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UPPHAFIÐ

Ferðalagið
Í lok árs 2016 hófst BA-verkefni okkar nemenda 3.árs í arkitektúr. Í 
upphafi fengum við einungis að vita staðsetningu verkefnisins, svæðið frá 
Kirkjubæjarklaustri til Hafnar í Hornafirði. Við fengum ekki frekari upplýsingar, en 
fyrsta verkefnið var að afla þeirra með því að fara á staðinn og reyna að kynnast 
honum aðeins. Flest okkar höfðum ekki farið á þetta landsvæði í langan tíma, og 
sumir jafnvel aldrei. 
Við ákváðum að fara öll saman á svæðið, skiptum okkur niður í þrjá hópa, þar 
sem hver hópur átti að safna ákveðnum upplýsingum. Hóparnir fóru hver á 
sínum bíl þar sem hópur I safnaði allskyns sýnum af svæðinu, t.a.m. mold, 
steinum og hreindýraskít. Hópur II myndaði bæði landsvæði og tók viðtöl og 
hópur III tók alls kyns viðtöl, bæði við heimamenn sem og sérfræðinga. 
Á þessum tímapunkti gat maður ekki ímyndað sér hver endanleg staðsetning 
eða hvert viðfangsefnið yrði eftir jólafrí og því ákvað ég að fara með opnum hug 
í ferðalagið og reyndi að gefa mér engar fyrirfram forsendur. Þrátt fyrir það má 
sjá í lokaniðurstöðum mínum ákveðin atriði sem eiga greinilega rætur sínar að 
rekja til þessa fyrsta ferðalags. 

Tíminn áður en við lögðum af stað í ferðina var stuttur og þurfti að redda 
allmörgum hlutum til þess að hún gengi upp. Í fyrsta lagi þurfti þrjá bíla, 
upptökutæki, myndavélar, sýniglös og síðast en ekki síst, gistingu. 
Það var auðvelt að verða sér úti um þetta flest, en gisting á svæðinu var dýr 
og því reyndum við allt sem við gátum til þess að verða okkur úti um hana á 
sem ódýrastan hátt. Davíð Snær, bekkjarbróðir okkar ákvað að taka málin í 
sínar hendur og hafði samband við bæjarstjórann á Höfn sem reddaði okkur 
frírri gistingu í tvær nætur í félagsheimili rétt fyrir utan Höfn. Félagsheimilið var 
nægilega stórt fyrir okkur öll og var staðsett á frábærum stað. 
Við fengum yndislegt veður í þessari fyrstu ferð, án snjókomu og án hálku, sem 
þykir ansi heppilegt á þessum hluta landsins á þessum tíma. Túristar voru úti 
um allt og nánast allir veitingastaðir, hótel og vegasjoppur troðfullar af þeim og 
var ekki að sjá að hér væri vetur. 

Á þessum rúmlega tveimur sólarhringum fengum við að upplifa heilan helling 
og komumst öll í mun betri tengingu við svæðið heldur en áður. Markmiði 
ferðarinnar var náð. 

Vaka tekur nærmyndir af náttúru.

Systrafoss, Kirkjubæjarklaustri.
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161216 SÝNING

Undir jökli
Eftir ferðalag okkar á svæðið, settum við niðurstöður okkar fram í formi sýningar 
sem haldin var þann 16. desember 2016, í matsal Listháskóla Íslands, Þverholti. 
Með sýningunni vildum við reyna að koma gestum hennar í sömu nánd og við 
gerðum á ferðalaginu. Svæðið sem við skoðuðum og greindum var mjög stórt 
í fermetrum talið, en með sýningunni reyndum við eftir fremsta megni að ná 
heildareinkenni svæðisins fram á sem skýrastan hátt. 

Sýningarsalurinn var settur upp eins og sneiðing í landið. Sýnin voru á einum 
vegg, röðuð eftir lengdar og breiddargráðu. Viðtöl voru á öðrum vegg á meðan 
að stærri sýnin, sjórinn, sandurinn og ísinn skiptu rýminu upp þar sem að hinu 
megin var leiðbeinandi sneiðing í gegnum landið á heilum vegg. Í enda rýmisins 
voru síðan nátturumyndir af svæðinu. 

Á sýningunni var boðið upp á léttar veigar og gestir gátu tekið sér póstkort með 
ljósmyndum af svæðinu sem við höfðum útbúið. 

