Samvinna er nauðsynleg og þegar maður byrjar í faginu held ég að menn 
vanmeti það svolítið. Samvinnan er gríðarlega mikilvæg í fyrsta lagi því þá 
vinnurðu með aðilum sem hafa unnið á markaðnum í langan tíma þannig að 
maður ber mikið traust til þeirra aðila. Þessir aðilar þekkja bæði stjórnsýsluna 
og kerfið, deililausnir, tæknilegar lausnir og hafa mikla reynslu af því.38 

Kristján Örn Kjartansson 

Eins og fram hefur komið hafa margar stofur verið stofnaðar í kjölfar unninna samkeppna. 

KRADS arkitektar urðu sem fyrr segir til eftir að hafa unnið samkeppnina um 

verlsunarmiðstöð við Kauptún í Garðabæ árið 2009. Síðan þá hefur stofan tekið þátt í 

u.þ.b. 60 samkeppnum um allan heim. Samkeppnin um Kauptún var boðin samkeppni þar 

sem 4-5 stofum var boðið að taka þátt. Þar sem KRADS voru algjörir græningjar á 

markaðnum á þessum tíma ákváðu þeir að fara í samstarf  við reynda stofu á þessu sviði, 

ASK arkitekta. Verkefnið var þróað í samvinnu við þá og bjuggu þeir til einskonar 

vinnumódel sem hélst í gegnum allt verkefnið. Vinnumódelið sá til þess að allir ynnu jafnt 

að verkinu en KRADS stýrði hönnun og þróun á meðan að ASK komu meira að tæknilegu 

málunum sem skipta ekki síður máli. Þarna komu þeir inn sem reynsluboltinn en þeir hafa 

á þessum tíma bæði reynslu af hönnun verslunarmiðstöðva en einnig hafa þeir reynslu 

hvað varðar samskipti við byggingaryfirvöld í sambandi við verkefnið og deililausnir. 

Vinnan hjá KRADS var mest í byrjun en þegar á leið varð þetta jafnt í höndum beggja 

aðila.39 Á þessum tíma er KRADS eins og áður sagði, algjörlega nýjir á markaðnum. Það 

má því velta því fyrir sér hvort að þetta sé ekki einmitt leiðin fyrir ungar stofur og stofur 

sem eru ekki endilega inni í hringrásinni til þess að koma sér á markaðinn í frekari mæli. Í 

dag standa málin þannig að útbjóðendur leita oft til erlendra aðila eftir reynslu og þekkingu 

sérstaklega þegar um stór mannvirki er að ræða. Kristján talar um að þessi aðferð sé af 

hinu góða þar sem að stofur hérlendis séu ekki að leysa tónlistarhús, spítala eða flugstöðvar 

á hverjum degi. Kröfurnar við stærri og umfangsmeiri samkeppnir gætu hins vegar verið á 

sama hátt og nú er gert í samkeppninni um Vesturbugtina. Þar er farið fram á ákveðið 

kynjahlutfall, ákveðinn fjölda mismunandi arkitektastofa og krafa um ungar stofur í bland 

við þær eldri og reyndari. Þar kemur aftur að samtalinu og ef að menn kunna að vinna með 

þess konar verkfæri geta þeir skipt vinnunni jafnt á milli sín þannig að reynslan og 

þekkingin færist jafnt á milli allra aðila. Stofurnar ráða innbyrðis hvernig þær skipta 

                                                 
38 Viðtal 1. 
39 „Kauptún retail building,“ KRADS, án dagsetningar, sótt 1. desember 2016 af http://krads.info/kauptun-
retail-building/. 
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verkum og í flestum tilvikum fagna menn samvinnu. Nýjir aðilar geta þá komið með nýjar 

eða aðrar lausnir á meðan að reynsluboltar í því tiltekna afbrigði geta þá samþykkt þær 

lausnir eða fundið vankantana á því strax í hönnunarferlinu, vinnan dreifist auk þess jafnt 

og skil verða bæði öruggari og betri. Í stórum verkefnum eins og hjá borginni þar sem 

verið er að byggja upp heilu borgarreitina ættu verkkaupar að horfa á það sem gæði að 

fleiri aðilar séu að koma að verkunum. Þetta myndi tryggja fjölbreytni í byggingarlist og 

