
HUGSTÆÐA









Andrea Sif HIlmarsdóttir





Listaháskóli Íslands
BA // Arkitektúr
2018

Leiðbeinendur
Anna María Bogadóttir
Krisján Örn Kjartansson
Andri Gunnar Lyngberg





Að nema stað
Ferli
Fyrsta yfirferð
Önnur yfirferð
Þriðja yfirferð
Lokaþróun
Fjórða yfirferð
Niðurstaða
Uppsetning á Kjarvalstöðum
Lokaorð

1-13
14-27
28-29
30-31
38-39
44-47
48-49
50-67
68-69
70-71



Hveragerði 

Útskriftarverkefni 3. árs nema í byggingarlist vorið 2018 
08.01.2018 - 23.04.2018 

N63° 59’ 56.297” W21° 11’ 16.853” 



1

Að nema stað 

Allt byrjaði þetta seint í desember. Dagurinn rann upp og 
eftir erfiða síðustu daga í skilum á BA ritgerð þá heltók 
stressið og tillhlökkunin mann um það hvert og hvar 
útskriftaverkefnið væri. 

Við mætum í tíma og við blasir mynd upp á skjá og 
landafræðihnit. Það tók okkur nokkurn tíma að átta okkur 
en svo rann það upp fyrir okkur HVERAGERÐI.

Fram komu blendnar tilfinningar, en við tók virkilega 
spennandi ferðalag. 
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Uppruni Minninga
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Að nema stað

Verkefnið hófst á 2 vikna rannsókn á staðnum. Að sjúga upp 
allar þær upplýsingar sem fyrir væru og komast að öllu.

Það allra fyrsta sem ég gerði var að spurja okkar nánustu 
hvernig tengingar það hafði við Hveragerði og hverjar 
minningarnar væru. 

Flestir svöruðu með dásamlega fjölskyldu
sunnudagsrúntinum í Eden eða góðar minningar úr tívolíinu 
og síðan auðvitað heilsubælið.
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Að nema stað

VIð nemendurnir í bekknum fórum og gistum eina nótt 
í Hveragerði. Við rannsökuðum staðinn og reyndum að 
upplifa eftir bestu getu hvernig það er að vera innfæddur.

Að lokinni 2 vikna rannsóknarvinnu var sett upp sýning með 
þeim upplýsingum sem okkur fannst lýsa Hveragerði best.

Það sem var einkennandi úr þeirri sýningu voru nokkrir 
þættir:

Gróðurhúsin og birtan frá þeim
Varmá
Öll flóran af mismunandi jarðveg
Hverir
Jarðskjálftar
Listamannasaga bæjarins
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Hlutir úr gróðurhúsum í niðurníslu, vatnsrör, dauð grænmetisplanta, reipi, gler og 
röratengi.

Myndband af hverum og fossi í varmá.



Mosi

Grænþörungur

Grófur leir

Leir
Brennisteinskísill

Kísill - Borholuútfelling

Grænþörungur á hverahrúðri

Kísill - Hveraútfelling

Hverahrúður

Basalt
Brennisteinn 
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Paprika ræktuð í Hveragerði

Banani ræktaður í Hveragerði

Gúrka ræktuð í Hveragerði

Njóli

Gúmmíplöntulauf

Gráfíkjutré

Tófugras
Strá

Hveravatn með leir

Hematít leir

Ferskvatn úr Varmá

Hveravatn
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Að nema stað  - Rannsókn

Áður en rannsóknin átti sér stað þá var það eina sem ég 
vissi um Hveragerði að þar sé ræktað grænmeti og mikið 
væri af hverum. En það sem kom mér mest á óvart er hvað 
Hveragerði hefur mikið uppá að bjóða sem fáir vita af.

Samanber Hveragarðinn sem er í niðurníslu. 
Öll blómaframleiðslan sem fer þar fram.
Bjórverksmiðja.
Náttúrufegurð.
Og síðast en ekki síst stærsta bananaræktun í Evrópu.

Bananarnir og útópían í kringum þá er eitthvað sem ég tók 
mikið inní mína rannsóknarvinnu. 

