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INNGANGUR

Verkefnið sem við fengum úthlutað var að hanna og útfæra þorp í 
Viðey, eins konar vistþorp. Það er hugtak sem hefur verið vinsælt 
í umræðu sjálfbærs arkitektúrs síðustu áratugi og snýst um að 
hanna hverfi/þorp sem er byggt á umhverfisvænan hátt og er 
sjálfbært í rekstri. Hugtakið þýðir að orkunýting þess sé sjálfbær 
og að það sé sjálfbært með vörur og þjónustu án þess að reiða 
sig á hefðbundnar birgðarkeðjur. Frá upphafi var ég skeptískur 
á grunnhugmyndafræðina á bakvið vistþorp og þá sérstaklega 
í Viðey. Ég tel að vistþorps hugmyndafræðin hafi bara sýnt fram 
á að stakt þorp eða hverfi geti verið umhverfisvænt, og í flestum 
tilfellum er það ekki einu sinni raunverulega umhverfisvænt. T.d 
ef ný sementssteypa er notuð í þorpi eða hverfi sem á að vera 
vistþorp þá missir það allan trúverðugleika sem umhverfisvæn 
byggð þar sem sementframleiðsla ber ábyrgð á 9% af allri 
koltvíoxíðslosun í heiminum. Verkefni af þessum toga er oftast 
ekki hægt að skala upp til þess að það hafi mælanleg áhrif á 
losun byggingariðnaðarins. Öll byggð á Íslandi er í rauninni 
vistþorp þegar kemur að orkunýtingu, stærsta vandamálið hér 
á landi eru byggingarefni. Til þess að vistþorps hugmyndin 
hafi eitthvað vægi á Íslandi þarf hugmyndafræðin að leggja 
megináherslu á að notuð séu ný og umhverfisvæn byggingarefni 
og þar af leiðandi nýjar bygginaraðferðir. Vistþorpið þarf einnig 
að þróa og framleiða lausn sem er hægt að nota á helstu 
uppbyggingarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu, í okkar tilfelli er 
það íbúðarhúsnæði. Ástæðan fyrir því að það er ekki mikið um 
tilraunastarfsemi með ný byggingarefni á Íslandi er vegna þess að 
aðilarnir sem koma að uppbyggingunni eru hagnaðarhámarkandi 
fyrirtæki sem hafa fundið bestu aðferðina til þess að hámarka 
gróða og eiga þar af leiðandi erfitt með að finna góða ástæðu 
til þess að breyta byggingaraðferðum sínum. Vandamálið er þá í 
grunnin það að við þurfum að nota ný byggingarefni, en það er 
ómögulegt að framkvæma innan núverandi kerfis. 
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HUGMYNDA- OG RANNSÓKNARVINNA

Til þess að finna lausn á þessu þá ákvað ég að semja sögu: 
Árið 2021 efndi Reykjavíkurborg til samkeppni um vistþorp 
í Viðey. Hópur af fólki, sameinuð í hugmyndafræðinni um af 
lýðræðislega rekin fyrirtæki unnu samkeppnina með tillögu 
sem var í samræmi við og uppfyllti grænþvottar drauma 
verktakafyrirtækjanna, fasteignafyrirtækjanna og fjárfestanna 
sem sáu fyrir sér að græða á þessu verkefni líkt og þau höfðu 
gert í Urriðaholti nokkrum árum fyrr. En þegar verkefnið var 
síðar boðið út, Hafði hópurinn sem vann samkeppnina stofnað 
lýðræðislega rekið fyrirtæki sem bauð lægst í að framkvæma 
verkefnið. Frelsið frá hagnaðarhámörkun gerði þeim kleift 
að bjóða eins lágt og meðlimir fyrirtækisins samþykktu. 
Hugmyndafræði þeirra snerist um að byggja allt þorpið úr 
byggingarúrgangi sem fellur til á höfuðborgarsvæðinu og, fá 
greitt fyrir að taka það að sér. Þau hófust handa við að byggja 
þorpið en höfðu þá gjörbreytt hönnuninni frá því í samkeppninni 
til þess að bæta við verkefnið verkstæði fyrir vinnslu á 
byggingarúrganginum og nýjum útfærslum á íbúðarhúsum 
sem væru í samræmi við byggingarefnið sem væri þá búið að 
vinna úr byggingarúrganginum. Þegar borgaryfirvöld komust 
að þessu nýja plani, brugðust þau við með því að breyta lögum 
til þess að stöðva verkefnið. En almenningur mótmælti því og 
sýndi verkefninu stuðning sem varð til þess að borgin samþykkti 
nýju áformin. Eftir að þorpið var fullbyggt héldu meðlimir 
lýðræðislega fyrirtækisins áfram að vinna byggingareiningar 
úr úrgangi til þess að nota í uppbyggingu annars staðar á 
höfuðborgarsvæðinu. 
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HUGMYNDA- OG RANNSÓKNARVINNA

