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Brúin



Staðsetning: Við Varmá og lystigarðinn

Staðsetning: 
Sundlaug, lystigarður, hverasvæði, kirkja, ráðhús og fleiri kennileiti endurspegla samfélagið 
í Hveragerði, sögu þess og ímynd. Aðsetrið Brúin hugmyndasmiðja og frumkvöðlasetur 
fyrir tölvulistamenn og endurspeglar þessi kennileiti í einni heildstæðri byggingu, sem er 
jafnframt nýtt kennileiti fyrir bæinn.  Staðsetning aðsetursins er kennileiti út af fyrir sig.

Arkitektúr: 
Byggingin er úr strúktúrvirki, burðargrind sem spannar 45 metra yfir ána og virkar sem 
brú yfir hana. Gengið er niður frá þaki, niður skábraut og inn í bygginguna. Á miðri leið er 
hægt að staldra við og horfa yfir að Reykjafossi. Þegar komið er inn í bygginguna er komið 
inn í alrými þar sem listamenn hafa vinnuaðstöðu ásamt fundarrými og sýningarsal. 8 
listamenn nýtt sér aðsetrið á hverjum tíma.

Hlutverk:
Helsta hlutverk aðsetursins er að veita  tölvulistamönnum aðstöðu og tækifæri til að stunda 
listsköpun. Í húsinu er einnig aðstaða til kennslu undir formerkjum FAB LAB smiðju fyrir 
almenning og geta listamennirnir þannig ýtt undir sköpunarkraft einstaklinga. Íbúum 
Hveragerðis er einnig gefinn kostur á að nýta sér tæki og tækni setursins. Þá er möguleiki á 
að nýta aðsetrið fyrir tölvu-LAN fyrir krakka og unglinga sem eru búsettir í Hveragerði og 
nágrenni.
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Tímaáætlun

28.11.17 Kynning á rannsóknarvinnu.
06.12.17 Opnun sýningar á afrakstri rannsóknarvinnu.
08.11.18 Verkefni 1 – einstaklingsverkefni.
10.01.18 Yfirferð á einstaklingsverkefni og kynning á verkefni 2 – Staðurinn, rannsókn
12.01.18 Portfolio samtal.
17.01.18 Kennarar í vinnustofu. 
  Portfolio samtal.
24.01.18 Yfirferð – Staðurinn, rannsókn.
31.01.18 Kennarar í vinnustofu.
07.02.18 Fyrirlestur – samtal.
14.02.18 Yfirferð – Program.
21.02.18 Kennarar í vinnustofu.
28.02.18 Fyrirlestur – samtal.
07.03.18 Kennarar í vinnustofu.
14.03.18 Yfirferð – Bygging.
21.03.18 Fyrirlestur – samtal.
28.03.18 Kennarar í vinnustofu.
04.04.18 Kennarar í vinnustofu.
11.04.18 Yfirferð – Lokaþróun.
15.04.18 100 orð íslensku/ensku.
18.04.18 Kennarar í vinnustofu.
23.04.18 Prófdæming.
03.05.18 Foropnun sýningar.
05.05.18 Opnun sýningar.
17.05.18 Lokaskil á greinargerð 2000 orð + myndefni.
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2 - Hönnunarferlið



Hönnunarferlið skiptist niður í nokkur skeið. Fyrst var farið á staðinn í einum hóp þar 
sem við tókum myndir, fengum upplifun af staðnum og gistum eina nótt. Þannig hafði 
hver og einn nemandi tækifæri til þess að fá innblástur fyrir önnina sem var fram undan. 
Út frá þessari upplifun var haldin sýning í desember 2017 sem samanstóð af hlutum, 
rannsóknarefni, ljósmyndum og teikningum.

Eftir jólafrí hélt rannsóknarvinnan áfram. Við fengum verkefnislýsingu í hendurnar 
sem útskýrði hvað við áttum að hanna. Verkefnið er að hanna aðsetur fyrir listamenn í 
Hveragerði.

Ég ákvað strax að finna mér staðsetningu og lagði áherslu á praktík, hvað og hvernig 
ég gæti mótað verkefnið í gegnum verkefnavinnu yfir önnina. Staðsetningin sem ég 
valdi var við Varmá, nánar tiltekið fyrir neðan Reykjafoss. Mér var litið til Hveragerðis 
sem samansafn af arkitektúr og hlutverk hans í myndun bæjarfélags. Ég skoðaði 
mismunandi týpur af arkitektúr sem er til staðar í Hveragerði og hvort það væri eitthvað 
sem vantaði eða gæti út frá rannsókn á formgerð arkitektúrs í Hveragerði komist að 
einhverri niðurstöðu. Ég komst að því að það vantaði samastað fyrir unga jafnt sem 
aldraða sem kemur að nútíma tölvutækni. Þar sem bæjarbúar geti lært, notað og kynnt 
sér nútímatækni. LAN, FAB LAB og sýningarrými undir yfirsýn tölvulistamanna.

