
GRÓFARHÚS
LIFANDI SAMFÉLAGSRÝMI OG ÞÁTTTÖKUGÁTT FYRIR ÍBÚA REYKJAVÍKUR

UMHVERFIS- OG SKIPULAGSSVIÐ
MENNINGAR- OG FERÐAMÁLASVIÐ



Umhverfis og skipulagssvið Reykjavíkur, í samvinnu við Arkitektafélag Íslands, óskaði eftir umsóknum 
arkitekta/hönnunarteyma um þátttöku í hönnunarsamkeppni vegna breytinga og endurbóta á Grófarhúsi við 

Tryggvagötu sem hýsir Borgarbókasafnið Grófinni. Samkeppnin nær yfir endurbætur á ytra byrði hússins, breytingar 
á innra skipulagi og innréttingum í núverandi byggingu bókasafnsins, innra skipulagi á þegar byggðri viðbyggingu, auk 

mögulegra lausna á aðkomu og aðstöðu við húsið.

Borgarbókasafn í Grófinni er stærsta og mest sótta bókasafn Reykjavíkur. Bókasafnið er staðsett í Grófarhúsi við 
Tryggvagötu, í hjarta borgarinnar þar sem bæði mannlíf og nálægð við sjóinn eru fyrir hendi. Hugmyndin er að 
Grófarhús fái nýtt líf sem lifandi samfélags- og menningarhús og bókasafnið fái allt húsið til afnota. Markmið 

með breytingum og endurbótum á núverandi húsnæði er að fullnægja sem best þeim kröfum sem gerðar eru til 
nútíma bókasafna, sem hýsa fjölbreytta þjónustu og dagskrá fyrir íbúa borgarinnar. Áhersla er lögð á raunhæfa og 

spennandi tillögu sem sómir sér vel í umhverfinu, enda er um sögulega byggingu að ræða. Gerð er krafa um að 
umhverfissjónarmið, sjálfbærni og vistvæn hönnun verði höfð að leiðarljósi við hönnun og efnisval.

Yfirmarkmið fyrir nýtt aðalsafn Borgarbókasafnsins eru:

Að nýtt aðalsafn Borgarbókasafnsins verði lifandi menningar- og samfélagshús, lýðræðisvettvangur með sjálfbærni og 
nýsköpun að leiðarljósi fyrir íbúa Reykjavíkur. Það sé sannkallað Opið rými allra þar sem tekið er mið af gerbreyttri 

starfsemi bókasafna í nútímasamfélagi.

Að safnið verði endurhannað þannig að það komi til móts við framtíðarþarfir íbúa Reykjavíkur og bjóði upp á aðgengi 
að upplýsingum, upplifun og þjónustu líkt og ný bókasöfn í mörgum höfuðborgum erlendis sem við viljum bera okkur 

saman við, um leið og það taki mið af íslenskri menningu og sérkennum.
Að bókasafnið verði snertiflötur þess stafræna og mannlega í þjónustuveitingu, hlutlaus vettvangur samsköpunar þar 

sem við þorum að hugsa hlutina upp á nýtt, getum brugðist skjótt við örum samfélagsbreytingum og þörfum 
borgarbúa.

Að íbúar taki virkan þátt í að skapa umgjörð, upplifun og þjónustu fyrir nýtt safn í samvinnu við hönnunarteymi hússins. 
Í endurmótun verði horft til þess að bókasafnið er lifandi vettvangur þar sem gera verður ráð fyrir áframhaldandi þróun 

í starfsemi og breytingum í samvinnu við íbúa.

Inngangur

Verkkaupi

Samsarfsaðili
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Dómnefnd þakkar öllum þátttakendum fyrir heildstæð, ýtarleg og metnaðarfull skil. Allar tillögurnar sýna djúpan og ígrundaðan skilning á þeim markmiðum 
sem Borgarbókasafnið vill ná og dómnefnd lýsti í áherslupunktum tvö og fimm er varðar væntingar til byggingarinnar þar sem öll eru velkomin á sínum 

forsendum í fjölbreyttum vistarverum. Skín sá velvilji í gegnum allar tillögurnar og er það fagnaðarefni. Það er sjaldgæft í samkeppnum að vinna með ytri 
mörk byggingar sem fasta og leggja þetta mikinn þunga í innra skipulag í staðinn, sem skal í ofanálag vera sveigjanlegt og fjölbreytt. Miklar kröfur voru gerðar 
til teymanna er varðar rýmisupplifun en þær leystu þau öll á ólíka og áhugaverða vegu. Við fyrstu yfirferð vakti það athygli dómnefndar að engin tillaga leysti 
flóttaleiðir á ásættanlegan hátt. Í sumum tillögum vantar heilu stigahúsin til að flóttaleiðir uppfylli lágmarkskröfur reglugerðar. Það flækti vinnu dómnefndar 

við að meta nauðsynlegar breytingar og áhrif þeirra á tillögurnar. Var á endanum brugðið á það ráð að leyfa öllum þátttakendum að skila inn tillögum að nýju á 
grunni fyrirliggjandi umsagnar brunahönnuða um húsið. Skiluðu allir þátttakendur nýjum gögnum þar sem bætt hafði verið úr þessum vanköntum, nema annað 

komi fram í umsögnum hér á eftir. Dómnefnd í samkeppni um nýbyggingu getur oft leyft sér að hafa minni áhyggjur af burðarþolslausnum – enda fjölbreyttar 
leiðir til þegar kemur að nánari útfærslum á óbyggðum húsum. Í þessari samkeppni er hins vegar um að ræða gamalt hús sem gerir auknar kröfur til raunhæfra 
lausna. Þegar lyftu- eða stigakjarnar eru fjarlægðir og hvergi er gert ráð fyrir skerveggjum í staðinn, verður flæði um húsið  mun betra á uppdráttum, en það er 

til lítils ef húsið ber sig ekki fyrir vikið. Tillögur leyfa sér nokkuð skáldaleyfi varðandi burðarvirki hússins og er ekki alltaf hægt að að sjá merki þess í texta eða 
skýringum að teymin séu meðvituð um vandann eða hafi gert tilraun til að leysa hann á annan hátt. Dómnefnd reyndi hins vegar að vera ekki of kröfuhörð í 

þeim þætti og leyfði sér að álykta um áhrif þess á tillögurnar. Þessir tveir vankantar, skortur á úthugsuðum flóttaleiðum og frjálsleg meðferð burðarvirkis, komu 
niður á tillögum í mismiklu mæli, en ullu dómnefndinni verulegum vanda. Velja þarf tillögu sem sannarlega uppfyllir markmið bókasafnsins, en er á sama tíma  

framkvæmanleg, án þess að það komi  niður á flæði og sveigjanleika bókasafnsins þegar bruna- og burðarhönnun verður leyst.

Fjórar af fimm tillögum velja að leita fanga í upprunalegu útliti hússins þegar kemur að útfærslu á ytra byrði nýja bókasafnsins. Kannski má rekja það til 
forvalslýsingar samkeppninnar en í kafla 1.1 kemur fram að „Samkeppnin nær yfir endurbætur á ytra byrði hússins, þar sem borgin óskar eftir að færa 
bygginguna nær upprunalegu útliti, […]”. Dómnefnd lagði hins vegar þær áherslur í sinni vinnu, eins og kemur fram í 4.4. í forvalslýsingu, að „...tillagan 
tjái með góðri byggingalist samþættingu eldra húss og nútímalegri starfsemi. Þannig tjái tillagan á áhrifaríkan hátt ríkuleg tækifæri sem liggja í samspili 

byggingaarfleifðarinnar við dýnamískar hugmyndir um samband borgar við íbúa og gesti hennar.“ Því er ljóst að keppendum gafst mikið rými til túlkunar á því 
hversu nálægt upprunalegu útliti þeir færu. Hefði dómnefnd gjarnan viljað sjá keppendur nýta það frelsi betur þar sem yfirbragð pakkhússins fer illa saman 
við væntingar samkeppninnar um að húsið ,,lýsi líkt og viti sem dregur fólk að sér í amstri dagsins…vera hlýr velkominn og vitur”. Þessi glíma keppenda við 

upprunalega ásýnd hússins dregur úr tengslum þess við nærumhverfi sitt og tengingu við borgarrýmin á sama tíma og þær ná illa að tjá nútímalega starfsemi 
hússins.

Niðurstöður dómnefndar eru því litaðar af þessum áhyggjum er varða áframhaldandi þróun verkefnisins á sama tíma og gleðilegt er að sjá hugmyndauðgina í 
innra skipulagi við að gera hið nýja bókasafn að griðastað í borginni.

Niðurstaða dómnefndar er sú að  meirihluti dómnefndarfulltrúa greiddu tillögu tvö atkvæði sitt í 1. sæti samkeppninnar. Einn dómnefndarfulltrúi skilaði séráliti, 
þar eð hann gaf engri tillögu atkvæði í fyrsta sæti, en valdi tillögu tvö í 2. sæti. 
Þá er dómnefnd sammála um að útnefna tillögu fimm sem áhugaverða tillögu. 
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Fulltrúi USK – Ámundi V Brynjólfsson, verkfræðingur og skrifstofustjóri
Fulltrúi USK – Sólveig Sigurðardóttir, arkitekt og verkefnastjóri
Fulltrúi Borgarbókasafns - Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, hönnuður og deildarstjóri 
Fulltrúi frá hönnunarmiðstöð  - Thelma Guðmundsdóttir, innanhúsarkitekt
Fulltrúi AÍ – Hildur Gunnarsdóttir, arkitekt

Fulltrúi USK – Ólöf Örvarsdóttir, formaður dómnefndar, arkitekt og sviðstjóri 
Fulltrúi USK – Guðni Guðmundsson, byggingartæknifræðingur
Fulltrúi Borgarbókasafns - Pálína Magnúsdóttir, bókasafns- og upplýsingarfræðingur og borgarbókavörður
Fulltrúi AÍ - Marcos Zotes, arkitekt, Basalt
Fulltrúi AÍ - Halldór Eiríksson, arkitekt, Tark

Ritari: Gréta Þórsdóttir Björnsson, arkitekt og verkefnastjóri
Ráðgjafi/verkefnastjóri - Gísli Sæmundsson arkitekt
 

Aat Vos  -  Arkitekt og ráðgjafi
Arna Ýr Sævarsdóttir – Skrifstofustjóri þjónustuhönnunar
Arnar Snæberg Jónsson – Verkefnastjóri Velferðasvið
Elías Bjarnason - Verkefnastjóri á skrifstofu framkvæmda og viðhalds
Huld Ingimarsdóttir – Sviðstjóri Menningar- og ferðamálasviðs
Hjálmar Sveinsson – Borgarfulltrúi

Trúnaðarmaður samkeppninnar er Gerður Jónsdóttir
Netfang: trunadarmadur@ai.is  Símanúmer: 7802228
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Trúnaðarmaður
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Áherslur forvalsnefndar

Áherslur dómnefndar 

Samkeppnin var hönnunarsamkeppni með forvali. Öllum var heimilt að taka þátt í forvalinu og markmið samkeppninnar var að fá bæði reynd og reynsluminni 
hönnunarteymi til að koma með áhugaverðar tillögur að hönnun framtíðarbókasafns miðborgarinnar. Fimm teymi voru valin í forvalinu og boðið að taka þátt í 
samkeppninni, þau fengu hvert um sig 5.000.000.- kr. án vsk. til að vinna tillögur fyrir samkeppnina.

Þrep 1: Forval, umsókn með umbeðnum gögnum fyrir þrep 1 skilað inn.
Þrep 2: Fimm teymi valin áfram og, að uppfylltum skilyrðum fyrir þrep 2, boðið að taka þátt í samkeppninni.
Þrep 3: Vinningstillaga er valin og að uppfylltum skilyrðum fyrir þrep 3 er gengið til samninga.

Samkeppnin

Dómnefnd leggur áherslu á eftirfarandi atriði við mat sitt á úrlausnum keppenda: 

Að tillagan tjái með góðri byggingarlist samþættingu eldra húss og nútímalega starfsemi. Þannig tjái tillagan á áhrifaríkan hátt ríkuleg tækifæri sem liggja í samspili 
byggingararfleifðar við dýnamískar hugmyndir um samband borgar við íbúa og gesti hennar. 

Að tillagan sýni Grófarhús sem lifandi vettvang fyrir þjónustu við borgarbúa sem hægt er að aðlaga að framtíðarþörfum í tækni og þjónustu bókasafnsins og 
borgaraþjónustu. 

Að rýmisnýting, efnisval og efnisnýting endurspegli vistvæni, ráðdeild og sveigjanleika. Hagkvæmni í rekstri og stýringu m.t.t. krafna þarfagreiningar um 
sveigjanleika og flæði. Trúverðugleika hugmyndarinnar gagnvart væntingum um bygginguna. Að Grófarhús þjóni þeim megin væntingum sem fram koma í 
forsögn, sem fjölbreyttur ævintýra- og fróðleiksheimur fyrir börn og fjölskyldur og fólk á öllum aldri. Að Grófarhús sé staður fyrir fólk þar sem öll eru velkomin og 
upplifi að þau séu það. 