ákveðið öryggi hvað varðar skil og tímapressu. Þetta ætti þá bæði við um almenn verkkaup 

en einnig samkeppnir og mætti því segja að með þessum aðferðum eigi nýjar, ungar eða 

minna reyndari stofur ekkert minni möguleika, en í sumum forvalskeppnum er það 

einfaldlega þannig að þær eiga engan möguleika á að taka þátt. Lausnin á þessu gæti því 

verið einföld með breyttu forvali eins og með Vesturbugtina þar sem að samtalið tæklar 

vandann og brúar á milli og í ávinning fá útbjóðendur fleiri vinkla á hlutina og vonandi 

nýjar lausnir.40 

Maður á ekki þegar maður byrjar í faginu að þykjast kunna allt. Við eigum 
akkúrat að fá sérfræðinga inn að borði sem hafa þá reynslu sem að við höfum 
ekki öðlast á þeim tíma og með tímanum fær maður svo meiri og meiri reynslu 
þannig að maður getur gert meira sjálfur og jafnvel farið að vinna sem ráðgjafi 
hjá öðrum.41 

Kristján Örn Kjartansson 

5. Hvers vegna á að halda samkeppnir? 

Það er mjög mikilvægt [að halda samkeppnir um hönnun bygginga], aðallega til 
þess að halda uppi gæðum og nýsköpun í arkitektúr, þá standa líka allir 
jafnfætis, sama hversu mikla reynslu þeir hafa.42 

Kristján Örn Kjartansson 

Í viðtali Morgunblaðsins við Valdísi Bjarnadóttur, arkitekt og fyrrverandi formann 

Arkitektafélags Íslands, talaði hún um að það væri mjög lýðræðisleg leið að velja hönnuði 

og arkitekta með því að halda samkeppnir. Til eru mismunandi form samkeppna eins og 

áður var talið upp en hún vill meina að opnar samkeppnir séu best til fallnar til þess að 

halda lýðræðislegum leiðum í ferlinu í stað þess að úthluta verkefnum til einstakra 

hönnuða. Arkitektafélag Íslands lítur svo á, að með opnum samkeppnum séu þeir að 

þjónusta alla þá aðila, sem eru annaðhvort að leita sér að hönnuði, eða við lausn að 

                                                 
40 Viðtal 1. 
41 Viðtal 1. 
42 Viðtal 1. 
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ákveðnu verki.43 Ýmsir opinberir aðilar hér á landi hafa þó viljað sneiða hjá því að hafa 

Arkitektafélagið eða AÍ eins og það er oft kallað með í ráðum í tengslum við samkeppnir, 

en enginn hér á landi hefur eins mikla þekkingu og reynslu á sviði samkeppna eins og AÍ 

eða eins og Haraldur Helgason, trúnaðarmaður þeirra í mörgum samkeppnum síðustu ára 

sagði í viðtali mínu við hann: 

Ég held að mikilvægi Arkitektafélagsins sé verulegt því þar hefur safnast saman 
gríðarleg reynsla í gegnum tíðina, samkeppnisreglunum hefur verið breytt mjög 
oft enda breytingar í þjóðfélaginu. Það hafa farið fram verulegar breytingar frá 
því sem var þegar að fyrstu samkeppnisreglurnar okkar eru samþykktar. Það eru 
komnar verklagsreglur sem skýra þær ennþá frekar og það á að vera ákveðin 
trygging fyrir útbjóðanda að leita til félagsins vegna þess að þar er þetta í 
föstum skorðum í gegnum tíðina og leiðinlegar afleiðingar samkeppna eru 
tiltölulega fáar og ekki er mikið um eftirmála. Það má deila stundum um 
orðspor arkitekta því af þeim getur farið misjafnt orð en ég held að yfirleitt séu 
samkeppnisreglurnar og samkeppnir nokkuð sem hafi verið í ákaflega föstum 
formum.44 

Haraldur Helgason 

Ástæða þess að menn vilji sneiða hjá því að hafa AÍ með í ráðum segir Haraldur 

að það sér erfitt að segja til um það. Helsta ágiskunin væri líklega sú að þeir aðilar 

geta stuðst við samkeppnisform og reglur félagsins sem eru aðgengilegar öllum á 

netinu og þ.a.l. sleppt því að borga aðkomu AÍ. 

