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UPPHAFIÐ
Í desember 2016 var okkur tjáð að upplag verkefnis okkar væri á Hornafirði. Verkefnið sem okkur var falið var að setja
upp samsýningu með því markmiði að kynnast svæðinu vel og í kjölfarið kynna það fyrir öðrum. Mín fyrsta snerting við
svæðið var að afla upplýsinga sökum þess að ég komst ekki með í fyrstu vettvangsferðina. Minn fyrsti vísir að verkefninu
dróg mið af hinum miklu sveiflum og andstæðupörum í náttúru og veðurfari sem mér fannst einkenna svæðið. Barátta
lífs við náttúru, hæsti tindur og dýpsta lónið.

Mynd 1.1 Yfirsýn sýningar

SÝNINGIN
Þann 16. desember síðastliðinn opnaði sýningin okkar í mötuneyti Listaháskólans í Þverholti.
Hún reyndist okkur nemendum gott tækifæri til að hugsa um umhverfið í sínu einfaldasta formi áður en
við færum að sníða einhverskonar hönnun að því.

Mynd 1.2 Jökulbrot frá Jökulsárlóni að bráðna á sýningunni

Andstæður

Stuttu eftir jólafrí var okkur falið að búa til diagramm sem skyldi lýsa okkar fyrstu hugsun/upplifun af staðnum.
Ég reyndi að draga saman það helsta sem sat eftir hjá mér eftir rannsóknarvinnuna og sýninguna í einni mynd. Anstæðupör sem finnast í
náttúrunni: Ís sem umbreytist í vatn, svartir sandar og hvítir jöklar. Sú hugsun sat einnig í mér að þegar ég horfði á Hornafjörð ofan frá væri
hægt að ímynda sér jökulinn ýta manninum fram af brúninni. Þetta leiddi mig til umhugsunar um hnattræna hlýnun og þau skilaboð sem
fælust í bráðnandi jöklinum.

Mynd 2.1
Ljósmynda collage

Verkefnið: Yfirskrift frá kennurum

Nemendur eiga að hanna eina eða fleiri þjónustubyggingar fyrir ferðamenn á svæði við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Nemendum er
frjálst að velja staðsetningu fyrir mannvirki(ð) innan afmarkaðs svæðis í kringum lónið. Gert er ráð fyrir að þjónustu byggingar innihaldi
grunnþjónustu fyrir ferðamenn og ferðaþjónustuaðila auk þess að sinna sérhæfðri ferðaþjónustu staðarins. Það er er nemendum frjálst að
velja hvort þeir hanni eingöngu þjónustubyggingu fyrir núverandi starfsemi við lónið, tengi við þá starfsemi eða velji nýja nálgun.

Mynd 3.1 Ljósmynd af Jökulsárlóni

Fyrsta ferðin að Jökulsárlóni

Eftir að hulunni hafði verið svipt af fyrirkomulagi verkefnisins fór bekkurinn í vettvangsferð til þess að átta okkur á aðstæðum og byrja að
máta hráar hugmyndir við lónið. Ferð á við okkar, er upplifun flestra ferðamanna sem koma þangað. Langt ferðalag og stutt stopp. Ég ákvað
að byrja að ganga í átt í jöklinum. Mér fannst það einhvern veginn vera það sem ég átti að gera þrátt fyrir að ég vildi það ekki og sneri þess
vegna við fljótlega. Mest allan tíman sem við stoppuðum var ég ein með öllum ferðamönnunum. Ég horfði á rútu eftir rútu, bíl eftir bíl koma
og fara. Sumir fóru ekki einu sinni út úr bílnum. Ég fór að hugsa ,,af hverju erum við öll hér“? Af því að jökulinn er að bráðna. Það er svo
fallegt en jafnframt svo hræðilegt. Það sem er að gerast á þessum stað er eitt skýrasta dæmi um hlýnun jarðar. Ætli fólk átti sig á því eða
gleymir það sér einfaldlega í fegurðinni?
Á þessum tíma átti ég mjög erfitt með að tengja við þær rómantísku pælingar að koma á Jökulsárlón til þess að upplifa að vera ein með
náttúrunni eða finna leið til þess að komast frá massa túrismanum. Það gæti verið vegna þess að ég er úr sveit og hef upplifað mun meira
af einveru í náttúrunni en ég kæri mig um. Mig skorti ekki þá upplifun og átti erfitt með að setja mig í spor þeirra sem myndu vilja annað. Sú
upplifun sem ég leitast frekar við er að vera innan um mikið mannlíf eða vera í borg. Ég persónulega myndi því seint keyra í 5 klukkustundur
til þess að ganga ein út i buskann við jökulsárlón. Mín fyrsta hugmynd var því að halda mig við þá staði þar sem flestir safnast saman og
tengja þá aðila einhvern veginn.

