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Á tímabili fannst mér ég hafa lent í þessu námi fyrir tilviljun. Þetta var fjarlægur draumur 

á yngri árum, en átti ég heima hér?  Þegar ég sótti um námið fór ég á biðlista í nokkra 

daga áður en ég fékk loks inngöngu. Eftir á að hyggja var þetta þroskandi fyrir mig þar 

sem ég fann hversu mikið mig langaði og sannfærði mig um að ég væri að velja rétt. 

Hugsunin um lokaverkefnið í Arkitektúr vakti með mér óttablandna tilfinningu.  Ég hafði 

heyrt um nemendur, sem ekki höfðu sofið heilu vikurnar og fyrir mér var þetta eitthvað 

svo óyfirstíganlegt.  Þar fyrir utan kæmi ef til vill í ljós á endanum, kæmist ég í gegnum 

verkefnið, að ég væri bara loddari og vera mín í þessu námi byggðist á misskilningi.  

Dæmigert loddaraeinkenni (e. Impostor syndrome). 

Í náminu hefur mér orðið ljóst,  að hægt er að kenna góðan arkitektúr og það er hægt 

að læra hann ef áhugi og metnaður er fyrir hendi.  Í mínu tilfelli jókst hvortveggja með 

árunum.  Mér fannst ég mjög tilbúin í lokaverkefnið þegar að því kom. Mér leið vel eftir 

fyrri verkefni og var fullviss um að ég væri á réttri braut. Mér hafði  fundist Jökulsárlóns 

verkefnið frá í fyrra mjög spennandi. Þegar upp er staðið er ég þó ánægð með að verkefni 

okkar sneri að rótgrónu samfélagi.



29. nóvember.  
Þennan dag fengum við bekkurinn að vita staðsetningu lokaverkefnisins. Fólk var mis 

spennt, sumum var satt að segja nokkuð sama hvað væri valið. Ef ég á að vera hreinskilin 

var ég fyrst svekkt yfir að hafa fengið Hveragerði, mér fannst bærinn óspennandi og það 

eina sem hann gat boðið mér var Bónus og bensínstöðin við innkomu bæjarins.  Eftir 

að bekkurinn hafði skoðað alla Hveragerði frá föstudegi til laugardags enduðum við í 

sundlauginni í Laugaskarði og forum þaðan beint á Ölverk í gott bjórbingó, þar sem við 

fengum sýnishorn af því félagslífi sem leynist í bænum. 

Ég varð fljótlega jákvæð fyrir staðnum og neyddist til að gleypa fordóma mína.  +Eg 

komst á þá skoðun, að lokaverkefni okkar gæti kynnt Hveragerði á nýjan hátt fyrir 

utanaðkomandi og þeim sem búa þar fyrir. Bæjarstæðið er einstaklega fallegt og 

mismunandi þættir eins og jarðhitinn, landslagið, gróðurinn, heilsan og listir skapa 

bænum sérstöðu. Þó var eitt svæði sem heillaði mig mest en það var norðaustan við 

Varmá. Þar er að finna sundlaugina í Laugaskarði eftir Gísla Halldórsson, 

Landbúnaðar- og garðyrkjuskólann og svo hverasvæði sem mér fannst mjög áhugavert.  

Þar eyddi ég dágóðum tíma í að mynda mismunandi gerðir hvera og skoða nánar. Mitt 

uppáhalds menntaskólafag var Jarðfræði og hef ég alltaf verið heilluð af smáatriðum og 

áferðum í náttúrunni.

Mynd 2: tekin af vefsíðu Listvinafélags Hveragerðis (https://listvinir.is/felagid/)



 Í byrjun jánúar 2018 fengum við það verkefni að 

vinna díagram út frá okkar persónulegu upplifun á 

Hveragerði og því sem vakti mestan áhuga hjá okkur 

við rannsókn svæðisins. Ég sýndi samsetta mynd af 

mismunandi gerðum hvera og sagði frá áhuga mínum 

á jarðhitanum og jarðfræðinni. Mér fannst merkilegt 

hversu ólíkir hverirnir geta verið eftir aðstæðum 

og þegar þær breytast t.d. hitastig, sýrustig og 

efnasamsetning. Ég var ekki viss hvert hún myndi leiða 

mig í ferlinu en ég hafði hana þó alltaf fyrir framan 

mig upp í stúdíói. 

