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Undir jökli 

Forvinna verkefnisins hófst í byrjun desember 2016. Þá fengum við 

þær upplýsingar að lokaverkefnið myndi tengjast landssvæðinu undir 

Vatnajökli, frá Kirkjubæjarklaustri til Hafnar í Hornafirði. Samnemendur 

mínir fóru í rannsóknarferð austur en ég komst ekki með. Mín rannsókn fyrir 

sameiginlega sýningu sem við áttum að setja upp var fræðilegs eðlis.

 

Ég byrjaði ferlið á að lesa mér til um einkenni svæðisins, lífríki, gróður, 

veðurfar, jarðsögu allt aftur til þess tíma þegar Ísland varð til, landnám þess 

og allt fram til dagsins í dag. 

Vatnajökull er mesti jökull Evrópu og þekur um það bil einn tólfta af Íslandi. 

Hann er þíðjökull og bregst hratt við loftslagsbreytingum. Vatnajökull hefur 

rýrnað hratt og talið er að hann gæti misst fjórðung af rúmmáli sínu um miðja 

öldina. Möguleiki er á að hann hverfi að mestu fyrir lok næstu aldar.1

1 „Vatnajökull“, Vatnajökulsþjóðgarður, sótt 9. desember á http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/  
 fraedsla/vatnajokulsthjodgardur/vatnajokull/.



Mynd af fræðsluhluta sýningarinnar



Þúsund ára saga mannlífs og menningar við rætur jökulsins á sér engar hliðstæður. Líf 

íbúanna hefur einkennst af baráttu við  náttúruhamfarir, eldgos, gjóskufall, jökulhlaup, 

kuldaskeið og jökla sem skriðu yfir gróið land. 

Umrætt svæði undir jökli var fyrsti viðkomustaður landnámsmanna Íslands. Þar 

var fámennt landnám og lífsskilyrði erfið enda einkennist svæðið annars vegar af 

risavöxnum fjallgörðum og víðáttumiklum jökulbreiðum og hins vegar brimsöndum 

og hafnleysum við sjávarsíðuna. 1 Þessar gífurlegu öfgar og andstæður sem einkenna 

svæðið vöktu mestu athygli mína.

Á þessu tiltekna landssvæði er hæsti punktur og lægsti punktur Íslands. 

Í Öræfajökli í Vatnajökli, er Hvannadalshnjúkur, hæsti tindur á Íslandi (2109 m). 

Samkvæmt nýjustu mælingum er Jökulsárlón dýpsta vatn á Íslandi (-248 m). 

Jökulsárlón er lón við rætur Breiðamerkurjökuls. Hann er skriðjökull sem gengur 

út úr Vatnajökli í suðurátt. Lónið myndaðist þegar jökullinn skreið fram og gróf sig 

í gljúp jarðlög. Breiðamerkurjökull tók að hopa 1933 og þá kom Jökulsárlón í ljós. 

Breiðamerkurjökull keflir jökulís í lónið.2 Skeiðarársandur og Breiðamerkur sandur 

eru gífurlega stórir sandar sem myndaðir eru af framburði jökuláa sem renna undan 

Vatnajökli. 

 

Hringvegur Íslands var rofinn á Skeiðarársandi allt til ársins 1974 . Þá var lengsta brú 

Íslands byggð og hringvegurinn sem tengir Ísland í eina heild formlega opnaður.3 

1 „Sérstaða þjóðgarðsins“, Vatnajökulsþjóðgarður, sótt 9.desember á http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/fraedsla/ 
  vatnajokulsthjodgardur/serstada-thjodgardsins/.
2 „Jökulsárlón“, Wikipedia, sótt 9. desember á https://is.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6kuls%C3%A1rl%C3%B3n.
3 „Árið 1974“, Ár í skjölum, sótt 9.desember á http://www.skjaladagur.is/2004/001_02.html.



2109 m
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Fyrsta einstaklingsverkefnið sem tengdist 

lokaverkefninu, skiluðum við í lok janúar. 