Kristján Örn, leiðbeinandi skoðar viðtöl sem tekin voru í ferðinni.

Sýningarrými á opnunardegi.
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VERKEFNI II

Einstaklingsverkefni
Eftir sýningu hófst jólafrí og fyrsta verkefnið fengum við svo þann 5. janúar 2017.
Verkefnið var einstaklingsverkefni og var einskonar konsept-diagram verkefni.
Hingað til höfðum við unnið rannsóknina í samvinnu sem hópur, en nú var 
kominn tími á það að hver og einn setti sig í stellingar fyrir lokaverekefnið. Nú 
hófst ferðalag mitt af alvöru. 

Í verkefni II átti hver nemandi að taka eitthvað ákveðið úr rannsókninni sem hafði 
persónulega mest áhrif á viðkomandi. Þetta mátti vera staður, efni, upplifun, 
starfsemi, fólk, menning eða í raun hvað sem okkur þótti áhugaverðast. Efnistök 
voru frjáls, skila mátti sem mynd, texta, teikningu eða því formi sem okkur þótti 
henta best til að lýsa þessu. Skil á verkefni II var þann 23. janúar 2017. 

Það sem hafði mest áhrif á mig varðandi staðinn var hinn mikli kontrast sem 
ríkti í landslaginu. Stórt og smátt, svart og hvítt. Alls staðar í kringum okkur voru 
ávallt miklir fjallgarðar og hinum megin sjóndeildarhringurinn. Litakontrastar 
voru svo ofast á milli sands og snævis, eftir því hvar maður var staðsettur 
nákvæmlega. Þetta díagram setti ég fram sem myndband, en hér til hliðar er 
skjáskot úr því. Þar sést bæði kontrastinn milli svarts og hvíts og einnig er farið 
inn á munin á milli stærða í landslaginu.

Diagram úr verkefni II.

63°45’48.60°N
18°9’20.93°W

64°4’49.09°N
16°13’16.65°W

64°15’22.77°N
15°12’26.32°W
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PROGRAM

Eftir skil á eintaklingsverkefni var okkur gefið leiðbeinandi program 
með nákvæmri staðsetningu;

“Nemendur eiga að hanna eina eða fleiri þjónustubyggingar fyrir ferðamenn 
á svæði við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Nemendum er frjálst að velja 
staðsetningu fyrir mannvirki innan afmarkaðs svæðis í kringum lónið. Gert er 
ráð fyrir að þjónustubyggingar 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, prjóni við þá starfsemi eða velji nýja nálgun. 

Áhersla er lögð á að nemendur skapi heildræna sýn fyrir allt svæðið og sýni 
hvernig hið manngerða umhverfi er hugsað í samhengi við náttúru staðarins, 
allt frá því að ferðalangurinn beygir af þjóðvegi I og þangað til að hann tengist 
honum á ný.”

Eftir að hafa fengið úthlutað þessi programi ákvað ég að útbúa mitt 
eigið program, mitt leiðbeingarit í gegnum ferlið sem var byggt á 
þessum upplýsingum. Í leiðbeiningarritinu kafaði ég dýpra inn á 
svæðið, gerði greiningar á staðsetningum og safnaði saman helstu 
upplýsingum af svæðinu. Fyrstu drög voru eitthvað í þessa áttina;

Þjónustumiðstöð og bílastæði Jökulsárlóns eru í dag staðsett rétt við lónið, 
sem skapar mikið kaos og ásýnd svæðisins ekki mjög falleg. Hugmynd er að 
færa miðstöðina nær lóninu, en stæðin mun fjær, eða að sandbökkunum til 
austurs. Þar er möguleiki að nýta landhallan til þess að fela bílastæðin bæði 
frá þjóðvegi sem og frá lóninu sjálfu. Til þess að þetta sé hægt þarf einnig 
að færa aðkomuveg lengra til austurs, en það hentar vel þar sem núverandi 
gatnamót eru hættuleg sökum nálægðar við brúna. Bílastæðin væru þá staðsett 
miðsvæðis en á leiðinni væri bátahús og salerni en þaðan væri hlykkjóttur stígur 
eftir landinu, að lóninu og upp á sandhólana þar sem þjónustumiðstöðin væri 
staðsett. Einnig væru styttri leiðir frá bílastæði að þjónustumiðstöð.

