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UPPHAF



Kynning
Útskriftarverkefnið hófst í desember
2019 þegar rannsóknarhluti
verkefnisins var kynntur. Í upphafi
áfangans var nemendum gerð grein
fyrir verkefni sem stóð yfir í tvær vikur.
Við fengum einungis að vita
staðsetningu á verkefninu og fólst það í
að rannsaka Reykjanesskaga. Eina
skiptið sem ég fer á Reykjanesið er
þegar ég keyri upp á flugvöll þannig
mín tengsl við svæðið eru lítil sem
engin.

Nemendum var skipt upp í fjóra hópa
og fékk hver hópur ákveðinn part af
Reykjanesi. Saga bæja, innviðir og
náttúran voru könnuð ítarlega.
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Rannsókn
Okkar hópur fékk svæði C og náði það
frá Hafnarbergi og norður að Stafnesi,
en á því svæði var flatlendið gríðarlegt.
Við eyddum dágóðum tíma að upplifa
staðinn og það sem hann hefur upp á
að bjóða. Komumst við að því að
svæðið var ekki fjölskrúðugt til að byrja
með og ekki margt um manninn, en
líflegt fuglalíf var þar að finna. Bærinn
Hafnir og minjar eftir herinn settu svið á
staðinn og setur það fastast í
minningum. Við söfnuðum ljósmyndum,
myndbrotun, minjum svo eitthvað sé
nefnt. Eitt skiptið var mjög
eftirminnanlegt, við lentum í því að
festa bílinn í sandi og sat hann þar
fastur í þó nokkurn tíma ásamt okkur.
Að lokum komu yndislegu
bekkjarsystkyni okkur til bjargar.

Að lokinni rannsókn var sýning inni í
stofu nemenda til að sýna hvað
Reykjanesið hefur upp á að bjóða.

6



Sýning
Sýning nemenda var haldin í
Listaháskóla Íslands, þann 11.
desember 2019. Á sýningunni voru kort
af bæjum á Reykjanesi, helstu
innviðum, sögu bæja og staða svo fátt
eitt sé nefnt. Sýningin gekk mjög vel og
margir komu að sjá hana. Mikil vinna lá
af baki sýningarinnar og vorum við
ánægð með afraksturinn.
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Nálgun



Verkefnið
Í byrjun árs var nemendum sett það
fyrir að finna sjálfir prógram fyrir
lokaverkefnið, finna þurfti staðsetningu,
virkni byggingar, skapa persónu og
finna efni sem notast átti við. Þótti mér
mjög stressandi að fá engar forsendur
gefnar. Okkur var úthlutuð bókin
Eyland eftir Sigríði Hagalín og áttum við
að nýta bókina okkur til innblásturs.
Bókin fjallar um ef öll fjarskiptasambönd
við Ísland rofna. Ég sótti innblástur i
bókina og þar kom hugmyndin um
gróðurhús, að nýta það sem staðurinn
getur gefið af sér.

Erfitt reyndist að finna staðsetningu á
þessu stóra svæði og tók það
dágóðann tíma. Að lokum fann ég
síðan fullkominn stað, upp við Seltjörn
rétt við Grindarvíkurveg. Þar voru rústir
af byggingu upp við vatnið.

A B

C D
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Efnispælingar
Í byrjun ferilsins fengum við það
verkefni að rannsaka efni sem við
gætum mögulega nýtt okkkur við gerð
byggingarinnar. Ég ákvað að rannsaka
basalttrefjastangir. Þær eru unnar úr
basalti sem er bergtegund og myndast
þegar kvika storknar.

En á þessum tímapunkti áttum við ekki
að vera búin að ákveða prógrammið.
Síðar komst ég að þeirri niðurstöðu að
þau efni sem ég hafði rannsakað
nýttust mér ekki en þá hafði ég ákveðið
að nýta eyðibýlið sem útgangspunkt.

En samt sem áður þótti mér
efnispælingarnar áhugaverðar og
fræðandi.
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Sögupersóna
Kona á fimmtugsaldri sem er kokkur er
komin með nóg af nútíma
lifnaðarháttum og breytti því um lífsstíl.
Í rústunum upp við Seltjörn ætlar hún
að hafa sitt varanlega heimili og
ræktunaraðstöðu. Í gróðurhúsinu sem
er beintengt við heimili hennar verður
hún með veitingastað þar sem
utanaðkomandi gestir geta fylgst með
matreiðsluhæfileikum hennar.

