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Verkkaupi, umsjónaraðili og útboðsaðili:
Háskólavellir hf.
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík
Samstarfsaðili:
Arkitektafélag Íslands

1. Um samkeppnina
Félagið Háskólavellir hf. (nú Ásabyggð ehf.) í samstarfi við Arkitektafélag Íslands efndi
til þessarar hugmyndasamkeppni um breytt skipulag og nýtt heildaryfirbragð byggðar og
bygginga á íbúðasvæði félagsins að Ásbrú í Reykjanesbæ, samkvæmt keppnislýsingu
þessari og gildandi samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands. Svæðið hefur hlotið
nafnið Ásabyggð.

2. Dómnefnd keppninnar
Dómnefnd skipuðu eftirtaldir:
Tilnefndir af Háskólavöllum:
1. Samúel Torfi Pétursson, verkefnisstjóri (VFÍ)
2. Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt (FÍLA)
Tilnefndir af Arkitektafélagi Íslands:
3. Harpa Stefánsdóttir, arkitekt (FAÍ), PhD skipulagsfræði
Ritari dómnefndar er:
Harpa Stefánsdóttir arkitekt (FAÍ), PhD skipulagsfræði

3. Markmið og sjónarmið dómnefndar
Úr keppnislýsingu: „meginmarkmið keppninnar er að skapa nýja ímynd fyrir
íbúðasvæðið sem byggir á einföldum en hugvitsamlegum aðgerðum sem beita má í
skrefum til að ná settu marki. Ímyndin og yfirbragðið þarf að byggja á hugmyndafræði
sem tekur á m.a. skipulagi svæðisins, umhverfis- og búsetugæðum, mannlífi, útliti og
litavali bygginga, gróðri og skjólmyndun, merkingum, samgönguásum og hverju því sem
þátttakendur telja að geti stutt við þá ímynd sem leitast er eftir”.
Einnig úr keppnislýsingu: „Eftirtalin atriði verða þungvæg við mat dómnefndar á
úrlausnum:
•
Sterk ímynd fyrir svæðið
•
Hagkvæmni
•
Áfangaskipting
•
Umhverfisgæði
•
Vistvænar lausnir”

4. Umsagnir um innsendar tillögur
Í keppnina bárust sex tillögur. Eftirfarandi er álit dómnefndar um hverja tillögur fyrir sig:
Tillaga 1, einkenni 06128, 1. verðlaun
Inntak tillögunnar er að binda betur saman byggð og samfélag með grænni tengingu
milli efra og neðra svæðis, þjónustumiðju og þéttingu byggðar. Þannig skapist ímynd
um öflugra samfélag. Tillagan uppfyllir ágætlega markmið sín í að styrkja miðjuna og
tengja saman þá tvo íbúðakjarna á svæðinu sem í dag eru nokkuð aðskildir. Í gegnum
svæðið gengur grænt belti sem er vel til þess fallið að skapa ramma utan um mannlíf og
vera að auki vistvæn samgönguleið fyrir gangandi og hjólandi. Að auki fléttast við það
skemmtilegir áfangastaðir ætlaðir til íþróttaiðkunar og skemmtunar. Þetta græna belti er
burðarás tillögunnar og ýtir undir heildarmynd hennar. Til viðbótar er hugsað
miðsvæði sem byggir á núverandi og nýju atvinnuhúsnæði sem tengist græna svæðinu.
Inn í það fléttast hugmynd um breytingu á helstu safngötu svæðisins í hellulagt stræti.
Þetta er annar góður styrkleiki tillögunnar. Sýndir eru möguleikar á nýjum byggingarreitum innan svæðisins til að styrkja byggðina enn frekar. Byggðamynstrið byggir á
ramma-skipulaginu sem er kostur og er það ágætlega sannfærandi. Nýjar byggingar
væru vel til þess fallnar að bæta rýmismyndun og nýta þá innviði sem fyrir eru. Sumar
nýbyggingarnar snúa þó óheppilega gagnvart vindi og í ákveðnum tilfellum er gengið
helst til langt í að koma þeim fyrir. Tillagan er almennt mjög vel unnin og útfærslur á
nærumhverfi íbúðarhúsa til að skapa skjól og fegra umhverfið eru sannfærandi. Hún
virðist vera hagkvæm og vel hugsað fyrir áfangaskiptingu. Veikleikar hennar eru að lítið
er unnið með litaval eða breytingar á húsum, að undanskilinni fremur lítt útfærðri hugmynd um liti á þökum sem er þó vel til þess fallin að styrkja yfirbragð byggðarmynstursins sem heild. Einnig má draga í efa að svæðið geti borið jafn mikla þjónustu
og ýjað er að. Það hefði líklega styrkt tillöguna að draga úr vægi þjónustukjarnans og
efla græna beltið í gegnum miðhluta svæðisins enn frekar.
Tillaga 2, einkenni 21315, 3. verðlaun
Inntak tillögunnar er að “heilsa, hreyfing og náttúra” verði grunnur fyrir nýja ímynd
Ásabyggðar. Til þess er sett fram hugmynd um Grænásbrekku, græna tengingu milli
íbúðarkjarnanna á svæðinu. Útfærslan á þessu græna belti í gegnum byggðina er þó
ekki sérlega spennandi. Staðsetning leiksvæða og áningastaða virðist frekar
handahófskennd, tekur lítt tillit til landslagsins og vinna áningarstaðirnir lítt hver með
öðrum. Eins er aðalstígurinn ekki mjög spennandi og virkar óþarflega kræklóttur sem
gerir hann óhentugan fyrir hjólreiðar. Þrívíddarmyndir eru vel unnar en gefa litlar
vísbendingar um nýjungar. Farið er ítarlega í tillögu að litavali bygginga og er það mjög
jákvætt. Gerð er tilraun til að skapa sterkan grundvöll að litavali með tilvísun í
hraunbyggð sem hugmyndagrunn að því. Útkoman er smekkleg en vafi leikur á hvort
hraunlandslag sé viðeigandi grunnur þar sem byggðin er utan hraunsvæðis
Reykjaness. Dæmin sem sýnd eru um útlitsbreytingar eru ekki til þess fallnar að gera
svæðið áhugaverðara. Það er jákvætt í tillögunni að hugsað sé um tengingar við svæði

