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FALLASKIPTI á Ytri sandi
SÖGULEGAR FORSENDUR
Í sögulegu tilliti er ekki margt sýnilegt á reitnum sem hægt er að tengja við 
liðinn tíma, enda má segja að þar hafi allt horfið jafnskjótt og það birtist 
og um þriðjungur lóðarinnar er uppfylling. 

Deiliskipulagssvæðið er innan reits sem áður kallaðist Ytri sandur og á 
honum miðjum var landamerkjasteinninn Stúlknaklettur. Stúlknaklett 
er hægt að staðsetja með hæfilegri nákvæmni og í samhengi við hann 
strandlínuna á Kirkjusandi eins og hún var fram undir miðja síðustu öld.

Innan strandlínunnar voru stakkstæði, járnbrautarteinar og 
húsaþyrping fyrir saltfiskvinnslu þar til Júpíter og Marz húsið 
var reist. Það hús er eini vitnisburðurinn um atvinnusögu 

ÁHERSLUR
Við endurskoðun á deiliskipulagi lóðar A á Kirkjusandi eru markmið 
aðalskipulags Reykjavíkur um borg fyrir fólk höfð að leiðarljósi. Tillagan 
sýnir þétta, fjölbreytta og skjólsæla byggð þar sem hús, götur og garðrými 
mynda samofna heild. 

Tillagan brúar bil fortíðar og nútíðar með varðveislu byggingararfs og 
endurvekur örnefni og kennileiti sem hlutgerð verða í  hönnun bygginga og 
almenningsrýma. Í tillögunni er gert ráð fyrir fjölbreyttum íbúðagerðum. 
Atvinnuhúsnæði á reitnum styður við markmið skipulags og forsagnar og 
þjónar nærumhverfi sínu.

Gildandi deiliskipulag var sniðið að þörfum höfuðstöðva Íslandsbanka 
þar sem áhersla var á greiða aðkomu viðskiptavina og fjölda bílastæða 
sjávarmegin. Þessar kvaðir gilda enn fyrir lóðina og koma í veg fyrir bestu 
nýtingu hennar. Samkvæmt gildandi lóðarblaði er lóð A u.þ.b. 12.700 m2, 
en sé sá hluti lóðar þar sem kvaðir gilda um samgöngur og lagnir dreginn 
frá flatarmáli hennar, standa eftir tæplega 10.000 m2. 

Skipulagstillagan brúar bil fortíðar og nútíðar með varðveislu byggingararfs og endur-

vekur örnefni og kennileiti sem hlutgerð verða í  hönnun bygginga og almenningsrýma.

svæðisins sem enn stendur, en byggingarsaga þess er 
áhugaverð í samhengi við breytta landnotkun á Ytri sandi.  
Unnið er með þessi sögulegu minni í tillögunni. 

GARÐUR, YFIRBORÐ OG ÁSÝND
Stúlknaklettur er við gönguleið inn á reitinn, en hann, auk gömlu 
strandlínunnar, eru þau minni sem vekja má til lífsins á staðnum. Fótspor 
Júpíter og Marz verður meðhöndlað sérstaklega og þar unnið með 
fjörukamb, stakkstæði, járnbrautarteina, grófan smíðavið og fjörugróður. 

Yfirborðsmeðhöndlun annarra garðrýma og gönguleiða tekur mið af 
þörfum íbúa. Garðrými íbúa verða með gróðurþyrpingum og flatir með 
leiktækjum og götugögnum sem skírskota til sögulegs minnis.

Sjómaðurinn, listaverk Jónasar S. Jakobssonar, verður sett niður 
við norðvestur horn Ísgerðarhússins. Sá staður er hentugur vegna 
uppbyggingar verksins og beinna tengsla þess við upprunalega merkingu 
hússins. Staðurinn er í sjónlínu við gangandi umferð að og frá Ytri sandi.  
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BYGGINGAMASSAR MINNI UM  JÚPÍTER OG MARZ

Fótspor hússins meðhöndlað 
sérstaklega sem hluti garðrýmis.

Upprunaleg og núverandi 
staðsetning Júpíters og Marz. 

Júpíter og Marz húsið endurbyggt í sinni 
stærstu mynd, með upprunalegri gluggasetningu.