Þessi saga gerir mér kleift að sjá fyrir mér hvernig verkefnið 
gæti haft jákvæð áhrif á byggingariðnaðinn á Íslandi. Með 
því að segja þessa sögu þá hef ég líka miðil sem hjálpar mér 
að útskýra efnahagslega hluta hugmyndafræðinnar sem er 
nauðsynlegt ef breyting á að eiga sér stað. Hönnunin mín á 
þorpinu sjálfu hófst með því að skoða hvað væri hægt að nýta 
af byggingarúrgangi. Ég ákvað að meginefnin í byggingunum 
mínum yrðu viður, steyptir veggir/gólf og járn. Viðurinn myndi 
nýtast sem burðargrind, gamlir steyptir veggir/gólf yrðu sagaðir 
niður og festir saman með járnum til að passa í einingakerfi 
fyrir veggi. Ég fór í nokkrar rannsóknarferðir á niðurrifssvæði 
bygginga og í því samhengi skoðaði ég sérstaklega Bríetartún 
þar sem gamla WOW húsið var rifið fyrr á árinu. Þar tók ég eftir 
því að húsið var rifið án tillits til þess að hægt væri að endurnýta 
byggingarefnin á nokkurn hátt, veggir voru brotnir í mola og 
það sama átti við um timbrið. Eftir það leitaði ég að dæmum um 
niðurrif þar sem var ákveðið var fyrirfram að nota efnin á nýjum 
stað. Ég fann verkefni eftir dönsku arkitektastofuna Lendager 
group, þau höfðu sagað veggi gamallar Carlsberg verksmiðju 
í Kaupmannahöfn niður í einingar sem þau notuðu síðan sem 
klæðningu fyrir nýbyggingu. Þrátt fyrir að nýbyggingin hafi verið 
byggð að mestu leiti úr nýrri sementssteypu þá fannst mér 
þessu endurnýting byggingarefna mjög áhugaverð og ljósárum 
framar en allt það sem er að gerast á íslandi í dag. Það sem 
var áhugaverðast við þetta verkefni var að niðurrif Carlsberg 
verksmiðjunnar var hannað, ólíkt niðurrifi WOW hússins þar sem 
allir vissu að efnin myndu hvort sem er lenda í landfyllingu. Ef 
við ætlum að endurnýta byggingarefni þá þarf hannað niðurrif.  Í 
verkefninu mínu gaf ég mér það að byggingarúrgangurinn sem 
bærist þorpinu væri mótaður á þann hátt að auðvelt væri að 
endurnýta hann. En til þess að hannað niðurrif geti verið raunsær 
kostur þarf hagkerfi byggingariðnaðarins að breytast, ég tók þátt 
í vinnustofunni Vegvísir að vistvænni mannvirkjagerð 2030 sem er 
hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og þar var 
ég í hóp með manni innan byggingargeirans sem sagði að það 
væri mjög óhagstætt og eiginlega ómögulegt að gera kannanir á 
þeim byggingarefnum sem hægt er að nota úr húsi sem á að rífa 
vegna kostnaðar og auka vinnu. Það varð til þess að ég þurfti að 
bæta við rannsóknum tengdum hagkerfum í verkefninu mínu. Ég 
ákvað að nýta mér hugmyndafræði Yanis Varoufakis um skipulag 
fyrirtækja, ég tel að hugmyndir hans um samvinnufélög geti gert 
hannað niðurrif að raunhæfum kosti. 
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STAÐARGREINING