Mynd 3.2 Ljósmynd af Jökulsárlóni

Mynd 5.1 Diagram af
rýmisþörf fyrir þjónustu.
Mynd 4.1 Graf af mögulegri stækkun
Jökulsárlóns

Mynd 4.2 Línurit sem sýnir hlýnun jarðar og
afleiðingar þess.

Prógramm: -Yfirskrift frá kennurum

Megin hlutar þjónustubygginga(r) eru afgreiðsla, veitingaaðstaða, verslun, upplýsingamiðstöð eða fræðslusetur auk
þjónusturýma og aðstöðu fyrir starfsfólk. Mögulegt er að hafa alla starfsemi í einni byggingu eða fleiri. Gert er ráð fyrir að
heildarbyggingarmagn verði um 500 m2 (+/- 200 m2). Bílastæðaþörf skal vera í samhengi við þá ferðaþjónustu sem í boði
er. Bílastæðaþörf núverandi starfsemi á svæðinu er 200-250 bílastæði og 15-20 rútustæði.
Eftir fyrsta ferðalagið á Jökulsárlón hugsaði ég hvers ég myndi óska ef ég væri þreyttur og svangur ferðamaður. Mér fannst
mikilvægt að á staðnum væri notalegur veitingastaður þar sem got væri að setjast niður. Ég vildi búa til stað sem myndi
þjóna hringveginum og væri ekki staður sem aðeins ferðamenn myndu nýta sér heldur væri einnig áningastaður fyrir fólk
á nærliggjandi svæðum. Einnig vildi ég að sú bygging sem ég myndi hanna væri sjálfbær til móts við loftlagsbreytingar
og myndi á einhvern hátt búa til upplifun sem lýsir loftlagsbreytingum. Einhver hluti eða veggur færi til að mynda undir
vatn eða á öðrum staðnum væri mannvirki fyrir neðan sjávarmál og á hinum fyrir ofan sjávarmál. Ætlunin var að búa til þá
tilfinningu að fólki liði eins og það væri að fara undir vatn þegar það væri inn í bygginguna, rétt eins og jökulinn, sem fer frá
því að vera fyrir ofan sjávarmál í að sökkva að hluta og verða svo hluti af vatninu og sjónum. Önnur hugmynd var að eitthvað
rými myndi minnka með tímanum til þess að minna okkur á að við höfum minni tíma til þess að snúa við áhrifum hlýnunar
jarðar og að byggingin sjálf myndi öll hverfa ef ekkert myndi breytast.

Mynd 5.2 Tillaga af þjónustu
á tveimur stöðum

Mynd 5.3 Diagram. Lýsir
andstæðum á rýmum. Að
vera neðanjarðar, sökkva
eða á yfirborðinu.

Mynd 6.2 Staður 1. Öryggi,
Fjarlægð frá Jökulbrotunum

Mynd 6.1 Diagram. Bráðnun Jökulbrota
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Staðurinn:

Ég valdi mér tvo staði til að vinna með: Við lónið þar sem flestir safnast saman og við ströndina þar sem jökulbrotin stranda. Þriðji staðurinn
var svo tenging á milli þeirra tveggja, líkast til með göngubrú. Ég hugsaði staðina tvo sem andstæður. Líf, dauða og brúnna sem millistigið
eða milli lífs og dauða. Þetta var áður en ég fór að ímynda mér einhverskonar mannvirki eða hvernig það gæti litið út. Á þessum tímapunkti
byrjaði ég að setja mér einhverskonar ramma eða reglur. Ég vann mjög fast eftir andstæðu pörum sem lýstu vel hvorum stað fyrir sig og
upplifun minni af þeim. Þarna átti ég enn í smá vandræðum við að tengja við Jökulsárlón, jökla og útiveru eða þar til ég átti samtal við vin
um hvað það var sem mér fannst áhugavert við staðinn. Það var sú upplifun að vera á ströndinni þar sem jökulbrotin bráðna. Að fara frá
því að horfa úr fjarlægð á stór jökulbrot í lóninu yfir í að geta snert brotin og sjá þau hverfa eitt af öðru. Að horfa á 500 ára gömul jökulbrot
sem geyma sögu um eldgos og náttúruhamfarir hverfa. Þarna kom upp sú hugmynd að búa til einhvers konar ferðalag sem fylgir lífsskeiði
jökulbrotana. En til þess að gera slíkri hugmynd góð skil þurfti ég að skilgreina betur hvað gerist á hverjum stað í ferðalagi jökulbrotana og af
hverju það gerist.