Tveggja hæða nýbygging byggð ofan á húsið en greinarmunur
 gerður á milli gamla og nýja hlutans í formi, efni og áferð.

LÓÐ OG KVAÐIR 

Heildarstærð lóðar er 12.700m2 en vegna 
kvaða á lóð er byggingarhæfur hluti hennar 
9.645m2 .

BYGGINGAMASSI

Randbyggð utan um garð með 
tveimur stakstæðum húsum í garði.

GARÐURINN

Skjólgott garðrými fyrir íbúa og gesti.

VERSLUN OG ÍBÚÐIR Á JARÐHÆÐ

Þjónusta og verslun verður í vinklinum 
á móti Sæbraut og Kirkjusandi.

SÓL

Hæðir bygginga tryggja sólríka og hlýja garða. 

ÚTSÝNI , HLJÓÐVIST OG SKJÓL

Mikilfenglegt útsýni fangað 
samhliða skjóli fyrir hljóðmengun.

GÖNGULEIÐIR OG INNGANGAR

Inngangar í húsin eru frá götu og garði en 
gengið er inn í íbúðirnar sjálfar úr garðrýmum. 
Fjölbreyttar gönguleiðir um garðrými og 
tengast aðliggjandi gönguleiðum.

Yfirborðsefni og litaval er einfalt og 
heildstætt. Efnisval að garðrými endurspegla 
gæði og hlutverk garðs.

HEILDSTÆÐ EFNISNOTKUN

byggingarhæfur hluti 
lóðar er 9.645m2

kvaðir á lóð 3055m2

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÍBÚÐAHÚSNÆÐI 

GARÐAR
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BYGGT UMHVERFI
Húsagerðir.   Byggingar á reitnum standa við götur og saman móta 
þær skjólgóðan og bjartan garð sem deilt verður upp í smærri rými með 
byggingum. Við Hallgerðargötu eru byggingarnar 3-4 hæðir en allt að 6 
hæðir við Sæbraut og Kirkjusand, en með því móti er skýlt fyrir ráðandi 
vindáttum og dregið úr skuggavarpi. Garðhúsin eru 4 og 5 hæða. Lögð 
er áhersla á hagkvæmar og grunnar byggingar með einföldu burðarvirki.  

Íbúðabyggingar.  Íbúðarhúsnæði fyrir fyrstu kaupendur og fjölskyldufólk 
er við Hallgerðargötu og í garðhúsum þar sem fléttað er saman ólíkum 
stærðum íbúða í beinum tengslum við garðrými. Íbúðum í þessum húsum 
er ætlað að hafa tvær eða þrjár gluggahliðar. Heimilt er að hafa svalganga 
á húsum við Hallgerðargötu, en ekki í garðhúsunum. Stærðir og fjöldi 
íbúða kemur fram í meðfylgjandi töflu.

Atvinnuhúsnæði.   Atvinnuhúsnæði er í Júpíter og Marz húsinu og á hluta 
jarðhæðar hússins við Kirkjusand. Áfast sunnan við Júpíter og Marz 
húsið, við Sæbraut og Hallgerðargötu, er atvinnuhúsnæði í 3ja hæða 
húsi. Verslunar- og þjónusturýmum á reitnum er ætlað að styðja við slíka 
starfsemi í Laugarnesi og á Laugalæk. Stærðir atvinnuhúsnæðis koma 
fram í stærðartöflu á síðu 5.

Júpíter og Marz.    Húsið var byggt í nokkrum áföngum og spunnið við 
það af hugvitssemi eftir þörfum og breyttri notkun. Það er í þeim anda 
sem húsið verður endurbyggt. Það verður byggt í sinni stærstu mynd, 
með upprunalegri gluggasetningu og ísgerðarhúsi að norðvestan verður 
og fært nær Sæbraut. Heimilt er að byggja tvær hæðir ofan á húsið en 
greinarmunur skal gerður á gamla húsinu og nýbyggingu í formi, efni 
og áferð. Atvinnustarfsemi verður í húsinu, en heimild er fyrir íbúðum í 
ofanábyggingu. 

Aðrar byggingar.   Yfirborðsefni og litaval á öðrum byggingum skal vera 
heildstætt og taka mið af umhverfinu. Í garðrýmum skal nota mild og 
hlýleg byggingarefni til að undirstrika einfaldleika, gæði og hlutverk 
garðsins. 

