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GREINAGERÐ
HUGMYNDAFRÆÐI DEILISKIPULAGSTILLÖGUNNAR
Meginmarkmið deiliskipulagstillögunnar er að skapa nútímalegt borgarumhverfi þar sem umhverfisgæði eru í fyrirrúmi fyrir íbúa svæðisins, gangandi og hjólandi vegfarendur. Þar sem borgarrýmum sem
bjóða upp á fjölbreytt mannlíf og virknishvetjandi útivistarsvæði er
fléttað saman við ríka sögu Kirkjusands.
Tillagan er í góðu samræmi við aðrar lóðir á Kirkjusandsreit og er
áreynslulaust framhald af núverandi skipulagi. Hagkvæmni og möguleg áfangaskipting við uppbyggingu er mikilvægt leiðarljós við gerð
tillögunnar ásamt sköpun íbúða og atvinnuhúsnæða sem munu henta fjölbreyttum hóp.
TENGINGAR VIÐ NÆRUMHVERFIÐ OG SÖGUNA
Gönguásinn, sem þverar aðliggjandi lóðir, er látinn halda áfram um
reit A og myndar þannig sterkar tengingar innan reitsins og góð
tengsl við nærumhverfið. Áður en landfylling var gerð á svæðinu lá
strandlínan þar sem göngásinn gengur í gegnum inngarða bygginganna á deiliskipulagssvæðinu. Bogaformaður göngustígurinn á milli
byggingana sækir innblástur sinn til strandlínunnar og heiðrar þannig söguna og minnir á það sem áður var. Deiliskipulagsreiturinn er
brotinn upp með “söguás” sem er sjónlínuás til sjávar, á sama hátt
og akstursgötur á milli núverandi lóða á Kirkjusandsreit. Söguásinn
verður göngugata með sterka skírskotun í sögu reitins eins og nafnið
gefur til kynna. Við upphaf ássins í átt til sjávar, er viðarbryggja með
hafsöldur beggja vegna. Öldurnar eru viðarupphækkanir í jaðri bryggjunnar sem lyftast upp og niður til að líkja eftir öldugangi. Öldurnar
bjóða upp á leik barna en geta einnig nýst sem bekkir. Hæðir aldnanna eru mismunandi til að sethæð henti bæði börnum og fullorðnum.
Mynstrið í stéttinni er skírskotun til þess tíma þegar saltfiskur var
lagður til þurrkunar á ströndinni við Kirkjusand á árum áður. Rétt
innan við gömlu strandlínuna mætir söguásinn gönguás Kirkjusandsreits og þar er staðsett torg sem hristir saman íbúa svæðisins. Stytta
Sjómannsins stendur kokreist á torginu við enda bryggjunnar og horfir löngunaraugum til hafsins og gamla tímans. Tenging við bílakjallara er bæði um stiga og lyftu við torgið.
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Starfsemi og íbúargerðir byggingarreitsins í tillögunni eru eftirfarandi:
1)
Atvinnuhús Júpiter og Mars
2)
Íbúðabyggingar með verslun/þjónustu á jarðhæðum
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FISKVERKUNARHÚS JÚPITER OG MARS
Saga reitsins snýst að miklu leyti um fiskvinnslu- og frystihús Júpiters og Mars sem byggt var á árunum 1955-1964 og stóð sem slíkt
um nokkra áratuga skeið. Á 9. áratugnum var því breytt í skrifstofur,
það stækkað, hækkað og klætt að utan. Síðar hýsti byggingin starfsemi Íslandsbanka en hefur nú verið úrskurðuð ónýt vegna myglu og
rakaskemmda og verður því fjarlægt.
Í tillögunni er gamla fiskverkunarhúsinu sem kennt var við Júpiter og
Mars gert hátt undir höfði. 5-6 hæða atvinnuhúsnæði með sterka skírskotun í útlit þess verður byggt í fremstu byggingarlínu við Sæbrautina og verður því nokkurs konar andlit reitsins og óður til sögunnar.
Um er að ræða heiðarlega og tilgerðarlausa byggingu. Látleysi,
agaður taktur og regluleg gluggasetning eru tímalaus kennimerki
gamla hússins sem einnig munu einkenna nýbygginguna.
Lítillátur turn reisir sig eina hæð yfir meginhluta byggingarinnar.
Hann hefur sterka vísun í fiskvinnsluhús fortíðarinnar og mun marka
inngang byggingarinnar innihalda lóðréttar tengingar.
NÝTT HLUTVERK JÚPITER OG MARS
Stærð og hlutföll nýbyggingingarinnar sem byggð er á fiskverkunarhúsi Júpiters og Mars er vel til þess fallin að henta starfsemi fyrirtækja í flestum geirum. Í tillögunni hafa höfundar þó ákveðið að gefa
húsinu hlutverk sem gefur hverfinu sérstöðu og hefur menningarlegt
gildi fyrir íbúa svæðisins.
Atvinnuhús Júpiters og Mars fær hér nýtt hlutverk sem “experimentarium” og geimvísindasafn. “Experimenarium” er konsept sem víða
finnst erlendis og snýst um að kenna börnum um vísindi í gegnum
skemmtilegar gagnvirkar tilraunir. Mikið er af fjölskyldufólki í hverfinu og mun hlutur þess aukast til muna á næstu árum og mætti ætla
að rekstrargrundvöllur væri fyrir slíkt safn. Þá mætti sjá fyrir sér líkön
af hnöttum og plánetum hanga inni í turninum og njóta góðs af hæð
hans. Hægt er að opna inn í rými turnsins af öðrum hæðum byggingarinnar, þar sem ungir sem aldnir komast í návígi við líkönin og geta
fræðst um geiminn. Á þriðju hæð yrði kaffitería með sólríkum svölum
og á efri hæðum skrifstofur og jafnvel önnur vísindatengd starfsemi.