Tilfinningin að koma inn í gróðurhúsið með bönununum 
og öðrum framandi plöntum var ólýsanleg.
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Að nema stað  - Rannsókn

Eftir mikla upplýsingasöfnun og dvöl á staðnum var ég búin 
að komast að ýmsu. 

Eftir jólafrí fengum við síðan að vita hvert viðfangsefnið 
okkar ætti að vera. Við tók annað stressmikið augnablik, að 
fá að heyra hvert stefnan skildi vera tekin. 

Skjárinn varð upplýstur með nýrri mynd og undirtitli 
“ART RESIDENSÍA” skildi það verða. 
Skilyrðin sem við fengum voru þau að húsnæðið ætti að 
vera fyrir 3-12 manns. Að öðru leyti vildu kennararnir að við 
myndum sjálf móta prógrammið og velja okkur stað sjálf 
innan Hveragerðis. 

Flest okkar komu af fjöllum og skildum við ekki alveg eða 
vissum ekki um hvað þetta snérist eða væri.
Við tóku erfiðir rannsóknadagar af einhverju sem við 
þekktum ekki vel sjálf og þurftum við því að leggjast 
í mikla rannsóknavinnu saman til að átta okkur á 
hlutunum til að geta valið okkur stað og byrjað ferlið.



CIRCUS
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Ferli

Ég fór aðeins öðruvísi leið að þessu en margir aðrir þar sem 
ég geymdi það mjög lengi að velja lóð þrátt fyrir mikinn 
þrýsting frá kennurum að finna mér stað. Ég vildi byggja 
þetta á sterku concepti og velja staðin út frá conceptinu 
sjálfu og það sem hentaði því sem best. 

Ég kemst snemma að því að mig langi að vinna með 
þessa útlanda tilfinningu, gömlu minningar sem fólk á um 
Hveragerði og allan þann leik og gleði sem sagan hefur. 

Svo urðu til þessi stikkorð:

Litir – upplifun – minningar – súrrealískt

Og út frá þessu ferli komst ég að þeirri niðurstöðu að Sirkus 
væri fullkomið concept.
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Ferli

Eftir að ég fann útúr því að sirkus yrði mitt viðgangsefni 
fannst mér alveg borðliggjandi að vera á gömlu Eden 
lóðinni og jafnvel tívolí lóðinni líka. 

Svo við tók önnur rannsókn um lóðina
Og enn önnur á því hvað Sirkus á Íslandi væri.

Í framhaldinu vöknuðu margar spurningar, hér má sjá 
nokkrar úr skissubók síðan 30. janúar 2018:

Er eitthvað sameiginlegt?
Hversu margir?
Hvað þarf?
Hver er ósk þeirra?
Torg?
Búa til tengingu við húsin í götunni?
Saga reitsins?
Kortleggja?
Styrkja bæjarfélagið?

Fabúlera!

Við tók vinna við að svara sem flestum þessum spurningum 
auka annarra til að komast að því hvers kyns hús hentaði 
sirkus.



Afstöðumynd 1:1000

Listasafn Árnesinga

Leikfélag Hveragerðis

Eden rústir
Bragi Ein ars son garðyrkju fræðing ur stofnaði garðyrkju stöðina Eden í Hvera gerði 1958 og rak hana þangað 
til hann lést árið 2006. Húsið var tæplega 12.000 fermetrar. Eden var helsta kenni leitið í Hvera gerði og helsti 
sam komu staður bæj ar ins. Í hug um margra var Eden fast ur punkt ur í til ver unni, hluti af helg inni eða frí inu en 
það komu allt að 500 þúsund gestir á ári í Eden. Það var því sorglegt þegar að Eden brann árið 2011. Útskorna 
útidyra tréhurðin hélst heil og var hún gefin til Rósagarðsins nokkrum árum seinna. Til stendur nýtt deiliskipulag 
á reitnum þar sem eiga að koma íbúðir og verlsanir. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/07/23/eden_addrattarafl_med_allt_ad_500_thusund_gesti_a_a/
http://www.ruv.is/frett/rosagardurinn-faer-hurdirnar-ad-eden

