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Yfirskrift verkefnisins frá kennurum

Undir Jökli

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 
þjónustubygging(ar) innihaldi grunnþjónustu fyrir ferðamenn og 
ferðaþjónustuaðila auk þess að sinna sérhæfðri ferðaþjónustu 
staðarins. Það er nemendum frjálst að velja hvort þeir hanni eingöngu 
þjónustubyggingu fyrir núverandi starfsemi við lónið, þjóni við þá 
starfsemi eða velji nýja nálgun.



Tenging/ Connection

Jökulsárlón og umhverfi þess gefa vísindamönnum einstakt tækifæri 
til þess að kanna rýrnun jökla auk þess að rannsaka hin nýju vistkerfi 
sem verða til við hop jökulsins. Í mannvirkinu var lögð áheyrsla á að 
flétta saman opnu rannsóknarsetri við aðstöðu ferðamanna. Byggingin 
grefur sig inn í náttúruna og brýtur sig út til þess að hleypa inn 
náttúrulegri birtu. Byggingin felur í sér ólíkar rýmisupplifanir og verður 
hluti af nærliggjandi umhverfi lónsins. Ferðalagið í gegnum mannvirkið 
gefur gestinum innsýn í mátt náttúrunnar, uppruna hennar og um leið 
innsýn í uppruna okkar sjálfra.



Fyrsti fasi

Í byrjun verkefnisins fórum við bekkurinn fyrir áramót í tveggja 
nótta ferð til Hafnar íHornafirði. Tilgangur ferðarinnar var 
rannsóknarleiðangur fyrir lokaverkefnið. Á þessum tímapunkti 
höfðum við aðeins fengið gefið svæði frá Klaustri að Höfn. 
Við skiptum okkur í hópa eftir verkefnum til þess að safna að 
okkur sem mestum upplýsingum um svæðið á þessum stutta 
tíma sem við höfðum. Hóparnir voru með ólík verkefni, viðtöl 
við heimamenn, hljóð og myndupptökur af meðal annars 
dýralífi og náttúrunni, sögulegar upplýsingar um svæðið svo 
eitthvað sé nefnt. Ég var í hópi þeirra sem safnaði sýnum úr 
náttúrunni og ljósmynduðum áferðir. Framsetning okkar á 
sýnunum á sýningunni nýtti ég mér síðar í lokaafurðinni.

Að ferðinni lokinni settum við upp sýningu í skólanum þar 
sem við sýndum allt það efni sem við höfðum safnað saman 
og töldum að gætu nýst okkur í framhaldinu við lokaverkefnið 
okkar. Eftir gott gengi sýningarinnar fengum við að slaka á 
yfir jólin til þess að koma endurnærð fyrir komandi törn vegna 
lokaverkefnisins.



Ljósmynd úr einkasafni, fyrsta ferð tengd lokaverkefninu







Rannsóknarsýning

Ljósmyndir úr einkasafni, rannsóknarsýning bekkjarins sem sett var upp í Listaháskólanum, Þverholti





Eftir áramót, áður en við fengum lokaverkefnið í hendurnar 
vorum við beðin um að sýna það sem hafði vakið áhuga 
okkar á ferðalaginu um svæðið á þeim miðli sem okkur þótti 
henta best til frásagnar.

Fegurðin í landslaginu og hvernig hún gat á sama tíma verið 
yfirþyrmandi þrungin af spennu vakti athygli mína.



Snemma í ferlinu hafði ég hugsað mér að vinna með samspil 
mannsins og náttúrunnar og hvernig hægt væri að komast 
í sterkari tengingu við hana. Mig langaði til að finna jafnvægi 
milli hið innra og ytra, að mannvirkið yrði inngrip sem 
myndi flétta sig inní landslagið en á sama tíma dreifa álaginu á 
svæðinu. 

Í leit minni af upplýsingum um svæðið horfði ég á íslensku 
heimildamyndina Jöklaland- veröld breytinga sem hafði mikil 
áhrif á mig. Í stuttu máli fjallar hún um rannsóknir 
vísindamanna á hopi og bráðnun jökla. Í myndinni er fylgst 
með þverfaglegum hóp vísindamanna skoða skriðjökla, lón og 
sanda. 

