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BÓL // e. LAIR

Íslenski landselsstofninn hefur dregist 
saman um 77% á fjörutíu árum. 

 Selvirkið Ból stendur á austanverðu 
Hópsnesi við Grindavík. Þar fara sögur af 
selum aftur til 1840 en undanfarið hefur 
lítið sést til þeirra. 

					Form	og	flæði	selvirkisins	eru	hönnuð	
út frá eiginleikum hins náttúrulega og 
bjóða upp á eftirsóknarverðar aðstæður 
fyrir selinn þegar hann sækir látur. 

 Göngustígur um Hópsnes hefur viðkomu 
á	palli	með	útsýni	yfir	hraunlendið.	Frá	
pallinum liggur stígur og milli hans og 
selvirkisins gera valdir sjónpunktar 
vegfarendum	kleift	að	fá	innsýn	í	lífið	
innan þess. 

 Byggingarefni selvirkisins eru 
valin	á	þeim	forsendum	að	þau	þjóni	fleiri	
dýrategundum og að með tímanum taki 
náttúran	yfir	manngert	yfirborðið.



UPPHAF



98

UPPHAF

24.11

Rannsókn fyrir lokaverkefni kynnt. Okkur var tilkynnt að 
staðsetningin væri á Reykjanesi og að við myndum verja 2 vikum í 
að rannsaka tilgreind svæði í hópum. Minn hópur fékk Grindavík og 
nágrenni	og	þar	öfluðum	við	okkur	upplýsinga	um	flest	allt	sem	við	
komumst	yfir.	Við	kynntum	okkur	áhugaverða	sögu	bæjarins,	bæði	í	
gegnum fræðsluefni og samræður við bæjarbúa. 

UPPHAF

06.12

Afraksturinn úr rannsókninni varð tímalína sem tók fyrir það fólk 
og atburði sem höfðu mótandi áhrif á þróun Grindavíkurbæjar. Einnig 
vildum við gefa staðbundnum þjóðsögum og hjátrú vægi. Útkoman voru 
30 liðir sem spönnuðu meira en þúsund ára tímabil, frá því að fyrstu 
íbúar sem vitað er um settust að á svæðinu, til dagsins í dag. Auk 
þess gerðum við nokkur kort sem sýndu aldur, virkni og útbreiðslu 
allra bygginga bæjarins og gáfu góða innsýn í þróun byggðar. 
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SVIÐI

13.01

Hér var fyrsti fasi lokaverkefnisins kynntur. Við áttum að draga 
saman hvað það var sem við tókum úr rannsókninni fyrir áramót og 
okkur langar að skoða frekar og kynna eftir þrjá daga. Okkur var 
sett fyrir að lesa bókina Eyland eftir Sigríði Hagalín. 

16.01 

Fyrsta	yfirferð	–	hvað	sat	eftir?
Þegar við vorum að vinna að kortunum af Grindavíkurbæ milli ára bar 
ég saman loftmyndir frá síðustu áratugum. 

 Á þeim var greinilegt hversu hratt mosinn á svæðinu er að 
hverfa. Losun skaðlegra efna frá virkjunum í kring hefur sett sinn 
svip	á	umhverfið.	Virkjanirnar	fylgja	stöðlum	sem	eiga	að	halda	losun	
innan skaðlegra marka fyrir manninn. En það er ekki samasemmerki 
milli þess að vera skaðlegt mönnum og skaðlegt náttúrunni. 

	 Hvað	er	óafturkræft?	Hvers	vegna	byggjum	við	bara	með	tilliti	
til	mannsins	þegar	náttúrunni	svíður	svo	augljóslega	undan	manninum?	

 Þessar hugleiðingar færðu mig inn á þá braut sem tók mig í átt 
að lokaútkomunni.  Eyðing mosa við Svartsengisvirkjun 

SVIÐI



1312

TENGSL

16.01

Eftir	yfirferð	var	næsta	verkefni	kynnt	fyrir	okkur.	
Næstu tvær vikur fóru í að skilgreina stað fyrir lokaverkefnið, 
rannsaka efniskennd hans og jafnvel að reyna að þróa efni sjálf. 

 Ég hafði hugsað með mér að ég skyldi ekki vinna nálægt sjónum 
í þetta skiptið. Fram að þessu höfðu öll mín verkefni í náminu verið 
staðsett í mikilli nálægð við sjóinn. 

17.01
 
Ég keyrði ein út á Reykjanes og ýmist gekk eða keyrði um þá 
aðgengilegu hluta svæðisins sem minn hópur fékk úthlutað. Ég ákvað 
að byrja nyrst og vinna mig í suðurátt. 