Ákvað ég að staðsetning og byggingin yrði hönnuð til að brúa bilið milli listmanna og 
almennings út frá  nútímatækni, þróun og nýsköpun. Það var því ljóst að form og hlutverk 
byggingarinnar þyrfti að fullnægja þessum skilyrðum. Um er að ræða burðargrind sem 
nær yfir Varmá frá lystigarðinum að sundlaugarsvæðinu. Ýmsar útfærslur voru prófaðar 
þangað til ég komst að þeirri niðurstöðu að fela skábita í gólfi og þaki sem eru tengdir 
saman með “Vierendeel truss” burðarvirki.

Brúin bíður uppá opið svæði á þaki byggingarinnar þar sem fólk getur setið innan 
um fallega hönnun og gróður. Aðkoman liggur þaðan niður skábraut um norðurhluta 
byggingarinnar þar sem er útsýnispallur sem er beint að Reykjafossi þar sem fólk getur 
skoðað fossinn. Síðan er gengið inn í bygginguna sem er skipt í tvö svæði, almenn- og 
einkasvæði. Byggingin er opin fyrir miðju í norður og suður til þess að fanga sem mesta 
birtu yfir daginn. Þar hafa listamenn vistarverur og opið vinnusvæði fyrir listsköpun.
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Mynd 1: Listamannahverfið

6 - Ferðasaga



Mynd 2: Skúlptúrgarðurinn

7 - Ferðasaga



Við vissum ekki mikið. 

Við vissum bara að við áttum að fara til Hveragerðisbæjar og rannsaka lifnaðarhætti, 
arkitektúr og landslag. 

Við fórum á nokkrum bílum og ferðinni var heitið til Hveragerðis.

Nokkrar hugsanir fóru um hugann eins og hvað er Hveragerði og af hverju þar? Hvað 
veit maður? Heilsuhæli, gróðurhús, risa-íþróttahús úr plasti og hverir. Aragrúi af efni til 
að vinna úr.

Við héldum af stað og fyrsta stopp var í bakaríi bæjarins, hjá hringtorginu við innganginn 
í bæinn. Þar sáum við nokkra túrista sem voru bara að stoppa til þess að fylla á tankinn 
og fá sér snæðing. Þarna var líka eitthvað um gamalt fólk. Fólk sem var úr bænum 
og var bara að gera það sama og við, byrja daginn með góðum morgunmat í góðum 
félagsskap.

Þegar við vorum búin að fá okkur snæðing löbbuðum við af stað í litlum hópum inn í 
bæinn.

Það fyrsta sem varð á leið okkar um bæinn voru gróðurhúsin, hálf niðurbrotin, en 
sum flott. Misjafn gangur þar á. Þar var birta og ylur. Klakinn á jörðinni var sleipur. Við 
ljósmynduðum gróðurhúsin í bak og fyrir og hlógum að sjálfum okkur á sleipu malbikinu. 
Síðan héldum við för okkar áfram, að listasafninu þar sem við fengum kynningu á 
starfsemi listasafnsins. Svo héldum við áfram fram hjá Kjörís, að heilsuhælinu og svo 
lá för okkar að ráðhúsinu. Við fengum þá hugmynd að líta þar inn og fá að ræða ýmis 
málefni við bæjarfulltrúa eins og innviði bæjar, gildi og skipulag.

Fundur með ráðamönnum Hveragerðisbæjar:

Okkur langaði að ræða um innviði bæjarins, stoðir bæjarfélagsins. Hvaðan kemur 
raforkan, hvaðan kemur heita og kalda vatnið og hvernig eru þeir tengdir internetinu? 
Það sem arkitektúrinn umlykur. Við viðruðum ýmsar hugmyndir og ræddum þær fram 
og til baka. 
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Ýmislegt fór fram á þessum fundi og margt kom fram sem við gátum nýtt okkur. Við 
fengum autocad teikningar af aðalskipulagi bæjarins og góða punkta um innviði; 
vatnsból, uppruna orku og fleira. 

