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NÁTTÚRAN OG MAÐURINN

Fyrsta stig verkefnisins var að rannsaka svæðið frá Kirkjubæjarklaustri til Hafnar í Hornafirði. Bekkurinn skipti sér í 
hópa sem tókust á við ýmis verkefni, svo sem viðtöl, ljósmyndun og sýnatökur. Ég var partur af viðtalshóp og tókum 
við viðtöl við bóndahjónin Jón Kristófersson og Sigfríði Kristinsdóttur, Einar Björn Einarssson, framkvæmdastjóra 
Jökulsárlóns, og jökla- og náttúrulandfræðinginn Snævarr Guðmundsson. Mín rannsóknarvinna snéri því að mannlega 
þættinum, hvernig fólk hefur aðlagast svæðinu og svæðið aðlagast manninum. 

Áður fyrr tókst fólk á við einn dag í einu. Það kom flóð og skolaði húsum og landi burt. Næst var byggt upp á hólum og 
landið ræktað upp aftur. Ekki var vitað hvenær yrði eldgos eða hvenær jökulárnar myndu flæða næst, en alltaf hélt fólkið 
áfram að búa þarna og takast á við náttúruna. Með tímanum og loftlagsbreytingum hefur jökullinn hætt að vaxa á milli 
þess sem hann hopar, heldur hopar bara jafnt og þétt. Árnar festust því í sessi og gæði svæðisins til búskapar jukust.1 
Í dag er landið hið sama en hugarfarið er hins vegar breytt. Aukin krafa um verksmiðjubúskap gerir fólki erfiðara að 
stunda búskap. Þar sem búskapur leggst niður tekur oft á tíðum ferðaþjónusta við.2 

Ferðamönnun á Íslandi hefur fjölgað mikið á síðustu árum. Umferð um rannsóknarsvæðið hefur aukist í takt við það. 
Ferðamenn árið 2010 voru 488.622 en 1.792.201 árið 20153. Þetta þýðir að ágangur á náttúruperlur á við Jökulsárlón er 
orðinn gífurlegur og framkvæmda er þörf til að takast á við vandamálin sem því fylgja. Þar sem maðurinn þurfti áður 
fyrr vernd gegn náttúrunni þarfnast náttúran nú verndar gegn manninum.„Landið og 

hugarfarið mótar 
einhvern jarðveg  
sem síðan sprettur 
eitthvað allt annað 
upp úr sem við 
köllum okkar 
lífstíl.“
- S. G. 
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STARFSEMIN

Ég notaðist við eigin reynslu af Jökulsárlóni og loftmyndir af svæðinu kringum Jökulsárlón til að kortleggja helstu 
álagspunkta ferðamanna við lónið. Ísinn á lóninu safnast saman þar sem Jökulsá á Breiðamerkursandi rennur úr lóninu 
og út í sjó. Fólk safnast á bakka lónsins sitt hvoru megin við ána til að komast sem næst risavöxnum jökulbrotunum. 
Síðan heldur það niður í fjöru þar sem þau geta snert ísinn sem hefur strandað þar. Ég ákvað að tækla þessa þrjá 
álagspunkta og skipta prógraminu upp á milli þeirra. Vestan við ána og norðan þjóðvegar yrði fræðslusetur og bílastæði 
fyrir það. Austan við ána og norðan þjóðvegar, á svæðinu þar sem núverandi byggingar standa, yrði þjónustubygging 
með upplýsingamiðstöð og miðasölu fyrir bátana. Byggingin yrði nær lóninu en bílastæðin aftan við hana, falin ofan í 
dæld sem yrði skýlt með manngerðum hólum. Þar sem bátarnir fara yfirleitt út í lónið örlítið norðar upp með lóninu, þá 
væri verkstæði og þjónustuhús við bátana þar. Við fjöruna austanmegin árinnar yrði veitingastaður. Undirgöng myndu 
hleypa gangandi fólki á milli þjónustubyggingarinnar og veitingastaðarins í fjörunni. 
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STAÐURINN

