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Einn mildan vetrarmorgun lögðu þrír bílar, fullir af áhugasömum og 
spenntum nemendum, af stað frá Höfuðborginni. Stefnan var tekin á 
suðurlandið og markmið ferðarinnar var að safna upplýsingum um það svæði 
sem yrði vettvangur frekari vinnu við gerð lokaverkefnis.

Svæðið sem var til skoðunar náði allt frá Kirkjubæjarklaustri til Hafnar 
í Hornarfirði. Svæðið er víðfemt og þar má víða upplifa andstæður í 
landslagi, litum og veðurfari. Stórbrotnir fjallgarðar mæta flötum söndum. 
Lygnir veðurpollar taka við af vindasömu hálendinu og víða brjóta græn 
grösin sér leið upp úr grýttum jarðveginum. Fjölbreytt landslagið og 
fegurð þess vakti mikla hugljómun og andagift og það var afar ánægjulegt 
að fá tækifæri til að kynnast svæðinu betur. 

Upplýsingar um svæðið sótti hópurinn með því að taka sýni og myndir. 
Gantast má með það að hugsanlega hafi hver fermetri svæðisins verið 
myndaður eða varðveittur með einhverjum hætti í upplýsingabanka hópsins. 
Sandur, ísklumpar úr jökulsárlóni, gróður, vatn, sprek og mold eru fáein 
dæmi um þau sýni sem tekin voru. Þá voru upplýsingar jafnframt sóttar 
til þeirra sem búa á svæðinu. Viðtölin við íbúa gáfu ferðalaginu meiri 
dýpt og veitti innsýn í þann hluta svæðisins sem ekki festist á filmu eða 
varðveitist í sýnaboxi. 

Ferðalagið allt og rannsókn svæðisins heppnaðist afskaplega vel. Þremur 
dögum eftir brottför úr höfuðborginni skiluðu þreyttir ferðalangar sér 
heim með bros á vör og fullfermi upplýsinga um svæðið.

RANNSÓKNIN



YFIRLITSMYND



JÖKULSÁRLÓN

Fljótlega eftir að heim var komið fengum við upplýsingar um að 
Jökulsárlón og nærumhverfi þess yrðu viðfangsefni lokaverkefnisins. 
Lokaverkefnið snéri að því að hanna mannvirki fyrir ferðamenn og 
við fengum frjálsar hendur með það að ákveða endanlega staðsetningu 
mannvirkisins við lónið. 

Jökulsárlón er ein þekktasta náttúruperla Íslands. Svæðið sem umlykur 
lónið er stórbrotið og það tekur breytingum frá ári til árs. Með látum 
brotna ísjakar frá skriðjöklinum sem gengur út í lónið. Með tilþrifum 
fljóta þeir svo til sjávar, þar sem þeir mæta örlögum sínum. Aðgengi að 
hopandi jökli er hvergi í heiminum betra en við lónið og töluvert er um 
það að ferðamenn sæki svæðið í núverandi mynd til að upplifa andstæðurnar 
og fegurðinni sem þar má augum bera. 

Það var frá upphafi ljóst að það yrði krefjandi verkefni að finna 
mannvirkinu stað við lónið. Verkefni sem yrði að tryggja eftir því sem 
frekast er unnt nær átakalaust samspil óspilltrar náttúru og manngerðs 
umhverfis. 



HUGMYNDAFRÆÐIN

Þegar ég var ung að árum ferðuðumst við fjölskyldan mikið um Ísland. Í 
rannsóknarferðalaginu rifjuðust upp ótal minningar frá þeim tíma. Verandi 
doktor í jarðfræði fann pabbi sig knúinn til að gera grein fyrir hverjum 
hól og hverri þúfu. Hann er uppfullur af fróðleik og segir skemmtilega 
frá. Þær eru því ófáar sögurnar sem maður getur rifjað upp, sögur um 
jarðfræði ýmissa staða víðsvegar um landið, náttúruna og stórfengleika 
hennar. 