Þrátt fyrir þetta viðmót Valdísar, Haraldar og Arkitektafélagsins gagnvart 

opnum samkeppnum þá eru ekki allir sammála um þetta. Víða á veraldarvefnum 

og í tímaritum má finna greinar þar sem menn ýmist lofa eða lasta þetta ákveðna 

form. Margir leggja fram spurningar sem vert að velta fyrir sér, því eins og áður 

sagði þá fer oft mikill tími í vinnu og mótun á mannvirki eða skipulagi, sem 

mögulega aldrei verður að veruleika.  

Most architecture competitions are not worth it, but none more than the 
complete waste of time known as the open architecture competition. This type 
of competition is what it says it is: open to anyone. Sometimes they are for a 
real project, but most often, they are fake, or as they're often called, an "ideas" 
competition.45 

Derek Leavitt 

Arkitektinn Derek Leavitt talar um á bloggi sínu að flestar arkitektasamkeppnir séu ekki 

þess virði, engar þó jafn mikið eins og opnar samkeppnir og því er augljóst að hann er ekki 
                                                 
43 „Arkitektar eiga að vera gagnrýnir á umhverfi sitt,“ viðtal við Valdísi Bjarnadóttur. 
44 Viðtal 2. 
45 Derek Leavitt, „Why open architecture competitions are bad for architects?,“ Modative, 18. maí 2010, sótt 
4. desember 2016 af http://www.modative.com/modern-architects-blog/bid/31683/Why-Open-Architecture-
Competitions-Are-Bad-for-Architects. 
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mikill áhugamaður um þær. Hann talar um að þetta form sé eins og nafnið gefur til kynna, 

opið öllum. Stundum eru þetta samkeppnir um verk sem verða framkvæmd en oftast verða 

þau aldrei að veruleika, þ.e.a.s. hugmyndasamkeppnir. Derek viðurkennir þó að hann langi 

alltaf til þess að taka þátt, en samstarfsfélagi og meðeigandi tali hann ávallt ofan af því, 

honum seinna meir, til mikillar ánægju. Derek tók saman fimm ástæður þess að arkitektar 

eigi ekki að taka þátt í opnum samkeppnum. Í fyrsta lagi vill hann meina að þær séu eyðsla 

á peningum og tíma og segir arkitektúr að miklu leyti vera viðskipti, og að viðskipti snúist 

um að græða peninga en ekki tapa þeim. Í öðru lagi vill hann meina að vinningstillagan sé 

oftast valin út frá því að hún sé mesta augnakonfektið og þ.a.l. oftast mjög dýr kostur og að 

vinningstillagan sé nánast aldrei byggð þar sem ekki er til peningur fyrir viðkomandi 

mannvirki. Í þriðja lagi nefnir hann of mikla samkeppni. Of margir taki þátt og þ.a.l. eru 

líkurnar á því að vinna mjög litlar. Tillagan þín, sem þú ert búinn að eyða hundruðum 

klukkustunda í, er skoðuð af dómnefnd á innan við mínútu. í fjórða lagi talar hann um að 

umtalið sem þú færð fyrir það að lenda í einhverju eða engu sæti sé það lítið að það skipti 

ekki máli. Heimurinn í dag er orðinn það lítill að þrátt fyrir að þú takir ekki þátt í opnum 

samkeppnum þá eigir þú mjög auðvelt með að að skapa þér stöðu eða umtal innan 

arkitektaheimsins í gegnum netið. í fimmta lagi nefnir hann þá staðreynd að verkkaupar fái 

ómælt af fríu vinnuafli og talar um að aldrei myndi nokkur læknir eða lögfræðingur skrá 

sig til þess að vinna frítt fyrir einhvern á sama hátt. 

