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Eyland



2

Upphaf

Við upphafi annar var okkur úthlutað bókina Eyland til innblásturs 
við tilkomandi verkefni. Bókin leggur fram spurninguna hvað myndi 
gerast ef Ísland myndi missa allt samband við umheiminn? 

Það sem stóð mest upp úr eftir lesturinn var að þótt Íslendingar 
væru fáir í tölu tókst þeim að lifa af árum áður. Við lifðum 
á landinu og því sem við bjuggum til sjálf. Erfiðir vetrar og 
aðstæður stoppuðu okkur ekki í því að lifa okkar lífi og við 
komumst af sjálfstæð og sjálfbær. 

Þetta var mér innblástur í mínu verkefni og varð grunnur að 
hugmyndinni um sjálfbært húsnæði. Ég legg til að við byrjum 
aftur að rækta.
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Þessa önnina var okkur úthlutað staðsetningu fyrir verkefnið og 
varð Reykjanes fyrir valinu. Reykjanes er einstakur staður að því 
leiti að nánast allt svæðið er flatlendi fyrir utan þéttbýli meðfram 
sjó og nokkur lág fjöll sem liggja á sjóndeildarhring. Þar er því 
oft mikið veður og rok. Landið er þó ekki eins flatt og það virðist 
úr fjarska og eru ýmis falleg manngerð inngrip sem gera staðinn 
mannlegan. 
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Útskriftaverkefni arkitektúrs 2020 byrjaði með 
rannsókn á Reykjanesi. Svæðinu var skipt í fjóra 
hluta og deilt á bekkinn. Hvert svæði var svo kynnt 
út frá einkennandi inngripum hvers svæðis.

Einstaklingsverkefnið er íverustaður. Ísland hefur 
misst samband við umheiminn og því er engin 
innflutningur. Því er komin tími til þess að líta 
á staðbundin efni. Hvernig getur Ísland fundið 
efnivið til sjálfbærs húsnæðis? Fortíðin býr yfir 
mikilli þekkingu en hvernig búum við til nýja 
bjartari framtíð?
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Sagan

Torfhús

Saga Íslands var mér innblástur í verkefninu. Ég 
kynnti mér hvernig Íslendingar höfðu lifað áður 
en steypan kom til sögunnar. Íslendingar bjuggu 
á árum áður í mannvirki sem var einangrað og 
skýlt með hlöðnum steinum, torfi og rekavið. 
Slíkt var kallað torfhús. Torfhús er byggt á þeirri 
hugmyndafræði sem þekkist í nútíma arkitekúr. Að 
hægt sé að byggja hús sem hægt er að bæta við 
ef þess er þörf. Við rannsóknir á torfhúsum fóru 
að kvikna hugmyndir um hvernig hægt væri að 
nýta náttúruna sem byggingarefni. Þessi hugmynd 
leiddi mig í áttina að sjálfbæru húsi sem gæti átt 
sér stað stað á Reykjanesi.



9

Hús sem ræktar sig sjálft

Fylgjandi svipaðri hugmyndafræði og torfhúsið gerði 
varð til kerfi sem er sjálfbært, stöðugt og er aðeins 
bundið náttúrunni til uppbyggingar.

Í grunninn þarf að vera kjarni. Út frá honum er hægt 
að bæta við rýmum eftir þörfum. Í kjarnanum þarf 
að vera aðstaða til ræktunar og möguleg aðstaða til 
svefns. 

Húsið yrði byggt upp sem hefðbundið bindings 
verk úr Íslenskum við. Bitarnir sem reknir eru ofan í 
jörð fyrir grunn eru er einnig úr við nema gerðir úr 
förguðum Íslenskum símastaurum. Þessi aðferð yrði 
nýtt í þeim tilgangi að skapa burðargrind sem móta 
húsið og þarfnast aðeins fyllingu og stífingu. Það yrði 
gert úr lífkjarna svepps sem ber nafnið mycelium.
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Mycelium
Hvað er mycelium?