	 Veðrið	var	stillt	og	kalt	í	upphafi	leiðangursins	en	virtist	
versna eftir því sem ég færðist nær sjónum. Þegar ég var komin 
í fjöruna við Hópsnes var mér svo kalt að ég gat varla haldið á 
myndavélinni. 

 Mér leið eins og dynjandi slyddan, þanglyktin og niðurinn í 
sjónum vektu mig úr leiðslu. Ef ekki væri fyrir myndirnar sem ég tók 
þá	hefði	ég	ekki	getað	rifjað	upp	flesta	þá	staði	sem	ég	hafði	skoðað	
á undan. 

 Hugrenningatengsl milli örnefnisins Hópsness og sela virtust 
hafa orðið til í rannsóknarvinnu síðustu vikna. Þeir komu aftur og 
aftur upp í hugann þegar ég klöngraðist um grýtta fjöruna.
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TENGSL

18.01

Eftir að hafa komið í fjöruna fannst mér ekki neinn annar staður 
koma til greina. Efniskenndin sem einkennir staðinn er hraunlendi, 
fjörugrjót, þang og rekaviður. Einnig varð ég vör við þó nokkuð 
af	fiskinetum	sem	skolað	hafði	á	land.	Ég	komst	að	því	seinna	að	
netagerðin í Grindavík hreinsar þau reglulega úr fjörunni. Ég hafði 
í nokkurn tíma haft áhuga á nýtingu þangs til byggingarefnis og 
ákvað að prófa mig áfram með þang úr fjörunni.

24.01

Ég safnaði nokkrum tegundum af þangi og verkaði þær á ólíkan hátt. 
Sumt sauð ég, annað þurkkaði ég í ofni, sumt fékk að þorna við 
stofuhita. Ég safnaði slími í krukkur. Markmiðið var að búa til efni 
sem myndi haldast saman án þess að nota til þess önnur hráefni en 
þang. Sú afurð sem heppnaðist best á þessum stutta tíma var búin 
til úr klóþangi sem leyft var að hanga í nokkra sólarhringa, mulið 
í duft, bundið saman með slími úr hrossaþara og leyft að harðna við 
stofuhita.

26.01

Óvissustig almannavarna virkjað vegna kvikusöfnunar við fjallið 
Þorbjörn í Grindavík. Úps.

29.01

Þótt	tilraunir	hafi	ekki	skilað	nothæfu	byggingarefni	var	ferlið	
lærdómsríkt	og	gaman	að	sjá	útkomur	bekkjarfélaga	á	yfirferð.	

Tilraunir með þang

TENGSL
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INNGRIP

29.01

Næsta skref fól í sér að ákveða framtíðarnotendur mannvirkisins 
samhliða því að velta fyrir okkur rýmismyndunum staðsins. Ég ákvað 
að grúska í rannsókninni fyrir áramót og athuga það sem við höfðum 
skráð hjá okkur varðandi staðinn. 

	 Tenging	Hópsness	við	seli	rifjaðist	fljótt	upp	fyrir	mér.	Elstu	
sögur af selum við Hópsnes náðu aftur til 1840 og fóru margar sögur 
af sellátrum þar síðan þá. Minna hafði hins vegar sést til þeirra 
upp á síðkastið og ég var forvitin um það hvers vegna svo væri. 

	 Ég	komst	fljótt	að	því	að	íslenski	landselsstofninn	væri	
einangraður og afmarkaður stofn sem er erfðafræðilega frábrugðinn 
öðrum landselum. Staða hans er afar viðkvæm en hann hefur dregist 
saman um 77% á síðustu 40 árum. Á þessum tíma fannst mér hafa orðið 
tenging mili mín og selsins sem ég vildi vinna meira með. 

 Ágangur mannsins á náttúruna er talinn meginvaldur þess að þeim 
fer	fækkandi.	Ætli	ég	hafi	ekki	verið	með	móral	yfir	því	og	fannst	
rétt að gera tilraun til þess að bæta þeim það upp. Allavega vekja 
athygli á stöðunni.

INNGRIP

04.02

Verkfall	félagsmanna	Eflingar	hófst	sem	hafði	það	í	för	með	sér	að	
Embla, 3 ára dóttir mín, fékk að mæta á leikskólann hálfan dag í 
viku næstu 5 vikurnar. Það þurfti að skipuleggja hverja klukkustund 
sólarhringsins	sem	flækti	málin	örlítið.