Leiðbeiningarritið.
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SAGAN

Jökulsárlón byrjaði að myndast um 1934-1935. Þá rann Jökulsá 
á Breiðamerkursandi beint undan jökli og niður til sjávar. Síðan 
árið 1950 er jökullinn stöðugt að hörfa og lónið stækkar því 
töluvert með hverju árinu sem líður. Árið 1975 mældist lónið um 
7.9 km² en hefur vaxið til þess að vera a.m.k. 18 km² í dag vegna 
bráðnunarinnar. Reglulega brotna stórir sem smáir ísjakar af 
jökuljaðrinum sem er á floti í vatni og ísjakar í ótrúlegustu myndum 
fljóta því um lónið sem er gífurlega djúpt eða a.m.k. 190 m. Í eðli 
sínu er frosið vatn ögn þyngra en fljótandi vatn sem gerir það að 
verkum að aðeins 10% ísjakanna er ofan vatnsborðsins. Það sem 
er ofan vatnsborðs er því það stórt að erfitt er að ímynda sér það 
sem er fyrir neðan.1

Jökulsárlón er eitt þekktasta náttúrufyrirbæri á Íslandi enda 
ævintýralegt svæði. Á stóru lóni sem Vatnajökull gengur út í fljóta 
gríðarstórir ísjakarnir um, en umhverfið markast annars af svörtum 
söndum, grasi og grjóti. Í lóninu gætir flóðs og fjöru og er það því 
blanda af sjó og ferskvatni. Það leiðir til þess að æti gengur inn í 
lónið sem selir og æðafuglar sækjast í en það setur skemmtilegan 
svip á svæðið.

Áin sem liggur frá jökli niður að sjó styttist stöðugt vegna brimrofs 
en yfirborð lónsins hefur lækkað stöðugt, þannig að þar sem áður 
var vatn gætir nú sjávarfalla. Það þýðir að hlýrra vatn streymir 
inn í það á flóði og ísinn bráðnar því mun hraðar en fyrr á tíð. 
Bæði loðna og síld ganga inn í lónið og eltir selurinn mat sinn. 
Sömuleiðis sækja æðarfuglar í fiskinn og má víða sjá æðarfugl 
syndandi á milli jakanna. Það er ógleymanlegt að sigla á bátum 
um lónið og virða fyrir sér litaskipti íssins, ótrúlegar höggmyndir 
náttúrunnar og dýralífið sem þarna þrífst. Í dag er rekin bátaútgerð 
fyrir ferðamenn sem geta farið í siglingu um lónið og að auki er þar 
lítil kaffitería.2 

1 „Jökulsárlón.“ Kirkjubæjarklaustur, sótt 17. maí 2017 af http://www.klaustur.is/
Ferdathjonusta/Islenska/Ahugaverdir_stadir/Jokulsarlon.
2 „Jökulsárlón.“ Upplifðu Suðurland, sótt 17. maí 2017 af https://www.south.is/is/
hvad-a-ad-gera/nattura/jokulsarlon-glacier-lagoon

Séð undir brú.

Breiðamerkurjökull.

10



TÚRISMINN

Straumur ferðamanna til Íslands er í dag í algjöru hámæli. Þrátt 
fyrir það er spáð aukningu næstu árin. Fjöldi ferðamanna árið 2016 
voru um 1.8 milljón, en spáð er að fjöldi ferðamanna verði um 2.4 
milljónir árið 2017.

Þessi mikla aukning veldur því að fjölsóttir staðir í nátturu landsins 
verða viðkvæmari fyrir. Þessi mikla aukning þýðir meiri ágangur 
ferðamanna og því brýnni þörf á stjórnun ágangsins. Með 
manngerðum áningarstöðum, stígum og aðstöðu má vel stjórna 
því. Þetta manngerða umhverfi þarf þó að taka mið af náttúrunni 
en einnig áætlunarspám um þann fjölda ferðamanna sem hyggjast 
heimsækja landið næstu árin og áratugina. 

