Hugmynda‑
samkeppni
um skipulag
Efstaleitis
Reykjavíkurborg og RÚV
í samstarfi við
Arkitektafélag Íslands

30. júní 2015

skipulag Efstaleitis

Um samkeppnina:

Reykjavíkurborg ásamt RÚV efndi í lok janúar 2015
til hugmyndasamkeppni um lóð RÚV við Efstaleiti.
Ætlunin er að endurskoða uppbyggingarmöguleika
á lóð RÚV og samliggjandi lóða innan reitsins.
Endurskipuleggja á svæðið með þéttingu og gæði
byggðar að leiðarljósi.
Í forsögu þessa máls er stuðst við bréf Dags B.
Eggertssonar borgarstjóra, til borgarráðs þann
14. október er varðar viðræður Reykjavíkurborgar
og Ríkisútvarpsins um húsnæðismál og nýtingu lóðar
við Efstaleiti 1. Í bréfinu segir:
„Lagt er til að settur verði á laggirnar vinnuhópur
Ríkisútvarpsins og Reykjavíkurborgar og í honum eigi
sæti tveir fulltrúar frá umhverfis- og skipulagssviði,
tilnefndir af sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs og einn frá skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar,
tilnefndur af skrifstofustjóra skrifstofu eigna og
atvinnuþróunar, auk þeirra fulltrúa sem RÚV skipar.
Hópurinn skal gera lýsingu/forsögn að skipulagi þar
sem þarfir RÚV auk áherslna Reykjavíkurborgar í
skipulagi um þéttingu og gæði byggðar verði hafðar
að leiðarljósi. Eftir samþykkt lýsingar í umhverfisog skipulagsráði yrði hún síðan hluti af samkeppnislýsingu fyrir skipulagssamkeppni um svæðið sem
hópurinn myndi undirbúa. RÚV yrði í forsvari fyrir
samkeppninni en með aðkomu Reykjavíkurborgar til
að mynda í formi fulltrúa í dómnefnd samkeppninnar.
Samhliða skipulagsvinnunni verði gengið frá nýjum
samningum milli RÚV og Reykjavíkurborgar um lóðina
og þær heimildir sem kunna að verða til við
breytingar á deiliskipulagi“
Í framhaldinu var skipaður undirbúningshópur um
verkefnið með fulltrúum RÚV og Reykjavíkurborgar:
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Ásgeir Ásgeirsson arkitekt hjá T.ark (RÚV)
Borghildur Sturludóttir arkitekt, verkefnisstjóri
hjá skipulagsfulltrúa (RVK)
Jón Kjartan Ágústsson skipulagsfræðingur,
verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa (RVK)
Lilja Grétarsdóttir arkitekt verkefnisstjóri hjá
skipulagsfulltrúa (RVK) Óli Örn Eiríksson deildarstjóri
skrifstofa eigna og atvinnuþróunar (RVK) Margrét
Magnúsdóttir lögfræðingur skrifstofustjóri (RÚV)
Ríkharð Ottó Ríkharðsson rekstrarhagfræðingur
sjálfstætt starfandi ráðgjafi (RÚV).
Þann 23. febrúar 2015 gerðu Reykjavíkurborg og
Ríkisútvarpið með sér samkomulag um lóðarréttindi
og byggingarrétt í tengslum við skipulagssamkeppnina. Reykjavíkurborg fær 20% af samþykktu byggingar
magni/íbúðareiningum til uppbyggingar leigumarkaðar
en þó aldrei fleiri en 40 íbúðir. Búsetuform á þessu
svæði verður blandað; leiguíbúðir, stúdentaíbúðir,
búseturéttaríbúðir, félagslegar íbúðir. Félagsbústaðir
hf. munu hafa kauprétt á markaðsverði, fyrir allt að 5%
af íbúðum á lóðinni fyrir félagslegt leiguhúsnæði.
Samkeppnin var lokuð hugmyndasamkeppni þar
sem valdir voru 5 aðilar að undangengnu forvali
og voru þeir:
•
•
•
•
•

Alternance og Teikn á lofti
Tröð
Arkþing
ASK
Basalt / Björn Ólafs/ Edda Ívarsdóttir

Allir þátttakendur fá greitt fyrir tillögur sínar,
kr. 750.000 auk vsk. RÚV í samstarfi við Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að nýta hverja tillögu að hluta
eða í heild. Greitt verður aukalega, kr. 1.500.000 auk
vsk., fyrir verðlaunatillögu.

Dómnefnd

Eftirtaldir aðilar
voru skipaðir í dómnefnd
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Tilnefndur af verkkaupa /
RÚV og formaður dómnefndar
Ásgeir Ásgeirsson arkitekt MAA
Tilnefnd af Arkitektafélagi Íslands
Sólveig Berg arkitekt faí
Ólafur Hersisson arkitekt faí
Fyrir hönd Reykjavíkurborgar /
umhverfis- og skipulagssviðs
Ágústa Sveinbjörnsdóttir arkitekt faí
Guðlaug Erna Jónsdóttir arkitekt
Ritari dómnefndar
Borghildur Sturludóttir arkitekt faí –
Verkefnastjóri hjá skipulagsfulltrúa
Trúnaðarmaður, tilnefndur af AÍ
Helga Guðjónsdóttir
Tillögum skyldi síðan skila til trúnaðarmanns, á skrifstofu Arkitektafélags
Íslands að Vonarstræti 4b 101 Reykjavík,
eigi síðar en 16. júní kl. 15:00. Innan
tilsetts tíma bárust tillögur frá öllum
fimm aðilum sem voru valdar
í samkeppnina að loknu forvalinu.
Dómnefnd áskildi sér rétt til að kalla til
ráðgjafa eftir þörfum og var til kallaður
Ólafur Bjarnason samgöngustjóri
tilkallaður til að meta tillögur út frá
umferðarflæði og gatnakerfi.

Dómnefndarstörf

Meginmarkmið
hugmyndasamkeppninnar
Nýta sól og skjól til að skapa vönduð
og mannvæn einka- og almenningsrými utandyra, á milli bygginga
og í göturýmum.
Eitt meginviðfangsefni samkeppn
innar er að horfa til skipulags
svæðisins með tilliti til fyrirkomulags
og þéttleika hinnar nýju byggðar.
Keppendur eru hvattir til þess að
skoða vel möguleika er þetta varðar.
Ef þéttleiki verður meiri en fram
kemur í AR (þar sem kveðið er á um
lágmark 60 íbúðir á hektara) verður
tekin afstaða til þess út frá öðrum
meginmarkmiðum, svo sem gæðum
byggðarinnar og byggðamynstri
nærliggjandi reita.
Áhersla er lögð á að samkeppnis
svæðið verði með yfirbragði góðrar
byggingarlistar og að skipulagstillögur í samkeppninni taki mið af
meginmarkmiðum og framtíðarsýn
Aðalskipulags Reykjavíkur 2010–2030
um þéttingu byggðar, græna borg
og borg fyrir fólkið.

Að koma með framsæknar
skipulagshugmyndir um nýja
blandaða byggð, spennandi
almenningsrými og fyrirkomulag
vistvænna samgöngumáta.

Að skapa almenningsrými, svo sem
torg eða garða, sem nýtast íbúum
og gestum og stuðla að góðu
samspili almenningsrýma,
bygginga og nærumhverfis.

Að skapa tækifæri til að blanda
saman fjölbreyttum íbúðastærðum
á ákveðnum reitum.

Að leggja áherslu á umhverfisleg
og samfélagsleg gæði hins
manngerða umhverfis.

Að huga að nánasta umhverfi
svæðisins og góðum tengingum
við það. Hæðir húsa skulu taka mið
af aðliggjandi byggð sem er allt
að sex hæðir að vestanverðu og
2–3 hæðir að austanverðu.

Að leita sjálfbærra lausna við
skipulag og hönnun svæðisins.

Nýta sól og skjól til að skapa vönduð
og mannvæn einka- og almenningsrými utandyra, á milli bygginga
og í göturýmum.
Leggja skal áherslu á skjólgóð
og vistleg dvalar- og leiksvæði
með gróðursetningu og útfærslu
byggðamynsturs.

Bílastæði og fyrirkomulag þeirra er
frjálst, lögð er áhersla á hagkvæmar
lausnir og bent er á markmið
AR 2010–2030. (bls. 143 í bók
og bls. 155 í netútgáfu)

Niðurstaða dómnefndar
Dómnefnd lagði mat á allar innsendar
tillögur. Fjallað var um tillögur út frá
ofangreindum markmiðum og þær dæmdar
í samræmi við áherslur samkeppnislýsingar.
Þann 29 júní kom trúnaðarmaður á fund
dómnefndarfundar þar sem nafnleynd var
rofin. Á þeim fundi var lögð fram niðurstaða
dómnefndar dags. 26. júní.
Niðurstaða dómnefndar er að tillaga
merkt 00099 sé verðlaunatillagan.
Höfundar hennar eru
Arkþing ehf.

Tillagan hlýtur
1.500.000 krónur + vsk í verðlaun.
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Að bera virðingu fyrir
staðaranda og skapa byggð
sem hefur reykvískt yfirbragð.
Að öllum samgöngumátum verði
gert jafnhátt undir höfði.

Tillögurnar fimm eru allar vel unnar og taka
vel á þeim markmiðum sem fram koma
í keppnislýsingu. Tillögurnar eru mislangt
unnar en hægt er að finna atriði í þeim öllum
sem vert er að skoða nánar og útfæra. Sú
tillaga sem fyrir valinu varð er engu að síður
sú tillaga sem svarar flestum markmiðum
samkeppninnar og gerir það vel. Tillagan
er vel útfærð og skilar hugmyndafræðinni
á skilmerkilegan hátt.Hún er sannfærandi
og vinnur heildstætt með lóðina en tekur
jafnframt tillit til Útvarpshússins og því
kennileiti sem það er.
Dómnefnd þakkar höfundum fyrir
fjölbreyttar og áhugaverðar tillögur.

Besta Tillagan 00099

skipulag Efstaleitis

Íbúðarhús

þaksvalir

•Göngu og hjólatengingar

einkagarðar

Tillaga 00099

að bílakjallara
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•Hæðir stilltar af til að nýta staðarhætti og
byggingarmassi brotinn upp

að bílakjallara

Strætó

ygging

ðurs

Afstöðumynd 1:500

Listabraut

•Hámarks útsýni frá íbúðum og sól að íbúðum og
útisvæðum

Skrifstofuhús
Rauði krossinn
Heilsugæslustöð

hjólastæði

Tillaga höfunda gerir ráð fyrir að lóðinni
sé skipt upp í tvo meginreiti, A og B.
Reitur A samanstendur að mestu
Teymi
af íbúðum og minni verslunar- og
Helgi Mar Hallgrímsson
þjónustueiningum. Höfundar vinna
arkitekt
f.a.í.
Útvarpshúsið
markvisst með stöllun húsa í hæð,
Sigurður Hallgrímsson
formi og mótun lands svo úr verður
arkitekt f.a.í.
ásýnd stakstæðra húsa með skemmti
Sigurjón Guttormsson
byggingarfræðingur
legum þakgörðum og svölum. Afar
mikilvægt er að þessi lykilhugmynd sé
í forgrunni við útfærslu deiliskipulag
stillögunnar. Ný byggð er í góðu jafnvægi
við kvarða nærliggjandi byggðar, t.d. húsa
við Neðstaleiti og Stóragerði svo dæmi
sé tekið. Hlutfall á milli einkarýma og
garða og tengsl þeirra við samgönguás
Skrifstofuhús
Skrifstofuhús
gangandi og hjólandi umferðar er sann
færandi. Sýndar tillögur að grunnmyndum
íbúðanna vinna hinsvegar ekki með
tillögunni en eru þó ekki eiginlegur hluti
Strætó
af samkeppninni. Íbúðir sem snúa í norður
teljast ekki góður kostur.
Höfundar
Arkþing ehf.

hjólastæði

að bílakjallara

tengibygging

Byggð á reit B sem er brotin
upp í aðgreindar byggingar með
láreistum tengibyggingum á suðurhluta
og stakstæða byggingar á norðurhluta
reitarins virkar sannfærandi. Höfundar
virðast vinna með grunnform
Ríkisútvarpshússins og opna á milli húsa
fyrir sýn að Ríkisútvarpshúsinu sem
tryggir því áframhaldandi sess í sínu
umhverfi. Á reit B er sýnd atvinnustarfsemi en þó mætti ímynda sér að viss
blöndun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis væri
þar möguleg, t.d. íbúðarhúsnæði á efri
hæðum. Skoða þarf nánar skrokka fyrir
skrifstofuhús á norðurhluta reits B og
hvort þær byggingar geti verið nær
í kvarða við nálægar byggingar á
suðurhluta reits A. Allt flæði um lóðina er
vel leyst og aðgengi í gegnum lóðina fyrir
hjólandi, gangandi og akandi umferð er
gott. Framsetning er mjög góð og kemur
hugmyndum höfunda vel til skila.

