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Samfélagið við Eyðishóla leggst upp að sam- 
nefndum hólum á norðarverðri Viðey og veitir 
hagnýtan og tilfinningalegan stuðning fyrir þá 
sem búa við geðræna sjúkdóma, en nýtir einnig 
náin tengsl við náttúru til að auka vellíðan. 

Vinnustofur og matjurtagarðar tryggja hring- 
rás hráefna innan samfélagsins, veita íbúum 
tækifæri til tekjuöflunar og þjónar sem 
fyrirmynd að umhverfisvænum lausnum til 
verðmætasköpunar og breyttu, opnara og um-
burðarlyndara viðhorfi til vinnumenningar. 

Samfélagið samanstendur af 9 einstaklings- 
hýsum fyrir fólk sem kýs meira sjálfstæði, en 
einnig 3 kjörnum fyrir 4-8 manns í senn sem 
bjóða upp á sameiginlega eldhúsaðstöðu, 
jógasal, viðtalsherbergi og vinnuaðstöðu. Allt 
samfélagið mætist svo í sameiginlegum kjarna 
þar sem boðið er upp á vinnustofur, fræðslu/
viðburðasal, matsal og líkamsrækt. 

Mannvirki þorpsins leggja áherslu á skýra 
rýmisskipan, sterka sjónása og arkitektúr sem 
býður upp á næði, nánd og samtal við nærlig-
gjandi náttúru, en hvetur einnig til félagslegs 
samneytis. 
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Upplegg verkefnisins var umhverfis ástand heimsins í dag. 
Hvað vekur áhuga þegar talað er um loftslagsbreytingar eða 
þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Eftir að hafa 
kannað málið í gegnum texta, vefsíður og myndbönd áttum 
við að skila texta með okkar hugleiðingum. 

Það sem vakti strax áhuga minn þegar talað er 
um loftslagsbreytingar voru ekki vísindalegar 
staðreyndir, heldur einmitt sú staðreynd að við 
höfum vitneskjuna um hamfarahlýnun jarðar og 
að mörgu leyti einnig vitneskju um lausnir sem 
þarf að hrinda af stað - en samt virðist oft lítið 
sem ekkert breytast. 

Þar kemur mannlegi þátturinn inn, hvað hefur 
gerst innra með okkur? afhverju virðast flestir 
ekki ná utan um hversu stórt vandamál við raun-
verulega stöndum frammi fyrir? það er næstum 
eins og við séum stödd í ástandi sem hefur 
verið kallað ,,collective paralysis’’. 

Eftir að hafa kafað dýpra inn í viðfangsefnið 
komst ég að því að rót loftslagsbreytinga er í 
raun sú sama og svo mörg önnur vandamál sem 
við stöndum frammi fyrir, hvort sem það snýst 
að tekjuójöfnuði eða andlegri heilsu. 

Talað er um 3 ,,aftengingar’’ sem snúast að 
vitund okkar og hvaðan við störfum. Náttúruleg 
aftenging er því beintengd  
félagslegri aftengingu og andlegri afteng- 
ingu. Á 20. og 21. öldinni hefur vélræn sýn á 
náttúruna verið alsráðandi, hún setur  
okkar eigin verðmætaþörf í öndvegi. Í gegnum 
tíðina hafa ,,vísindi’’ verið notuð til að réttlæta 
margt – til dæmis kynþáttahyggju, ofsóknir á 
minnihlutahópa og fleira. Rökstyðja mætti að 
vélhyggja ,,réttlæti’’ á þann hátt ,,yfirburði’’ man-
na yfir náttúru og dýrum og aðskilur þar með 
manninn frá náttúrunni. Þegar öllu er á botninn 

hvolft snúast lausnir við loftslagsbreytingum 
að mörgu leyti um umburðarlyndi, réttlæti 
og samvinnu,  bæði í náttúrulegum kerfum 
en einnig félagslegum valdastrúktrúrum og 
því eru lausnir sem taka slíka þætti ekki til 
greina einungis plástur á kerfi sem búa til 
vandamálin til að byrja með.

