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Uppbygging - efnisval
Með uppbyggingu og efnisvali er  miðað við að bygging og umhverfi fái hlýlegt, en sígilt
nútímalegt  yfirbragð.  Gestir golfskálans skynji sterk tengsl milli innra og ytra
umhverfis.  Byggingin er að hluta grafin inn í jarðveg á milli klapparásanna.   Þar eru
útveggir staðsteyptir en einskonar burðarskífur ganga upp og “markera” útlit hússins.
Stálbitar undir salargólfi tengjast steyptum“miðkjarna”- burðarstólpa og útveggjum.
Milli-gólf er staðsteypt.  Undir sölum er gólf steypt eða létt timburgólf,  borið af
“kertobitum”.   Þak er úr léttum einingum og spannar milli langveggja (skífur) hússins.
Samspil ljósra pússaðra eða steinaðra  veggflata við glerfleti og viðarklæðningu á
völdum stöðum  gefur hlýlegt yfirbragð.  Gluggar eru almennt dökkir, álklæddir
viðargluggar olíubornir að innan.  Að flestu leiti er um hefðbundið og hagkvæmt efnisval
innanhúss að ræða.  Miðkjarni er klæddur dökkum náttúrusteini (flísum) en stoðveggur
í ”rofi” gæti verið úr tilhöggnu grágrýti með raflýsingu á völdum stöðum.  Slitsterkar
flísar eru á innri gönguleiðum er mæta olíubornu viðargólfi í veitingasölum.  Almennt eru
loft niðurtekin.   Í veitingasölum er hærra til lofts þar sem komið er fyrir valinni
raflýsingu og tæknibúnaði í samræami við notagildi þeirra.  Markmið er að efnisval
stuðli að léttu viðhaldi til aukinnar hagkvæmni.

Rýmisáætlun samantekt
Veitingasalur, setustofa, föt og geymsla                      280
Eldhús og tilheyrandi rými                                            100
Skrifstofur og fundaraðstaða                                         71
Snyrtingar                                                                      48
Búningsaðstaða með böðum                                       115
Golfbúð, föt og  geymsla                                                53
Golftækja og kerrugeymsla                                          125
Púttvöllur og félagsaðstaða                                          152
Tæknirými, ræstiherbergi og sorpgeymsla                     70
Umferðarrými    ca. 25%                                               253
Veggir                ca. 10%                                              127
Heildarflatarmál byggingar                                         1394


