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Í desember 2019 fengum við 
úthlutað það verkefni að rannsaka afmarkað 
svæði á Reykjanesi. Voru skipaðir fjórir þriggja til 
fjögurra manna hópar og þeim úthlutað tilteknu 
svæði (sjá mynd til hægri). Minn hópur fékk það 
verkefni að rannsaka svæði D. Ákváðum við að 
kafa djúpt í sögu Grindavíkurbæjar og tengsl 
hans við umliggjandi svæði.

1

DC

A B

RANNSÓKN
Reykjanes



Húsakönnun í Grindavík. 
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ALDUR HÚSA Í GRINDAVÍK
Reykjanes



Það má segja með sönnu að náttúru-
fegurð Grindavíkur er stórbrotin. Fyrirfram 
hugmyndir mínar um drungalegt og hraunleitt 
landslag hurfu fljótt úr huga mér eftir að hafa 
rannsakað og gengið um Grindavík og 
umliggjandi svæði. 
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NÁTTÚRUFEGURÐ GRINDAVÍKUR
Reykjanes



Í náttúrunni finnast ótal form sem nýta má sem 
innblástur í arkitektúr. Í Grindavík má finna 
ótrúlegustu form steina. Um leið og horft er til 
ólíkra forma náttúrunnar er vert að hugsa hvernig 
og hvort nýta megi efni náttúrunnar sem efnivið í 
byggingar.
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FORM NÁTTÚRUNNAR
Reykjanes
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Fyrsta verkefni eftir hóprannsókn var að velja 
viðfangsefni úr rannsókninni og skoða nánar. Í 
Grindavík er öldugangur mikill og getur hann oft 
gert sjómönnum erfitt fyrir. Vegna þessa mikla 
sjógangs við strendur Grindavíkur hafa því miður 
orðið fjöldi sjóslysa. Ég ákvað að skoða form 
aldanna og útfæra þau á arkitektónískan máta.
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ÁHRIF RANNSÓKNAR
Reykjanes



Þórkötlustaðahverfi er eitt af þremur hverfum 
Grindavíkur. Til eru þjóðsögur um hvaðan nöfn 
hverfanna hafi komið en ein sagan hljóðar svo að 
maður að nafni Molda(G)Núpur hafi verið sá fyrsti 
sem nam land í Grindavík. Hann kom til landsins 
ásamt sonum sínum þremur. Tvö hverfanna voru 
nefnd eftir eiginkonum þeirra, þeim Þórkötlu og 
Járngerði. Þriðja hverfið ber svo nafnið Staðar-
hverfi. Þórkötlustaðanes varð til er hraun rann til 
sjávar undan Hagafelli. Gerðar hafa verið aldur-
greiningar á hrauninu og bendir allt til þess að 
hraunið hafi runnið fyrir um 8000 árum. Finna má 
heimildir sem telja að hraunið hafi þó að einhverju 
leyti runnið eftir landnámsöld. Á Þórkötlustaðanesi 
eru margar fornminjar en þar voru þrjú íbúðar-
húsnæði sem enn má sjá leifar af. Húsin voru 
byggð í kringum 1930-1935 og báru þau öll nöfn; 
Arnarhvoll, Höfn og Þórshamar. 
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Mynd 1: Loftmynd af Þórkötlustaðahverfi

ÞÓRKÖTLUSTAÐAHVERFI
Reykjanes



Í Þórkötlustaðahverfi á Hópsnesi má 
finna nokkur eyðibýli. Eyðibýlið sem sést á mynd-
inni til hægri var byggt árið 1934 af smið einum að 
nafni Hafliði. Hann var giftur konu sem bar nafnið 
Gíslína og bjuggu þau saman í kotinu ásamt syni 
sínum. Þegar drengurinn var ungur að aldri deyr 
móðir hans og í kjölfarið flytja feðgarnir burt frá 
býlinu. Jón nokkur vitavörður kaupir síðan húsið 
af Hafliða og var hugmynd hans sú að byggingin 
gegndi hlutverki sumarhúss. Jón ákveður að 
fjarlægja einn innvegg hússins en mistekst verkið 
og fær vegginn yfir sig og deyr. Eftir það stóð 
húsið autt og hefur það staðið þannig síðan. Nafn 
býlisins er Þórshamar og stendur það við tjörnina 
Flæðitjörn.
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EYÐIBÝLI
Reykjanes