utan samkeppnissvæðisins, en tenging til norðvesturenda er óljós og ekki sannfærandi
hvert hún leiðir. Tenging til suðausturs samræmist hugmynd um græna tengingu yfir
Reykjanesbraut skv. rammaskipulagi sem er jákvætt. Vistgötur sem eru í litlum tengslum
við byggingar eru ekki sannfærandi lausn. Hvorki er útskýrt nánar hvernig nýta á svæði
milli húsa til að skapa þéttleika og mannlíf, né er hugað að áfangaskiptingu eða
vistvænum lausnum.
Tillaga 3, einkenni 27330
Tillagan og einkum nafngiftin er fersk og skemmtileg. Búin er til verkfærakista með
myndum af fjölbreyttum lausnum fyrir opin svæði og byggingar en ekki útskýrt nánar í
hverju lausnirnar felast og af hverju þær geti verið heppilegar hér. Reynt er að skapa
ólíkar ímyndir fyrir þrjú svæði skipt eftir húsgerðum innan svæðisins en ekki rökstutt
eða útskýrt með góðu móti hver ímyndin er. Ekki fæst séð hvernig skipting byggðarinnar með þessum hætti eigi að ýta undir sterka ímynd fyrir svæðið í heild sinni. Stígar eru
ómarkvissir og tengsl milli svæða eru ekki leyst. Aðgerðir eru minnstar þar sem þörfin er
mest, s.s þar sem útirými eru einsleit og opin fyrir vindi, en milligarðar oft leystir
skemmtilega. Tillagan í heild er skemmtileg og ákveðins húmors gætir í bæði texta og
myndum þó hún sé sem heild ekki sannfærandi.
Tillaga 4, einkenni 51871
Tillagan er fremur lítið unnin og gerir fátt annað en að telja upp hvað sé heppilegt að
gera en útskýrir ekki nánar hvernig eða hvaða lausnir eigi að nota til þess, fyrir utan að
nefna og sýna dæmi um lausnir annars staðar frá. Ekki er nein ímynd til að byggja á og
ekki eru sýndar útfærslur á nærumhverfi bygginganna. Því sem lýst er í texta kemst lítt
til skila í teikningum.
Tillaga 5, einkenni 86316, 2. verðlaun.
Tillagan byggir á einföldum aðgerðum á bæði byggingum og stöðum innan
svæðisins sem eru afar áhugaverðar. Í texta eru margar skemmtilegar hugleiðingar um
upprunalegt hlutverk svæðisins og yfirbragð þess sem herstöðvarbyggðar. Gerð er
tillaga að nokkrum einföldum aðgerðum til að gefa svæðinu nýtt og líflegt yfirbragð.
Snúa breytingarnar bæði að byggingunum og nærsvæði þeirra og götugögnum í
útirýmum, t.d.eru gerðar tillögur að litlum gróðurskálum, litlum listaverkum, tjörnum og
kerjum. Gert er ráð fyrir tilkomu listamanna til að skreyta gluggalausa gafla á
byggingum, sem er mjög áhugaverð hugmynd. Tillögur þessar eru sýndar á litlum
þrívíddarmyndum sem eru mjög sannfærandi. Hugað er á áhugaverðan hátt að
ofanvatnslausnum fyrir frárennsli frá byggingum. Hugmynd um tvö torg er skemmtileg
en ekki eru færð rök fyrir tilgangi og staðsetningum. Lítið er unnið með innbyrðis tengsl
svæðisins og er það helsti veikleiki tillögunnar.