Að fólk geti komið saman eða verið í einrúmi, leitað upplýsinga eða bara dvalið í fjölbreyttum rýmum og vistarverum á sínum forsendum. Að ólíkir hópar hafi 
jafnt aðgengi að rýmum safnsins, upplifun og upplýsingum, óháð samfélagsstöðu, efnahag, kyni, heilsu eða þjóðerni. Inngangar séu vel sýnilegir og vel hugað að 
staðsetningu þeirra. 

Að Grófarhús falli vel að nærumhverfi og hafnarsvæðinu. Það lýsi líkt og viti sem dregur fólk að sér í amstri dagsins og fólk upplifi sem griðastað í miðri borg. Vitinn 
í miðborginni skal vera hinn fullkomni þriðji staður og umfaðma notendur sína; vera hlýr, velkominn og vitur. 

Hlutverk forvalsnefndar er að meta hvort hæfis- og reynslukröfur séu uppfylltar fyrir forvalssamkeppnina og velja þau teymi sem boðið verður að taka þátt í 
samkeppninni út frá þeim áherslum og kvörðum sem er lýst var nánar í forvalslýsingu. Hæfis- og reynslukröfur eru metnar eftir umbeðnum skilagögnum fyrir þrep 
1 og mat forvalsnefnd eftirfarandi atriði til stigagjafar samkvæmt nánari útlistun hér að neðan:
· Greinagerð: Fjölbreytileiki teyma, hugmyndafræði og stjórnun - Hámarksstigafjöldi: 50 stig (50%)
· Lýsing á fyrri verkum: Hámarksstigafjöldi: 40 stig (40%)
· Samkeppnir, verðlaun og viðurkenningar: Hámarksstigafjöldi: 5 stig (5%)
· Heildargæði umsóknar: Hámarksstigafjöldi: 5 stig (5%)
Hámarksfjöldi stiga getur mest verið samtals 100 stig (100%)



Tillaga 01 _  073274

Tillaga 02 _ 01020

Tillaga 03 _ 21471

Tilllaga 04 _ 7007

Tillaga 05 _ 16705

1. verðlaun

Áhugaverð tillaga
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Niðurstaða dómnefndar

Ólöf Örvarsdóttir, formaður dómnefndar, arkitekt og sviðstjóri 

Guðni Guðmundsson, byggingartæknifræðingur

Pálína Magnúsdóttir, bókasafns- og upplýsingarfræðingur og borgarbókavörður

Marcos Zotes, arkitekt

Halldór Eiríksson, arkitekt

Reykjavík 21. nóvember 2022
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Samkeppnistillögur
Umsagnir dómnefndar
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1.verðlaun
Höfundar:

JVST
Jaakko van ‘t Spijker
Hildur Gunnlaugsdóttir
Madeleine Mans
Jesse Wijnen
Violeta Sanchez Sanchez
Mina Intihar
Michele Maritano
Arianne Fleege

Inside Outside
Petra Blaisse
Aura Luz Melis
Peter Niessen
Elena Beri

Hanrath Architect
Jan David Hanrath

Kreatíva teiknistofa
Hulda Þuríður Aðalsteinsdóttir

VSÓ Ráðgjöf
Jóhann Björn Jóhannsson

Örugg verkfræðistofa ráðgjöf 
vegna brunahönnunar,
Davíð Snorrason

Tillaga 02
01020

Endurheimt útlit Aðkoma bjóðandi Vitavegurinn og ljósviti auðlesin í útliti

Byggingin er 5. hæðir með inndregna 
6. hæð auk lítils hluta á 7. hæð, efstu 
hæðirnar lýsa upp líkt og vitaljós. 
Uppbyggingin er einföld, burðavirki 
hússins er berað að innan og fær að 
njóta sín.

Á jarðhæð tengist byggingin umhverfi 
sínu vel, m.a. með gróðurbeðum sem 
tengja innri og ytri svæði. Aðlaðandi 
rými jarðhæðar dregur að vegfarendur 
með gott aðgengi frá aðliggjandi 
gönguleiðum, sjávar- sem borgar 
megin. Áhersla er á skilvirkar tengingar 
í húsinu, jafnt lóðrétt sem lárétt með 
góðu aðgengi fyrir öll óháð hreyfigetu. 
Fastur kjarni (lyftur, snyrtingar og 
stigagangur) er fyrir miðri byggingunni 
svo skipulag hæða geti verið fjölbreytt. 

Sjálfflokkuð bókaskil eru á fjórum 
hæðum svo flutningur í lyftum sé 
lágmarkaður.  Bókakosti er að mestu 
fyrirkomið við úthliðar auk hillna á 
hjólum.

Breiður aðalstigi sem leiðandi 
gönguleið um bygginguna nefna 
höfundar Vitaveg, er aðgreindur með 
einkennandi efnisvali sem virkar 
aðlaðandi og hvetjandi að fylgja. 
Starfsemi og svæðum er fyrirkomið eftir 
hljóðagangi sem þeim fylgir. Líf og fjör 
er á Vitavegi og nærliggjandi svæðum 
en fjærri Veginum verður andrúmslofið 
dempaðra og aukið næði. Barna- og 
fullorðinshæðirnar bjóða uppá fjölbreytt 
setsvæði, sum með frábæru útsýni og 
birtu en önnur kyrrlátari og skuggsælli.

Sköpunarrými eru í góðri tengingu 
við viðeigandi þema í bókakosti. Auk 
umbeðinna sköpunarrýma bættu 
höfundar við tveimur sértækum rýmum, 
til matsköpunar og skrifta.
Einnig sköpuðu höfundar 
Minningarveginn þar sem 
Alzheimerssjúklingum og 
umönnunaraðilum gefst tækifæri til 
upprifjunar og upplýsingaöflunar.

2/18     01020

Á vit ævintýranna

Sneiðing  1:100 *
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Tillagan er leikandi og skemmtileg. Ferðalagið um Vitaveg er til þess fallið að veita gestum innblástur og eins og segir í greinargerðinni þá „eykst skynvit, 
þekkingarvit og menningarvit gesta“. Tillagan svarar í heild sinni skemmtilega og vel væntingum um fjölbreyttan ævintýra- og fróðleiksheim fyrir fólk á öllum 
aldri.  Það er sterkt samhengi og tenging í gegnum bygginguna með Vitaveginum og sjónrænum tengingum sem skapast á milli hæða með opnunum í plötur. 
Uppröðun starfseminnar er skynsamleg og sannfærandi. Þó mætti þróa betur skipulag opnu rýmanna á 1. og 5. hæð (Vitatorg og Borgaratorg), þar sem 
þríhyrningslaga gróðurbeð draga mjög úr sveigjanleika og möguleikum rýmanna. Inngangar og aðkoma eru vel sýnilegir og í góðri tenginu við starfsemi. Það 
rýrir trúverðugleika tillögunnar að teymi ávarpi ekki áhrif á burðarvirki við að fjarlægja mikið af plötum, sérstaklega á mótunum þar sem suðurhluti hússins er 
byggður utan á elsta hluta þess. Mikill hluti plötu annarrar hæðar hefur verið fjarlægður sem er varasamt gagnvart burði auk þess sem barnasvæði líður fyrir 
það og er fyrir vikið lítið. Dómnefnd metur það þó þannig að þótt göt minnki í plötum muni það ekki hafa áhrif á hugmyndafræði tillögunnar og gæti jafnvel 
verið til bóta. 

Samvinnuverkefni Skipting milli almennings- og starfsmannarýma

1. hæð   1.143 m2
Vitatorg  511 m2
aðfangadeild  509 m2
stoðrými  123 m2

Vitavegur  59 m2
barnabækur  488 m2
stoðrými  104 m2

163 sæti
350 bækur

Vitavegur  236 m2
ungt fólk  546 m2
skynjað & skapað 100 m2
stoðrými  126 m2

24 skrifborð starfsfólks
20 vinnuborð/sæti
26.000 bækur

Vitavegur  95 m2
fullorðnir   797 m2
stoðrými  104 m2

45 vinnuborð/sæti
51.000 bækur
21.000 bækur í þéttiskápum

Borgaratorg  340 m2
skrifstofur & samrými  642 m2
stoðrými  134 m2

45 vinnuborð/sæti
17.000 bækur
22.000 tímarit 
25.000 myndbandsefni

Vitavegur  432 m2
salur  160 m2
stoðrými  78 m2

5 vinnuborð/sæti
23.000 bækur

Vitavegur  141 m2
stoðrými  58 m2

18 skrifborð starfsfólks
1.500 bækur

2. hæð   651 m2

3. hæð   1.008 m2

4. hæð   996 m2

5. hæð   1.116 m2

6. hæð   670 m2

7. hæð   199 m2

5/18     01020

Torgið teygir sig upp í gegnum 
bygginguna og myndar sjónræn 
tengsl milli hæða. Svalir torgsins hafa 
mis miklar lokanir allt eftir þörfum 
aðliggjandi starfsemi til að tryggja 
góða hljóðvist og nánd. Rýmið hrífur 
vegfarendur og veitir hvatningu til 
að upplifa ævintýri á ferðalaginu um 
Vitaveginn. 

Við austurenda torgsins má finna 
textílverk sem nær upp allar hæðir, 
hönnun eða val á verki gæti verið unnið 
í samráði við notendur bókasafnsins.

Vitatorg sem spennandi alrými

Sneiðing  1:100
Textílverk nær upp allar hæðir

Háir gluggar skapa óljós mörk úti og inni 
og eru bjóðandi vegfarendum

4/18     01020

Afstöðumynd   1:500

Aðgengi er auðveldað með inngöngum 
á þremur hliðum. Græn svæði 
borgarinnar eru aukin með skjólsælum 
þakgarði og gróðursælu aðkomutorgi. 
Jarðhæðin, Vitatorg, rennur saman 
við borgarrýmið og verður góð 
viðbót við torg, götur og hafnarbakka 
miðborgarinnar. 

Tengingar innan byggingarinnar og 
nærliggjandi hús, líkt og göngubrýr 
yfir í listasafnið, eykur flæði og tengsl 
bygginganna og starfsemi þeirra.

Tengingar við nærumhverfið
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12/18     01020

Úti og inni flæða sjónrænt saman

Á Vitatorgi tengjast saman æðar úr ólíkum 
áttum með innganga á þremur hliðum hússins. 
Breið og bjóðandi þrep Vitavegs eru strax á 
vinstri hönd við vesturinngang og þegar litið 
er til lofts má sjá til himins. Fyrstu hughrif 
eru hvatning til göngu og könnun efri hæða 
og hefja þannig ferðalagið um ævintýraheim 
Vitavegar.  Upplýsingaborð er fyrir miðju torgi 
auk vegvísa og færanlegra útstillingahirslna. 
Við austurhlið torgsins má finna afmarkaða 
bása til afnotar þeirra sem kvíðnir eru stærri 
rýmum. 

Mörg gróðurbeð eru innrömmuð bekkjum 
klæddum dökkgrænu ullaráklæði sem auka 
skynjun gesta á gróðrinum. Kaffisvæði er við 
afgreiðslu en nægilegt rými er fyrir aðstöðu 
kaffihúss með tengslum við efstu hæð.
Á jarðhæð er almenningssturta sem 
heimilislausir gætu notað gegn lítilli vinnu 
fyrir bókasafnið. Í norður hluta má finna 
kjarnastarfsemi hússins með bílainnkeyrslu 
fyrir bókaflutninga og aðfangadeild. Öll 
meðhöndlun bóka er á jarðhæðinni. 

Vitatorg
1. hæð 

NGrunnmynd 1. hæðar  1:100 *

Platcerium
bifurcatum

Davallia 
tyermannii

Blómaker úr 
endurunnu plasti

Bio resin

kaffistöð 

sturta 
fyrir 
starfsfólk

safn

brunatjöld

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

sturta
fyrir gestir

fermun/affermun

aðfangadeild

salerni
fyrir 
starfsfólk

hjólastæði

svæði frátekið 
fyrir bókalyftu

inngangur

inngangur fyrir starfsfólk

viðburðarrými

Vitatorg

Vitatorg

Vitatorg

sjálfsafgreiðsluvél

þjónustuborð/
upplýsingaborð

veggmynd

borgaraþjónusta/
samtalsrými

leitarvél

inngangur

skráning

neyðarútgangur 3

inngangur/
neyðarút-
gangur 2

skráning

skilalúga

plöstun/frágangur gangur

sorpgeymsla

ræsting

starfsmannarými

salerni

Áklæði úr 
endurunnum 
plastflöskum 

Endurunnin terrazzo 
gólfefni

neyðarútgangur 4

neyðarútgangur 1

stigagangur A

stigagangur B

brunatjöld

stigagangur C

sprinkler
klefann

bruna-
stúka

stigagangur D

bruna-
stúka

12/18     01020

Úti og inni flæða sjónrænt saman

Á Vitatorgi tengjast saman æðar úr ólíkum 
áttum með innganga á þremur hliðum hússins. 
Breið og bjóðandi þrep Vitavegs eru strax á 
vinstri hönd við vesturinngang og þegar litið 
er til lofts má sjá til himins. Fyrstu hughrif 
eru hvatning til göngu og könnun efri hæða 
og hefja þannig ferðalagið um ævintýraheim 
Vitavegar.  Upplýsingaborð er fyrir miðju torgi 
auk vegvísa og færanlegra útstillingahirslna. 
Við austurhlið torgsins má finna afmarkaða 
bása til afnotar þeirra sem kvíðnir eru stærri 
rýmum. 