Lögmannaskrifstofur

SÁÁ húsið

•Verslun og þjónustu stungið inn norðanmegin
Íbúðir stallast til suðurs

•Einkagarðar og þaksvalir

Svæði grunnmynda

verslun á jarðhæðum

að bílakjallara

að bílakjallara

verslun á jarðhæðum

verslun á jarðhæðum

þaksvalir

blönduð notkun

103 EFSTALEITI
þaksvalir

Í meðfylgjandi tillögu er leitast við að leggja drög að blómlegri, blandaðri
einkagarðar
borgarbyggð. Lögð er áhersla á að nýta kosti staðsetningarinnar sem
best og að flétta nýrri byggð á áreynslulausann hátt saman við þá
byggð sem fyrir er. Sérstök áhersla er lögð á fjölbreyttni í íbúðargerðum
og að sem flestar íbúðir hafi aðgengi að rúmgóðum veröndum eða
görðum þrátt fyrir talsverðann þéttleika byggðarinnar.
Svæðið milli Útvarpshússins og núverandi atvinnuhúsnæðis við
listabraut er að mati tillöguhöfunda ákjósanlegast fyrir íbúðabyggð á
svæðinu. Svæðið er í vari fyrir umferðarhávaða frá Bústaðarvegi vegna
Útvarpshússins, og auðvelt er að búa til góðar göngu- og hjólatengingar
við nærliggjandi byggð. Í greinargerðinni verður þetta kallað einkagarðar
svæði A.
Á hinn boginn hentar svæðið neðan útvarpshússins og til hliðar við
það síður til íbúðarbyggðar þar sem það er „klemmt“ milli umferðargötu
og hins stóra útvarpshúss. Þessi svæði eru aftur á móti kjörin fyrir
atvinnuhúsnæði og gætu ásamt Útvarpshúsinu myndað öfluga
skrifstofugarða. Í greinargerðinni verður þetta svæði kallað svæði B

•Sameiginlegir inngarðar

hjólastæði

hjólastæði

blönduð notkun

einkagarðar

þaksvalir

blönduð notkun
þaksvalir

Horft til suðurs yfir skipulagssvæði
þaksvalir

þaksvalir

Svæði B

Í tillögunni myndar útvarshúsið ásamt nýbyggingum sunnan-, austanog vestanmegin við það klasa afkaffihús
atvinnuhúsnæði sem er vel staðsett
í borginni
hefur góðar tengingar við helstu umferðaræðar. Slíkur
útlínur og
bílakjallara
klasi myndi styrkja sjálbærni hverfisins með því að auka hlutfall
hjólabraut
atvinnuhúsnæðis.
Nú þegar leigir Ríkisútvarpið út hluta húsnæðis síns til fyrirtækja og sér
hjólastæði
sorpflokkun
maður fyrir sér að ýmis samlegðaráhrif gætu átt sér stað í klasanum,
t.d. samnýtingu á mötuneyti og bílastæðum.
Garður
Leitast hefur verið við að varðveita mikilvægar sjónlínur
að
Útvarpshúsinu, einkum frá horni Bústaðavegs og Háaleitisbrautar sem
og frá Efstaleiti.

gætu hýsteinkagarðar
u.þ.b. 400 bíla. Leitast er við að bílakjallarar séu að mestu
leiti ekki undir byggingum þar sem það flækir mjög burðarvirki húsa og
dregur úr hagkvæmni. Einnig er frekar lagt til að bílakjallarar séu færri
og stærri til að ná sem mestri hagkvæmni og að koma í veg fyrir að
óhóflegur fjöldi skábrauta séu lýti á svæðinu.
Gera má ráð fyrir samnýtingu bílastæða hjá íbúum og starfsmönnum.
Bílastæði við atvinnuhúsnæði eru lítið nýtt á kvöldin og nýtast þá íbúum
á meðan margir fara akandi að heiman á morgnana og stæðin gætu þá
einkagarðar
nýst starfsmönnum fyrirtækja.

einkagarðar

Strætó

hjólabraut

Strætó
einkagarðar
einkagarðar

Garður

Yfirbragð byggðar.

Leitast hefur verið við í tillögunni að leggja drög að byggð með
Reykvískt yfirbragð. Leitað hefur verið fyrirmynda annars vegar í
miðbænum og hins vegar í vel heppnuðum hverfum sem byggðust upp
Í tillögunni liggur gönguleið og hjólastígur gegnum Svæðið og tengist
í og eftir síðari heimstyrjöld svo sem Norðurmýri, Melum, Hlíðum og
annarsvegar við Kringlusvæðið um Ofanleiti og hinsvegar við stíginn
Teigum. Einkennum þessara hverfa er svo blandað saman á A-svæði.
Íbúðarhús meðfram Álmgerði sem fer alla leið niður að Elliðaám. Tillöguhöfundar
Annarsvegar hús sem standa þétt við götuna og eru í sumum tilfellum
Svæði A
sjá þetta sem tækifæri í víðara samhengi til að búa til öfluga hjólaleið
með verslun og þjónustu á jarðhæðum og hins vegar hús sem dregin
einkagarðar
Í grunninn er þetta svæði útfært sem tveir randbyggðarklasar þar sem
sambærilega við nýju hjólaleiðina úr Grafarvogi niður í miðbæ. Einnig
eru frá götunni og eru með garða fyrir framan. Á sama tíma er leitast við
byggingar liggja í götulínu og rúmgóðir inngarðar liggja milli húsana.
eru góðar göngutengingar yfir listabraut og yfir bústaðarveginn að
að fara nýjar leiðir og að byggð á reitnum hafi sín eigin sérkenni.
þaksvalir
Við að staðsetja byggingar mislangt frá götunni og hafa þær misháar
Fossvogi.
Á B-svæði er haft í fyrirrúmi að mælikværði nýrra skrifstofubygginga
Íbúðarhús
opnast ýmsir möguleikar. Margar íbúðir eru með rúmgóðar þaksvalir á
Sérstaklega er lögð áhersla á að tengja svæðið vel þaksvalir
við biðstöðvar
séu í svipuðum mælikvarða og hlutföllum og skrifstofuturninn sem
þaki næsta húss og einnig eru margar jarðhæðaríbúðir með rúmgóða
strætó við Listabraut, Háaleitisbraut og Bústaðarveg.
stendur upp úr útvarpshúsinu. Þannig leitast tillöguhöfundar til að
einkagarða. Lögð er áhersla á mikla fjölbreytni í íbúðagerðum og
þaksvalir
skrifstofugarðarnir hafi
sterkann heildarsvip. a
spanna þær allt frá litlum íbúðum með svölum að rúmgóðum rað- og
einkagarðar
Umferð og bílastæðausnir
Lagt er til að ákvæði verði í skilmálum svæðisins að allar nýbyggingar
parhúsaíbúðum. Einnig er við að brjóta húslengjurnar upp í misháar
Leitast er við að nýta núverandi götur á svæðinu eins og frekast er
séu með græn þök. Þetta bætir loftgæði borgarinnar og léttir verulega
einingar sem liggja mis-langt frá götunni leitast við að draga úr
kostur. Þannig er Efstaleiti óbreytt nyrst á skipulagssvæðinu og liggur
á fráveitukerfum. Húsin eru mishá og margar íbúðir með þaksvalir því
sjónrænu umfangi byggðarinnar og láta byggðina passar betur við
Svæði A milli þess og nýrrar götu norðan Útvarpshússins skv. tillögunni.
ljóst að margar íbúðir eru með útsýni yfir þök húsa. Græn þök myndu
smágerða byggð norðan- og austanmegin við skipulagssvæðið.
Sú gata tengir svæðið við Háaleitisbraut sem og styrkir tenginguna
því bæta ýtsýni og yfirbragð byggðarinnar.
Svæði A
Leitast er við að húsin norðanmegin á svæðinu
séu hærri en
við vesturhluta Efstaleitis. Núverandi gata sunnan við Útvarpshúsið er
að bílakjallara
sunnanmegin séu lægri hús. Þannig hámarkast útsýni úr íbúðum til
einnig nýtt áfram.
Helstu stærðir (stærðir nýbygginga skv. tillögu. Núverandi byggingar
B
suðurs og einnig fá allar íbúðir sólarljósSvæði
og inngarðarnir
milli húsanna
Á svæði A eru götustæði meðfram götum beggja vegna byggðarinnar
eru ekki með í tölum)
verða sólríkir.
sem og í tengigötu milli íbúðaklasanna tveggja. Á svæði B er
A-svæði:
Jarðhæðir húsanna nyrst eru í tillögunni með verslun og þjónustu á
bílastæðum komið fyrir í tengslum við aðkomutorg Útvarpshússins
Byggingarmagn ofanjarðar alls: 22.000 m2
jarðhæðunum. Íbúðir eru svo ofan á verslununum og einnig trappast
sem og til hliðar við og á milli nýrra skrifstofubygginga. Heildarfjöldi
Verslun og þjónusta: 2.000 m2
íbúðir sunnanmegin við verslunar- og þjónusturýmin og mynda
bílastæða ofanjarðar á skipulagsvæðinu samkvæmt tillögunni er um
Íbúðir: 20.000 m2
spennandi íbúðir með stórum þaksvölum. Á einum stað nær svo
300 stæði.
Fjöldi íbúða miðað við 80m2 meðalstærð: 250
hjólastæði
Viðbygging
verslunar- og þjónustuhúsnæðið í gegn og snýr inn í inngarðinn. Þar
Í tillögunni er gert ráð fyrir fjórum bílageymslum neðanjarðar; Undir
vari kjörinn staður fyrir hverfis-kaffihús.
inngörðum íbúðaklasanna, undir aðkomutorgi og bílastæðum vestan við
B-svæði:
SkrifstofuhúsÚtvarpshús og undir samtengdu skrifstofubyggingunum fjórum sunnan
Byggingarmagn ofanjarðar alls: 9.500
við Útvarpshúsið. Samtals væru þessar bílageymslur um 10.000 m2 og
hjólastæði

Göngu- og hjólatengingar og almenningssamgöngur

þaksvalir

hjólastæði sorpflokkun

einkagarðar

þaksvalir

Íbúðarhús
einkagarðar

að bílakjallara

Skrifstofuhús

Efstaleiti

Horft til vesturs eftir nýrri götu

hjólastæði

Dæmi um innra skipulag hluta skipulagssvæðisins:
(staðsetning merkt með rauðri punktalínu á 1:500 afstöðumynd)

Bústaðarvegur

4. herb. íbúð m. svölum

Aðkoma að RÚV

Aðkomutorg

2. herb. íbúð m. svölum

Útvarpshúsið
•Randbyggð

Lista

bra

Dæmi um innra skipulag hluta skipulagssvæðisins:
(staðsetning merkt með rauðri punktalínu á 1:500 afstöðumynd)

ut

4. hæð 1:400

4. herb. íbúð m. þakgarði

útlínur bílakjallara

3 herb. íbúð m. svölum

•Göngu og hjólatengingar

3 herb. íbúð m. þakgarði

leiti

að bílakjallara

2. herb. íbúð m. þakgarði

Efsta

•Hæðir stilltar af til að nýta staðarhætti og
byggingarmassi brotinn upp

4. hæð 1:400

hjólastæði

3. hæð 1:400

hjólastæði
að bílakjallara

Útvarpshúsið

Skrifstofuhús

Skrifstofuhús

tengibygging

tengibygging

Skrifstofuhús

2. herb. íbúð
m. svölum

ut

tengibygging

Há
ale
Bústað

3 herb. íbúð m. svölum
Raðhús á 2 hæðum

útlínur bílakjallara

arvegu

•Verslun og þjónustu stungið inn norðanmegin
Íbúðir stallast til suðurs

2 herb. íbúð með þaksvölum

itis

bra

Skrifstofuhús

•Hámarks útsýni frá íbúðum og sól að íbúðum og
útisvæðum

3 herb. íbúð m. svölum

r

Strætó

veitingastaður

3. hæð 1:400

2 herb. íbúð með þaksvölum

Raðhús á 2 hæðum

2. hæð 1:400
Bústaðarvegur
3 herb. íbúð m. garði

verslun
•Einkagarðar og þaksvalir

2 herb. íbúð með garði

Raðhús á 2 hæðum
Raðhús á 2 hæðum

2 herb. íbúð með garði

Raðhús á 2 hæðum
•Sameiginlegir inngarðar

2. hæð 1:400

Raðhús á 2 hæðum

veitingastaður

103 EFSTALEITI
Í meðfylgjandi tillögu er leitast við að leggja drög að blómlegri, blandaðri
borgarbyggð. Lögð er áhersla á að nýta kosti staðsetningarinnar sem
best og að flétta nýrri byggð á áreynslulausann hátt saman við þá
byggð sem fyrir er. Sérstök áhersla er lögð á fjölbreyttni í íbúðargerðum
og að sem flestar íbúðir hafi aðgengi að rúmgóðum veröndum eða
görðum þrátt fyrir talsverðann þéttleika byggðarinnar.
Svæðið milli Útvarpshússins og núverandi atvinnuhúsnæðis við
listabraut er að mati tillöguhöfunda ákjósanlegast fyrir íbúðabyggð á
svæðinu. Svæðið er í vari fyrir umferðarhávaða frá Bústaðarvegi vegna
Útvarpshússins, og auðvelt er að búa til góðar göngu- og hjólatengingar
við nærliggjandi byggð. Í greinargerðinni verður þetta kallað svæði A.
Á hinn boginn hentar svæðið neðan útvarpshússins og til hliðar við
það síður til íbúðarbyggðar þar sem það er „klemmt“ milli umferðargötu
og hins stóra útvarpshúss. Þessi svæði eru aftur á móti kjörin fyrir
atvinnuhúsnæði og gætu ásamt Útvarpshúsinu myndað öfluga
skrifstofugarða. Í greinargerðinni verður þetta svæði kallað svæði B