Tillaga 6, einkenni 90210
Tillagan er djörf og felur í sér mikið inngrip í núverandi byggð og landslag svæðisins.
Það er metið sem svo að helsta verkefnið sé að skapa mjög skjólgóð útisvæði milli
bygginga og er það leyst með með mikilli landmótun og mannvirkjagerð í formi lauta,
skjólmana og yfirbygginga fyrir bíla eftir helstu götum. Heildarmynd tillögunnar er ekki
sérlega heppileg og ekki hugsað fyrir tengingum milli svæða. Stórar manir ýta fremur
undir einangrun einstakra klasa innan svæðisins fremur en að þeir vinni sem ein heild.
Aðkomur að húsum frá bílastæðum eru óljósar. Rými milli húsanna eru ekki sýnd á sannfærandi hátt, þ.e. samhengi lauta og hóla. Auk þess er erfitt að sjá hvernig þetta á að
ýta undir bætt mannlíf. Í stórum dráttum er einblínt á afmarkað viðfangsefni í
tillögunni með stórtækum og óraunhæfum aðgerðum og annað líður fyrir það. Að auki
snúa plansar öfugt miðað við ákvæði keppnislýsingar og sýna ekki allt keppnissvæðið í
þeim mælikvarða sem um var beðið.

5. Niðurstöður dómnefndar
Dómnefnd hefur ákveðið að veita fyrstu verðlaun tillögu með auðkennið 06128 sem ber
heitið „Ásbrú – hlekkur milli heima“, önnur verðlaun tillögu með auðkennið 86316 sem
ber heitið „Umbreyting – Ásabyggð á Ásbrú“ og þriðju verðlaun tillögu með
auðkennið 21315 með yfirskriftinni „heilsa, hreyfing og náttúra“.
Dómnefnd var sammála um að tillaga með auðkenni 06128 gerði mest til að skapa
sterka heildarmynd og ímynd fyrir svæðið með aðgerðum á bæði stórum og smáum
skala. Hugmynd um grænt belti sem bindi svæðið saman og þjónustukjarna í miðju þess
er sterk og eins hugmynd um þéttari byggð. Tillagan hefði þó verið bættari ef aðgerðum
í smærri skala sem og útliti og litavali bygginga hefði verið gefinn meiri gaumur. Tillaga
þessi hlýtur fyrstu verðlaun.
Dómnefnd var sammála um að tillaga með auðkenni 86316 gerði margt til að
byggja upp jákvæða ímynd svæðins með mörgum hugvitssamlegum og skemmtilegum
aðgerðum á fremur litlum skala. Þetta gerir hana mjög raunhæfa og vel til þess fallna
að hefjast handa án þess að til þurfi að koma langur aðdragandi eða undirbúningur.
Veikleiki hennar felast í því að hugsa svæðið ekki líka á stærri skala og mynda innbyrðis
tengsl. Tillaga þessi hlýtur önnur verðlaun.
Dómnefnd ákvað að veita tillögu með auðkenni 21315 þriðju verðlaun en þar er lögð
mikil og góð áhersla á að finna hentuga litasamsetningu og efnisval á yfirborð núverandi
bygginga á svæðinu til að nýta í viðhaldsaðgerðum í framtíðinni. Útkoman er smekkleg
þótt spurning sé hvort rétt forsenda hafi verið til grundvallar.
Meðlimir dómnefndar vilja þakka kærlega öllum sem skiluðu inn tillögum í samkeppnina.