 Ekki eru allir sammála þessum punktum frá Derek og hefur honum m.a. verið 

svarað af Karen Cilento sem vinnur við skrif hjá stærstu arkitektagagnrýnissíðu heims, 

Archdaily en þar talar hún um þá kosti sem opin samkeppni getur haft í för með sér. 

Í fyrsta lagi talar hún um tímann og launin. Hún segir að ef að við værum í þessu útaf 

laununum þá værum við ekki í þessari grein. Við gerum þetta af því að við erum ástríðufull 

yfir því sem við tökum okkur fyrir hendur. Einnig talar hún um að við eigum að fagna því 

að geta tekið þátt í slíkri keppni þar sem við erum miklu frjálsari og erum að hanna fyrir 

okkur sjálf. Í öðru lagi talar Karen um það að ekki allir fái verðlaun. Hún segir að þó svo 

að maður lendi ekki í vinningssæti þá eigi maður að horfa á sín eigin verðlaun. Hvað fékk 

maður út úr samkeppninni? Fékkst tími til að læra á nýtt forrit eða fékkst loksins tími til 

þess að gera skýringarmyndir (e.diagram)? Í þriðja lagi talar hún um of mikla samkeppni 

eða of lítið umtal eftir á. Auðvitað eru fleiri að taka þátt, jafnvel tugir ef ekki hundruðir 

keppenda. Jafnvel þó að það virðist ósanngjarnt að dómnefndin horfi mögulega einungis í 

smástund á okkar tillögu þá á það ekki að skipta máli þar sem við erum einmitt lærð í því 

að koma hugmynd okkar á framfæri grafíklega séð. Þess vegna eigum við að nýta okkur 



 17 

samkeppnirnar til þess að æfa okkur í betri og sjáanlegri grafík. Í síðasta lagi talar Karen 

um hugmynda (e. conceptual) hliðina. Við megum ekki gleyma því að samkeppnir snúast 

oftast um hugmyndina sjálfa. Við megum þó ekki gleyma okkur þar, því ef að tillagan er 

síðar valin er mikilvægt að hugmyndin sjáist ennþá skýrt.46 

Competitions are a glorious waste of time… Do a lot of them. I try to enter a 
few Architectural competitions each year. Apparently, my ego must be pretty 
resilient. I never win (never even get close) and yet, I just keep entering again 
and again. Oh, Architectural Competitions, Why can’t I resist your charms?47 

Jody Brown 

Samkeppnir eru algjör tímaeyðsla... Takið endilega sem oftast þátt, segir arkitektinn Jody 

Brown í grein sinni; „Architectural competitions are a glorious waste of time.“ Hann talar 

um að hann reyni að taka þátt í nokkrum arkitektasamkeppnum á hverju ári, en hann segir 

að greinilegt sé að egóið hans sé frekar fljótt að ná sér því hann vinnur aldrei, aldrei einu 

sinni verið nálægt því, en samt tekur hann alltaf aftur og aftur þátt. Það er því greinilegt að 

Brown er ekki alveg viss hvar hann stendur en í viðtali mínu við Kristján Örn Kjartansson 

talar hann um að samkeppnir og þá sérstaklega opnar samkeppnir séu ákveðinn stökkpallur 

fyrir unga arkitekta. Í Danmörku eru t.d. slíkar samkeppnir stærsta stökkbrettið fyrir 

arkitektastofur á meðan að í Bandaríkjunum er því alls ekki þannig farið, en þarlendis er 

ekki næstum því jafn mikið um samkeppnir og í Evrópu. Skoðun manna á opnum 

samkeppnum er því mismunandi eftir löndum, því reglur og umgjörð er á sama hátt 

mismunandi á milli staða. Markaðarnir eru því mismunandi en í Danmörku og á hinum 

