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Meginmarkmið höfunda
Að framkalla byggingu sem hæfir sem táknrænt kennileiti.
Að uppbygging lóðarinnar taki mið af hugmynd og yfirbragði kennileitisins
Að byggingin endurspegli í efniskennd og útfærslum hugmynd kennileitisins
Að innra skipulag og gæði íbúða sé í samræmi við áherslur á gæði ásýndar og yfirbragðs hússins.
Að aðkoma, landmótun og frágangur lóðar styðji við og styrki kennileitishugmynd höfunda.

Hugmynd
„Varða“ sem lóðin er kennd við er e.t.v. þekktasta form kennileita hérlendis. Fyrst og fremst e.t.v. sem leiðarvarða 
svo rata mætti milli staða og sem landmerki. Einnig gjarnan sem kennileiti til þess að marka ákveðinn stað sem 
minnisvarða um einstakling eða atburð.  Þá voru vörður einnig gjarnan hlaðnar sem s.k. eyktarmörk svo lesa mætti 
hvað tímanum leið skv. hinni fornu þriggja stunda skiptingu dagsins hjá fyrri tíðar fólki. Ef vel er leitað má því finna bæði 
dagmálavörður, hádegisvörður, nónvörður, miðaftansvörður og fleira í líkum dúr víða um land.

Hugmynd höfunda byggir á væntingum verkkaupa til byggingar sem kennileiti á Urriðaholti og á „vörðunni“ sem 
fyrirmynd og kennileiti.

Uppbygging
Uppbygging hússins og skipulag skiptist þannig í skýrt afmarkaðar einingar sem raðað er saman líkt og vörðuhleðslu 
upp hæðina bæði í plani og sniði. Einingarnar mynda ramma um hverja íbúðareiningu. Saman mynda einingarnar 
úthliðar vörðunnar og mætast syðst í hæstu einingunni.
Bygging myndar þannig samhverfa ásýnd sem er eitt helst einkenni margra sterkra kennileitisbygginga. Til þessa hefur 
engin bygging á Urriðaholti þess geómetrísku ásýnd.

Kjarni vörðunnar er aðalaðkoma og sameign byggingarinnar fyrir miðju milli austur- og vesturarma vörðunnar.  
Sameignin og aðkoman er björt og rúmgóð sem gert er ráð fyrir að nýta megi til samveru og óformlegra funda íbúa á 
hæðum. Þaðan er gott útsýni til norðurs og jafnframt góð skermuð aðkoma að hveri íbúð.  Hugmynd er um að koma fyrir 
stærra holtagrjóti innanhúss á völdum stöðum í sameigninni til að tengja við holtið og lóðafráganginn og vörðuhleðsluna. 
Þá verði sameignin innanhúss meðhöndluð líkt og veggir utanhúss.

Byggingin fylgir stefnu og byggingareit deiliksipulagsins í hvívetna, en einstaka svalahorn fer örlítið útfyrir reit sbr. 
skýringar á þakmynd.