Hvergi annarstaðar eru jöklar eins aðgengilegir til rannsókna 
eins og á Íslandi en um 10% landsins er þakið jöklum og vegir 
liggja nánast að þeim öllum. Vísindamenn leitast við að skilja 
eðli jöklanna og afhjúpa leyndarmál þeirra. Við það að horfa á 
myndina fékk ég nýja sýn á Jökulsárlóni og þar kviknaði áhugi 
minn fyrir því að tengja saman raunvísindin og 
ferðamannasetur. 

Mig langaði til þess að opna dyr vísindanna fyrir almenningi, 
fræða fólk svo til yrði meiri skilningur og virðing fyrir staðnum.



Ljósmyndir úr einkasafni, dagsferð á Jökulsárlón



Diagram fyrir yfirferð, prógram

Maðurinn - Náttúran - Vísindin - Arkitektúr



Annar fasi

Eftir fyrstu yfirferðina sem snérist um að byggja 
upp grunn af prógrammi, settist ég niður og fór yfir 
athugasemdirnar sem þar komu fram. Ég vandi 
mig á að gera það eftir hverja yfirferð og reyndist sú 
aðferð hjálpa mér í gegnum allt ferlið til að svara þeim 
spurningum sem ég þurfti svör við til þess að halda 
áfram við þróun hugmyndarinnar.

Við sátum fyrirlestur fljótlega eftir fyrstu yfirferðina hjá 
Hlyni Axelsyni arkitekt, en hann lærði í Danmörku, 
Árósum og byggði mastersverkefnið sitt á 
hreyfanlegum strúktúr á Breiðmerkurjökli. Hann kynnti 
okkur fyrir verkefni sínu The Glacier Paradox, efni 
tengt jöklinum og umhverfi hans. Rannsóknir sem 
verið er að vinna uppá jöklinum var meðal efnisins og 
þar styrktist enn frekar áhugi minn fyrir hugmyndinni, 
að tengja saman vísindin og ferðamanninn. Í 
kjölfar fyrirlesturs Hlyns fór ég í það að afla frekari 
upplýsinga og lesa mig til um rannsóknir sem gerðar 
hafa verið á jöklum hérlendis. Hlynur gaf okkur 
aðgang að ýmsum gögnum á netinu sem hann hafði 
safnað saman. Saga kjarnavísinda á Íslandi síðustu 
50 árin og 20. aldar breytingar og framtíðarhorfur 
eftir Helga Björnsson jöklafræðing, Finn Pálsson 
verkfræðing og Sverrir Guðmundsson voru greinar 
sem sátu mikið í mér vegna áhyggja sem ég ber 
til framtíðarinnar hvað varðar áhrifaþætti hinnar 
hnattrænu hlýnunar.

Við fórum í dagsferð að Jökulsárlóni. Í þeirri ferð fór 
ég að velta fyrir mér spurningum sem komu upp í 
síðustu yfirferð, m.a. hvað varðar staðsetningu og 
hvort mannvirkið yrði að vera dreift um svæðið frekar 
en ein bygging með blandaðri þjónustu. Eftir skoðun 
mína á svæðinu komst ég að þeirri niðurstöðu að 
ég vildi sameina þessa tvo þætti í einu mannvirki á 
staðnum.



„Það er leiðinlegt, þegar hólar hverfa. Þeir prýða löndin og hvísla að 
ímyndunaraflinu: „Hér er fleira en sýnist“. Þetta dýpkar stemmingu 
lífsins. Og þegar hólanir hverfa, verður stemming lífsins grynnri.“

Upplýsingar fengnar úr fyrirlestri Hlyns



Skissur fyrir yfirferð, staðsetning



Skissur fyrir yfirferð, staðsetning



Þriðji fasi

Eftir aðra yfirferðina hafði ég mikið verið að lesa 
mig til um rannsóknir sem unnar eru á svæðinu og 
hverskonar aðstaða þyrfti að vera til staðar við slíkar 
rannsóknir. Ég fór í marga hringi og hugsaði mikið um 
framhaldið. Á þessum tímapunkti fannst mér tölvan 
hefta mig í teikningu og ákvað að stíga skref tilbaka frá 
henni og færa mig yfir í blýantinn aftur.

Ég endaði á því að staðsetja bygginguna nær lóninu í 
hólanna þar sem gott útsýni yfir lónið er að finna.