Með jarðfræðina að leiðarljósi hafði ég samband við föður minn, 
Þorstein Sæmundsson og hann var mín uppspretta af upplýsingum í gegnum 
hönnunarferlið. Svæðið býður upp á mörg áhugaverð rannsóknarefni á sviði 
jarðfræði og náttúruvísinda og má þar nefna; lónið, lífríkið, berglög, 
hegðun jökulsins, landnám plantna, jöklafræði, samspil veðurfars og 
jökulshörfunar. Það var því ljóst að af nógu var að taka og spjallið við 
föður minn vakti upp enn fleiri minningar. Nokkrar þeirra snúa að sögum 
sem sagðar voru af lagskiptingu jarðarinnar og hvernig jörðin er byggð 
upp af mismunandi jarðlögum eða berglögum. 

Jarðlögin öll segja hvert sína sögu og það finnst mér heillandi. Jarðlögin 
voru því bak við eyrað á mér þegar hönnunarferlið hófst. Með einhverjum 
hætti fannst mér rétt að draga upp á yfirborðið það sem undir býr. 



Þá fannst mér einnig áhugavert að styðjast með einhverjum hætti við 
þá krafta sem búa í skriðjöklinum og endurspeglast í því hvernig hann 
hreyfist fram á við í átt að lóninu. Þá krafta og lífrænt útlit, eða form, 
jökulsins 

Þá fannst mér einnig áhugavert að styðjast með einhverjum hætti við 
þá krafta sem búa í skriðjöklinum og endurspeglast í því hvernig hann 
hreyfist fram á við í átt að lóninu. Þá krafta og lífrænt útlit, eða form, 
jökulsins langaði mig að fanga í hönnunarferlinu. 

Allar vangavelturnar um það hver útgangspunkturinn í hönnunarferlinu 
ætti að vera voru mikilvægar. Þær skerptu á ímyndunaraflinu og leiddu 
mig yfir hafið, svarta sanda, lónið og ísjakana, jökulinn og breiðurnar. 
Allt sá ég þetta ljóslifandi fyrir mér. Ólgurnar í hafinu, hreyfingin á 
lóninu og samspil þess sem er kjurt og þess sem að hreyfist. Að ógleymdum 
skriðjöklinum sem aldrei sefur. Sem rennur fram á þvílíkum ógnarhraða 
að umheimurinn ætti að vera áhyggjufullur. Allar þessar svipmyndir voru 
liður í því að komast að niðurstöðu um það hver útgangspunkturinn ætti að 
vera. 

Eftir töluverða umhugsun, og þegar hugmyndin hafði fengið að þroskast 
og þróast, varð niðurstaðan sú að byggja hönnunarvinnuna einkum á því 
sem að undir býr, þ.e. jarðlögunum og jarðsögunni. Mér varð það ljóst að 
verkefnið kallaði á það að þessi atriði umhverfisins yrðu dregin fram og 
því var kjörið að þrengja innblásturinn með þessum hætti.



YFIRLITSMYND



Val á staðsetningu tók talsverðan tíma því að mörgu var að huga. Við 
mat á því hvaða staður væri heppilegur til uppbygginar horfði ég til 
ríkjandi vindátta, sólargangs og þess hversu spennandi mismunandi 
staðsetningarkostir væru. 

Ég var alltaf á því að mannvirkið ætti að vera einskonar ferðalag. Þá 
vildi ég einnig að við lok ferðalagsins tæki eitthvað óvænt við. Ég 
horfði þess vegna til hóla og hæða í umhverfinu. Ferðalagið gæti þá átt 
sér stað í gegnum eða yfir hólinn eða hæðina og hinu megin við upphaf þess 
tæki eitthvað sérstakt og óvænt við. 

Þá vildi ég einnig að lónið væri úr augsýn þegar bílnum væri lagt en þó í 
göngufjarlægð frá þeim stað. Vegalengdin frá bílastæðum og að byggingunni 
sjálfri mátti vera þannig hvorugt svæðið skyggði á hitt og yrði fyrir 
áhrifum af því. Bílar á bílastæðum áttu með öðrum orðum ekki að trufla 
upplifun fólks af því sem við því blasir þegar að byggingunni er komið. 
Byggingin og samspil hennar við lónið átti að vera ómengað af bílum og 
útblæstri þeirra. 