Mynd 6.3 Staður 3. Óryggi.
Nánd við Jökulbrot
Mynd 6.4 Kort af
stöðunum þremur

Mynd 7.1 Ljósmynd frá Breiðarmerkurjökli

Önnur ferð á jökulsárlón: Eftir að staðsetning verkefnisins var ákveðin var farið í aðra lengri ferð á jökulsárlón yfir nótt. Í þessu ferðalagi

sáum við vel hversu hratt jökulinn bráðnar. Ég hafði aldrei áður farið tvo daga í röð á jökulsárlón en seinni daginn tók ég eftir hversu mikil
breyting var á lóninu frá því deginum áður. Við fórum í Jöklagöngu seinni daginn okkar í ferðinni og í íshelli sem er undir Breiðamerkur jökli.
Sú upplifun er ein sú magnaðasta sem ég upplifað. Aldrei áður hef ég upplifað mig eins smáa gagnvart náttúrunni. Hvernig birtan leitaði inn í
íshellinn og jökullinn sem ruddi landslagið undir sér þótti mér mjög áhugavert að sjá og upplifa. Mig langaði til þess að reyna að beisla þessa
upplifun á einhvern hátt í þeim mannvirkjum sem ég myndi staðsetja við og yfir lónið. Einnig langaði mér til þess að reyna að tengja saman
mína mannlegu upplifun við ferðalag jökulbrotana. Ef við getum sett okkur í spor jökulsins er mögulega hægt að búa til meiri samkennd
með því sem er að gerast. Við erum orðin svo aftengd náttúrunni sem getur verið ein af ástæðunum fyrir því að við höfum leyft hnattrænni
hlýnun að ganga eins langt og raun ber vitni.

Mynd 7.2 Íshellir undir Breiðamerkurjökli

Tímaglas náttúrunnar

Jökulbrotin ferðast eitt af öðru út á haf líkt og
sandkorn í tímaglasi sem telja niður tímann.
Tímann sem við höfum til þess að snúa við
áhrifum hlýnunar jarðar og bráðnum jökla

Bygging/ Ferðalag jökulbrotana
-Skissur

Mynd 10. Skissa af göngu að ströndinni

Mynd 8. Skissur af göngubrú og bílabrú
Mynd 9. Skissur af ferðalagi jökulbrota

Mynd 11. Andstæður. Göngubrú- bílabrú, sjór- lón, vinstrihægri. Mögulega ein lúpa sem tengist?

Mynd 12. Tillaga
ad massa og
göngubrú. Komin
vísir að leið þarna.