Horft yfir skipulagssvæði til norðausturs

Svæði A

Í grunninn er þetta svæði útfært sem tveir randbyggðarklasar þar sem
byggingar liggja í götulínu og rúmgóðir inngarðar liggja milli húsana.
Við að staðsetja byggingar mislangt frá götunni og hafa þær misháar
opnast ýmsir möguleikar. Margar íbúðir eru með rúmgóðar þaksvalir á
þaki næsta húss og einnig eru margar jarðhæðaríbúðir með rúmgóða
einkagarða. Lögð er áhersla á mikla fjölbreytni í íbúðagerðum og
spanna þær allt frá litlum íbúðum með svölum að rúmgóðum rað- og
parhúsaíbúðum. Einnig er við að brjóta húslengjurnar upp í misháar
einingar sem liggja mis-langt frá götunni leitast við að draga úr
sjónrænu umfangi byggðarinnar og láta byggðina passar betur við
smágerða byggð norðan- og austanmegin við skipulagssvæðið.
Leitast er við að húsin norðanmegin á svæðinu séu hærri en
sunnanmegin séu lægri hús. Þannig hámarkast útsýni úr íbúðum til
suðurs og einnig fá allar íbúðir sólarljós og inngarðarnir milli húsanna
verða sólríkir.
Jarðhæðir húsanna nyrst eru í tillögunni með verslun og þjónustu á
jarðhæðunum. Íbúðir eru svo ofan á verslununum og einnig trappast
íbúðir sunnanmegin við verslunar- og þjónusturýmin og mynda
spennandi íbúðir með stórum þaksvölum. Á einum stað nær svo
verslunar- og þjónustuhúsnæðið í gegn og snýr inn í inngarðinn. Þar

8

Svæði B

Í tillögunni myndar útvarshúsið ásamt nýbyggingum sunnan-, austanog vestanmegin við það klasa af atvinnuhúsnæði sem er vel staðsett
í borginni og hefur góðar tengingar við helstu umferðaræðar. Slíkur
klasi myndi styrkja sjálbærni hverfisins með því að auka hlutfall
atvinnuhúsnæðis.
Nú þegar leigir Ríkisútvarpið út hluta húsnæðis síns til fyrirtækja og sér
maður fyrir sér að ýmis samlegðaráhrif gætu átt sér stað í klasanum,
t.d. samnýtingu á mötuneyti og bílastæðum.
Leitast hefur verið við að varðveita mikilvægar sjónlínur að
Útvarpshúsinu, einkum frá horni Bústaðavegs og Háaleitisbrautar sem
og frá Efstaleiti.

Göngu- og hjólatengingar og almenningssamgöngur

Í tillögunni liggur gönguleið og hjólastígur gegnum Svæðið og tengist
annarsvegar við Kringlusvæðið um Ofanleiti og hinsvegar við stíginn
meðfram Álmgerði sem fer alla leið niður að Elliðaám. Tillöguhöfundar
sjá þetta sem tækifæri í víðara samhengi til að búa til öfluga hjólaleið
sambærilega við nýju hjólaleiðina úr Grafarvogi niður í miðbæ. Einnig
eru góðar göngutengingar yfir listabraut og yfir bústaðarveginn að
Fossvogi.
Sérstaklega er lögð áhersla á að tengja svæðið vel við biðstöðvar
strætó við Listabraut, Háaleitisbraut og Bústaðarveg.

Umferð og bílastæðausnir

Leitast er við að nýta núverandi götur á svæðinu eins og frekast er
kostur. Þannig er Efstaleiti óbreytt nyrst á skipulagssvæðinu og liggur
Svæði A milli þess og nýrrar götu norðan Útvarpshússins skv. tillögunni.
Sú gata tengir svæðið við Háaleitisbraut sem og styrkir tenginguna
við vesturhluta Efstaleitis. Núverandi gata sunnan við Útvarpshúsið er
einnig nýtt áfram.
Á svæði A eru götustæði meðfram götum beggja vegna byggðarinnar
sem og í tengigötu milli íbúðaklasanna tveggja. Á svæði B er
bílastæðum komið fyrir í tengslum við aðkomutorg Útvarpshússins
sem og til hliðar við og á milli nýrra skrifstofubygginga. Heildarfjöldi
bílastæða ofanjarðar á skipulagsvæðinu samkvæmt tillögunni er um
300 stæði.
Í tillögunni er gert ráð fyrir fjórum bílageymslum neðanjarðar; Undir

Jarðhæð 1:400

Afstöðumynd 1:2000

3 herb. íbúð m. garði

Horft til suðurs yfir skipulagssvæði
gætu hýst u.þ.b. 400 bíla. Leitast er við að bílakjallarar séu að mestu
leiti ekki undir byggingum þar sem það flækir mjög burðarvirki húsa og
dregur úr hagkvæmni. Einnig er frekar lagt til að bílakjallarar séu færri
og stærri til að ná sem mestri hagkvæmni og að koma í veg fyrir að
óhóflegur fjöldi skábrauta séu lýti á svæðinu.
Gera má ráð fyrir samnýtingu bílastæða hjá íbúum og starfsmönnum.
Bílastæði við atvinnuhúsnæði eru lítið nýtt á kvöldin og nýtast þá íbúum
á meðan margir fara akandi að heiman á morgnana og stæðin gætu þá
nýst starfsmönnum fyrirtækja.

00099

íbúðir

Raðhús á 2 hæðum
Listabraut

íbúðir
verslun

raðhús

viðbygging

Útvarpshúsið

Skrifstofuhús
Bústaðarvegur

Raðhús á 2 hæðum

Jarðhæð 1:400

Yfirbragð byggðar.

Leitast hefur verið við í tillögunni að leggja drög að byggð með
Reykvískt yfirbragð. Leitað hefur verið fyrirmynda annars vegar í
miðbænum og hins vegar í vel heppnuðum hverfum sem byggðust upp
í og eftir síðari heimstyrjöld svo sem Norðurmýri, Melum, Hlíðum og
Teigum. Einkennum þessara hverfa er svo blandað saman á A-svæði.
Annarsvegar hús sem standa þétt við götuna og eru í sumum tilfellum
með verslun og þjónustu á jarðhæðum og hins vegar hús sem dregin
eru frá götunni og eru með garða fyrir framan. Á sama tíma er leitast við
að fara nýjar leiðir og að byggð á reitnum hafi sín eigin sérkenni.
Á B-svæði er haft í fyrirrúmi að mælikværði nýrra skrifstofubygginga
séu í svipuðum mælikvarða og hlutföllum og skrifstofuturninn sem
stendur upp úr útvarpshúsinu. Þannig leitast tillöguhöfundar til að
skrifstofugarðarnir hafi sterkann heildarsvip. a
Lagt er til að ákvæði verði í skilmálum svæðisins að allar nýbyggingar
séu með græn þök. Þetta bætir loftgæði borgarinnar og léttir verulega
á fráveitukerfum. Húsin eru mishá og margar íbúðir með þaksvalir því
ljóst að margar íbúðir eru með útsýni yfir þök húsa. Græn þök myndu
því bæta ýtsýni og yfirbragð byggðarinnar.

Helstu stærðir (stærðir nýbygginga skv. tillögu. Núverandi byggingar
eru ekki með í tölum)
A-svæði:
Byggingarmagn ofanjarðar alls: 22.000 m2
Verslun og þjónusta: 2.000 m2
Íbúðir: 20.000 m2
Fjöldi íbúða miðað við 80m2 meðalstærð: 250

00099

Sneiðing í gegnum skipulagssvæði 1:500

00099

Horft af svölum til suðurs

Horft yfir skipulagssvæði til norðausturs

00099

Tillaga 55378

B

skipulag Efstaleitis

Listabraut

3

Efstaleiti
Aðkoma bíla

Aðkoma bíla

Hárgreiðslustofa

Horft til vesturs

Hitaveitustokkur/göngustígur
Hjólastígur
Skrúðgarður

Fatahreinsun

A

9

7

5

Opið svæði/torg

A

Körfuboltavöllur
Innkeyrsla í
bílakjallara

Ofanljós í
bílakjallara

Leikvöllur

Útiveitingaaðstaða

Púttvöllur

Bakarí/
kaffihús

Efstaleiti

Háaleiti

Ofanljós í
bílakjallara

Innkeyrsla RÚV

Innkeyrsla RÚV

Aðkoma bíla

sbraut

Gosbrunnur
Ofanljós í
bílakjallara

Horft til suðvesturs

Mötuneyti RÚV

Ofanljós

Útvarpshúsið

Ofanljós

62 P

1

Aðkoma að RÚV

Þakgarður

Garðrými

Hugmyndasamkeppni um skipulagHugmyndafræði
Efstaleitistillögunnar að nýjum borgargarði innan