Lóðin, bílgeymsla og stæði
Lóðin verður að sama skapi löguð að fyrra formi og gerð sem náttúrulegust.  Hæðarmunur verður tekinn á köflum með 
holtagrjóti úr lóðinni og yfirborð lagt lyngtorfi þar sem ekki verða skipulögð leiksvæði eða nærsvæði íbúða á jarðhæð. 
Kolefnissporið unnið til baka með ríkulegri trjá- og gróðurrækt sbr. meðfylgjandi þrívíddarmyndir. Byggingin - „Varðan“ - 
standi þannig líkt og á óhreyfðu holtinu.
Bílastæðum hefur verið snúið lítilleg á reitnum og „rétt af“ til þess að snúa enn betur gagnvart aðkomuhlið hússins.
Í þessari hugmynd hefur bílageymslu verið komið fyrir á annan hátt en lagt er til í deiliskipulagi.  Bílgeymslunni er hér 
skipt í tvær átta bíla einingar og haganlega komið fyrir undir sitthvorri íbúðarálmunni að austan og vestan. Þannig næst 
mun betri nýting á jarðhæðinni bæði hvað jarðvinnu og uppbyggingu varðar sem og þéttari tengsl við sameign.  Þá 
verður fótspor byggingarinnar á lóðinni allt að 25% minna og hlífir lóðinni að suðaustanverðu sem annars hefði verið 
lögð undir sjálfstæða bílgeymslu.  Það er í takt við hugmyndina um uppbyggingu „Vörðunnar“ og að aðliggjandi lóðin 
haldi sem mest náttúrulegu formi og yfirbragði allt um kring eins og frekast er kostur.
Jafnframt höfum við lagt til að ekki verði gerð íbúð á jarðhæð. Teljum það óhagstæða staðsetningu nyrst og neðst í 
reitnum þétt upp við bílastæðin ofanjarðar. Auk þess sem engin bein tengsl eru á jarðhæð við almenna götu eða umferð 
í hverfinu.  Jarðhæðin verður þess heldur gerð lifandi með góðri nýtingu og opnun að jarðhæðinni fyrir farartæki íbúa af 
öllum gerðum bæði bíla, kerrur, vagna og hjól ofl.
Verkkaupi hefur áhuga á að skoða þann möguleika að fjölga stæðum í kjallara t.d.með viðbótar kjallara undir 
bílastæðum á lóð.
Bílastæði verða hellulögð og afmörkuð með lágum stoðvegg að gönguleið framan við húsið. Í veggnum verður 
lágstemmd lýsing en auk þess lagnir fyrir rafhleðslu að hverju stæði. Samskonar veggur er með bílstæðum við 
lóðarmörk með rafhleðslumöguleika, en veggur hærri sökum fallhættu.

Hjólageymslur í fjölbýli eru mun mikilvægari nú í dag með aukinni notkun reiðhjóla og þá ekki síður með tilkomu rafhjóla 
af ýmsum gerðum. Gott aðgengi að þessum geymslum og öryggi m.t.t. verðmæti þessara nýju farskjóta skiptir miklu.  
Sérstök áhersla hefur verið lögð á þetta atriði með góðu og skýru aðgengi að hjólageymslunum beint að utan í gegnum 
bílgeymslu að læsanlegri hjólageymslu, en einnig í gegnum sameign ef þess þarf með. Stærð hjólageymsla miðast við 
skilmála deiliskipulags og er tvískipt,  tengd hvorri bílgeymslunni fyrir sig til að auðvelda aðgengi, umsjón og eftirlit.

Efnisval 
Efnisval byggingarinnar utanhúss styður undir hugmyndina um „vörðuna“.  Veggir einangraðir að utan á hefðbundinn 
hátt og klæddir steinflísum af misjafnri gerð, áferð og litbrigðum líkt og varðan sem byggir á mislitu og misstóru grjóti. 
Einingarnar sem mynda „hleðsluna fá þannig hvort sinn karakter.  Hér er miðað við tvenns konar áferð.
Veggir í innanhúss í sameign verða flíslagðir á sama hátt til þess að gefa sameigninni sama karakter og utanhúss 
Gluggar og hurðir verða ýmist ál eða ál/timbur eftir staðsetningu og reiknuðu álagi. Skjóllokanir á svölum verða 
rammalausir, opnanlegir glerflekar á brautum. Þá er corten-stál möskvanet sem uppbrot á svölum og sem uppistaða 
fyrir klifurjurtir.
Miðað er við að styðjast við Svansvottun byggingarefna eins og frekast er kostur.