Mörg gróðurbeð eru innrömmuð bekkjum 
klæddum dökkgrænu ullaráklæði sem auka 
skynjun gesta á gróðrinum. Kaffisvæði er við 
afgreiðslu en nægilegt rými er fyrir aðstöðu 
kaffihúss með tengslum við efstu hæð.
Á jarðhæð er almenningssturta sem 
heimilislausir gætu notað gegn lítilli vinnu 
fyrir bókasafnið. Í norður hluta má finna 
kjarnastarfsemi hússins með bílainnkeyrslu 
fyrir bókaflutninga og aðfangadeild. Öll 
meðhöndlun bóka er á jarðhæðinni. 

Vitatorg
1. hæð 

NGrunnmynd 1. hæðar  1:100 *

Platcerium
bifurcatum

Davallia 
tyermannii

Blómaker úr 
endurunnu plasti

Bio resin

kaffistöð 

sturta 
fyrir 
starfsfólk

safn

brunatjöld

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

sturta
fyrir gestir

fermun/affermun

aðfangadeild

salerni
fyrir 
starfsfólk

hjólastæði

svæði frátekið 
fyrir bókalyftu

inngangur

inngangur fyrir starfsfólk

viðburðarrými

Vitatorg

Vitatorg

Vitatorg

sjálfsafgreiðsluvél

þjónustuborð/
upplýsingaborð

veggmynd

borgaraþjónusta/
samtalsrými

leitarvél

inngangur

skráning

neyðarútgangur 3

inngangur/
neyðarút-
gangur 2

skráning

skilalúga

plöstun/frágangur gangur

sorpgeymsla

ræsting

starfsmannarými

salerni

Áklæði úr 
endurunnum 
plastflöskum 

Endurunnin terrazzo 
gólfefni

neyðarútgangur 4

neyðarútgangur 1

stigagangur A

stigagangur B

brunatjöld

stigagangur C

sprinkler
klefann

bruna-
stúka

stigagangur D

bruna-
stúka

Landslag til lestrar og leikja

Hillur og leiksvæði

13/18     01020

Yngstu gestirnir þurfa ekki að fara langt til að 
komast á leiksvæðið. Við vesturinnganginn 
liggur Vitavegurinn beint uppá aðra hæð. 
Bókakostur er mest við úthliðar sem gefur 
frjálsara flæði til leiks en einnig möguleiki að 
afmarka svæði með færanlegum bókahillum 
og léttum skilrúmum. Hópvinnusvæði við 
vesturhlið og má loka af á einfaldan hátt með 
tjöldum. Í norðvestur horni er að finna setsvæði 
í formi landslags. Á hæðinni geta forráðamenn 
hangið, spjallað, notið kaffibolla, lesið tímarit 
með góða yfirsýn yfir svæðið. 

Lesið & leikið
2. hæð 

NGrunnmynd 2. hæðar  1:100 *

Gólfsíð tjöld til 
afmörkunar

öruggt leiksvæði

leiksvæði

púðahorn

púðahorn

barnadeild

munaskápar 

fatahengi/kaffistöð

tímarit

sjálfsafgreiðsluvél

sögustundarlandslag

svæði fyrir kerrur

barnabækur

barnabækur

hópavinna matarbúr

lestur

lessvæði 
forráðamanna

setsvæði/
brjóstagjöf

upplýsingaborð

bókakostur

nestissvæði

Leiksvæði

salerni

stigagangur B

stigagangur A

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

salerni
fyrir 

starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

stigagangur D bruna-
stúka

stigagangur C

geymsla/
bókalyfta

Endurunnið plast frá 
Plastplan

Endurunnið plast frá 
Plastplan

bruna-
stúka

Landslag til lestrar og leikja

Hillur og leiksvæði

13/18     01020

Yngstu gestirnir þurfa ekki að fara langt til að 
komast á leiksvæðið. Við vesturinnganginn 
liggur Vitavegurinn beint uppá aðra hæð. 
Bókakostur er mest við úthliðar sem gefur 
frjálsara flæði til leiks en einnig möguleiki að 
afmarka svæði með færanlegum bókahillum 
og léttum skilrúmum. Hópvinnusvæði við 
vesturhlið og má loka af á einfaldan hátt með 
tjöldum. Í norðvestur horni er að finna setsvæði 
í formi landslags. Á hæðinni geta forráðamenn 
hangið, spjallað, notið kaffibolla, lesið tímarit 
með góða yfirsýn yfir svæðið. 

Lesið & leikið
2. hæð 

NGrunnmynd 2. hæðar  1:100 *
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svæði fyrir kerrur

barnabækur

barnabækur
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lessvæði 
forráðamanna

setsvæði/
brjóstagjöf

upplýsingaborð

bókakostur

nestissvæði

Leiksvæði

salerni

stigagangur B

stigagangur A

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

salerni
fyrir 

starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

stigagangur D bruna-
stúka

stigagangur C

geymsla/
bókalyfta

Endurunnið plast frá 
Plastplan

Endurunnið plast frá 
Plastplan

bruna-
stúka

Landslag til lestrar og leikja

Hillur og leiksvæði

13/18     01020

Yngstu gestirnir þurfa ekki að fara langt til að 
komast á leiksvæðið. Við vesturinnganginn 
liggur Vitavegurinn beint uppá aðra hæð. 
Bókakostur er mest við úthliðar sem gefur 
frjálsara flæði til leiks en einnig möguleiki að 
afmarka svæði með færanlegum bókahillum 
og léttum skilrúmum. Hópvinnusvæði við 
vesturhlið og má loka af á einfaldan hátt með 
tjöldum. Í norðvestur horni er að finna setsvæði 
í formi landslags. Á hæðinni geta forráðamenn 
hangið, spjallað, notið kaffibolla, lesið tímarit 
með góða yfirsýn yfir svæðið. 

Lesið & leikið
2. hæð 

NGrunnmynd 2. hæðar  1:100 *

Gólfsíð tjöld til 
afmörkunar

öruggt leiksvæði

leiksvæði

púðahorn

púðahorn

barnadeild

munaskápar 

fatahengi/kaffistöð

tímarit

sjálfsafgreiðsluvél

sögustundarlandslag

svæði fyrir kerrur

barnabækur

barnabækur

hópavinna matarbúr

lestur

lessvæði 
forráðamanna

setsvæði/
brjóstagjöf

upplýsingaborð

bókakostur

nestissvæði

Leiksvæði

salerni

stigagangur B

stigagangur A

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

salerni
fyrir 

starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

stigagangur D bruna-
stúka

stigagangur C

geymsla/
bókalyfta

Endurunnið plast frá 
Plastplan

Endurunnið plast frá 
Plastplan

bruna-
stúka
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Endurnýting hillna með nýjum hliðum

Fimm hillutegundir: 3 núv. og 2 viðbætur Núv. málmklæðning endurnýtt í handrið innanhúss

6/18     01020

Efni, hringrás og endurnýting

Gólfsíð tjöld veita sveigjanleika í 
breytingu rýma. Tjöldin gera notendum 
kleift að afmarka og einangra sig á 
auðveldan máta og að sama skapi opna 
upp svæðin og veita hámarks sýn þvert 
yfir hæðirnar.

Misgegnsæ tjöldin eru góð lausn til 
að stjórna birtuflæði, bæta hljóðvist, 
skapa rýmd og gefa fagurfræðinni 
byr undir báða vængi. Þau eru 
gerð úr endurunnum efnum. Einnig 
verður utanhússklæðning endurnýtt 
innanhúss.

Höfundar hafa rætt við Plastplan um 
húsgagnahönnun mótuð úr plasti sem 
fellur til í starfsemi bókasafnsins. Einnig 
hefur samstarf verið rætt við Jón Helga 

Hólmgeirsson sem unnið hefur mikið 
með endurunnin efni á nýstárlegan 
hátt. Lagt er til að endurnota núverandi 
bókahillur með breyttu sniði. 

Möguleikar eru á endurnýtingu 
núverandi einangrunar hússins, s.s. 
vinna stein sem líkist Hrafntinnu, 
sem nýta má í gólfklæðingu hússins, 
eða nýta í gróðurveggi, auk þess 
sem hún verður notuð í handrið sem 
hljóðvistarefni. 

Gólfsíð tjöld

Endurunnin terrazzo 
gólfefni

Sjálfbær bambusviður

Endurnýting hillna

PVC-húðað málmnet

Endurvinnsla á plasti, 
Plastplan

Ánægjulegt er hvernig endurnýting og vistvæni er hugsuð inn í tillöguna, auk umfjöllunar um hvernig á að svara kröfu um BREEAM vottun.
Framhlið að Tryggvagötu er opin á jarðhæð og talar við borgarrýmið sem það býr í. Áherslur teymisins eru að færa norður- og austurásýnd mjög nærri 
upprunalegu horfi með múrklæðningu og að draga aftur fram súlnavirkið í úthliðum. Til að undirstrika nýtt hlutverk eru stærri op tekin í tengslum við Vitaveg. 
Suðurásýnd er klædd málmneti yfir gluggakerfi, ofan neðstu hæða með 4 þríhyrningslaga útskotum efst í ásýndinni. Glerluktir efstu hæðanna eru fallegar í 
hlutföllum og gefa  fyrirheit um eftirsóknarverð rými efst í húsinu. Dómnefnd telur tillöguna stefna í rétta átt, en mikilvægt sé að hanna opnanir í núverandi 
ásýndum á markvissari og sértækari hátt og draga þannig enn frekar fram samspil þess nýja og eldra en nokkuð vantar, miðað við teikningar, á það samspil.   
Þríhyrningslaga útskot efst á suðurhlið eru þunglamaleg á annars fínlegri hlið og hugsanlega óþörf. Tillagan sýnir nútímalegt og sveigjanlegt bókasafnsrými og 
góðan skilning á starfsemi framtíðarbókasafnsins. Vitavegurinn í gegnum bygginguna er skemmtilegur og notendavænn og hugað er vel að fjölbreyttri þjónustu 
safnsins og upplifun notenda í rýminu. Tillagan hefur burði til að verða framsækið, leiðandi og vakandi fyrir síbreytilegum þörfum samfélagsins.

NGrunnmynd 5. hæðar  1:100 *

salerni

salerni
fyrir 
starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

ræsting
salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

stigagangur D

bruna-
stúka

stigagangur C

16/18     01020

Borgaraþjónusta *

Sameiginleg svæði starfsmanna og gesta *

Vegurinn leiðir gesti suður að opnu alrými 
Borgaratorgsins, þar er einnig þátttökustofan. 
Til norðurs liggja skrifstofur og tengd 
starfssemi bókasafnsins. Höfundar leggja 
áherslu á að hönnun og fyrirkomulag rýma sé 
gert í samráði við óskir og þarfir starfsfólks. 
Það á einnig við um starfsmannaaðstöðu á 
öðrum hæðum. Fyrir miðri hæð eru fjölnota 
rými sem nýtast sameiginlega gestum og 
starfsfólki. Á Vitaveginum fer fram þverfaglegt 
samstarf safnsins, borgarinnar og annarra 
samstarfsaðila þar sem svigrúm gefst til 
kynninga og viðburða þar sem þátttaka íbúa 
er í fyrirrúmi. Þrep Vitavegar sem leiðir upp 
á næstu hæð umbreytast í tröllatröppur sem 
nýtast til setu þar sem njóta má skjákynninga.

Unnið & upplýst
5. hæð 

geymslaeldhús

matsalur starfsfólks

setustofa starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

fjölnota vinnurými
upplýsingaborð

þátttökutorg

sköpunarsvæði

samtalsrými/
kynningarrými

safnefni 
borgarinnar

kyrrðarsvæði til vinnu

sameiginleg svæði 
starfsmanna og gesta

geymsla

móttaka

sameiginlegt 
fundarherbergi

sameiginlegt fundarherbergi

sameiginlegt 
fundarherbergi

hópvinnurými

hópvinnurými

námssvæði 

kyrrðarsvæði 

Borgaratorg

tölvur

prentarar

Matasalur

Sköpunarsvæði

Þátttökutorg

bókakostur

kaffistöð

stigagangur B

munaskápar 

stigagangur A

bruna-
stúka

NGrunnmynd 6. hæðar  1:100 *

tilraunaeldhús 

matreiðslubækur

stigagangur C

17/18     01020

Kaffihús og matsköpun *

Salur *

Fegurð Esju blasir við þeim sem koma upp 
breiðan stiga Vitavegsins. Útsýni er til allra átta 
og dvelja má við leik og störf úti eða inni.