randbyggðar er áhugaverð,
vísað er í aðrar randbyggðir og
Háaleitisbraut
Útfærsla Háleitisbrautar með tvöföldum akreinum í hvora átt og
borgargarða
sem
fordæmi.
Það
er hins vegar mat dómnefndar
Verkefnið
miðeyju er barn síns tíma og býður upp á óþarfa hraðakstur og er
Sigríður
Magnúsdóttir, arkitekt FAÍ
Verkefnið er að samþætta í eitt heildarskipulag ólíka hagsmuni og
með frekastíf
landnotkun.
Lagt er til að útfærslu götunnar
verðisuðurbreytt
að
randbyggðin
sé
nokkuð
og
uppbygging
á hluta
Hans-Olav
Andersen,
arkitekt
FAÍ/MNAL
áherslur, sem koma upp þegar lóð Ríkisútvarps allra landsmanna
þannig að hún verði með eina akrein í hvora átt, án miðjureinar
mun einnig tilheyra heimilum fleiri hundruð einstaklinga á öllum
auk þess semmeð
gatan verði
þrengd
eins og kostur
er tilsýnt
að dragaer
úr
og
suðausturhluta
svæðisins
þeim
hætti,
sem
Ragnhildur
Kristjánsdóttir, arkitekt FAÍ
aldri og þjóðfélagsstigum.
umferðarhraða, sem ætti ekki að vera meiri en 30 km/klst. Þessi
í tillögunni, orki tvímælis.T.d.
erfyrirein
af lykilforsendum
breyting opnar
möguleika
á uppbyggingu íbúðarbyggðar
Laufey Agnarsdóttir, arkitekt FAÍ
Markmið
austan Háleitisbrautar sem er utan við skipulagssvæðið en er
tillögunnar
sú að Háaleitisbraut
verði
mjókkuð.
Hugmyndasamkeppni
um skipulag
Efstaleitis
Markmið er að samtvinna almenningsrými og einkarými, þannig
nefnt hér sem hugmynd
að þéttingu
byggðar. Listabraut er útfærð
að svæðið verði hvortveggja í senn eftirsóttur búsetukostur og
með sambærilegu sniði og þyrfti einnig að taka til endurskoðunnar
Skipulagstillagan gerir ráð fyrir óbreyttri staðsetningu
Borgargarðurinn nær ekki
að opna sig gagnvart hverfinu
aðlaðandi almenningsrými, sem styrkir stöðu Útvarpshússins sem
með sama hætti.
hitaveitustokksins, enda mikilvægt að varðveita þá beinu línu sem
mikilvægt kennileiti og endurspegli samfélagshlutverk RÚV.
stokkurinn var lagður eftir í upphafi.
er til að hann því
verði sökum þess borgarmúrs sem randbyggðin
eðaLagt
tengjast
Bílastæði og hjólageymslur
upphitaður göngu- og hjólastígur með forgang yfir akbrautir.
Aðstæður
Samnýting
dregurfyrir
úr heildarfjölda
bílastæða á svæðinu. Kostir
Stígurinn er í miðju þeirra hverfa
sem hann fer um og getur
orðið
mótar.Tillaga
höfunda
gerir ráð
að staðsetning
Útvarpshúsið er aðalbygging reitsins sem hefur byggst upp sem
nálægðar íbúðarbyggðar við stóran vinnustað nýtast best með því
einn af aðalsamgöngustígum borgarinnar og valkostur við
sé óbreytt,
hugmyndir
umFjöldinotkun
hans
sem
stofnana og þjónustusvæði. Aðrar byggingar á norðurjaðri reitsins
að hafa sameiginlega
bílgeymslu.
og staðsetning
bílastæða
núverandi stofnstíga, sem eru hitaveitustokks
í jöðrum hverfisins.
hýsa fjölbreytta samfélagsþjónustu. Þær eru ein eða tvær hæðir
hvorki bundin íbúum né starfsfólki. Það eykur sveigjanleika og
göngu- og hjólastígur ermöguleika
eru
áhugaverðar.
Hæðir
húsa
eru
og mynda sterka heild að Listabraut. Lögð er áhersla á að
á samnýtingu, sem dregur
verulega
úr umfangi
Íbúðarbyggð
varðveita byggðarmynstur og heildaryfirbragð á norðurjaðri
sjónmengun og kostnaði. Lagt er til að mestur hluti
Skipulagstillagan leggur til að íbúðarbyggð verði þriggja hæða
3 til 4 og er það í góðubílastæða,
samhengi
við aðliggjandi byggð.
svæðisins. Lagt er til að byggðin þar verði ekki hærri, hugsanleg
bílastæða verði niðurgrafinn undir hluta almenningsgarðs, stærð
randbyggð umhverfis almenningsgarð og myndi einskonar sökkul
stækkun verði jafnháar hliðarbyggingar til vesturs, en skoða má
bílgeymslunnar verður
í samræmi við óskvið
uppbyggingaraðila
og
Útvarpshúsins séð úr fjarlægð.Umferðarkerfi
Hærri byggð dregur úr vægi
innan
svæðisins
og
tengingar
aðliggjandi
möguleika á að hækka Efstaleiti 3 um eina hæð.
borgaryfirvalda um fjölda bílastæða á hverja íbúð. Bílageymslur
Útvarpshússins sem kennileitis. Hæð og gerð byggðarinnar
verða bjartar
og rúmgóðar, dagsbirtu
er veitt niður um stór
ákvarðast af eftirfarandi þáttum:
götur eru ágætlega leystar.
Framsetning
tillögunnar
eropgóð.
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B
10

5

1/500

ut
7
2K

Efsta

leiti

3K

3K

bra

2K

9

2K

Íbúðagerðir
Íbúðir með sérinngangi (2 + 1 hæð)

3K

184

Efsta

rðh
K

Íbúðir með bílskúr
Lítil íbúð - Gerð 1

3K

3K

æð

leiti

16
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Kjallari

Lítil íbúð - Gerð 2
Óskilgreint (verslun / þjónusta)
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Geymslur

1/2000

2K

1K
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Samantekt
Dæmi um fjölda og gerð íbúða og heildarbyggingarmagn,
bílastæði og útisvæði :

Lista

2K

K

2K

bra

Hjólageymslur verða hluti af íbúðarbyggðinni og staðsettar við
innganga.

3

3K

itis

Fjöldi íbúða á skipulagssvæðinu miðað við 60 íbúðir/ha að
frádregnum fyrirliggjandi byggingum er um 210. Skipulagstillagan
gefur um 260 íbúðir. Mikill sveigjanleiki er í útfærslu hvað varðar
stærð, gerð og fjölda leiguíbúða, félagslegra íbúða, stúdentaíbúða
og eignaríbúða. Uppbygging getur verið á hendi eins eða fleiri
aðila. Fyrirkomulag bílastæða eykur enn á sveigjanleika hvað
varðar rekstur, kostnað og uppbyggingu. Uppskipting
randbyggðar gefur tækfæri á að byggja svæðið upp í fleiri

sem eru í tengslum við stiga, þar er komið fyrir trjágróðri. Opnun
bílgeymslu tryggir náttúrulega loftræsingu og einfaldar brunavarnir.
Nokkur gestastæði eru við akveg innan reits. Í tengslum við
aðalinngang Útvarpshúss er fjöldi bílastæða fyrir almenning á
jarðhæð og fyrir starfsfólk í kjallara.

Afstöðumynd (1.hæð)
2,401

Há
ale

Skipulagstillagan leggur megináherslu á stóran, skjólgóðan,
friðsælan og sólríkan borgargarð, með fjölbreyttum
útvistarmöguleikum, sem er aðgengilegur almenningi og íbúum.
Borgargarður í þéttri byggð, ólíkur stóru útivistarsvæðunum í
Fossvogi og Laugardal, yrði kærkomin viðbót við fjölbreytta flóru
almenningsrýma í Reykjavík. Stærð garðsins er mikilvæg ef hann á

Mannlegum mælikvarða
Skjólmyndun og jarðtengingu
Skuggavarpi
Fjölbreyttar íbúðargerðir
Hóflegur fjöldi íbúða
Blönduð starfsemi
Öguð hönnun bygginga, fjölbreytileiki innan skilgreinds
ramma, ljóst yfirbragð

Bústaðavegur

stæ
ði á
ja

Borgargarður
Enginn almenningsgarður er í hverfinu sem afmarkast af
Bústaðarvegi, Kringlumýrarbraut, Miklubraut og Grensásvegi, að
frátöldum skóla- og leikskólalóðum og stofnanalóðum
Grensásdeildar og Grensáskirkju. Uppbygging á lóð
Útvarpshússins er einstakt tækifæri að koma upp borgargarði í
hverfinu.

-

Göngustígur

Bíla

Íbúðarbyggð í næsta nágrenni eru stór fjölbýlishús fjórar til sex
hæðir og sérbýli, til austurs.

Innkeyrsla RÚV

Innkeyrsla RÚV

Hitaveitustokkurinn
Annað mikilvægt kennileiti á skipulagssvæðinu er
hitaveitustokkurinn sem þverar lóðina og tengir Bústaðahverfi og
Hlíðahverfi. Hitaveitustokkurinn hefur frá upphafi gengt margþættu
hlutverki og verið mikilvægur göngustígur í hverfinu. Það er löngu
tímabært að gera úrbætur á hitaveitustokknum og styrkja hann
sem göngu- og hjólaleið á hæðarhryggnum frá Elliðaárdal að
Öskjuhíð, með framlengingu til austurs og vesturs í samræmi við
áherslur skipulagsyfirvalda í Reykjavík á virkar samgöngur.
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Höfundar
Teiknistofan
Tröð
Útvarp, íbúðir og fleira skemmtilegt

Innkeyrsla í
bílakjallara

Aðkoma bíla

2K

3K
2K

Bústa

ðave

gur

2K

Sneiðing B-B

1/500

55378

Tillaga 66978

Útvarpið er nýjast af öllum undrum nú�mans ���
var sem maður er staddur, á skipi í reginhaﬁ, í
fdalako� á Íslandi, eða jafnvel á vegum ú�, getur
ann numið raddir og hljóma og hlustað e�ir fregnum
g nýjungum frá �arlægustu löndum. �il þess þarf ekki
nnað en lí�ð áhald, sem kostar í mesta lagi nokkur
undruð króna.”

skipulag Efstaleitis

éãòÙÖ Ùù»¹ò°»

hei� ásinn
menningarstofnun
verslun og þjónusta
félags- og heilbrigðisþj.
skólar

BORGARSAMHENGI 1:10.000

iƩ af lykilmarkmiðum í skipulagi Útvarpshversins
r að skapa goƩ borgarrými þar sem fólk getur mæst
ólíkum forsendum og “numið raddir og hljóma
g hlustað eŌir fregnum og nýjungum”. Hlutverk
tvarpsins, sem kennileiƟ íslensks menningarlífs, er
eƩ í öndvegi og útvarpið og lifandi arfur þess sviðseƩ
umhvernu og opnað almenningi án inngripa í
tvarpshúsið sjálŌ. Ný byggð, skýrar gönguleiðir,
lmenningsgarður og inngangstorg eru éƩuð saman
heildarmynd sem rammar inn Útvarpshúsið og
myndar um leið alúðlegt umhver íbúa og nágranna.
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EFSTALEITI
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BEKKIR

HEITALEITI
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Hér fundum við ré�u íbúðina fyrir
okkur en við erum frumbyggjar í Leitun
num
og vildum minnka við okkur í hverﬁnu án
án þes
esss
að ﬂytja í “elliblokk”. Við hefðum ekkii trú
rúað
því hvað hverﬁð, ekki síst Útvarpsgarðu
ðuri
ðu
ðuri
r nn,
hefur reynst mikil vítamínssprauta fyrirr
svæðið í heild.

OPIN AFFALLSRENNA
Fjölbreytnin er einn stærs�
kosturinn við hverﬁð auk þess sem það
er hjólastólafært frá íbúðinni minni í allss
kyns þjónustu allan ársins hring.

AFFALLSVATN/MÝRI
LEIKHÓLAR
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GRILLSKÝLI
Ég bjó lengi erl
rllen
e di
d s og fann
ekkert við mi� hæﬁ í miðbænum
þegar ég ﬂu� heim en svo da� ég niður
á þessa íbúð sem uppfyll� allt sem ég
g vildi.
Ekki skemmir fyrir að í hverﬁnu err best
bestta
kaﬃhúsið í borginni og þvo
o�ah
a ús
ú sem
m
sér um skyrturrnar
na mínar.
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Anna María Bogadóttir, arkitekt FAÍ
Edda Ívarsdóttir, borgarhönnuður
Einar Hlér Einarsson, hönnuður MAA
Hrólfur Karl Cela, arkitekt FAÍ
Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt FAÍ
Bílakjallari
Verslanir á jarðhæð,
íbúðir á efri hæðum

MJÓUMÝRARVEGUR

C

SVÆÐI TÆKJABÍLA

HEITI ÁSINN

Hei� ásinn er margföld táknmynd vistvænnar byggðar og aðalleið nágranna í gegnum hverﬁð. Norðan heita
ássins er blandað atvinnu- og íbúðarhúsnæði með þjónustu á jarðhæðum sem ﬂæðir út á götu og dregur að
sér líf.

Þrívíddarhönnun
Sigrún Harpa Þórarinsdóttir, BA arkitekt
leiktjörn

leiktjörn að vetri

VERFIÐ Í TÖLUM
jöldi íbúða: 267
jöldi fermetra íbúðahúsnæðis: 27.000 brúƩó
jöldi fermetra atvinnustarfsemi: 3.400 brúƩó
jöldi íbúða á Ha innan RÚV reits: 61
jöldi bílastæða á yrborði: 92
jöldi bílastæða í kjöllurum: 350

Tillaga höfunda byggir á línulaga byggingarmynstri meðfram
Efstaleiti sem er aðskilið með vistgötu frá randbyggð sem umlykur
garð á milli nýrrar byggðar og byggingar RÚV. Byggingar meðfram
Efstaleiti (nyrst á svæðinu) eru nokkuð háar og eru ekki aðlaðandi
kostur. Höfundar nýta sér form, sem hafa verið á svæðinu,
á skemmtilegan hátt og gæða þau lífi. Hugmyndir varðandi
húsnæði RÚV, t.d. að grafa frá jarðvegsmassa og opna þannig
fyrir mögulegum breytingum og aðlögun, eru skemmtilegar. Gert
er ráð fyrir að hitaveitustokkur haldi sér og nýtist sem göngu- og
hjólastígur við hlið vistgötu. Göngubrú er sýnd yfir Háaleitisbraut
og Bústaðavegá suðausturhluta svæðisins. Tillögur að íbúðum
meðfram Bústaðavegi eru ekki sannfærandi. Tillagan gerir ráð
fyrir að Háaleitisbraut sé þrengd. Umferðarkerfi innan svæðisins
og tenging við Efstaleiti eru ágæt en tengingar við Háaleitisbraut
eru ekki vel leystar. Framsetning tillögunnar er mjög góð og lífleg.
^ůĞƉƉŝƐǀčĝŝ

,ĞŝƟĄƐŝŶŶ
Einkagarðar íbúa á jarðhæð, 3m
Suðursvalir
Aðgengi að garði milli húsa
DǉƌŝŽŐďĞŬŬƵƌƵŵŚǀĞƌĮƐ

sĞŝƟŶŐĂƐǀčĝŝ

'ƂŶŐƵĄƐĂĝ,ĞŝƚĂĄƐ

Gönguleið í gegnum garð

ÚTVARPSHÚSIÐ

Áhersla er á að ramma Útvarpshúsið inn og styrkja það sem kennilei� án inngripa í húsið sjál�.
�rundvallarbrey�ng felst í því að opna húsið upp fyrir almenningi með því að setja vei�ngastað á
aðalhæðina.