Norðurlöndunum verða teiknistofur oftast til út frá samkeppnum. BIG sem er ein stærsta 

arkitektastofa í heiminum í dag varð t.a.m á sínum tíma til út frá samkeppni og til að byrja 

með unnu þeir eingöngu að samkeppnum. Einnig er það þekkt í Danmörku, að á stórum 

stofum taki nýir aðilar í faginu sig saman og taki þátt í samkeppnum til að geta stofnað 

sínar eigin stofur. Þar er þetta þekkt og viðurkennt fyrirbæri til þess að koma sér á 

framfæri. 48 

Eflaust eru þó einhverjir á sama máli um skoðun Jody, en arkitektinn Gísli 

Sæmundsson segir: 

  

                                                 
46 Karen Cilento, „Why open architecture competitions are good for Architects, a counter argument,“ 
ArchDaily, 19. maí 2010, sótt 4. desember af http://www.archdaily.com/60705/why-open-architecture-
competitions-are-good-for-architects-a-counter-argument. 
47 Jody Brown, „Architectural competitions are a glorious waste of time,“ Coffee with an architect, 7. maí 
2010, sótt 4 .desember 2016 af http://www.coffeewithanarchitect.com/2010/05/07/architecture-competitions-
waste-time/. 
48 Viðtal 1. 
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Það eru ekki allir sem skilja þessa „áráttu“ arkitekta. Arkitektar eru ein af 
örfáum stéttum sem leggja á sig slíka vinnu upp á von og óvon. Samkeppnin 
kallar oft á nokkurt fráhvarf frá „heimahögum“, laugardagshreingerningin fellur 
niður og smám saman reynir á þolþrif nánustu fjölskyldumeðlima.49 

Gísli Sæmundsson 

Í svari við grein Derek á Archdaily koma upp margir góðir og áhugaverðir punktar. En eru 

einhverjar lausnir á þessum þekktu vandamálum sem samkeppnirnar virðast hafa? Væri 

ekki hægt að stytta þann tíma sem fer í verkið, þar til að þú veist að þú sért kominn áfram í 

ferlinu? Er ekki hægt að auka umtal um samkeppnir og vinnu arkitekta á einhvern hátt? 

Einhverjar lausnir hljóta að vera komnar upp á yfirborðið því málið er greinilega ekki 

einskorðað við Ísland.50 

Eitt af því sem verið er að gera um þessar mundir er að endurskoða 

samkeppnisformið sjálft, t.d. með því að skipta samkeppnum upp í fleiri þrep til að koma í 

veg fyrir þann mikla tíma sem menn eru að verja í hverja samkeppni fyrir sig.51 

Hugmyndaútfærslur (e.concept), gætu þá t.a.m. verið nægileg útfærsla í fyrsta þrepi, því 

auðvelt er að sigta út hvaða tillögur þykja áhugaverðar út frá þeim forsendum.52 Einnig 

væri hægt að fara að dæmi nágrannaþjóða okkar eins og í Noregi, þar sem allar 

samkeppnistillögur eru settar á netið, en þá getur almenningur fengið að sjá tillögurnar 

áður en dæmt er. Þetta veldur því að umræða skapast um samkeppnina og opnar almennt á 

umræðu um arkitektúr í samfélaginu.53 Annað atriði væri að nýta verklag 

forvalssamkeppna og láta menn kynna verkefnið sitt fyrir dómnefnd. Bæði getur það nýst 

arkitektinum sem og dómnefndinni sjálfri. Möguleiki er að koma með módel en einnig er 

hægt að fara með dómnefndinni í gegnum hugsunina á bakvið verkefnið, þar sem báðir 

aðilar geta spurt spurninga. Slíkt verklag var að koma fram fyrir hrun hérlendis en það voru 

þó aðallega einkaaðilar sem nýttu sér þessa leið. 54  

  

                                                 
49 Gísli Sæmundsson, „Pistill samkeppnisnefndar AÍ,“ Arktitíðindi, 2 (desember 2002): bls.18. 
50 Karen Cilento, „Why open architecture competitions are good for Architects, a counter argument.“ 
51 „Samtal um samkeppnismál,“ Arkitektúr: Tímarit um umhverfishönnun, viðtal við Kristján Örn 
Kjartansson, Dagnýju Bjarnadóttur o.fl., 1 (2013): bls. 19. 
52 „Samtal um samkeppnismál.“ 
53 „Samtal um samkeppnismál.“ 
54 Viðtal 1. 
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6. Dómnefnd 

Í sérhverri samkeppni er ávallt dómnefnd sem samanstendur af fólki úr mismunandi áttum. 

