
Vitavegur vindur uppá sig 
í átt að ljóstoppnum

Frjálst flæði fólks er á 
Vitavegi en utan hans 
má finna fjölbreytt 

kyrrsvæði

Samfélagshús fyrir öll

Innblástur, sköpun, þátttaka

Ganga í bæinn, ná áttum 
og halda á vit ævintýranna

Fastur kjarni fyrir miðju 
er vegvísirinn og eykur 
hringflæði án nokkurra 

botnlanga *

Upplýsandi kennileiti og 
auðvelt aðgengi

Grunnhugmynd hæða: 
aukinn sveigjanleiki skapar 

fjölbreytt kyrrsvæði *

Afmörkuð græn svæði
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Vitavegur
Orðaleikur veitti höfundum innblástur að 
veginum sem eykur vit. Vegurinn býður 
vegfarendur velkomna og leiðir uppí 
hæstu hæðir. Á ferðalaginu eykst skynvit, 
þekkingarvit og menningarvit gesta.

Menningar- og samfélagshúsið sem efstu 
hæðirnar skína líkt og ljósviti í umhverfinu 
býður öll velkomin. Hugmyndafræðin er 
nýstárleg, einföld og byggist á notandanum. 
Honum er veittur innblástur, gefin tækifæri til 
sköpunar og þátttöku á lýðræðisvettvangi til 
framtíðar.

Vöruhúsið, lífæð Íslendinga, áður staðsett við 
standlínu Reykjavíkur, tók á móti þekkingu 
og menningu fjarlægra landa og flutti til 
heimamanna, mun enn sinna sama hlutverki í 
breyttu sniði um ókomna tíð. 

Atriði merkt með * 
hafa verið uppfærð

*



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.
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Á vit ævintýranna

Sneiðing  1:100 *



010203/18

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

*



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



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



Endurnýting hillna með nýjum hliðum

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

*



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
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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

*



Vöruhús með lóðréttan strúktúr Viðbættar hæðir Lifandi félags- og samkomuhús *
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Ásýnd norðurhliðar hefur einkennandi 
skírskotun til liðinna tíma. Húshliðin er 
færð til fyrra horfs. Gluggaröð þriðju 
hæðar er stækkuð til muna svo megi 
njóta stórfenglegs útsýnis yfir Esjuna. 
Með stórum gluggum aukast tengslin 
milli vegfaranda og þess sem gerist 
innanhúss. 

Endurheimt fyrra útlit

Útlit Geirsgata 1:100 *

1980 - 1990

Gluggadýpt aftur 
sú sem áður var Deili í útvegg

2022

1933-1940 1970 Kaflaskil 

gluggakarmur

núverandi veggur einangrun og múrhúð



Mögulegar tengingar * Horft af þaki Viti
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Hugmyndin auðlesin í útliti

Útlit Grófin 1:100 *

Húshliðin er færð í upprunalegt 
horf, með auknum opnunum þar 
sem Vitaveginum er fylgt í gegnum 
bygginguna. Á þessari hlið mætast 
léttleiki nýrrar klæðningar og formfastur 
strúktúr liðinna tíma.

Múrhúð 

Tært gler

Hvítt gatastál

Viðarloft 

Stálgluggar 

Léttleiki 

1945



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 *
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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
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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



Skynjað & skapað

NGrunnmynd 3. hæðar  1:100 *
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Hér fá skynvit unga fólksins útrás. Komið er 
upp Vitaveginn vestan megin og þar við raðast 
rými til sköpunar. Bókakostur liggur að mestu 
við vestur- og suðurhlið. Fjölbreytileg setsvæði 
má finna um alla hæðina.  Lagt er til að 
strengja fiskinet í alrými við Vitatorg þar sem 
má liggja og slaka á. 

Myndbandssafn má finna við austurhlið ásamt 
svæði til myndsýninga. Gólfsíð tjöld eru notuð 
til afmörkunar og hljóðdempunar svo bæði 
megi ærslast og lesa í ró og næði. 

Skynjað & skapað
3. hæð 

Skjátjald Velúr gólfsíð tjöld Hangið

upplýsingaborð

sjálfsafgreiðsla

lestrarborð

myndbandasafn 
staðsett í þrepum

tónlist

hlustunarsvæði

stafrænir miðlar

hlustunarsvæði

áhorfsrými

námssvæði 

námssvæði 

hópvinna 

hópvinna 

lesrými

hópvinna 

hópvinna 

bókakostur 
ungmenna

bókakostur ungmenna

myndasögur
bókakostur ungmenna

bókakostur ungmenna

opið leikjasvæði

námssvæði 

tímarit ungmenna

smiðja sköpunarrými

leikjarými hlaðvarp/upptökuver

lesrými

lesrými

hangs

föndur

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

kyrrðarsvæði 

tímarit

fatahengi/kaffistöð

bókakostur

Skjátjald í áhorfsrými

stigagangur B

handavinna/
færanleg söfn

stigagangur A

salerni

salerni
fyrir 

starfsfólk

salerni fyrir 
hreyfihamlaða

& skiptiaðstaða

bruna-
stúka

stigagangur C

salerni fyrir 
starfsfólk

salerni

stigagangur D

bruna-
stúka

ræsting

bókakostur 
ungmenna

munaskápar 

geymsla/
bókalyfta

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
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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
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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



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