Eftir fundinn vorum við í sambandi við restina af krökkunum sem voru búin að koma sér 
fyrir á litlum veitingastað hinum megin við götuna þar sem þau voru að drekka kakó. Við 
tylltum okkur niður og slökuðum á. 

Allt sem við áttum eftir að sjá og skoða: Lystigarðurinn, Varmá, sundlaugin, 
listamannahverfin, íþróttahús og skólabyggingu. Af nógu að taka. Það var tekið að 
myrkva og við búin að ljósmynda bæinn og alla helstu staði sem við höfðum áhuga á og 
vissum að væru partur af rannsókninni. Sumir skelltu sér í sund og aðrir héldu áfram 
að ljósmynda bæinn. Rökkvið var að hellast yfir bæinn og ljósmyndirnar urðu taktvíst 
dekkri og dekkri.

Síminn hringir. Krakkarnir sem fóru í sund voru komin upp úr. „Hittumst upp í MR-húsi“ 
segir einhver og leggur á.

Leið okkar lá að dvalarhúsi Menntaskólans við Reykjavík í Hveragerði. Þar tók á móti 
okkur hlýjan og margar dýnur. Fólk borðaði nammi sem það hafði verslað fyrr um 
daginn í Bónus í Hveragerði. Við ákváðum að fara út að borða og tókum þátt í bingói á 
veitingastaðnum. Daginn eftir vöknuðum við í sól og fínu veðri. 

Ferðinni er heitið niður í Reykjadal um tvo kílómetra fyrir innan Hveragerði. Þar 
löbbuðum við þrír félagarnir að veitingaskála sem var lokaður, síðan þrömmuðum við 
að gönguslóðanum sem lá leið upp hlíðina í átt að hverum. Útsýnið er alveg magnað. 
Við eyddum deginum í Reykjadal og fórum svo heim.

Þegar við erum komin aftur á höfuðborgarsvæðið hófst heimildarvinnan vegna 
sýningar sem við eigum að halda út frá rannsóknarferðinni okkar. Við tókum hluti, 
myndir, kort og teikningar og settum saman sýningu.
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Mynd 3: Gróðurhúsin
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Mynd 4: Gróðurhús
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Mynd 5: Reykjadalur
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Mynd 6: Rústir Ullarverksmiðjunnar
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Mynd 7: Reykjafoss
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SÝNING

15 - Sýning



Á sýningunni gátum við nýtt okkur ýmislegt sem við komum með úr ferðinni okkar til 
Hveragerðis; myndir innan úr gróðurhúsum, bananaknippi frá bananaræktun, kort af 
heitum svæðum, vídeóverk og hlutir sem við fundum á víðavangi. 

Gróðurhúsin eru mörg en gegna mismunandi hlutverkum. Þar má finna ræktun 
á plöntum sem eru ætluð fyrir heimili. Þarna er ávaxtaræktun ætluð til sölu í 
stórmörkuðum og plöntur fyrir jólaskreytingar. Í Hveragerði er bananaræktun sem 
nýtur góðs af jarðhita sem eru notuð til að hita upp gróðurhúsin á veturna. 

Heit svæði eru á víð og dreif um landsvæðið. Kort var teiknað á gólfið þar sem fólk 
gekk um og gat virt fyrir sér heitu svæðin í Hveragerði í skala. Merkingarnar á gólfinu 
sýndu  hversu mörg heitu svæðin eru innan bæjarmarka Hveragerðis. Vídeó héðan 
og þaðan úr Hveragerði voru sýnd til þess að fanga tíðarandann. Hlutir sem fundust 
á víðavangi í Hveragerði; brotin tré, vatnssýni úr hverum og steinar úr hverum voru 
hafði til sýnis.

Sýningin var nokkurskonar þverskurður á samfélagi Hveragerðisbæjar. Eitthvað af 
öllu, margt smátt gerir eitt stórt.
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17 - Sýning

Mynd 8: Sýningin
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VERKEFNISLÝSING

Aðsetur listamanna í Hveragerði

19 - Verkefnislýsing



Verkefnið:

Nemendur eiga að hanna residensíu sem býður upp á dvalar-, vinnu- og sýningarstað 
fyrir listamenn. Residensían skal staðsett 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 umhverfi er hugsað í samhengi við hlutverk sitt og samfélagið í Hveragerði – 
hvernig getur arkitektúr fléttað saman stað og starfsemi og fest í sessi listamannabæinn 
Hveragerði?
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Mynd 9: Mynd úr verkefnislýsingu
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Mynd 10: Staðsetning
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Teikning 1: Afstöðumynd
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HUGMYNDAGRUNNUR

25 - Hugmyndagrunnur



Það byrjaði allt með staðsetningarvali, ég vissi strax að ég færi með bygginguna yfir Varmá. 
Það þótti mér augljóst frá byrjun. Þarna voru rústir ullarverksmiðjunnar. Upphaf mannlegrar 
sköpunar úr náttúru staðarins.