Á Jökulsárlóni er í dag fremur léleg aðstaða, bæði hvað varðar 
þjónustu- sem og salernisaðstöðu. Talið er að um 3000 manns 
heimsæki svæðið daglega og að 1500 af þeim nýti sér bátsferðir 
um lónið. Bátsferðir um lónið eru eingöngu í boði á sumrin og því 
lítil þjónusta á öðrum árstíðum. Salernisaðstaða er lítil og nær því 
ekki að dekka þann fjölda sem heimsækir lónið hvern dag. Einnig 
er salernisaðstaða eingöngu aðgengileg á opnunartíma. Bílastæði 
sem og rútustæði eru illa farin og löngu sprungin hvað varðar 
stærð. Staðsetning bílastæða eru einnig léleg, það fyrsta sem 
blasir við komu að lóninu, beint fyrir framan óbrotið landslagið, en 
einnig eru dæmi um það að bílar hafi endað á botni lónsins.

Aðdráttaröfl
Eitt af aðal aðdráttarafli staðarins í dag eru bátsferðirnar um lónið. 
Bæði er boðið upp á ferðir á stórum dekkjabátum sem og á litlum 
slöngu bátum.

Um 40 daglegar ferðir eru á háannatímum, en reynt er að fara út á 
hverjum degi. Hins vegar er það ekki alltaf mögulegt sökum þess 
að ísjakarnir geta hindrað aðgang bátanna. Litlu slöngu bátarnir 
komast þó oftar út í lónið en þeir eru einig hraðari og í meiri nánd 
við ísjakana, en reynt er að komast eins nálægt rótum jökulsins og 
hægt er.

4 Ásgeir Jónsson. „Spá hátt í þriðjungs aukningu ferðamanna.“ RÚV, 29. febrúar 
2016. Sótt 17. maí 2017 af http://www.ruv.is/frett/spa-hatt-i-thridjungs-aukningu-ferda-
manna

4

Báturinn Klaki á siglingu um lónið.  

3 „Icelagoon.“ Icelagoon, sótt 17. maí 2017 af http://icelagoon.is/wp-content/up-
loads/2015/02/Amphibian1.jpg.

Núverandi aðstaða

3

12



Aðkoma frá þjóðvegi Bíla-, báta- og rútustæði Útsýni yfir lón

Stæði

Aðkoma frá þjóðvegi

Útsýni yfir lón
að jökli

að jökli

Þjónustumiðstöð / 
útsýni yfir lón

Ísjakar í fjöru

Útsýni frá brú

FERÐALAGIÐ

Við gerð leiðbeiningaritsins, var ferðalagið það helsta sem ég tók 
fyrir, enda verkefnið rétt að byrja að mótast;

Ferðalagið sem einstaklingurinn gengur í gegnum á staðnum er 
fremur langt en á sama tíma mikið ævintýri. Í stað þess að allt 
sé gefið frá byrjun, þá þarf að hafa smá fyrir því að komast að 
náttúruundrinu sem Jökulsárlón býður upp á. 

Leiðin frá bílastæðum mótast af landi, útsýni sem og hagnýtingu. 
Á leiðinni væru frábærir útsýnisstaðir sem myndu ramma inn þetta 
ótrúlega landslag.

Frá þjónustumiðstöðinni væri frábært, óskert útsýni yfir lónið og allt 
að jökulsporðinum.

Frá bátaskýli lægi leið upp að sandbarði og þaðan að lóni. 

Frá brúnni er fallegt útsýni að lóni sem og til sjávar, en hin 
manngerða brú skapar skemmtilega kontrasta í þessi stórfenglega 
landslagi.

Endirinn á ferðalaginu væri í fjörunni, hinum megin við þjóðveginn.

Stígur að sandhólum Ásýnd lóns frá þjónustumiðstöð Ásýnd að brú Ísjakar í fjöru 



Ásýnd svæðis til allra átta. Allt frá svörtum söndum til blárra fjalla. Myndirnar eru teknar á 
áningarstöðunum og leiðinni þeirra á milli.
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90/10

Í ferðalaginu um svæði Jökulsárslóns finnur manneskjan virkilega 
fyrir smæð sinni. Einungis 10% af ísjökunum sem fljóta um í lóninu 
eru fyrir ofan vatnsyfirborðið, en þrátt fyrir það, er sú stærð oft á 
tíðum ógnvæginlega mikil. Ísjakarnir eiga það einnig til að snúast, 
og jafnvel hvolfast, en vegna stærðarhlutfalls gerist það mjög 
hægt, líkt og það gerist í “slow motion”. 