12.02 

Á	yfirferðinni	kynnti	ég	tvíþætta	hugmynd	mína	um	að	annars	vegar	
afmarka friðlendi fyrir seli sem lokað væri mannfólki og hins vegar 
hanna íverustað fyrir selavörð sem myndi dvelja þar þá mánuði sem 
selir sækja látur. 

	 Hugmyndin	fól	í	sér	að	efla	gæði	staðsetningarinnar	fyrir	selina	
með því að auka skjól og jafnvel minnka brim. Vörðurinn myndi hafa 
það	hlutverk	að	fylgjast	með	látrinu	og	umhverfi	þess	og	halda	öllum	
ágangi manna í lágmarki. 
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INNGRIP 

Í fyrstu drögum að hönnun bústaðar varðarins kom fram að hann 
yrði	eilítið	niðurgrafinn	og	í	vari	frá	fjörunni,	til	þess	að	
valda selunum sem minnstu ónæði, og hefði ekki mikil áhrif á ásýnd 
staðsetningarinnar.	Byggingarefni	bústaðarins	áttu	flest	að	koma	úr	
nánasta	umhverfi	þar	sem	þari,	rekaviður	og	fiskinet	yrðu	meðal	annars	
nýtt í einangrun og klæðningu og fjörugrjót í hleðslu.

INNGRIP

 Ef ég ætlaði að byrja að grípa inn í náttúruna til að reyna að 
skapa betri aðstæður fyrir selina þá þyrfti ég að kynna mér hvað það 
er sem þeir þurfa og vilja. Ég færðist smám saman fjær hugmyndinni 
um að manneskja fengi sama vægi og selurinn í verkefninu og ákvað 
loks að losa mig við selavörðinn. 

 Fyrst ég var farin að grípa inn í náttúruna í tilraun til þess 
að bæta aðstæður sela þá sá ég að sterkast væri að nýta þá kunnáttu 
sem	ég	hafði	og	gæti	aflað	mér	til	að	hanna	eftirsóknarvert	mannvirki	
fyrir seli. 

Selvirki.

 

Þari nýttur til einangrunar og klæðningar



ÞARFIR
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SAMHENGI

Eftir	að	hafa	lesið	flest	allt	sem	ég	fann	um	íslenska	landselinn	á	
netinu og bókasöfnum (sem var ekki mjög mikið) áttaði ég mig á því 
að ég þyrfti að ná tali af sérfræðingi um sjávarspendýr. Mögulega 
einhverjum sem væri vel að sér í hreyfadýrafræðum. Ef slíkur væri 
til. 

27.02 

Ég hafði samband við Selasetrið á Hvammstanga þar sem mér var 
bent á að reyna að ná í Söndru Granquist, doktor í líffræði og 
dýraatferlisfræði. Hún stýrir nú verkefnum tengdum vistfræði og 
atferli sela og rannsakar áhrif ferðamennsku á hegðun sela. 

 Hún gaf mér nýjar og hjálplegar upplýsingar um íslenska 
landselinn, spurði mig krefjandi spurninga, kom með fullt af góðum 
punktum og hvatti mig áfram. Samtölin við hana hjálpuðu mér að 
skerpa sýnina og styrkja verkefnið. 

	 Eitt	af	því	sem	hún	benti	mér	á	var	að	reglan	væri	yfirleitt	sú	
að ef söfnuðust saman margir selir, þá fylgdi mannfólk í kjölfarið. 
Líklegt er að farsælla yrði að stýra aðgengi mannfólks frekar en að 
reyna að koma algjörlega í veg fyrir það.  

 Við ræddum útfærslur og sagði hún mér að af fenginni reynslu 
þyrfti aðkoma og viðvera mannfólksins að vera sem mest falin selunum 
og	í	hæfilegri	fjarlægð.	Kofar	með	kíkjum	hefðu	ekki	reynst	vel	
því þá yrðu selirnir varir við mannaferðir þangað. Kannski væri 
einhverskonar	veggur	málið?

ÞARFAGREINING
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ÞARFAGREINING

01.03

Á þessu stigi málsins taldi ég ákveðna eiginleika orðna nauðsynlega 
og var byrjuð að taka ákvarðanir út frá þeim.

- Að þrátt fyrir að selvirkið væri breytilegt eftir
		stöðu	flóðs	og	fjöru	myndu	ákveðin	svæði	alltaf
  vera á þurru en sum alltaf undir vatni.
 
- Selvirkið þyrfti að mynda gott skjól og taka vel    
á móti birtu. 

-	Að	það	gæti	haft	jákvæð	áhrif	á	fleiri	tegundir	
  en seli.

-	Með	tímanum	myndi	náttúran	geta	tekið	yfir
		yfirborðið.