Tívolí rústir
Tívolíið opnaði árið 1986 og lokaði 1994. Húsnæðið var sér gert fyrir tívolí starfsemina og var um 
6000 fermetrar með 20 metra lofthæð sem rúmaði um 3000 manns. Ný tæki voru keypt á hverju 
ári og mikið lagt upp úr endurnýjun. 
Hús tívolísins var fjórum árum síðar selt og flutt í Rangárvallasýslu þar sem það er nú notað 
sem hesthús. Eftir stendur steyptur grunnur af húsunum tveimur ásamt gokart brautinni þar við 
hliðiná. 

http://www.ruv.is/frett/ris-og-fall-tivolisins-i-hveragerdi
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1286462/
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Ferli

Ég fór í mikla upplýsingasöfnun um lóðirnar tvær og 
umhverfi þeirra.

Ég komst að því að við hlið Eden lóðarinnar er núverandi 
leikhús Hveragerðis og Listasafnið. 

Leikhúsið á sér mjög langa og sterka sögu. Leikfélagið 
hefur ekki misst úr sýningu í yfir 70 ár sem telst mjög 
merkilegt fyrir svo lítið leikfélag. 

Síðan er það Listasafnið sem þykir mjög flott og gott og 
hafa verið haldnar margar þekktar sýningar þar. En það er 
mjög erftirsóknarvert að fá að setja þar upp sýningu.
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Ferli

Til að hjálpa mér bjó ég til þessi diagröm sem smituðu 
allt ferlið ósjálfrátt en þau hafa sennilega alltaf blundað í 
undirmeðvitundinni.

Diagrömmin komu mér af stað þar sem þau hjálpuðu mér 
að skilja staðinn og þarfirnar betur. Þau sýna í rauninni, 
að allt virðist vera hægt í Hveragerði. Hvort sem að það 
sé barn að borða ský sem er candyfloss eða að rækta 
kakóbaunir, banana eða halda úti tivolíi.

Ég átti erfitt með að byrja skissa og var þetta því upphafið 
af löngu og oft erfiðu skissuferli.
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Ferli

Til að nálgast efnið enn betur fundaði ég með Sirkus Ísland 
til að fá á hreint hvernig aðstöðu sirkusfólk þarf og hvað 
þeirra draumar væru þegar kemur að húsnæði. Mig langaði 
líka að vita hvernig fólk er sirkusfólk, hvort að allir hefðu t.d 
fimleikabakrunn?

Niðurstöðurnar komu mér mikið á óvart en einungis um 
2-3 af þeim eru með fimleikabakrunn og restin með eins 
mismunandi bakgrunn og þau eru mörg t.d. eru þau 
kennarar, viðskiptafræðingar, lögfræðingar og margt annað. 
Alls ekki nauðsynlegt að vera með íþróttabakrunn eða 
fimleika.
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Ferli

Snemma í ferlinu og eftir fundinn með Sirkus Ísland þá 
reyndi ég að punkta niður þau rými sem ég vildi hafa, 
reyndi að átta mig á sólarljósi lóðarinnar og hvernig 
dagurinn hjá notandanum er til að ná fram því besta í hverri 
íbúð og hverju herbergi. 

Ég punkta hjá mér 12. febrúar 2018:

Sameiginlegt eldhús
Æfingasalur
Heitir/kaldir pottar
Sal sem breytist í annan sal
Forrými
Sjónrænar tengingar á milli rýma

Með þessum punktum hófst mótunarferli byggingarinnar.
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Fyrsta yfirferð

Eftir fyrstu yfirferð, kemst ég að því að sirkustjaldið þarf að 
hafa góðan stað á lóðinni en ekki „bara vera þarna til að 
vera“. Það skiptir líka miklu máli á þessari lóð að falla vel að 
mynd bæjarins og annarra bygginga í kring. 

Þetta þótti mér mjög erfitt á lóðinni sem ég valdi mér þar 
sem að hún var alveg skuggalega stór samanborin við það 
hús sem ég var að gera. 

Við tók erfitt skissuferli að reyna staðsetja bygginguna á 
lóðinni. 

Til að einfalda mér það bjó ég mér til sirka stærðina á 
byggingunni og hólfaði niður í þrennt: Íbúðir- æfingasal- 
sýningarsal. 

Og reyndi að skissa.