Sérstakar hagsmunadrifnar ákvarðanatökur 
sem hafa leitt okkur að skipulögðu ábyrgðar-
leysi í næstum hvers konar kerfi. Við erum 
skilyrt til að trúa að hvert og eitt okkar sé 
aðskilið hvert frá öðru og við séum hér fyrst 
og fremst til þess að standa út, verða ,,ein-
hver’’ og ná árangri. Sífellt viðurkenndara er 
að loftslagsvandinn sem við stöndum frammi 
fyrir sé því í eðli sínu andlegs eðlis sem 
birtist í ýmsum kerfisbundnum aftengingum 
sem mætti rekja aftur til aftengingu manns 
við náttúru, samfélags og jafnvel hins innra 
sjálfs. 

Talað er um nauðsynlega hugarfarsbreytingu 
og vitundarvakningu frá egói yfir í ,,eco’’, til 
að raunverulega tækla rót vandans. Að sjá 
/ framkvæma út frá heildinni - vitund sem 
beinist að velferð allra. Vitund sem tekur 
mið af okkar eigin skoðun - en einnig þeim 
áhrifum sem hún hefur. Við þurfum að hugsa 
aftur hvað öryggi og velmegun þýðir, án 
þess að þrá að óendanlegum og óstöðvandi 
hagvexti sé okkar megin markmið.
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Í þriggja manna hópum áttum við að framkvæma rannsókn 
á mismuanndi viðfangsefnum sem snerta Viðey. Hópurinn 
minn fékk viðfagnsefnið ,,Connections (micro/macro)’’ og úr 
þeirri rannsóknarvinnu komu  
margir hlutir sem komu okkur á óvart.

Við gerð rannsóknarinnar kortlögðum við ýmsar upplýsing-
ar, s.s. þjónustukerfi, ferðaleiðir, ferðalag byggingarefna, 
ferðalag fornminja, tengingar við innlenda og erlenda 
stjórnmálasögu, ítök Viðeyjarklausturs í Reykjavík og ítök 
Viðeyjar sem verzlunarstaðar. 

Rannsóknarverkefnið var opið í upphafi og 
gaf því mikið rými til túlkunar og hugarflugs. 
Tengingar voru skilgreindar af ýmsum toga. Ein 
tegundin voru efnislegar og áþreyfan- 
legar tengingar, svosem jarðstrengir, hafið og 
landgrunnurinn. Tengingarnar geta einnig verið 
óáþreyfanlegar, huglægar og sagnfræðilegar. 
Tengingarnar vour settar í samhengi við um-
hverfið, bæði jarðneskt, mennsk og himneskt, 
fræðilegt samhengi og samhengi við mannlegt 
samfélag í gegnum söguna. 

Upphag rannsóknarferlisins hófst í vettvangs-
ferð til Viðeyjar. Þar leit fyrsta tengingin ljós,  
ferjan. Höfnin í Viðey tók við og leiðir upp á 
land. Viðeyjarstofan og kirkjan eru áberandi 
sjónrænar tengingar en göngustígarnir og 
viljinn til að skoða eyjuna hafði ekki síður að- 
dráttarafl. Gömlu rústirnar vöktu upp spurningar 
af sögu Viðeyjar og hvaða merkingu hún hafði. 
Gamli vatnstankurinn vakti áhuga á því hvernig 
vatn og rafmagn kom til eyjarinnar. Kirkjan, kirk-
jugarðurinn og friðarsúlan urðu einnig kveikja 
að andlegri tengingu. 

Saga Viðeyjar er margslungin og víðtæk þegar 
til kastanna kemur. Fjöldi þeirra tenginga sem 
fundust bæði í samfélagslegum, sögulegum og 
andlegum skilningi komu okkur á óvart. And-
legar tengingar voru ríkar í tengslum við mörk 
milli lífs og dauða, en andleg tenging í nútíma-
num er ekki síðri, enda er friðarsúlan verk um 
sameiningu og frið táknuð með ljósi sem leiðir 
til himsins. Náttúruvernd eyjunnar má einnig 

tengja við náttúrulega eða trúarlega merk- 
ingu. Nútímamaðurinn sækir í sí auknum mæli 
í ,,hreina náttúru’’ þó svo að rannsóknir okkar 
leiði í ljós að sú ímynd sé ekki heilagur sann-
leikur, skiptir trú þeirra sem sækja staðinn meira 
en ella. Sterkan þráð andlegrar og trúarlegrar 
tenginga má því sjá frá upphafi mannlegra 
afskipta af eyjunni fram til dagsins í dag. 

Ólík söguleg tímabil Viðeyjar endurspegluðu oft 
ýkta táknmynd af þeim straumum og stefnum 
sem voru í gangi á Íslandi og jafnvel heiminum. 
Hvort um trú, stjórnmálastefnu, atvinnuhætti 
eða efnahagsáherslur væri að ræða. 