-	Snertiflötur	sela	og	manna	myndi	ekki	hafa	áhrif	
  á seli.

- Selvirkið yrði ekki hannað sem áfangastaður
  fyrir mannfólk. Það væri meira líkt og krókur frá
  gönguleiðinni sem liggur í hring um nesið. 

- Það félli vel inn í landslagið og væri ekki
  áberandi frá gönguleið.

ÞARFAGREINING



SELVIRKI I
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FYRSTU DRÖG

05.03

Selvirkið var byrjað að taka 
á sig mynd. Ég vildi reyna að 
skipta því upp í allavega 2 svæði 
og formið fylgdi hæðarlínum að 
hluta. Úr varð nokkuð mjúkt form 
sem teygði sig útí sjó. 

	 Botnflötur	þess	hallaði	úr	
sjó og upp á land og ég var farin 
að máta hækkanir og lækkanir á 
vissum svæðum. Í botninum voru 
rákir ætlaðar til þess að þang og 
gróður gæti betur náð þar festu.  

	 Umhverfis	selvirkið	var	
veggur og sjónpallur að hluta 
til. Á þeim hluta voru nokkrir 
gluggar til að hægt væri að 
gægjast inn fyrir veggina. Ég 
reyndi að forðast að það virkaði 
eins og dýragarður, því það 
væri akkúrat andstæðan við það 
sem verkefninu var ætlað. Á 
innanverðum veggnum voru rennur 
ætlaðar fuglum. 

 Ég sá fyrir mér að 
botnflötur	væri	steyptur	en	veggur	
úr timbri. Nokkrar óreglulegar 
eyjar stóðu í sjónum. 

 Jarðvegurinn sem yrði 
fjarlægður væri nýttur í að 
laga landslagið betur að því að 
utanverðu.

	Áhrif	flóðs	og	fjöru	

Grunnmynd af fyrstu útfærslu selvirkis

Rauður hluti myndar er jarðvegur fjarlægður undan 
selvirki sem er nýttur í að laga landslagið að því

FYRSTU DRÖG
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FORMÞRÓUN

07.03

Ég var ekki tilbúin að taka formið í sátt og ákvað að vinna betur 
í	því	fyrir	yfirferðina	sem	var	2	dögum	seinna.	Mér	fannst	hvorki	
vera næg regla í því né fannst mér það neitt sérstaklega fagurt á 
að líta. Mjúku línurnar og áhersla á svæðaskiptinguna fannst mér 
mikilvæg og var því með það í huga við þróunina. 

	 Mér	fannst	hinsvegar	erfitt	að	gera	það	án	þess	að	setja	mér	
einhverja reglu til þess að vinna út frá. Arkitektinn James Stirling 
er þekktur fyrir fallegar kúrvur og form og ég skoðaði hvaða 
aðferðum hann beitti til þess að ná þeim fram. Ég ákvað að prófa mig 
áfram með eina af þeim aðferðum. 

 Ég fann strax mikinn styrk í því að beita reglu við hönnunina. 
Ég prófaði ótal beygjur og kúrvur áður en ég náði fram því sem ég 
var	nægilega	sátt	við	til	þess	að	sýna	á	yfirferðinni.	Þrátt	fyrir	að	
minna töluvert á það sem hafði verið áður fannst mér nú ríkja meira 
jafnvægi í því. Ég vissi hins vegar að ég myndi halda áfram að vinna 
í því, ég var ekki orðin fullkomlega sátt við það ennþá.

 Sjónpallurinn gekkst undir miklar breytingar í bæði stærð, 
formi	og	legu	en	þessi	snertiflötur	milli	mannfólks	og	sela	vafðist	
mikið fyrir mér. I þessari útgáfu er hann úr timbri, orðinn meiri í 
umfangi	og	flóknari	frá	þeirri	síðustu.	Hvasst	formið	spratt	út	frá	
þeirri hugleiðingu að kannski væri betra að hafa hann í andstæðu við 
mjúkt form selvirkisins. Pallarnir úti í sjónum voru þrír og form 
þeirra einfaldari.

Skilin milli svæðanna urðu meiri og hvort um sig öðluðust þau 
skýrari tilgang. Botninn var steyptur, neðri hluti veggsins hlaðinn 
en efri hluti hans úr timbri. Í nyrðri hring var botninn hærri og 
stóð alltaf upp úr sjónum. Það kæmi sér vel þegar kópar fæðast og 
þurfa að vera á þurru í ákveðinn tíma. Selir hafa feldskipti um 
svipað leyti og þurfa því að vera sem mest á þurru á þeim tíma. Ég 
var byrjuð að skoða leiðir til þess að gera það sem skjólsælast án 
þess að það skyggði of mikið á sólina. Syðra svæðið var breytilegra 
eftir	stöðu	flóðs	og	fjöru.	Botninn	var	stallaður,	í	fjöru	voru	þar	
litlar	tjarnir	en	í	flóði	stóðu	nokkrir	hólar	upp	úr	sjónum.	