Hér er ég að sýna hlutföllin á milli hæsta 

og lægsta punkts á Íslandi. Þessi spenna 

milli gríðarstórra hluta á landssvæðinu 

undir jökli heillaði mig. Á myndunum eru 

Hvannadalshnjúkur, Skeiðarársandur, 

Jökulsárlón og neðsta myndin táknar 

mikla dýpi Jökulsárlóns.
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Arkitektúr og túrismi

Straumur ferðamanna til Íslands hefur aukist mikið síðustu ár. Þessum mikla fjölda 

ferðamanna fylgja áskoranir. Gæði manngerðs umhverfis við fjölsótta ferðamannastaði munu 

eiga stóran þátt í því að þessi þróun verði farsæl. Hlutverk hins byggða umhverfis er tvíþætt. 

Það þarf að þjóna ferðalanginum og skapa umgjörð sem verndar áfangastaðinn gegn ágangi 

hans. Síðast en ekki síst þarf hið manngerða umhverfi að falla vel að náttúru staðarins.

Staðan í dag





Lokaverkefnið - yfirskrift kennara

Lokaverkefnið fólst í því að hanna eina eða fleiri þjónustubyggingar fyrir ferðamenn á svæði við 

Jökulsárlón á Breiðamerkursandi.

Okkur var frjálst að velja staðsetningu fyrir mannvirkið innan afmarkaðs svæðis í kringum 

lónið. Gert var ráð fyrir að þjónustubyggingin innihéldi grunnþjónustu fyrir ferðamenn og 

ferðaþjónustuaðila auk þess að sinna sérhæfðri ferðaþjónustu staðarins. Okkur var frjálst að 

hanna eingöngu þjónustubyggingu fyrir núverandi starfsemi við lónið, prjóna við þá starfsemi 

eða velja nýja nálgun.

Áhersla var lögð á að skapa 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 1 og þangað til hann tengist honum á ný.





Jökulsárlón

Jökulsárlón er fjölsóttur ferðamannastaður. Þangað koma tæplega 350 þúsund gestir 

á ári.1 Ferðamennirnir eru komnir til þess að sjá fallegu ísjakana í lóninu og fylgja þeim 

til sjávar.

 

Til þess að kynna mér Jökulsárlón og starfsemi svæðisins eftir að við fengum 

verkefnislýsinguna í hendurnar, skoðaði ég umsagnir ferðamanna inná TripAdvisor. 

Það var minn byrjunarpunktur þar sem ég hafði ekki komið þangað í um það bil 20 ár 

og gat ekki unnið út frá eigin reynslu. Í fyrsta lagi man ég ekki eftir lóninu sem slíku, 

eina sem situr eftir er minningin um bílabátana. 

Ferðamenn sem skrifuðu umsagnir voru allir á sama máli, að þetta væri einstakur 

staður, mögnuð upplifun, a must see in Iceland! Bátaferðirnar voru ekki að fá frábæra 

dóma og eru margir sem vara við því sem peningasóun.

1 Gyða Þórhallsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, „Fjöldi ferðamanna“, Ferðamálastofa, Reykjavík, Ferðamálastofa einnig   
 útgefandi, desember 2015. Sótt 15. maí 2017 á https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/  
 tolur_utgafur/Skyrslur/fjoldi_ferdamanna_13_01_2016.pdf





Fyrstu kynni

Að fá að upplifa Jökulsárlón og svæðið í kring í fyrsta skipti, eins og 

flestir erlendir ferðamenn gera þegar þeir koma þangað, hjálpaði 

mér mikið í ferlinu. Hönnunarferlið byggist aðallega á þessari fyrstu 

reynslu minni.

Ég var búin að hugsa mikið um hvers konar upplifun þetta væri sem 

ég væri að lesa um og skoða myndir af.

Ég var gjörsamlega orðlaus yfir kraftinum og fegurðinni þegar 

ég loksins fór þangað. Mögnuð upplifun sem er aðalaðdráttarafl 

ferðamanna á svæðið. Toppurinn var að fá að snerta 1000 ára gamla 

ísjaka á ströndinni.

Það neikvæða við heimsóknina var að ég upplifði mig frekar týnda 

í náttúrunni. Það var ekkert sem benti mér hvað ég ætti að skoða 

nánar eða hvert ég ætti að fara og hvar ég mátti ganga.Við lónið var 

margt fólk, dreift útum allt og óskýrir slóðar. Þjónustubyggingin er 

barn síns tíma og aðstaða ferðamanna á svæðinu ábótavant. 

Að sjá lónið og ísjakana í fyrsta skipti á milli bílanna á bílastæðinu 

fannst mér vera það versta við upplifunina.



Leiðin frá bílastæðum að upplifun, er í gegnum mannvirki



Hverju er ég að stefna að?

