
Ofanleitiskapella Vestmannaeyjum.

Landnúmer: 161620 Staðgreinir: 99990080
Sagan.
Ofanleiti er gamall kirkjustaður fyrir íbúa Vestmannaeyja á fyrri öldum. Talið er að þar hafi fyrst verið reist kirkja á þrettándu
öld. Var það þá þriðja kirkjan sem talið er að hafi verið byggð í Vestmannaeyjum. Fyrir voru kirkjur á Hörgseyri og Kirkjubæ.
Prestsetur var á Ofanleiti fram á miðja tuttugustu öldina þó kirkja væri þar ekki eftir 1850 en þá var hún rifin. Eftir byggingu
Landakirkju sem varð þá og er ennþá aðal kirkja Vestamannaeyinga var kirkju Ofanleiti breytt í kapellu eða bænhús.
Ummerki um hús og grafreiti mátti sjá á Ofanleiti fram undir það er stækkun flugbrautar gekk yfir þann hluta Ofanleitis sem
geymir alda gamlar og löngu gleymdar grafir.
Árið 1981 var arkitektinn og innfæddi Vestmannaeyingurinn Högna Sigurðardóttir fengin til gera hugmynd af kapellu í
Ofanleiti. Högna er búsett og starfandi arkitekt í París. Hugmynd hennar er sótt til umhverfisins sem eru nálægar eyjar og
lega landsins ásamt tengsl við gömlu torfbæina sem meira og minna voru feldir inn í landslagið. Með hallandi, lágum og
dimmum göngum er reynt að auka tengslin við þá birtu sem kemur inn sem ofanvarp úr turni á kapellu,  göngum og í
skrúðhúsi.
Aðkoma og skipulag.
Aðkoma að kapellu er eftir hallandi landslagi á móti vest-norð-vestur með sýn á eyjarnar sem eru hluti af fyrirmyndum
byggingarinnar. Byggingu má skipta í tvo hluta þ.e. útikapellu og innikapellu með anddyri, fatahengi, salerni göng og
skrúðhúsi til viðbótar kapellusal. Undir salerni, fatahengi, göngum og kapellu er tæknirými með sér inngang þar sem lofthæð
um 2,0 m.  Klukkuturn er við inngang í kapellu sem tengist veggjum sem afmarka útikapellu. Þegar inn í anddyri er komið þá
taka við lág dimm göng inn í kapelluhús. Gólf á þessum göngum sem og þak hallar um 2° inn að kapellu, við enda gangna er
lítill turn með þakglugga. Turnar eru einnig á kapellu og skrúðhúsi. Gluggar eru á toppum þessara turna ásamt litlum
þakgluggum á salerni og fatahengi, eru þetta einu gluggarnir sem eru á húsinu. Ekki er gert ráð fyrir gluggum í útihurðum. Í
kapellu er gert ráð fyrir sætum fyrir 42 í stóla. Gert er ráð fyrir LED lýsingu í úrtökum neðst í veggjum. Á vesturvegg í kapellu
verður í þessi úrtök einnig settar ristar fyrir innblástur á fersku lofti frá loftræsikerfi sem kemur frá tæknirými undir kapellu.