Afstöðumynd
1:2000
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Við tók yfirferð tvö 20. febrúar 

Ennþá hafði ég ekki fundið stað fyrir tjaldið. Enn var ég á 
reyki á lóðinni og fann ekki tengingu við staðinn. 
Ekki gott samhengi við bæinn né lóðina. 

Vegna þessa upplifði ég mig á núllpunkti og eins og ekkert 
miðaðist áfram. 

Ég var ekki á réttum stað á lóðinni, ekki með formið á 
byggingunni og fann ekki stað fyrir tjaldið.

PASS
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Eftir yfirferð tvö sat í mér setning sem Steinþór Kári mælti:

Ekki sjá fyrir þér hvernig þetta lítur út. 
Reyndu að leyfa rýminu að birtast þér í 
aðstæðunni sem það er í. 

Þetta er allt falið í staðnum.
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Enn stóð ég á gati og búin að skissa úr mér allt vit á þessari  
fjandans lóð. Ég ákvað að gera módel og prófaði að raða 
því mismunandi upp, taka myndir, reyna finna út hvað væri 
best og vinna mig útfrá því. 

Ég fann það sem mér þótti best og fór þá að reyna hugsa 
um það hver kostir og gallar væru í því að hafa eitt hús eða 
mörg til að reyna komast nær forminu á byggingunni. 

Aftur ekkert sem ég er sátt með.
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11. mars Hugleiðing

Á mörkum bugunar.

Þegar hér var komið til sögunnar hafði ég verið stopp lengi 
og átti erfitt með að sjá fyrir mér híbýli þeirra sem eiga að 
nota bygginguna. Hafði sett mig í sambönd við fólk sem 
vinnur við þetta og beið eftir svörum.

Til að miða eitthvað áfram þá hafði ég verið að skoða inspó 
á netinu og farið í gegnum gamlar skissur ásamt því að 
halda áfram að skrifa niður kosti og galla.
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Yfirferð þrjú 14 mars.

Enn var byggingin týnd á reitnum. Reyndi að hugsa lóðina 
sem land en það eru húsin í kring sem skipta máli. Formið á 
byggingunni var ekki gott massarnir blæða saman og ekki á 
stigi til að tala um þá. 

Það er mikið til af stakstæðum húsum í Hveragerði og ég 
vildi ekki bæta einu svoleiðis við í viðbót.

Aftur, á byrjunarreit og korter í skil.
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25. mars Hugleiðing.

Enn hefur lítið miðast áfram. Ég finn mig ekki á lóðinni. 
Tengi ekki við umhverfið og finnst eitthvað vanta. Ég ákvað 
því að prófa að spá ekki í lóðarmörkum á lóðinni og skoða 
húsin í kring ásamt því að hugsa um það sem Steinþór 
mælti.

Ég vildi samt ekki missa nein gæði sem ég hafði á þessum 
tímapunkti búið til í öllu skissuferlinu. Með þessu rofi þá sá 
ég strax að ég gæti búið til nýjan áningarstað líkt og Eden 
var, ekki bara stakstætt hús.

Ég prófaði því að setja massann minn þarna inn en engan 
veginn passar hann. Því enduraðaði ég kubbunum og hélt 
áfram að skissa.
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BÚMM! Loksins kom lykilskissan sem skilaði mér öllu.
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Lokaþróun

Loksins rétt fyrir skil fæ ég á tilfinninguna að ég væri að 
gera eitthvað rétt. 

ALLT SMALL.

Þrátt fyrir mikla massabreytingu þá teiknaði þetta sig sjálft, 
líkt og Steinþór talaði um. Sú setning sem hann sagði 
einhverjum vikum á undan blundaði mikið í mér og skilaði 
sér svo sannarlega. 
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Lokaþróun

Ég hreinteiknaði þessa skissu og byrjaði að raða inn og allt 
small. Öll þau gæði sem mig langaði að halda í og allt átti 
sér stað á lóðinni og varð þetta að einni heild.