Þegar ég fór í þessa ferð var mikill stormur nýafstaðinn. Afleiðingarnar voru að það var enginn ís á lóninu þar sem hann 
hafði allur fokið aftur að jöklinum. Þetta voru viss vonbrigði en á sama tíma mikið happ. Þar sem ísinn var ekki til staðar 
einbeitti ég mér að öðrum hlutum. Ég stóð á sömu vanalegu útsýnispunktunum en í stað þess að einblína á ísinn sá ég nú 
jökulinn í allri sinni dýrð. Ég fór á ströndina og í stað þess að taka myndir af ísnum snerti ég kolsvartan sandinn. Ég sá 
hjólför, vegslóða og bíla á víð og dreif um svæðið. Ég gekk eftir gönguslóðum sem hafa myndast eftir traðkandi fætur 
þúsunda ferðamanna. Landið var ekki einungis að veðrast upp af náttúrunnar völdum, heldur var það líka að veðrast upp 
af okkar völdum, undan okkar fótum. Enn kom setning Snævarrs upp í hugann: 

„Landið og hugarfarið mótar einhvern jarðveg sem síðan sprettur eitthvað allt annað upp úr sem við köllum okkar lífstíl.“

Okkar lífstíll, okkar hugarfar, massatúrisminn. Þetta er ekki eilíft ástand. Smám saman hverfur jökullinn og ásóknin 
minnkar, landið grær. Byggingar sem eru nauðsynlegar í dag verða ekki jafn nauðsynlegar eftir 50 ár. Hugsun mín var því 
að byggja hús sem myndu veðrast upp í takt við jökulinn. Þau yrðu byggð upp með mismunandi rýmum úr mismunandi 
efnum sem veðrast mishratt upp. Þegar ásóknin minnkar, fækkar rýmunum og á endanum stendur sumstaðar grindin ein 
eftir. Grindin myndar þá útirými sem nýtist áfram sem utandyra áningarstaður, minning um horfna tíma. 

Í framhaldi af þessum hugleiðingum um veðrun og tíma fór ég að kortleggja efni úr umhverfi Jökulsárlóns og mismunandi 
líftíma þeirra. Sandinn er hægt að nota til að blanda steypu. Að fyrirmynd Rómverja ætti að vera hægt að auka líftíma 
og styrkleika steypunnar með ösku, sem er tl dæmis að finna í Mýrdalsjökli. Rekavið er að finna við Ingólfshöfða. Eftir 
að velkjast um í söltum sjó er hann nú þegar veðraður og hefur einnig náttúrulega viðarvörn. Einnig er gabbró að finna 
í stórum stíl við rætur jökulsins, en það er notað í varnargarða við árbakkana. 
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Útsýni yfir íslaust lónið að jöklinum

4



Í þessari ferð uppgötvaði ég líka að álagspunktarnir voru í raun fjórir en ekki þrír. Ísinn strandar líka í fjörunni vestan 
við ána og fólk flykkist því þangað. Ég tók tímann á göngunni á milli þessara staða. Vegalengdin milli tveggja staða var 
aldrei lengri en tólf mínútur þó ég hafi gengið hægt og tekið myndir á leiðinni. Niðurstaðan var sú að eitt bílastæði væri 
nóg og fólk ætti að geta gengið um svæðið í stað þess að keyra á milli þessara fjögurra staða. Þó svo að staðirnir væru 
orðnir fjórir þá ætlaði ég að halda mig við þrjár byggingar og halda ströndinni vestan megin hreinni. Ástæðan var að 
standlínan er svo löng og hrein með bikasvörtum sandi að mig langaði að gefa fólki tækifæri á að upplifa hana ósnortna 
hvort sem það gengi tíu metra eða tvö hundruð metra eftir henni. 

Í þessari ferð uppgötvaði ég líka að álagspunktarnir voru í raun fjórir en ekki þrír. Ísinn strandar líka í fjörunni vestan 
við ána og fólk flykkist því þangað. Ég tók tímann á göngunni á milli þessara staða. Vegalengdin milli tveggja staða var 
aldrei lengri en tólf mínútur þó ég hafi gengið hægt og tekið myndir á leiðinni. Niðurstaðan var sú að eitt bílastæði væri 
nóg og fólk ætti að geta gengið um svæðið í stað þess að keyra á milli þessara fjögurra staða. Þó svo að staðirnir væru 
orðnir fjórir þá ætlaði ég að halda mig við þrjár byggingar og halda ströndinni vestan megin hreinni. Ástæðan var að 
standlínan er svo löng og hrein með bikasvörtum sandi að mig langaði að gefa fólki tækifæri á að upplifa hana ósnortna 
hvort sem það gengi tíu metra eða tvö hundruð metra eftir henni. 