Í takt við þessar tengingar styrktst trú mín í 
því að vinna áfram með andlega tengingu og 
náttúrulega tengingu með því að sækja í stað 
sem gefur manni tilfinninguna um veru í hreinni 
náttúru. 
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Næsta forransókn snerist um hvernig við upplifðum 
umhverfið á Viðey og hvernig skynfærin taka eftir. Við 
gátum skissað, skrifað, safnað hlutum, tekið upp hljóð 
og svo framvegis svo framalrlega sem upplifun okkar 
kæmist í gegn. 

Það sem ég tók helst eftir við komu í Viðey voru 
skarpar andstæður við það sem gerist hinum 
megin við sjóinn. Maður er tekinn úr umhverfi 
þar sem manngerður iðnaður er búinn að lita 
umhverfið, yfir í umhverfi þar sem form, stígar, 
skjól og berskjöldun stjórnast nánast eingungis 
af náttúrunni. 

Í takt við þessar tilfinningar fannst mér 
áhugavert að pæla í leifum af þorpi sem stóð 
þar fyrir um það bil 80 árum og hvernig, með 
tímanum, náttúran og mannvistaleifar eru 
byrjaðar að sameinast. Hvernig skarpar and-
stæður - þungt á mótu léttu, hart á móti mjúku 
og lífrænt á móti manngerðu - mætist saman og 
verður að einu. 
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Mjúkt á móti hörðu. 
togstreita eða samtal?
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Ummerki um ríka sögu 
sem náttúran tekur yfir 
smátt og smátt.
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Endurnýjun bygginga 
með náttúruöflum sem 
bæta við, frekar en rýra 
arkitektóníska merk-
ingu. 
 
Veðrun sem framhald 
byggingaferlisins frekar 
en afl sem er andstætt 
því. 

Sterkara samtal við 
landslagið heldur 
en hinum megin við 
höfnina. 

Dæmi um staðbun-
din hús á Viðey sem 
virðast sem beint 
framhald af landslag-
inu. 
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,,Ef við ætlum að takast á við 
náttúrulegu aftenginguna - 
þá verðum við að hafa rödd 
náttúrunnar með í samtalinu, þú 
verður að koma með rödd jaðar-
samfélagana og þú verður að 
koma með rödd framtíðarinnar.’’

,,Ef við tökum ekki þátt í and-
legri breytingu, þá eru líklega 
engar líkur á að við grípum til 
þeirra róttækra aðgerða sem við 
þurfum.“

,,Að færast frá hugarfari þar 
sem þú sérð kerfið sem eitthvað 
þarna úti, yfir í hugarfar þar sem 
þú byrjar að sjá sjálfan þig sem 
hluta af kerfinu.’’

- Otto Wagner 

H
ug
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ði Frumhugleiðingar 

Getur þorp/ bygging/ starfsemi unnið á þann hátt 
að hún vinnur bug á öllum 3 aftengingunum og 
látið félagslega, náttúrulega og andlega vitund 
vinna saman?
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Við lifum í hröðu nútímasamfélagi 
þar sem við erum stanslaust í kapp- 
hlaupi við tímann og eigum það 
til að gleyma mikilvægi andlegrar 
heilsu, en geðvandamál eins og 
kvíði og þunglyndi fara vaxandi 
í nútímasamfélagi ásamt því að 
meðal aldur fer sífellt lækkandi. 
Mig langaði til að skapa samfélag í 
kringum starfsemi sem  
byggir á geðrænni endurhæfingu
og leggur áherslu á samfélag 
og félagslegan stuðning ólíkt 
hefðbundum klínískum spítala 
umhverfum. Viðey er tilvalin staður 
þar sem náttúran er allt í kring og 
hægt er að komast burt frá hraða 
daglega lífsins í borginni þó maður 
sé stutt frá. 