Íbúðir
Rík áhersla er á hönnun fjölbreyttra íbúða þar sem áhersla er á birtu og útsýni. Ríflega 50% íbúðanna hafa þannig birtu 
og útsýni á þrjár hliðar og 5 íbúðir hafa auk þess þaksvalir
Gert er ráð fyrir að skila öllum íbúðum með skjóllokuðum svölum og svalir því hannaðar sem hluti heildarásýndar 
hússins.
Fyrstu 3 hæðirnar (2.,3. og 4) eru byggðar upp á sama hátt, 7 íbúðir á hverri hæð.  5. hæðin stallast inn og uppá við þar 
eru 5 íbúðir alls og tvær þeirra með góðum þaksvölum. 6. hæðin stallast enn inn- og uppávið. Þar eru þrjár íbúðir allar 
með þaksvölum, en syðsta íbúðin hefur beint aðgengi upp á þakið ofan við um stiga í miðju íbúðar. Þá er möguleiki á 
sameiginlegum þakgarði yfir sameign.
Húsið verður væntanlega af dýrari gerðinni og því eldri ráðsettari kaupendur líklegri. Íbúðir miðast við það og eru því af 
stærri gerðinni.  Skipulaga allra íbúða miðast við skýra skiptingu milli herbergjaálmu og opins alrýmis stofu borðstofu og 
eldhús. Í öllum íbúðum er því einfaldur möguleiki á að fækka um herbergi og stækka alrýmið komi til þess.
Allar íbúðir hafa sjálfstætt eða sérafmarkað þvottahús.

Gerð: Stærð: Herbergjafjöldi: Fjöldi íb.:
Íbúðargerð 1 105 m² 3 herbergi 1
Íbúðargerð 2: 89 m² 3 herbergi 14
Íbúðargerð 3: 163 m² 4 herbergi 6
Íbúðargerð 4: 134 m² 4 herbergi 3
Íbúðargerð 5: 164 m² 5 herbergi 2
Íbúðargerð 6: 138 m² 4 herbergi 1
Íbúðargerð 7: 165 m² 4 herbergi 2

Íbúðir undir 90 m² =14 stk
Íbúðir yfir 90 m² =15 stk
Heildarfjöldi íbúða = 29 stk

Bílastæði
Stæði í bílgeymslu eru 16 - Bílastæði á lóð 41 (29 + 12)
Bílastæði eru því alls 57 stk - (möguleiki á 2-3 til viðbótar)

Byggingamagn
Lóðarstærð: 5790 m2
Heildar byggingamagn íbúða:   4930 m² Heimilað 5100 m²
Heildar byggingamagn bílgeymslu: 710 m² Heimilað 526 m²
Heildarbyggingamagn:   5620 m² Heimilað 5626 m²
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HOLTIÐ FLÆÐIR SAMAN VIÐ BYGGINGU
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ÚTFÆRSLA ÍBÚÐA HÁMARKAR 
NÝTINGU SÓLAR
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SVALIR OG STOFUHLUTAR ÍBÚÐA KLÆDDIR 
JARÐLITAÐRI STEINKLÆÐNINGU
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MEGIN HÚSHLUTAR KLÆDDIR GRÁTÓNA 
STEINKLÆÐNINGU TIL BLÆBRIGÐAMUNA
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ÞAKGARÐAR
MÖGULEIKI Á SAMEIGINLEGUM GARÐI YFIR SAMEIGN 
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“CORTEN-STÁL” MÖSKVANET SEM UPPBROT Á SVÖLUM.
EINNIG ÆTLAÐ SEM UPPISTAÐA FYRIR KLIFURJURTIR
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GRÆN SVÆÐI & ÞÖK STEINKLÆÐNINGAR

JARÐLITIRSAMEIGN

CORTEN-STÁL

LANDMÓTUN
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VARÐAN Á HOLTINU MEÐ HOLTGERÐRI LÓÐINNI OG URRIÐAHOLTSSTRÆTI Í BAKGRUNN
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HORFT TIL AUSTURS AÐ VÍFILSSTAÐAHLÍÐ OG HEIÐMÖRK
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HORFT AÐ AÐKOMU OG AÐALINNGANGI
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SUÐURHLIÐ Á SÓLRÍKUM SUMARDEGI
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SUÐURSVALIR SEM HÁMARKA NÝTINGU SÓLAR


