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Byrjunin
Mánudaginn 27. nóvember 2017 kláraði ég tólf vikna hönnunar-
verkefni sem einblíndi á sjálfbæra- og vistvæna hönnun.

Þriðjudaginn 28. nóvember 2017 svaf ég í fyrsta skiptið í langan 
tíma lengur en fjóra klukkutíma á sólarhring. Ég sat svo fastur við 
tölvuna heima, í heilan sólarhring eða til klukkan 08:29 næsta dag, 
að sauma saman þriðja og næst síðasta uppkast af BA ritgerð 
minni um samfélagslega ábyrgð arkitekta. Ég sendi uppkastið á 
móðursystur mína til yfirlesturs klukkan 08:30 og dreif mig í sturtu. 
Ég var að verða of seinn á fyrstu kynningu með leiðbeinendum 
útskriftarverkefnisins. 

Miðvikudaginn 29. nóvember 2017 klukkan 09:16 hófst útskriftar-
verkefni okkar þegar Andri, Anna og Kristján sýndu okkur ljósmynd1 
og gps hnit án þess að nefna staðinn. Ég horfði á myndina í stutta 
stund, kom auga á Kögunarhól og Ingólfsfjall uppi í vinstra horninu 
og áttaði mig á staðnum. Hveragerði var viðfangsefni okkar.

 Helstu tímasetningar lokaverkefnis 2018

prófdæming : 23. - 26. apríl

Sýning : For-opnun 3.maí / Opnun 5. maí 

hveragerði 1946

n 63° 59’ 56.297”    w21° 11’ 16.853”

1 Ljósmynd á bls. 6
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sýning - gróðurhús séð frá götu

sýning - ljósmyndir & sýni úr náttúru hveragerðis

Sýningin
Í eina viku rannsökuðum við Hveragerði í bak og fyrir. Við höfðum 
ekki hugmynd um hvers eðlis verkefnið okkar yrði. Eina sem við 
vissum var að viðfangsefnið væri Hveragerði og við ættum að geta 
frætt leiðbeinendur um bæinn, samfélagið, söguna, skipulagsmál, 
samgöngur, pólitík, uppbyggingu, fólksfækkun/fjölgun, jarðhitann, 
náttúruna, mannlífið, iðnaðinn, menninguna, listina, matinn og 
ræktunina. Hvað einkennir staðinn?

Við eyddum fyrstu dögunum í heimildaleit og að skipuleggja 
hvernig við ætluðum að rannsaka Hveragerði markvisst sem hópur. 
Við fórum til Hveragerðis að morgni, eyddum tveimur dögum í 
bænum að skoða, ganga, spjalla, mynda, synda, teikna, hlæja, 
pæla, finna, skrifa, spyrja, borða, drekka, sofa og njóta. 

Við ákváðum að setja upp sýningu til að kynna niðurstöður okkar. 
Hugmyndin var að endurskapa stemmninguna sem við fundum 
fyrir í Hveragerði. Litríkt en drungarlegt. Jarðhitinn, lyktin og 
gufan sem svífur yfir bænum. Varmá og allir litlu heitu lækirnir. 
Gróðurhúsin og bananaræktunin. Staður vannýttra tækifæra.
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Kveikjan
Þann 8. janúar 2018 mættum við aftur í skólann eftir frí yfir hátíðirnar. 
Stutt einstaklingsverkefni tók við þar sem við áttum að taka eitt 
atriði úr rannsókn okkar á Hveragerði og gera grein fyrir því.

Áin Varmá sem rennur í jaðri bæjarins vakti allt frá upphafi athygli 
mína. Hún á, að mínu mati, til að gleymast í bæjarmyndinni. 
Sveitafélagsmörk Hveragerðis liggja meðfram ánni að meðtöldu 
svæðinu í kringum sundlaugina í Laugaskarði eins og sést á kortinu 
hér til hliðar. 

Þann 10. Janúar 2018 fengum við upplýsingar um næsta skref. 
Verkefnið var að hanna listamanna aðsetur sem býður upp á 
dvalar-, vinnu og sýningarstað. Aðsetrið skyldi vera staðsett innan 
bæjarmarka, tengjast við auðlindir, innviði og sérkenni staðarins. 
Við áttum að ákveða staðsetningu, vægi, fjölda bygginga og 
rökstyðja þá nálgun. Okkur var frjálst að velja hvort við nýttum 
okkur mannvirki bæjarins og prjónuðum á einhvern hátt við þau 
og þá starfsemi sem fyrir er. Eða að nálgast aðsetrið sem stakstætt 
mannvirki. Áhersla var lögð á að skapa heildræna sýn í samhengi 
við hlutverk sitt og samfélagið í Hveragerði.