Svo fór ég að hugsa um það hvernig ég gæti rannsakað Hveragerðisbæ á sama tíma og 
ég hannaði húsið og það hvernig rannsókn og hönnun gætu haft áhrif á hvort annað. Mér 
var hugsað um arkitektúr bæjarins sem nokkurs konar samsetningu á bæjarfélagi.  Þarna 
er kirkja, skóli, ráðhús og heimili. Undirstaðan í hverju nútíma samfélagi. Þarna eru líka 
verksmiðjur, gróðurhús, þjónustuaðilar, listasafn og heilsuhæli. Staðir þar sem fólk stundar 
störfin sín og notar þjónustu sem er í boði hvar og hverju sinni. Nýlegur og gamall arkitektúr 
sem bæjarfélagið samanstendur af og myndar eina sterka heild.

Þegar ég skoðaði arkitektúr bæjarfélagsins varð mér hugsað um hlutverk bygginganna. Hvað 
er í boði fyrir íbúa Hveragerðis? Iðka trú, vinna, búa, njóta náttúru, nota almenningsgarð og 
fara í sund. Arkitektúrinn heldur utan um mismunandi fúnksjónir sem myndar ekki bara 
arkitektúrinn á staðnum heldur líka einstaklinginn, hópa og samfélagið í heild sinni.

Þegar ég hugsaði nánar út í staðsetninguna og hvar verkefnið var sá ég möguleika á tengingu 
á tveim helstu kennileitum bæjarfélagsins, sundlaugina Laugarskarði og lystigarðurinn. 
Er byggingin brú yfir Varmá, sem um leið tengir þessi svæði saman þannig að byggingin 
virki, hafi fúnksjón. Þannig myndar byggingin tengsl milli kennileita og er farin að gegna því 
hlutverki auk þess að vera aðsetur fyrir listamenn.
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Teikning 2: Formgerðarflokkun
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STAÐUR

29 - Staður



“Þorpsmyndun hófst í Hveragerði árið 1929. Hveragerðishreppur var stofnaður 1946 
og varð bæjarfélag 1987” (hveragerdi.is).  “Hveragerði byggðist í landi Vorsabæjar í 
Ölfusi en nafnið var upphaflega á hverasvæði því sem er í bænum miðjum, sunnan 
og vestan kirkjunnar” (hveragerdi.is). “Hveragerði er fyrst skráð í Fitjaannál laust fyrir 
1700 þar sem sagt er frá tilfærslu goshvers í landskjálftum 1597” (hveragerdi.is).  

“Af lýsingu Ölfushrepps árið 1703 eftir Hálfdan Jónsson lögréttumann á Reykjum má 
ætla að hverir hafi þá verið nýttir til baða, suðu og þvotta” (hveragerdi.is). Reist var 
ullarverksmiðja við Reykjafoss í Varmá árið 1902. “Vatnshjól og reimdrif knúðu vélar 
hennar og árið 1906 var sett upp lítil vatnsknúin rafstöð til ljósa og gatan að þjóðvegi 
við Ölfusréttir upplýst ári síðar, fyrsta götulýsing í dreifbýli á Íslandi” (hveragerdi.is).

Það var eitthvað svo rómantískt við ullarverksmiðjuna, þar sem rústir hennar stóðu við 
árbakkann. Virkjun sem var aðeins fyrir ofan, foss og göngubrú. Þarna vildi ég byrja. 
Ég lagði strax í mikla heimildaröflun á internetinu og hélt síðan til Hveragerðisbæjar, 
nánar tiltekið í bókasafnið þar til að grufla í nokkrum bókum.
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Teikning 3: Ásýnd úr norðri
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 „Þótt undarlegt megi virðast er það ekki jarðhitinn sem laðar hingað hina fystu byggð, heldur 
fossinn í Varmá, Reykjafoss. Þá var staðurinn alltaf við hann kenndur. Skömmu eftir aldamót bindast 
fjórir menn samtökum um að koma upp ullarvinnu hér austanfjalls. Staðurinn var valinn við Reykjafoss 
í Varmá með það fyrir augum að nota afl hans til að snúa vélunum. Húsið var byggt 1902 og tók 
verksmiðjan til starfa síðast á því ári. Helmingur árinnar var virkjaður. Notað var vatnshjól og aflið 
flutt með ásum og reimum til vélanna. Lítill hver var við húsvegginn en ekki var hann notaður til að 
hita húsið.  Þarna var og greiðasala fyrir ferðamenn sem oft kom sér vel er menn komu hraktir af 
Hellisheiði. Þar voru og haldnir fundir því staðurinn var í þjóðbraut.“ (Árnesingur, 424).
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Teikning 4: Ásýnd úr suðri
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Iðnbyltingin er því hluti af byrjun, fyrstu verkum og sögu staðarins. Hveragerði hefur 
verið vinsæll dvalarstaður meðal listamanna í gegnum tíðina og var bærinn kallaður 
listamannanýlendan á sínum tíma. Listamannanýlendur voru vinsælar um miðbik 
nítjándu aldarinnar. Þannig tvinnast sagan saman.

