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Inngangur

Við Jökulsárlón upplifir maður yfirþyrmandi smæð sína gagnvart afli 
náttúrunnar, stærð og fegurð jöklanna. Tilfinningin sem staðurinn afhjúpar 
í hugarheimi mannverunnar er kjarninn í byggingunni. Tilgangur hennar er 
að samsvara og ýkja þá tilfinningu sem staðurinn spannar nú þegar með 
baðstað. Ein mesta smæð mannverunnar er í berskjaldaðri nekt sinni og að 
skynja rými í gegnum húðina. Líkaminn gefur svigrúm til athafna innan rýmis 
hugans og kjarna sjálfsins. Þröskuldar innan náttúru og mannlegrar tilvistar 
líkt og berg verður að sandi, jökull verður að sjó og mannveran afhjúpast 
í dýpt og upplifun milli staðar og rýmis. Afhjúpun ferilsins að afklæðast og 
baðast hefur þröskulda sem endurspeglast í flekum massans og efniskennd 
byggingarinnar.

,,Náttúran myndar tengingu sem spannar 
 út upplifun í rými hugans” 



Aðdragandi

Verkefnið byrjaði á sameiginlegu verkefni bekkjarins að rann-
saka staðinn við Jökulsárlón. Var horft til stærra svæðis með 
það í huga að skoða og kynnast aðstæðum, menningu, at-
vinnu, ferðamannastraum og dýralífi á svæðinu. Sameignleg 
kynning var á staðnum með sýnum úr náttúrunni, viðtölum, 
ljósmyndum og myndbönd. Í framhaldi af þeirri kynningu 
hafði maður eignast betri mynd af svæðinu og hafði ákveðinn 
útgangspunkt til að vinna með svæðið og sérstöðu þess. Mér 
fannst áhugavert að sjá hve hrjóstrugt svæðið er og hvernig 
fallegar náttúruperlur fá að njóta sín. 
 Í framhaldi fengum við prógramið í hendurnar. 
Prógamið að þessu sinn var að hanna fræðslusetur, veitin-
gastað og þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn við Jökulsárlón. 
Þegar ég hugsaði hvernig ferðaþjónustu ég vildi bjóða uppá 
við þennan stað gaf ég mér góðan tíma í að hugleiða og kan-
na hvernig stað ég hafði í höndunum. Þá hvernig landslag og 
hvaða tilfinningar hann vekur innra með manni. Minn útgang-
spunktur var því að vinna með tilfinninguna sem staðurinn 
gefur af sér og ýkja hana með tilkomu byggingar og þjónustu 
innan hennar.





                                        Sólarás

                                 Vindrós

Smæð mannverunnar

Þegar maður stendur við Jökulsárlón og horfir yfir þá mögnuðu 
náttúruperlu sem staðurinn er vakna upp sterkar tilfinningar 
innra með manni. Sú tilfinning sem ég taldi hvað sterkust og 
ákvað að vinna með í mínu verkefni er smæðin sem maður 
upplifir gagnvart náttúrunni. Stærð jakanna sem líða hjá og 
aflið sem náttúran hefur á valdi sínu hefur þau áhrif að maður 
upplifir þessa tilfinningu. Smæð mannsins og mannslíkamans 
gagnvart náttúrunni er tilfinning sem gerir mann berskjaldaðan 
fyrir vanmátti manns fyrir öflum náttúrunnar. 
  Þegar maður er á staðnum sér maður hvernig 
Breiðamerkurjökull og fjallgarðarnir í kring gnæfa yfir manni. 
Sér maður hvernig jökullinn og fjöllin brotna niður í minna berg 
og jaka, steinvölur og ísmola og að endingu sand og sjó. Var 
þetta niðurbrot og þrepun í ferli staðarins mér mikill innblás-
tur að uppbyggingu byggingarinnar og þá þröskulda og ferli 
sem ég vildi fanga innan veggja hennar. Hafði ég í huga að 
með hönnunar baðstaðar við Jökulsárlón hefði ég í hendi mér 
einstakt tækifæri til að stýra notendanum innan þessa ferlis og 
magna upp þá sterku tilfinningar smæðar sem að mínu mati 
staðurinn framkallar í hugarheimi mans. 



berg  steinar grjót mulningur sandur 

jökull   skirðjökull  ísjaki  ísmolar  sjór

mannvera upplifun afhjúpun dýpt sjálfið 



                                Afstöðumynd

Með því að afklæðast og fara í ferðalag innan byggingarinnar 
með baðstað með stýrðum opnunum að náttúrunni, himinn, 
sandur og jöklar. Á þann máta fengi notandinn tækifæri til að 
einangra sig frá tæknivæddu hversdagslífi og þrepast inní 
upplifun sem færir notandann nær sjálfinu og náttúrunni. Með 
þetta að leiðarljósi þróaðist baðhúsið þannig að ég ákvað að 
hafa fleka sem undirstöðuna í uppbyggingu rýma og notandinn 
yrði því að þrepast milli þröskulda flekanna innan ferðalags 
byggingarinna og upplifunar baðstaðarinns. 