Söguna af eyðibýlinu heyrði ég frá 
barnabarni Hafliða, honum Gísla Hafliða. Hann 
lýsti fyrir mér gífurlegum áhuga afa síns á smíði 
og snilligáfum hans á því sviði. Gísli varð fyrir 
miklum áhrifum af afa sínum og valdi einnig að 
læra húsasmíði og hefur hann unnið við það starf 
í fjölda ára. 
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Myndina tók ég með dróna en hún sýnir nálægð 
eyðibýlisins við tjörnina, Flæði-
tjörn.

AFSTAÐA
Reykjanes



Engar teikningar eru til af eyðibýlinu. Ég gekk 
því í verkið og mældi býlið upp og er það um 56 
fermetrar að stærð. Bogadregna útskotið gefur 
húsinu mikinn karakter en þetta hefur þótt mikið 
og dýrt verk á þeim tíma sem húsið var byggt. 
Hafliði virðist hafa verið afar næmur á fagurfræði 
byggingarlistarinnar og hefur ekki látið 
peningaskort hamla sér að byggja þetta fína hús. 
Sperrur og gluggar voru tjörguð sem merkir að 
tjara er hituð og borin á viðeigandi fleti. Viðurinn 
sogar síðan tjöruna inn í sig og verður líkt og vax. 
Skýrt innskot í sögu og upphaf eyðibýlisins 
einfaldaði mér að hanna nýbyggingu sem tæki 
tillit til þessa merka húss og upphefði það um leið.
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Grunnmynd 1:150

MÆLINGAR
Reykjanes
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Hluti af lokaverkefninu var að lesa bók-ina Eyland. 
Í henni gerast ótrúlegustu hlutir sem koma í kjölfar 
þess að öll samskipti Íslands við umheiminn hafa 
slitnað. Fólk neyðist til að breyta hugsunarhætti 
sínum og hegðun. Í raunveruleikanum glímir 
mannkynið við óhugnanlegar umhverfis-
breytingar. Í gegnum aldirnar hefur maðurinn 
gengið á auðlindir jarðarinnar af mikilli græðgi. 
Offramleiðsla hefur verið á mörgu, svo sem á 
matvöru, og matarsóun mikil. Eftir að hafa lesið 
bókina og hugsað til þess vanda sem við glímum 
við í dag var mér ljóst að ég vildi hanna 
byggingu fyrir fólk sem hefði það að leiðarljósi að 
leita sjálfbærra lausna í byggingariðnaði en hann 
er sá iðnaður sem losar mestan koltvísýring og er 
mikill mengunarvaldur. Byggingin er því frum-
kvöðlasetur fyrir fólk með hugsjónir og góðar 
hugmyndir. 
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Rými frum-
kvöðlaseturs:
skrifstofur
verkstæði
eldhús
setuaðstaða
baðherbergi
fyrirlestrarsalur
tæknirými

Markmið setursins: Að 
veita frumkvöðlum góða 
aðstöðu í 
skapandi umhverfi.

Staðsetning 
byggingarinnar gerir 
fólki kleift að vinna í 
náinni tengingu við 
náttúruna.

