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Markmið og áherslur tillögunnar eru að nýta 
alla lóðina á sem bestan hátt, að móta og snúa 
byggingamössum þannig að sem flestir íbúar 
njóti þeirra lífsgæða sem góð dagsbirta, skjól og 
útisvæði veitir.   Markmiðið er að svæðið verði 
áhugaverðara en önnur hverfi, umhverfisvænt 
og nýskapandi og þar af leiðandi spennandi og 
vinsæll staður til að heimsækja, búa og starfa 
í.  Við hönnun og útfærslur svæðisins hefur verið 
litið til sjálfbærnimarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
auk þeirra krafna sem umhverfisvottanir og 
umhverfisvænn lífstíll krefst í nútímasamfélagi.

Byggingamassarnir eru brotnir upp í einingar 
og mótaðir í mismunandi hæðir til að aðlagast 
núverandi byggð (1).  Þannig skerðist útsýni 
núverandi byggðar lítið og ekkert skuggavarp 
(2) verður á á hana frá nýjum byggingum.  Þetta 
uppbrot er líka besta útfærslan til að dempa vind 
(1) auk þess sem skeifulaga formið veitir skjól fyrir 
ríkjandi vindátt á sólríku torgi sem verður til á miðju 
lóðarinnar.  Auðvelt er að skipta byggingarmössum 
upp í hluta svo hægt sé að byggja svæðið upp 
í þrepum (4).  Byggingaeiningum er snúið í 
höfuðáttir til að sem flestar húshliðar fái góða 
dagsbirtu í sem lengstan tíma yfir daginn (2) og 
til að sem flestir fái óheft útsýni (5).  Íbúðir hafa 
allar góðar svalir eða þakgarða þar sem í flestum 
tilfellum er hægt að njóta sólar allann daginn. 
Sameiginlegir þakgarðar á efstu hæðum eru í 
tengslum við stigahús svo allir geti notið útsýnis.  

Þar er einnig gert ráð fyrir litlum gróðurhúsum 
fyrir ræktun (6).  Fjölbreyttur gróður er á öllum 
þakgörðum sem dempar áhrif vinds, en eykur 
einnig líffræðilegan fjölbreytileika og bindur 
kolefni í andrúmsloftinu. (6)  Súlur 1. hæðar gamla 
frystihússins verða endurgerðar og fótspor þess 
afmarkað með landslagshönnun og munu súlurnar 
virka sem beinagrind og rammi fyrir tímabundin 
mannvirki í tengslum við hátíðir, tónleika, listaverk 
eða einfaldlega fyrir garðbekki og blómapotta. 
Með því er andi gamla hússins varðveittur fyrir 
almenning til þess að njóta og tækifæri sköpuð 
fyrir listamenn, matgæðinga og athafnafólk til þess 
að skipuleggja viðburði á skapandi hátt. Gamla 
frystihúsið er komið á eftirlaun og er nú frjálst til 
þess að gera það sem því sýnist. (7). 

Í kringum fótspor gömlu byggingarinnar og upp 
við nýjar byggingar að hluta er gert ráð fyrir 
grasi og plöntum og gerir það alls um 40% af 
útisvæðum. Á lóðamörkum í suður er gert ráð fyrir 
byggingu sem hefur sterka skírskotun í form og 
upprunalegt útlit gamla frystihússins. Það er í raun 
eins og húsið hafi færst þangað og eigi samtal við 
gamla staðinn.  Húsið tengist stærðarhlutföllum 
bygginga á lóð C og B við hliðina. Í húsinu er gert 
ráð fyrir stúdentaíbúðum á 2. og 3. Hæð, verslun 
og þjónustu á 1. hæð (til dæmis mathöll með 
áherslu á fisk) en á 4. og 5. hæð  er gert ráð fyrir 
vinnurýmum í anda We Work og nýsköpunarsetri 
með áherslu á rannsóknir tengdum sjávarútvegi, 

nýrri tækni og umhverfismálum.  Þannig tekur nýja 
verksmiðjuhúsið við keflinu frá því gamla og verður 
“verksmiðja fyrir nýsköpun og framsækni”.  Úr 
nýja húsinu er hægt að horfa yfir torgið og fótspor 
gömlu verksmiðjunnar og þaðan er einnig gott 
útsýni að sjónum. Styttan af sjómanninum verður 
staðsett fyrir enda torgsins og horfir í átt að nýja 
hússins þar sem ný starfsemi og tækifæri taka 
við.  Þannig er hann staðsettur á milli fortíðar og 
framtíðar. (8)