Margir Íslendingar muna Eden, en vinsælt var að sækja sér afþreyingu til Hveragerðis 
á frídögum, kaupa ís og heilsa uppá apann Bóbó. Þar voru líka framandi plöntur til sölu 
og apar í búri sem borðuðu banana.  Í dag er bærinn einna best þekktur fyrir gróðurhús 
sín en þau ásamt hverum innan bæjarmarka eru helstu kennileitin. Þegar keyrt er 
niður kambana á kvöldin lýsist upp himininn frá ljósum gróðurhúsanna, mjög þægileg 
tilfinning. Bærinn hefur oft verið kallaður heilsubærinn en ýmsar heilsustofnanir eru í 
Hveragerði. Þangað liggur leið fólks með allskonar sjúkdóma til að sækja þar þjónustu 
og eiga samastað með öðru fólki á batavegi. Hveragerði hefur einnig verið kallaður 
blómabærinn en Landbúnaðarháskólinn er með kennslu á garðyrkjubraut að Reykjum í 
Ölfusi sem stendur rétt fyrir ofan sundlaugina í Hveragerði. Reykjadalur ofan Hveragerði 
er einnig aðdráttarafl fyrir ferðamenn, en þar eru fallegar gönguleiðir og náttúrulaug 
sem vinsælt er að baða sig í.
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Teikning 5: Grunnmynd þak
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Áin Varmá sem rennur um útjaðar 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 
korti bæjarins.

Staðsetning Varmár 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 sýningarsal. Fólk sem skoðar garðinn eða er að 
koma úr sundi getur lagt leið sína niður að fossinum og notið þess að skoða eða sitja 
innan um fallegan arkitektúr. Þannig myndar aðsetrið brú milli tveggja svæða og opnar 
nýja leið í bænum, nýjan stað.
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Teikning 6: Grunnmynd aðseturs
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Aðsetrið brúar bilið á milli svæða sem íbúar og gestir Hveragerðis sækja hvað mest. Íbúar 
og gestir Hveragerðis geta notið útvistar og náttúrunnar í umhverfi byggingarinnar. 

Það er áskorun að staðsetja húsið þvert yfir Varmá þar sem mikill hæðarmunur er á bökkum 
árinnar. Ég tók á það ráð að setja skábraut sem liggur niður hlíðina frá sundlauginni niður 
að byggingunni. Brúin gengur inn í hlíðina þeim megin. Þegar gengið er yfir „Brúnna“ er 
komið á jafnsléttu yfir í lystigarðinn.  

Sundlaug, lystigarður, hverasvæði, kirkja, ráðhús og fleiri kennileiti endurspegla samfélagið 
í Hveragerði, sögu þess og ímynd. Aðsetrið Brúin er hugmyndasmiðja og frumkvöðlasetur 
fyrir tölvulistamenn og endurspeglar þessi kennileiti í einni heildstæðri byggingu, sem er 
jafnframt nýtt kennileiti fyrir bæinn. Staðsetning aðsetursins er kennileiti út af fyrir sig.
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Teikning 7: Útlitsmynd
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HLUTVERK
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Helsta hlutverk aðsetursins er að veita  tölvulistamönnum aðstöðu og tækifæri til að stunda 
listsköpun sína. Í húsinu er einnig aðstaða til kennslu undir formerkjum FAB LAB smiðju 
fyrir almenning og geta listamennirnir þannig ýtt undir sköpunarkraft einstaklinga. Íbúum 
Hveragerðis er einnig gefinn kostur á að nýta sér tæki og tækni setursins. Þá er möguleiki 
á að nýta aðsetrið fyrir tölvu-LAN fyrir krakka og unglinga sem eru búsettir í Hveragerði og 
nágrenni. 