Sveppir eru fjölbreytt ríki með margar tegundir. Þeir 
hafa flestir þráðlaga líkama sem greinist þegar hann 
stækkar. Þræðirnir eru oftast afar grannir. Þeir gefa 
frá sér efni sem melta eða brjóta niður næringuna 
sem þeir sjúga upp í þræðina og vaxa svona áfram 
étandi. Þessir þræðir nefnast Mycelium og eru lífkjarni 
sveppsins sem safnar næringarefnum líkt og rót gerir 
fyrir tré. Þessar rætur eru gríðarlega margar og líta út 
eins og þéttur kóngulóarvefur. 
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Mynd tekin úr bókinni The Kingdom Fungi
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Mycelium sem byggingarefni

Mycelium er náttúrulegt bindingarefni. Þegar það 
blandast náttúrulegum úrgangi verður mycelium að 
mótanlegu efni sem nýta má í einangrun og útveggi 
húsa. Sveppafræðingurinn Philip Ross uppgötvaði 
möguleikann á að rækta og umbreyta mycelium í 
byggingarefni. Efnið er eld og vatnsþolið, rotnar ekki 
og er 100% lífrænt. Þegar efnið er tilbúið er mycelium 
sterkari en steypa þegar borið er saman efnin í þyngd.

Ostrusveppur er tilvalinn sveppur til ræktunar hvað 
varðar byggingarefni. Ostrusveppurinn vex hraðar en 
margar sveppategundir og því fyrr tilbúinn, bæði til 
matar og iðnaðs. Einnig berst hann við bakteríur og 
óhreinindi sem gætu komist í sveppinn við ræktun.
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Hvernig fylli ég í veggina?

Það eru tvær megin leiðir sem farið yrði eftir. Annars 
vegar væri að fylla mót með mycelium og búa þannig 
til steina sem myndu svo raðast upp líkt og múrsstein-
ar. Hin aðferðin væri að fylla í götin á burðargrind 
hússins með mycelium og láta það taka sig þar.
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Lífrænum úrgangi 
með mycelium er 
fyllt í móti og látið 
standa í fimm daga.

Þegar efnið er búið 
að taka sig er það 
fjarlægt og sett í ofn 
í 1klst og þar með 
hættir sveppurinn að 
blómstra

Efnið raðað saman 
milli burðabita húss og 
veggurinn er tilbúinn.
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Af hverju ætti ég að nota 
Mycelium?

Þegar reiknuð er þyngd á massa er mycelium sterkara 
en steypa. Gaman er að segja frá því að Mycelium 
massi er einnig skotheldur. Mycelium massi getur verið 
200.000 sinnum mýkri en stál, 10.000 sinnum minna 
stífur en dæmigerður húsnæðismúrsteinn en fær um 
að halda jafnvirði 50 bíla.

Ef mycelium steinar komast í snertingu við hvorn 
annan vaxa þeir saman á nokkrum klukkustundum. 
Hægt er að stöðva vöxtinn þegar efnið er hitað og 
þurrkað. Verður þá til stíft efni sem hægt er m.a. að 
slípa og mála. 

Við uppvöxt dregur mycelium í sig koltvíoxíð, 
sem gerir þá að vistvænu efni. Í einu tonni af 
sementssteypu verður losun á um 620-920 kg af 
koltvíoxíð út í andrúmsloftið. Eitt tonn af mycelium 
sogar inn allt að 100 kg af koltvíoxíð og er því tilvalið í 
byggingarefni framtíðarinnar.

Á hverju ári enda meira en 530 milljónir tonn af 
byggingar- og niðurrifsúrgangi eins og timbri, steypu 
og malbiki á urðunarstöðum í Bandaríkjunum. Þegar 
mycelium hús yrði rifið niður gætu veggir hússins nýst 
í moltun, áburð eða byrjun á nýrri ræktun fyrir nýtt 
mycelium hús. 
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Lífrænum úrgangi með 
mycelium er fyllt í 
veggi og látið standa í 
5 daga.

Þegar efnið er búið að 
taka sig er það fjarlægt 
og sett í ofn í 1klst og 
þar með hættir svep-
purinn að blómstra.

Efnið aftur 
sett á sinn 
stað og 
veggurinn er 
tilbúinn.

Lífrænum úrgangi með 
mycelium er fyllt í veggi 
og látið standa í fimm 
daga.

Þegar efnið er búið 
að taka sig er það 
fjarlægt og sett í ofn í 
1klst og þar með hættir 
sveppurinn að blómstra

Efnið aftur sett 
á sinn stað og 
veggurinn er 
tilbúinn.
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Efnisrannsókn 1

Fyrsta rannsókn sem ég gerði var að ræktun 
ostrusvepps. Á þessu tímabili lærði ég heilmikið um 
sveppi og ræktun þeirra. Hverju sveppir nærast á og 
í hvaða umhverfi sveppurinn vex best. Ræktunin tók 
alls 7 vikur.