Dómnefnd
________________________________________
Samúel Torfi Pétursson, formaður dómnefndar
________________________________________
Harpa Stefánsdóttir
________________________________________						
Þráinn Hauksson

06128, 1. verðlaun
Höfundar:
A2F arkitektar
Baark
Landmótun
Hönnunarteymi:
Aðalheiður Atladóttir, arkitekt FAÍ, A2F arkitektar
Anders Møller Nielsen, arkitekt MAA FAÍ, Baark
Falk Kruger, arkitekt HAK, A2F arkitektar
Þórhildur Þórhallsdóttir, landslagsarkitekt FÍLA
Aðstoð:
Phillipp Schwan, starfsnemi, A2F arkitektar

86316, 2. Verðlaun
Höfundar:
VA ARKITEKTAR, Borgartúni 6, 105 Reykjavík
Hönnunarteymi:
Anna Sigríður Jóhannsdóttir
Bjarki Gunnar Halldórsson
Helena Björgvinsdóttir
Indró Indriði Candi
Sigurður Björgúlfsson

21315, 3. verðlaun
Höfundur:
Anna Björg Sigurðardóttir
Lundi 88, 200 Kópavogi

51971
Höfundar:
Briem + Wright
Hugi Hugason Briem
Samantha Wright
Tengiliður:
Hugi Hugason Briem, 60 Gilbert Road, Chichester, PO19 3NL, England

902010
Höfundar:
DGS Arkitektar
Hönnunarteymi:
Henrik Syvertsen
Móheiður Obel
Balint Kadar
Sourya Chansavang
Ehsan Forouzideh
Marta Kiss
Tengiliður:
Henrik Ceccaroli Syvertsen
Íslenskur samstarfsaðili:
Móheiður Helga Huldudóttir Obel

27330
Höfundar:
Felixx Landscape Architects and Planners,
Gustoweg 45H, 3029AR Rotterdam,The Netherlands
JvantSpijker Research and Urbanism
Matheneeserdijk 414D, 3026 GV Rotterdam, The Netherlands
Samstarf:
Margrét Leifsdóttir arkitekt
Hönnunarteymi Felixx Landscape Architects and Planners:
Marnix Vink
Michiel Van Driessche
Deborah Lambert
Carlijn Klomp
Kim Kool
Hönnunarteymi JvantSpijker Research and Urbanism:
Jakkko van+t Spijker
Paul van den Bergh
Orri Steinarsson
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Samgönguásar:
Umferðagötur sem krossa yfir græna svæðið munu breytast í vistgötur þar sem hægja mun á umferð og gangandi og
hjólandi vegfarendur hafa forgang. Grænásbraut sem tengir Ásabyggð við Reykjanesbæ verður stærsta vistgatan og er
staðsett miðsvæðis á græna svæðinu og mun mynda miðbæ Ásabyggðar.
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Græn svæði:
Í gegnum hverfið mun myndast grænt svæði sem verður þekkt sem Grænásbrekka. Þessi brekka mun þétta og tengja
saman hverfið. Brekkan byrjar í vesturhluta hverfisins og flæðir niður í gegnum hverfið og endar í austurhluta Ásabyggðar. Í
gegnum brekkuna verður hjóla- og göngustígur sem tengir Ásabyggð við Reykjanesbæ. Meðfram stígnum verða staðsett
ýmis athafnasvæði bæði fyrir börn og fullorðna. Fyrir börn verða í boði leikvellir, bæði nýjir og einnig verða nýttir gamlir
leikvellir sem þegar eru til staðar. Ásamt leikvöllum verður í boði aparóla, trampólín, klifurgrind og hjólastökkpallar sem
börn og fullorðnir geta leikið saman í. Einnig verða í boði svæði tileinkuð heilsu sem hvetur fólk til hreyfingar. Úti fitnesstæki,
þrautabrautir, upphífingarstangir og íþróttavellir. Fjölskyldur munu svo geta sest niður á bekki og borðað saman nesti
víðsvegar í brekkunni. Á þessu græna svæði er markmiðið að gróðursetja fleiri tré sem þéttir hverfir og skapar meira skjól.
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Ný ímynd Ásabyggðar byggist á að skapa hverfi sem býður uppá húsnæði í nánu tengslum við náttúruna, sem hvetur til
hreyfingar og skapar heilsusamlegt líferni. Hverfið mun laða að sér ungt heilsusamlegt fólk sem hefur áhuga á útiveru og
hreyfingu. Hverfið eins og það er í dag er mjög útbreytt og ógróið. Mikilvægt er nýta svæðin milli húsana og skapa þar meiri
þéttleika og meira líf.
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Byggingar:
Byggingarnar öðlast nýtt útlit með tengingu í náttúruna. Í grunnin mun húsin verða máluð í ljósum lit en vera klædd að hluta
með mismunandi trélistum sem tengja byggingarnar við náttúruna. Litapalettan er fengin frá einkenni náttúrunnar í kring
sem er hraunið og mosinn og mun húsin endurspegla það.