Vistarverur bjóða upp á dvalarstað fyrir allt að átta listamenn í rúmgóðum 
einstaklingsherbergjum sem eru björt, með hreinlætisaðstöðu, vinnuaðstöðu og 
fataherbergi.  Listamenn geta dvalið í lengri eða skemmri tíma í húsinu og vildi ég leggja 
áherslu að vistarverur listamannanna væru rúmgóðar og þægilegar.

Opið vinnurými er í miðju húsinu, sameiginlegt eldhús og matsalur ýta undir samveru og 
samvinnu listamannanna. Einnig er gott fundarherbergi og sýningar- og fyrirlestrar salur 
ásamt opnu rými til að taka á móti gestum. Þannig sinnir byggingin öllum þörfum nútíma 
listamannsins.
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Teikning 8: Þversnið vestur/austur
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Áður var það iðnbyltingin, nú er það stafræna byltingin. Mest að því sem við gerum hefur yfirfærst á 
internetið. Meiri hluti samskipta fer yfir á internetinu. Hvernig getur listamaður sem starfar í dag nýtt sér 
það. Mér er hugsað til nýja listasafnsins í New York þar sem þeir eru með sér deild sem heitir “Rhizome.
org” og er einhvers konar vettvangur fyrir listamenn sem eru að skoða internetið og allt sem fer þar 
fram. Þeir nota internetið undir listsköpun. Þar taka þeir afstöðu til hins stafræna heims og nota hann við 
listsköpun.  
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Teikning 9: Þversnið norður/suður
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BRÚIN
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Byggingin er úr strúktúrvirki, burðargrind sem spannar 45 metra yfir ána og virkar sem 
brú yfir hana. Gengið er niður frá þaki, niður skábraut eða ramp. Á miðri leið er hægt að 
staldra við á útsýnispalli og horfa yfir að Reykjafossi. Þegar komið er inn í bygginguna er 
komið inn í alrými þar sem listamenn hafa vinnuaðstöðu ásamt fundarrými og sýningarsal. 
8 listamenn geta nýtt sér aðsetrið á hverjum tíma. Það var tekið á það ráð að byggingin 
yrði aðgengileg fyrir fólk í hjólastólum til þess að byggingin væri nú aðgengileg öllum.

Aðalbyggingarefni eru stál og gler. Veggir brúarinnar eru klæddir úr við að innan sem utan. 
Falleg veðurkápa úr dökkum við klæðir ytra byrði byggingarinnar og grípur sólargeisla úr 
suðri sem lýsir upp bygginguna. Að innan er brúin klædd fallegu viðarparketi með hvítum 
veggjum og hvítum stálsúlum. Þakið er hellulagt með steinhellum og gróðri. Einnig á 
þakinu eru sérsmíðaðir bekkir eftir uppskrift nemenda.  

Brúin er ný. Það hefur ekki verið byggð álíka bygging á Íslandi. Bygging sem brúar bilið 
milli tveggja staða. Í byggingu er byrjað að byggja báðum megin árinnar burðarvirki sem 
mætist svo í miðju og myndar eina sterka heild sem brú.

Það er hægt að nálgast bygginguna frá tveimur stöðum, í gegnum lystigarð eða niður 
skábraut frá sundlauginni í Laugarskarði. Aðkoman að byggingunni er niður frá þaki um 
skábraut eða stiga niður að útsýnispalli í miðri skábrautinni þaðan sem för er haldið 
áfram niður skábraut inn í aðsetrið. Skábrautin niður að útsýnispallinum telur um 15 
metra. Þar tekur við fyrsta lending sem leiðir út að útsýnispalli sem telur um 5x5 metra. 
Ef aðkoman er úr austri, leiðir stigi niður að útsýnispalli þannig að aðkoman er bæði fyrir 
fótgangandi og fólk í hjólastólum. 
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Mynd 11: Aðkoma
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Strúktúr brúarinnar breyttist og tók á sig mismunandi myndir yfir önnina. Í það heila er um 
þrjár útfærslur að ræða sem allar hafa mismunandi eiginleika, rými og upplifun.

1. Útfærsla
Fyrsta tilraun var burðargrind úr skáhallandi burðabitum sem teygðu sig upp um tvær 
hæðir og yfir ánna. Þessi fyrsta tilraun virtist virka í fyrstu en burðarvirkið þótti taka of mikið 
pláss bæði sjónrænt og vera fyrir fólki sem notar bygginguna. Að auki tók hún ekki mark af 
staðsetningu og umhverfi.