Í samstarfi við
Björn Ólafs, arkitekt
aﬀallsvatn / mýri

leikhólar

KAFFILEITIÐ

Ný Őata meðfram
ÚtǀarpƐŚƷƐŝ
Vestursǀalir
Bílakjallari undir íbúðum með
ŶĄƩƷƌƵůĞŐƌŝůǉƐŝŶŐƵŽŐůŽŌƌčƐƟŶŐƵ
jƚƐǉŶŝƟůƐƵĝƵƌƐ
,ĄĂůĞŝƟƐďƌĂƵƚŵŝŶŶŬƵĝşĞŝŶĂĂŬƌĞŝŶşŚǀŽƌĂĄƩ͘

ÚTVARPS TORGIÐ

N

HVERFIÐ AFMARKAÐ

Við jaðra reitsins rís �ölbrey� byggð sem ver sameiginleg rými hverﬁsins frá umlykjandi akandi umferð.

grillskýli

NÆSTALEITI

bíódiskur

GÖNGU- OG HJÓLABRÚ

BÚSTAÐAVEGUR
GRUNNMYND 1:500

blandað atvinnu- og íbúðarhúsnæði

íbúðarhúsnæði

1

bílakjallarar

möguleg tenging bílakjallara

12
2

BÍÓDISKUR

LEIKTJÖRN

SVIÐIÐ

Höfundar
Basalt

PPBYGGING
jölbreytni í íbúðagerðum endurspeglast í
mismunandi fyrirkomulag bíla- og hjólastæða.
umum íbúðum fylgir stæði í bílakjallara, öðrum læst
jólageymsla og enn öðrum hvorki bíla- né hjólastæði
ða -geymsla. Rýmið undir bílinn endurspeglast í
amkvæmda- og rekstrarkostnaði hverrar íbúðar.
uðvelt er að skipta hvernu upp í marga mismunandi
fanga. Beinast liggur við að skipta því upp í tvo
fanga, annars vegar norðan Útvarpshúss og hins
egar sunnan og austan Útvarpshúss en á þeim syðri
elmingi lóðarinnar er um 25% nýs byggingarmagns í
llögunni.

Vissulega er mikil umffer
eð
á Bústaðavegi milli sjö og níu á
morgnana en það truﬂar mig ekki.
Helstu kos�rnir við að búa hérna er
útsýni �l allra á�a og svo er ég sjö
m nútur á hjólinu í HR.
mí

mynd 1

TVARPSTORGIÐ
Útvarpstorginu opnast kennileiƟ Útvarpshússins
pp fyrir almenningi. Torgið sem fylgir náƩúrulegum
andhalla Ɵl suðurs og Ɵl vesturs er með hart og sléƩ
rborð og skapar ákveðna andstæðu við grænan,
mjúkan og mishæðóƩan garðinn. Á góðum dögum
má njóta suður- og vestursólar á torginu þar sem ávöl
ringform gervihnaƩadiska mynda skálar sem eru
YFIRLITSMYND ÚR NORÐVESTRI
ppspreƩa leiks.

ÁGREIST BYGGINGARHEMPA OG BJARTAR
BÚÐIR
tvarpshúsinu og garðinum er pakkað í smágerða
yggingarhempu á 2-5 hæðum. Byggðin skilgreinir
mörk hversins og undirstrikar kennileiƟð gagnvart
lmenningi um leið og hún styrkir götumyndir
fstaleiƟs, Bústaðavegs og HáaleiƟsbrautar. Hæst
s byggðin í blönduðu atvinnu- og íbúðarhúsnæði
orðan heita ássins. Sunnan heita ássins er 3ja hæða
búðarhúsnæði á litlum lóðum sem renna saman við
tvarpsgarðinn. Austan og vestan megin garðsins er á
-4 hæða byggð með beint aðgengi að og útsýni yr
tvarpsgarðinn. Landhalli á lóð er nýƩur við mótun
yggðar austan og sunnan Útvarpshússins, þar sem
ílakjallarar með náƩúrulega loŌræsƟngu liggja lægst
andinu og ofan á þeim eru svalir íbúa. Þessi syðsƟ
luƟ byggðarinnar dregur dám af Útvarpshúsinu og
r sérstaklega mikilvægur Ɵl að ramma kennileiƟð
nn. Áhersla er á gegnumstreymi birtu og óháð stærð
búða kemur dagsbirta inn í þær úr minnst tveimur
Ʃum. Gluggasetningar og utanhúss íverurými
ndurspegla sólargang á svæðinu og allar íbúðir hafa
nnaðhvort beint eða sameiginlegt aðgengi að garði,
völum eða íveruþökum.

C

A

B

TVARPSGARÐURINN
hvernu miðju er skjólríkur og gróðursæll
lmenningsgarður sem er í beinum tengslum við
tórt og sviphreint inngangstorg að Útvarpshúsinu
g þakgarð Útvarpshússins. Í Útvarpsgarðinum er
nnið með gróður, vatn og gervihnaƩadiska Ɵl að
kapa skjólsælan og áhugaverðan íverustað fyrir íbúa
g gesƟ. Í garðinum eru skjólgóðir vasar fyrir þá sem
iga leið um garðinn eða búa við heita ásinn. Um
arðinn liggur Mjóumýrarvegur sem vísar annars
egar í vistvænan vatnsbúskap og hins vegar hornn
eg sem áður lá þvert yr svæðið. Í því samhengi er
egnvatni sem fellur á ógegndræpt yrborð lóðarinnar
afnað og leiƩ í afmarkaða mýri og bolla, sem geta
ýst Ɵl leiks í garðinum jafnt sumar sem vetur. Þá fá
ervihnaƩadiskar Útvarpsins nýƩ hlutverk m.a. sem
rbyggð grillaðstaða og bíótjald.

AFFILEITI
aðalhæð Útvarpshússins þar sem torg og garður
mætast er veiƟngastaður sem myndar snerƟöt
nni- og úƟrýma og æðir út á torgið. Verslun og
óka- og tónlistarsafn Útvarpsins er einnig á aðalhæð
tvarpshússins við torgið. Hér mæƟr starfsfólk íbúum
g nágrönnum hversins og þekkt andlit trekkja að.

LISTABRAUT

Við erum bæði
sjálfstæ� starfandi og
fundum loks húsnæði sem er með
vinnuaðstöðu og íbúð undir sama þaki.
Bónusinn er að vera nálægt
mörgum af þeim sem við erum að vinna
fyrir og erum í samstarﬁ við.

HÁALE
ITISBR
AUT

EITUR ÁS OG HEITALEITI
Ɵrýmin eru einkenni og aðall hversins sem er
taðseƩ á jaðri eins mesta atvinnu-, verslunar- og
jónustusvæðis Reykjavíkur, umlukið grónum
búðahverfum og stuƩ frá úƟvistarsvæðum Fossvogs
g Öskjuhlíðar. Áhersla er lögð á tengsl við umhverð
víðum skilningi og að skapa virkari göngu- og
jólatengingar nærliggjandi íbúðahverfa við þjónustu–
g verslunarkjarna Kringlusvæðisins annars vegar
g við nærliggjandi úƟvistarsvæði hins vegar. Þvert
egnum hverð gengur heitur ás sem endurskilgreinir
kýra en rofna göngu- og hjólaleið milli Öskjuhlíðar
g Elliðaárdals. Öxullinn liggur ofan á sögulegri
g mikilvægri heitavatnslögn sem endurspeglar
iginleika eldłallaeyjunnar Íslands og vistvæna notkun
arðvarma í byggðu umhver. Innan hversins myndar
eiƟ ásinn vistvænu þjónustugötuna HeitaleiƟ en
heild sinni er heiƟ ásinn mikilvægur þjónustuás
egnum Kringlusvæðið, LeiƟn og Gerðin, sem skólar
g hversþjónusta eru tengd inn á. Austast í hvernu
engur grænn hjóla- og gönguás norður-suður um brú
r Bústaðaveg og tengir Laugardal við Fossvogsdal.

MYND 1 / SÉÐ FRÁ SUÐVESTUR HORNI REITSINS
Ég er týpan sem hef ekki
Ég
�ma eða áhuga á að vera með
garð en legg mikið upp úr útsýni
og bjartri sameign. Hér fékk
kk ég allt
þe�a uppffyl
yllt
lt og meeir
ira �l.

EFSTALEITI

annig komst Helgi Hjörvar að orði í Útvarpsárbók
élags víðvarpsnotenda árið 1930. Sama ár varð fyrsta
tsending Ríkisútvarpsins að veruleika og upp frá því
efur það verið hornsteinn íslensks menningarlífs.
mislegt hefur þó breyst og í dag heldur stafræn tækni
kkur sítengdum. Á götum borgarinnar eru esƟr með
Ɵl viðtæki í vasanum sem veita aðgang að estum
tvarps- og sjónvarpsstöðvum heims og borgarrýmið
r nú í hlutverki stofunnar þar sem fólk seƫst við
ðtækið.

66978
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Ríkisútvarpið, góðan daginn!
Göturými

Í tillögunni er lögð ný gata frá Efstaleiti norðan við Útvarpshúsið.
Núverandi bílastæði sunnan við Útvarpshúsið verða jafnframt
aðkoma nýrra bygginga á suðursvæði. Þá kviknar hugmynd um
að endurskíra götur innan reitsins. Efstaleiti nefnist gatan sem
tengir Bústaðaveg og Listabraut en götur innan reits fá ný nöfn
tengd sögu útvarpsreksturs okkar til áratuga. Til einföldunar
höfum við kallað göturnar Gerðarleiti (Gerður G. Bjarklind),
Margrétarleiti (Margrét Indriðadóttir) og Múlaleiti (Jón Múli
Árnason).
Samnýtanleg bílageymsla er vestast á reitnum, með aðkomu frá
Gerðarleiti. Einnig eru bílastæði víða á landi. Innangengt getur
verið frá bílageymslu í hluta fjölbýlishúsa og Útvarpshús, en
almennt er gert ráð fyrir að bílageymsla tengist ekki íbúðahúsum.
Þjónustuumferð er möguleg um allan íbúðareitinn, en í
aðalatriðum er gert ráð fyrir að hann sé bíllaus.
Við förum að rágjöf okkar hæfustu manna um að ef hægt er að
samnýta bílastæði fyrir starfsemi og íbúðabyggð, megi slá allt að
50% af þeim kröfum sem við almennt gerum til bílastæða fyrir
hina ýmsu notkun. Mikilvægt er þó að bílastæðin séu aðgengileg
og markviss stýring sé á notkun þeirra. Hér er nýmæli sem vert
er að skoða nánar.
Í tillögunni er gert ráð fyrir um 250 bílastæðum neðanjarðar og
150 stæðum á landi samtals 400 stæðum. Þjónustubyggð á
norðursvæði eru sjálfri sér nóg hvað varðar bílastæði.
Við höfum gælt við hugmynd um að þrengja vegstæði
Háaleitisbrautar til að minnka umferðarhraða og auka öryggi
gangandi og hjólandi umferðar sem þarf að þvera brautina.

Þorpið

Nágranna- Einkarými
rými
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Leiðarljós tillögunnar er í samræmi við Húsnæðisstefnu
Reykjavíkurborgar 2020 og stuðlað að uppbyggingu leigumarkaðar
og félagslegri blöndun íbúa.
Í tillögunni er gert ráð fyrir um 240 íbúðum af fjölbreyttum stærðum.
Meðalstærð íbúða í kraga er um 120 m², en meðalstærð íbúða í
þorpinu er um 100 m².

mati. Einnig er fyrirkomulag bílageymsla þess eðlis að byggja
verður þær í „félagi“, sem minnkar flækjustig hverrar íbúðaeiningar.
Hugsanlegt er að íbúar eigi þess kost að leigja bílastæði í geymslu
óski þeir eftir slíku. Þeir eru æ fleiri sem tileinka sér bíllausan lífsstíl.
Því þurfa þeir að kaupa bílastæði dýrum dómum?
Yfirbragð byggðar er ljóst og létt með blöndu af tréverki og steini.
með blöndu af tréverki og steini.