Við mat á staðarvali var horft til þess sem að framan greinir. Einn 
staður kom best út úr því mati og liggur hann sunnan við lónið, vestan 
megin við brúnna við hæsta hólinn. Að mínu mati hentaði það staðarval 
verkefninu best þar sem það uppfyllir með bestum hætti þau atriði sem 
mér þótti mikilvæg. Undirlendið er gott. Hæðirnar og hólarnir búa til 
áhugavert landslag. Ísjakarnir eru í námunda við svæðið og strandlínan er 
falleg. Útsýnið allt, stórbrotið. Samspil ólíkra þátta í náttúrunni, þ.e. 
landið, sandurinn, sjórinn, lónið, ísinn og jökullinn, koma jafnframt 
skemmtilega saman á þessu svæði sem metið var heppilegast.

STAÐSETNING



AFSTÖÐUMYND



Þegar fyrir lá hvar byggingin yrði staðsett var hafist handa við að aðlaga 
hugmyndina að svæðinu. Þróunin fór um víðan völl, allt frá því að vera 
þrjár byggingar yfir í það að verða ein. Þá var byggingin mátuð við alla 
hóla og hæðir á fyrrnefndu landsvæði. Endanleg niðurstað varð síðan sú að 
koma byggingunni fyrir lóns megin við hæsta hólinn. 

Staðsetninginn kallaði á það að ferðamaðurinn þyrfti að komast að 
byggingunni með einhverjum hætti. Þrjár leiðir stóðu til boða. Hægt var 
að fara yfir hólinn, meðfram honum eða í gegnum hann. Að endingu ákvað 
ég að þróa þá hugmynd að gera aðgengi að byggingunni með þeim hætti að 
komið væri að henni í gegnum hólinn. Frekari vangaveltur um sprunguna 
urðu síðan til þess að sprungan sjálf varð mannvirkið sem ég ætlaði að 
einbeita mér að. Í framhaldi af sprungunni tæki bygging við, bygging sem 
byði upp á hvers kyns þjónustu fyrir ferðamenn. 
Í upphafi var óvíst hver þróun hönnunarinnar yrði. Sprungan endaði sem 
leiðarljósið í þeirri vinnu. Markmiði er að hönnun sprungunnar og 
ferðalag einstaklinga í gegnum hana veki upp hughrif og tilfinningar. 

ÞRÓUN VERKEFNISINS
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Segja má að hönnunin skiptist í þrjú meginatriði. Bílastæði, göngin og 
byggingu.

Bílastæðið er fyrsti áningarstaður ferðamannsins. Hönnun þess tekur mið 
af því að tryggja sem best snuðrulaust flæði akandi og gangandi umferðar 
um svæðið. Á þeim stað er lónið falið. Lónið er m.ö.o. ekki sýnilegt þeim 
sem eru staddir á bílastæðinu. Staðsetning bílastæðisins er meðvituð 
þannig að svo sé ekki, enda er hugmyndin að leiða ferðamanninn í gegnum 
ferðalag og í lok ferðar tekur eitthvað óvænt og stórfenglegt við. Spenna 
á að ríkja á bílastæðinu, spenna fyrir því sem er í vændum. 