Seinna kom í ljós að þetta var eitt af mínum 

mikilvægustu díagrömum/skissum í gegnum allt ferlið.

Mynd 3



Stuttu síðar fengum við að heyra verkefnislýsinguna. 
Ég var spennt að byrja. Við fengum ákveðinn ramma 
en þó nóg frelsi til að hanna og skapa eins og hentaði. 

Verkefnislýsing: 

Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður upp 
á dvalar-, vinnu- og sýningarstað fyrir listamenn. 
Residensían skal staðstett innan bæjarmarka 
Hveragerðis og starfsemi hennar skal að einhverju leyti 
tengjast við auðlindir, innviði, og sérkenni staðarins. 
Nemendur ákveða staðsetningu, vægi og fjölda bygginga 
og skulu rökstyðja nálgun sína með vísun í verkefnið og 
staðinn.
Nemendum er einnig frjálst að velja hvort þeir nýti 
sér mannvirki bæjarins, og prjóni á einhvern hátt við 
þau og þá starfsemi sem fyrir er, eða hvort þeir velji að 
nálgast residensíuna sem stakstætt/ stakstæð mannvirki.
Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna sýn 
fyrir verkefnið og sýni hvernig hið manngerða umhver  
er hugsað í samhengi við hlutverk sitt og samfélagið í 
Hveragerði - hvernig getur arkitektúr  éttað saman stað 
og starfsemi og fest í sessi listamannabæinn Hveragerði?



Þegar kom að því að finna sér staðsetningu var ég ekki 

lengi að hugsa mig um. Ég var eiginlega of fljót.  Ég 

ákvað staðsetningu og byrjaði að skissa 20 mínútum 

eftir að ég heyrði verkefnalýsinguna. Það fyrsta sem 

ég skrifaði var: „Bygging sem tengir beggja megin við 

ána...“ og „út af fyrir sig en með mikilvæga tengingu“. 

Staðurinn sem ég hafði hugsað mér var fyrir ofan 

Reykjafoss, norðaustan við Varmá. Í sannleika sagt þá 

vissi ég ekki af hverju ég var svona sannfærð en ég var 

hreinlega staðráðin að þessi staður væri sá rétti. Eftir 

yfirferð fann ég að leiðbeinendurnir voru ekki jafn 

sannfærðir, sem var í raun gott því það ýtti mér í meiri 

rannsóknar- og díagramsvinnu sem skilaði sér í betri 

rökstuðningi, sem sannfærði mig enn meira um að ég 

hafi valið rétt. 

Mynd 4: Afstöðumynd sem sýnir valinn stað



Eins og kemur fram hér á undan þá var mín fyrsta 

ákvörðun um bygginguna að hún skyldi vera mikilvæg 

tenging fyrir bæinn. Hún ætti að tengja saman 

uppáhalds svæðið mitt norðaustan við Reykjafoss, 

við lystigarð bæjarins og með því virkja þessi tvö 

útivistarsvæði sem eina heild. Ég vissi að vinsælt 

væri að hoppa í fossinn á sumrin og ákvaðt því að 

byggingin skyldi ekki taka neitt frá þeirri hefð heldur 

frekar styðja við hana. Í bókinni „Social Life of 

Small Urban Spaces“ , er kafli, sem fjallar sérstaklega 

um vatn. Þar er talað um, að ef vatn er til staðar sé 

mikilvægt að leyfa fólki að njóta þess og leika sér með 

það. Einnig finnst mér alltaf jákvætt, að bygging gefi 

umhverfinu almenningsrými sem er aðgengilegt þó 

byggingin sjálf sé lokuð.