Okkur var falið að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig getur 
sköpun listamanna verið virkt afl í samfélagi og mótun umhverfis 
þeirra? Hvernig getur arkitektúr fléttað saman stað, starfsemi og 
fest í sessi listamannabæinn Hveragerði? 

varmá og sveitafélagsmörk hveragerðis
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fossflöt 1946-1958

þinghús og mjókurbú 1940

ullarverksmiðjan við reykjafoss 1902-1915

Sagan
Hveragerði byggðist upp í kringum Þinghúsið, Mjólkurbúið og 
Hverasvæðið á árunum 1929-1932. Elsta byggðin er því í miðju 
bæjarins. Bærinn hefur þá sérstöðu að hafa byggst upp í tengslum 
við jarðhita, ólíkt öðrum bæjum á Íslandi. Það var þó ekki jarðhitinn 
sem dróg fólk til staðarins fyrst heldur fossinn við Varmá sem 
nefndur er Reykjafoss.

Fyrsta tilraun til fastrar búsetu í Hveragerði, án hefðbundins 
landbúnaðar, var árið 1902. Þá mynduðu fjórir menn samtök um 
að koma upp ullarverksmiðju við Reykjafoss. Áinn var virkjuð og 
verksmiðjan reist. Notað var vatnshjól til að flytja aflið með ásum 
og reimum til vélanna. Árið 1906 var verksmiðjan endurbætt og 
raflýst, sem var jafnframt fyrsta raflýsing austan fjalls. Verksmiðjan 
starfaði fram til ársins 1913, en var svo rifin árið 1915 af óútskýrðum 
ástæðum. Grunnurinn af verksmiðjunni stendur enn virðulegur 
niður við fossflötina. Hann markar upphaf sögu Hveragerðis.2

Listamannabærinn Hveragerði verður til þegar skáld flytja til 
Hveragerðis á hernámsárunum eftir 1940. Fréttir bárust um ódýra 
kyndingu á húsum og að matseld færi jafnvel fram í hverunum 
sjálfum. Fyrstur flutti skáldið Jóhannes úr Kötlum með fjölskyldu 
sinni í október 1940 og Kristmann Guðmundsson kom í kjölfarið 
í febrúar 1941. Báðar fjölskyldurnar höfðu misst húsnæði sitt í 
Reykjavík. Aðrir listamenn sem fluttust til Hveragerðis voru skáldin 
Gunnar Benediktsson, Helgi Sveinsson, Kristján frá Djúpalæk og 
Valdís Halldórsdóttir, myndlistamennirnir Höskuldur Björnsson, 
Kristinn Pétursson og tónskáldið Ingunn Bjarnadóttir. Árið 2016 
var sett upp útisýningin Listamannabærinn Hveragerði í garðinum 
sem heiðrar minningu þeirra listamanna sem fluttust til Hveragerðis 
á stríðsárunum.3

2 Berglind Sigurðardóttir, Þróun skipulags í Hveragerði, Hvanneyri: Landbúnaðarháskóli 
Íslands, 2009.
3 „Listamannabærinn Hveragerði,“ Listvinir - listvinafélagið í Hveragerði,
https://listvinir.is/skaldagatan/. 
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lystigarðurinn

landlagsmódel í mkv. 1:1000

Staðsetning
Varmá heillaði mig allt frá upphafi og skoðaði ég því margar 
staðsetningar meðfram ánni en heillaðist mest af Lystigarðinum 
og Reykjafossi. Að mínu mati er þessi fallegi garður vannýttur. Einu 
sinni á sumri fyllist garðurinn af fólki á bæjarhátíðinni Blómstrandi 
dagar. Fyrir utan það er lítið mannlíf í garðinum. Mér fannst því 
tilvalið að staðsetja byggingu í garðinum sem hýsir vinnustofur 
listamanna og gallerí.

Mörgum þykir djarft og jafnvel náttúruspillandi að staðsetja 
byggingu í almenningsgarði.  Ég gerði mér grein fyrir því að ef 
ég ætlaði að byggja í garðinum, yrði að stíga létt til jarðar og 
bera virðingu fyrir staðnum. Svæðið í kringum fossinn er kröftugt 
landslag og gerði ég því landslagsmódel til að hjálpa mér að skilja 
svæðið betur.