FORMÞRÓUN

09.03

Reglu beitt til þess að ná fram meira jafnvægi í formi 
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COVID-19

16.03

Ríkisstjórn Íslands setur á samkomubann vegna COVID-19. Háskólum 
landsins var lokað og öll kennsla átti þar með að fara fram í gegnum 
netið. Nemendur þurftu að tæma vinnuplássið sitt í skólanum og koma 
sér fyrir heima. 

 Mikil óvissa ríkti varðandi framhald á áfanga og útskrift 
og næstu dagar voru í smá limbói. Hræðilegum fréttir um smit og 
dauðsföll rigndi inn á alla fréttamiðla og áhyggjur af því hvaða 
áhrif	faraldurinn	myndi	hafa	á	lífið	og	tilveruna	tóku	oft	yfir.	

 Embla fékk að mæta annan hvern dag í leikskólann en dvalartími 
var skertur þá daga svo næstu dagar einkenndust af slitnum dögum og 
flóknu	púsluspili	til	að	báðir	foreldrar	gætu	fengið	sinn	vinnutíma.

23.03

Þrátt	fyrir	að	selir	verji	mestum	tíma	sínum	á	landi	í	að	flatmaga	og	
safna orku þá er mikilvægt fyrir þá að hreyfa sig reglulega.

 Mér fannst mikilvægt að aðgengi selanna úr sjónum og alla leið 
inn	í	selvirkið	væri	greitt,	sama	hver	staða	flóðs	og	fjöru	væri	svo	
þeir kæmust auðveldlega milli staða. Ég fór að skoða leiðir til þess 
að ná því fram og leysa grunnmyndina á skýrari hátt á sama tíma. Það 
er mikill leikur í þeim svo mér fannst ekki minna mikilvægt að skapa 
aðstæður þar sem þeir gætu synt um og stungið sér í vatn en aðstæður 
til þess að slaka á.

 Ég var ekki sátt við þáverandi útgáfu af sjónpallinum svo næsta 
skref var að þróa hann ásamt því að gera grein fyrir því hvar og 
hvernig aðkoma mannfólks að svæðinu væri.

AÐGENGI I

Sjóæðar skapa gott aðgengi 
óháð	stöðu	flóðs	og	fjöru	
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AÐGENGI II

30.03

Mér fannst skipta miklu máli að takmarka umferð ökutækja um svæðið. 
Ég klippti því á torfæran malarveg sem þar liggur með því að setja 
bílastæði nyrst á nesið þannig ekki færi á milli mála að stígurinn 
væri gönguleið. Ég vildi hvorki að selvirkið yrði áfangastaður út 
af fyrir sig né hluti af gönguleiðinni þar sem markmiðið var ekki að 
draga fólk að staðnum.

 Tenging frá stígnum að selvirkinu var af nálægum útsýnispalli 
en	á	honum	gátu	ferðalangar	sest	niður	og	notið	útsýnisins	yfir	
hraunið. Selvirkið lá á þann hátt í landinu að það var hvorki 
áberandi frá stígnum né pallinum. Frá honum lá svo leið að 
selvirkinu sem endaði á sjónpallinum.

	 Form	hans	var	orðið	mýkra	en	útfærsla	hans	orðin	flóknari.	
Sjónpallurinn var timburrör sem hringaði sig um hluta veggjarins. 
Á því voru nokkrir hringlaga gluggar sem sýndu inn í hluta 
selvirkisins. 

 Ég hafði aðeins týnt mér í gleðinni við að teikna þessa útgáfu 
af sjónpallinum og gert manninum of hátt undir höfði. Rauði þráður 
verkefnisins var sá að selvirkið væri griðarstaður fyrir seli og 
áherslur hönnunar ættu að vera eftir því. Þetta rímaði ekki við það.
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HLEÐSLA

06.04

Eftir að hafa varla farið út fyrir hússins dyr í meira en 2 vikur 
fann	ég	fyrir	mjög	sterkri	þörf	fyrir	að	breyta	um	umhverfi.	Ég	var	
orðin	frekar	andlaus	og	fannst	erfitt	að	halda	dampi	í	verkefninu	
svona ein heima. 