Fjölbýlishús í kraga eru hefðbundin með lyftum og geymslum í
kjallara. Aðalinngangar snúa að garðsvæði, en mikilvægt að
opnað sé með portum gegnum húsin. Íbúðagerðir geta verið
fjölbreyttar og þjónað flestum þjóðfélagshópum. Í kraganum nyrst á
svæðinu gerum við ráð fyrir um 1000 m² starfsemi á jarðhæð.
Í þorpinu eru íbúðir í smærri fjölbýlishúsum, 2-4 hæða. Þau
eru einföld að grunngerð, en raðað upp á mismunadi vegu.
Grunngerðin er 4 m að breidd og 10,5 eða 12 m að lengd. Íbúðir
á 1. hæð geta verið 2 einingar, eða 8 m, en íbúðir á efri hæðum
eru ýmist á 2 eða 3 hæðum. Hagkvæmni felst í utanáliggjandi
stiga uppá 2. hæð sem tengir jafnvel tvö hús. Hér er því ekki
nauðsynlegt að vera með lyftur í hverju húsi. Íbúðir á efri
hæðum eru með góðar svalir og jafnvel þaksvalir. Á 1. hæð eru
sérnotafletir við íbúðir. Geymslur eru undir stigum í íbúðum og
einnig er hægt að koma fyrir geymslum undir útitröppum. Síðan
gefst mönnum kostur á geymslu í bílakjallara. Aðgengi er fyrir
alla í íbúðir á 1. hæð. Engir kjallarar eru í húsunum sem eykur
hagkvæmi þeirra til muna.
Með því að byggja smágerða byggð miðsvæðis á reitnum opnast
möguleikar á að úthluta minni verktökum, eða jafnvel fjölskyldum
litlum einingum til byggingar. Það er spennandi kostur að okkar
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Útvarpshúsið verður áfram kennileiti í borgarmyndinni og því gert
hátt undir höfði á svæðinu. Við leggjum til að land verði tekið niður
vestan og norðan við húsið. Nýr glæsilegur tveggja hæða inngangur
kemur á 1. hæð sem áður var nefnd kjallari. Framan við inngang er
torg með trjágróðri og vatnslistaverkum sem hæfir þeirri starfsemi
sem fram fer í húsinu. Hugsa má fleiri innganga í húsið þegar búið er
að fjarlægja allan jarðveg sem er norðan og vestan við.
Við gerum tillögu um að þak yfir Markúsartorgi verði fjarlægt og torgið
verði inngarður sem gefur birtu og hreint loft inn í miðju hússins. Í
stað Markúsartorgs er komið fyrir myndveri á þaki til upptöku smærri
atriða s.s. viðtala og samræðna í litlum hópum. Úr myndveri á
þaki er útsýni yfir bæinn sem gefur aðra mynd af umhverfinu en
hefðbundin myndver, eða viðtöl á staðnum með málverk í bakgrunni.
Sunnan við útvarpshúsið gerum við ráð fyrir að byggja megi
smærri þjónustu- eða stofnanabyggingar, sem hugsanlega geta
tengst starfsemi í útvarpshúsinu. Ástæðan er að við viljum þétta
borgarmyndina með því að byggja að Bústaðavegi, auk þess sem
ávallt er þörf fyrir góðar byggingar miðsvæðis fyrir ýmsa þjónustu og
stofnanir.

Íbúðagerð A
90 m2

Umferðarkerfið og
bílakjallari

hjólageymsla
1.hæð

Göturými

Tillaga höfunda byggir á kraga sem umlykur þorp.
Útvarpshúsið og umhverfi þess
Kraginn samanstendur af hærri byggð
en þorpið innan
kragans samanstendur af lægri húsum með beinu
aðgengi utan frá og þ.a.l. er mögulega ekki þörf á lyftum
í húsum þorpsins. Tillagan er í manneskjulegum kvarða,
hún er skemmtileg og felur í sér margar áhugaverðar
hugmyndir. Þéttleiki er þó heldur of mikill eða
þorpshúsin sjálf of há til að hugmyndir höfunda um
aðgreiningu kraga og þorps nái fram að ganga með
sannfærandi hætti. Skuggamyndun innan þorpsins yrði
talsverð sem myndi leiða af sér garð- og torglausnir
í miklum skugga. Tillagan er vel útfærð og gefur
skemmtileg fyrirheit um áhugaverðar lausnir.
Umferðarkerfi innan svæðisins og tengingar við
aðliggjandi götur eru vel leystar. Framsetning er
mjög góð og kemur hugmyndum höfunda vel til skila.

Það er markmið okkar að innan íbúðareits sé fjölbreytt mannlíf.
Við viljum hverfa frá hefðbundnum lausnum úthverfisins og reyna
nýjar lausnir, með m.a. hagkvæmni og mannlíf að leiðarljósi.
Staðsetning bílageymslu neðanjarðar í vesturhluta hverfisins kallar
á að íbúar þurfa í almenningsrýmin til að komast að íbúðum sínum.
Við viljum að íbúar séu á ferðinni á svæðinu og gerum því ráð fyrir
að hjóla- og vagnageymslur, sorpgeymslur og flokkunarsvæði séu
sameiginleg, gjarnan í tengslum við stiga og lyftur úr bílageymslu.
Við bílageymslur má einnig koma fyrir geymslum íbúða á
hagkvæman hátt.
Dvalarsvæði eru fjölbreytt með möguleikum á mismunandi
afþreyingu, leiktækjum, matjurtagörðum og ofanvatnslausnum.

Þorsteinn Helgason arkitekt
Gunnar Örn Sigurðsson arkitekt
Helgi Indriðason arkitekt
Vilborg Guðmundsdóttir arkitekt
Guðrún Ragna Yngvadóttir arkitekt
Páll Gunnlaugsson arkitekt
Valdimar Harðarson arkitekt

Nágranna- Einkarými
rými

Almennings- Stígur Almenningsrými
rými
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Umferðarkerfið