Lystigarðurinn var fyrst hannaður árið 1983 af Reyni Vilhjálmssyni 
landslagsarkitekt. Hann hefur verið í ræktun frá árinu 1989 en fáar 
teikningar eru til af garðinum. Ég ákvað því að teikna upp öll tré, 
stíga, hellulögn, blómabeð, skilti, ljósastaura, bekki og annað í 
garðinum áður en nokkuð annað var gert.
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Ferlið
Verkefnið fór heldur hægt af stað hjá mér. Ég vildi gera eitthvað 
framúrskarandi, enda um útskriftarverkefni að ræða, pressan 
var því mikil. Hræðslan við að stíga feilspor hafði áhrif á alla 
ákvörðunartöku. Ég áttaði mig að lokum á því að þetta var í raun 
bara eins og hefðbundið verkefni. Það er í lagi að stíga feilspor, 
þau hjálpa oft á tíðum til að taka framförum. 

Ég komst að því snemma í ferlinu að ég vildi vinna með grunn-
skólanum sem er staðsettur við garðinn. Ég byrjaði á því að staðsetja 
byggingu með vinnustofum, vistaverum, verkstæði og sýningarsal 
alveg í austurenda garðsins, við götuna á móti skólanum. Ég áttaði 
mig hins vegar fljótlega á því að ef ég vildi í raun virkja garðinn og 
ánna þýddi ekkert að staðsetja sig út í horni, ég þyrfti að hugsa 
stærra. Hvernig getur byggingin tengst skólanum og hvernig 
getur hún haft áhrif á samfélagið í Hveragerði?

Aðstaða skapandi greina í grunnskólanum er ekki til staðar og 
hefur verið komið fyrir í gamla kaupfélaginu, bygging sem er engan 
vegin hentug fyrir slíka starfsemi. Ég ákvað því að hafa vinnustofur 
fyrir listamenn og nemendur skólans undir sama þaki. Saman 
myndu þau svo deila stóru verkstæði. Með þessu er nemendum 
gerð grein fyrir að skapandi greinar geta verið atvinnugrein, ekki 
einungis áhugamál. 

fyrstu drög - staðsetning í austurenda garðsins

fyrstu drög - staðsetning í austurenda garðsins

fyrstu drög - vinnustofa með svefnlofti við varmá
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vinnuborð - 28.febrúar 2018

skissa - ákvörðun tekin um að skipta starfseminni í fleirri byggingar

garðurinn - flæði kortlagt

vinnustofur - rýmisáætlun og þversnið

aðsetur - fyrstu drög aðsetur - þakstúdía
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Virkjun
Orðið virkjun er oft tengt við stór orkuver og talið fremur neikvætt 
orð. Ég vil gefa orðinu nýja merkingu og nýtt hlutverk í Hveragerði. 
Á stað þar sem áður var vatnsafl nýtt til virkjunar í ullarverksmiðju, 
rís bygging þar sem listrænt afl er nýtt til að virkja garðinn og ánna 
í samfélaginu.

Ég tók ákvörðun um að skipta starfseminni í tvær byggingar. 
Önnur byggingin yrði meðfram ánni nálægt skólanum. Hún myndi 
hýsa vinnustofur fyrir listamenn og nemendur ásamt verkstæði, 
gallerí og veitingasölu. Hin byggingin, vistaverur listamanna, yrði 
staðsett í norðurenda garðsins, hinu megin við Varmá, fyrir ofan 
Reykjafoss. Leið þeirra í vinnustofurnar og inn í bæinn væri yfir 
brúnna, meðfram ánni og í gegnum garðinn. 

Samkvæmt deiluskipulagi svæðisins er gert ráð fyrir að fjarlægja 
götuna Skólamörk sem liggur á milli skólans og garðsins. Með 
því að fjarlægja götuna er möguleiki á að stækka garðinn inn á 
skólalóðina og tengja þessi svæði betur saman. Það sem var 
áður bakhlið skólans, malarbílastæði og ruslageymslur verður 
fallegt útisvæði og tenging á milli aðalbyggingu skólans og nýjum 
vinnustofum fyrir skapandi greinar.

Lystigarðinum er skipt upp í þrjú svæði: Brekkan, Flötin og Greni 
Skeifan. Byggingin fyrir vinnustofur er grafin inn í árbakkann. 
Torfþak byggingarinnar myndar nýtt útisvæði og stækkar garðinn 
í átt að Varmá þar sem áður voru einungis grjót og órækt. Nýr 
göngustígur við Varmá meðfram byggingunni leiðir gesti nær 
ánni og sköpun listamannana.
 

garðurinn - gata fjarlægð og stækkun garðsins
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Vinnustofur
Í upphafi verkefnisins þegar ljóst var að við ættum að hanna aðsetur 
fyrir listamenn komu upp spurningarnar: Hvað er listamaður? 
Hvað þarf listamaður að hafa í vinnustofu sinni? Steríótýpan af 
listamanni er listmálari sem málar verk á blindstriga. Hins vegar 
er þetta ekki veruleikinn í dag. Listamaður þarf ekki endilega að 
mála eða teikna, það getur í raun verið skapandi fólk, í hvaða grein 
sem er. 