Dómnefndin er mismunandi sett saman, en þegar að Arkitektafélagið á í hlut þá er ávallt 

farið eftir samkeppnisreglum þeirra og er gerð krafa um ákveðinn fjölda fagmanna sem 

sitja eiga í dómnefnd.55 Þegar að spurningunni um hvort það að halda samkeppnir geti haft 

neikvæð áhrif er velt fyrir sér, talar Kristján Örn um að erfitt sé að fullyrða um það hvort 

að slíkar samkeppnir geti haft neikvæð áhrif. Spurningum eins og hvort það sé 

skynsamlegra að sleppa því að halda slíkar keppnir þar sem lausnirnar sem fást úr slíkum 

keppnum gætu mögulega haft dýrari lausnir í för með sér er einnig velt fyrir sér. Kristján 

talar um að hér komi að hæfni dómnefndar. Dómnefnd á að sjá til þess að vinningstillagan 

sé innan þess fjárhagsramma sem eigi að byggja fyrir en að öðru leyti þurfi 

samkeppnislausnir ekki endilega að vera dýrari en hver önnur lausn. Þar sem arkitektar og 

hönnuðir reyna oft að búa til ákveðna sérstöðu með einstökum lausnum hefur þessi 

spurning oft vaknað en auðvelt er að gera eitthvað sérstakt og öðruvísi án þess að það þurfi 

að kosta mikla peninga. Gæði byggingarinnar eða þess sem hannað er þarf því ekki 

endilega að þýða dýrari lausn. Í flestum samkeppnum liggja einnig ákveðin viðmið fyrir, 

sem dómnefnd og keppendur eiga að fara eftir og ákveðið fjármagn er sett fram. Þeir sem 

taka þátt hafa því ákveðnar upplýsingar hvað þetta varðar til að vinna út frá og ættu því að 

geta gert grófa áætlun um hvað þeir geta leyft sér. Í flestum tilfellum er svo hægt að fara 

sparnaðarleiðir án þess að þær komi niður á gæðum hönnunarinnar. Það hefur því mikið 

með dómnefndina að gera því hún hefur lokaorðið um hvaða tillaga er valin til útfærslu. Ef 

að sú tillaga er allt of dýr, þá gengur það einfaldlega ekki upp.56 

Þó að það sé ekki algengt þá geta komið upp annars konar peningavandræði. Dæmi 

um slíkt er samkeppnin um Moskuna sem á að rísa við fjölfarinn veg í Reykjavík. 

Samkeppni sem slík var mjög mikilvæg, en eftir á að hyggja fremur neikvæð. Áætlunin var 

að ráðast í byggingu fyrir mikilvægt málefni og þótti mikilvægt að góðar tillögur myndu 

berast. Þátttaka í samkeppninni var mikil en hvorki þær tillögur sem unnu til verðlauna né 

dómnefndarmenn fengu greitt fyrir vinnu sína. Þetta setur óneitanlega svartan blett á 

samkeppnisformið, en trygging Arkitektafélagsins í svona málum er engin.57 

Því hefur verið haldið fram að í samkeppnum á vegum Arkitektafélagsins hafi það 

gerst of oft að ekki hefur verið dæmt í samræmi við samkeppnislýsingu. Einnig hefur 

                                                 
55 Viðtal 2. 
56 Viðtal 1. 
57 Viðtal 2. 
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samkeppnislýsing verið villandi og verðlaunatillögur ekki nægilega vel rökstuddar. 