Gæðin sem ég vildi ná fram voru:

Allir myndu vakna við morgunsól - svefnherbergi því í norð-
norðaustur.
Sameiginleg rými sem nýtast öðrum
Tenging við lóðina
Tjaldið á sér stað
Íbúðirnar á tveimur hæðum en húsið ekki of hátt
Leik að innan
Hefðbundið að utan
Stórt eldhús með svölum
Heitir pottar
Nýtt leikhús
Setja gamla leikhúsið í sýna upprunalegu mynd
Æfingasal sem hægt væri að sjá inní
Tengingu við fyrirhugaða byggð á reitnum





49

Fjórða yfirferð - Lokaþróun 11. apríl

Ég fór full sjálstrausts inn í fjórðu yfirferðina. Ég var mjög 
sátt með það sem ég var komin með og taldi það mjög 
gott. 

Ég kynni þetta fyrir kennurum og þótti þeim þetta mjög 
djarft en skemmtilegt. Loksins var ég alveg lent í því sem 
ég var að gera og sátt með það. 

Frá lokaþróunaryfirferðinni þar til í lokin urðu smá hliðranir 
en ekki miklar. Enda alveg lent með verkefnið þó alltaf 
hægt sé að bæta og breyta. 

Nú var bara að keyra allt í gang fyrir lokaskil og 
prófdæmingu!



A

A

N

Afstöðumynd

Afstöðu sneiðing A-A
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A

A

Niðurstaða

Niðurstaðan var því sú að setja inn fyrirhugað deiliskipulag 
á Eden lóðina og vinna með það sem er á staðnum, 
listasafnið, leikhúsið og minningarnar í kring. 

Slóð skemmtigarða og gleðilegar minningar frá Hveragerði 
eru mörgum hugstæðar. Markmið verkefnisins er að 
endurskapa þessar minningar og skapa nýjan áningarstað 
í Hveragerði. Með aðsetri fyrir sirkus- og sviðslistamenn er 
hægt að endurskapa minningarbanka fólks um Hveragerði 
og styrkja bæjarfélagið með þeirri tegund afþreyingar sem 
það er þekkt fyrir. Byggingin liggur á lóðarmörkum Eden 
reitsins og leikhússins sem umlykur núverandi hús á 
lóðinni og myndar jafnframt góða tengingu við verðandi 
íbúahverfi á Eden lóðinni.

Á milli bygginga myndast sveigjanleg útirými sem eru 
margbreytileg eftir árstíðum. Þau nýtast öllum og staðurinn 
verður aftur líflegur og fjölbreytilegur áningastaður 
bæjarbúa og annarra gesta.
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Grunnmynd 1. hæð
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Grunnmynd 2. hæð
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F

F

E

ED

DC

CB

B

A A

Grunnmynd 3. hæð



Sneiðing A-A

Sneiðing C-C

Sneiðing B-B
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Sneiðing D-D

Sneiðing E-E

Sneiðing F-F



Ásýnd Suð-vestur

Ásýnd Suður
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Ásýnd Norð-austur

Ásýnd Norður
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Kjarvalstaðir

Að lokum var að setja verkið upp á kjarvalstöðum sem er 
frábær lokun á verkefninu. 

Að mínu mati, skiptir rosalega miklu máli að enda þetta 
með einhverjum hætti og er sýning frábær leið til þess.

Bæði til að prófa setja upp sýningu og gaman að fá 
viðbrögð við því sem maður hefur unnið hörðum höndum 
að í margar vikur.
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Lokaorð

Rosalega lærdómsríkt verkefni er yfir staðið. Það sem ég 
tek með mér úr þessu verkefni og skólanum öllum, er að 
vera eins gagnrýninn á sjálfan sig og maður getur. 

Ég lærði loksins að nýta mér þau verkfæri sem er búið að 
vera reyna kenna okkur. Til að mynda að skissa eins og 
brjálæðingur og að nota hrá skissumódel til að hjálpa sér. 

Það sem mér finnst þó standa uppúr er hvað maður er 
orðinn meðvitaður um umhverfið sitt og vill með öllu 
móti bæta umhverfið með byggingunum og skipulagi 
sem maður reynir að hanna til hins betra. Einnig hef ég 
áttað mig á hvað það skiptir miklu máli að setja sig í spor 
notendans til að fá það besta fram í því sem maður gerir.
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Allar myndir og teikningar eru úr myndasafni höfunds.