FRUMKVÖÐLASETUR
Reykjanes



Frá upphafi var hugmyndin að 
hanna byggingu sem opnaði fyrir sterkri
tengingu við hið víðfeðma landsvæði. Á eyðibýlinu 
er bogadregið útskot með fimm gluggum sem 
gefa útsýni yfir tjörnina. Þar sem gluggarnir á 
boganum snúa í ólíka átt er möguleiki fyrir því að 
taka á móti dagsbirtu yfir lengri tíma. Náttúru-
fegurðin er gífurleg og því vildi ég leggja upp úr 
sterkri tengingu inn- og útirýma. 
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MYND VERÐUR SKIPT 
ÚT

LANDSLAGIÐ
Reykjanes



Á þakmynd má sjá þrjá þakglugga sem opna 
fyrir dagsbirtu. Fyrir miðju hússins má sjá ofan 
á inngarð sem opnar, líkt og þakgluggar, fyrir 
dagsbirtu í innrýmum nýbyggingar. 
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ÞAKMYND
Reykjanes



Miklar pælingar fóru í hönnun á formi nýbygging-
ar. Mér fannst nauðsynlegt að eyðibýlið fengi að 
njóta sín og að nýbyggingin fengi að tengjast 
henni á náttúrulegan hátt en að á sama tíma 
væri greinilegur munur á því nýja og því gamla. 
Nýbyggingin umlykur eyðibýlið. Einnig byggi ég 
inn í eyðibýlið sjálft svo veggir þess fái að standa 
nær ósnertir. Form nýbyggingar kallast á við boga 
eyðibýlisins með sveigum sem finnast á austur- 
og vesturhlið.
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Axo 1:600

FORMMÓTUN
Reykjanes



Töluverð þróun hefur orðið frá fyrstu teikningum 
grunnmyndar. Í byrjun ferils umlukti nýbyggingin 
aðeins hluta af eyðibýlinu. Í fyrstu tillögum var ný-
byggingin aðeins framhald af eyðibýlinu þar sem 
einungis einn af veggjum þess var hluti af hinu 
nýja rými. Eftir frekari rannsókn og prófanir komst 
ég að þeirri niðurstöðu að eyðibýlið ætti að 
tilheyra sem flestum rýmum nýbyggingar, það 
væri í raun miðja frumkvöðlasetursins. 
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Útgangspunktar:

- Nýta það gamla (eyðibýlið) og um leið 
skapa eitthvað nýtt

- Byggingartækni

- Rými frjórra hugsana

- Nýsköpun

- Möguleikar þaks til að taka á móti birtu

- Létt timbur og glervirki --> nýbygging

- Sterk tenging inn- og útirýma

ÞRÓUN FORMMÓTUNAR
Reykjanes



Hlutverk byggingarinnar er frumkvöðlasetur þar 
sem gert er ráð fyrir 10 manns sem vinna að 
tilteknu verkefni sem tengist byggingariðnaðnum. 
Hópurinn samanstendur af arkitektum, verk-
fræðingum, háskólanemum og öðrum sérfræðing-
um byggingargeirans. Innrýmin eru samsett af 
rúmgóðum skrifstofum, verkstæði, tæknirými, 
eldhús-  og setaðstöðu en einnig má finna stóran 
fyrirlestrarsal sem er hugsaður fyrir fólk sem hefur 
áhuga á því að fræðast um verk hópsins. Einnig 
verður hægt að leigja hann út fyrir annars konar 
fræðslu. Grunnmyndin tók miklum stakkaskiptum 
í ferlinu en meginhugmyndin var að nýbyggingin 
mótaðist meðfram tjörninni, hún væri því bein 
afleiðing af eyðibýlinu. Vinnustofur eru staðsettar 
þannig að starfsfólk fái gott útsýni yfir tjörnina. Sú 
hlið eyðibýlisins er ég tel áhugaverðasta, verður 
sýnileg að utan en aðrir útveggir þess munu 
tilheyra innrýmum
nýbyggingar. 
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1 Anddyri
1.1 Hjólageymsla
2 Seturými
3 Fjölnotasalur
4 Vinnurými
5 Verkstæði
6 Eldhús
7 Baðherbergi
8 Tæknirými/geymsla Grunnmynd 1:300

GRUNNMYND
Reykjanes



Útlit nýbyggingar þróaðist út frá 
gluggum á boga eyðibýlisins. 
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ÚTLIT
Reykjanes