Í upphafi ræktunar er mycelium blandað við kaffikorg. 
Sveppir þrífast best í myrkri og er því notuð svört 
fata til þess að ekki hleypist inn nein birta. Á fötunni 
eru tvö loftgöt sem eru lokuð með andanlegum 
plástrum. Í gegnum þessi göt mun sveppur blómstra í 
lokinn. Á örfáum dögum munu sveppaþræðirnir taka 
yfir korginn og myndast þá hvítt yfirborð í fötuna. 
Þá er tími til þess að bæta við kaffikorg. Þetta ferli 
endurtekur sig þangað til fatan er full. Í lokin verður 
blómstrun frá sveppaþráðunum og út kemur sveppur.

Efnisrannsókn
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Heimsókn

Tina Cotofana er frá Þýskalandi, býr í Borgarfirði 
og er einn af stofnendum Sveppa smiðjunar sem eru 
samtök sveppa áhugamanna á Íslandi. Tina er mikill 
áhugamaður sveppa og ræktar ýmsar tegundir í gám 
í garðinum sínum. Ég kom mér í samband við hana og 
fékk að kíkja á heimaræktunina hjá henni. 

Við byrjuðum á því að ræða sameiginlegt áhugamál 
á sveppum og ýmis verkefni í heiminum tengd 
mycelium. Hún útskýrði fyrir mér ýmsa hluti sem voru 
mér óskýrir á þessum tíma og hjálpaði mér að skilja 
heim sveppana. 

Við kíktum saman á ræktunina og þar sýndi hún mér 
bæði hvernig ræktunin fer fram en einnig hvernig 
skyldi setja upp ræktun og hvernig henni skyldi 
háttað. 
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Efnisrannsókn 2

Önnur rannsókn var prufa á mótun mycelium.  Í þessu 
ferli er mycelium blandað við hamp. Líkt og þegar 
sveppaþræðirnir tóku yfir kaffi korgin nýtir sveppurinn 
næringuna úr hampinum til næringar. Vinna þarf á 
sterílu svæði svo að ekki komist baktería í efnið. Ég 
vann með mismunandi efni í mót til þess að rannsaka 
hvernig efnið tekur sig. Ræktunin tók fimm daga frá 
pökkun þangað til mycelium massinn var tekin úr 
móti.

Ferlið snýst um að blanda mycelium við náttúrulegan 
úrgang svo að sveppurinn nærist. Efnið sett í mót og 
vafið plast til þess að mynda raka og halda bakteríu 
frá. Loftgöt gerð á plastið og svo látið bíða í 5 daga. 
Þegar efnið hefur tekið sig er það tekið úr móti 
og sett í ofn á 70° í klukkutíma. Þegar efnið hitnar 
stoppar vöxtur sveppsins og er þá efnið tilbúið. Þessi 
tilbúni mycelium massi er efnið sem nota má sem 
byggingarefni. 
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Staðsetning

Eldvörp
Eldvörp er nafnið á yfir 10 kílómetra langri 
gýgaþyrpingu á Reykjanesi. Þeir eru umhverfis hraun 
sem nær yfir 20 ferkílómetra. Þeir mynduðust úr 
tektónískum hreyfingum eldfjalla frá árunum 1210 
til 1240 sem nefndust Reykjanes eldar. Í kringum 
Eldvörp eru ýmsar gönguleiðir, jarðhitamerkir og ein 
tilraunaborhola. Árum áður notuðu íbúar Grindavíkur 
gufuna frá hrauninu til þess að baka brauð. Þar er 
nú stígur sem er nefndur Brauðstígur. Fleiri leifar 
af mannavöldum má finna á ýmsum stöðum í 
Eldvörpum.

Mynd eftir Ellert Grétarsson
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Innkeyrsla horft út frá planinu í NA
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Eldvörp sér frá innkeyrslu
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Eldvörp séð frá plani
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Borhola séð frá Eldvörp
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Eldvörp gýgarnir séðir sunnan við plan
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Sandfell séð frá plani
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Áferðir á svæðinu
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Lifandi Strúktúr
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Lifandi Strúktúr 
Myco structure

Lifandi strúktúr  er hugtak yfir nýja og sjálfbæra 
tegund húsnæðis. Það byggist á ræktun mycelium 
sem er lífkjarni sveppa og er náttúrulegt 
bindingarefni. Þegar það blandast náttúrulegum 
úrgangi verður mycelium að mótanlegu efni sem 
nýta má í einangrun og útveggi húsa. Hönnunin 
gefur einstaklingnum frelsi til að skipuleggja 
sitt heimili með því að raða saman einingum. 
Einingarnar raðast um kjarna hússins sem er 
gróðurhús sem inniheldur allar nauðsynjar til þess 
að rækta sveppinn. Á Reykjanesi, nyrst við Eldvörp 
er hús sem ræktar sig sjálft. Umlukið fallegri 
náttúru og situr á  háhita jarðsvæði, það er því á 
kjörinni staðsetningu til ræktunar. 
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Persónugallerý