Tengingar.   Inngangar inn íbúðahúsin eru frá götu og garði en gengið er 
inn í íbúðirnar sjálfar úr garðrýmum. Lyftur eru úr bílakjallara upp í allar 
byggingar á reitnum. Úr bílakjallara eru gönguleiðir upp í garðrýmin um 
stiga- og ljósop. Aðkoma að atvinnuhúsnæði er frá göturýmum eða úr 
bílakjallara.

Gangandi og hjólandi umferð.   Lögð er áhersla á umferð gangandi og 
hjólandi vegfarenda með einföldu umferðarneti sem tengist stíganeti 
borgarinnar. Lagt er til að tengja svæðið göngustígum við Sæbraut um 
undirgöng, en sú leið er hugsuð fyrir reiti A – F. Aðalgöngustígurinn á Ytri 
sandi liggur í gegnum reit A og áfram að Laugardal til suðausturs. Frá 
reitnum er bein tenging við Laugardalinn um hverfisþjónustukjarna við 
Laugalæk. Öll bílaumferð er utan reitsins, nema hvað varðar öryggisleiðir 
sjúkrabíla og slökkviliðs. 

Bílakjallari.   Heimild er fyrir bílakjallara undir öllum reitnum og 
heildarumfang hans endurskoðast með nýju samgöngumati og mun fjöldi 
bílastæða taka mið af því. 
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LANGSNEIÐING  1:500

GRUNNMYND 3. HÆÐAR  1:500
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ÞVERSNEIÐING  1:500

1 5 3 2 0RÖ
Ð

YFIRIRLIT YFIR ÍBÚÐAGERÐIR  OG FJÖLDA
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júní
 Tillaga Valkostur

Þær kvaðir sem nú eru á reit A skerða tvímælalaust þá möguleika 
sem annars eru til staðar á lóðinni. Án kvaðanna væri nýting hennar 
mun betri, umhverfi opnara og bjartara og síðast en ekki síst mætti 
þar ná fram skilvirkara skipulagi. Aðkoman að bílakjallaranum getur 
verið á sama stað og nú er lagt til á skipulagi, en þá í gagnstæða átt 
og umferð að og frá kjallaranum færi um Hallgerðargötu. Við þann 
snúning getur Júpíter og Marz húsið færst enn nær Sæbraut, þar sem 
það lægi samsíða núverandi strand- og götulínu. Með þessu móti næst 
mun sterkari ásýnd fyrir lóðina og byggingarreitina alla. Þessi færsla og 
snúningur skapar jafnframt áhugaverða spennu í garðrýminu og gefur 
möguleika á hærri byggingum og auknu byggingarmagni án þess að 
skuggavarp hafi neikvæð áhrif.  Tillöguhöfundar leggja eindregið til að 
sú hugmynd verði skoðuð nánar, en útfærsla hennar byggir að öðru leyti 
á þeirri tillögu sem hér er kynnt.

KIRKJUSANDUR 2 - ENDURSKOÐUN DEILISKIPULAGS
 Tillaga Valkostur

Heildarbyggingarmagn ofanjarðar (í ferm.) 26.300 29.000

Nýtingarhlutfall 2,06 2,28

Heildarflatarmál atvinnuhúsnæðis (í ferm.) 11.200

Heildarflatarmál íbúða (í ferm.) 15.100

Heildarfjöldi íbúða 184

Hlutfall (%) íbúða af heildarbyggingarmagni 57%

Hlutfall (%) atvinnuhúsnæðis af heildarbyggingarmagni 43%

Opin svæði/almannarými (í ferm.) 4.000

STÆRÐARTAFLA
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ANNAR VALKOSTUR
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Stúlknaklettur er við gönguleið inn á reitinn, en hann, auk gömlu strandlínunnar, eru þau minni 

sem vekja má til lífsins á staðnum. Fótspor Júpíter og Marz verður meðhöndlað sérstaklega og 

þar unnið með fjörukamb, stakkstæði, járnbrautarteina, grófan smíðavið og fjörugróður.

Garðrými íbúa verða með gróðurþyrpingum og flatir með 

leiktækjum og götugögnum sem skírskota til sögulegs minnis.


