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Markmiðið er að skapa manneskjulegt
umhverfi sem byggist á sögulegri arfleifð
staðarins og hefur sín eigin einkenni. Að
skapa aðlaðandi borgarrými, mótuð af
vandaðri byggingarlist, sem geta orðið
umgjörð utan um heilbrigt, nútímalegt og
fjölbreytt mannlíf. Sérstök áhersla er lögð á
gangandi og hjólandi umferð.
Fylgt verður eftir meginmarkmiðum um
blöndun byggðar eins og þeim er líst í
greinargerð fyrir deiliskipulagssvæðið, s.s.
með áherslu á þjónusturými á jarðhæðum,
sem fyrst og fremst eru hugsuð fyrir
margvíslega hverfisþjónustu. Annað
atvinnuhúsnæði á lóðinni er hugsað fyrir
skrifstofur, í torgbyggingu.
Áhersla er lögð á gæði íbúða og að þær
geti notið umhverfis staðarins, hvort sem
það er manngert eða náttúrulegt og hugað
er sérstaklega að fjölbreytileika útirýma
íbúðanna. Sérstök áhersla er lögð á að
uppbygging lóðarinnar hafi sterka skírskotun til sögu staðarins og að innbyggður
sveigjanleiki og samsetning bygginga og
grunngerð þeirra stuðli að hagkvæmni.
Fimm byggingar eru á lóðinni, sem hafa
allar sín einkenni og hlutverk, en aðgreining
bygginga auðveldar mjög áfangaskiptingu
við uppbyggingu lóðarinnar. Til samræmis við
restina af reitnum eru byggingarnar hæstar
næst sjónum en lægri við Hallgerðargötu.
Saman mynda byggingarnar vönduð,
fjölbreytt almenningsrými; garð, göngugötu
og torg, sem hvert um sig hafa sín einkenni,
en um leið heildstætt yfirbragð. Rýmin
einkennast öll af “grænum áherslum”, með
trjám, runnum og gróðurþekju samsett á
mismunandi hátt eftir því sem við á miðað
við notkun rýmanna. Byggingum og
almenningsrýmum er þannig fyrir komið að
lóðin tengist umhverfi sínu afar vel, Allar
íbúðir hafa gott aðgengi að útirýmum, hvort
sem er að garði, þakgarði eða torgi. Öll þök
bygginga eru græn.
Almenningsrýmin einkennast af fjölbreyttum gróðri, góðum götugögnum,
lágstemmdri lýsingu og vönduðum frágangi.
Mynstur í steinlögn á torgi og göngugötu
vísar beint í saltfiskbreiður fyrri tíma.
Göngugata er lögð í beinu framhaldi af
götunni sem er nú þegar í mótun á svæðinu.
Norðan megin hennar eru þjónusturými sem
opnast að götunni en sunnan megin eru
íbúðir. Götutré eru næst þjónusturýmunum
en þéttari trágróður og runnar næst íbúðunum. Við enda göngugötunnar er torg, sem
markar endapunkt deiliskipulagssvæðisins
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og er um leið tengipunktur þess út á við,
hvort sem það er að ströndinni eða inn í
Laugardal. Torgið hefur yfir sér yfirbragð
borgartorgs, þar sem leiðir mætast og er það
mótað af byggingum sem er ætlað að stuðla
að fjölbreyttu mannlífi á staðnum.
Í suð-austur horni lóðarinnar standa tvær
byggingar sem saman mynda skjólríkan garð
þar sem er að finna leiktæki o.fl. Aðkoma
að byggingunum er um garðinn en hann
tengist einnig umhverfi sínu með opnunum
bæði að göngugötu og að Hallgerðargötu.
Þessar byggingar eru að nánast að öllu leiti
íbúðabyggingar en þó eru þjónusturými á
jarðhæðum sem snúa að torgi og hliðargötu.
Garðurinn og íbúðir jarðhæðar eru um
hálfum metra hærri en aðliggjandi götur en
þjónusturými eru í götuhæð. Við Hallgerðargötu eru byggingarnar fjórar hæðir, til
samræmis við þá götumynd sem fyrir er. Við
hliðargötu rísa þær upp í sex hæðir, á móti
sex hæða byggingu hinu megin götunnar en
við göngugötuna eru hæðirnar aftur fjórar.
Sá hluti byggingarinnar sem snýr að torginu
er fimm hæðir. Þannig er hæð húsanna stillt
saman við aðlæga byggð og borgarrými. Hin
hlið göngugötunnar er mótuð af endurbyggðu hraðfrystihúsinu, sem stendur næst
sjónum. Þeirri byggingu er sérstaklega lýst
síðar í þessum texta. Á jarðhæð hennar er
þjónustustarfsemi, sem er aðgengileg beggja vegna frá; sjávarmegin er að finna götu,
bílastæði og almenningssamgöngur en hinu
megnin opnast þessi rými út í göngugötuna.
Á torginu við enda göngugötu stendur sjö
hæða skrifstofubygging sem leikur lykilhlutverk í virkni torgsins og tengingu reitsins
út í aðliggjandi byggð. Um er að ræða létta
og opna byggingu sem vísar í hornturn gamla
hraðfrystihússins. Hér hafa hornturninn og
hraðfrystihúsið verið aðgreind þannig að saman mynda þær tvö almenningsrými; torgið
við enda göngugötunnar og opið rými sem
snýr til sjávar og er tenging hverfisins við
ströndina. Í þessu rými er “Sjómanninum”
ætlaður staður. Í norð-austur horni lóðarinnar, við torgið, stendur stakstæð bygging
sem er fjórar hæðir, til samræmis við aðarar
byggingar við Hallgerðargötu. Þessi bygging
er í raun umkringd almenningsrýmum, með
götur á tvær hliðar og torgrými á hinar tvær.
Þarna verður að finna þjónustu á jarðhæð,
sem getur snúið hvort sem er að torgi eða
götu. Á efri hæðum er gert ráð fyrir námsmannaíbúðum og eru útirými þeirra fyrst og
fremst borgarrýmið sjálft, götur og torg.
Gert er ráð fyrir að bílakjallari (-1) verði