Straumur ferðamanna er afl sem þarf að beisla. Með því 

að skapa skýrt ferðalag, frá því bílnum er lagt, í gegnum 

mannvirkið, að upplifuninni, reyni ég að beisla þetta afl sem 

ferðamaðurinn er og til þess að vernda náttúruna fyrir ágangi 

þeirra. Í framhaldi af mannvirkinu myndu taka við slóðar. Með 

markvissu og vönduðu stígakerfi yrðu gestir hvattir til að njóta 

útiveru á svæðinu og upplifa það frá mörgum sjónarhornum.

En það ferðast ekki allir af sömu ástæðum. Mannvirkið mun 

þjóna öllum. Þeir gestir sem hafa upplifað svæðið áður, en 

eiga leið hjá og þurfa að nærast eða nota salerni, eru alveg jafn 

velkomnir. 





Hugmyndaferlið

Fókusinn minn er á þetta svæði þar sem Hringvegurinn stendur á mjóu hafti milli sjávar og 

Jökulsárlóns. Það sem á sér stað á þessu svæði er einstakt. Að sjá hvar Hringvegurinn stendur 

á milli þessara náttúrukrafta, gerir þetta landssvæði gífurlega spennandi og fullt af óvissu.

Jökulsá og Hringvegurinn brjóta upp heildarupplifunina á svæðinu. Þessi fjögur svæði sem 

myndast eru fjölsóttust af ferðamönnum. Aðalupplifunin er við lónið sjálft. Þangað fara allir 

ferðamennirnir. Ekki síðri upplifun er á stöndinni þar sem gestir komast í beina snertingu við 

ísjakana.  

 

Í dag er engin göngubrú yfir Jökulsá, einungis einbreið brú fyrir umferð. Hugsanlegt væri að 

tengja svæðin með stígum sem sameinast í brúnni yfir Jökulsá. Með því gætu gestir einnig 

upplifað ísjakana að ofan og fylgst með streymi þeirra frá því sjónarhorni án þess að vera í 

hættu frá umferðinni. Eins og staðan er í dag standa gestir óspart á brúnni og skapa hættu. 

Hlýnun jarðar er staðreynd. Jökulsárlón tekur örum breytingum, jökullinn hörfar hratt og 

keflir af örlæti í lónið. Fræðsluþátturinn er mikilvægur hluti upplifunarinnar af svæðinu. Aukin 

fræðsla um svæðið stuðlar að aukinni meðvitund um hlýnun jarðar og náttúruvernd. Ég 

persónulega er mjög hrædd við hlýnun jarðar, því ég vil að framtíð barna minna sé örugg, sem 

hún er ekki mínu mati. Þess vegna legg ég mikla áherslu á fræðsluhluta byggingarinnar.





Ferðalag

Fyrsta hugmyndin var sú að búa til vel afmarkað ferðalag tengt tveimur þjónustubyggingum 

sitthvorumegin við Jökulsá og mynda ákveðna hringrás um svæðin fjögur.

Fyrsti áningastaður hringrásarinnar er bygging á vesturbakka Jökulsár. Hún inniheldur 

upplýsingamiðstöð, veitingarými, salerni og útsýnissvæði. Með þessu fyrsta stoppi er reynt að 

sía út ákveðna ferðamenn og hafa stað fyrir þá sem þurfa til einungis að stöðva ferðalag sitt og 

nærast eða fara á salernið. Fyrsta stoppið er þröskuldur og þeir sem vilja upplifa meira halda 

áfram í hringrásinni.

Annar áningastaður er á austurbakka Jökulsár. Byggingin er fræðslusetur um landsvæðið, þar 

sem gesturinn fær frekari fróðleik um þau nátturufyrirbrigði, dýralíf og annað sem einkenna 

svæðið. Þar kemst gesturinn einnig í enn meira návígi við ísjakana og getur farið upp á hólinn 

til þess að fá meiri yfirsýn yfir landsvæðið í kring.

Á stöndinni beggja vegna Jökulsár má segja að upplifunin sé svipuð en þar eru minniháttar 

inngrip beitt sem skýla fyrir úrkomu og ákveðinni vindátt.

Ekki er nauðsynlegt að fara allt ferðalagið, heldur stjórnar gesturinn því sjálfur. Hann getur líka 

yfirgefið hringrásina þegar hann vill.