Staðsetning

Staðsetningin sem varð fyrir valinu fyrir bygginguna var 
ákvörðuð út frá vindátt og sólstöðu. Vildi ég skapa útisvæði 
sem hefði skjól frá vindum í norðri og hefði sól úr suðri. Einnig 
vildi ég vinna bygginguna betur inní landið með því að gera 
upphaf ferlisins lokað innan fjallsins sem myndi síðar opnast að 
lóninu eftir því sem lengra væri komið inní baðupplifunina. Mín 
afstaða til staðarins var sú að ég vildi vinna bygginguna inní 
landið til að fela hana og halda fókuspunkti svæðisins á lóninu.



                                      Þakmynd



Ég vildi að svæðið fjallaði um víðáttu og afl náttúrunnar við 
Jökulsárlón en ekki um stakstæða byggingu. Það var afstaða 
sem ég tók snemma í ferlinu og nýttist mér vel við uppbyggin-
gu rýma byggingarinnar. Var ætlunin að massi byggingarinnar 
svipaði til ísjaka í lögun sinni og flekarnir sköguðu til hliðar og 
uppúr fjallinu til að minna á kraft ísjakanna. Hæð hvers fleka fór 
eftir hæð landslagsins og var hver fleki brotin upp til að mynda 
gangrými milli þeirra. Þannig var flekinn heill og myndi notand-
inn upplifa sterkt hvernig hann færi fyrir hornið á flekanum en 
ekki gegnum hurðaop til að þrepast milli rýmanna.
 Sú ferðaþjónusta sem mér finnst hvað mest einkennandi 
fyrir Ísland vera baðstaður og sund. Að mínu mati er kaffihús 
meira innfluttur menningararfur frá Frakklandi eða Danmörku. 
Ég hugsa frekar til sunds og heitra lauga einkennandi fyrir þá 
ferðaþjónustu sem myndi skapa sér sérstöðu sem íslenskur 
menningararfur. Hugsaði ég þá helst til víkingsins Snorra Stur-
lusonar og Sturlulaugar þar sem hann nýtti sér jarðhitann til að 
baða sig og virða fyrir sér náttúruna á þennan hátt. Af þeim sö-
kum fannst mér baðstaður eiga erindi við ferðamenn og myndi 
fanga sérstöðu Íslands með notkun jarðhita og menningararfs 
okkar um heitar laugar í náttúru landsins. 
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                                  Grunnmynd



Áferðir

Eins og áður sagði finnst mér landslagið hrjóstrugt á þes-
su svæði og fannst mér afar áhugavert að ljósmynda og 
skoða þær áferðir og efni sem eru umhverfis lónið. Voru þær 
rannsóknir ákveðið leiðarljós í efnisvali fyrir bygginguna. Ákvað 
ég að flekarnir væru úr svartri steypu til að falla inní svartann 
sandinn. Glerveggir væru úr mismunandi unnu gleri í áferð, 
sandblásið til að kalla fram áferðir sem svipuðu til með þeim 
ólíku áferðum sem ísjakarnir fanga. Vildi ég á þann máta 
einungis nota þær áferðir, liti og efnistóna sem finnast í um-
hverfi staðarinn og leyfa byggingunni að flæða saman við 
náttúruna.





Eigin reynsla

Það sem heillaði mig í ferlinu og veitti mér innblástur í afstöðu 
minni til upphaflega prógramsins var það innsæi sem ég 
hef hlotið af eigin reynslu af baðstöðum gegnum tíðina. Hef 
ég komið á margvíslega slíka staði og einnig baðast nakin í 
náttúrunni. Það hefur veitt mér dýpri skilning á þeim tilfinning-
um og upplifunum sem þátttakandi í slíkum stað og ferli getur 
borði innra með sér. Hef ég til að mynda upplifað mjög ster-
kt þá smæð sem ég vinn með í úrlausna byggingarinnar og 
hvernig sú tilfinning getur hreyft við manni. Þá veitti það mér 
innsæi á því hvernig tengjast megi betur sjálfinu og hvað það 
er í rýminu sem ýtir undir þá tengingu. Mikilvægt er að hafa 
rýmið skýrt í afstöðu sinni til vatnsins og náttúrunnar, að mínu 
mati er það undirstöðuatriði. Það að hönnuðurinn stjórni vel 
hvenær rýmið sér lokað og dimmt og hvenær rýmið sé bjart 
og opið. Á þann máta myndast andstæður milli ólíkra rýma og 
upplifanna sem ýkja skynjun og dýpka upplifun ferlisins.