Græn svæði

Nýja útivistarsvæðið í Ásabyggð, mun
sameinast græna svæðinu sem tengir
byggðina við Reykjanesbæ.
skv. rammaskipulagi af Ásbrú í Reykjanesbæ
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- Myndir teknar af heimasíðunni: http://elverdal.dk/
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Ásabyggð - Ásbrú
Hugmyndasamkeppni 2015
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Sköpun nýrrar ímyndar og umhverfis í Ásabyggð
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Leita leiða til að til að gefa svæðinu nýjan jákvæðan karakter, eftirsótt sem
íbúðarsvæði með góðu útivistar umhverfi við útidyrnar.
Uppfærsla bygginganna, nánasta umhverfis þeirra og sköpun nýrra gróinna
útivistarsvæða stefna að því að gera svæðið byggilegra og ekki eins opið fyrir
veðri og vindum.
Komast frá núverandi einsleitni bygginganna með nýju og fjölbreyttu efnisvali í
klæðningum sem hluta af eðlilegu viðhaldi og uppfærslu, og hugsanlegum
neikvæðum hugrænum tengslum vegna fyrri nota sem herstöð.
Leggja áherslu á aðkomu og innganga í byggingarnar með hugvitamlegri
hönnun, efnisvali og lýsingu. Aðlaðandi inngangar geta ýtt undir jákvæðar
tilfinningar og stolt íbúanna til byggingar sinnar og þar af leiðandi betri
umgengni.
Bæta skjólmyndun með markvissri gróðursetningu trjágróðurs sem að auki getur
myndað svæði sem falla vel til útivistar. Hægt er að nota hærri tré í klösum í
jaðri byggðar til aukinnar skjólmyndunar. Inni á íbúðasvæðunum er lægri gróður
og tré hentugri til að skýla gegn veðri án of mikillar skuggamyndunar. Með því
að nota gróður til að skapa útirými á milli bygginganna þá getur það gefið íbúunum meiri tilfinningu fyrir að hafa sinn eiginn garð.
Þunnur jarðvegur og lítil vatnsheldni skapa erfiðar aðstæður fyrir plöntur og
trjágróður til að þrífast á svæðinu. Sökum þessa þarf að þykkja og bæta
jarðveg þar sem planta á trjám og koma í veg fyrir að allt yfirborðsvatn renni í
burt eða í gegnum gljúpan jarðveg. Inni á byggðu svæðunum má gróðursetja
reist beð með góðum jarðvegi.
Ný og uppfærð leiksvæði geta haft hvern sinn karakter sem gefur börnunum á
svæðinu möguleika á meiri fjölbreytni en ef þau væru öll eins auk þess sem það
getur stuðlað að fjölbreyttari tengslum milli barna ef þau hitta og kynnast öðrum
annars staðar af svæðinu.
Staðsetning fjölnota útivistarsvæðis í hlíðinni á milli íbúðakjarnanna til að tengja
svæðin og skapa aðlaðandi útirými fyrir íbúana. Verði svæðið skógi vaxið þá
skapast gott umhverfi fyrir plöntur og dýralíf.
Til að tengja á austur og vestur íbúðarsvæðin í gegnum ný útivistar og leiksvæði
við þarf að leggja nýja stíga sem gagnast gangandi, hjólandi og sumir jafnvel
hestamönnum.
Leggja áherslu á fjölbreytta og nýja notkun samkomusalsins til að skapa
vettvang fyrir íbúana til að koma saman til að stuðla að jákvæðum tengslum í
gegnum sameiginleg áhugamál. Einnig er æskilegt að kvetja einstaklinga, hópa
t.d. klúbba, ungbarnahópa, eldri borgara og aðra aðila til að nota samkomusalsinn til að auka fjölbreytni í notkun og til að gefa aðilum utan svæðisins
möguleika á að upplifa betrumbætur í Ásabyggð.
Auknar tekjur af salnum má setja í frekari uppbyggingu fyrir íbúana á svæðinu.
Hugsanlega má fá hannaðan stóran skúlptúr sem getur orðið tákn fyrir svæðið.
Allar þær aðgerðir sem að ofan eru nefndar er hægt að gera í áföngum og gefa
mikið svigrúm í hönnun, efnisvali og stjornun kostnaðar.
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Til þess að verða aðlaðandi íbúðarhverfi þarf, gamla herstöðin við Keflavíkurflugvöll, að þróast
og taka á sig nýja mynd. Í dag er svæðið vindasamt og líflaust. Þrílit þökin og tveir leikvellir
blása litlu lífi í umhverfið. Til þess að ná fram manneskjulegri nánd þarf að takast á við eftirfarandi atriði: einsleitt landslag, kaldan vindinn, módernískt byggðarskipulag, sem skilur að
svæðin innan hverfisins og vöntun á staðareinkennum.
Staðseting fyrrverandi herstöðvarinnar á Reykjarnesinu kemur ekki til vegna fallegs útsýnis og
landslags, heldur hernaðarlegs mikilvægis. Nú þarf að breyta svæðinu þar sem áhersla var lögð
á notagildi í íbúðarsvæði með lífi. Megin hugmynd þessa verkefnis að skapa litlar lautir sem
ýta undir mannlíf. Hugmynd þar sem hagkvæmni er í fyrirrúmi og má framkvæma í þrepum.
Lautirnar eru svæði innan íbúahverfisins þar sem lögð er áhersla á að skapa skjól fyrir vindi og
hefur hver laut sitt staðareinkenni.
Nýju svæðin í hverfinu samanstanda af 2 til 4 byggingum. Þessi minni svæði mynda stærri
heild sem byggir á skipulagi gömlu herstöðvarinnar. Svæðin, lautirnar, eru afmarkaðar með
hæðum sem veita skjól frá vindinum og faðma ný almenningsrými sem liggja á milli hæðanna.
Hver og ein laut státar af sínu eigin einkenni. Helstu almenningssvæðin liggja á milli lautanna. Á milli hæðanna liggja göngustígar, sem tengja saman allar byggingarnar og liggja í áttina
að nýrri grænni brú sem liggur í átt til sjávar. Í kringum lautirnar er aðgengi fyrir bíla. Hæðir
umlykkja bílastæðaplön íbúanna og mýkja þannig landslagið sem áður einkenndist af bílum.