Ég vil að aðsetrið sé fyrir allar listgreinar til að halda fjölbreytileika 
og ýta undir þverfaglegt samtal. Hver og einn listamaður fær 50m2 
vinnustofu þar sem hann/hún getur iðkað list sína. Í vinnustofunni 
er salerni, vaskur, hillur og vinnuborð. Aðgangur að góðu verkstæði 
með öll helstu tæki og tól er til staðar.

Vinnustofur listamannanna og sýningarrými eru breytilegar 
eftir þörfum hvers tíma. Timbur flekaveggir skipta rýminu upp í 
mismunandi útgáfum: diagram 1 sýnir útgáfu þar sem eru fimm 
vinnustofur og 270m2 sýningarrými. diagram 2 sýnir útgáfu þar sem 
eru þrjár vinnustofur og 340m2 sýningarrými. Flekaveggirnir færast 
utan um kjarnavegginn og loka á salerni, vask, hillur og vinnuborð 
sem er sjáanlegt þegar rýmið er notað sem vinnustofa. diagram 3 
sýnir útgáfu með engri vinnustofu en 480m2 sýningarrými.
 

vinnustofur - diagram 1

vinnustofur - diagram 2

vinnustofur - diagram 3
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Vistaverur
Vistaverurnar eru eins og áður segir staðsettar fyrir ofan 
Reykjafoss við göngustíg sem liggur upp hlíðina að sundlauginni 
í Laugaskarði. Hugmyndafræðin í þeirri byggingu er að hafa góð 
og opin samverurými. Þar sem hver listamaður hefur sitt herbergi 
einungis með því nauðsynlegasta. Á stað þar sem þú býrð í tvo til 
þrjá mánuði í senn þarftu ekki á öllu að halda eins og heima hjá 
þér. 

Gengið er inn í bygginguna frá göngustígnum. Eldhús, borðstofa, 
ásamt setgryfju og arinn er að finna á efri hæðinni. Gluggar á 
vesturhliðs hússins veita útsýni yfir Hveragerði og hleypa inn birtu 
á gróðurvegg staðsettum fyrir framan herbergin. Á neðri hæðinni 
er að finna lítinn setkrók við norðurgluggann, eitt tveggja manna 
herbergi, fjögur einstaklingsherbergi, sameiginleg salerni ásamt 
baðaðstöðu innan sem utan dyra. 

Einstaklingsherbergin eru 8,5m2 ásamt 2,5m2 svölum. Herbergin 
eru frekar opin með stórum rennihurðum sem opnast fram á gang 
og opna fyrir samtal við aðra íbúa. Hins vegar er lítið mál að loka 
hurðinni ef listamaðurinn vill ró og næði. Herbergið inniheldur 
opin fataskáp, stól, spegil, rúm, náttborð, skrifborð ásamt stórum 
glugga með útsýni að trjám og Varmá.

Steypa og Oregon pine timbur eru aðal byggingarefnin. Rúmbotn, 
náttborð og skrifborð eru steypt. Náttborðið er trappa upp á 
skrifborðið sem er bæði hægt að sitja við eða ofan á. Gengið er af 
skrifborðinu út á svalir.

Myndirnar hér til hliðar sýna mismunandi notkun á herberginu.
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Lokaorð
Þegar litið er til baka yfir farinn veg er ég ánægður að hafa 
nálgast viðfangsefnið af auðmýkt, gefið mér tíma til að skrásetja 
það sem fyrir er, í von um að gera góðan stað betri. Ferlið var 
virkilega krefjandi og lærdómsríkt. Það var áhugavert að hanna 
almenningsrými, sýningarrými, vinnurými og heimili allt í sama 
verkefninu. Þar sem listir og starfsemi listamanna hafa áhrif og 
eru virkt afl í samfélaginu. Verkefnið þróaðist hægt, örugglega og 
uppi stendur framúrskarandi verkefni sem virkar og virkjar.
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B

B

A

A

vinnustofur - grunnmynd
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B

B

A

A

vinnustofur - langsnið



40 41

vinnustofur - austur ásýnd
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vinnustofur - þversnið
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vinnustofur - 470m2 gallerí
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A

A

C

B

B

C

módel mkv. 1:100 aðsetur - grunnmynd
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aðsetur - snið B-B aðsetur - vestur ásýnd
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aðsetur - snið A-A aðsetur - snið C-C



52 53

aðsetur - gróðurveggur aðsetur - samverurými
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aðsetur - módelvinnustofur - módel
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útskriftarsýning kjarvalstöðum 5.mai - 13.mai 2018