Á svæðinu er aðstaða fyrir kokkanema
sem getur sest að í ákveðinn tíma til að
hjálpa henni að sjá um gróðurhúsið og
veitingastaðinn. Þau munu læra hvort
af öðru og kokkaneminn mun kynnast
nýjum aðferðum í matargerð.
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Prógram
Ekkert prógram var fyrirfram skilgreint í
lokaverkefninu í ár sem gerði það að
verkum að verkefnið var frekar opið og
reyndist það mér frekar erfitt í byrjun.

Á þessum tímapunkti var ég búin að
ákveða að nota eyðibýli upp við
Seltjörn. Eyðlibýlið fleytti
ímyndunaraflinu af stað sem gerði mér
auðveldara fyrir að ákveða hvaða
hlutverki það átti að gegna. Ég sá mikla
möguleika í staðsetningunni,
umhverfinu og vatninu sem leikur
stóran þátt í hönnunarferlinu.

Það heillaði mig að vinna með
gróðurhús og innleiða það í verkefnið
mitt, hugmyndin var sú að nýta það
sem staðurinn myndi gefa af sér, m.a
grænmeti og fisk úr vatinu.

Eyðibýlið fær nýtt hlutverk, heimili kokks
og tímabundið heimili kokkanema.
Gróðurhúsið er í beinni tenginu við
eyðibýlið og myndar með því eina heild.
Í gróðurhúsinu verður ræktun og
veitingastaður.
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Seltjörn
Seltjörn er veiðivatn sem er staðsett
upp við Grindarvíkurveg. Við Seltjörn
má finna eyðibýli sem er upp við vatnið
og var það ákveðinn útgangspunktur í
vali á staðsetningu.

Vatnið hafði mikil áhrif á hönnunina, og
spruttu margar hugmyndir út frá því m.a
er fiskur úr vatninu notaður fyrir
vetingastaðinn í gróðurhúsinu og reynt
að beina sjónum að vatninu.
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Eyðibýli
Eyðibýlið er gamalt íshús. Það var reist
af útgerðarmönnum árið 1941 og var
það notað undir ís sem var tekinn úr
vatninu til kælingar á fiski.

Húsið er steypt og er um 180 m2 að
stærð. Fallegt útsýni er yfir vatnið til
suðurs og Sólbrekkuskógur blasir við til
norðurs. Ástand byggingarinnar hefur
breyst í gegnum árin, þak á rústunum
er t.d. ekki að sjá í dag. Engin steyptur
grunnur er í eyðibýlinu sem gerði það
að verkum að upplagt var að nýta rýmið
sem inngarða.
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Hönnunarferli



Formmótun
Fótspor eyðibýlisins er innblástur við að
hanna gróðurhúsið. Ég vildi búa til
ákveðna endurtekningu. Til að byrja
með var það töluvert á reiki hvernig
gamla byggingin myndi tengjast þeirri
nýju.

Þungir steypuveggir einkenna eyðibýlið
en ég vildi að ákveðnar andstæður
myndu liggja á milli eyðibýlisins og
gróðurhússins, ég valdi því að nýta
timbur sem burðarbita fyrir gróðurhúsið.
Gamall þungur steypuveggur sem er
upprunalegur vegur á móti nýjum og
léttum timburstrúktúr. Allir innveggir eru
einnig úr timbri ásamt nýju þaki
eyðibýlis. Gamalt og nýtt mætist og
myndar eina heild.

Núverandi Ein HeildNýtt
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Þróun
Til að byrja með var ég með ákveðnar
forsendur sem auðvelduðu mér að þróa
byggingu eins og ég vildi að hún væri.
Þar sem eyðbýlið var þungt og lokað
vildi ég ná fram ákveðnum léttleika með
inngörðum sem veita gegnsæi og
mynda tengingu milli hins gamla og
nýja.

Ég vissi hvaða rými ég þurfti en það var
hægara sagt en gert að púsla þeim
saman til að komast að lokaniðurstöðu.
Grunnmyndin þróaðist í gegnum ferlið
en ég hélt alltaf í ákveðin grunn atriði.

Nýti grunn og gef honum nýtt líf

Gróðurhús + Heimili

Náttúra + Lífsgæði

Núverandi ástandMinna CO2
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Þróun
Eftir að meginhugmynd var komin var
ferlið frekar stöðugt. Breytingar voru
aðallega á innra skipulagi á eyðibýlinu
og gróðurhúsinu.