Hér er kaffihús í góðri tengingu við fjölnota 
samkomusal og getur nýst vel í tengslum 
við viðburði í salnum. Gólfsíð tjöld notuð 
til að stjórna sólarljósinu, myrkva rýmið 
og bæta hljóðvist í salnum. Svæði til 
matsköpunar er á hæðinni með fullbúnu 
eldhúsi, matreiðslubókum og öðrum tengdum 
bókakosti.

Nærst & notið
6. hæð 

Fjölnotasalur

Auðhreinsanleg gólfsíð 
tjöld við matsmiðju

salerni

þaksvalir

þaksvalir

þaksvalir

fjölnotasalur

fatahengi

kaffihús/veitingastaður

kaffihús/matsmiðja

barborð

eldhús

geymslauppþvottur

þaksvalir

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

munaskápar 

stigagangur A

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

stigagangur D

ræsting

brunastúka

bruna-
stúka

NGrunnmynd 6. hæðar  1:100 *

tilraunaeldhús 

matreiðslubækur

stigagangur C
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Kaffihús og matsköpun *

Salur *

Fegurð Esju blasir við þeim sem koma upp 
breiðan stiga Vitavegsins. Útsýni er til allra átta 
og dvelja má við leik og störf úti eða inni.

Hér er kaffihús í góðri tengingu við fjölnota 
samkomusal og getur nýst vel í tengslum 
við viðburði í salnum. Gólfsíð tjöld notuð 
til að stjórna sólarljósinu, myrkva rýmið 
og bæta hljóðvist í salnum. Svæði til 
matsköpunar er á hæðinni með fullbúnu 
eldhúsi, matreiðslubókum og öðrum tengdum 
bókakosti.

Nærst & notið
6. hæð 

Fjölnotasalur

Auðhreinsanleg gólfsíð 
tjöld við matsmiðju

salerni

þaksvalir

þaksvalir

þaksvalir

fjölnotasalur

fatahengi

kaffihús/veitingastaður

kaffihús/matsmiðja

barborð

eldhús

geymslauppþvottur

þaksvalir

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

munaskápar 

stigagangur A

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

stigagangur D

ræsting

brunastúka

bruna-
stúka
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gluggakarmur

hreyfanleg 
gatastálsklæðing

múrhúð

gatastálsklæðing

núverandi veggur

núverandi steypt plata

einangrun

niðurtekið loft
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Frá fortíð inní framtíð

1963

Sigvaldi ThordarsonDeili í útvegg Gömlu og nýju blandað saman *

Húshlið þessi, fullbúin 30 árum á eftir 
hinum úthliðum hússins, sló annan takt. 
Ásýnd úthliðar er endurheimt að hluta 
og opnuð til muna þá sér í lagi á 5. hæð 
með endurteknum útskotsgluggum 
sem veita víðara útsýni. Sama á 
jarðhæðinni þar sem vegfarendur 
eru boðnir velkomnir með veglegum 
opnunum. 

Mynstruð gatastálsklæðning hylur syðri 
helming hússins og brýtur þannig upp 
sterka sólargeislanna, sem síast inn 
um glugganna sem fínlegt og lifandi 
mynstur. 

Fínlegt gatastálið skapar fallega 
ásýnd en einnig gott notagildi 

Endurtekin efnisnotkun úti og inni

Útlit Tryggvagata 1:100 *Útlit Tryggvatorg 1:100 *

Samvinnuverkefni Skipting milli almennings- og starfsmannarýma *

163 sæti
350 bækur

24 skrifborð starfsfólks
20 vinnuborð/sæti
2.040 bækur

45 vinnuborð/sæti
51.000 bækur
15.000 bækur í þéttiskápum

45 vinnuborð/sæti
18.000 bækur
22.000 tímarit 
25.000 myndbandsefni

5 vinnuborð/sæti
24.270.000 bækur

18 skrifborð starfsfólks
1.300 bækur

1. hæð   1.143 m2
Vitatorg  492 m2
aðfangadeild  481 m2
stoðrými  170 m2

Vitavegur  59 m2
barnabækur  410 m2
stoðrými  182 m2

Vitavegur  234 m2
ungt fólk  420 m2
skynjað & skapað 142 m2
stoðrými  212 m2

Vitavegur  72 m2
fullorðnir   738 m2
stoðrými  186 m2

Borgaratorg  303 m2
skrifstofur & samrými  568 m2
stoðrými  245 m2

Vitavegur  345 m2
salur  160 m2
stoðrými  165 m2

Vitavegur  105 m2
stoðrými  60 m2

2. hæð   651 m2

3. hæð   1.008 m2

4. hæð   996 m2

5. hæð   1.116 m2

6. hæð   670 m2

7. hæð   165 m2
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Torgið teygir sig upp í gegnum 
bygginguna og myndar sjónræn 
tengsl milli hæða. Svalir torgsins hafa 
mis miklar lokanir allt eftir þörfum 
aðliggjandi starfsemi til að tryggja 
góða hljóðvist og nánd. Rýmið hrífur 
vegfarendur og veitir hvatningu til 
að upplifa ævintýri á ferðalaginu um 
Vitaveginn. 

Við austurenda torgsins má finna 
textílverk sem nær upp allar hæðir, 
hönnun eða val á verki gæti verið unnið 
í samráði við notendur bókasafnsins.

Vitatorg sem spennandi alrými

Sneiðing  1:100 *
Textílverk nær upp allar hæðir

NGrunnmynd 5. hæðar  1:100 *

salerni

salerni
fyrir 
starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

ræsting
salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

stigagangur D

bruna-
stúka

stigagangur C
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Borgaraþjónusta *

Sameiginleg svæði starfsmanna og gesta *

Vegurinn leiðir gesti suður að opnu alrými 
Borgaratorgsins, þar er einnig þátttökustofan. 
Til norðurs liggja skrifstofur og tengd 
starfssemi bókasafnsins. Höfundar leggja 
áherslu á að hönnun og fyrirkomulag rýma sé 
gert í samráði við óskir og þarfir starfsfólks. 
Það á einnig við um starfsmannaaðstöðu á 
öðrum hæðum. Fyrir miðri hæð eru fjölnota 
rými sem nýtast sameiginlega gestum og 
starfsfólki. Á Vitaveginum fer fram þverfaglegt 
samstarf safnsins, borgarinnar og annarra 
samstarfsaðila þar sem svigrúm gefst til 
kynninga og viðburða þar sem þátttaka íbúa 
er í fyrirrúmi. Þrep Vitavegar sem leiðir upp 
á næstu hæð umbreytast í tröllatröppur sem 
nýtast til setu þar sem njóta má skjákynninga.

Unnið & upplýst
5. hæð 

geymslaeldhús

matsalur starfsfólks

setustofa starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

skrifstofur starfsfólks

fjölnota vinnurými
upplýsingaborð

þátttökutorg

sköpunarsvæði

samtalsrými/
kynningarrými

safnefni 
borgarinnar

kyrrðarsvæði til vinnu

sameiginleg svæði 
starfsmanna og gesta

geymsla

móttaka

sameiginlegt 
fundarherbergi

sameiginlegt fundarherbergi

sameiginlegt 
fundarherbergi

hópvinnurými

hópvinnurými

námssvæði 

kyrrðarsvæði 

Borgaratorg

tölvur

prentarar

Matasalur

Sköpunarsvæði

Þátttökutorg

bókakostur

kaffistöð

stigagangur B

munaskápar 

stigagangur A

bruna-
stúka

bókakostur fullorðinna

bókakostur 
fullorðinna

bókakostur 
fullorðinna

bókakostur 
fullorðinna

bókakostur 
fullorðinna

bókakostur fullorðinna

bókakostur fullorðinna

bókakostur fullorðinna

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni
stigagangur D

bruna-
stúka

salerni

salerni
fyrir 
starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

stigagangur C
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NGrunnmynd 4. hæðar  1:100 *

Hillur og hangssvæði *

Lesið og lært við svalir *

Vitavegur liggur austan megin í gegnum 
4.hæðina og honum til austurs er svæði sem 
mögulegt er að loka af með gólfsíðum tjöldum. 

Grunnskipulag svæðisins er opið og 
sveigjanlegt. Bókahillur eru við norður- og 
suðurhlið sem gefur aukið gólfpláss. Notaleg 
kyrrsvæði má finna víða við bogadregnar hillur. 
Einnig má dvelja við svalir að Vitatorgi og njóta 
tengsla við aðrar hæðir hússins. Að sjá aðra og 
vera séður.

Hangið & hugareflt
4. hæð 

HugareflingGólfsíð tjöld

Ritsmiðja

Þéttiskápar

námssvæði 

námssvæði 

námssvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

þéttiskápar

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

munaskápar 

upplýsingaborð

ritsmiðja

hópvinna 

hópvinna 

hópvinna 

minningarvegur

lesrými

lesrými

bókakostur

sjálfsafgreiðsla

fatahengi/kaffistöð

stigagangur B

stigagangur A

geymsla/
bókalyfta

bruna-
stúka

NGrunnmynd 7. hæðar  1:100 *

OUTSIDE GREEN

Salix phylicifolia

Carum Carvi

Dryas octopetala Myosotis

Angelica archangelica Pteris creticaAmelanchier-canadensis

Asplenium nidus Platycerium bifurcatum

Platycerium bifurcatum

Asplenium dimorphum Davallia tyermanniiAsplenium antiquum

Asplenium antiquum Microsorum diversifoliumPhlebodium aureum

Asplenium dimorphum Humata tyermannii

INSIDE GREEN
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Hér er gróðursæll og skjólgóður þakgarður 
með verandir sem liggja vel að sólu til 
vesturs og suðurs. Gróður teygir sig upp með 
hringstiganum í gróðurbeð sem liggur með 
vesturhliðinni. Gróðurbeðið innanhúss rennur 
sjónrænt saman við þau utanhúss. Útibeðin 
eru mótuð í þríhyrnd form sem vindbrjótar 
gegn ríkjandi vindáttum.

Ljómað & ljóstillífað
7. hæð 

Tengsl milli inni og úti *

kaffihús/gróðurhús

barborð

þaksvalir

þaksvalir

þaksvalir

 Gróður innandyra

Gróður utandyra

stigagangur C

bruna-
stúka

reyklosun
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Upplýsandi í umhverfi sínu
Bókasafnið í Grófinni verður 
kennileiti í miðborginni, sem virk 
göngugata í gegnum húsið að 
degi til og þegar rökkva tekur 
sem viti og lýsir leið að safninu. 

MiðbakkiMiðbakki

Listaháskóli ÍslandsListaháskóli Íslands

Frá HafnartorgiFrá Hafnartorgi

PylsutorgPylsutorg

Frá TjörninniFrá Tjörninni
IngólfstorgIngólfstorg

Heimili aldraðraHeimili aldraðra

SuðurbugtSuðurbugt

HafnarhúsiðHafnarhúsið

*
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Stig sem krafist er að uppfyllt séu í BREEAM International Refurbishment and fit-out staðlinum

Heilsa og vellíðan Orka Samgöngur Byggingarefni Úrgangsstjórnun

 Ľ Gatastálsklæðning og 
notendastýrð gluggatjöld 
lágmarka glýju samtímis því að 
hámarka dagsbirtu. 

 Ľ Útsýni er hámarkað með stækkun 
glugga og innra skipulagi 

 Ľ Hönnun miðast að því að hámarka 
heilsu og vellíðan notenda. 

 Ľ Stuðlað er að bættri innivist með 
notkun á náttúrulegum efnum, 
vistvæn endurnýtt efni með lága 
útlosun á rokgjörnum efnum. 

 Ľ Loftgæði verða bestuð með 
vélrænni loftræstingu auk 
möguleika á náttúrulegri 
loftræstingu bæði á úthliðum og 
upp gegnum aðalkjarna. 

 Ľ Lýsinarhönnun styður við 
dægursveiflur sem líkir við 
dagsbirtunni úti og stuðlar þannig 
að bættum afköstum notenda. 

 Ľ Orkuútreikningar verða gerðir 
á hönnunarstigum til þess að 
ákvarða tæknilegar lausnir og 
kerfi sem lágmarka orkunotkun 
byggingar auk þess sem dregið 
verður úr orkuþörf bygginar 
með því að velja háeinangrandi 
byggingarefni. Orkugreiningar 
verða notaðar sem tól á 
hönnunarstigum við ákvörðun 
hönnunarlausna með því 
markmiði að lágmarka rekstrar- 
og líftímakostnað samhliða því að 
draga úr kolefnisútlosun.  