Opið stigahús niður í bílakjallara verður frá enda 
torgsins.  Í útfærslu á mössum er gert ráð fyrir 
að burðarlínur haldi sér niður í bílakjallara og þar 
verði skálínur massa fyrir ofan að skástæðum og 
umferðarleiðum sem nýtast vel fyrir húsið (11). Gert 
er ráð fyrir grænum svæðum og plöntum í kringum 
fótspor/botnplötu gamla hússins þar sem regnvatni 
er safnað saman í kjallara og það endurnýtt 
sem neysluvatn/grátt vatn fyrir íbúðir/verslanir 
lóðarinnar og verður það hluti af blágrænum 
regnvatnslausnum ásamt grænum þakflötum með 
gróðri (6).  

Fyrsta hæð bygginga og hæsti byggingamassinn á 
norðvesturhorni eru allt verslunar- og þjónusturými 
en massar fyrstu hæðar opnast á fjórum stöðum þar 
sem aðgengi gangandi og hjólandi er að svæðinu 
frá og að nágrannahverfum (8).  Torgið er góður 
tengipunktur fyrir allt hverfið og þá sem ferðast 
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um það auk þess sem það er umlukið verslunar- 
og þjónusturýmum.  Gert er ráð fyrir deilihjólum 
og rafskutlustöðvum í byggingu við aðkomu að 
torginu að norðan við hjólastíga.  Svæðið tengist 
göngu- og hjólastígum við sjóinn með brú yfir 
Sæbraut. Þannig verður til sterk tenging milli 
Laugalækjarhverfisins, Miðbæjar og annara hverfa 
án þess að þvera þurfi akveg.  Aðgengi slökkviliðs 
og sjúkrabíls er á öllum hliðum bygginga.  Aðkoma 
að núverandi rampi í bílakjallara er óbreytt en 
skorið er úr fyrir henni í byggingarmassa 1. hæðar.  
Gert er ráð fyrir mögulegum rampi úr bílakjallara á 
suðurhlið nýju verksmiðjubyggingarinnar.(8) Gert er 
ráð fyrir svæðum fyrir djúpgáma á tveimur stöðum, 
norðan og austanmegin lóðarinnar. 

Hljóðdempandi svæði er á milli Sæbrautar, 
byggingamassanna og núverandi rampa niður í 
bílakjallara.  Þessi hljóðdempun er útfærð með 
upphækkaðri göngu- og hjólabrú en undirstöður 
hennar eru að hluta gróðurveggur.   Þetta verður 
til þess að minnka kröfur um glerþykktir og 
svalalokanir á íbúðahæðum sem snúa að Sæbraut 
sem eykur lífsgæði íbúa.  (9) Almenn akstursleið 
meðfram Sæbraut er felld niður en í staðinn er 
áfram akfær vegur fyrir vörur/sjúkrabíla meðfram 
byggingum á 1. hæð. Ekki er gert ráð fyrir að 
þessi vegur sé til daglegar notkunar enda er 
aðgengi einkabíla um svæðið gott nú þegar.  Með 
þessari ákvörðun opnast möguleikar fyrir betri 
nýtingu lóðar og einnig gefst tækifæri til þess 
að byggja umferðarmannvirki fyrir manneskjur 
sem eykur lífsgæði verulega fyrir íbúa Kirkjusands 
og alls Laugardalsins. Hjólastígar þurfa að vera 
óhindraðir til þess að fólk vilji nota þá daglega. 
Vöruafgreiðsla að verslunum og þjónustu á 1. 
hæð er um torgið á ákveðnum tímum dags.  Gert 
er ráð fyrir að öll bílastæði séu í kjallara eða í 
aðliggjandi götum. (11).   Stærðir byggingamassa 
og útfærslur byggjast á því að ná fram sem 
mestri hagkvæmni. Útfærslur byggja á 2m x 2m 
eininga kerfi (10).  Þannig er hægt að ná fram 
hagkvæmni með samræmdum einingastærðum 
og útfærslum.  Gert er ráð fyrir að byggingarnar 
séu einingar annaðhvort timbur eða forsteyptar 
með umhverfisvænni steypu.  Val á endanlegu efni 
verði út frá heildarkolefnisspori og fara þarf eftir 
mörkum sem sett verði í deiliskipulagið. Gert verði 
ráð fyrir að framkvæmdin verði CO2 hlutlaus og 
í gegnum hönnun í BIM forriti verði kolefnisspor 
framkvæmdarinnar mælt fyrirfram og sett verði 
markmið um að lækka sporið í ákveðna tölu við 
endanlega hönnun og útfærslu.   