Í yfirferðinni fékk ég þær athugasemdir hvort nauðsynlegt væri að hafa tvær byggingar og 

hvort þyrfti væri að tengja öll svæðin saman þar sem upplifunin er svipuð beggja vegna 

árbakkans. Ég þyrfti að taka ákvörðun um hvort ég væri að búa til brúarbyggingu eða 

byggingar og göngubrú.



Loftmynd af svæðinu



Lokastaðsetning byggingar

Mikilvægasti þátturinn í staðarvalinu er sá að á 

leið austur birtist Jökulsárlón ferðamönnum ekki 

fyrr en þeir nálgast brúnna yfir Jökulsá. Hólar sem 

liggja meðfram bakka Jökulsárlóns skyggja á sýnina 

frá Hringveginum. Ég vildi taka augnablikið þegar 

gesturinn fær þetta náttúrufyrirbæri augum litið í 

fyrsta skipti og vinna það inn í bygginguna mína. 

Myndin hér að neðan er sýnin sem blasir við gestinum 

á því augnabliki.



Aðkoma: útsýnispallur á þakinu, gesturinn verður ekki var við byggingu við komuna á svæðið



Þróun

Næsta skref var að sameina byggingarnar í eina byggingu. Hún hýsir 

alla starfsemina og virkar sem móttaka fyrir Jökulsárlón. Byggingin  

staðsett á vesturbakka Jökulsár.

Nýja hugmyndin var sú að stígur leiðir gestinn upp á hólinn í átt að 

útsýninu yfir lónið. Þegar upp væri komið stæði gesturinn ofaná 

byggingunni, sem yrði um leið útsýnispallur.



Hönnunarferlið

Hugmyndin þróaðist í þá átt að leiðin að lóninu, frá bílastæðunum, byrjar 

sem gangstétt.  Á leiðinni birtist svo lóðréttur veggur, sem svo á einhverjum 

tímapunkti verður að þaki og leiðin endar sem afmörkuð göng. Byggingin 

byggir sig utan um gestinn á leiðinni að lóninu.



Þrjú meginrými sem einkenna bygginguna:  

Fræðsla, útsýnisstaður, salerni/veitingar



1. Grunnmyndarskissa 2. Fyrsta teiknaða grunnmynd 

3. Þrívíddarmynd af byggingunni í landinu

Útsýni Fræðsla



Skissa af flæðinu í gegnum bygginguna

Einföldun Línuleg bygging verður til



Þróun línulegu byggingarinnar. Á gangingum er fræðslan og við enda hans er 

útsýnissvæðið. Salerni og veitingasala eru einnig hluti af byggingunni.



Tvískipting útsýnissvæðis og veitingastaðar, til þess að fá næði hvort frá öðru.



Útsýnissvæðið þar sem byggingin nær hámarki og hefur stjórnað öllu ferlinu.

Þróun útsýnisgluggans



Í línulegu bygginguna vantaði eitthvað uppbrot sem 

skyggir á útsýnið frá innganginum





Lokaniðurstaða

Leiðin að lóninu er í gegnum þjónustumiðstöð á vesturbakka Jökulsár. 

Gesturinn hverfur inn í landið og fræðist um sögu þess og náttúru áður en 

hann fær borið sjálft Jökulsárlón augum. Við það öðlast gesturinn vonandi 

virðingu fyrir viðkvæmu náttúrunni áður en mannvirkið sleppir honum aftur 

lausum í náttúruna.

Leiðin byrjar sem malargöngustígur, sem liggur frá bílastæðunum, meðfram 

hólnum. Fljótlega tekur steinsteyptur sjónsteypuveggur á móti gestinum. 

Veggurinn stýrir gestinum inn í hólinn og hann hverfur inn í landslagið. 

Þjónustumiðstöðin er í raun og veru gönguleið í gegnum hólinn. Hún dregur 

ekki athygli að sér og á að vera upplýsandi fyrir gestinn. 

Veggurinn sem tekur á móti gestum



Við innganginn er upplýsingaborð, þar er að auki er hægt að ráða leiðsögumenn um svæðið. 

Hér er einnig salernisaðstaða og tveir bekkir felldir inn í þykku steinsteyptu veggina.