Ábyrgðin liggur þó ekki eingöngu hjá Arkitektafélaginu heldur hjá útbjóðanda keppninnar 

sjálfrar. 58 
Dómnnefnd ber alltaf að hafa í huga að samkeppni er ekki próf og 
dómmnefndarmenn eru ekki prófdómendur, tillöguhöfundur er að svara 
ákveðinni spurningu á eigin forsendum með hliðsjón af verkefnalýsingu. 
Annars hefði samkeppni ekkert gildi. Þátttkendur eru of  ragir að mæta við 
gegnumgang til að gagnrýna störf dómnefndar þrátt fyrir ofannefnda 
vankanta.59 

Björn H. Jóhannesson 

Það er þó ekki öll sagan því að verðlaunaðar, innkeyptar tillögur og útnefndar 

athyglisverðar tillögur eru oft oflofaðar á kostnað annarra tillagna. Aðrar tillögur fá þ.a.l. 

verri ummæli og illa grundaðar umsagnir sem lýsir því að mati Björns fullkomnlega 

óöryggi dómnefndar og viðleitni hennar til þess að réttlæta val sitt.60 Það ber einnig að hafa 

í huga að önnur dómnefnd gæti komist að allt annarri niðurstöðu en sú sem skipuð var. 

Hvaða tillaga hefði þá unnið og hefði þá mögulega verið betur eða verr staðið að 

umsögnum og öðrum úrlausnum?61 Samkeppnistillaga verður til í höndum arkitektsins, 

einskonar fullskapað verkefni sem lagt er fram sem ein heild og menn velja af eða á. 

Verkefnið er svo þróað áfram og er vinningstillagan einskonar tákn sem dómnefndin, með 

stóru D valdi umfram aðrar. Hvað nákvæmlega varð til þess að þessi tillaga var valin 

umfram aðrar er ekki fyllilega skilgreint og því hefur vinningstillagan og vilji dómnefndar 

ákveðinn óskilgreindan sess í áframhaldandi verki sem dregur úr getu aðila til þess að 

breyta frá henni, hvort sem mönnum líkar það eða ekki. Tillagan getur verið varnarveggur 

arkitektsins um tilteknar hugmyndir, en getur þó líka hindrað hann í nýjum eða betri 

útfærslum og getur orðið sérstaklega erfið ef tillagan hefur reynst óraunsæ varðandi 

verðhugmyndir verkkaupa. Hins vegar þegar þetta er borið saman við hefbundið verk, þar 

sem verkkaupi bregst við drögum á fyrri stigum og er gerandi í hönnunarferlinu, þá er þetta 

heldur ólíkt og mætti álykta að samkeppnisverk eigi að gefa heildstæðari lokalausn en 

hefbundið verkferli, en það er þó ekki algilt.62 

 

 

                                                 
58 Björn H. Jóhannesson, „Arkitektasamkeppnir, hugleiðingar,“ Arkitektafélag Íslands, 24. september 2010, 
sótt 4. desember 2016 af http://ai.is/?p=528. 
59 Björn H. Jóhannesson, „Arkitektasamkeppnir, hugleiðingar.“ 
60 Björn H. Jóhannesson, „Arkitektasamkeppnir, hugleiðingar.“ 
61 Viðtal 2. 
62 Viðtal 3. Viðtal tekið af höfundi við Halldór Eiríksson, 9. desember 2016. 



 21 

Dæmi um það að dómnefndir geti skipt máli er þegar finnski arkitektinn Eero 

Saarinen kom of seint til starfa sem einn af dómurum í samkeppninni um Óperuna í 

Sydney í Ástralíu árið 1956 og búið var að flokka tillögurnar í áhugaverðar og 

óáhugaverðar tillögur. Saarinen tók það ekki í mál og vildi skoða allar tillögurnar og er 

raunin sú að tillagan sem var hlutskörpust og síðar byggð var úr óáhugaverða bunkanum og 

því geta áhrif dómnefnda verið gífurleg, sérstaklega þegar um svo stór mannvirki er að 

ræða. Ekki er víst að Sydney hefði það aðdráttarafl sem hún hefur í dag ef ekki hefði verið 

fyrir hús Jørn Utzon og þrautsegju Saarinens.63 64 

 

  

                                                 
63 „Sydney Opera House – The architect,“ Sydney Opera House, án dagsetningar, sótt 2. nóvember 2016 af 
http://www.sydneyoperahouse.com/About/The_Architect.aspx. 
64 „Sydney Opera House,“ Australian Government, án dagsetningar, sótt 2. nóvember 2016 af 
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sydney-opera-house. 
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Lokaorð 