Ef ég myndi vinna með fjóra staði yrði ég að mynda tengingu á milli þeirra. Brúin yfir ána er einbreið hengibrú sem 
myndar hálfgerða blindhæð. Ökumenn eiga oft á tíðum erfitt með að sjá hvort einhver sé að koma á móti þegar þeir 
leggja af stað yfir brúna. Engin leið er fyrir gangangi vegfarendur að komast yfir ána og ef þeir hætta sér út á brúna 
þá stefna þeir sjálfum sér og akandi fólki í hættu. Ég fór því að hugsa hvernig ég gæti fléttað gangandi umferð við 
bílaumferðina á brúnni. Ég gæti tengt göngubrú við norðurhlið bílabrúarinnar og veitt þannig gangandi umferð útsýni í 
átt að lóninu. En útsýnið út á haf og eftir strandlengjunni er einnig fagurt svo betra væri að hengja göngubrúna neðan í 
bílabrúna og ná þannig útsýni í báðar áttir. Þá vöknuðu upp spurningar um að gera nýja brú og bæta þannig gæði bæði 
akandi og gangandi umferðar.
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Göngubrú tengist bílabrú á hliðinni Göngubrú hangir neðan í bílabrú

Bílar skyggja á útsýni
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BRÚIN

Brúin er eina nauðsynlega mannvirkið á svæðinu svo með því að flétta alla starfsemi við brúna þyrfti engar aðrar 
tímabundnar byggingar, brúin mun standa um ókomna framtíð. Ég fór því aftur á Jökulsárlón og skoðaði umhverfið aftur 
með tilliti til brúarinnar. Ég sá hvernig litlir ísjakar snerust í hringi við enda lónsins þar sem þeir mættu hafstraumnum 
sem reyndi að ýta þeim aftur til norðurs, inn á lónið. Nokkru síðar fór ég undir brúna og horfði yfir ána. Ég heyrði bílana 
keyra fyrir ofan mig og hlustaði á rólegt gutlið í ánni þar sem ísjakar flutu í rólegheitunum niður ána í suðurátt að hafinu. 
Hafið var að hörfa og línan þar sem haf og lón mættust færðist rólega niður ána til suðurs. Ég hugsaði að ef ég ætlaði að 
ferðast yfir ána, undir bílabrúnni, yrði ég að takast á við þessar þverstæðu hreyfingar. Þegar ég myndi ferðast yfir myndi 
ég fylgja bílunum sem keyra fyrir ofan mig til austurs eða vesturs, en lónið og hafið myndu ýta mér rólega fram og til 
baka milli norðurs og suðurs. 

Ég skissaði þessar hreyfingar og mismunandi útgáfur af göngubrúnni. Þær pælingar fóru úr sveigðum línum í að brjóta 
upp rétthyrningsformið á brúnni í smærri einingar sem væri búið að ýta til. Þá væri jafnvel hægt að koma starfseminni 
fyrir í innskotum á brúnni sjálfri. Það einfaldaðist í að lokanir og opnanir myndu stýra fólki, því fólkið myndi elta 
útsýnið og þannig mynda ferðalagið gegnum þverstæðu hreyfingarnar.

Hreyfingin inni í brúnni Þverstæðar hreyfingar
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Ég sá fyrir mér að bílastæði væru beggja megin brúarinnar og starfsemin yrði við báða enda hennar, undir veginum og 
þvert á stefnu brúarinnar. Brúin og byggingarnar mynduðu undirgöng undir veginn fyrir gangandi vegfarendur. Það 
var ekki að ganga upp því göngubrúin þarf að vera í sömu hæð og núverandi bílabrú og þá myndi ég þurfa að lyfta 
byggingunum upp í þá hæð eða láta alla brúna liggja ofan á þeim. Niðurstaðan var að snúa byggingamassanum í sömu 
átt og brúin. 

Tveir massar eru sitt hvoru megin árinnar og brú tengir þá saman. Fólk labbar í gegnum göng í massanum til að komast 
niður á strönd en inn í massann og upp ramp til að komast upp á göngubrúna. Starfseminni er skipt þannig að á jarðhæð, 
þar sem gengið er inn í massann, er nestissvæði vestan megin og upplýsingamiðstöð austan megin. Bæði þessi rými eru á 
brún árbakkans og útsýninu því beint að jökulbrotunum sem fljóta niður ána. Þegar komið er upp rampinn vestan megin 
árinnar er lónið á vinstri hönd en klósett og veitingastaður á hægri hönd. Veitingasalurinn sjálfur teygir sig inn á brúna 
og er lokaður af með léttum veggjum. Ef komið er upp austan megin blasir hafið við á vinstri hönd en á hægri hönd eru 
klósett og fræðslumiðstöð sem skiptist í opið fræðslurými og fyrirlestrasal. Fyrirlestrarsalurinn er inni í massanum en 
fræðslurýmið teygir sig inn á brúna og er lokað af með léttum veggjum. Á miðri brúnni er útsýni til beggja átta. Alltaf 
er að hægt að ganga um brúna þó svo að þjónustukjarnar séu lokaðir.  