Það flæktist fyrir mér hvernig best væri
að tengja núverandi byggingu við nýja
gróðurhúsið. Einnig var það pæling
hvort gróðurhúsið eða eyðibýlið ætti að
vera í forgrunni þegar komið er að
staðnum. Ég komst að þeirri niðurstöðu
að eyðibýlið væri í forgrunni og það
myndi glitta í það nýja. Ég vissi að ég
vildi nota hallandi þakform sem myndi
vísa í það sem áður var, einnig væri
fallegt samræmi í nýja gróðurhúsinu og
gömlu byggingunni.

Á næstu opnum má sjá útgangspunkta
sem þróuðust í takt við verkefnið.
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Inngarðar
Ég ramma inn gróður í eyðibýlið með
inngörðum. Inngarðarnir skipta
rýmunum niður og tenging verður meiri
milli þess innra og ytra, ásamt því að
hleypa inn birtu í eyðibýlið sem er með
fáa glugga.

Inngarðarnir eru ólíkir að stærð og gerð
og hafa ólíka eiginleika. Í stærri
inngarðinum er ræktaður gróður sem er
harðgerðari og þarf ekki að vera inni í
gróðurhúsinu. Harðgerður gróður þolir
betur kulda, vinda og frost og stendur
lengi fram eftir hausti, því er hugsað að
hægt sé að rækta m.a grænkál, hvítkál
og vorlauk. Einnig er möguleiki að opna
gluggana inn á við til að láta hann
verða hluta af innrýminu.

Minni inngarðurinn hefur útisturtu sem
veitir fallegt útsýni yfir vatnið og gefur
tengingu við náttúruna.

Sameiginleg- og
einkarými
Prógrammið skiptist niður í
sameinginleg- og einkarými. Einkarými
kokksins og nemans er í sitthvorum
enda byggingarinnar, þar hafa þau sinn
griðarstað.

Ég er einnig að hugsa um rými sem
þau nota saman. Eldhúsið er staðsett í
gróðurhúsinu og allt það rými er
sameiginlegt, ásamt stóra inngarðinum
og tilraunaherberginu.
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Tilraunarherbergi
Ég talaði við kokk að nafni Stéfán
Viðarsson, sem er yfirkokkur og
rekstaraðili yfir mötuneytinu hjá
fyrirtækinu Marel sem er fjölmennur
vinnustaður. Hann hefur verið að reka
fjöldann allan af veiðihúsum um land
allt og er mjög faglegur á sínu sviði.
Hann gaf mér mér góð ráð hvernig nýta
skildi matvæli allt árið um kring og
einnig hvernig skildi taka tillit til árstíða
varðandi nýtingu.

Það er aðferð sem er notuð sem heitir
gerjun og hefur þessi aðferð verið
notuð til að varðveita matvæli um örófir
alda.

Tilraunherbergið er staðsett í
eyðibýlinu, þar sem kokkurinn talaði um
að gott sé að halda þessu rými lokuðu
eða aðskilja það frá gróðurhúsinu.
Þetta herbergi tengir einnig kokkinn og
nemann í þeim hluta byggingarinnar.

.

Gerjun
Með því að blanda saman grænmeti og
salti fer á stað ákveðið ferli sem kallast
á íslensku gerjun (e. Fermentation),
ferlið getur tekið nokkra daga, vikur og
allt upp í mánuði eftir því hvaða
grænmeti er notað. Gerjunin hefur þau
áhrif að grænmetið geymist mánuðum
saman.

Þetta eru aldagamlar aðferðir til að
varðveita matvæli og var gerjun
matvæla lífsnauðsynleg geymsluaðferð.

Sumar jurtir vaxa meira á sumrin og er
því tilvalið að láta þær gerjast svo hægt
sé að geyma þær til vetursins.

Gerjun er frábær leið til að finna nýjar
bragðtegundir, og einnig þekkt fyrir að
hafa góð áhrif á þarmaflóruna, og er
það markmið tilraunarherbergisins.

Þetta er mjög góð leið til að nýta sem
gróðurhúsið gefur af sér.
.

Vetingarstaður
Vetingarstaðurinn sem er inni í
gróðurhúsinu aðlagar matseðill sinn
eftir árstíðum og nýtir það hráefni sem
finna má í nærumhverfi og nýta það
sem uppistöðu í réttunum.
Kokkaneminn lærir að tileinka sér
þessar aðferðir til að minnka
matarsóun. Gestir fá þar tækifæri til að
fara í gegnum gróðurhúsið og fá innsýn
í ferlið frá ræktun til fullbúinnar máltíðar.
Gestir sitja síðan í fallegu umhverfi og
kokkarnir elda matinn beint fyrir framan
þau.