100 m
Mynd 13.1 Skissa af massa við Jökulsárlón

Mynd 13.2 Grunnmynd af mössum

Byggingin

Það sem ég vildi ná fram í verkefninu mínu var að ferðamaðurinn færi í ákveðið ferðalag með jökulbrotunum frá öryggi yfir í óöryggi þangað
til brotið bráðnar alveg og verður hluti af hringrás vatnsins. Í fyrstu upplifir ferðamaðurinn ákveðna fjarlægð og öryggi, hann sér ekki það
sem er undir yfirborðinu og því er það fölsk öryggiskennd. Síðan fer hann yfir göngubrúna sem er ákveðið millistig og óöryggið byrjar þar.
Þegar hann er komin hinum megin við brúnna er algjört óöryggi, allt er á yfirborðinu og það er að hverfa. Einnig kom upp sú hugmynd að
mannvirkið mitt eða leiðin, myndi leysast upp eftir því sem það nálgast ströndina, eins og jökulbrotin. Endirinn væri því algjört gegnsæji eða
bráðnun.
Hönnun göngubrúar yfir jökulsárlón var háð ákveðnum forsendum. Brúin varð að vera í ákveðinni hæð yfir lóninu vegna hættu á árekstri
við ísjaka. Ég vildi forðast að setja stóran stöpul til að halda brúnni uppi þar sem mér fannst það of mikið inngrip á þessum stað. Stöpullinn
þyrfti að vera ansi þykkur til þess að þola högg við ísjaka. Til þess að brúin gæti svifið yfir lóninu varð hún að vera beinn strúktúr. Ég var með
hugmyndir um að hafa brúnna úr tveimur svigum en eftir samtal við verkfræðing kom í ljós að það var burðarþolslega ómögulegt. Eftirá
að hyggja var það betra fyrir loka útkomuna. Í þjónustubyggingunni sem markar upphaf leiðarinnar vildi ég hafa veitingastað og salerni.
Einnig fannst mér mikilvægt að færa bílastæði fyrir aftan byggingu fremur en að hafa það á besta útsýnisstaðnum eins og það lítur út í dag.
Ég vildi að byggingin gæti hleypt umferð af fólki í gegnum sig ásamt því að halda utan um fólkið sem horfir á lónið og aðskilja salerni frá
veitingaaðstöðu. Myndirnar fyrir ofan og til hliðar eru af fyrstu tillögu. Þessi hugmynd breyttist mjög mikið frá yfirferð fram til í lokaþróunar

Mynd 13.3 Afstöðumynd

Skissur - Bygging

Mynd 14.
Grunnmynd
Fór í ranga átt
hér. Brúin og
byggingin voru
ekki lengur eitt

Mynd 15. Eftir
samtal við
kennara var
bygging færð
aftur nær
göngubrúnni

útsyni að jökli

Mynd 16. Þróun
tilbaka frá mynd
14. eftir samtal
við kennara

útsyni að sjó

Mynd 16.2. Ásynd

Mynd 16.3. Sneiðing

Mynd 16.1 Afstöðumynd á Lokaþróunn

Lokaþróun:

Stuttu eftir páska var haldin yfirferð með yfirskriftinni ,,Lokaþróun.“ Að yfirferðinni lokinni breyttist verkefnið töluvert. Það vantaði alltaf
eitthvað í ferðalagið sem ég var að reyna að skapa. Ég vissi hvað ég vildi ná fram en ekki hvernig ég átti að enda ferðalagið eða hvernig
tengingin á milli göngubrúarinnar og byggingarinnar átti að vera. Eftir að ég teiknaði þrívíddarskugga stúdíu af göngubrúnni skaut upp í
kollinn á mér sagan sem ég var að reyna að segja og fannst mér því þeim hluta verkefnisins loks náð. Það voru margir hlutir sem ég var ekki
búin að leysa, eins og t.d hvernig göngubrúin átti að lenda sitthvoru megin við lónið, efnispælingar og tengingar á milli brúar og byggingar.
Ég hafði alltaf hugsað verkefið mitt sem 3 element en í þessari yfirferð kom fram að verkefnið yrði mun sterkara ef það væri hugsað sem eitt
element.

Mynd 16.4. Grunnmynd á Lokaþróunn. Útsýnispallar á göngubrú í átt að Jökli og í
átt að sjó

Lokaþróun

Mynd 16.5. Diagramm
af opnunum á
göngubrú. Útsýni að
Jökli, Himni, Lóni og
sjó.

Mynd 16.6.
Þrívdíddar
teikning innan úr
göngubrú.