Lónið opnast út í sjó á einum tímapunkti, en til þess að of stórir 
ísjakar skellist ekki út í bakkana eða í brúna, þá hefur verið komið 
fyrir  einskonar skriðvörn til að stöðva för þeirra. Þetta veldur því að 
stórfenglegt útsýni og umhverfi er við og undir brúni. 

Út við sjóinn safnast svo þeir ísjakar sem ekki náðu að bráðna og 
sumir þeirra safnast saman í fjörunni. Stærð þeirra fer eftir hitastigi 
sjávar, en á einhverjum tímapunkti þá finnur manneskjan virkilega 
fyrir smæð sinni þar, þar sem nándin við jakana er allt önnur en við 
lónið sjálft, og ísjakarnir oft um 4-6 metrar á hæð. 

Margir gestir eru ansi djarfir á þessum stað og getur svæðið því 
verið ansi hættusamt.

ísjakar í fjöru.

Jökulsárlón

18



FERLIÐ

Fyrstu skref
Eins og áður hefur komið fram hóf ég mína vinnu á því að skapa 
mitt eigið program í kringum hið gefna. Ég ákvað að útbúa lítinn 
bækling sem leiðarvísi fyrir sjálfan mig, þar sem ég gaf mér 
ákveðnar reglur sem gott væri að hafa í huga. Fyrstu kaflarnir 
fjölluðum um svæðið almennt, en kaflaskipting ritsins var svona; 

1 . SAGAN
2. SVÆÐIÐ
3. MAÐURINN VS. NÁTTÚRAN 
4. ZOOM

Í kafla 1 leitaði ég mér upplýsinga um Jökulsárlón og myndun 
þess. Í kafla 2 kafaði ég dýpra inn á svæðið og leitaði upplýsinga 
um túrisma, tölulegar upplýsingar og afþreyingu á staðnum. Í 
kafla 3 skoðaði ég svæðið út frá manneskjunni og smæð hennar. 
Seinna í ferlinu kafaði ég aðeins dýpra inn á svæðið og “pinnaði” 
áhugaverðar staðsetningar sem gætu nýst mér í ferlinu.

Sandbarð til austurs.

Ísjaki í fjöru.
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FERLIÐ

Framhaldið
Í framhaldinu af fyrsta hluta leiðbeinigarritsins ákvað ég að kafa 
dýpra ofan í staðarval og byrjaði á því að skipta verkefninu upp í 
fimm hluta;

Fyrsti hlutinn fjallaði um bílastæðin og var þetta það sem ég hafði í 
huga: 
”Gert er ráð fyrir bílastæðum við sandbakkana til austurs. Þar er náttúrulegt “skýli” frá þjóðvegi 
sem og lóni. Gert er ráð fyrir bíla-, rútu-, og bátastæðum. Gönguleið frá stæðum að lóni og 
þjónustumiðstöð er hlykkjótt og ævintýraleg. Möguleiki að grafa báta- og verkstæði inn í bakkana.”

Annar hluti fjallaði um fyrsta stoppið á leiðinni að lóninu: 
”Á leið frá bílastæði opnast við endann, útsýni yfir lónið og að jöklinum. Þetta útsýni helst næstum 
alla leiðina að þjónustumiðstöðinni. Á ákveðnum tímapunkti væri möguleiki að útfæra einhverskonar 
áningarstað sem næði að einhverju leyti út í lónið og fyndi manneskjan enn á ný fyrir smæð sinni, 
umlukin hafdjúpinu, fljótandi ísjökum og iðandi dýralífi.”

Þriðji hlutinn fjallaði um þjónustumiðstöð með útsýni yfir lónið:
”Massi grafinn að hluta í landið, útsýni að lóni og jökli. 
Gert er ráð fyrir veitingasal á neðri hæð með góðu útsýni yfir lónið. 
Eldhús yrði samnýtt fyrir starfsmannaðstöðu sem og veitingaþjónustu.
Á “jarðhæð” væri þjónusta sem sér um bátsferðir, jöklaferðir, upplýsingamiðstöð og sýningu.
Aðkoma í báts- og jöklaferðir sem og aðstaða á jarðhæð.
Starfsmannaaðstaða væri sameiginleg fyrir þá þjónustu sem yrði í og við húsið.
Salernisaðstaða væri aðskilin og aðgengileg allan sólarhringinn. 
Tæknirými staðsett í salerniskjarna.”