2. Útfærsla
Önnur tilraun var að nota “Vierendeel” burðargrind sem hélt uppi neðri hæð með víra-
virki. Þetta virkaði vel en aftur á móti tók ekki mið af umhverfi.

Lokaútfærsla
Þriðja og lokatilraunin var svo “Vierendeel” burðargrind með 1 meters þykku gólfi og 
þaki þar sem skáhallandi burðarbitum er komið fyrir og bera í raun brúar bygginguna 
yfir ánna. Þessi útfærsla tengdist náttúrunni vel, gaf nóg af plássi innan í byggingunni 
og varð fyrir valinu.
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Mynd 12, 13 og 14; teikning 10, 11 og 12: Strúktúr
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Teikning 13: Útlitsmynd þak
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Teikning 14: Útlitsmynd aðkoma
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Teikning 15: Útlitsmynd alrými
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Teikning 16: Útlitsmynd Sýningarsalur
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Teikning 17: Útlitsmynd alrými
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Teikning 18: Þversnið vestur/austur
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Teikning 19: Þversnið norður/suður
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LITIÐ TIL BAKA
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Arkitektúr er lærdómsferli. Í hverju skrefi í sköpunarferlinu bíður aragrúi af efni þar sem 
arkitektinn hefur tækifæri til þess að rannsaka og nýta sér við framkvæmd. Það má 
skoða byggingu út frá efnisvali, strúktúr, umhverfi auk annarra eiginleika. Hönnunarferlið 
tekur mið af öllum þessum atriðum. Saga staðar og staðsetningar eða aðgerðir sem 
arkitektinn framkvæmir í ferlinu svo sem upplýsingaöflun og rannsóknir. Ég tók myndir 
og vídeó, las í sögubókum og leitaði á internetinu þannig að til varð hugmyndagrunnur 
til þess að vísa í meðfram hönnunarferlinu. Staðurinn sem ég valdi átti sterka stoð í 
núverandi veruleika Hveragerðisbæjar. Þarna var fyrsta kennileiti Hveragerðis staðsett 
sem gegnir hlutverki sem er ekki svo fjarri raunveruleikanum í dag. Brúin brúar bilið 
milli tveggja staða og hefur því öðru hlutverki að gegna heldur en bara vera aðsetur fyrir 
listamenn. Byggingin hefur því tvöfalt gildi og gegnir hlutverki.

Innan sem utan gegnir byggingin mismunandi hlutverki. Að utan er hún tenging milli 
tveggja svæða  en að innan gegnir hún því hlutverki að vera aðsetur fyrir listamenn. Úti 
getur fólk gengið yfir, skoðað fossinn og setið á brúnni innan um gróður og fína hönnun. 
Að innan eiga listamenn heima þar sem þeir geta sinnt listsköpun og kennslu.
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Mynd 15: Módel
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Til verður arkitektúr sem tekur mið af samhengi og eigin hlutverki. Samhengið hefur áhrif 
á bygginguna og staðsetninguna. Svo á hugtakið samhengi dýpri þýðingu er hugsað er 
um samfélagslega þætti sem tengjast sögu fortíðar, skilning á nútíðinni og hugmyndir 
um framtíðina. Allt það sem gerist á staðbundnum mælikvarða getur haft áhrif á 
hnattrænan mælikvarða og öfugt. Þannig getur aðsetur listamanna verið fordæmi fyrir 
svipaðar hugmyndir erlendis. Listamaðurinn er alltaf tengdur umheiminum í gegnum 
internetið.

Fólk hagar sér eftir hlutverki arkitektúrsins. Fólk er t.d. öðruvísi í sundi en í lystigarði. 
Í þessu verkefni er unnið að því að láta bygginguna vera sniðna að staðsetningu sinni.
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KRISTINN ÖRN VIÐARSSON
B.A. ARKITEKTÚR
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS

2018

Brúin

Staðsetning: 
Sundlaug, lystigarður, hverasvæði, kirkja, ráðhús og fleiri kennileiti endurspegla samfélagið 
í Hveragerði, sögu þess og ímynd. Aðsetrið „Brúin“ er hugmyndasmiðja og frumkvöðlasetur 
fyrir tölvulistamenn og endurspeglar þessi kennileiti í einni heildstæðri byggingu, sem er 
jafnframt nýtt kennileiti fyrir bæinn.  Staðsetning aðsetursins er kennileiti út af fyrir sig. 