39



41



41



Þak eyðibýlisins var áður valmaþak. Í stað þess 
að endurbyggja gamla þakið tók ég þá ákvörðun 
að hanna nýtt þak sem væri myndað úr nokkrum 
ólíkum einingum. Þakið leggst aldrei á útveggi 
eyðibýlisins. Ákveðin spenna myndast í innrýmum 
nýju byggingarinnar vegna þríhyrningslaga forma 
þaksins. Á þakinu má finna þrjá þakglugga sem 
opna fyrir dagsbirtu.  
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ÞAKFORM
Reykjanes



Í návígi við eyðibýlið má finna eina 
staka skóglendi Reykjaness, Selskóg. Ein af 
trjátegundum skógarins er rússalerki sem hentar 
vel sem byggingarefni og er einnig umhverfis-
vænn kostur. 
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Mynd 2: Rússalerki

EFNISVAL
Reykjanes



Í lokaverkefninu er stór hluti verkefnisins að nýta 
jarðefni sem finnast hérlendis til byggingaref-
na eða finna leiðir til að endurnota efni. Miklar 
rannsóknir eru í gangi víðsvegar um heiminn við 
að leita lausna hvernig útbúa megi umhverfis-
vænni byggingarefni þ.e. efni sem losa ekki frá 
sér mikinn koltvísýring og eru endingargóð. Ég 
hef mikinn áhuga á að efla færni mína á 
þessu sviði og því ákvað ég að leita aðstoðar 
hjá Ragnari Ómarssyni, byggingarfræðingi, 
sem vinnur hjá Verkís. Hann er einnig stjórnar-
formaður Grænni byggðar og hefur rannsakað 
og skrifað um sjálfbæra þróun í mannvirkjagerð. 
Ég hafði samband við Ragnar 27. janúar og 
hittumst við í einum af fjölmörgum fundarsölum 
Verkís föstudaginn 31. janúar. Ég valdi að ræða 
við Ragnar vegna áhuga míns og metnaðar fyrir 
sjálfbærniþætti l
okaverkefnisins. 
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Ég tel þó að þessi fundur sé aðeins byrjun í 
þekkingarleit minni á vistvænum byggingarefnum 
og stefni ég á að ræða enn nánar við Ragnar 
í framtíðinni. Á fundinum gat Ragnar frætt mig 
um hin ýmsu byggingarefni og aðferðir við að 
lágmarka kolefnisspor bygginga. Hann hvatti mig 
til þess að rannsaka byggingarúrgang betur og 
hvernig hægt sé að nýta fjölmörg efni sem annars 
yrði hent. Benti hann mér einnig á leiðir til þess að 
nýta byggingarefni úr gömlum byggingum en oft 
á tíðum eru efnin talin ónýt og send í bræðslu eða 
þeim hent. Það ferli hleypir út miklum koltvísýringi. 
Nýta má festingar úr málmi úr gömlum bygging-
um með því að skera jaðarinn af þeim og nota í 
önnur mannvirki. Skoðaði ég einnig möguleika 
á að nýta gamla þilofna sem klæðningu fyrir 
byggingar.

EFNISVAL RANNSÓKN
Reykjanes



Í skrifstofurýmum getur góð ljósvist stuðlað að 
vellíðan starfsfólks, aukið virkni þess og leitt til 
betri samskipta á vinnustaðnum. Við hönnun 
frumkvöðlasetursins lagði ég mikið upp úr því að 
starfsfólk nyti góðrar birtu en stór inngarður opnar 
einnig fyrir auknu dagsljósi í skrifstofurými sem og 
eldhúsi og setuaðstöðu. Dagsbirta er 
eftirsóknarverður ljósgjafi. En þar sem hún er 
af skornum skammti á Íslandi drjúgan hluta árs 
verður gert ráð fyrir vandaðri LED-raflýsingu með 
breytilegu lithitastigi og góðri litendurgjöf.
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LJÓSVIST
Reykjanes