 Nauðsyn þess að geta undir venjulegum kringumstæðum unnið í 
stúdíóinu í skólanum urðu augljósari fyrir mér með hverjum deginum. 
Það tók virkilega á að geta ekki borið hluti undir aðra, kastað 
hugmyndum	á	milli	og	brotið	upp	daginn	með	kaffi,	spjalli	og	hlátri	
með bekkjarfélögunum. 

 Ég ákvað að fara upp í bústað í nokkra daga og athuga hvort það 
myndi auðga sköpunargáfuna og veita mér aukna orku. Það var ótrúlegt 
hvað ný staðsetning og smá náttúra gerði fyrir sál og líkama. Það 
hafði	snjóað	hressilega	dagana	á	undan	svo	það	var	allt	á	kafi	í	snjó	
og fáir í bústöðunum í kring. 

 Þetta var innspýtingin sem ég þurfti til að klára sprettinn 
fram að páskum. Samtöl við kennara voru með sama hætti og þegar ég 
var í bænum og ég áttaði mig á að kannski væri þetta fyrirkomulag 
ekki alslæmt, það var þægilegt að geta tekið fund og deilt gögnum 
hvar	sem	er.	En	þrátt	fyrir	það	myndi	ég	nú	samt	velja	staðnám	yfir	
fjarnám. 
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FLÆÐI

17.04

Ég fann að ég var að færast nær og nær útkomu sem ég gæti orðið sátt 
við. Enn voru samt nokkrir hlutir sem þörfnuðust endurskoðunar til 
að	betra	flæði	kæmist	í	verkefnið.	Meðal	þeirra	var	efnisval,	formið	
á selvirkinu, vægi og útfærsla á sjónpalli, svæði fyrir fugla og 
ákveðin atriði innan selvirkisins. 

 Sjónpallurinn þurfti á mikilli einföldun að halda. Ég vildi 
ekki setja manneskjuna skör ofar en selinn en líkt og áður sagði 
væri mikilvægt að stýra þeirri aðsókn mannfólks sem myndi líklega 
verða	að	selvirkinu.	Niðurstaðan	varð	sú	að	í	stað	þeirrar	flóknu	
útfærslu sem ég hafði áður sett fram yrði hann stígur liggjandi 
í hrauninu og sjónpunktar í gegnum þrjá glugga myndu því fylgja 
landinu í kringum selvirkið. Sjónpunktarnir voru því margbreytilegir 
eftir því í hvaða hæð landið stóð miðað við selvirkið. Endi stígsins 
var	töluvert	niðurgrafinn	og	í	vissri	sjávarfallahæð	gaf	hann	því	
sjónarhorn	undir	yfirborð	sjávar.

 Þessar breytingar komu af stað hugleiðingum um vöntun á 
hljóðeinangrun	á	þeim	stöðum	sem	truflun	gæti	orðið	frá	mannfólki.	
Í	fyrstu	útfærslu	hafði	timburveggurinn	hallað	að	ofan,	yfir	
sjónpallinn, og þannig vísað hljóði frá selvirkinu. Með tímanum 
hafði hljóðeinangrunin orðið hluti af sjálfum sjónpallinum. Nú þegar 
hann hafði verið tekinn út og stígur í landinu settur í staðinn þá 
sótti hallandi veggurinn aftur á mig. Ég náði samt ekki alveg utan 
um	hugmyndina	á	þeim	tíma	en	fljótlega	átti	þetta	eftir	að	smella.	

 

FLÆÐI

23.04

Eftir vangaveltur og samtöl við leiðbeinanda varð niðurstaðan sú 
að líklega væri steypa það efni sem myndi henta best í alla hluta 
selvirkisins. Bæði væri hún meðfærilegri en hleðsla og timbur og 
auðveldara að ná fram þeim formum og eiginleikum sem ég vildi, til 
dæmis svæðið sem var ætlað fuglum. Þegar ég var farin að sjá þetta 
fyrir mér sem eina heild var auðveldara að ímynda sér lausnir á 
formi og hljóðeinangrun.

 Ég einfaldaði formið enn frekar. Hvassi rampurinn sem gekk út 
í sjó varð rúnaður og rímaði betur við restina. Selvirkinu svipaði 
svolítið til fjögurra hringja sem tengdust saman í miðju. Það má 
segja	að	hver	hringur	hafi	haft	sína	virkni.	Nyrðri	hringirnir	tveir	
innihéldu annars vegar það svæði sem alltaf stóð upp úr sjó og kæmi 
sér vel fyrir selina á viðkvæmustu tímabilunum. Hins vegar var 
rampurinn sem gekk út í sjó eða inngang sela að selvirkinu. Syðri 
hringirnir	tveir	voru	mun	breytilegri	eftir	flóði	og	fjöru.	Þeir	
samanstóðu	annars	vegar	af	hreyfi-	og	slökunarsvæði	sem	innihélt	
þrjár brýr sem selir gætu bæði farið upp á og stungið sér af ofaní 
vatnið. Í hinum var djúp laug.   

