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Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er et vinnerresultat av en lukket internasjonal konkuranse i 2005.  
Prosjektet inkluderer en hoved konsertsal for 1.800 personer, en Øvelsessal 
for 450 personer  og en konferansesal for 750 personer. I tillegg er det 
kammermusikksal for 200 personer og to konferancesaler for 60 personer 
hver samt forskjellige møterom og et romslig messeområdet samt restauranter 
og kontorer.  Utformingen av bygget er inspirert av den dramatiske islandske 
natur. Naturen er en uendelig kilde av farger: fra glødende rød til indigo blå, med 
variasjoner fra et brølende hav med hvit skummende bølger til den glassaktig 
stille sjø. Konseptet for bygningen er å skape et krystallform med en rekke farger 
fra naturen omkring, dette gir betrakteren en kontinuerlig følelse av sanselige 
endring. Bygningen står alene som en monolitt, men gjenspeiler den skiftende 
himmel både i intensitet og farge avhengig av tidspunktet på dagen, været og 
årstiden. Solen vil fremheve detaljer i lys og skygge, og bygget vil både henvise 
til den varme gylne farger av glødende lava og til de isblå isbreer.  Glassfasadene 
er designet i samarbeid med kunstneren Ólafur Eliasson

Under prosjekteringen ble det lagt stor vekt på bruken av dagslys i alle forsaler og 
vrimlearealer da konsert og konferansesaler ikke hadde dagslys. Dette medførte 
store glassvegger men ble møtt med lav u-verdi på glass og gjenbruk av varme 
fra saler etc.  I tillegg ble det brukt sort betong bak glassfasaden som fungerer 
som varmelager i bygningen.  I bygget er det brukt gulvvarme med varmtvann fra 
geotermisk kraftverk som ellers i bygg og torg/gater i Reykjavik.

Informasjon

Prosjektets navn  ”Harpa” Konsert- og kongresssenter
Adresse   Austurhöfn, Reykjavík  
Byggherre  Portus ehf 
Arkitkekter  Batteríið arkitektar ehf og HLA a/s 
 
RIB,RIV,RIE  Ramböll as og Mannvit ehf
Akustikk   Artec
Entreprenør  ÍAV ehf

Brutto areal   46.000 m2 totalt
   28.000 m2 konserthus 
   18.000 m2 parkeringshus
Byggekostnad  28 milljarder islkr
Ferdigstillelse    4 mai 2011
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Miljøinformasjon

Energikilder  oppvarming og elektrisitet \ jord- og vannkraft
Energibihov  Strømbehov ca.113 kWh pr. år. Beregnet Strøm- 
   kapasitet 4870 A. Strømbehov 3.0 MW.
Gjennomsnittlig U-Verdi Alle fasader er kledd med lavenergiglass. Sør-
   siden av bygningen har en ventilert dobbelt-
   fasade. Samlet u-verdi for fasadene er 1,6  
   WkvmK. Quasibrick-fasaden yter noe bedre 
   (der blåses det inn varm luft).
Ventilasjon  Mekanisk. Ventilasjonssystemer og kjøkken-
   systemer har elementer for varmegjenvinning. 
Materialbruk  Bruk av lokale materialer. Hovedmaterialet i  
   bygningen er betong produsert av ingredienser  
   fra Island, islandsk basalt er brukt i gulvene, 
   og trepanelene er av standardmaterialer,  
   hovedsakelig fra Skandinavia.
Universell utformig  Det er lagt stor vekt på universell utforming i  
   atkomst, landskap og interiør.
Andre tilbak  Den mørke betongoverflatene i foajeen gir
   termisk masse, mens kontorene og   
   administrasjonene er lagt til nordsiden av  
   bygningen.
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Konsertsalen 

Som hjertet i bygningen, utgjør hoved konsertsalen det viktigste rommet i bygningen. 
Suksessen avhenger ikke bare av den arkitektoniske utformingen, men også av 
brukbarheten og samspillet mellom spesifikke elementer som akustikk, siktlinjer, møbler, 
innredning, ventilasjon og generell indre komfort. Hovedformålet for konsertsalen var 
å bygge et moderne, unikt og festlig konsertsal som var tilpasningsdyktig for en rekke 
arrangementer, blant annet konferanser. Salen er utformet i den tradisjonelle skoeske 
form og er omgitt av etterklangstid kammer. Salen inkluderer bla. orkestergrube som 
kan brukes i forbindelse med operaer og musikaler. Rødlig lakkert bjørkefiner er på 
vertikale flater, kullsvart eikeparkett og mørkerøde stoler minner besøkende på en 
glødende lava grotte full av lys, lyd og farge. Den varme, absorberende effekten er i 
kontrast til den mer prosaiske atmosfæren i vrimlearealene.  
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Øvelsessalen 

Øvelsessalen ligger mellom konsertsalen og konferansesal. Veggene er utstyrt med 
en lydabsorberende banner skjermet bak en semi-åpent panel slik at den fungerer for 
en rekke forskjellige akustiske moduser. Lysinstallasjonen i seksjonen mellom banner 
og panelet bærer en likhet til nordlyset og flimrende bevegelser av lyd frekvensene i 
musikken. Stor glass vegg mellom øvelsessal og den tilstøtende foaje vil slippe inn 
dagslys. Samtidig gir det publikum mulighet til å se øvinger fra foajeen. Salen er fullt 
utstyrt for all konferanse behov, og den er egnet for gala forestillinger og mottagelser 
med stor takhøyde og nordlys tema.
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Harpa - Parkeringshus

Parkeringshus

Ved planlegging av garasjen ble det sett på som et viktig punkt at denne vil 
fungere som et entre til Harpa musikk- og konferansehall for mange av de 
besøkende. Det ble derfor lagt vekt på å tilrettelegge for behagelige og lyse 
lokaler hvor gjester føler seg velkomne. Av den grunn ble det valgt å benytte noe 
sterkere belysning enn det minimumskravene tilsier, og å bruke friske farger og 
lette materialer bestemt i kontrast til betong for å øke brukernes trygghetsfølelse 
og for å oppnå en bedre trafikkflyt. 
Det ble valgt å dele opp garasjen i soner med forskjellige karakteristiske farger.

Arkitkekter  Batteríið arkitektar ehf og HLA a/s
Andre rådgiver:  
RIB   Hnit hf
RIV, RIE   Verkis
Brannteknik  Mannvit hf
Prosjektleder  Mannvit hf
Entreprenør  ÍAV ehf