Manneskjan sem býr í Lifandi strúktúr er manneskja sem 
ræktar. Hún trúir á sjálfbærni, vill gera gott og skilja 
eftir sig fótspor sem snertir á ást, umhyggjusemi og 
virðingu. Hún trúir á að rækta. Rækta sjálfan sig, ofan í 
sig og ekki síst utan um sig.
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Abstract

Function Diagram

Upphaf 

Anderi Upplifun Svefn
Miðja

Tenging

Endir

Sneiðing í rými

Sneiðing í rými

Diagram
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Sjálfbær vatns og orku öflun

Eftir Eyland hefur Orkustofnun ákveðið að leggja sitt 
að mörkum og breyta tilraunaborholunni við Eldvörp 
í orkulind sem nýtist við uppbyggingu Lifandi strúktúrs. 
Húsið er prototýpa fyrir nýja tegund húsnæðis sem 
gæti orðið svar við sjálfbæru heimili framtíðarinnar. 
Stefnan er að vinna áfram á fleiri tilraunaborholur 
sem ekki eru í notkun og þar með nýta fleiri falleg 
jarðhitasvæði til góðs nýtis. Með þessari aðferð getur 
Lifandi Strúktúr nýst sem betrumbæting fyrir óþarfar 
tilraunaborholur sem ekki eru í notkun og standa sem 
sár á gullfallegum stöðum í íslenskri náttúru og fært 
staðnum líf og fegurð að nýju.
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Hvernig nýtist borholan?

Til þess að borholan geti verið nýtt sem orkulind 
er notað tækni sem kallast Climeon. Gengið er frá 
borholunni með því að fylla hana af grjóti og síðan 
gufan nýtt fyrir vatns og rafmagnsöflun. Þessi aðferð 
þekkist hérlendis og er til á Flúðum og í Reykholti. 
Slíkur frágangur sést einnig á Reykjanesi á milli 
Gunnuhvers og orkustöðunnar en þar er gufan ónýtt.
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Gróðurhúsið

Fyrsti kjarni Lifandi strúktúrs er gróðurhús sveppsins. 
Gróðurhúsið er hannað sérstaklega til þess að koma 
til móts við ræktunarskilyrði sveppsins. Sveppir vaxa 
best í hita, raka og í myrkri. Hitastigið inn í skúrnum er 
því um 23°. Gróðurhúsið og grunnur hússins er byggt 
úr lerki og svo klæddur með furu. Gróðurhúsið er 
gluggalaust.



62



63

Gróðurhúsið

Þegar ræktað er mycelium þarf að vera góð 
vinnuaðstaða þar sem unnið er að sveppnum og fyllt 
í mót. Einnig þarf aðstöðu fyrir ræktunina, ofn til þess 
að hita efnið þegar það kemur úr móti og svo vel 
rýmda geymslu til þess að geta geymt efnið sem er 
tilbúið.  
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Vinnuaðstaða

Ræktun

Ofn

Geymsla

Grunnmynd 1:75

Gróðurhús díagram

Sveppa Gróðurhús
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Ræktun

Ofn

Geymsla

Grunnmynd 1:75

Gróðurhús díagram

Sveppa Gróðurhús
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Mycelium steinar

Mycelium steinarnir sem notaðir eru í útveggi og milli 
veggi eru hannaðir á sérstakann máta. Efnið er mjög 
þétt og sterkt en mjög létt samt sem áður. Þess vegna 
hannaði ég steinar sem raðast festa saman til þess 
að tryggja hæð veggsins. Eins og áður kom fram þá 
vex mycelium saman á fáum klukkustundum ef það 
kemst í snertingu við annað mycelium. Formið tekur 
á sig ákveðna mynd sem gefur nýtt útlit á húsið. Með 
þessari aðferð er hægt að sjá að sveppurinn getur 
verið mótaður í hvaða form sem er og því engin 
ástæða til þess að búa ekki til fagurt form. Kubbarnir 
smella saman og eru hannaðir þannig að þeir komast í 
fjórar áttir. 
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Byggingar einingar