 Efsti hluti veggjarins sem umlykur selvirkið hallar út á við 
á syðri hlutanum en inn á við í þeim nyrðri. Þannig dregur hann úr 
hljóðtruflunum	frá	því	svæði	sem	manneskjur	hafa	aðgengi	að	en	veitir	
skjól á viðkvæmasta svæðinu. 
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Leið frá útsýnispalli að selvirki

Horft í átt að selvirki frá útsýnispalli
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Breytingar	milli	háflóðs	og	háfjöru	
Það er alltaf sjór á ákveðnum svæðum 
sem auðveldar aðgengi og eykur notagildi



5756

LOKASPRETTUR

29.04

Hér var stressið farið að segja til sín. Það voru 2 vikur í 
lokayfirferð	og	rúmar	3	vikur	í	prófdæmingu.	Ég	vissi	að	nú	færi	
tíminn	til	að	gera	breytingar	fljótlega	að	renna	út	og	að	ég	þyrfti	
að fara að huga að bæði þessari hönnunargreiningu og framsetningu á 
verkefninu sjálfu. 

	 Enn	var	óljóst	með	hvaða	móti	bæði	lokayfirferð	og	prófdæming	
færu fram, hvort þær yrðu í gegnum fjarskiptabúnað eða hvort það 
yrði hægt að halda þær í húsnæði skólans. 

 Það voru enn tveir hlutir sem ég vildi vinna betur í áður en 
ég lokaði hönnunarferlinu. Annars vegar voru það form og staðsetning 
glugganna og hins vegar hvar stígurinn fyrir mannfólk lá að 
selvirkinu.	Líkt	og	ég	hafði	áður	sagt	var	þessi	snertiflötur	milli	
sels	og	manns	það	sem	hafði	vafist	hvað	mest	fyrir	mér	í	ferlinu.	
Mér fannst eins og hann hefði farið í hringi á meðan aðrir þættir 
tóku lítil, en markviss, skref í rétta átt. Ég ákvað því að ræða 
mögulegar útfærslur nánar við leiðbeinanda áður en ég tæki endanlega 
ákvörðun. 

30.04

Ég var orðin virkilega þreytt á því að vinna ein heima og ekki borið 
hugmyndir undir neinn eða kastað hugmyndum á milli. Við Sesselja 
bekkjarsystir ákváðum að byrja að læra saman og ég svo gott sem 
flutti	inn	til	hennar	á	þessum	tímapunkti.	Við	fundum	strax	mikinn	
mun, gátum setið við tölvurnar lengur og afköst vinnunnar urðu miklu 
meiri.
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LOKASPRETTUR

03.05

Ég var komin á lokametrana í hönnunarferlinu. Lending í 
gluggasetningu- og formum var komin og sömuleiðis göngustígurinn. 
Það var kominn tími á að vinna teikningar og myndir fyrir 
lokakynningu. Sökum forms og virkni selvirkisins fannst mér 
línuteikningar af útliti og sneiðingum ekki nægilega skýrar svo ég 
ákvað að reyna að hafa sem mest af teikningunum þrívíðar.

08.05

Í	dag	var	lokayfirferð	fyrir	prófdæmingu.	Ég	hafði	sett	það	efni	
sem var tiltölulega fullunnið á plansa en hafði ekki ennþá fundið 
uppröðun sem ég var sátt við. Næsta skref var að fullvinna restina 
af	efninu,	skipta	teikningum	upp	á	fleiri	blöð	og	sjá	hvernig	það	
myndi koma út. 

Valdir sjónpunktar gefa innsýn í 
lífið innan selvirkisins. 

Skýringarmynd

Valdir sjónpunktar 
gefa	innsýn	í	lífið	
innan selvirkisins



SELVIRKI III // BÓL



6362

LOKAORÐ

 Þegar ég lít til baka er ég ánægð með að hafa valið mér þetta 
viðfangsefni. Ég hef haft gaman að því að takast á við þær áskoranir 
sem því fylgdi. Ferlið gekk hægt en örugglega, stundum fannst mér 
ótrúlega lítið breytast á milli vikna en þegar ég hef sett allt upp 
í svona línulega frásögn sé ég að það hefur verið að mjakast, hægt 
en örugglega, í rétta átt allan tímann. 