Á Þórkötlustaðarnesi líkt og annars staðar í Grin-
davík er lítið um annars konar gróður en mosa og 
gras enhraunið leikur stórt hlutverk í lands-
lagsmyndun svæðisins. Ég ákvað því að leyfa 
annars konar gróðri að fylgja með í hönnun 
byggingarinnar. Þar sem engin tré eru að finna á 
staðnum ákvað ég að staðsetja nokkur innan 
byggingarreits. Byggingin er frumkvöðlasetur og 
eru trén tákn um hugmyndirnar sem vaxa og 
dafna á setrinu. Einnig hafa rannsóknir leitt það 
í ljós að tenging náttúrunnar við vinnurými getur 
dregið úr streitu starfsfólks og um leið aukið 
sköpunargáfu og einbeitni.
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Það fyrsta sem blasir við er gengið er inn um dyr 
frumkvöðlasetursins er rúmgóður innigarður. 

GRÓÐURSÆLD
Reykjanes



Hugsunin með útisvæðunum er sú að skapa 
ákveðið millirými sem tengir inn- og útirýmin 
saman. Þetta svokallaða millirými eflir ásýnd 
hússins ásamt því að vera skjólgott og aðlaðandi 
svæði fyrir fólk til að dvelja í.
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ÚTISVÆÐI
Reykjanes



Í Þórkötlustaðahverfi á Hópsnesi í útjaðri Grin-
davíkur má finna nær aldagamalt eyðibýli, byggt 
af fátækum smið, sem bjó þar ásamt konu sinni 
og barni. Nú gegnir eyðibýlið hlutverki frum-
kvöðlaseturs fyrir sjálfbærar lausnir í 
byggingariðnaði. Eyðibýlið stendur við grunnt 
stöðuvatn. Landslagið er þakið hrauni og mosa 
og er landhalli þó nokkur. Nýtt, létt timbur- og 
glervirki umlykur eyðibýlið, tekur það undir 
verndarvæng sinn og upphefur um leið. Timbrið 
er rússalerki sem finnst í Selskógi, eina staka 
skóglendi Reykjaness. Innra skipulag 
byggingarinnar miðast út frá því að útveggir 
eyðibýlisins séu hluti af sem flestum rýmum 
viðbyggingarinnar. 
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UMLEIKIÐ
Reykjanes





Í nýbyggingunni er rúmgott skrif-
stofurými. Einn útveggur eyðibýlisins tilheyrir 
rýminu. Mögulegt er að opna út á útisvæðið 
sem sést vinstra megin á myndinni en sú hlið 
vísar suður. Á þakinu er gluggi sem opnar fyrir 
dagsbirtu.

61

VINNURÝMI
Reykjanes



Eldhús frumkvöðlasetursins einkennist af stórum 
gluggum sem veita rýminu mikla dagsbirtu. 
Gróðursæll innigarður tilheyrir eldhúsinu.
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ELDUNARAÐSTAÐA
Reykjanes



Litlar sem engar breytingar voru gerðar á eyðibýli-
nu sjálfu og stendur það nánast ósnert. Viðbyg-
gingin byggist umhverfis eyðibýlið en einnig innan 
þess. Það rými sem myndast innan eyðibýlisins 
verður nýtt sem fjölnotarými. Rýmið verður að hlu-
ta til opið með stórum gluggum þannig eyðibýlið 
verður sýnilegt. Ákveðin spenna myndast á milli 
þess gamla og nýja, eyðibýlisins og timbur-
strúktúrsins. Það gamla talast á við það nýja 
og endurspeglar hlutverk rýmisins í formi 
nýsköpunar.
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BYGGT INN Í ÞAÐ GAMLA
Reykjanes







MYNDASKRÁ

Mynd 1: Án höfundar. Sótt 1. maí 2020. http://grindavik.is/v/20972.

Mynd 2: Án höfundar. Tree Larch Spruce Conifers Pine. Sótt 5. apríl 2020.     
 https://www.hiclipart.com/free-transparent-background-png-clipart-mycpw.

Allar aðrar myndir eru úr einkasafni höfundar.