Hagkvæm nýting lóðar

Uppbrot massa í smærri 
einingar

Einingum snúið 45° í 
höfuðáttir

01
 Byggingareiningar eru 
mótaðar í mismunandi 
hæðum til að aðlagast 
núverandi byggð. Einnig 
til að skýla torgsvæði fyrir 
ríkjandi vindátt og að allar 
íbúðir njóti sólar yfir daginn
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21.06 10:00

21.06 14:00

21.06 18:00

02 
Byggingarmassarnir eru brotnir upp 
í einingar og mótaðir í mismunandi 
hæðir og þannig verður skuggavarp á 
núverandi byggð ekkert

Yfirlitsmynd mkv. 1:2000

Útfærð tillaga er 29.000 m2 og er því þéttleiki svæðisins 
0,43 ofanjarðar.  Form og útfærslur á byggingarmössum 
bjóða upp á möguleika á mjög mörgum litlum íbúðum tengd 
fáum stigahúsum en einnig er auðvelt sameina þessa hluta 
og gera þannig stærri íbúðir af góðum gæðum.  Einnig 
auðveldar útfærsla á byggingamössum hönnun íbúða á 
áhugaverðan og gæðalegan hátt með sérlega góðri birtu 
og útsýni fyrir alla annaðhvort frá einkasvölum/þakgörðum 
eða sameiginlegum útisvæðum sem eru sérlega verðmæt 
lífsgæði á þessum tímum þegar heimsfaraldur veldur því að 
breyting hefur orðið á lifnaðarháttum okkar og margir þurfa 
að vinna og læra heima hjá sér.  Gert er ráð fyrir að 80 íbúðir 
verði stúdentaíbúðir og staðsettar á tveimur hæðum í nýja 
frystihúsinu.  Íbúðir í skeifulaga byggingarmassanum geta 
verið allt að 250 miðað við útfærslu byggingarmassa ef aðeins 
er gert ráð fyrir litlum íbúðum en í meðfylgjandi tillögu er gert 
ráð fyrir 120 íbúðum af fjölbreyttum stærðum.  Þannig verður 
fjöldi íbúða samtals 200 (03, 10, 11).  Inngangar í sameignir 
íbúða verða frá torginu og frá bílakjallara.   Góðar tengingar 
fyrir hjólandi og gangandi við miðborgina gera þetta að 
spennandi stað fyrir bæði íbúa og gesti.  Einstakur staður í 
borginni með fjölbreyttum upplifunum þar sem almenningur 
getur hannað borgarrýmið tímabundið með uppákomum 
og viðburðum með sögulegri tengingu innan fótspors 
gamla frystihússins.  Nýja frystihúsið sem hýsir starfsemi 
og vinnurými sem opin eru öllum gerir það mögulegt fyrir 
marga að nýta sér vinnuaðstöðu nálægt heimili sínu auk þess 
sem stúdentaíbúðirnar blása lífi í hverfið og efla þjónustu á 
svæðinu.
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Torgið útfært sem 
viðburðartjald og 
samkomustaður

Styttu af 
sjómanninum 
verður komið fyrir 
við enda torgsins 
á táknrænum stað 
milli nýja og gamla 
frystihússins.

Torgið í 
hversdagslegri mynd

05 
Byggingaeiningum er snúið, meðal annars til að sem flestir 
geti notið útsýnis úr íbúðum sínum.

Snæfellsjökul

Esjan

Bláfjöll

Borgin

Grandi
Marshallhúsið

04 
Möguleg skipting byggingarmassa í tímaröð eða 
uppskipting milli mismunandi arkitekta.  
Gulir massar eru áætlaðir fyrir skrifstofur, verslun og 
þjónusta