 Það að vera loksins komin að leiðarlokum er súrrealísk en 
jafnframt	afar	ljúf	tilfinning.	Þessi	tími	hefur	svo	sannarlega	kennt	
mér	að	það	er	hægt	að	finna	lausnir	á	flestu	ef	viljinn	er	fyrir	
hendi. Ætli það veganesti sem ég taki helst með mér út úr þessu öllu 
saman sé ekki það að fylgja eigin sannfæringu og að góð þróun verði 
oft til í litlum skrefum.

LOKAORÐ

10.05

Útskriftarverkefnið hefur verið ótrúlega lærdómsríkt ferli. Sú 
ákvörðun að hanna íverustað fyrir dýr en ekki mannfólk togaðist 
stundum á í mér. Þó að hægt væri að færa rök fyrir því að það sem 
ég myndi læra á því að hanna hús væri mögulega praktískara fyrir 
framhaldsnám þá leyfði ég mér að fylgja hjartanu að selnum sem hafði 
kallað	á	mig	frá	upphafi.	

 Óvissan sem fylgdi bæði leikskólaverkfallinu og COVID-19 
tók	á	andlega.	Það	var	erfitt	að	vinna	verkefnið	ein	heima	en	ekki	
með bekkjarfélögum mínum í skólanum og geta ekki hitt kennarana 
í persónu. Ef einhver hefði sagt mér frá því í janúar hvað koma 
skyldi hefði ég örugglega verið handviss um að ég gæti aldrei klárað 
verkefni undir þessum kringumstæðum.
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1. Bílastæði
2. Gönguhringur um Hópsnes
3. Útsýnispallur
4. Göngustígur að Bóli
5. Ból
6. Rampar
7. Sniðlína
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Afstöðumynd

1. Bílastæði
2. Gönguhringur um Hópsnes
3. Útsýnispallur
4. Göngustígur að Bóli
5. Ból
6. Rampar
7. Sniðlína
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útsýnispallur
með	útsýni	yfir	hraunlendið
er á gönguleið sem liggur 

í hring um nesið

gluggaveggur
litlir gluggar sem sýna valda 
sjónpunkta	gefa	innsýn	í	lífið	

innan selvirkisins

göngustígur
liggur frá palli 

að selvirki

fuglaveggur
kjöraðstæður fyrir 

ákveðnar sjófuglategundir

brýr og göng
mynda bæði leik- og 
afslöppunarsvæði

botn
er skáhallandi og liggur 
út í sjó í honum liggja 
tvær lykilæðar ásamt 

uppphækkkunum og sundlaug

rampar
í sjónum eru skáhallandi og 

misháir svo auðvelt sé að komast 
upp á þá og þeir nýtist sem best 

óháð sjávarföllum

þurrsvæði
nýtist vel á 

viðkvæmum tímum, 
þegar kópar fæðast 
og við feldskipti

veggur
umhverfis	selvirkið	

veitir skjól 

Selvirkið	er	breytilegt	eftir	stöðu	flóðs	og	fjöru.	Það	liggja	tvær	
lykilæðar inn í það sem alltaf eru vel undir sjávarborði svo selir 
komist inn og út á auðveldan hátt. Ákveðin svæði standa einnig 
alltaf upp úr sjónum og nýtast á viðkvæmum tímum. Til dæmis þegar 
kópar fæðast og við feldskipti, en þá þurfa selir að vera meira 
og minna á þurru í nokkurn tíma. Rampar standa í sjónum, þeir eru 
misháir svo þeir nýtist sem best óháð sjávarföllum. Brýr, göng og 
sundlaug	skapa	fjölbreytt	svæði	til	hreyfingar	og	leiks.	Mikilvægt	
er	fyrir	selina	að	halda	hreyfigetu	góðri	þrátt	fyrir	að	nýta	tíma	í	
látri	að	miklu	leyti	til	að	safna	fitu.	Frá	útsýnispalli	sem	stendur	
við gönguleið um Hópsnes liggur göngustígur að selvirkinu. Frá honum 
er hægt að gægjast inn í hluta þess í gegnum litla glugga sem sýna 
ólík augnablik innan selvirkisins. Skyggnið á veggjunum hallar út á 
við	á	gluggavegg	til	þess	að	lágmarka	truflun	frá	mannfólki	en	inn	
á við á viðkvæmari stöðum. Fuglaveggur skapar kjöraðstæður fyrir 
ákveðnar tegundir sjófugla. 
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