Ákvörðun mín um staðsetningu verkefnisins kom til vegna 
sögu eyjunnar. Seint á 19. öld og fram að hernámi var þorp og 
starfsemi á austurhluta Viðeyjar. Milljónafélagið byggði höfn, 
húsnæði og verkstæði fyrir fiskvinnslu. Ég vildi staðsetja þorpið 
þar vegna góðs aðgengis til að taka á móti byggingarúrgangi 
enda var þar áður bryggja og vegna sögunnar sem hefur skilið 
eftir sig merki sem eru ennþá sýnileg á staðnum. Á svæðinu eru 
fjölmargir grunnar eftir gamlar byggingar, í kringum stríðsárin 
var skortur á timbri á Íslandi og voru öll byggingarefnin á eyjunni 
færð til Reykjavíkur þar sem þau voru notuð til að byggja hús. 
Ég fékk innblástur frá þessu og ákvað snemma að ég vildi 
nýta einhverja af þessum grunnum til þess að byggja hús úr 
byggingarefni frá gömlum húsum frá höfuðborgarsvæðinu 
og halda þannig hringrásinni áfram auk þess að endurskapa 
bryggjuna.
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ÚTFÆRSLA HUGMYNDAR OG ÞARFAGREINING

Við hönnuna húsanna ákvað ég að búa til grid kerfi sem ég gæti 
nýtt til þess að búa til mismunandi týpur af íbúðarhúsnæði án 
þess að breyta byggingaraðferðinni. Þriggja hæða fjölbýlishús 
er því byggt á sama hátt og tveggja hæða íbúðarhúsnæði með 
þjónustu á jarðhæð. Þessa byggingaraðferð er því hægt að 
yfirfæra á nánast hvaða svæði sem er á höfuðborgarsvæðinu.
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VERTICAL DETAIL 
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HÖNNUNARFERLIÐ

Þegar hönnunarferlið hófst hafði ég ákveðið að staðsetja 
mig í gamla þorpinu en ég átti erfitt með að finna nákvæma 
staðsetningu sem hentaði fyrir hugmyndafræðina mína. Ég vildi 
að þorpið myndi líkjast hverfi í miðbæ Reykjavíkur, ástæðan 
fyrir því var sú að markmið verkefnisins snerist um að byggja 
og sannreyna hugmynd sem væri hægt að yfirfæra hvert sem 
er í Reykjavík eða jafnvel hvaða borg sem er. Til að byrja með 
vildi ég staðsetja meginþunga íbúðarbyggðarinnar í kringum 
rústirnar af Glaumbæ. Sú ákvörðun reyndist vera hamlandi 
fyrir mig og hönnunarferlið, það var lítið sem benti til þess að 
þessi staðsetning væri sú besta fyrir þorpið. Seinna ákvað ég 
að færa mig nær strandlengjunni og nota bryggjuna sem lífæð 
fyrir þorpið og leyfa byggðinni að myndast út frá henni, sem 
var rökrétt ákvörðun vegna þess að byggingarefnið fyrir þorpið 
kemur frá henni. Eftir þessa breytingu fór þorpið að taka á sig 
mynd, í stað þess að rústirnar væru miðpunktur byggðarinnar þá 
voru þær dreifðar í kring um íbúðabyggðina hver og ein með sína 
þjónustu. Sundlaug, leikvöllur, gróðurhús, starfsmanna aðstaða, 
fundarsalur, verkstæði og efnisgeymsla. Það varð mun auðveldara 
og áhugaverðara að ímynda sér daglegt líf og starfsemi 
þorpsbúa. Eftir að ég var búinn að setja niður afstöðumyndina 
fór ég að fullhanna grunnmyndir íbúðanna. Ég ákvað að nota 
íbúðarbygginguna á suð-austur horni þorpsins sem dæmi fyrir hin 
þrjú húsin. Vegna þess að allar byggingarnar eru byggðar með 
sömu aðferðarfræði gefur það manni góða hugmynd um hvernig 
íbúðum hinna húsanna er raðað. Íbúðirnar eru 6 í því húsi sem ég 
einblíndi á og stærðirnar á þeim eru allt frá 60 m²  til 100 m². Allar 
íbúðirnar eru með sér aðalinngang og auka hurð að inngarði. 
Einnig eru allar tveggja hæða íbúðirnar með svalir. Vegna þess 
hvernig húsin eru byggð upp þá gefst íbúum tækifæri til þess að 
stækka innirými sitt með því að byggja yfir svalirnar, eða jafnvel 
að taka í sundur eina einingu til þess að bæta við svölum. Þetta 
frelsi íbúa til þess að breyta íbúðunum sínum stuðlar að góðri 
efnisnýtingu og gerir uppbygginguna lýðræðislegri.
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KYNNING OG AÐFERÐARFRÆÐI