Reglur sem ég setti mér:

Tengja svæði.
Vinna með jarðhitann.

Eitt eldhús til að tengja vistarverur og sstúdíó. 
Íbúðir/herbergi með tengingu við útisvæði.

Sameiginleg rými opna sig að ánni.

Mynd 5: Afstöðumynd sem sýnir áhugaverð svæði

1) Whyte, William H. 2005. The social life of small 
urban spaces. Santa Monica, CA: Direct Cinema Ltd.



Ég skrifaði mikið í skissubókina mína meira 

en nokkurntíma áður.  Ég skrifaði pælingar og 

hugmyndir, hraðskissaði rými og massa en einnig 

endurskrifaði ég þessar reglur oft í gegnum ferlið. Þær 

hjálpaðu mér að halda einbeitingu á því 

sem ég stefndi á.

Hvað vil ég? 
Þetta var spurning sem ég spurði mig oft.  Ég notaði 

hana til að núllstilla mig þegar hugsanir voru byrjaðar 

að þvælast fyrir mér.



Fyrsti massinn sem ég setti inn var í raun fenginn með 

því að fylgja þessum reglum. Eftir á að hyggja hefði ég 

átt að hugsa um hann sem díagram. Hann sýndi það 

sem ég vildi en ég var mjög lengi föst í forminu. 

Þó var ég meðvituð um að það myndi breytast og 

ég vissi að verkefnið yrði betra einmitt vegna þess. Í 

yfirferð fékk ég gagnrýni út á massann sem gekk yfir 

ánna. Með því væri ég einnig að einoka svæðið. Á 

þessum tíma var ég komin langt með grunnmyndir 

fyrir vistarverurnar en hafði einungis gert skissu af 

teikningum fyrir galleríið og stúdíó. 

Þegar ég horfi til baka veit ég að ástæðan fyrir 

treganum er að ég var ekki sjálf nógu sannfærð 

um þennan hluta byggingarinnar. Ég var nokkuð 

vonsvikin eftir yfirferðina og fannst verkefnið hafa lent 

á vegg. Það tók mig tíma að byrja að skissa aftur en ég 

leyfði hugsunum mínum að gerjast um tíma áður en 

ég færði þær á blað.



Skissur sem sýna vangaveltur Litir voru notaðir til að sýna mismunandi þætti



Þegar ég loksins byrjaði að skissa aftur þurfti ég 

að taka ákvörðun. Vildi ég slíta þessa tvo massa í 

sundur á sinnhvorn árbakkann eða halda mig við 

norðausturbakkann eingöngu.   Kostir og gallar voru 

skráðir og metnir.



Ferlið áður en lokamassinn fannst



Eftir mikla skissuvinnu og ráðfæringu við 

leiðbeinendur endaði ég loksins með tvo massa.

Annar skyldi innihalda almenningsrými eins og 

gallerí og opna sig því í átt að almenningsgarðinum. 

Hinn skyldi fylgja ánni, snúa að hlíðinni hinum 

megin við árbakkann fyrir aukið næði og innihalda 

vistarverurnar. Þessi ákvörðun skýrði konseptið einnig 

til muna.

Skissa sem seinna leiddi að lokamassa



Eftir þessa lendingu virtist allt smella hægt og rólega 

saman. Ég byrjaði á að raða rýmum gróflega upp eftir 

því hvað hentaði konseptinu best. Stærðir og smáatriði 

fylgdu svo á eftir. Þó ferlið hafi verið mjög línulegt 

eftir þetta þá var það ekki einfalt. Ég vann lengi í 

grunnmyndum og fannst mikilvægt að þær kæmust 

sem lengst. Þó ég hafi verið sátt við þær í lokin, fann 

ég að það er alltaf hægt að ganga skrefinu lengra. 

Reglurnar sem ég setti mér voru ástæðan fyrir því að 

grunnmyndirnar komust eins og langt og þær gerðu. 