,,Að taka lögin af hinu vélræna og berskjalda  
nekt sína veitir dýpri tengingu við sjálfið” 



                                           Snið a

,,Að taka lögin af hinu vélræna og berskjalda  
nekt sína veitir dýpri tengingu við sjálfið” 



Baðstaður 

Upphaf baðstaðarins er við rætur fjallsins þar sem notanda-
num er stýrt inní fjallið sem endar í móttöku byggingarinnar. 
Í móttökunni er síðan gangrými um flekana sem stjórna því í 
hvaða búningskelfa viðkomandi fer í. Búningsklefarnir eru fjórir 
talsins, tveir fyrir hvert kyn. Hefur hver og einn val um að fara í 
útiklefa með kalt rými eða inniklefa með heitu rými. Í klefunum 
eru inngarðar sem taka sandinn og náttúruna inní bygginguna 
milli flekanna. Þannig er fókusinn uppí himininn í annars lokuðu 
umhvefi innan veggja fjallsins. Horfði ég hér til þess að hafa 
lokað rými innan veggja fjallsins þar sem rýmið héldi utanum 
notandann í upphafi ferilsins þar sem mannveran er bersk-
jölduð í nekt sinni. Við enda búningsklefanna er bæði sund-
laug og sauna sem tilheyrir einungis þínu kyni áður en farið er 
lengra inní ferlið inní almenningsrými. Með því að hafa aðgan-
ga að aðgreindum baðstað gefst aukið svigrúm fyrir manne-
skjuna að tengjast sjálfinu og fara inná við áður en lengra er 
haldið inní bygginguna. 



                                           Snið b

                                           Snið c



Almenningsrými byggingarinnar þrepast smám saman með 
meiri opnun að lóninu. Þá hafði ég rannsakað hvernig aðstaða 
væri kjörin fyrir baðstað, hvernig sauna og pottar. Ákvað ég 
að hafa bæði heitan pott og sauna inní helli fjallsins með fókus 
á efniskennd sandsins. Hafði ég heitan pott með gönguleið í 
gengum, heitan pott með þakopi, fókus á himininn og heitann 
og kaldann pott með útsýni yfir lónið. Þá var líka gosbrunnur 
til að skola af sér og vaðlaug fyrir fætur. Mismunandi sauna, 
steinasauna, vatnsgufa og infra rauð sauna. Allt til að skapa 
ólíkar upplifanir hita, kulda og vatns. Þegar lengra er haldið um 
bygginguna kemur að útisvæðinu með sundlaug og setsvæði. 
Þar er fókusinn orðinn lónið, sú tilfinning sem það vekur og 
upplifunin að hafa sandinn undir berum iljunum úti í náttúrun-
ni. Næsti fleki er síðan með tveimur heitum pottum sem liggja 
eftir landslaginu niður á við að lóninu. Einnig er það slökunar-
rými inní helli fjalsins til að hugleiða. Á þennan máta þrepast 
notandinn inní upplifun baðstaðar sem veitir stigmagnandi 
stýrða rýmis upplifun að lóninu á sama tíma. 



                                           Snið d

                                           Snið e



Þjónustumiðstöð

Móttöku byggingin er hugsuð til að koma á móts við þann fjöl-
da ferðamanna sem koma á Jökulsárlón. Er byggingin hugsuð 
sem lágmarks þjónusta og fræðsla fyrir ferðamenn um svæðið. 
Þar er aðstaða til að setjast niður inni eða utandyra og fá sér 
snarl með útsýni yfir lónið. Kaffisala, salerni og fræðslurými en 
þar væri hægt að nálgast miða á skipulagðar ferðir um svæðið. 
Hefur byggingin sama arkítektúr tungumál og baðhúsið. 
Staðsetningin var hugsuð þannig að byggingin félli í landslagið 
og færu ferðamenn þar í geng í leið sinni niður að fjöru eða 
upp fjallið. 



                                           Snið f

                                           Snið g





                                     Útlit austur

                                     Útlit vestur 



                      Útlit baðhús suður 

                     Útlit baðhús norður



      Útlit þjónustumiðstöð suður

     Útlit þjónustumiðstöð norður













Heimildaskrá:

Myndir og teikningar í eigu höfundar.