 Ľ Öll tæknileg kerfi uppfylla 
ströngustu orkukröfur, t.d. LED 
lýsing og lyftur. 

 Ľ Grænt þak einangrar mannvirki 
á veturna og kælir mannvirki á 
sumrin. 

 Ľ Fullbúin aðstaða verður fyrir hjól 
og aðrar vistvænar samgöngur, 
bæði fyrir notendur og starfsfólk. 

 Ľ Sturta fyrir bæði starfsfólk og 
almenning á jarðhæð, læstir 
skápar á öllum hæðum.

 Ľ Hleðslustöðvar fyrir 
rafmagnshjól.

 Ľ Samgönguáætlun verður þróuð í 
samráði við starfsfólk til þess að 
stuðla að vistvænum ferðamáta. 

 Ľ Tryggt verður að aðgengi fyrir 
alla.

 Ľ Gerðar verða lífsferilsgreiningar við ákvörðun á 
hönnunarlausnum með lágmörkun kolefnisútlosunar 
til hliðsjónar. 

 Ľ Stuðlað verði að því að sem flest byggingarefni verði 
endurnotuð við niðurrif og byggingarefni notuð í 
framkvæmd hafi lágt kolefnisfótspor. 

 Ľ Notað verður filt sem er endurunnið úr plastflöskum. 
 Ľ Allt timbur verður FSC vottað auk þess sem notaður 
verður bambus sem afar vistvænt bygginarefni með 
lágt kolefnisfótspor. 

 Ľ Við varðveitum hluta af útveggjaklæðningu framhliðar 
og endurnotum alla aðra utanhússklæðningu í 
framkvæmdina, m.a. til hljóðvistar, einangrunar og í 
bókahillur. 

 Ľ Uppruni allra efna og kolefnisspor kannað til hlítar.
 Ľ Við endurnýtum núverandi bókahillur með breyttu 
sniði. 

 Ľ Hönnun miðar að því að byggingarefni endist sem 
lengst og verða þau vel varin á viðkvæmum fjölförnum 
svæðum svo lágmarkað verði viðhald og útskipting 
þeirra t.d. varnir gegn árekstrum bókahillna og 
ökutækja.

 Ľ Sorpgeymsla á jarðhæð 
með flokkunarkerfum og 
snjallsorpslausnum þar sem t.d. 
magn úrgangs er vaktað. 

 Ľ Flokkunartunnur á hverri hæð. 
 Ľ Sveigjanleg hönnun: kjarni 
og Vitatorgið eru föst, hægt 
er að breyta lyftuútgöngum ef 
skipulagsbreytingar krefjast þess, 
innri skilrúm eru færanleg þannig 
að þau megi staðsetja annars 
staðar, hillur eru með hjólum.

 Ľ Grænt þak lágmarkar álag á 
regnvatnskerfið auk þess sem 
regnvatn verður nýtt í vökvun 
á gróðri.
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Endurgerð byggingarinnar verður 
BREEAM vottuð og fá vottunina 
Exellent með að minnsta kosti 70% 
skor. 

BREEAM sérfræðingur er hluti 
af hönnunarteyminu og mun 
hönnun byggingarinnar lágmarka 
umhverfisáhrif með því að draga úr 
nýtingu náttúruauðlinda með því að 
endurnýta sem mest, nota vistvæn 
endingargóð byggingarefni og vinna 
gegn orkusóun og útlosun. Auk þeirra 
atriða sem krafist er verður ýmis konar 
skynjurum komið fyrir sem hægt er 

Bio resin

Hljóðísogsloft 

Sjónsteypa Endurnýting hillna

að bregðast strax við, orkunotkun 
verður sýnd á gagnvirkum skjám fyrir 
bæði starfsfólk og gesti. Öll húsgögn 
sem ekki verða nýtt verða gefin til 
góðra málefna eða endurunnin, ekkert 
mun fara í urðun. Unnið verður með 
græn þök og gróður sem mun bæta 
núvitund. Heilbrigt, þægilegt og öruggt 
vinnuumhverfi stuðlar að aukinni 
ánægju bæði gesta og starfsfólks, 
minni starfsmannaveltu og aukinni 
framleiðni. 

Vistvæn nálgun

Áklæði úr endurunnum 
plastflöskum 

Utanhússklæðning 
endurnýtt í 
svalahandrið

Hærri runnar veita öðrum gróðri skjól til að vaxa og dafna

þakkantur

flísalögð verönd

einagrun

jarðvegur

uppsöfnun vatns

einagrun

steypt plata

glerhjúpur

steypt plata

8/18     01020

Sérvalinn gróður m.t.t. íslenskrar 
veðráttu mun prýða beð á þakgarði 
efstu hæða. Afmörkuð ljúfgræn 
gróðurbeð má einnig finna á öllum 
hæðum safnsins. Í útskotum suðurhliðar 
á 1. og 5. hæð má finna einstök rými til 
dvalar umvafinn gróðri. Áhrif gróðurs 
á líðan er vinsælt viðfangsefni og hafa 
rannsóknir sýnt að gróður getur bætt 
líðan og haft jákvæð áhrif á mannfólkið.  

Ljóstillífun

Deili í þakgarði
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BÓKASAFN, MENNINGAR- OG SAMFÉLAGSHÚS

Inngangur
Markmið tillöguhöfunda er að Grófarhús verði menningar- og samfélagshús á 
heimsmælikvarða, sem í senn talar inní framtíðina og byggir á aldagróinni hefð 
bókasafna sem samastaður með góðu aðgengi fyrir alemmning að menningu og 
miðlun.

Með undirbúningsvinnu Borgarbókasafnsins um framtíðarnókasafnið er búið að 
setja skýra skýn og áhugaverðan tón varðandi notendamiðaða hönnun, samsköpun 
og hlutverk hússins sem hjarta og menningarmiðja miðborgarinnar. Okkar vinna 
mótaðist á þeim grunni og gert er ráð fyrir að sú nálgun verði áfram gegnumgangandi í 
hönnunarvinnu næstu áfanga sem og í allri starfsemi hússins til framtíðar.

Vöruhús er staður til að ferma og afferma verðmæti. Þau eiga að vera örugg varðveisla 
á hlutum sem koma inn - staldra við í vöruhúsinu í afmarkaðan tíma - og fara svo 
aftur út. Hlutir eru á sífelldri hreyfingu, rétt eins og gildir um nútíma bókasöfn og 
menningarstarfsemi yfir höfuð. Vöruhús eru yfirleitt staðsett við hafnarsvæði, þau 
eru gátt frá einum heimi til annars og eru þverskurður ólíkra menningarheima og ólíkra 
kynslóða.

Flæði 
Megináhersla hefur verið lögð á að húsið sé sveigjanlegt og að flæði um húsið sé eðlilegt 
og rökrétt. Timburklæddur kjarni miðsvæðis í húsinu inniheldur rými sem eru í eðli sínu 
lokuð. Megingönguleið hússins hverfist um miðjukjarnann upp í gegnum bygginguna. Í 
tengslum við stigatengingar milli hæða eru alltaf rými með tvöfalda lofthæð og þannig 
leiðir birtan og rýmdin gesti upp í gegnum húsið á eðlilegan og spennandi hátt. 

Út frá megingönguleiðinni er svo hægt að “villast” um fjölbreytt svæði hússins. Vestan 
megin, í nýjasta hluta hússins eru einnig staðsett lokaðri rými eins og stigar, lyftur, 
salerni og lokaðir salir. Tvöfaldur steyptur veggur liggur milli vesturhlutans og eldri 
hlutanna og þannig myndast eðlileg skil á milli opinna og lokaðra rýma. 

Núverandi hús er í grunninn súlustrúktúr og nýtum við þann eiginleika byggingarinnar  
til að hafa skipulagið eins sveigjanlegt og kostur er. Aðeins er gert ráð fyrir lokuðum 
veggjum þar sem brýn þörf er á en að öðru leyti er húsið opið. 

Skipulag
Aðalinngangur er frá Tryggvagötu og efri hæðir kraga út og mynda gott skjól fyrir 
innganginn. Einnig er gert ráð fyrir inngöngum frá Geirsgötu og torginu vestan við 
húsið og tengjast inngangarnir þrír með Borgaratorginu. Þannig myndast eins konar 
innri göngugata í gegnum húsið, sem dregur fólk sem á leið hjá inn í húsið. 

Jarðhæðin hýsir auk Borgaratorgsins, sýningarsal og  setsvæði ásamt 
starfsmannarýmum. Stórar settröppur leiða gesti upp á 2. hæðina en þær geta komið 
að góðum notum við viðburðahald ásamt því að vera aðlaðandi staður til að tylla sér 
dags daglega.
 
2. hæð er hjarta barnamenningar sem mætir börnum, fjölskyldum og skólahópum 
með ólíkar þarfir. 

Ungbarnasvæðið fyrir 0-3 ára börn er hannað eftir hugmyndafræði RIE 
uppeldisstefnunnar um ,,já-svæði”. Innan þess eru börnin örugg að kanna umhverfið 
og hreyfigetu. Svæðið nýtist fyrir foreldramorgna þar sem setið er í hring með 
leiðbeinanda. Vagnasvæði er rétt hjá og starfsmaður sem er til staðar.

Leiksvæði fyrir eldri börn örvar sjálfsprottinn leik: Abstrakt landslag verður að skipi, 
kastala og því sem leikur barna kallar eftir. Forvitnilegum bókum er stillt út víðsvegar til 
að hverfa inn í notaleg fylgsni með. Klifurveggur svalar hreyfiþörf, þar er hægt að opna 
,,glugga” og finna teikningu eða textabút úr barnabók sem vekur forvitni og eflir læsi.

Ævintýrakjarni er búningaleikherbergi sem örvar ímyndunaraflið, það er einnig 
sveigjanlegt rými fyrir sögustundir og skipulagða viðburði. Gert er ráð fyrir brjóstagjöf 
á mörgum stöðum á hæðinni fyrir mæður sem vilja sitja í næði. Svæði fyrir 8-12 
ára krakka er markvisst staðsett á öðrum stað á hæðinni en leiksvæði yngri barna, 
þó nálægt nestisaðstöðu og smiðjusvæði. Stórt opið rými með tvöfaldri lofthæð í 
norðaustur horni 2. hæðar býður uppá einstakt útsýni til sjávar. Þar er einnig staðsettur 
stigi upp á 3. Hæðina.

3. hæðin er að stærstum hluta tileinkuð unglingum. Hæðin býður upp á afslappaða 
stemmningu til að hanga, tala við vinina, spila tölvuleiki, grípa í hljóðfæri eða lesa bók. 
Viðburðatorg norðanmegin í húsinu með tvöfaldri lofthæð er góður staður fyrir ungt fólk 
að vera dags daglega en nýtist einnig fyrir fjölbreytt viðburðahald. Á hæðinni eru einnig 
lokuð rými s.s. verkfæraleiga, hljóðvinnsluherbergi o.fl. ásamt starfsmannarýmum Frá 
viðburðatorginu liggja stórar settröppur sem leiða gesti upp á 4. hæðina. 

4. hæðin hýsir þátttökustofu og sköpunarrými ásamt fjölbreyttum opnum og lokuðum 
les- og samvinnurýmum. Til suðurs eru svalir þar sem hægt er að fá sér ferskt loft eða 
setjast út með bók á góðum degi. Vestanmegin í húsinu liggur stigi upp á 5. hæðina. 

5. hæðin hýsir opin les- og samvinnurými ásamt tveimur sölum með tvöfalda 
lofthæð; sýningarsal og fjölnotasal. Norðan við sýningarsalin eru einbeitingasvæði 

AÐDRÁTTARAFL
Byggingin er eins og viti í borgarlandslaginu. Lífið í húsinu 
blasir við þeim sem eiga leið hjá og andardráttur hússins 
verður áþreifanlegur. Hingað eru allir velkomnir.