Meðfram ræktun andlegrar og 
líkamlegrar heilsu skyldi  
þorpið einblína á atvinnutækifæri 
fyrir þá sem annars hafa lítinn kost 
á því í gegnum vinnustofur 
sem einblína á umhverfisvæ-
na framleiðslu og ræktun með          

endurnýtingu matvæla og hráefna. 
Tilgangur vinnustofanna er einnig 
að veita samfellu í daglegu lífi og 
tryggja félagsleg samskipti fyrir 
hóp sem þarf einna helst á því að 
halda. Þannig gefast einstaklingum 
einnig kostur á að vinna sér inn 
tekjur sem annars eiga hættu á 
því að festast í vítahring sem reiðir 
sig aðeins á lágar bætur frá ríkinu, 
en gefur einnig gott fordæmi fyrir 
umhverfisvæna verðmætasköpun 
og annarskonar viðhorfi til vinnu-
menningar, þar sem öllum er gert 
kleift að taka þátt með megin-
áherslu á samvinnu og endur-
nýtingu. Hægt væri einnig að nýta 
vinnustofurnar sem framleiðslu-
aðstöðu í samstarfi við einkaaðila/ 
samtök og tryggt þannig möguleg 
tengsl inn í atvinnulífið að dvöl 
lokinni. 

Út frá fyrri hugleiðingum fannst mér lítið annað 
koma til greina en þorp/starfsemi sem einblíndi á 
andlega vellíðan og nýtti tengingu við náttúru og 
sterkt samfélag til þess, fremur en hið hefðbund-
na klíníska spítalaumhverfi. 

Ríkisstofnun Samtök 
- ekki rekin í  
hagnaðarskyni

Heilbrigðis-
stofnun

Andleg 
aftenging

Sjálfbær smá-
fyrirtæki

tekjuflæði 

sjálfbær fram-
leiðsla í gegnum 
vinnustofur

núvitund

Náttúruleg 
aftenging

Félagsleg 
aftenging

Félagslegir 
viðburðir

Sambýli

náttúru-
vitund

Líkamsrækt

Hugræn  
atferlis-
meðferð

Félagslegur 
stuðningur

arkitektónískt 
samtal við 
náttúruna 

Sa
m

st
ar

fs
fe

rli



26 27

G
eð

ræ
n 

ör
or

ka

Áður en ég lenti á þessari hug-
mynd ákvað ég að rannsaka 
geðræna örorku á Íslandi og hvort 
það væri raunveruleg þörf á Íslandi 
fyrir slíka starfsemi sem þorpið 
myndi bjóða upp á. 

Í raun kom mér það á óvart hversu 
mikil þörfin virðist vera, en fyrsta 
greining um 40% öryrkja á Íslandi 
er geðræns eðlis og hefur tölunni 
einungis farið hækkandi. 

Það sem virðist helst vera ábóta-
vant og valda því að ýmsir af  
þessum einstaklingum lenda á 
vegg eða í löngum vítahring er 
vegna samfélagslegs viðhorfs/
fordóma. Vinnuveitendur eru til 
að mynda ólíklegastir til að ráða 
fólk með einhverskonar örorku ef 
hún er geðræns eðlis, jafnvel þó 
vinnugeta sé í kringum 50%.  
 
 
 
 

Þarna virðist vanta svigrúm/ annar-
skonar viðhorf til vinnumenningar 
sem tryggir fleirum annarskonar 
tækifæri til að taka þátt og öðlast 
tekna. 

Með jöfnun tækifæra, atvinnu-
þáttöku og aukinni þáttöku í 
samfélaginu geta líkurnar á aukinni 
vellíðan og bata aukist, en félags-
leg einangrun og fjárhagsáhyggjur 
eiga það oft til að vera algengur 
liður í vítahring þessara einstaklin-
ga. 

Stefán Ólafsson, Örorka og velferð á Íslandi
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Sífellt viðurkenndari hugmynd er 
að hægt sé að nýta lækningarmátt 
hins náttúrulega í klínísku umhverfi. 

Mig langaði til að setja mér  
nokkra lykla sem hægt væri að  
vinna út frá sem sannast hafa  
hjálpað til við bætta vellíðan, þar 
sem íbúar svæðisins eru oft á tíðum 
á viðkvæmum stað við komu. 

Stress við 
komu í nýtt 
umhverfi

Umhverfi hannað til 
að minnka stress

Einkenni íbúa

Einstaklings-
herbergi

Smærri hópar

Náttúruleg dags-
birta

Náttúrulegir 
sjónásar

Heimilislegir 
eiginleikar

Auðvelt að rata 
leiðar sinnar

Garður  
aðgengilegur 
öllum

Minni streita 
hjá íbúum

Bætt vellíðan
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Hugmyndafræði sameinast í form 
brotið niður í smærri einingar. 

Birtist meðal annars í óljósum 
mörkum milli manns og náttúru og 
sterkum sjónásum;
 
Bygging snýr inn á við (samfélag) 
en horfir út á við (náttúra).
 