Fjórði hlutinn fjallaði um útsýni frá núverandi brú:
”Á leið frá þjónustumiðstöð að sjónum er gengið undir brúna sem tengir þjóðveginn saman. Í 
þessu manngerða umhverfi skapast skemmtilegar contrastar og finnur maður mun betur fyrir stærð 
ísjakanna og kraftanna þar heldur en á öðrum stöðum. Líklegt er að krafturinn í ánni hafi sitt að 
segja, en stærðarinnar ísjakar hreyfast á mikilli ferð þar til þeir festast í þar til gerðum varnargörðum. 
Brúin virkar á mannin eins og þyngd jökulsins virkar á umhverfið í kring.
Í dag er gönguleiðin frá þjónsutumiðstöðinni í ágætu ásigkomulagi en í heldur lélegri tengingu. 
Vegna þessa eru margir sem keyra á milli þessara staða sem veldur því að fólk missir af þessari 
miklu og skemmtilegu tengingu sem er á milli brúarinnar og náttúruaflanna í kring.”

Fimmti hlutinn fjallaði um ísjaka í fjöru:
”Hinum megin við þjóðveginn er fjaran. Í fjörunni raðast ísjakarnir sem ekki hafa bráðnað og 
myndast einskonar eyjur á milli sandanna. Svæðið í sandinum er þó fremur illa farið sökum mikils 
ágangs og því væri tilvalið að útbúa einhverskonar áningarstað sem myndi minnka utanslóða 
göngur. 
Í dag er helsta tengingin á milli fjörunnar og lónsins bílatenging, en slíkri tengingu væri auðveldlega 
hægt að sleppa. Laga þyrfti núverandi fótgangandi tengingu og fá þannig fólk til þess að taka þátt í 
upplifunni á tveimur jafnfljótum, því svæðin á milli eru ekki síður skemmtileg og ævintýraleg”.
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gönguleið að fjöru, undir 
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LOKAÚTFÆRSLA

Landslagið á Jökulsárlóni er samansett af miklum og heillandi 
andstæðum þar sem að lónið, ísinn og svarti sandurinn skipa 
aðalhlutverkin. Inngripið á staðnum byggir á þeim staðreyndum, 
en form mannvirkjanna beina sjónum gesta að ákveðnum þáttum 
í umhverfinu og eiga að auka undir skilning þeirra á þessari 
náttúruperlu. 

Jökulsárlón er eitt af vinsælustu ferðamannastöðum landsins, 
þar sem yfir 3000 manns koma daglega yfir sumartímann. 1500 
af þessum 3000 koma til þess eins að njóta og upplifa það sem 
svæðið hefur upp á að bjóða á meðan að hinir 1500 eru komnir til 
þess að fara í bátsferð um lónið.

Núverandi aðstaða fyrir gesti og gangandi uppfyllir ekki kröfur 
nútímans þar sem allt er undir einu þaki, með kaótíksum 
afleiðingum. Þetta er ástæðan fyrir því að ég ákvað að finna lausn 
á þessu vandamáli.

Eins og áður hefur komið fram byrjaði ég snemma í ferlinu að 
nálgast verkefnið með þessum hætti. Í fyrsta lagi ákvað ég að 
skipta starfseminni niður í nokkra þætti sem myndu þó í endann 
tengjast saman. Starfsemin á staðnum var í upphafi fimmþætt eins 
og ég nefndi hér að ofan. Hins vegar endaði hún á því að vera 
þríþætt, fræðslumiðstöð sem hallar sér í átt að lóninu, bátaskýli og 
salernisaðstaða og upplifunarbryggja sem teygir sig út í sjó. 

Tillagan byggir á þeirri starfsemi sem fyrir er, en aukið er við hana 
til þess að auðga upplifun.
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Þjónustu- og fræðslumiðstöð
Þjónustu- og fræðslumiðstöðin er staðsett við lónið, en það er 
aðalstoppið. Miðstöðin er staðsett með panórama útsýni yfir hina 
undraverðu náttúru.