BÍLASTÆÐI - GÖNGIN - BYGGINGIN



SNEIÐING A-A SNEIÐING B-B SNEIÐING C-C 



Sprungan tekur við að bílastæðinu. Sprungan er meginuppistaðan í 
manngerða umhverfinu. Hönnun hennar tekur mið af því að vekja upp 
mögnuð hughrif hjá þeim sem um hana ferðast. Hugrifin eiga að vera ólík 
eftir því hvaða einstaklingar eiga í hlut, hvert veðrið er og hvernig 
birtuskilyrðin eru. Hver og einn á að upplifa ferðalagið með ólíkum 
hætti. Sprungan ýmist þrengir að eða gefur eftir, hún er björt og hún 
er dimm. Sprungan dregur jafnframt fram það sem er útgangspunktur 
hönnunarinnar og afrakstur rannsóknarvinnunnar, þ.e. jarðlögin. 
Uppbygging sprungunnar tekur miða af umhverfinu og hvernig jarðlögin á 
svæðinu hafa byggst upp í gegnum aldirnar. Það sem undir býr er gert 
aðgengilegt þeim sem um svæðið fara. Fólk upplifir þess vegna ekki 
einungis yfirborðið, heldur einnig dýptina í landslaginu. Manngerðu 
jarðlögin segja sögu og er henni varpað á veggina með sambærilegum hætti 
og víða þekkist á sýningum hverskonar. Þegar ferðalaginu er að ljúka 
eykst birtan í sprungunni og hún opnar fyrir þér sýn sem er stórfengleg. 
Ferðalaginu er lokið og það er sama hvaða tilfinningu þú upplifið, hvort 
heldur sem það var einskonar innilokunarkennd eða notalegheit, þá á 
ákveðinn léttir að fylgja því að ljúka ferðalaginu.





Þriðja meginatriðið í hönnuninni er byggingin sjálf. Sprungan gengur inn 
í bygginguna og myndar bakhlið hennar. Byggingin myndar ákveðið mótvægi 
við lífræna lögun sprungunnar. Hún er ferköntuð og meðvitað hönnuð 
í andstöðu við lífrænt form sprungunnar. Byggingarefnið er að mestu 
sjónsteypa og gluggar. Gluggalistarnir eru svartir og kalla á sandinn 
í umhverfinu. Gluggarnir endurspegla umhverfið og gefa byggingunni þá 
ásýnd sem umlykur hana hverju sinni. Byggingin tekur m.ö.o. breytingum 
eftir því hverjir áhrifavaldar umhverfisins eru hverju sinni. Það sama 
á við um skriðjökulinn sem er að hopa vegna hlýnandi veðurfars. Öll 
hönnun byggingarinnar tekur mið af því að fanga útsýnið sem mest. Þá er 
flæði milli rýma og rýmin þannig að flæði fólks um þau er tryggt eftir 
því sem frekast er unnt. Byggingin samanstendur af þremur megin rýmum; 
salernisaðstöðu, eldhúsi og veitingarými. Hún telur um 570 fermetra og 
verður lokapunktur í ferðalagi, ferðalagi sem er ætlað að vekja ólíkar 
tilfinningar hjá þeim sem í það leggja.



Jarðlög og jarðsagan eru leiðarljósin við að skapa ferðamanninum 
áhugavert ferðalag að áfangastað sínum við lónið. Ferðalag sem hreyfir við 
fólki og fær það til þess að kafa dýpra inn í landið og upplifa ákveðin 
hughrif og krafta jarðar. Gengið er inn í manngerða sprungu sem býr yfir 
visku staðarins og jarðlaganna. Leiðin er hlykkjótt, þröng og breið. 
Himnar opnast og lokast til skiptis. Þegar á leiðarenda er komið opnast 
sprungan og við tekur stórbrotin náttúra Jökulsárlóns. Sprungan endar inn 
í byggingu þar sem ferðamaðurinn getur sest niður, fengið sér bygg í maga 
og rautt í tá og notið útsýnisins.

ÞAÐ SEM UNDIR BÝR



The geologic history and strata layers have been the focus point of this 
project, with the goal of creating an exciting journey to the glacier 
lagoon for the visitors. A voyage that inspires each visitor and leads 
them to a deeper understanding, appreciation and awareness of the land 
they walk on and visit. The path begins in a manmade crevice; a wide and 
narrow sinuous journey awaits, where glimpses of the sky are visible 
from time to time. The passage through the crevice ends in a building by 
Jökulsárlón where the visitors can enjoy refreshments of their choice and 
the magnificent view the land offers.

WHAT LIES BENEATH