07 
Súlur 1. hæðar gamla frystihússins verða endurgerðar og 
fótspor þess afmarkað með landslagshönnun og munu 
súlurnar virka sem beinagrind og rammi fyrir tímabundin 
mannvirki í tengslum við hátíðir, tónleika, listaverk eða 
einfaldlega fyrir garðbekki og blómapotta. 
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Aðkoma að torgi

Aðkeyrsla að rampi fyrir 

sameiginlegan bílakjallara

Hjól

Hjól

Sveigjanleg notkun á torgsvæði     sjá skýringarmynd 06

Akfær vegur meðfram 1. hæð - þjónusta

Djúpgámar

Aðkoma bílakjallari

Aðkoma að torgi
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Yfirlitsmynd mkv. 1:500
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+22,95
(miðað við +0 gólfkóta á reiti A)
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Sæbraut

Sneiðing A mkv. 1:500
Rauðar línur eru tillaga að afmörkun deiliskipulags
Tillaga að útfærslu miðast við heildarfermetrafjölda 
29.000 m2

Sneiðing B mkv. 1:500
Rauðar línur eru tillaga að afmörkun deiliskipulags
Tillaga að útfærslu miðast við heildarfermetrafjölda 
29.000 m2

09 
Göngu- og hjólabrú meðfram Sæbraut sem einnig er hljóðdempandi veggur fyrir 
íbúðir en undirstöður hennar eru að hluta gróðurveggur Fjölbreyttur gróður og 
jarðvegur dempa hljóð auk þess sem það fangar CO2

Núverandi rampur aðkoma að 
sameiginlegum bílakjallara

Gróðursvæði á svölum 
og þakgörðum auka 
hljóðdempun og fanga CO2

Akfær gata meðfram 1. hæð byggingarinnar
Ekki til almennrar umferðar.

06 
Fjölbreyttur gróður á þökum og útivistarsvæðum 
dempar vind en ýtir einnig undir lífræðilegan 
fjölbreytileika og bindur kolefni í andrúmsloftinu

Gróður dregur að sér fugla og 
skordýr sem auka á líffræðilegan 
fjölbreytileika

Fjölbreyttur gróður á þökum til 
viðbótar við gras. Lággróður eins 
og Bergfura, Beitlyng og Einir
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LÓÐ A

5. hæð
Veitingastaður með 
þakgarði

4. hæð
Sam-vinnurými og 
nýsköpunarsetur

GSPublisherVersion 0.25.98.2

07 New Fishery

3. hæð
Stúdentaíbúðir

2. hæð
Stúdentaíbúðir

1. hæð
Verslun og 
þjónusta til dæmis
Mathöll08 

Á lóðamörkum í suður er gert ráð fyrir byggingu sem 
hefur sterka skírskotun í form og upprunalegt útlit 
gamla frystihússins. Það er í raun eins og húsið hafi 
færst þangað og eigi samtal við gamla staðinn

11 
Yfirlit yfir hæðir bygginga

03 
Yfirlit yfir stærðir og fjölda íbúða miðað við 
úfærðar tillögur 

Bílakjallari
345 bílastæði
Inngangar í íbúðir

1. hæð
Verslunar- og 
þjónusturými auk 
innganga í íbúðir

Týpísk íbúðarhæð
Möguleikar á 
fjölbreyttum 
íbúðargerðum

Nýja frystihúsið heildar m2 m2 íbúðir m2 verslun-þjónusta Fjöldi íbúða

1. hæð 1029 0 1029 0
2. hæð 1140 1140 0 40
3. hæð 1140 1140 0 40
4. hæð 850 0 850 0
5. hæð 610 0 610 0
 
Samtals 4769 2280 2489 80

U - Laga bygging heildar m2 m2 íbúðir m2 verslun-þjónusta Fjöldi íbúða

1. hæð 5050 0 5050 0
2. hæð 4300 4020 280 30
3. hæð 4300 4020 280 30
4. hæð 3420 3140 280 24
5. hæð 3185 2905 280 19
6. hæð 2153 1873 280 12
7. hæð 1450 1170 280 5
8. hæð 560 0 560 0

Samtals 24418 17128 7290 120

SSaammttaallss  aallllaarr  bbyyggggiinnggaarr 29187 19408 9779 200

10 
Byggingamassar byggja á 2 metra 
einingakerfi sem hægt er að margfalda og 
nota sem grunnkerfi vði einingaframleiðslu 
sem gerir útfærslur hagkvæmar.

2x2 metrar grid kerfi