HÁ

Meginhugmynd tillögunnar er að flétta saman fjölbreytt umhverfi
blandaðrar byggðar við byggð þá sem fyrir er á svæðinu.
Samkeppnisreiturinn skiptist í meginatriðum í þrjú svæði; núverandi
stofnanir og fyrirtæki í norðurhluta, nýtt íbúðasvæði um miðbik
svæðisins og svo Útvarpshús og tengdar byggingar á suðurhluta
þess.
Gert er ráð fyrir því í tillögunni að hækka megi stofnana- og
skrifstofubyggð nyrst á reitnum eins og gildandi deiliskipulag gerir
ráð fyrir.
Hitaveitustokkurinn sem liggur þvert yfir samkeppnissvæðið
er grunnstef tillögunnar. Hann liggur gegnum borgarlandið frá
upptökum heita vatnsins í austri og endar í hitaveitutönkunum
í Öskjuhlíð. Þetta er á köflum ein vinsælasta gönguleiðin í
Reykjavík. Leiðin liggur um Bústaðahverfið, þvert gegnum hverfi
okkar en rofnar síðan við Kringlumýrarbraut. Þar væri æskilegt
að koma fyrir göngubrú sem liggur náttúrulega í landslaginu og
myndar nánast óslitna göngu- og hjólaleið milli Mosfellsbæjar
og miðborgar. Þessi leið gæti orðið ein af megin hjóla- og
gönguleiðum borgarinnar, samsvarandi leiðum meðfram Sæbraut
og um Fossvogsdal.
Í jöðrum íbúðasvæðis eru fjölbýlishús, 4ra til 5 hæða „kraginn“.
Inni á íbúðareitnum er smágerðara fjölbýli, „þorpið“, 2ja til 4ra
hæða hús með fjölbreyttum íbúðagerðum.
Í þorpinu eru fjölbreytt rými til dvalar og leiks. Það er blanda af
lóðum til einkanota, opnum leiksvæðum og rólegum dvalarrýmum.
Við horfum til fjölbreytni í eldri byggð Reykjavíkur með
húsasundum, krókum og kimum.
Vestan megin á reitnum er nýtt torg og aðalinngangur í
Útvarpshúsið sem styrkir það sem meginbygginu og kennileiti.
Suðursvæði, umhverfis Útvarpshús er breytt og gerð tillaga að
nýjum byggingum sunnan við það.
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til að draga
Stórt bílastæði er skipulagt í kjallara með
útakstursleiðir,
sú stærri að félagsstöðu
Háaleitisbraut
Skammtímabílastæði, sem og stæði fyrir reiðhjól, eru einnig á jafnsléttu svæðig. Þá er gert ráð fyrir
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görðum á mörgum stöðum sem bjóða upp á mismunandi notkun
Aðkoma fyrir bíla RÚV sem staðsett er fyrir aftan Útvarpshúsið verður fært niður í bílakjallarann
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(e. shared- Tenging milli nýja bílakjallarans og þeim sem fyrir er við Útvarpshúsið
áttir,
verslun- og arkitektum.
þjónusta erÞáá gera
öllum
jarðhæðum
og íbúðir á efri hæðum.
Hverfi þar sem virkir
fyrirog
reiðhjól
í kjöllurum
bygginganna.
Aðaltorg sem er svæði fyrir
viðburði
meðÖllstöllum
máeru
sembílagötur
er
vel tengdur
hverfi
i hverfi
í allar
áttir. Upphækkuð
svæðivindáttum.
fyrir virka
verður
norðanmegin
þar sem vestari rampurinn verður staðsettur. Þakið á tengingunni nýtist
kleift að skapageymslusvæðum
almenningssvæði
mismunandi
garða
sem veita sólskinsstundir
á ólíkum
á umferð
miðar að Kjarninn
draga
umferð
og fyrirferð
bifreiða
á almannasvæðum
(e. staðsettir
sharedtíma
dagsins
en þeir
eru einnig
útfrá (ríkjandi)
spacemögulega
eða nearly
car free).
umferð(tröppum
er í sömu sem
hæð.nýta
Þannig
í sömu
hæð og hjólasamgöngumátar
gefa tóninn, s.s.
gangandi Skipulag
eða hjólandi
vegfarendur,
fólk á úr
línuskautum
eðavið nærliggandi
ndi notkun
Aðkoma
fyrir
bíla RÚV
sem staðsett
er fyrir aftan
Útvarpshúsið verður fært niður í bílakjallarann
tíma
dagsins en
þeir eru
einnig
staðsettir
útfrá (ríkjandi)
vindáttum.
eða nearly car free). Öll
umferðáeralmenningsí sömu
hæð.
Þannig
eru
bílagötur
í sömu
hæð
oghæða,
hjólastúku),
er opið
og leiksvæðinu
að minnifrá
torgunum.
samgöngumáta
eru yfir
Efstaleiti,
Listabraut
Háleitisbraut.
Leikjabrú
Bústaðaveg.
þannig sem
rampur
sem
Byggingarnar
eruog
tveggja
til sex
með verður
smáumyfir
pörtum
sem fara upp
í áttaþað
hæðir.
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aLeiksvæðin
þá notkun eru staðsett meðfram “gönguleið” semlínu
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fyrir
börn.
eða
hjólabrettum.
Svæðið
er
steypt,
með
gróðurreitum,
bekkjum
og
borðum.
Leikvöllur við hliðina á aðaltorgi auðveldar eftirlit með börnunum.
Aðgengi annarra vegfarenda en þeirra sem er á bíl er í forgangi og er ennfreumur tryggt með því að
fram tenginu á milli þessara ólíku notkunarmöguleika og milli ólíkra hópa fólks
Leikvöllur við hliðina á aðaltorgi auðveldar eftirlit með
Aðgengi annarra
vegfarenda
en þeirra sem
er á bíleftir
er í forgangi og er ennfreumur tryggt með því að
koma fyrir hraðahindrunum sem á sama tíma þrengja götuna á þremur stöðum.
meðbörnunum.
áherslu á litla og meðal kvarða, með mismunandi
og ólíkum
fagurfræðilegum
áherslum
fyrir hraðahindrunum
sem á sama
tíma þrengja
á þremur stöðum.
BYGGINGARNAR
Þessari rólegu umferð er beint í gegnum hverfið og yfir á brú sem liggur yfir Bústaðaveg og tengir
notkunarmöguleikum auk þess sem opnum koma
almenningsvæðum
sem tengjast
innbyrðis
er gert götuna
BYGGINGARNAR
Þessari rólegu umferð er beint í gegnum hverfið og yfir á Skipulagið
brú sem liggur
og bygginga
tengir
geriryfir
ráðBústaðaveg
fyrir afstöðu
norðan við Útvarpshúsið. Ein byggingin er tengd
hverfið til suðurs.
hátt undir höfði.
Skipulagið gerir ráð fyrir afstöðu bygginga norðan við
Útvarpshúsið.skipulagsins
Ein byggingin
er auðvelda
tengd
hverfið til og
suðurs.
húsinu og einnig er bygging staðsett við Bústaðaveg.
Grunnhugmynd
er að
samskipti
samveru þeirra sem í kjarnanum búa og
húsinu og einnig er bygging staðsett við Bústaðaveg.
Tillagan miðar að hámarksnotkun á byggingum: kjallarar, verslanir og þjónusta sem snúa
vinna auk þeirra sem koma úr hverfunum í kring og hljóta þarna nýjan hverfiskjarna. Þannig styður
Tillagan miðar að hámarksnotkun á byggingum: kjallarar,
verslanir
og þjónusta
sem (e.
snúa
að almanningssvæðum á öllum jarðhæðum nema í byggingunni sem liggur við Bústaðaveg,
BÍLASTÆÐI
skipulagið
undir jákvæð
ytri áhrif
externalities) þar sem hinn nýji kjarni mun ekki einungis
SMÁTORG
að almanningssvæðum á öllum jarðhæðum nema í nýtast
byggingunni
semþar
liggur
BÍLASTÆÐI
íbúða húsnæði að mismunandi stærð, sameiginlegir matjurtargarðar á þakhæðum til að draga
Stórt bílastæði er skipulagt í kjallara með tvær útakstursleiðir, sú stærri að Háaleitisbraut en
þeim sem
búavið
eðaBústaðaveg,
starfa, heldur einnig
nærliggjandi hverfum, hvort sem um er að ræða
íbúða húsnæði að mismunandi stærð, sameiginlegir íbúðarhverfi,
matjurtargarðar
á þakhæðum
að dragaog kaffihús
Stórt bílastæði
er skipulagt í kjallara
með tvær auk
útakstursleiðir,
sú stærri
að Háaleitisbraut
en þess rýmis.
fram vistvæna
og samfélagslega
notkun
hin að Efstaleiti. Aðgengi að bílakjallaranum er þannig utan hverfis. Frá bílastæðinu, sem er fyrir
skóla,
verslanir,tilveitingaeða menningarstarfsemi
(Borgarleikhús)
fram vistvæna og samfélagslega notkun þess rýmis.spítala. Hagkvæmni tillögunnar ræðst því ekki
hineingöngu
að Efstaleiti.
að bílakjallaranum
þannig utan
hverfis.
Fráí grófum
bílastæðinu,
sem
fyrir4500m2 af þjónustu og verslunarrými og 22500m2 af
Tillagan
gerir
dráttum
ráðerfyrir
íbúa, gesti og vinnandi fólk, er aðgengi að jarðhæð bygginga með beinni tengingu við verslanir og
af þvíAðgengi
svæði sem
tillagan nær til,erheldur
Tillagan gerir í grófum dráttum ráð fyrir 4500m2 af þjónustu
og verslunarrými
og 22500m2
íbúa, notkunarmöguleika
gesti og vinnandi fólk,
er aðgengi
jarðhæð bygginga
með beinni
tengingubílakjallara.
við verslanir og
íbúðum,
að viðbættum
þjónustu sem og íbúðahúsnæði á efri hæðum.
styður hún
við nærliggjandi
umhverfiafog eykur
bygginga
og að
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íbúðum, að viðbættum bílakjallara.
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sem
og
íbúðahúsnæði
á
efri
hæðum.
Skammtímabílastæði, sem og stæði fyrir reiðhjól, eru einnig á jafnsléttu svæðig. Þá er gert ráð fyrir
Þannig getur nýja skipulagið aukið lífsgæði þeirra sem búa, starfa og dvelja í nágrenni reitsins.
Skammtímabílastæði, sem og stæði fyrir reiðhjól, eru einnig á jafnsléttu svæðig. Þá er gert ráð fyrir
TORG OG GARÐAR
geymslusvæðum fyrir reiðhjól í kjöllurum bygginganna.
Verður hér gerð nánari grein fyrir nokkrum þáttum sem skipta máli í þessu sambandi.
TORG OG GARÐAR
geymslusvæðum fyrir reiðhjól í kjöllurum bygginganna.
Gert er ráð fyrir torgum og görðum á mörgum stöðum sem bjóða upp á mismunandi notkun
Aðkoma fyrir bíla RÚV sem staðsett er fyrir aftan Útvarpshúsið verður fært niður í bílakjallarann
Gert er ráð fyrir torgum og görðum á mörgum stöðum sem bjóða upp á mismunandi notkun
Aðkoma fyrir bíla RÚV sem staðsett er fyrir aftan Útvarpshúsið verður fært niður í bílakjallarann
fyrir ólíka hópa.
TENGINGAR
gegnum nýja tengibyggingu. Tenging milli nýja bílakjallarans og þeim sem fyrir er við Útvarpshúsið
fyrir ólíka hópa.
gegnum nýja tengibyggingu. Tenging milli nýja bílakjallarans og þeim sem fyrir er við Útvarpshúsið
Aðaltorg sem er svæði fyrir mögulega viðburði með stöllum (tröppum sem nýta má sem
Kjarninn er vel tengdur við nærliggandi hverfi i hverfi í allar áttir. Upphækkuð svæði fyrir virka
verður norðanmegin þar sem vestari rampurinn verður staðsettur. Þakið á tengingunni nýtist
Aðaltorg sem er svæði fyrir mögulega viðburði með stöllum (tröppum sem nýta má sem
verður norðanmegin þar sem vestari rampurinn verður staðsettur. Þakið á tengingunni nýtist
stúku), það er opið að Útvarpshúsinu og leiksvæðinu og að minni torgunum.
samgöngumáta eru yfir Efstaleiti, Listabraut og Háleitisbraut. Leikjabrú verður yfir Bústaðaveg.
þannig sem rampur sem tengir Útvarpshúsið við hin nýja hverfiskjarna.
stúku), það er opið að Útvarpshúsinu og leiksvæðinu og að minni torgunum.
þannig sem rampur sem tengir Útvarpshúsið við hin nýja hverfiskjarna.
Skipulag á almenningssvæðum ákvarðast af notkun þeirra; garðar, bekkir og borð til afslöppunar
Þannig liggur beint við að ganga frá Verslunarskólanum, HR, Borgarleikhúsinu, Kringlunni, BorgarSkipulag á almenningssvæðum ákvarðast af notkun þeirra; garðar, bekkir og borð til afslöppunar
og yndisauka, sum svæði eru minna skipulögð og bjóða þar af leiðandi upp á hverja þá notkun
spítalanum og öllum húsum í nágrenninu inn í kjarnann. Leitast er við að gangandi og hjólandi
og yndisauka, sum svæði eru minna skipulögð og bjóða þar af leiðandi upp á hverja þá notkun
sem íbúum dettur í hug.
leggi sjálfkrafa leið sína í gegnum kjarnan.
sem íbúum dettur í hug.

Tillaga 05000

skipulag Efstaleitis

UPPLYFT
GANGBRAUT

INNKEYRSLA
Í BÍLAKJALLARA

4H

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA Á JARÐHÆÐ
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM
4-6 HÆÐIR

UPPLYFT
GANGBRAUT

4. LEIKJASTÍGUR FYRIR HJÓLABRETTI, LÍNUSKAUTA, REIÐHJÓL OG GANGANDI, LIGGUR FRÁ KJARNANUM Í GEGNUM
ALMENNINGSGARÐINN OG YFIR BRÚ SEM LIGGUR YFIR BÚSTAÐAVEG.

2. AÐALTORG HVETUR TIL SAMSKIPTA. LITUÐ STEYPA NOTUÐ TIL AÐ UNDIRSTRIKA
ALMENNINGSSVÆÐI. LITAÐIR STEYPTIR BEKKIR ERU Á DREIF UM HVERFISKJARNANN.

1. LEIKVÖLLUR OG HUGMYND AÐ LEIKJASKÚLPTÚR. LEIKVÖLLUR LIGGUR AÐ AÐALTORGI.
BÖRN GETA ÞANNIG VERIÐ Í NÁVIST FORELDRA SEM SINNA ERINDUM Í HVERFISKJARNA
EÐA DVELJA Á AÐALTORGI.

SMÁTORG

5H

TORG

ÖRGUM STÖÐUM SEM BJÓÐA UPP Á
ALTORG ER SVÆÐI FYRIR MÖGULEGA
, LEIKSVÆÐI OG AÐ MINNI TORGUM.

4H
VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA Á JARÐHÆÐ
4. LEIKJASTÍGUR
ÍBÚÐIR Á HÆÐUMFYRIR HJÓLABRETTI, LÍNUSKAUTA, REIÐHJÓL OG GANGANDI, LIGGUR FRÁ KJARNANUM Í GEGNUM
ALMENNINGSGARÐINN OG YFIR BRÚ SEM
LIGGUR YFIR BÚSTAÐAVEG.
SMÁTORG

3. SKIPULAGIÐ GERIR RÁÐ FYRIR TORGUM OG GÖRÐUM Á MÖRGUM STÖÐUM SEM BJÓÐA UPP Á
MISMUNANDI NOTKUN FYRIR ÓLÍKA ÞJÓÐFÉLAGSHÓPA. AÐALTORG ER SVÆÐI FYRIR
MÖGULEGA
6H
GARÐUR
VIÐBURÐI MEÐ STÖLLUM, ÞAÐ ER OPIÐ AÐ ÚTVARPSHÚSINU, LEIKSVÆÐI OG AÐ MINNI TORGUM.
TORG

GARÐUR

4H

INNKEYRSLA
Í BÍLAKJALLARA

7H
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TENGING VIÐ
BÍLAKJALLARA
RÚV

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA
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ÍBÚÐIR Á HÆÐUM
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ST

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA Á JARÐHÆÐ
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM

2H

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA Á JARÐHÆÐ
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM

SMÁTORG

INNKEYRSLA
Í BÍLAKJALLARA
6H

BÍLA

5H

8H

STÆ
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ST

ÆRÐ

RUV BÍLAR
Í KJALLARA

GARÐUR

AÐALINNKEYRSLA Í
BÍLAKJALLARA

ÆÐI KYNIN

4H

RUV BÍLAR
Í KJALLARA
6H

MYND 2

MYND 1

MYND 7

STÓRT BÍLASTÆÐI ER SKIPULAGT Í KJALLARA MEÐ TVÆR ÚTAKSTURSLEIÐIR, SÚ
STÆRRI AÐ HÁALEITISBRAUT EN HIN AÐ EFSTALEITI. UMFERÐ UM HÁALEITISBRAUT
ER ÞRENGD OG AÐLÖGUÐ TIL AÐ AUÐVELDA INN- OG ÚTKEYRSLU.

LEIKVÖLLUR

INNKEYRSLA Í BÍLA
KJALLARA RÚV

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA
Á JARÐHÆÐ
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM

AÐALINNKEYRSLA Í
BÍLAKJALLARA

5H

HREYFILEIKIR

6. HREYFILEIKIR. LÖGÐ ER ÁHERSLA Á LEIKSVÆÐI FYRIR BÆÐI KYNIN
OG FYRIR MISMUNANDI ALDURSHÓPA.

JAFNFRAMT VERIÐ OPNIR FYRIR NÁGRANNABYGGÐ.

7. BOLTAVÖLLUR. LÍTIL ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTARSVÆÐI ERU TIL ÞESS AÐ
ÞJÓNA ÍBÚUM Á STÓRU NÆRLIGGJANDI SVÆÐI.

UPPLYFT
GANGBRAUT
3H

RAMPI UPP
Í RUV

5. ÞAKGARÐAR, MATJURTARGARÐAR OG LÍTIL GRÓÐURHÚS ERU Á ÞÖKUM
05000
BYGGINGANNA. SAMEIGNIR SEM ÆTLAÐAR ERU AÐ EFLA NÁGRANNATENGLS

OG GETA
Park, Chicago, USA, Frank Gehry. Skatepark, Helsinki, Finland, Janne Saario. Sculptural Playground, Wiesbaden, Germany, ANNABAU. Plug N Play, Copenhaegen, Danemark, Kragh & Berglund.