Gönguleiðin að lóninu var nú orðin hluti að mannvirkinu 
og ferðamaðurinn sem kemur til þess að sjá landslagið 
og lónið myndi einnig upplifa þennan vinkill að tengja 
saman vísindin og ferðamennskuna.



Listi af grunnþörfum vísindamanna þegar 
stundað eru rannsóknir á staðnum. Byggt á 
sex vísindamönnum.

- Svefn og hvíldaraðstaða

- Svæði fyrir vinnu og aðstöðu til að nærast

- Geymslusvæði fyrir búnað og aðstaða til 
þess að þurka föt 

- Viðhalda samskiptum við aðra 
vísindamenn

Upplýsingar fengnar úr fyrirlestri Hlyns



Skissur fyrir yfirferð, byggingin



Skissur fyrir yfirferð, byggingin







Stúdíur með lífrænar línur



Fjórði fasi

Það reyndist mér erfitt að negla niður nákvæmt form 
byggingarinnar. Ég eyddi miklum tíma í allskyns stúdíur 
með lífrænar línur, beygjur og sveigjur 
meðfram landslaginu en rétt fyrir lokaþróun yfirferðina 
tók ég ákvörðun um að vera ekkert að eltast við línur 
í landslaginu heldur leyfa manngerða inngripinu að 
vera ákveðið og skýrt án þess að vera frekt. Úr varð 
geómetrískt form sem fékk að njóta sín inní hólnum og 
búa til áhugaverðar opnanir fyrir birtu og útsýni.  
Markmiðið var að skapa áhugavert og spennandi 
ferðalag fyrir ferðamanninn í gegnum og í kringum 
bygginguna.

Skissur fyrir yfirferð, lokaþróun



Skissur fyrir yfirferð, lokaþróun



Skissur fyrir yfirferð, lokaþróun



Skjámyndir af Breiðamerkurjökli. Fengnar af google, lokaþróun



Eftir yfirferðina átti ég í erfiðleikum með form 
byggingarinnar, mér þótti það engan veginn 
sannfærandi. Ég næstum búin að gefast upp vegna 
álags en hélt þó áfram eftir mikla hvatningu frá 
fjölskyldu og samnemendum mínum sem síðar 
aðstoðuðu mig heil mikið til þess að getað klárað allt 
efni sem þurfti að vinna tæknilega fyrir prófdæmingu. 
Hjálpin og stuðningurinn sem ég fékk er alveg 
ómetanlegur, án þeirra hefði mig eflaust ekki tekist 
þetta.

Stutt í prófdæmingu fór byggingin að taka á sig 
lokamynd. Sprungan sem hafði áður verið var nú orðin 
lokuð að ofan og gögn búin að myndast sem styrkti 
hugmyndina enn frekar. Ljósopin orðin skýrari, sýndu 
sterkari tilgang í innri rýmum byggingarinnar og 
heildarmyndin talaði betur saman.

Skissur eftir yfirferð, lokaþróun 
Formstúdíur



Byggingin

Aukin ferðaiðnaður á Íslandi hefur skapað þörf fyrir 
þróun og hönnun umhverfis, sem þjóna þarf almennri 
ferðaþjónustu, en á sama tíma skapar ramma sem 
verndar umhverfið fyrir ágangi ferðamanna og passar 
vel inn í umhverfið og náttúru landsins.

Vegna þess hve vinsæll ferðamannastaður lónið og 
umhverfi þess eru sem jafnframt veitir vísindamönnum 
einstakt tækifæri til að kanna rýrnun umliggjandi jökuls, 
auk möguleikans á að læra á síbreytilegt vistkerfi sem 
skapast af stöðugri hreyfingu jökulsins, taldi ég það 
vera ákjósanlegt, að hanna byggingu er tengir bæði 
þjónustu við almennan gestagang ferðamannsins sem 
og sérhæfða aðstöðu fyrir vísindamenn til rannsókna á 
umhverfi lónsins.