Líflegar Lautir

Rýmið á milli bygginganna

Almenningssvæði

REYKJANES HILLS

Nýju svæðin brjóta upp einslita byggðina með fjölbreyttum byggingarefnum og áhugaverðu
litavali. Íbúar svæðisins hafa greitt aðgengi að híbýlum sínum innan hvers svæðis, en bílastæðin
liggja við hæðirnar sem veita jafnfram skjól fyrir vindi.
Hver eyja hefur sitt eigið almenningssvæði sem liggur á milli 3-4 bygginga, hvert svæði hefur
sér hönnun til að skapa mismunandi einkenni á milli svæða. Svæðin eiga að hafa mismunandi áherslur þegar kemur að íbúum, lögð verður áhersla á að koma til móts við mismunandi
íbúahópa í byggingunum, aldraða, barnafjölskyldur, ungt fólk og námsmenn. Með því að nota
mismunandi bygginarefni eins og timbur, stál og steina í viðbyggingum og landslagsmótun
verður lögð áhersla á einkenni hverrar lautar fyrir sig. Byggt verður við hverja byggingu og
mun viðbyggingin nýtast íbúum byggingarinnar í formi nýs inngangs eða almennsrýmis eins
og gróðurhúss, og brjóta upp einsleitan byggingarstíl svæðisins.
Hugmyndina um líflegar lautir er hægt að þróa frekar í framtíðinni. Hægt er að nýta svæðin
sem liggja fyrir utan byggðina enn frekar við þróun verkefnisins. Hugmyndin býður upp á
að lautirnar breyði sér út í landslagið með fleiri hæðum sem veita skjól, íþóttavöllum og fleiri
íbúðarhúsum.
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Lautirnar fá sín eigin einkenni með efnisnotkun og
litavali.
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Skref 2 - Einkenni
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Skref 1 - Mótun lautanna
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Skref 4 - Almenningssvæði
Lautirnar eru fléttaðar saman við aðlaðandi net almenningsgarða og tómstunda möguleika

Skref 3 - Viðbyggingar og viðbætur

Viðbætur á göflum bygginganna, svölum og
sameiginlegum inngöngum.
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