Samkeppnir eru hluti af faglegu umhverfi arkitektastéttarinnar og snúa að hönnun á 

allskyns mannvirkjum.65 Þetta er eitt af því, sem að mínu mati, gerir starf arkitekta 

spennandi en á sama tíma ögrandi þar sem að baki vinnu við þess konar verkefni liggja oft 

hundruðir ef ekki þúsundir klukkustunda66 af hugmyndavinnu, útfærslum, teikningum, 

módelasmíð, textasmíð og framsetningu.67 Líkt og fram hefur komið getur heimur 

arkitekta verið harður, en þátttaka í arkitektasamkeppni krefst þess oft að menn leggi 

þúsundir klukkustunda í hverja tillögu fyrir sig. Stundum uppskera menn verðlaunasæti, en 

oft gerist það að hvorki verðlaun né viðurkenning fást fyrir allt erfiðið, en þá má alltaf líta 

á björtu hliðarnar, því að reynslan sem fæst úr því að hönnuðurinn nýti vettvanginn í að 

prufa nýja hluti og læri á ný tól og forrit og almennt sú reynsla sem fæst úr svo stóru 

verkefni, sem oft felst í samkeppnisverkum, hleðst upp í gagna- og reynslubankann og 

getur nýst beint eða óbeint í ókomnum verkefnum.68  

Eins og fram hefur komið er skoðun manna misjöfn. Þegar á heildina er litið er þó hægt að 

segja að samkeppnir hafi jákvæð áhrif, bæði á arkitektastéttina sjálfa sem og á mannvirkin 

sem orðið hafa til út frá þeim. Hinsvegar er erfitt að fullyrða að þessi mannvirki væru ekki 

eins góð ef ekki hefði verið farið í samkeppni, því hér á landi eru flestar opinberar 

byggingar boðnar út sem samkeppnisverkefni.69 Hvað varðar samkeppnisformið eru opnar 

hugmyndasamkeppnir og tveggja þrepa samkeppnir að mínu mati hentugasta formið. Þar 

geta menn komið á framfari góðum hugmyndum án þess að eyða of miklum tíma í 

launalausa vinnu. Einnig hafa þessi form það í för með sér að nýjir arkitektar geta keppt 

við þá eldri og reyndari á jafnréttis grundvelli. Í því samhengi má nefna að þátttaka ungra 

arkitekta í samkeppnum hefur haft í för með sér stofnun ótal margra nýrra arkitektastofa í 

gegnum tíðina.  

 Ljóst er að máttur dómnefnda og einstakra dómara í samkeppnum er mikill eins og 

sjá má í dæminu um aðkomu Eero Saarinen í samkeppninni um Sydney Óperuna. Það er 

erfitt að segja til um það hvort að einstaka mannvirki sem nú standa væru öðruvísi ef 

dómnefnd hefði verið önnur og er það í raun ótrúlegt hversu mikil áhrif nokkrir 

einstaklingar geta haft á byggingarsöguna, en mögulega gæti aðkoma almennings að 

                                                 
65 Sigríður Magnúsdóttir, „Arkitektasamkeppnir,“ bls. 34. 
66 Kristján Örn Kjartansson, „Samtal um samkeppnismál,“ bls. 19. 
67 Gísli Sæmundsson, „Pistill samkeppnisnefndar AÍ,“ bls. 18. 
68 Karen Cilento, „Why open architecture competitions are good for Architects, a counter argument.“ 
69 Viðtal 2. 
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samkeppnishugmyndum á vinnslustigi líkt og í Noregi, haft áhrif á niðurstöður. Hvort þau 

áhrif eru jákvæð eða neikvæð er ómögulegt að geta sér til um.  

Flestir eru sammála því að samkeppnisþátttaka sé lærdómsrík og tala margir um 

endurmenntun í því samhengi og tækifæri til þess að læra á ný tól og tæki og fínpússa 

framsetningu sem annars fæst ekki tími í. Þessi lærdómur getur svo nýst í hefðbundnum 

störfum arkitektastofunnar seinna meir.  
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