Program og hönnun byggjast á; 

Sálrænni aftengingu (hefðbundin 
meðferðarúrræði/núvitund).  

Náttúrulegri aftengingu (útisvæði, 
sjónásar, hrá/náttúruleg efni).  

Samfélagslegri aftengingu (co-liv-
ing og félagslegar athafnir).

Hringur               Vegferð

 
Náttúrulegt ,,eftirlit’’ og 
tilfinning um samfélag

Tilfinning um ,,frelsi’’, 
ábyrgð og andlega  

tengingu við náttúruna
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Ytri og innri sjónásar.
Sterkur samfélagskjarni en einnig mikið næði og nánd við náttúru.
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Hugræn atferlismeðferð 
Vitræn endurhæfing 
Stuðningsviðtöl 
Áhugahvetjandi samtöl 
Fræðsla 
Einstaklingur þáttakandi í eigin meðferð 
Styrktaræfingar 
Slökun
Líkamsrækt
Lífstílsfyrirlestrar
Sjálfsstyrking
Matjurtagarðar
Vinnustofur - umvherfisvæn verðmætasköpun 
og tenging út í atvinnulífið 
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Sjónásar

Eyðið Esjan

Staðsetninguna valdi ég út frá 
náttúrulegum sjónásum og 
tilfinningunni um að vera í ró og 
næði - umlukinn engu  
utanaðkomandi áreiti fyrir utan 
nærliggjandi náttúru og 
falleg form í landslaginu. 

Mikilvægt fannst mér að stað-
setningin myndi ýta undir  
tilfinninguna um að geta fengið 
frið og andrými frá borgarlífinu, 
en eftir 2 vettvagnsferðir í Viðey 
fannst mér Eyðishólar einna 
helst ýta undir þá tilfinningu - þá 
var ekki aftur snúið. 



36 37



38 39

H
ön

nu
na

rf
er

li Í hönnunarferlinu fór ég í gegnum 
nokkur stig af ólíkum hugmyndum 
sem leiddu þó allar á endastað. 

Í fyrstu hugleiðingum sá ég fyrir 
mér að samtalið milli manns og 
náttúru myndi birtast í forrmótun 
sem tæki form sitt beint út frá 
landslaginu.

Form byggingar-
innar stjórnast af formi 
náttúrunnar.
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Eftir að hafa velt fyrir mér ytri 
formum byggingana sem 
nokkurskonar beint framhald 
formtungumáls landslagsins 
fannst mér ég ekki ná því fram 
sem ég ætlaði mér, en með 
þessum hætti eiga byggingarnar 
til að verða þröngar, mjóar og 
,,stofnanalegar’’ - einmitt það 
sem ég vildi vinna gegn. 

Þegar ég fór að velta fyrir mér 
innra skipulaginu þá velti ég fyrir 
mér hvort ég þyrfti að hverfa frá 
formtungumáli hlíðarinnar og 
einblína betur á starfsemi  
byggingarinnar sem hefði sitt 
eigið formtungumál, en myndi 
samt sameinast hlíðinni á ein-
hvern hátt. 

Rýmisskipan og tilgangur rýma skýr. 
Massi virðist ,,grafast’’ inn í hólinn 
og brjótast út úr honum á sama 
tíma, haldið uppi af sterkum ramma 
svo rýmin verði á sömu hæð og 
sterkir sjónásar haldist. 
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Eftir að hafa verið stopp í þó-
nokkurn tíma þegar ég átti erfitt 
með að sameina formmótun með 
hlíðinni og innra skipulagi bygging-
arinnar, þá skoðaði ég torfbæinn 
nánar og fann sameiginlega vendi-
punkta sem ég vildi nýta mér áfram. 

Innra skipulag torfbæjarins nýtti sér 
skýra rýmisskipan þannig að auðvelt 
væri að rata leiðar sinnar, með hvert 
herbergi sem einblíndi á eina virkni. 
Á sama tíma mætir hann  
náttúrunni á óhefðbundinn hátt. 

Í stað þess að reyna sameinast 
hæðinni bókstaflega - þá fór ég 
aftur í fyrri hugleiðingar um 2 
andstæður sem mætast. Þannig er 
bæði hægt að ná fram óhefð-
bundnu samtali við náttúruna án 
þess þó að láta það bitna skýrleika 
og virkni í innra skipulagi rýma. 