Niðurstaða: Tímaglas náttúrunnar

Ætlunin var að búa til leið sem grípur fólk og fær það til þess að hugsa öðruvísi um staðinn á meðan það nýtur fegurðarinnar sem er þegar
til staðar. Í byrjun ferðalagsins er bygging, massi sem stendur fyrir jökulinn. Form byggingarinnar heldur utan um ferðamennina sem horfa
á lónið og á að veita einhverskonar öryggistilfinningu. Byggingarmassinn er hæsti punkturinn í ferðalaginu. Þegar maður gengur í gegnum
ganginn frá byggingunni að brúnni byrjar formið smám saman að brotna upp eftir því sem nær dregur að brúnni. Þarna vildi ég tákna þann
hluta ferðalags jökulbrotana þegar þau byrja að brotna frá jöklinum. Brotin fara niður áður en þau koma aftur á yfirborðið og fljóta í vatninu.
Gangurinn er úr þykkum steypuflekum og með steyptu þaki. Þetta er kalt rými sem hægt er að ganga í gegnum þar sem opin eru stærst.
Ég vildi einnig að þessi hluti lýsti þunga jökulsins, sem skríður yfir jörðina og mótar hana um leið. Göngubrúin sem tekur við af ganginum
er að miklu leiti lokuð fyrir utan 4 op sem öll standa fyrir hluta ferðalags jökulbrotana eða sögu þeirra. Þegar maður er inni í brúnni eru það
ljósopin sem leiða mann áfram, líkt og ég upplifði í íshellinum undir Breiðamerkurjökli. Í áttina að ströndinni er ljós við enda gangana en á
leiðinni til baka horfir maður inn í myrkur. Í fyrstu opnuninni er útsýni á jökulinn, í næsta er útsýni beint ofan í lónið. Í þriðja opinu er útsýni
upp til himins sem lýsir þeim hluta ferðalagsins þegar jökulbrotin koma undan brúnni og það fyrsta sem blasir við er himininn. Síðasta
opnun er með útsýni beint út í sjó. Þegar maður gengur niður af göngubrúnni er göngustígur sem grípur mann inn áður en sleppt er aftur,
algjörlega berskjölduðum á ströndinni. Líkt og ströndin sem grýpur jökulbrotin áður en hún sleppir þeim allveg. Á þessum stað er maður
óöruggur, andstætt við upphaf ferðarinnar. Á þessum stað kemst maður í návígi við jökulbrotin og sér þau afhjúpa söguna sína. Það er
auðvelt að gleyma sér í fegurðinni, en ef ekki er að gætt getur sjórinn auðveldlega gleypt mann rétt eins og jökulbrotin.
Öll ferðin verður gagnsærri eftir því sem maður nálgast ströndina, byrjar í massa og endar á því að ekkert umlykur mann nema náttúran
sjálf.
Mynd 17. Ljósmynd af Lokamódeli

Mynd 18. Þrívíddar
teikning af byggingu
Mynd 19.
Afstöðumynd. Breytt
ljósmynd í bland við
teikningu

A-A

D-D

B-B

E-E

F-F
Mynd 20. Grunnmynd

C-C

G-G

H-H

Mynd 21. Diagramm af
útsýni göngubrúar
I-I

Suð Vestur
1.200

Að lokum:

Ég lærði mjög mikið af ferlinu, bæði um vinnuferli og sjálfa mig. Það
eru ýmsir hlutar verkefnisins sem ég væri til í að þróa og hanna betur.
Þá sérstaklega bílastæðið og staðsetningu rýma innan massans. Ég er
ánægð með heildar konseptið og ferðalagið en það er það sem skipti mig
mestu máli í verkefninu.
Það kom upp tímabil þar sem ég efaðist um allt sem ég var að gera
í verkefninu og var það mjög lærdómsríkt tímabil. Að læra að halda
mig við það sem ég var að gera en bæta það og þróa í stað þess að
henda öllu og byrja upp á nýtt. Í hverju einasta verkefni sem ég hef
gert í Listaháskólanum hef ég dregið þann lærdóm að fylgja mínu eigin
innsæji. Þetta var ekkert öðruvísi, þrátt fyrir að ég hafi lagt upp með að
ætla mér að fylgja því í þetta skipti. Það var gott að ræða við verkfræðing
um brúnna en ég hefði átt að hafa það samtal meira til hliðsjónar frekar
en að leyfa því að hafa veruleg áhrif á verkefnið. Prófdæmingin sjálf var
einnig mjög lærdómsrík og mun sá lærdómur vonandi fylgja mér áfram í
námi og starfi, en það er að vera hugrökk!

Mynd 22. Þrívíddarteikning. Gengið að byggingu. Massinn
brotnar upp.

Mynd 24. Upphengi í Listasafni Reykjavíkur

Mynd 23. Þrívíddarteikning. Innan í göngubrú. Útsýni að sjó til
hægri.