Ytri veggur

7

6

1

5

4

3

2

1

1

3

2 15

4
3

2 1

Milli veggurMótaðir steinar í millivegg

Mótaðir steinar í útvegg
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Frá ræktun í byggingu
Viðbygging díagram

Þegar nógu mikið efni er tilbúið er hægt að hefja 
fyrstu viðbyggingu. Þegar bætt er við rými er farið 
eftir sömu aðferð og þegar byggt er hefðbundið 
bindingsverk. Staurar eru reknir ofan í jörð til festu og 
þar ofan á byggður viðar grunnur. Þar næst byggð 
burðargrind en í stað þess að fylla grindina með 
einangrun og klæðningu er fyllt inn í með mycelium. Í 
lokin er svo lokað rýminu með þaki. 
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Lifandi Strúktúr
Hús sem ræktar sig sjálft

Kerfis útskýring
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Viðbyggingar kerfi

Við hverja stækkun myndast ákveðin rýmissköpun 
milli þess tíma sem stækkun hefst og þangað til 
henni lýkur. Í upphafi er byggður pallur sem gefur 
eiganda stærra útisvæði. Með hverjum vegg myndast 
nýr skjólveggur og í hvert skipti hægt að nýta rýmið 
fyrir nýtt hlutverk. Endanlega þegar uppbyggingin er 
tilbúin verður nýtt skipulagt rými til. 

Að byggja þetta kerfi tæki samtals um:

- 46 vikur fyrir útveggi hússins. 
- 37 vikur fyrir einangrun í gólf.
- 42 vikur í einangrun í þak.

= 125 vikur, eða tvö ár og 21 dagur. 



Grunnur

Grunnmynd

Uppbygging

Tilbúið rými

1.
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Grunnur

Uppbygging

Tilbúið rými

Grunnmynd

2.
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Grunnur

Grunnmynd

Uppbygging

Tilbúið rými

3.
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Grunnmynd

Tilbúið rými

Uppbygging

Grunnur

4.
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Grunnur

Grunnmynd

5.

Tilbúið rými
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Grunnmynd 
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Útlit Suður
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Útlit Norður
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Útlit Vestur
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Sneiðmynd A-A

Sneiðmynd B-B
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Sneiðmynd C-C

Sneiðmynd D-D
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Lokaorð

Þetta verkefni hefur án efa verið það mest krefjandi af þeim sem ég hef tekið 
fyrir í arkitektúr náminu. Stressið og kvíðinn sem fylgdi þessari önn verður seint 
gleymdur. Verkefnið hefur tekið á sig margar myndir, mismunandi kerfi og aðferðir. 
Þessa tegund af arkitektúr hef ég ekki leyst áður og tel mig nú vera nær því að hafa 
lært þá aðferð að geta skapað ekki bara hús heldur kerfi. Kerfi sem á sér grunn, 
uppbyggingu, þróun og viðbætingar og að sjálfsögðu hús. Kerfi sem ekki bara 
henntar fyrir heimili heldur getur nýst í hvaða fúnksíon sem er. Ég er spenntur að 
halda áfram að vinna með mycelium og ég stefni á að byggja áhugavert verkefni 
í kringum það þetta sumar. Þetta hefur verið gríðarlega átakanleg önn og margt 
sem stendur upp úr. Þessir erfiðu tímar sem við þurftum að ganga í gegnum saman 
og vinnaútskrifta verkefni á meðan gerir bekkjasystkini mín að hetjum. Þrátt fyrir 
takmörkuð samskipti hefur bekkurinn alltaf verið tilbúinn til þess að tala saman, 
hjálpa hvoru öðru og hvetja áfram. Þetta verður söguleg önn vegna aðstæðna og 
hlakka ég mjög til þess að knúsa alla og kveðja COVID-19. 

Takk fyrir mig. 
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https://criticalconcrete.com/insights-mycelium/

https://indiebio.co.za/growing-fungal-mycelium-on-
faeces/

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/07/
mushroom-surprising-uses-building-material-
medicines-fungi/

https://www.instructables.com/id/Making-Mycelium/

https://inhabitat.com/phillip-ross-molds-fast-growing-
fungi-into-mushroom-building-bricks-that-are-
stronger-than-concrete/

https://www.youtube.com/watch?v=BNtANzcc9yg

https://www.youtube.com/
watch?v=jnMXH5TqqG8&t=406s

https://www.youtube.com/watch?v=oqrdIS6Qzr4

https://icelandmag.is/tags/eldvorp

http://amybbio20blog.blogspot.com/p/fungi.html
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