22. mars

4. apríl



Það var gott að hafa þurfað stundum að hugsa um 
verkefnið á einfaldan hátt. Gerð 100 orða texta gerði 
mér kleift að einbeita mér að áhersluatriðum og að sjá 
hvað skipti mig mestu máli að fólk myndi fyrst vita um 
verkefnið. 

Endanlegur 100 orða texti:

Hverir eru einstakt náttúrufyrirbæri og mikilvæg orku- 
og auðlind. Aðsetur fyrir lista- og vísindamenn með 
áherslu á hveri er staðsett austan Varmár við Reykjafoss. 
Hinum megin við árbakkann er lystigarður bæjarins. 
Ný göngubrú yfir Varmá myndar nýjar tengingar á 
fjölbreyttu útivistarsvæði þar sem áin er þungamiðja. 
Byggingarnar stenda annars vegar á steyptum flekum 
og hins vegar á súlum sem ganga ofan í vatnið og eru 
hluti af brúnni. Þaðan má dífa tánum ofan í ána, vaða 
eða hoppa í átt að Reykjafossi. Inni í byggingunum 
eru annars vegar kaffihús, gallerí og vinnustofur, hins 
vegar vistarverur lista- og vísindamanna. Sérhvert rými 
innandyra tengist útirými með mismunandi eiginleika 
og hlutverk.



Þegar endaspretturinn byrjaði þurfti ég að huga að 
heiti verkefnisins. Það gaf mér tækifæri til að stoppa og 
horfa á það sem komið var. Ég áttaði mig á því að mitt 
fyrsta díagram hafði haldist óbreytt í gegnum ferlið og 
verið minn helsti innblástur. Í raun gat ég rekið fyrstu 
hugleiðingar að því. Það sýnir mismunandi útfellingar 
eftir aðstæðum og breytileika hveranna. Ég hugsaði 
bygginguna þannig, sem og starfsemina. Þverfaglegt 
starf með ólíku fólki með ólíkar hugmyndir, hæfileika, 
upplifanir og reynslur Útkoman verður aldrei eins og 
það er einmitt markmiðið. Útfelling varð fyrir valinu. 

Mynd 6



Grafíkin var mjög mikilvæg fyrir mitt verkefni. 
Hún gat sýnt það sem teikningarnar gátu ekki. Fyrir 
seinustu yfirferð fyrir prófdæmingu sýndi ég rauðleiita 
jarðtóna sem ég hafði ekki verið með áður. Ég var 
vöruð við að það væri varasamt að fara þessa leið. Á 
endanum, eftir miklar vangaveltur, ákvað ég að taka 
leirlitinn alla leið. Sama hefði ég átt að gera með snið 
og útirými en það var helsta komment sem ég fékk á 
prófdæmingunni. Sem betur fer var tími til að laga það 
fyrir sýningu og varð verkefnið enn betra fyrir vikið.

Mynd 7: Lokaþróun yfirferð 11. apríl

Mynd 8: Útskriftarsýning 5. maí



Mynd 10: Uppsetning á Kjarvalsstöðum

Mynd 9: 1:200 skala módel

Mynd 11



Það helsta sem ég tek frá lokaverkefninu, fyrir utan 
ást mína á Hveragerði, er ferlið sjálft. Ferlið var 
erfitt á tímum en virtist aldrei ómögulegt eins og 
ég hafði óttast fyrst. Úr ferlinu spratt lokaverkefnið 
mitt sem ég hélt að yrði aldrei að veruleika. Ég finn 
að það eru ákveðnir þættir í þessu verkefni sem eru 
mér mikilvægir sem arkitekt, en aðallega félagslegi 
þátturinn. 

Það er samfélagsleg ábyrgð okkar stéttar að hanna út 
frá heildinni en ekki einungis fyrir þann sem heldur á 
veskinu. tenging milli tveggja ólíkra útisvæða með það 
fyrir augum að virkja þau bæði fannst mér mikilvægt 
en einnig að sjálf byggingin hefði almenningsrými sem 
hægt væri að nota eftir opnunartíma. Það þótti mér 
heppnast vel.
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