Byggingin er hugsuð og hönnuð þannig að hún bæði 
hverfur og fellur inn í umhverfi lónsins, þannig að gestir 
hennar ættu að upplifa kraft og mátt þess með nærve-
ru sinni. Þessi upplifun næst fram með því að beina 
gestunum inn í bygginguna í gegnum steinsteypt göng 
er liggja í gegnum jarðvegin. Göngin eru upplýst með 
náttúrlegri birtu sem varpað er niður í gengum ljósop 
ofan á mannvirkinu. Með því að fylgja birtunni geta 
gestirnir valið um að tvær leiðir í gegnum bygginguna, 
þ.e. önnur leiðin liggur upp á efri hæð hennar þar sem 
finna má veitingasal/almenna þjónustu og ekki síst 
óskerta útsýnisaðstöðu yfir sjálft lónið. Hin leiðin er svo 
áfram niður steinsteypt göngin þar sem rannsóknarse-
trið er að finna.    



Rannsóknaraðstaðan veitir m.a. vísindamönnum 
aðgang að lokuðum herbergjum til einkanota og 
einnig sameiginlegri almennri aðstöðu í tengslum 
við rannsóknarverkefni. Ennfremur hefur opna 
rannsóknarsvæðið sýningarsvæði sem er opið fyrir 
gesti og gangandi innan úr göngunum. Með þessu 
móti skapast tækifæri fyrir samskipti milli vísindamanna 
og gesta á auðveldan hátt. Þessi samgangur ætti 
að geta gefið gestum kost á að auka þekkingu 
sína á t.d. jöklinum og umhverfi og tilvist lónsins. 
Rannsóknarstofurnar er upplýstar með náttúrulegri 
birtu sem í gegnum ljósop hússins teygja sig út úr 
landslaginu.

Áframhaldandi ferðalag eftir steinsteyptum göngunum 
leiðir síðan gestina alla leið niður í sjálft lónið þar sem 
gestirnir geta staðið úti í því.

Þannig er byggingin hugsuð og byggð til að gefa 
gestum reynslu af því að ganga inn í jökulinn og upplifa 
hann innan frá. Bygging sem gefur gestum mismunan-
di upplifun í gegnum hönnun sem tengir saman almen-
na ferðaþjónustu og nánd við vísindaheiminn. Ferðalag 
sem að lokum endar í lóninu sjálfu sem umleikur- og 
skapar náttúru svæðisins og umhverfi þess að miklu 
leit.



Grunnmynd 1. hæð

Grunnmynd 2. hæð
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Sneiðing B-B

Sneiðing A-A







Sneiðing C-C









Sýningaropnun

Ákveðið var að breyta fyrirkomulagi sýningar þetta árið 
en prófdæmingin fór fram í skólanum þann 4. maí og 
síðan höfðum við nokkra daga til þess að setja upp 
sýninguna sem opnaði formlega í Hafnarhúsinu, 
Listasafni Reykjavíkur þann laugardaginn 13. maí. 

Hluti af sameiginlegri rannsóknarsýningu okkar 
bekkjarins var einnig sett fram sem kynning á svæðinu 
og þar með inngangur að einstaklingsverkum okkar. 

Þrátt fyrir nokkrar óvenjulegar uppákomur heppnaðist 
sýningin afar vel og tel ég að flestir skilji við hana sáttir.



Ljósmynd úr einkasafni, sýningaropnun í Listasafni Reykjavíkur. Módel af byggingunni í 1:200. 



Eftir sýningaropnun

Þrátt fyrir að hafa ekki verið eins 
ánægð og sannfærð með 
lokaútkomu verkefnisins míns eins 
og ég hefði viljað, þá er ég ánægð 
að hafa skilað því af mér. Það eru 
þó jákvæðir þættir í verkefninu sem 
ég er ánægð með en í gegnum allt 
verkefnið lagði ég áheyrslu á 
mikilvægi þess að skapa upplifun 
og hafa góða þjónustu sem 
upplýsir ferðamenn um þennan 
merkilega stað.

Ég lærði heilmargt á þessu ferli 
bæði frá kennurum og 
samnemendum mínum. Það styrkti 
mig tæknilega og kenndi mér fullt 
um sjálfa mig sem hönnuð í 
leiðinni. Ferlið í heild sinni tók 
einnig verulega á andlega og 
líkamlega en ég þakka góðu fólki 
í kringum mig fyrir að hafa stutt 
mig til að komist í gegnum það. 
Ég er þakklát fyrir reynsluna og 
lærdóminn sem ég tek með mér í 
næstu framtíðarverkefni mín sem 
hönnuður og lít björtum augum 
fram á veginn.
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