Stakkstæði á Kirkjusandi
(Mynd Ljósmyndasafn Reykjavíkur)

Júpíter og Mars - Gamla frystihúsið og söguásinn

Gamla strandlínan
(Mynd Borgarsögusafn Reykjavíkur)

Söguás - göngu/hjólaás
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Teikningar af fiskverkunarstöð Júpíter og mars frá árunum 1957 - 1964.
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ÍBÚÐABYGGINGAR, ALMENNT
Íbúðabyggingar, almennt.
Íbúðabyggingar reitins eru þrjár talsins og mynda allar U-form um
inngarða. Við hönnun þeirra var leitast við að ná fram hámarks umhverfisgæðum fyrir íbúa hvað vaðar næði, skjól og dagsbirtu, með
eftirfarandi hætti:
1)
Mesta byggingarmagninu er komið fyrir í framlínu við
Sæbrautina og á móti norðri en trappast svo niður til suðurs. Við það
skapast skjól gegn veðri og vindum.
2)
Sameiginlegir Inngarðar íbúa eru allir á 2. hæð, til að lyfta
þeim upp á móti birtunni og skapa næði frá almennri umferð um
reitinn. Undir inngörðum verða hjóla- og vagnageymslur ásamt
geymslum.
3)
Jarðhæð íbúðarhúsa verða virkar götuhliðar með fjölbreyttum verslunum, þjónustu, skrifstofum og vinnustofum. Íbúðir eru á
2. Hæð bygginga og ofar til að tryggja þeim næði.
4)
Öll stigahús eru á staðsett þannig að íbúðir geti notið góðs
af dagsbirtu og svölum í suðri, austri og vestri.
5)
Íbúðarhúsin þrjú eru af ólíkri gerð og bjóða upp á fjölbreyttar
stærðir og gæði íbúða og geta höfðað til breiðs markhóps.
“Klettaborgir” – útsýnisíbúðir
Klettaborgir eru almennar íbúðir. Stigahúsin verða lokuð og ná niður
í bílakjallara. Byggingin stendur norðan við “Júpíter og Mars” við
Sæbraut og teygir sig fyrir hornið og inn Laugalæk. Hún er hæst við
horn Sæbrautar og Laugalæks, eða 10 hæðir og stallast svo niður í
6 hæðir í austri og vestri. Úr Klettagörðum geta flestir íbúar notið
útsýnis til sjávar jafnt sem sólríks inngarðs.
Hagkvæmar íbúðir, almennt
Markhópurinn eru ungir og aldraðir með sterka samfélagalega
hugsun og umhverfisvitund. Fólk sem gjarnan velur hjólið fram yfir
bílinn og húsakost eftir aðgengi í nærþjónustu. Íbúðatýpur eru hagnýtar, einfaldar og endurteknar á milli hæða.
Áhersla verður lögð á hagkvæmni í uppbyggingu til að halda
íbúðaverði hóflegu. Aðkoma og stigahús verða opin og aðgengi í
bílakjallarann verður frá torgi.
“Skjólborgir”- mjög hagkvæmar íbúðir
Skjólborgir og inngarður hennar njóta skjóls og verndar af massa
Klettaborga. Gönguásinn um Kirkjusandsreit skilur á milli bygginganna og hleypir gangandi vegfarendum um reitinn. Hæð byggingarinnar er mest þar sem hún mætir Klettaborgum við Laugalæk, eða
5 hæðir. Á suðvestur hlið byggingarinnar er sett gat í byggingarmassann til að létta á ásýnd hans og gefa sjónræna tengingu á milli
inngarðs og hverfisins sunnan reitsins.

Klettaborgir
Júpíter og mars

Skjólborgir

ljósaborgir

“Ljósaborgir”- hagkvæmar íbúðir
Ljósaborgir stendur syðst á lóðinni. Byggingarmagn er mest nyrst þar
sem hún mætir “Júpiter og Mars” eða 6 hæðir. Opið er inn í garðinn í Inngarður
miðjum íbúðamassanum sem liggur samsíða Júpíter og Mars og þrep
liggja upp í hann til að tengja á milli gönguássins og inngarðsins en
jafnframt tryggja næði í garðinum.
Sameiginlegur salur íbúa verður á jarðhæð í tengslum við söguásinn
og inngarð.
SAMANTEKT
Nýtingarhlutfall: 2,3
Byggingamagn alls 29.0000m
Íbúðir: 19.500 m2
Atvinnuhúsnæði: : 9.600 m2
Fjöldi íbúða: 200 íbúðir
Klettaborgir: 80 íbúðir
Skjólborgir: 45 íbúðir
Ljósaborgir: 75 stk
Bílastæði: 353 bílastæði í kjallara, 6 á lóð
Sorp verður leyst með djúpgámum.
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Planitarium
Experimentarium
Atvinnustarfsemi 1260 m2
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Sneiðing A-A 1:500

Sneiðing B-B 1:500

Sneiðing C-C 1:500
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