Fell, Breiðamerkurjökull, Jökulsárlón og sjóndeildarhringurinn eru 
þau fjögur kennileiti sem mynda hið lífræna form byggingarinnar.
Líkt og ísinn sem flýtur í lóninu þá er mannvirkið hulið að hluta til 
í sandinum, 90/10 og því er innangur miðstöðvarinnar einungis 
“angi” sem skýst út úr sandinum, sem gerir gesti og gangandi 
forvitna um hvað sé á bakvið. Þegar inn er komið taka á móti 
manni rampar sem teygja sig niður bygginguna. Á leiðinni 
eru gestir fræddir um sögu svæðisins þar til þeir koma niður 
í aðalrými sýningarsalsins. Í aðalsalnum njóta gestirnir 360° 
panórama útsýnisins. Í miðstöðinni er einnig lítil kaffitería, salerni, 
starfsmannaaðstaða og tæknirými.

Aðalsalur þjónustu- og fræðslumiðstöðvar

90/10, líkt og ísinn í lóninu.
Form tekur mið af 
áttum.

Einingar sem þjónsu-
tuhúsið er sett saman úr.

Ásýnd austur

Ásýnd norð-vestur

Framhlið þjónustu- og fræðslumiðstöðvar. 26



Bátaskýli og aðstaða
Bátahúsið er staðsett næst bílastæðunum og því oft á tíðum 
fyrsta stopp gestanna. Húsið, sem er aðallega hugsað 
sem skýli fyrir bátana á svæðinu er staðsett austan við 
þjónustu- og fræðslumiðstöðina og er einskonar steinsteypu 
“bunker” í sandinum. Húsið er “introvert” ólíkt þjónustu- og 
fræðslumiðstöðinni sem er “extrovert”. Í húsinu er pláss fyrir 4 báta 
sem lagt er upp við einskonar innandyra bryggju. Þessi partur 
hússins er kalt rými, eins konar yfirbyggð höfn.

Fyrir utan það að vera rými undir bátana, þá hýsir byggingin einnig 
almenningssalerni og stiga sem leiðbeinir gestum upp landslagið 
og í átt að þjónustu- og fræðslumiðstöðinni.

2231 www.jokulsarlon.is KLAKI
2223 www.jokulsarlon.is JAKI

Jökulsárlón is a glacial lagoon, bordering Vatnajökull National Park in southeastern 
Iceland. Its still, blue waters are dotted with icebergs from the surrounding 
Breiðamerkurjökull Glacier, part of larger Vatnajökull Glacier. The lagoon �ows 
through a short waterway into the Atlantic Ocean, leaving chunks of ice on a black 
sand beach. 

JÖKULSÁRLÓN

C C

Bátahús

Ásýnd norð-austur

Snið C-C

Grunnmynd jarðhæðar. Grunnmynd efri hæðar.
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Upplifunarbryggja
Upplifunarbryggjan er staðsett vestur af þjónustu- og 
fræðslumiðstöðinni, út við sjó. Bryggjan er steinsteypt og gengur 
50 metra út og yfir sjóinn. Hugmyndin er að gestir geti tekið þátt í 
ferli ísjakans og upplifað hann bráðna á leið sinni til sjávar. 

Á ákveðnum tímapunkti geta gestir upplifað og komist í snertingu 
við klakann.

D

D

South-west view from the experience pier.

Upplifunarbryggja

Snið D-D

Snið E-E

Grunnmynd
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LOKAORÐ

Ferlið var virkilega lærdómsríkt og var gaman að taka á arkitektúr í 
óbeisluðu landslagi. Hingað til hafa verkefni okkar verið í borginni 
og því var þessi nálgun mjög skemmtileg og lærdómsrík. Í þessu 
verkefni ákvað ég að nálgast hugmyndina á annan hátt en áður. 
Eins og áður hefur komið fram þá útbjó ég til leiðbeiningarrit út 
frá hinu gefna prógrami. Þessi nálgun var virkilega þæginleg og 
sniðug að mínu mati og ef ég lenti í einherjum vafa með verkefnið, 
hvar það var statt og hvað ég gæti gert, þá hjálpuðu þessar 
leiðbeiningar mikið og því mjög góðar líkur á því að ég notist við 
þessa nálgun í komandi verkefnum. Ef það er eitthvað sem ég 
hefði gert öðruvísi þegar litið er til baka, þá er það að gefa mér 
tíma í miðju ferlinu til þess að bæta við ritið. Búa til fleiri leikreglur 
og skrá niður ferlið jafn óðum. Ritið nýttist ekki eingöngu í ferli 
verkefnisins, heldur einnig sem dagbókargrunnur fyrir þessa 
skýrslu.
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