13
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Tillagan er aðlaðandi, björt og bjóðandi. Inngangar eru áberandi, yfirbragð hússins opið og ber með sér að vera hús fólksins og tengist borgarumhverfi 
á góðan hátt. Endurgerð byggingarinnar er kraftmikil og óvænt. Burðinum og rytmanum úr pakkhúsinu eru gerð skil með útveggjakerfi þar sem 
burðarvirki útveggja heldur sér, en búið er að opna upp með stórum gluggum sem geta lýst líkt og viti og dregið að sér fólk. Ekki er þó hægt að líta 
framhjá því hversu hliðstætt útlit tillögunnar er útliti byggingar á Hafnatorgi, þó margt í þessari lausn sé betur leyst en þar og beri höfundum sínum 
gott vitni. Efnisval er smekklegt og leiðin í gegnum húsið skýr. Á jarðhæð tekur hlýr viðarklæddur kjarni sem sem tekur á móti gestum með upplýsingum 
og er það sérstaklega skemmtileg hugmynd. Umferð upp í gegnum húsið hverfist í kringum viðarkjarnann sem er góður leiðarvísir fyrir gesti, en örlítið 
vantar upp á að ferðalagið bjóði upp á uppgötvanir og eitthvað óvænt. Aðeins vantar upp á að grunnmynd jarðhæðar sé nógu sannfærandi með óvirka 
hlið að Geirsgötu og Grófinni, að hluta til með starfsmannarýmum sem eru aðskilin frá miðjukjarna með gangi sem nýtist lítið. 
Þá minnast tillöguhöfundar aðeins lítillega á endurnýtingu, en BREEAM vottun er öðru leyti lítið ávörpuð og því er umhverfisþáttum ábótavant í ljósi 
þess mikla niðurrifs sem lagt er upp með og kallar á miklaglerjun og  mikla orkunotkun. Er það verulega óheppilegt og í raun óásættanlegt í ljósi krafna 
um vistvæni sem Reykjavíkurborg gerir til hússins. Mjög áhugaverð tillaga sem leitast við að endurspegla nútímabókasafn. Safnið virðist virka mjög vel 
sem hús fólksins og vera afar notendavænt. Tillagan er fallega framsett og jákvætt hversu mikið er unnið með þjónustuhönnun og notendatýpur.

16705

SNEIÐING A-A
1:100
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BORGARRÝMIÐ
Byggingin sjálf fangar athygli vegfarenda og dregur þá að, því lífið í húsinu er 
stöðugt áþreifanlegt í borgarrýminu, líkt og þú skynjir andardrátt þess. Útveggir 
byggingarinnar lifna við með umhverfisgrafík og upplýsingum og abstraktsjónir 
birtast í steypunni í kringum innganga hússins

STEYPU- OG VIÐARSKJÁIR
Mikilvægur þáttur í upplýsingamiðlun verða stórir fletir utan á byggingunni og á 
stórum flötum í kjarna hússins. Þeir verða um margt óvenjulegir því efni “skjánna” 
er í raun byggingarefni hússins, steypa og viður. Ekki er um varpanir að ræða 
heldur kvikaðar upplýsingar sem birtast í byggingarefnunum. Led ljós á bak við 
hálf gegnsæja steypu og viðarfleka sem hleypa ljósinu í gegn þannig að veggirnir 
lifna við. Í götu verður einnig notast við kvikuð ljós undir hálf-gegnsærri steypu 
(Translucent concrete).
 

TRANSLUCENT CONCRETE

1 12 23 3

GRÓFARHÚS - GRAFÍK

16705

ÚTLIT SUÐUR
1:100

16705

1. HÆÐ 
1:100

Starfsmannarými
Almenningsrými

Meginhugmyndir brunavarna
Byggingin er um 6000 fermetrar á 6 hæðum, er ætluð 
undir sýningar, vinnustofur, fundahöld og aðra slíka 
notkun.

Þeir hlutar húsnæðisins sem verða opnir almenningi, 
verða í notkunarflokki 2, en skrifstofu- og vinnurými 
sem aðeins eru aðgengileg starfsfólki teljast til 
notkunarflokks 1.

Reiknað er með að öll byggingin verði varin með 
vatnsúðakerfi. Líklegt er að kerfið verði hefðbundið 
vatnsfyllt kerfi en til greina kemur að velja forhlaupskerfi 
(preaction) eða gasslökkvikerfi  staðbundið. Sjálfvirkt 
brunaviðvörunarkerfi verður í öllu húsinu, tengt 
vaktstöð.

Húsið verður eitt meginbrunahólf og skiptist í smærri 
bruna- og reykhólf. Brunahólfun miðar að því að 
tryggja öryggi flóttaleiða ásamt því að takmarka 
tjón og auðvelda slökkvistarf. Í tillögunni er reiknað 
með að opið getið verið milli tveggja hæða innan 
sama brunahólfs. Þannig verða meginrými fyrstu og 
annarrar hæðar í sama brunahólfi, og á sama hátt 
verða 3. og 4. hæð annars vegar og 5. og 6. hæð hins 
vegar samtengd brunahólf. Til að tryggja þessa hólfun 
verða notaðir brunaþolnir glerveggir og/eða bruna- 
og reyktjöld. Burðarvirki verða hönnuð fyrir a.m.k. R60 
kröfu að teknu tilliti til úðakerfis.

Flóttaleiðir verða hannaðar eftir viðmiðunum 
byggingarreglugerðar með mögulegum frávikum sem 
verða rökstudd í brunavarnahönnun.
Á hverri hæð verða a.m.k. tvær óháðar flóttaleiðir. 
Flóttaleiðir af efri hæðum verða um tvö ný stigahús auk 
núverandi stigahúss.  Stigahúsin verða Stigahús 2 með 
forrými á hverri hæð. Á milli annarrar og fyrstu hæðar 
er rýming um opna tröppu milli hæða og af fyrstu hæð 
eru flóttaleiðir út á jafnsléttu til norðurs, vesturs og 
suðurs. Flóttaleiðir verða útfærðar þannig að reiknuð 
göngulengd að útgangi eða í annað brunahólf sé ekki 
yfir 39 m. Sé vikið frá því viðmiði verður það rökstutt 
sérstaklega. 

Lauslega er áætlað að 1000 manns geti verið 
í byggingunni og þar af eru 500 á efstu þremur 
hæðunum. Við rýmingu þessara þriggja hæða 
samtímis þurfa samanlagðar stigabreiddir þá að vera 
5 m samkvæmt viðmiðunarreglu. Við þetta er miðað í 
tillögunni, en kann að breytast í nánari hönnun þar sem 
rýming verður könnuð með hermilíkani.

Könnuð verður þörf á sérstökum reykræstibúnaði 
sem þá yrði í formi reyksogsblásara sem draga reyk 
úr hverju tveggja hæða meginreykhólfi um stokk upp 
í gegnum húsið. Þetta verður útfært nánar í hönnun.

Hönnun hússins miðast við að uppfylla gildandi 
kröfur um algilda hönnun. Í því felst m.a. að séð 
verður fyrir öruggum biðsvæðum fyrir hjólastóla 
ásamt samskiptabúnaði. Leiðarmerkingar og 
viðvörunarbúnaður miðast við þarfir heyrnar- og 
sjónskertra skv. gildandi kröfum.

Neyðarlýsing, leiðamerkingar og handslökkvibúnaður 
verður samkvæmt gildandi kröfum 
byggingarreglugerðar.

Reiknað er með að komið verði upp kerfi eigin 
eftirlits með brunavörnum ásamt rýmingar- og 
viðbragðsáætlun fyrir bygginguna.

B

B

A
A
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LÝSANDI LEIÐAKERFI
Hluti leiðarkerfis hússins er lifandi upplýsingamiðlun á viðarkjarnanum, upp 
í gegnum alla bygginguna, sem leiðbeinir, umvefur og veitir innblástur um 
starfsemi í húsinu. Grafíkin á kjarnanum er kvik og síbreytileg.

BORGARATORG
Borgaratorgið er hjarta hússins þar sem þverskurður samfélagsins mætist. 
Þrír inngangar leiða inn á borgaratorgið sem myndar eins konar innri 
göngugötu í gegnum húsið. Frá Borgaratorginu er greið leið upp í gegnum 
húsið til að upplifa allt sem Grófarhús hefur upp á að bjóða.

Á Borgaratorgi fléttast saman stafræn listaverk og upplýsingar um aðstoð 
og þjónustu borgarinnar og bókasafnsins. Gagnvirkar upplýsingastöðvar 
um safnkostinn, rýmin sjálf, viðburði og aðra tengda þjónustu eru hannaðar 
með aðgengis sjónarmið fyrir augum sem og að notandi geti skoðað í næði 
án þess að hafa áhrif á heildaryfirbragð hússins.
 
Borgaratorgið er manneskjulegt umhverfi þar sem starfsfólk og íbúar 
hússins eru til staðar og húsið allt er staður þar sem fólk getur nálgast 
annað fólk.

1

2

3

SAMSKÖPUN OG ÞÁTTTAKA NOTENDA 
Til að sannreyna tillögu okkar mun ferlið við 
hönnun hússins og þjónustu bókasafnsins 
gera ráð fyrir frekari notendarannsóknum 
og  ítarlegu  notendasamráði og 
endurgjafartímabili í samvinnu við starfsfólk 
bókasafnsins og kjarna notendur.

UPPLÝSINGAMIÐLUN - GRAFÍK

SKILTI - GRAFÍK

Vinnurými starfsfólks og 
snertifletir við gesti 
 
Viðtöl og ráðgjöf til þess að 
fá fram þarfir og langanir til 
að hanna útfrá.

Borgaratorg 
 
Frumgerðir og prufur á 
lausnum með notendum,  
í bókasafninu.

Stafrænn og mennskur 
þjónustuvettvangur 
 
Mótun og þróun með fulltrúum 
borgarinnar og bókasafnsins.

Svæði fyrir börn og 
foreldra 
 
Vinnustofur á bókasafninu 
með fjölskyldum til að þróa 
konseptið.

Rými fyrir unglinga 
 
Samstarf með skólum til að 
skapa rýmið saman.

Þakgarður 
 
Kynna tillögur/frumgerðir 
fyrir endurgjöf  frá 
almenningi og kosningar.

Svæði í kringum 
bygginguna 
 
Gera tillögur/frumgerðir 
fyrir mismunandi notkun til 
þess að velja það sem virkar 
best.

Tengja bókasafnið við nær- 
umhverfið og nærliggjandi 
stofnanir 
 
Hugmyndavinna / 
vinnustofur með stofnunum, 
fyrirtækjunum og almenningi.

SAMSKÖPUN RÝMA PRÓFUN TILLAGNA

Notenda rannsóknir 
 
• Viðtöl 
• Kannanir 
• Viðtöl

Endurgjöf og ráðgjöf 
 
• Vinnustofur með 
starfsfólki 
• Endurgjöf frá notendum

Útfærsla tillagna 
út frá niðurstöðum 
rannsóknarinnar

PRÓFUN 
TILLAGNA

Nýta þá þekkingu 
sem er til nú þegar hjá 
bókasafninu.
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MARKÚS (70)

LUCY (45)

ÓLI (15)

1

3

1

2

1

3

1.  Þegar hann er að sækja bókina 
 sér hann að það er eitthvað að gerast 
 á Borgaratorginu. 

2. Hann fer inn á opna fundinn og 
 rekst á Anton, gamlan vin sem hann 
 hefur ekki séð lengi.
 Blessaður! 
 Eigum við að fá okkur drykk á eftir á þakbarnum?

3. Í lyftunni, á leið upp reka þeir 
 augun í áhugaverða viðburði á safninu
 á næstunni.

1.  Hún gengur fram hjá bókasafninu 
 á leið sinni um miðbæinn og dregst inn. 

2.  Þegar hún er komin inn, líður henni 
 eins og heima hjá sér innan 
 um bókahillur og staði til að skoða

3. Hún uppgötvar að bókasafnið veitir 
 líka þjónustu á vegum borgarinnar 
 og hún talar við starfsmann sem býður 
 henni frekari aðstoð.
 Ó, þetta er áhugavert, kannski get ég
  fengið ráð um húsnæðisleit hér?’

1.  Hún fer með börnin sín í hverri viku 
 á bókasafnið. Á miðvikudögum er 
 hittingur með foreldrum, sem henni 
 finnst gaman að fara á. 

2. Hún sest niður með hinum foreldrunum 
 og þau fara að spjalla.
  ´Gott að hitta annað fólk og krakkarnir njóta
  þess að leika sér á meðan´´

3. Þau fara öll yfir á nestissvæðið. 
 Hún kíkir niður á næstu hæð og rekur 
 augun í áhugaverðan viðburð þar
 Sjáðu Palli, það er eitthvað skemmtilegt
  í gangi þarna!.

er ofurnotandi á bókasafninu

notar bókasafnið mikið og kemur 
hingað með börnunum sínum tveimur

hefur nýlega �utt til Íslands. 
Hún elskar bækur

 kemur ekki oft á bókasafnið

ÁSTRÍÐUR (31)

Lóa (3) &  Palli (1)

Þetta er bókasafnið 
mitt, ég á uppáhalds 
sæti hérna.

Ég er meira á parkinum 
niðri á höfn...

Ég hef aldrei tíma fyrir 
sjálfa mig. Mig langar bara 
að drekka kaffið mitt á 
meðan börnin mín leika 
sér

Áður en ég flutti til 
Íslands var bókasafnið í 
hverfinu mínu, mitt 
annað heimili.

2

1.  Hann er á brettasvæðinu með vinum sínum
  og sér að það er allt að gerast á bókasafninu.

2. Þeir eru orðnir svangir og er pínu kalt svo 
 þeir ákveða að kíkja inn á safnið 
 og taka stöðun

3. Þeir kaupa sér snakk, nota salernin og nota 
 leitarskjá til að finna tölvuherbergið. 
 Þeir fara upp til að hitta vini sína.