Miðstöðin er dökk að innan til þess að beina athyglinni að upplýsingunum. Gesturinn eltir ljósið 

í enda byggingarinnar. Á leiðinni eru fræðsluútskot frá ganginum sem þrengist, en opnast 

svo skyndilega fyrir horn. Gesturinn stendur þá andspænis Jökulsárlóni með óskerta sýn til 

Breiðamerkurjökuls. Það útsýni sem gesturinn öðlast á þessum stað, er það sem verkefnið 

hefur snúist um.  

 

Gangurinn segir sögu lónsins í tímaröð og endar á útsýnisglugganum sem sýnir núverandi 

ástand hverju sinni. Útsýnisrýmið fræðir gesti einnig um hlýnun jarðar og áhrif hennar á líf 

okkar og landsvæðið í kring.

Útsýnisglugginn teygir sig til hægri inn á veitingastað, þar sem gesturinn getur hvílt sig frá 

ferðalaginu og flæðinu af fólki í gegnum bygginguna.

Leiðin heldur áfram til vinstri. Þar er útisvæði. Í framhaldi af því tekur við göngustígur sem 

leiðir gesti niður að lóninu. Hægt er að fara enn lengra og ganga meðfram lóninu, upp á 

flóðvarnargarðinn, meðfram bakka Jökulsár og niður á ströndina, þar sem ísjakana rekur upp á 

ströndina.  

Gangurinn er kalt rými, útsýnisrými sem er varið fyrir veðri og vind, ávallt opið en 

veitingastaðurinn hefur opnunartíma og er hægt að loka.

Í formi og notkun er byggingin afar einföld og að sama skapi keppir hún ekki við náttúruna eða 

reynir að herma eftir henni. Hún er jarðbundin en heldur sínum manngerðu eiginleikum til fulls 

með hvössum hornum, ólífrænum línum og þykkum steyptum veggjum.



Grunnmynd  1:400



Snið - Fræðsla

Snið - Inngangur

Snið - Útsýnisglugginn



Til þess að fá dagsbirtu í innstu rými byggingarinnar eru birtustokkar 

á tveimur stöðum, annars vegar hjá salernunum og hins vegar hjá 

starfsmannaaðstöðu veitingastaðarins og eldhúsi þess. 

Norður og suður ásýndir byggingarinnar eru gjörólíkar. Frá því að vera 

einn steyptur veggur yfir í glerframhlið með þykkum steyptum köntum. 

Báðar hliðar draga fólk inn í bygginguna en á mismunandi hátt.

Snið - Veitingastaðurinn

Útlit norður

Útlit suður





Útlit vestur

Útlit austur

Langsnið A

Langsnið B





Að lokum

Fyrst og fremst var markmið mitt með þessu inngripi að bæta aðstöðu 

ferðamanna eins og er mikið í umræðunni þessa dagana. Með auknum 

fjölda ferðamanna á Íslandi er mikil þörf fyrir þjónustumiðstöðvar, 

ekki bara á Jökulsárlóni. En fræðsla er að mínu mati ómissandi hluti af 

upplifun náttúrugersema. Eftir á að hyggja, tel ég mjög líklegt að þessi 

mikla áhersla á fræðslu um svæðið og hlýnun jarðar, sé komin til vegna 

þess hvernig ég nálgaðist viðfangsefnið allra fyrst. Fyrsta skrefið var 

fræðilega rannsóknin. Þegar ég svo loksins fór austur og fékk að sjá 

allt það sem ég var búin að lesa mér til um, bar ég óneitanlega meiri 

virðingu fyrir svæðinu og þeim náttúrufyrirbærum sem þar er að finna. 

Lokaniðurstaðan endurspeglar ferlið frá A til Ö.

Hverfi jökullinn og þessi mikli fjöldi ferðamanna með, hefur tillagan mín 

enn tilgang. Hún heldur áfram að þjóna ferðamönnum, og fræða gesti um 

það sem áður var og berar nýja landsvæðið undir jöklinum. 

En hvað býr undir jöklinum? Getur jökullinn vaxið á ný og gengið fram á 

komandi árum? Mikil óvissa ríkir um framtíðina þar sem jöklar heimsins 

hopa hratt og sjávarborð hækkar. Láglendi stafar mikil ógn af bráðnun 

jökla og hringvegur Íslands gæti rofnað á næstu áratugum1 , nema við 

grípum í taumana og spornum við hlýnun jarðar.

1  Helgi Björnsson, Jöklar á Íslandi, Reykjavík, Bókaútgáfan Opna, 2009, bls. 7. 
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