To
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Hönnunarferlið gekk nokkuð 
stöðugt fyrir sig eftir að ég 
náði að lenda hugmyndinni að 
sambýlis - millikjarna sem varð 
að fókuspunkti verkefnisins. 
Afstaða einstaklingskjarnana og 
samfélagskjarnarns mótuðust því 
í takt við hann. 

Eftir á að hyggja urðu for-
rannsókn 3 og skynjunarstúdíur 
út frá henni lykill sem hjálpaði 
mér að móta allt verkefnið og 
hélt mér gangandi þegar ég 
varð stopp. Það skilaði sér í and-
stæðum sem ég vildi ná fram. 
Formfast á móti náttúrulegu, 
hart á móti mjúku og samspil á 
milli þessa tveggja ólíku þátta 
sem byrja smátt og smátt að 
renna saman í eitt. 
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2 andstæður sem sameinast í formi frekar en að 
fylgja formi hæðarinnar.  

Að bæta við nýjum víddum og samtali milli 
massa og landslags - tilfinningin um að geta 
labbað ofan á og undir mannvirkinu, á meðan 
landslagið og massinn mynda sinn eigin inngarð 
sem formast af lagi hlíðarinnar. 

Bygging ver inngarð gegn veðri og vindum, en 
einnig getur inngarður verið nýttur til að 
hleypa dagsbirtu inn. 

Skýr rýmisskipan þar sem hvert herbergi hefur 
sína eigin virkni. 

Byggingunni er haldið á einni hæð,  þannig 
tryggjast sjónásar bæði innan sérhverrar 
byggingar og þorpsins í heild sinni. 

Dregið er úr fótspori sem þjónar ekki tilskydum 
tilgangi með því að hafa burð stórs hluta  
byggingarinnar á súlum.

Innra skipulagi er skipt upp í einka- og  
,,almennings’’ rými, sem og sjónásum, en 
einkarýmin horfa yfir til náttúrunnar á meðan 
almenningsrýmin hafa sjónása yfir þorpið.  
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Þo
rp

ið
Ásamt hólunum ákvað ég að 
nýta núverandi náttúrustíga sem 
liggja beint fra aðalveginum,  
til að móta afstöðu þorpsins. 
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 Einstaklingskjarni

 Sambýliskjarni

Slökunar/yoga herbergi
Svefnherbergi
Viðtalsherbergi 
Eldhús/borðstofa
Þvotta-aðstaða 
Vinnu-aðstaða

 Samfélagskjarni

Gróðurhús
Matsalur
Æfingasalur 
Fyrirlestra/samkomusalur 
Vinnusmiðja 
Matjurtagarðar

Afstöðumynd 1:1000



52 53

Afstöðusneiðing 1:1000

Grunnmynd einstaklingskjarnar/ Þakmynd sambýliskjarni 1:200

Afstöðusneiðing 1:1000
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A

Sneiðing AA

Byggingarnar mynda áframhald-
andi gönguleið út frá núverandi 
stíg, sem þjónar bæði sem  
gangur og nokkurskonar ,,inni - úti'' 
rými milli bygginga og inngarðs.  
Í rýmunum er gróðurhús, eldhús og 
borðstofa, æfingasalur, fyrirlestra/ 
viðburðasalur og vinnustofa. Rýmin 
á milli gróðurhúss/eldhúss og æfin-
gasals virka svo sem sveiganleg 
rými sem er hægt að opna og loka 
að vild. 
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Sneiðing AA

B
B

CC

A

A

Byggingunni er skipt í almennings 
og einka álmu þar sem einka álman 
einblínir á náttúrulega sjónása 
og býður upp á aðgerðir sem líta 
inn á við, svosem viðtalsherbergi, 
slökunar/yogasal og svefnherbergi. 
Almenningssvæðið er hinsvegar 
þar sem íbúar koma saman og 
elda, borða, vinna og þvo þvott, 
á meðan þeir hafa sjónása yfir 
þorpið. 
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Ásýnd suður/sneiðing BB

Ásýnd vestur/sneiðing CC

Ásýnd austur

Ásýnd norður
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Gróður

Sía

Einangrun
CLT eining

CLT eining
Einangrun
Rakavarnarlag
Leiðari
Klæðning

Vistvæn steypa
Einangrun

Gróf möl 

Vatnslás

Jarðvegur

Rakavarnarlag

Ísómetría Deili 1:20
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Sneiðingamódel 1:50
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