Gestirnir upplifa síðan nýja og
spennandi bragðupplifanir og er þeim
gerð grein fyrir hvernig hægt er að
koma í veg fyrir matarsóun með gerjun
matvæla. Veitingarstaðurinn snýst um
nýjar upplifanir og það sem er jákvætt
fyrir huga þinn og líkama.
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Tvær hæðir
Gróðurhúsið þróaðist í að vera hluta til
á tveimur hæðum. Það gefur öðruvísi
upplifun fyrir gesti og hámarkar nýtingu
rýmisins. Á annarri hæð er grænmeti
sem þarfnast ekki mikils jarðvegar.

Útsýni

Útsýnið tekur þátt í mörgum
ákvörðunartökum bæði í gróðurhúsinu
og einnig í eyðibýlinu. Útsýnið skiptir
miklu máli fyrir innra skipulagið á röðun
borða í gróðurhúsinu, einnig vildi ég að
kokkurinn myndi njóta útsýnis frá
einkarými sínu, hvort sem það er úr
setustofunni eða úr svefnherberginu.
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Ofanvatnslausnir

Regnvatn er tekið niður af þaki
byggingar með upphaflegu
stöplunum sem styðja við húsið.
Vatnið safnast fyrir í litlar tjarnir,
bæði inni í gróðurhúsinu og fyrir
framan inngang hússins. Þegar
tjarnirnar eru án vatns verða þær
ekki tómar, í þeim verður gróður
og steinar sem mynda ákveðna
stemningu í stað tómra tjarna.
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Rætur

Upp við Seltjörn má finna eyibýli sem fær nýtt
hlutverk, heimili kokks og kokkanema sem festa
rætur á nýjum stað. Þau læra hvort af öðru og
hvernig hægt er tileinka sér umhverfisvænni
lífstíl. Í beinni tenginu er gróðurhús sem verður
ný viðbót, það teygir sig inn í eyðibýlið og
myndar eina heild með núverandi byggingu. Í
gróðurhúsinu verður veitingastaður þar sem
hráefni staðarins verður notað, m.a fiskur úr
Seltjörn. Þau hafa bæði sinn eigin griðarstað en
saman nýta þau borðstofu og vinnuaðstofu og
ræða hugmyndir gróðurhúss. Þakformið er
hallandi og talar til hvernig þakform eyðibýlisins
var. Eyðibýlið er í forgrunni en þó sést glitta í
það nýja.
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Loka útfærsla
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N

Afstöðumynd
Mkv, 1:500



Teikningin hér til hliðar sýnir
grunnmyndir gróðurhússins og
eyðibýlisins. Húsið er heimili kokks og
tímabundið heimili kokkanema. Vestan
megin við húsið stendur gróðurhús og í
því má finna lítin veitingarstað. Einungis
eru hráefni staðarins notuð og fólki
gefst tækifæri á því upplifa öðruvísi
matargerð.

46
1 Anddyri
2 Matreiðslu og tilraunarherbergi
3 Gistirými fyrir kokkanema
4 Heimili kokks
5 Eldhús
6 Veitingarstaður
7 Gróðurhús

N

Grunnmynd
Mkv, 1:100
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Snið B-B
Mkv, 1:100

Snið C-C
Mkv, 1:100

Snið A-A
Mkv, 1:100
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Útlit Norður
Mkv, 1:100

Útlit Suður
Mkv, 1:100
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Axonometria
Mkv, 1:200

Útlit Vestur
Mkv, 1:100
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Horft til baka
Þegar ég lít yfir ferlið þá hugsa ég til
óvenjulegra aðstæðna sem
einkenndust af streitu blabla.. Ég tel
mig hafa fylgt sjálfri mér hvað varðar
konseptið í gegnum verkefnið. Ég helt
áfram með sömu formfræði sem ég
kallaði fram strax til að byrja með. En
það sem mér þótti erfiðast í þessu
verkefni er hversu opið það var og það
að geta ekki verið uppi í stúdiói útaf
þessum skrítnu tímum í heiminum.
Ferlið þótti mér mjög lærdómsríkt og
fannst mér sérstaklega skemmtilegt að
vinna með eyðibýli og gefa því nýtt líf
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Myndaskrá

Myndir eru allar í einkaeigu höfundar.
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