undir stærstum hluta lóðarinnar og mun
hann tengjast bílakjöllurum annara lóða
á reitnum. Undir húsum verður heimilt að
byggja annan kjallara (-2) fyrir geymslur o.fl.
Heildarfjöldi bílastæða á lóðinni er um 370
og þar af um 355 í kjallara. Fyrirkomuleg
bílastæða ofan jarðar er til samræmis við
önnur bílastæði á reitnum.. Hjólastæði eru
víðs vegar á lóðinni, m.a. við innganga, í
göngugötu og á torgi. Hjólageymslur íbúða
eru í bílakjöllurum. Fjórar djúpgámastöðvar
eru við umlykjandi götur.
Endurbyggt hraðfrystihúsið mun standa
á norð-vestur jaðri lóðarinnar og heldur
þannig stöðu sinni sem órjúfanlegur hluti af
þeirri borgarmynd Reykjavíkur sem snýr til
sjávar. Það verður sex hæðir, með þjónustu
á jarðhæð en íbúðum á efri hæðum. Í húsinu
verða alls 75 íbúðir og njóta 60 þeirra útsýnis
yfir sundin. Það er um um þriðjungur allra
íbúða á lóðinni. Á þaki hússins verður garður
og leiksvæði fyrir íbúðirnar.og gróðurhús
með gróðri, matjurtum o.fl.. Hið endurbyggða hús ber sterk einkenni gamla hraðfrystihússins, hvort sem er í mælikvarða,
samsetningu eða efniskennd. Einföld
uppbygging, skýrt burðarkerfi, reglulegur
hrynjandi og endurteknar opnanir á útveggjum hafa sterka skírskotun í yfirbragð
gamla hússins og iðnaðarbygginga þess
tíma. Ytri skel hússins er steinsteyptir
veggir, óeinangraðir og málaðir. Innan við
þá eru svalir og þar fyrir innan er léttur útveggur íbúða. Svalalokanir, með skírskotun
í glugga gamla hússins eru á öllum svölum.
Með þessu móti er mögulegt að uppfylla
kröfur um hljóðvist íbúða og stuðla að og
betri orkunýtingu og vistvænni byggingu.
Íbúðargerðir og stærðir á lóðinni eru fjölbreyttar og hefur hagkvæmni og praktísk
sjómnarmið verið lögð til grundvallar, með
góðri byggingarlist að markmiði. Skilvrikt
innra skipulagi, góð virkni, einföld form og
endurtekningar einstakra byggingarhluta
og íbúða leiða til hagkvæmni og vísa um leið
til sterkra einkenna þeirra iðnaðarbygginga
sem áður stóðu á lóðinni.
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Skrifstofur
Stúdíó
2 herb.

Gamla hraðfrystihúsið

3 herb.
4 herb.
Torgbygging

5 herb.
Svalir
Garðbyggingar

Umferðarleiðir

Námsmannabygging

Dæmigerð hæð - íbúðir og skrifstofur

Þjónusta
Stúdíó
2 herb.

Gamla hraðfrystihúsið

3 herb.
4 herb.
Torgbygging

5 herb.
Svalir
Garðbyggingar

Umferðarleiðir

Námsmannabygging

Jarðhæð - íbúðir og þjónusta

Göngugata
6

Torg
Garður
7

4

Hæðir

4
6

5

4

Borgarrými

4

4

H jólandi og gangandi umferð

Íbúðagerðir

Eining

Stúdíó

2 herb.

3 herb.

4 herb.

Hraðfrystihúsið
Garðbyggingar

stk.

0

30

15

20

10

75

stk.

0

18

24

35

6

83

Námsmannbygging

stk.

24

18

0

0

0

42

Alls

stk.

24

66

43

51

16

200

Hlutfall íbúðargerðar

(%)

12

33

22

25

8

100

Meðalstærð íbúða

m2 (birtir)

35

55

85

110

145

Byggingarmagn

Eining

Heildar byggingarmagn íbúða

m2 (brúttó)

Heildar byggingarmagn atv.húsn.

m2 (brúttó)

9.200

Heildar byggingarmagn ofanjarðar

m2 (brúttó)

29.200

Flatarmál lóðar

m2 (brúttó)

12.710

Nýtingarhlutfall

5 herb. Samtals

Samtals
20.000

2,3
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Ásýnd að Sæbraut 1:500

Ásýnd að Hallgerðargötu 1:500

Þversnið í gegnum garð og göngugötu 1:500

Þversnið í gegnum torg 1:500
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