4

5

6

2. HÆÐ

3. HÆÐ

1. HÆÐ

SKÝRINGARMYND
Notendaupplifun

Upplifunarsvæði barna

Sjálfsafgreiðsla

Barnadeild

Borgaratorg

Aðföng

Skráning

Stoðrými

StarfsfólkFlokknuarvél

Settröppur

Sýningar

Sjálfsafgreiðsla

Geymsla

Ævintýrakjarni

Nesti

Tölvuleikir

Brjóstagjöf

Barnadeild

Barnadeild

Barnadeild

Smiðjusvæði

Tool lybrary

Les- og samverurými

Viðburðatorg

Tölvuleikjaherbergi

Tölvuherbergi
Hljóðfæri

Vinnusvæði verkfæri

Starfsmenn

Lyftur

Saumasvæði

Podcast

Stoðrými

Lyftur

Lyftur

Opið niður

Opið upp

Inngangur

Inngangur

Inngangur

Upplýsingaveita

Tölvur

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Stigahús

16705

LUCY (45)

ÓLI (15)

4.  Þeir sitja saman yfir drykk 
 og kryfja heimsmálin.

5.  Þeir ákveða að taka stigana niður
 og Markús uppgötvar frábært rými 
 þar sem hægt er að lesa með útsýni 
 út á sundin

4.  Viðkvæmt umræðuefni kemur upp 
 og þau ákveða að fara í 
 einkafundarherbergi sem er lokað 
 af og halda samræðunum áfram í næði.. 

5.  Þegar hún er komin inn, líður henni 
 eins og heima hjá sér innan 
 um bókahillur og staði til að skoða

4.  Þegar þeir koma upp sjá þeir kúl svæði 
 til að hanga á, sem gæti komið sér 
 vel seinna.
 
5.  Þeir finna vinina og spila smá saman

6. Á leiðinni út ákveða þeir að tékka 
 aðeins á hljóðfærunum

.

4. Þau taka lyftuna upp í þakgarðinn þar 
 sem þau gróðursetja sólblómafræ í 
 sumarblómabeðinu.

4

4

MARKÚS (70)

ÁSTRÍÐUR (31)

LÓA (3)

PALLI (1)

3

3

5

4

5

5. HÆÐ

6. HÆÐ

4. HÆÐ

SKÝRINGARMYND
Notendaupplifun

Upplifun gesta
Við sjáum fyrir okkur að bókasafnið muni bjóða uppá 
og hlúa að fjölbreyttum upplifunum, jafnt stýrðum sem 
sjálfsprottnum, fyrir allskonar fólk. Þessar notendasögur 
glæða hugmyndir okkar lífi og sýna hvernig við sjáum fyrir 
okkur að ólíkir notendur upplifi bókasafnið. Hver og einn 
sýnir hvernig hver notandi getur auðveldlega nálgast þá 
þjónustu sem hann þarf á að halda ásamt möguleikanum 
á tilviljanakenndum uppgötvunum, gleði og innblæstri á 
leiðinni.

Þakgarður

Þátttökustofa

Þakgarður

Fjölnotasalur

Einbeitingarsvæði

Sýningarsalur

Þéttiskápar

Kaffistofa

Eldhús

Þátttökustofa

Fjölnotasalur

Starfsfólk

Les- og samvinnurými

Svalir

Vinnustöðvar

Fundir og símtöl

Lyftur

Stoðrými

Opið niður

Lessvæði

Rólegt svæði

Rólegt svæði

Starfsfólk

Einbeiting

Lyftur

Lyftur

Stigahús

Stigahús

Stigahús

Setsvæði

Setsvæði

Stigahús

Stigahús

Stigahús
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GAGNVIRKAR INNSETNINGAR
Stórir fletir og veggir innandyra geta verið síbreytilegir 
með gagnvirkum innsetningum, vörpunum og gagnvirkum 
arkitektúr. Upplýsingar eða abstraksjónir sem geta t.d. sýnt 
virkni fólks í húsinu, þannig að veggir lifni við þegar rými eru í 
notkun (upptaka í Podcast studíói eða tónlistarherbergi) eða 
síbreytilegir í tengslum við viðburði, árstíðabundnar stemmur 
eða listaverk.  

1 2
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Tillaga 01
Höfundar:

Terta
Ármann Agnarsson
Brynhildur Pálsdóttir
Magnea Þ. Guðmundsdóttir
Eva Huld Friðriksdóttir

Atli Bollason
Kate Dowling
Nichole Leigh Mosty
Rósa Dögg Þorsteinsdóttir

Tillaga 01
073274
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Grófarhús stendur við sjóinn þar sem eitt sinn var fjara. Fjaran er 
sérstakur staður. Þrátt fyrir að mynda mæri lands og sjávar þá er hún í 
eðli sínu síbreytileg, ýmist há eða lág, þurr eða blaut. Þar þrífst fjölbreytt 
líf á smáu bili og straumar bera óvænta fjársjóði utan úr heimi. Enda 
finnst börnum hvergi skemmtilegra að leika sér. Tillagan sækir iðulega 
innblástur í fjöruna: Við sjáum Grófarhús fyrir okkur sem stað þar sem 
gestir geta uppgötvað óvænta gullmola, velt við steinum, kynnst nýjum 
straumum, horft út á hafið og rekist á löngu gleymd skilaboð. Eins og 
fjaran er húsið og starfsemin breytileg og auðmótuð.

Í Grófinni reis pakkhús og þegar Borgarbókasafnið fluttist í húsið varð 
Grófarhús að pakkhúsi pælinganna. Þar eru samankomnar hugmyndir 
hvaðanæva að úr veröldinni. Bókakosturinn er hinn sanni fjársjóður 
bókasafnsins og þess vegna er hann í öndvegi. Gestir eru hvattir til að 
týna sér í lestri; í frumskógum og fjarlægum vetrarbrautum bókanna. 
Bækur geta verið athvarf, hæli frá glundroða hversdagsins, og fjölbreytt 
og notaleg lesrými undirstrika það.

Grófarhús er fjölnota miðstöð hugsunar, tilrauna og sköpunar. Ótalmörg 
og fjölbreytt vinnu- og sköpunarrými má finna um allt hús. Meginreglan 
er sú að að rýmin megi sameina eða hluta niður eftir fyrirliggjandi 
verkefnum. Húsgögn og hillur eru færanlegar og með fjölbreytt notagildi. 
Lausar tröppur mynda setstalla sem má lesa í og njóta samveru – en líka 
bara príla í. Hillum má raða saman til þess að búa til leskróka þar sem 
börn geta lesið í næði eða fengið sér kríu.

Saga hússins er merkileg og gerð sýnileg. Burðarsúlur úr upprunalegu 
húsi eru ýktar og þéttast við inngang. Svalir á viðbyggingu eru 
endurteknar og gluggar draga dám af útliti hússins í áranna rás. 
Þannig fá gömul einkenni nýtt líf. Notast verður við íslenska hönnun og 
framleiðslu í hvívetna og sjálfbærar lausnir settar í forgang. 

Öll eru velkomin í Grófarhús. Húsið er aðgengilegt og án aðgreiningar.  
Rík áhersla er lögð á læsileika rýmisins. Einskis er krafist af neinum 
og hverjum sem er er frjálst að dvelja þar á eigin forsendum. 
Við hlökkum til að sjá ykkur í flæðarmálinu!

Í flæðarmálinu
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Children 
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12:00

13:00

13:00–17:00 

14:00

16:30

17:00

Sundabraut: Brú eða göng?
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Adobe Premiere námskeið 
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Útlit frá Tryggvagötu
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Rætt saman í 
smærri hópum.

Rúmgóð 
kaffistofa.

Stigi tengir saman 
borgaratorg, 
sköpunarstofu og 
vinnustofur á efri 
hæðum.

„Design Thinking“ 
vinnustofa um staf-
ræna félagsþjónustu. 

Djúpvinna 
um málefni 
innflytjenda. 

Nauðsynlegt er að 
hreinsa hugann 
með fersku lofti.

Stafræn kynning 
á verkefnum 
borgarinnar.

Textílveggur 
skapar hlýju og 
bætir hljóðvist.

Starfsmaður aðstoðar 
gesti við umsóknarferli 
hjá borginni.

Sköpunarstofa

Borgaratorg

Vegfarendur njóta 
stafræns listaverks 
gegnum glugga.

Persónulegt 
viðtal í lokuðu 
rými.

Gestir streyma að. 
Bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar 
verða veitt eftir 15 mínútur.

Eftirmiðdagur á borgaratorgi. 
Spjall, lestur og afslappelsi  
í fjölbreyttri setaðstöðu. 

Séð yfir borgaratorg til austurs. Rýmið er bjart. Mjúk og hlýleg efni ásamt endurunnum steypuflísum. 

Gegnsæir skjáir

Borgaratorg Grófarhúss er framlenging af göturýminu. Inndregin 
framhlið, götugögn og efniskennd sameinar rýmin og dregur gesti inn á 
safnið. Þjónustuviðmótið er bæði stafrænt og líkamlegt, allt eftir þörfum 
gestanna. Flest munu eflaust kjósa að nýta sér léttar stafrænar stöðvar 
þar sem hægt verður að skrá út og skila bókum, auk þess sem má 
sinna samskiptum við borgina, s.s. að fylla út umsóknir. Með sjálfvirkum 
greiðsluposa má ganga frá greiðslu á staðnum ef þarf. Við móttökuborð 
í aðalsalnum eru þjónustufulltrúar sem geta aðstoðað í hvívetna, veitt 
ráðgjöf eða vísað gestinum áfram eftir þörfum. Í hefðbundnari borðtölvum 
má vafra og starfsfólk getur aðstoðað lítt tæknilæsa við ýmis viðvik, 
s.s. að kaupa flugmiða. Sé viðtals þörf má setjast í lítil viðtalsherbergi. 
Herbergin eru búin fjarfundarbúnaði þar sem má auðveldlega ná 
sambandi við starfsfólk í hverfamiðstöð. Þau sem vilja slappa af geta 
vafrað í spjaldtölvum og hlustað á tónlist í góðum heyrnartólum – safnið er 
að sjáfsögðu áskrifandi að öllum helstu streymisveitum, þ.m.t. sérhæfðum 
veitum, t.d. á sviði klassískrar tónlistar.

Til norðurs stendur stöðugt yfir stafræn sýning sem borgin og 
starfsfólk safnsins hafa fullt forræði á. Stórir gagnvirkir skjáir búa til 
einstakt umhverfi fyrir miðlun og upplifun. Þar getur borgin sagt frá 
yfirstandandi verkefnum, kynnt íbúakosningar o.þ.h., en þar mætti einnig 
setja upp verk stafrænna myndlistarmanna eða sýningar, t.d. tengdar 
bókmenntum eða sögu, og tengja Grófarhús með framsæknum hætti við 
borgarhátíðirnar. Kerfið er aðgengilegt og næg skapalón fyrir borgina svo 
ekki þurfi að ræsa út stafræn hönnunarteymi við minnsta tilefni.

Öll húsgögn og munir á torginu eru létt og meðfærileg. Nægt geymslurými 
er fyrir húsgögn þannig að það má hæglega rýmka til. Setpalla má nýta 
sem svið. Þetta er því fjölnota pláss með mikla möguleika.

Greitt aðgengi er frá borgaratorgi inn í sköpunarstofu á 2. hæð gegnum stiga 
í NA-horni. Sköpunarstofan er rúmgóð, björt og opin og má bæði nýta undir 
fyrirlestra/kynningar eða til samtals og fundarhalds, allt eftir uppröðun. Þar 
má skrifa á töflur og líma post-it miða. Úr rýminu er aðgengi að eldhúsi og út 
á nýjar svalir á austurhlið. Utan við rýmið eru minni borð þar sem má ræða 
saman í smærri hópum. Næg geymslurými eru á hæðinni fyrir húsgögn. 

Borgaratorg og sköpunarstofa
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Jarðhæðin er eins konar framlenging af göturýminu. 
Fjöruform úr endurnýttri steypu varða leið inn í húsið um 
þrjá innganga. Við aðalinngang hefur ýmsu sjávarfangi 
skolað á land og stór krossfiskur límt sig á húsið. Þar er 
gaman að leika sér. 

Timburfjalir á gólfi vestast á hæðinni mynda minnisvarða 
um gömlu Geirsbryggju. Þannig varðveitum við, ásamt 
áþekkum minnisvörðum við Kolaportið og í Hafnarhúsi, 
heildarmynd gömlu strandlengjunnar.

Við afgreiðsluborð tekur starfsfólk á móti gestum og 
aðstoðar þá eða vísar áfram eftir þörfum. Frá afgreiðslu 
er gott útsýni yfir borgaratorgið og salernin. 

Flokkunarvél er sýnileg gegnum glervegg og það má 
skila bókum beint til flokkunar bæði að innan og utan. 
Aðfangadeild og húsvörður hafa sömuleiðis aðstöðu  
á hæðinni.

