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MEGINHUGMYND OG AFSTAÐA

GREINARGERÐ
FORSENDUR OG MARKMIÐ

STARFSEMISLÝSING

SKJÓL

ÚTSÝNI

Tillagan er sett fram í samræmi við gildandi deiliskipulag.
Meginmarkmiðið er að skapa aðlaðandi aðstöðu fyrir
siglingaklúbbinn, og góða byggingarlist sem fellur vel að
umhverfi sínu, hús sem:
• Nýtur sín vel í umhverfinu þar sem það blasir m.a. við úr
ráðstefnu- og tónlistarhúsinu Hörpu.
• Uppfyllir þarfir notenda.
• Tekur mið af og verst miklum ágangi sjávar úr austri.
• Þaðan sem gott útsýni er til norðurs út á sjóinn.
• Hefur góð sjónræn tengsl við nærumhverfið, einkum
aðlæga smábátahöfn í vestri.
• Er hagkvæmt í byggingu og rekstri.

TENGSL

I NG ÓLFSGAR Ð U R

SKÝRINGARMYND - MEGINHUGMYND

Á neðri hæð er salur, eldhús og stoðrými. Einnig aðstaða fyrir
gestaskútur og geymslur.

Grillaðstaða, útigrill er á hefðbundnum stað við norðurhlið húss
sem í norðanátt er hægt að færa suður fyrir húsið þar sem hægt er
að sitja í settröppum í þriðjudagsgrillinu.

Á efri hæð er búningsaðstaða, setustofa, fundarherbergi/
keppnistjórn og svalir til norðurs og suðurs.

UPPBYGGING OG EFNISVAL

Salur á neðri hæð tengist lífinu á bryggjunni og verönd um
stóra vesturglugga.
Mikið útsýni er yfir bryggjuna úr fundarherbergi á 2. hæð.
Setþrep/útitröppur til suðurs gegnt sól og Hörpu eru hluti
aðkomunnar beint af bryggju að búningsaðstöðu á efri hæð.
Þaðan er efri hæðin einnig aðgengileg almenningi.

Neðri hæðin er steinsteypt (sjónsteypa) með þungu yfirbragði, eins
konar sökkull mannvirkisins. Efri hæðin er léttbyggt stálvirki, klætt
corten stáli, sem vísar í bryggjuþilin á svæðinu.
Svalir og setþrep eru klædd bryggjutimbri.

STÆRÐIR
Brúttóflatarmál 1. hæðar:
2. hæðar:
Samtals:		

190m2
85m2
275 m2

MÓDELMYND

N

AFSTÖÐUMYND
1:1000 á A3

G RU N N M YN DIR

2H
REIST MYND

1H
REIST MYND

1H
1:200 á A3

2H
1:200 á A3

Ú TL IT

VESTUR

NORÐUR

SUÐUR

AUSTUR

U PP BYG G I N G O G E FN I

Burðarbitar þaks úr stáli/límtré
og þakklæðning úr corten stáli

corten stál

Viðardekk klætt bryggjutimbri
Burðarbitar úr stáli/límtré

Handrið úr léttu vírneti
í málmrömmum

mannlíf í setþrepum
á sólardegi

handrið

Steypt botnplata
og útveggir 1H

viðardekk

sjónsteypa
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