Arkitektúr: 
Byggingin er úr strúktúrvirki, burðargrind sem spannar 45 metra yfir ána og virkar sem 
brú yfir hana. Gengið er niður frá þaki, niður skábraut eða ramp. Á miðri leið er hægt 
að staldra við og horfa yfir að Reykjafossi. Þegar komið er inn í bygginguna er komið 
inn í alrými þar sem listamenn hafa vinnuaðstöðu ásamt fundarrými og sýningarsal. 8 
listamenn nýtt sér aðsetrið á hverjum tíma.  

Hlutverk:
Helsta hlutverk aðsetursins er að veita  tölvulistamönnum aðstöðu og tækifæri til að 
stunda listsköpun. Í húsinu er einnig aðstaða til kennslu undir formerkjum FAB LAB smiðju 
fyrir almenning og geta listamennirnir þannig ýtt undir sköpunarkraft einstaklinga. Íbúum 
Hveragerðis er einnig gefinn kostur á að nýta sér tæki og tækni setursins. Þá er möguleiki 
á að nýta aðsetrið fyrir tölvu-LAN fyrir krakka og unglinga sem eru búsettir í Hveragerði 

og nágrenni.

Staðsetning: Við Varmá og Lystigarðinn

The bridge

Location:
Swimming pool, public park, geothermal area, church, council offices and other landmarks 
reflect the community of Hveragerði, its history and its image. “The bridge”  is a “think 
tank” for computer artists which reflects these landmarks in one holistic building and is 
at the same time a new landmark for the town. The location of the residency is a landmark 
in itself.

Architecture:
The building is a truss which spans 45 meters across the river and functions as a bridge. 
The entrance is through a ramp or stairs down from the roof. While walking down the 
ramp the view of the Reykjafoss is the main focus. Entering the building you walk into an 
open space, where the artists in residency have their working space, including meeting 
room and projection room. There are 8 rooms available for artists each time.

Program:
The main purpose of the residency is to grant the computer artists a place and opportunity 
to engage in the creation of their art and realize their creativity. There is a space for a 
FAB LAB workshop for the public, a space for the artists to encourage the creativity of 
individuals. The inhabitants of the town are given the advantage to use the devices and 
the technology at the residency. There is also a opportunity to use the residency for 

computer LAN´s for kids and youth living in Hveragerði and in the surrounding areas.

Location: by the Varmá river and the Park

Brúin
Kristinn Örn Viðarsson

Útlitsmynd 1

Grunnmynd Þak  - 1:100

Ásýnd Suður - 1:100

Þversnið Vestur-Austur - 1:200

Ásýnd Norður - 1:100

N63° 59’ 56.297” W21° 11’ 16.853”
Afstöðumynd - 1:1000

Grunnmynd 1. Hæð - 1:100

Útlitsmynd 2

Þversnið Norður-Suður - 1:200

Útlitsmynd 3

Þversnið Vestur - Austur - 1:100

Þversnið Norður-Suður - 1:200

Útlitsmynd 4 Útlitsmynd 5

Útlitsmynd 6 Útlitsmynd 7

Teikning 20: Kynning
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Mynd 16: Afstöðumódel
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Mynd 16: Módel 1/100 - úti
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Mynd 18: Módel 1/100 - inni
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Mynd 19: Módel 1/100 - rampur
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Teikningaskrá:

1. Afstöðumynd
2. Formgerðarflokkun
3. Ásýnd úr norðri
4. Ásýnd úr suðri
5. Grunnmynd þak
6. Grunnmynd aðseturs
7. Útlitsmynd
8. Þversnið vestur/austur
9. Þversnið norður/suður
10. Strúktúr 1
11. Strúktúr 2
12. Strúktúr 3
13. Útlitsmynd þak
14. Útlitsmynd aðkoma
15. Útlitsmynd alrými
16. Útlitsmynd sýningarsalur
17. Útlitsmynd alrými
18. Þversnið vestur/austur
19. Þversnið norður/suður
20. Kynning

Myndaskrá:

1. Listamannahverfið
2. Skúlptúrgarðurinn
3. Gróðurhúsin
4. Gróðurhús
5. Reykjadalur
6. Rústi Ullarverksmiðjunnar
7. Reykjafoss
8. Sýningin
9. Mynd úr verkefnislýsingu
10. Staðsetning
11. Aðkoma
12. Strúktúr 1
13. Strúktúr 2
14. Strúktúr 3
15. Módel
16. Afstöðumódel
17. Módel 1:100 - úti
18. Módel 1:100 – inni
19. Módel 1:100 – rampur
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leyfi höfundar.