Til að nýta jarðhæð hússins sem best og opna húsið til 
norðurs er hjólageymsla starfsfólks og sorp í læstum 
geymslum utanhúss.

Hægt er að læsa húsinu í kringum lyftu. Þannig má búa til 
aðgengi upp á efri hæðir utan opnunartíma. 
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Tillagan er fersk og skemmtileg. Leikrými barna er spennandi og myndi án efa hafa mikið aðdráttarafl. Fjöruþemað er nokkuð sterkt í tillögunni en gæti 
virkað aðeins langsótt enda er húsið ekki lengur staðsett við fjöru eða hafnarkant.  Fjöruþemað skilar sér einna best í útfærslu á leikrými barna.
Grunnmynd jarðhæðar er vel leyst og borgaratorgið er vel staðsett. Stílhreinar og skiljanlegar grunnmyndir og rökrétt að bakvinnsla sé staðsett  á 
öllum hæðum í nýju viðbyggingunni. Almennt er flæði á milli hæða gott. Inngangur í húsið er einnig frá Geirsgötu sem er kostur en líka vörumóttaka og 
hjólageymsla  sem verður til þess að aðgengi nágrannahúsa verður þröngt.Nálgun varðandi hringrásarhagkerfi og umhverfisþátt hússins er sannfærandi 
og virðist samfélagsleg ábyrgð vera rauður þráður í tillögunni. Tillagan leggur upp með s.k. reykskil fyrir framan stigahús þar sem fólk geti safnast 
saman á flótta og þannig megi lengja flóttatíma úr húsinu, jafnframt því að samnýta þessi reykskil með annarri starfsemi. Dómnefnd telur það ekki 
í samræmi við grein 9.5.2 í byggingareglugerð, þar sem brunaálag í flóttaleiðum er skilgreint mjög þröngt. En óháð því er ljóst að þessi tillaga er síst 
hvað varðar öryggi gesta og starfsmanna m.t.t. brunakrafna. Markmið með útlistbreytingum hvað varðar endurnýtingu og hringrásarkerfi eru  skýr og 
auðskiljanleg og hefur skírskotun til upprunalegs útlit hússins en nær ekki  sannfærandi heildarútliti að mati dómnefndar. Það nær heldur ekki að draga 
fram það spennandi prógram og rýmisupplifun sem tillagan býður upp á innanhúss. Bera hliðar hússins nánast fjölbýlislegt yfirbragð á efri hæðum auk 
þess sem jarðhæðir draga ekki augað að þeim opnunum og upplifunum sem þar má finna. Umgjörð um inngang sækir stíft í fjöruþemað og nær ekki að 
tengjast öðrum þáttum ásýnda svo vel fari. Má í því sambandi nefna samspil mjúkra útskorinna forma við ferningslaga glugga og þríhyrningslaga útskot 
eldri framkvæmda, sem látin eru halda sér. Tillagan sýnir góðan skilning á sveigjanleika og áttun í húsinu og gerir borgaratorgi og sköpunarrými ágæt 
skil.  Skemmtileg útfærsla er á stafsmannarými sem gengur upp í gegnum húsið. Tillagan er þó frekar hefðbundin hönnun á bókasafni og lítið rými fyrir 
upplifun notanda.
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Kaffihús og gróðurhús

Skáldsögur og ljóð

Upptökustúdíó

Klifurgrind

Flokkunarvél

Bryggjan

Sköpunarstofa

Borgaratorg

Leskrókur

Vinnurými

Snið A

Mkv. 1:100
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Tillaga 03
Höfundar:

VA arkitektar
Heba Hertevig
Steinunn Halldórsdóttir
Marina Candi

Tillaga 03
21471

21471Stefnumiðuð gluggagöt

Suðurútlit  1:100

Lorem
 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

 se
d 
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am

 n
on

ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

Lorem
 ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,

 se
d 

di
am

 n
on

ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

„Börn gætu unnið saman að því að búa til hringlaga 
listaverk á barnamenningarhátíð hvers árs, sem 
sett væri niður þar sem sólin myndar ljóshring á 

meðan á hátíðinni stendur. “

LJÓSALEIKUR

Efnisval

Flísalagður flötur markerar aðalinngang steypuklæðning ryðlituð álklæðning

Innanstokksmunir fá nýtt líf

„Fyrir börn, sem sjá hlutina frá lægra sjónarhorni, er stiginn sem liggur upp 
í átt að ljósinu fullur fyrirheita um uppgötvanir og ævintýri. Svæði helgað 
börnum og fjölskyldum er á annarri hæð, svo að stuttir fætur þurfi ekki 

að ferðast langt. “

21471

borgaratorg

næðisrými

21471

1. hæð
almenningsrými
anddyri 1 60 60
afgreiðsla / þjónustuborð 1 45 45
borgarartorg 1 240 240
fjölnota viðburðatorg 1 120 120
bókatorg 1 140 140
samtalsrými 1 9 9
tölvuver 1 22 22
vindföng 3 5 15
Starfsmannarými
aðfangadeild 1 100 100
skráningardeild 1 70 70
bókavagnar 1 18 18
flokkunarvél 1 50 50
húsvörður verkst. 1 13 13
sturtur 2 3 6
fatahengi starfsm. 1 16 16
inngangur starfsm. 1 10 10
Stoð og tæknirými
v.s. 1 2 2
v.s.hreyfih. 1 7 7
vs.starfsm. 1 6 6
ræsting 1 7 7
vörumóttaka 1 12 12
hjólageymsla 1 10 10
tæknirými/geymsla 1 32 32
sorp 1 12 12
vatnsúðakerfi 1 8 8
snjóbræðsla 1 18 18
samtals 1048
þar af 13 % gangar og veggir 132
Samtals 1.hæð (netto) 1180

borgaratorg

Grunnmynd 1. hæð
1:100
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Tillagan er auðskiljanleg og áhugaverð. Inngangur frá Tryggvagötu tekur vel á móti gestum og tengist borgarrýminu á góðan hátt. Aðkoma að 
borgaratorgi er skemmtileg og tengslin milli úti og inni gera það að verkum að gestir eru boðnir velkomnir inn fyrir veggi byggingarinnar.
Grunnmynd fyrstu hæðar er skýr og almenningsrýmin eru bundin vel saman og mynda eina heild. Skýr og góð skil eru á milli almenningsrýma og 
lokaðra rýma. Flæði er gott og sveigjanleiki töluverður.  Móttökuborð virðist ekki í samræmi við hugmyndafræði um sveigjanlega jarðhæðar. Inngangur 
í viðburðarrými við Geirsgötu er trúverðugur og styrkir suðurhlið hússins.
Fyrirkomulag og tenging upp á aðra hæð þyrfti að vera skýrari en til að komast upp á aðra hæð þarf að ganga yfir borgaratorgið sem gæti virkað 
ruglingslegt þegar móttökur eða viðburðir eru á torginu. Inngangur og aðgengi að annarri hæð er of falið.
Burðarþol virðist óleyst.  Léttleiki tillögunnar er kostur en erfitt að sjá hvort það gengur upp án þess að sjá hvernig unnið er með burðarþol.  Aðgengi 
fyrir öll er ábótavant við fyrstu sýn. Kraftmikil tillaga og skemmtileg en hugmyndin um vita sem lýsir hugsanlega túlkuð of bókstaflega. Útsýnisbaugi 
er ofaukið og skírskotun í frægt listarverk er ekki sannfærandi.  Útlit er nokkuð þunglamalegt og upprot tilviljanakennt og virðist samansafn elementa 
úr nærliggjandi húsum. Þrátt fyrir yfirlýsingar þar um er tilfærslan til upprunalegs forms borin ofurliði af opnunum í fjölbreyttum formum og ríkulegu 
efnisvali sem er aðdáunarvert hvað varðar endurnýtingu, en gefa húsinu, sem upprunalega var pakkhús, þungt yfirbragð. Skortir nokkuð á að gerðar 
séu tilraunir til að opna útveggi og gera húsið að aðlaðandi áfangastað utan frá séð. Efnisval er engu að síður trúverðugt og fallegt en vantar markvissari 
útfærslu hvað varðar heildina. Tillagan sýnir ágætlega áttun í húsinu og hugað er að vellíðan gesta. Í heild er tillagan þó nokkuð hefðbundin hvað varðar 
bókasafnsþjónustu. 

21471

Sneiðing 1:100

Á leið upp húsið má sökkva sér í alla þá afþreyingu sem Grófarhús hefur upp á að 
bjóða. Sjónrænar teningar á milli hæða og rýma draga fólk áfram upp í gegnum 
húsið, og á leiðinni koma fyrir margvíslegar uppstillingar bóka og annarra miðla sem 
beinlínis kalla á það að staldra við í notalegum hornum eða á útsýnisstöðum til að 
glugga í efni, njóta kyrrðar, og láta sig dreyma – njóta hughrifa og ná flæðisástandi. 
Hugmyndin um aðskildar hæðir hússins afmáist og notandinn fikrar sig upp stigann, í 
átt að ljósinu og upplifir sjálfsprottnar undrunar- og ánægjustundir á leiðinni. 
Síbreytilegt samspil ljóss og skugga skapar fjölbreytileika og auðkennir ólíka 
nýtingarmöguleika og andrúmsloft. Sveigjanleiki og margvíslegir notkunarmöguleikar 
eru ráðandi. Hin ólíku rými; umferðarými, þátttökustofur, sköpunarrými, kaffihús, 
verkstæði og starfsmannarými, verða þannig öll hluti af heildstæðri upplifun hússins. 
Vegvísun verður augljós en um leið fjölbreyttur og spennandi hluti upplifunar 
Grófarhússins. 
Fyrir börn, sem sjá hlutina frá lægra sjónarhorni, er stiginn sem liggur upp í átt 
að ljósinu fullur fyrirheita um uppgötvanir og ævintýri. Svæði helgað börnum og 
fjölskyldum er á annarri hæð, svo að stuttir fætur þurfi ekki að ferðast langt. Þar 
upplifa börnin sig velkomin, á heimavelli, og hluti af samfélagi. Hönnunin virkar um 
leið róandi og hvetjandi fyrir börn til að staldra við og sökkva sér ofan í efni með 
gagnvirkum og örvandi samskiptum. Börnin fá næði og svigrúm til að upplifa flæði og 
taka sér fyrir hendur sjálfsprottna sköpun.   
Á þaki Grófarhússins, við ljósgjafa vitans, er þakgarður og útsýnisbrú, þar sem njóta 
má stórbrotins útsýnis yfir borgina eða fá sér hressingu. Fyrir þá sem heimsækja 
Grófarhúsið með þakgarðinn að meginmarkmiði, stendur valið á milli þessa að taka 
stiga eða lyftu beint upp, eða ferðast um miðrýmið og þræða sig í gegnum safnið. 
Í þakgarðinum geta notendur slakað á, hitt gamla vini eða eignast nýja, sokkið sér 
niður í hugsanir sínar, upplifað ný sjónarhorn, og látið sig dreyma.

Náttúruleg loftræstingBlágrænar ofanvatnslausnir

LEIÐARLJÓS



21

Tillaga 04
Höfundar:

GS teiknistofa 
í samstarfi við LBE

Louise Bassigny
Garðar Snæbjörnsson
Héloïse Bouju
Victor Bassigny
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Heilt yfir nær tillagan ekki markmiðum í áherslum dómnefndar né þeim áherslum sem fram koma í forvalsgögnum.  Greinargerð sem fylgir tillögunni 
gaf fyrirheit um spennandi og  framsæknar lausnir en sú sýn endurspeglast takmarkað í teikningum. Töluvert vantar uppá að tillagan sé nægjanlega 
sveigjanleg eða verði sá viti í miðborginni sem væntingar stóðu til um. 
Grunnmyndir og sneiðingar eru nokkuð íhaldssamar og skortur er á að hugmyndafræði nútímabókasafna endurspeglist í hönnun. Leynileiðirnar eru 
þó skemmtileg nýting á núverandi umferðarleiðum en annars er erfitt að sjá á teikningum hvernig húsið uppfylli markmið um ævintýri fyrir börn á 
öllum aldri. Aðalstigahús er aflokað sem gerir flæði milli hæða nokkuð stíft og þó húsið sé fært til upprunalegs horfs þá vantar uppá  að ný starfsemi 
endurspeglist í þeirri endurgerð.
Pakkhúsútlitið sem einkennir upprunalegt hús hentar illa markmiðum hins nýja bókasafns og líður því yfirbragð hússins fyrir tryggð  tillöguhöfunda við 
hið eldra útlit. Klæðningin er frekar einsleit og húsið fær á sig stofnanalegt yfirbragð.
Nokkuð íhaldssöm hönnun á bókasafni og ekki verður séð að starfsemi nútíma bókasafns endurspeglist í útfærslu á tillögunni. Sveigjanleika vantar í 
hönnun svo safnið geti orðið lifandi vettvangur og brugðist við breyttum þörfum notenda og starfsfólks.  
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