Allt frá því að ég byrjaði á lokaverkefninu vissi ég að ég vildi 
leggja mikið púður í að sýna verkefnið mitt á áhugaverðan hátt. 
Sá miðill sem mér finnst best lýsa hugmyndunum mínum eru 
þrívíddar myndbönd og til þess að sýna þau þurfti ég að notast 
við skjái. Ég ákvað að í staðinn fyrir að sýna líkan þá myndi 
ég festa þrjá tölvuskjái við ramma sem allir sýna mismunandi 
myndbönd. Fyrsta myndbandið segir söguna af þorpinu og sýnir 
uppbyggingu þess. Annað myndbandið er í raunninni módel 
af íbúðarbyggingunni sem ég tók fyrir og fyrir neðan það tvær 
skýringarmyndir sem sýna hvernig veggirnir og burðargrindin eru 
sett saman. Þriðji skjárinn sýnir myndband þar sem gámar með 
byggingarúrgangi er landað upp á bryggjuna og þaðan færðir 
að efnisgeymslunni. Það var erfitt ferli að smíða ramman utan um 
þessa þrjá skjái og tölvur en lokaútkoman var þess virði. Þessi 
framsetning með þremur lifandi skjáum sem sýna hreyfingu og 
hvernig kerfin virka grípa athygli safngesta þegar þeir koma inn í 
rýmið. Þessi miðill bætir frásagnargetu arkitektúrs og brýtur upp 
stílinn sem arkitektar hafa notast við í þó nokkuð langan tíma 
og byggir á tvívíðri framsetningu sem er orðið frekar úrelt form, 
sérstaklega þegar kynna á verkefni fyrir almenningi. 
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NIÐURSTAÐA

Þetta verkefni snýst um að nota kraft arkitektúrs til þess að segja 
sögur.  Sagan sem ég segi snýst um það hvernig raunveruleg 
atburðarrás getur orðið til þess að byggingariðnaðurinn á 
íslandi verði umhverfisvænni. Ég tel að það sé þörf á Íslandi 
fyrir arkitektúr sem hefur þetta að leiðarljósi. En til þess þarf að 
kynna betur og skapa tengingar við hagfræði og pólitík sem 
sárvantar í Listaháskóla Íslands til að við sem arkitektar getum 
tekið raunverulega afstöðu og skilið þann heim sem við eigum að 
hanna inn í og breyta. Ef skólinn ætlar að taka þátt í báráttunni 
gegn hnattrænni hlýnun þarf hann að taka pólitíska afstöðu og 
verkefnin þurfa að þjóna einhverju markmiði. Þrátt fyrir þessa 
vankanta hafa kennarar og starfsmenn skólans kennt mér mikið 
og öll verkefnin hafa þroskað mig sem arkitekt.
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