STEYPA NOTUÐ TIL AÐ UNDIRSTRIKA
IR ERU Á DREIF UM HVERFISKJARNANN.

ARA

4H

MYND 3

BOLTAVÖLLUR

8. AÐALINNGANGUR Í BÍLAKJALLARA. HÁALEITISBRAUT LÆKKUÐ Á KAFLA TIL
AÐ KEYRA INN Í BREKKU Í RÉTTRI HÆÐ. GREIÐ AÐKOMA ER AÐ BÍLAKJALLARA
SEM ER JAFNT FYRIR ÍBÚA, GESTI OG ÞÁ SEM STARFA Á SVÆÐINU.

TÆÐ
AKJA
LL

TENGING VIÐ
BÍLAKJALLARA
RÚV

AÐALTORG

INNKEYRSLA Í BÍLA
KJALLARA RÚV

VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA
Á JARÐHÆÐ
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM

BÍLAS

8. AÐALINNGANGUR
GARÐUR Í BÍLAKJALLARA. HÁALEITISBRAUT LÆKKUÐ Á KAFLA TIL
STALLAR
AÐ KEYRA INN Í BREKKU Í RÉTTRI HÆÐ. GREIÐ AÐKOMA ER AÐ BÍLAKJALLARA
SEM ER JAFNT FYRIR ÍBÚA, GESTI OG ÞÁ SEM STARFA Á SVÆÐINU.
RAMPI UPP

STÓRT BÍLASTÆÐI ER SKIPULAGT Í KJALLARA MEÐ TVÆR ÚTAKSTURSLEIÐIR, SÚ
VERSLUN- OG ÞJÓNUSTA Á JARÐHÆÐ.
STÆRRI AÐ HÁALEITISBRAUT EN HIN AÐ EFSTALEITI. UMFERÐ
UM HÁALEITISBRAUT
ÍBÚÐIR Á HÆÐUM.
ER
ÞRENGD OG AÐLÖGUÐ TIL AÐ AUÐVELDA INN- OG ÚTKEYRSLU.
2H

05000

MYND 5

GARÐUR RUV

STOPPUSTÖÐ

Í RUV
4. LEIKJASTÍGUR
FYRIR HJÓLABRETTI,
LÍNUSKAUTA,
REIÐHJÓL
LIGGUR FRÁ KJARNANUM
Í GEGNUM GERIR RÁÐ FYRIR TORGUM OG GÖRÐUM Á MÖRGUM STÖÐUM SEM BJÓÐA UPP Á
3. SKIPULAGIÐ
GERIR RÁÐ
TORGUM
OG GÖRÐUM Á MÖRGUM
STÖÐUMLIGGUR
SEM BJÓÐA
UPP Á
4. LEIKJASTÍGUR FYRIR HJÓLABRETTI, LÍNUSKAUTA, REIÐHJÓL OG GANGANDI, LIGGUR FRÁ KJARNANUM
Í GEGNUM
3. SKIPULAGIÐ
2. AÐALTORG HVETUR
TIL SAMSKIPTA.
LITUÐ STEYPA
NOTUÐOG
TILGANGANDI,
AÐ UNDIRSTRIKA
1. LEIKVÖLLUR
OGFYRIR
HUGMYND
AÐ LEIKJASKÚLPTÚR.
LEIKVÖLLUR
AÐ AÐALTORGI.
ALMENNINGSGARÐINN
YFIR BRÚ
SEM LIGGUR
YFIR
MISMUNANDI
FYRIRVERIÐ
ÓLÍKAÍÞJÓÐFÉLAGSHÓPA.
SVÆÐI FYRIR
MÖGULEGA
ALMENNINGSGARÐINN OG YFIR BRÚ SEM LIGGUR YFIR BÚSTAÐAVEG.
MISMUNANDI NOTKUN FYRIR ÓLÍKA ÞJÓÐFÉLAGSHÓPA. AÐALTORG ER SVÆÐI FYRIR MÖGULEGA
ALMENNINGSSVÆÐI.OGLITAÐIR
STEYPTIR
BEKKIR
ERUBÚSTAÐAVEG.
Á DREIF UM HVERFISKJARNANN.
BÖRN NOTKUN
GETA ÞANNIG
NÁVIST FORELDRA AÐALTORG
SEM SINNAERERINDUM
Í HVERFISKJARNA
3H
VIÐBURÐI
MEÐ
STÖLLUM,
ÞAÐ ER OPIÐ AÐ ÚTVARPSHÚSINU, LEIKSVÆÐI OG AÐ MINNI TORGUM.
VIÐBURÐI
MEÐ STÖLLUM,
ÞAÐ ER
OPIÐ
AÐ ÚTVARPSHÚSINU,
LEIKSVÆÐI
OG &AÐHESSELL.
MINNI TORGUM.
EÐA
DVELJA
Á AÐALTORGI.
Myndir/tilvísanir: City Lounge, St Gallen, Switzerland, Carlos Mar tinez (architect) & Pipilotti Rist (ar tist). Skate + Park, Lemvig,
Denmark,
EFFEKT. Green
roof,
University
of Melbourne, Australia,
MSLE
Parking, Cartaxo, Portugal, CVDB Arquitectos. BP Bridge in Millennium Park, Chicago, USA, Frank Gehry. Skatepark, Helsinki, Finland, Janne Saario. Sculptural Playground, Wiesbaden, Germany, ANNABAU. Plug N Play, Copenhaegen, Danemark, Kragh & Berglund.
RUV TENGT VIÐ BÍLAKJALLARA

MYND 4

LEIKGRINDUR

INNKEYRSLA
Í BÍLAKJALLARA

Höfundar
ALTERNANCE ARCHITECTURE

INNKEYRSLA
Í BÍLAKJALLARA

KÖRFUBOLTAVÖLLUR

Skipulagstillagan byggir á afgerandi tígullaga formum
sem virðast eiga sér nokkra skírskotun í form nærliggjandi
heilsugæslubyggingar við Efstaleiti. Höfundar gera tillögu
Birgir Þröstur Jóhannsson, arkitekt FAÍ
um nk. samrými („shared space“) á milli bygginga þar sem
Astrid Lelarge, skipulagssagnfræðingur
akandi, hjólandi og gangandi flæða saman.
Samstarfsaðilar
Hugmyndin að samrými er góðra gjalda verð en er ekki
Gabríela
Friðriksdóttir,
listkona
7. BOLTAVÖLLUR.
LÍTIL ÍÞRÓTTA- OG ÚTIVISTARSVÆÐI
ERU TIL ÞESS AÐ
STÓRT BÍLASTÆÐI ER SKIPULAGT Í KJALLARA MEÐ TVÆR ÚTAKSTURSLEIÐIR, SÚ
8. AÐALINNGANGUR Í BÍLAKJALLARA. HÁALEITISBRAUT LÆKKUÐ Á KAFLA TIL
leyst
sannfærandi
hátt
afgerandi
form
virkaERU TIL ÞESS AÐ
6. HREYFILEIKIR.
LÖGÐ ERáÁHERSLA
Á LEIKSVÆÐI FYRIR BÆÐI
KYNIN hér. Hin
7. BOLTAVÖLLUR.
LÍTIL ÍÞRÓTTAOG ÚTIVISTARSVÆÐI
STÓRT BÍLASTÆÐI ER SKIPULAGT Í KJALLARA MEÐ TVÆR ÚTAKSTURSLEIÐIR, SÚ
5. ÞAKGARÐAR, MATJURTARGARÐAR OG LÍTIL GRÓÐURHÚS ERU Á ÞÖKUM
8. AÐALINNGANGUR Í BÍLAKJALLARA. HÁALEITISBRAUT LÆKKUÐ Á KAFLA TIL
ÞJÓNA ÍBÚUM Á STÓRU NÆRLIGGJANDI SVÆÐI.
STÆRRI AÐ HÁALEITISBRAUT EN HIN AÐ EFSTALEITI. UMFERÐ UM HÁALEITISBRAUT
AÐ KEYRA INN Í BREKKU Í RÉTTRI HÆÐ. GREIÐ AÐKOMA ER AÐ BÍLAKJALLARA
OG FYRIR MISMUNANDI ALDURSHÓPA.
ÞJÓNA ÍBÚUM Á STÓRU NÆRLIGGJANDI SVÆÐI.
STÆRRI AÐ HÁALEITISBRAUT EN HIN AÐ EFSTALEITI. UMFERÐ UM HÁALEITISBRAUT
SAMEIGNIR SEM ÆTLAÐAR ERU AÐ EFLA NÁGRANNATENGLS
AÐ KEYRA INN Í BREKKU Í RÉTTRI HÆÐ. GREIÐ AÐKOMA ER AÐ BÍLAKJALLARA
Snæfríð Þorsteins,BYGGINGANNA.
iðnhönnuður
ER ÞRENGD OG AÐLÖGUÐ TIL AÐ AUÐVELDA INN- OG ÚTKEYRSLU.
SEM ER JAFNT FYRIR ÍBÚA, GESTI OG ÞÁ SEM STARFA Á SVÆÐINU.
ER ÞRENGD OG AÐLÖGUÐ TIL AÐ AUÐVELDA INN- OG ÚTKEYRSLU.
OG GETA JAFNFRAMT VERIÐ OPNIR FYRIR NÁGRANNABYGGÐ.
SEM ER JAFNT FYRIR ÍBÚA, GESTI OG ÞÁ SEM STARFA Á SVÆÐINU.
framandi í umhverfinu.
Umferðarkerfi innan svæðisins
Gunnar Haraldsson, hagfræðingur
05000
er flókið og tengingar við aðliggjandi götur eru ekki
vel
05000
Ólöf Rist, málfræðingur
leystar.
Tillagan
er ekki
samfærandi.
Myndir/tilvísanir: City Lounge, St Gallen, Switzerland, Carlos Martinez (architect) & Pipilotti Rist (artist). Skate + Park, Lemvig,
Denmark, EFFEKT.
Green roof, University
of Melbourne,
Australia, MSLE & HESSELL. Framsetning
Parking, Car taxo, Por tugal, CVDBhöfunda
Arquitectos. BP Bridge in Millennium Park, Chicago, USA, Frank Gehry. Skatepark, Helsinki, Finland, Janne Saario. Sculptural Playground, Wiesbaden, Germany, ANNABAU. Plug N Play, Copenhaegen, Danemark, Kragh & Berglund.
Halldór Jóhannsson,
landslagsarkitekt
er einföld en skýr.
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of Melbourne, Australia, MSLE & HESSELL. Parking, Car taxo, Por tugal, CVDB Arquitectos. BP Bridge in Millennium Park, Chicago, USA, Frank Gehry. Skatepark, Helsinki, Finland, Janne Saario. Sculptural Playground, Wiesbaden, Germany, ANNABAU. Plug N Play, Copenhaegen, Danemark, Kragh & Berglund.
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SKUGGAVARP Á HÁDEGI. JAFNDÆGUR AÐ HAUSTI

VINDRÓS

SKIPULAGSUPPDRÁTTUR 1:2000. VIRKIR SAMGÖNGUMÁTAR GEFA TÓNINN. UMFERÐ GANGANDI OG HJÓLANDI ER BEINT INN Í HVERFIÐ YFIR ÖRUGGAR GANGBRAUTIR OG BRÚ SEM LIGGUR YFIR BÚSTAÐAVEG.
INNAN ALMENNINGSSVÆÐIS ERU GANGSTÉTTAR BREIÐAR. BYGGINGUM STILLT UPP TIL AÐ BJÓTA VIND OG SKAPA SKJÓL Í ÓLÍKUM VINDÁTTUM (SJÁ VINDRÓS).

HVERFISKJARNI

SKUGGAVARP 1. ÁGÚST KL. 10:00

SKUGGAVARP 1. ÁGÚST KL. 14:00

MATJURTARGARÐAR

ÍBÚÐIR

AFSTÖÐUMYND 1:500

BRÚ
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BÚSTAÐAVEGUR

ÚTVARPSHÚSIÐ

LEIKVÖLLUR
GRÆNT SVÆÐI

TENGIBYGGING

STALLAR

AÐALTORG

VERSLUN OG ÞJÓNUSTA

BÍLAKJALLARI

SNIÐ XX GEGNUM AÐALTORG

HVERFISKJARNI
HUGMYND OG MEGINMARKMIÐ

Þá er búin til ný aðkoma að Útvarpshúsinu frá miðsvæðinu upp tvo rampa sem liggja að svalar-

LEIKSVÆÐI

SMÁTORG

SKUGGAVARP 1. ÁGÚST KL. 18:30
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