1:1100
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HVAÐ ER BRÚ?

Brú er burðarbiti sem hangir í strengjum og/eða situr á stoðum. Bitinn þarf að geta þanist út og skroppið saman svo hann 
er alltaf stakt fyrirbrigði, þrátt fyrir að vera partur af stærri mynd. Ég ákvað því að leyfa brúnni minni að vera augljóslega 
burðarvirki úr stáli sem situr á steyptum stöplum sitt hvoru megin árinnar. Á loftmynd sést ekki að starfsemi sé inni í 
stálvirkinu, en skilin á milli steyptra massa og stálvirkisins eru þó augljós. Þar sem stálvirkið liggur fyrir ofan jörðina er 
það lokaðra. Þar sem það er yfir vatni eru innri rými afmörkuð með gleri, en annars er handrið fyrir innan stálbitana sem 
varnar gangandi fólki að falla niður af brúnni í ána. 

Bílastæði eru nú einungis vestan megin árinnar, ofan í dæld og á bakvið hólana sem skýla lóninu. Þegar komið er af 
bílastæðinu er farið að göngum í gegnum massann sem lyftir þjóðveginum upp. Þegar komið er að göngunum sést 
ströndin og hafið í gegn. Við enda ganganna ákveður fólk hvort það vilji fara niður á strönd eða upp rampinn og inn í 
stálvirkið. Þegar upp er komið er stigið inn í stálvirkið. Á vinstri hönd eru klósett og fræðslu-og upplýsingamiðstöð. 
Útsýni opnast yfir hafið á hægri hönd. Á miðri brúnni opnast útsýni yfir lónið líka og fólk dregst þangað. Síðan gengur 
það vinstra megin við veitingastað og starfsmannarými í átt að lokuðum rampi sem leiðir það inn í jörðina. Þar fræðist 
fólk um jarðfræði svæðisins á meðan það ferðast niður jarðlögin. Þegar út er komið er val um hvort farið sé fyrst niður 
á ströndina eða að vinsælasta útsýnisstað lónsins áður en gengið er aftur gegnum brúna að bílastæðinu. Á jarðhæð eru 
nokkur klósett og svo geymslu- og verstæðisrými. 
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Loftmynd   1:1000
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Grunnmynd - brú   1:1000
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Grunnmynd - stöplar   1:1000
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Ásýnd  austur - vestur   1:1000

Ásýnd  vestur - austur   1:1000

Sneiðing  vestur - austur   1:1000
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LIFANDI BRÚ

Á stað eins og Jökulsárlóni er náttúran allsráðandi og í náttúrunni er engin tilgerð. Ég hreinsaði stálvirkið af lokunum 
og losaði alla starfsemina frá því. Starfseminni skipti ég upp í einingar úr timbri sem eru klæddar að utan og innan með 
rekavið. Þessar einingar stýra ferðalagi og útsýni fólks, hvort sem það fer framhjá þeim eða í gegnum þær. Steypti massinn 
er líka einfaldaður og fær að vera massi sem búið er að skera úr fyrir ákveðnum rýmum, svo sem starfsmannaaðstöðu 
með útsýni yfir lónið og svo salernum og geymslu- og verkstæðisrými á jarðhæð. 

Þegar komið er inn í stálvirkið er gengið fram hjá salerniseiningu, en beint af augum er upplýsingamiðstöð sem bíður þig 
velkominn. Næsta eining er veitingahús. Síðan koma lokuð fræðslugöng þar sem myndum og myndskeiðum er varpað 
á veggina í kringum þig. Í síðustu einingunni er verslun með varningi úr nærsveitunum. Við enda stálvirkisins opnast 
útsýni inn í jarðfræðigöngin áður en gengið er inn í þau. Á brúnni má því fræðast um menningu, sögu og jarðfræði 
staðarins, auk þess að upplifa ferðalag jökulbrotanna frá áður óþekktu sjónarhorni.
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