Byggingarlýsing:
Sökklar, botnplata, útveggir, berandi innveggir, milliplata og þakplata eru staðsteypt með járnbentri steinsteypu.
Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á klöpp og eða þjappaðri hraunfyllingu. Gólfplata í kjallara er staðsteypt 150 mm.
vélslípuð og eða með gólfílögn, með halla að niðurföllum. Botnplata, og sökklar eru einangraðir með 50 mm einangrun.
Útveggir eru byggðir upp sem samloka þannig að burðarkjarni þeirra er 180 mm, innan á hann kemur innsteypt 80 mm
steinullareinangrun 125 kg/m³, innan á einangrun er staðsteypt kápa 70 mm. Allir veggfletir eru sjónsteypa. Yfirborð veggja
er mótað eftir standandi borðaklæðningu í mótauppslætti. Steyptir veggir, handrið og súlur utanhúss eru með
sjónsteypuáferð sem mótuð er með standandi óheflaðri borðaklæðningu, borðabreidd 6“ (150 mm). Hring á súlum skal
mynda með minni renningum úr óhefluðu efni til að fá hringlaga form súlunnar.
Þak er staðsteypt 160 mm plata sem einangruð er að ofan með 200 mm steinull rúmþyngd 150 kg/m³ sem yfir kemur þrefalt
lag af pappa. Ofan á papplög kemur takkadúkur sem er hluti af Veg Tech kerfi fyrir grasþak sem er efsta yfirborð. Yfirborð
þaks og manar við kapellu skala valið með hliðsjón af gróðri í umhverfi Ofanleitis. Vatnshalli þaksins verður myndaður við
steypu á þakplötum. Vanda skal sérstaklega við niðurföll. Niðurföll verði sérsmíðuð úr áli sem og niðurfallsrör.
Undir húsinu er tæknirými (lagnakjallari) með sér inngangi. Þar verður fyrir komið öllum frárennslis- og loftræsilögnum. Gert
er ráð fyrir að upphitun í kapellu verði með gólfhita með stórnbúnaði í lagnakjallara . Öll inntök fyrir vatn, rafmagn og síma
koma í lagnakjallara. LR táknar loftræsing. GN táknar gólfniðurföll.
Kapella, fatahengi og salerni eru loftræst með vélrænni loftræsingu eftir því sem við á.
Bílastæði.
Gert ráð fyrir 14 bílastæðum á lóð við húsið ásamt einu sérmerktu stæði fyrir fatlaða.
Við bílaplan verður skýli fyrir sorptunnur og nauðsynleg lýsing.
Kólnunartölur.
U-gildi útveggja 0,40 W/m²K
U-gildi þaks              0,19 W/m²K
U-gildi útveggja lagnakjallara 0,40 W/m²K
U-gildi botnplötu 0,30 W/m²K
U-gildi hurða 2,00 W/m²K
U-gildi vegið meðaltal (vegfletir, gluggar og hurðir) 0,85 W/m²K
Stærðarmál.
Brúttó flatarmál lagnakjallara. 175,6  m²
Brúttó rúmmál lagnakjallara. 430,4  m³
Brúttó flatarmál Kapellu. 211,2  m²
Brúttó rúmmál Kapellu. 846,2 m³
Lóðarstærð. 14393 m²
Nýtingarhlutfall. 0,015
Fjöldi bílastæða á lóð. 14 stk.
Brunavarnir.
Kapellan er eitt brunahólf sem og lagnakjallari. Tveir útgangar eru á kapellu. Slökkvitæki og brunaviðvörunarkerfi tengt
stjórnstöð er í kapellu. Samtengdir reykskynjarar við kerfi verða í lagnakjallara. Búnaður til viðvörunar vatnsleka eða
vatnssöfnun í lagnakjallara tengist einnig kerfi.
Hljóðvist.
Í sal Kapellu skal ómtími ekki vera meiri en 1,5 sek. Hljóðvist samkv. ÍST 46
Loftræsikerfi.
Loftræsikerfi í kjallara skal hannað og uppsett með hliðsjón af kröfum um hljóðvist í húsnæði og þannig að hvorki innblástur
né útsog hafi áhrif á starfsemi húsnæðis og eða skaði yfirbragð byggingarinnar. Inntök fyrir ferskt loft eru í innsteyptum
stokkum í stoðveggjum fyrir klukkuturn, inntök í minnst 2,2 m hæð frá frágengnu gólfi. Útblástur frá kerfi er í jarðvegsbrunn
með rist sem falin er á lóð.
Aðgengi fatlaðra.
Allur frágangur á bílastæði og göngustíga frá bílastæði skulu þannig hannaðir og frágengnir að ekki skapist vandræði fyrir
aðgengi fólks í hjólastólum. Aðgengi innan kapellu fyrir hjólastóla á að vera tryggt sem og aðgengi að neyðarútgangi. Gert er
ráð fyrir að stígar og plön séu með upphitun til að tryggja aðgegni og öryggi.
Grátt vatn.
Í lagnakjallara er möguleiki á uppsetningu tanks fyrir söfnun á gráu vatni til sparnaðar í vatnsnotkun sem nýta má á salerni
og til sjálfvirkrar vökvunar á þaki og mön. Gefur þetta möguleika á vistvænni hönnun og sjálfbærni.

Skuggi á afstöðumynd og þrívíddarmynd eru
settir upp miðað við Ofanleiti í Vestmannaeyjum
22. júní 2011 kl 19:00.
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Magnús Sigfússon
Jörfabakka 26 109 Reykjavík
8626342
230356 - 3439
magnussig08@ru.is
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