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FORMÁLI

Þegar við fengum að vita að verkefnið yrði 
staðsett undir jökli á suðausturlandi Íslands 
byrjaði ég að safna mér ýmsum upplýsingum 
og gögnum á alnetinu. Ég las mér til um sögu 
og menningu svæðisins og reyndi að mynda 
mér dýpri skilning á því hvernig það var og er 
að dvelja á þessum landshluta og við þessar 
aðstæður. Það fannst mér áhugavert hversu 
mikil einangrun átti sér stað á þessum slóðum 
og hvernig sú einangrun endurspeglaðist í 
þeim sveiflukenndu nátturuöflum á svæðinu. 
Sveitin milli sanda sem Ellý Vilhjálms 
söng árið 1977 eftir Magnús Blöndal fannst 
mér einstaklega fallegt dæmi um túlkun 
á einangruninni sem á sér stað þar sem 
höfundur lags ólst upp á þessum slóðum. 
Titillinn dregur upp skýra mynd af svæðinu 
þar sem sandurinn og auðnin einkennir 
svæðið og á sama tíma skilur eftir sig ákveðna 
tilfinningu um fjarlægðir. Fyrr á tímum var 
ekki Þjóðvegur sem gekk hringinn í kringum 
landið svo samgöngur voru erfiðar. Bættar 
samgöngur höfðu mikil áhrif á svæðið og 
er það nú mjög vinsæll áfangastaður meðal 
erlendra ferðamanna sem heimsækja Ísland. 
Þessi einangrun sem einkenndi svæðið hefur 
hægt og rólega komist í jafnvægi en leifar 
þessa sjást ennþá, vegna þess að það þarf ekki 
að fara langt til þess að vera einn með sjálfum 
sér í víðáttunni og dvelja í þögninni.

Þjóðvegur 1



Suðausturland Íslands



UPPHAFIÐ

Við fengum að vita að verkefnið yrði staðsett 
undir jökli á suðausturlandi Íslands.
Lagt var af stað í ferðalag til þess að skrásetja 
einkenni svæðisins. Það sem einkennir 
svæðið er mikil víðátta og þar má finna ólíkar 
myndir landlagsins. Þær myndir lýsa sér í 
fjölbreytni landsins og andstæður lands og 
sjós. Þjóðvegur 1 gengur í gegnum svæðið og 
er áhugavert að hafa það í huga þegar kemur 
að hönnun þess manngerða.

Sett var upp sýning til að miðla afrakstri 
ferðarinnar. Á sýningunni voru ýmis sýni, 
viðtöl og myndbönd sem við söfnuðum 
saman á meðan ferðinni stóð. Sýningin gerði 
okkur kleift að kynnast svæðinu betur og 
bjóða gestum upp á það að komast nær þeirri 
upplifun sem við áttum á svæðinu fyrr í 
mánuðinum.

Eftir sýninguna tók við einstaklingsverkefni 
þar sem hver og einn nemandi átti að taka 
fyrir eitthvað ákveðið úr rannsókninni. Þar 
átti að koma fram hvað úr rannsókninni hafði 
mest áhrif á hvern nemanda. Það gat verið 
ákveðinn staður, upplifun, efni, fólk eða 
menning, það er að segja, hvað sem hverjum 
fannst áhugavert fyrir sig.

Brot úr Jökulsárlóni

Sýni



Frá samsýningu nemenda



UPPHAFIÐ

Svæðið býr yfir mikilli fjölbreytni og þar má 
finna andstæður víðsvegar. Við hvert spor 
má finna nýtt sjónarhorn á sama fyrirbærinu. 
Landslagið er stöðugt á hreyfingu og mun það 
ekki hafa sama yfirbragð eftir að okkar tíð 
líkur. Þegar kemur að því sem höfðaði til mín 
af svæðinu var það sú hreyfing sem á sér stað 
og hvað tíminn er áberandi. Hreyfingin tímans 
ferðast með jöklinum og öðrum fyrirbærum 
á svæðinu. Niðurbrot jökulsins hefur breytt 
landslaginu og segir það skýrt frá fótspori 
tímans. Því er það einstakt að vera í slíkri 
nálægð við áhrif þess sem hlýnun jarðar hefur 
haft.

Í mínu tilfelli tók ég fyrir ákveðin stig sem 
eiga sér stað á Breiðamerkurjökli og notaði 
loftmyndir mér til aðstoðar. Með því var hægt 
að skapa ákveðna túlkun á því niðurbroti sem 
á sér stað við jökulinn. Túlkunina setti ég fram 
í skýringarmyndum. Skýringarmyndirnar voru 
unnar úr loftmyndum af hreyfingu skriðjökuls 
og eiga að lýsa hvernig landið er stöðugt á 
hreyfingu og hversu mikið það 
breytist með tímanum.

Regla - Óregla





UPPHAFIÐ

Í kjölfar nálgunar á skýringarmyndunum 
hóf ég nánari skrásetningu á fyrirbærum um 
svæðið. Þar átti ég við hugtök líkt og tíminn, 
fjórða víddin, regla og óregla landshlutans. 
Með slíkri skrásetningu nálgaðist ég svæðið 
með öðrum háttum heldur en áður. Eftir að 
hafa unnið með skrásetningarnar náði ég 
að nálgast mitt eigið verkefni með þeim 
verkfærum sem ég hafði tileinkað mér í því 
ferli.

Fjórða víddin



Stýring álags



VERKEFNIÐ

Því fylgja miklar áskoranir þegar kemur að 
auknum ferðalögum ferðamanna til Íslands 
í dag. Þeir ferðalangar sem komu til Íslands 
árið 2016 voru um það bil 1.8 milljón 
samkvæmt tölum Íslandsbanka og búist er 
við mikilli hækkun á þeirri tölu með komandi 
árum. Það kallar fram mikilvægi þess að halda 
vörð um þá upplifunarstaði sem finna má á 
Íslandi.

Sett var fyrir verkefni að hanna eina eða fleiri 
þjónustubyggingar fyrir ferðamenn á svæðinu 
við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi. Okkur 
nemendum var frjálst að velja staðsetningu 
mannvirkisins, innan þess svæðis í kringum 
lónið. Í verkefninu þurfti að gera ráð fyrir því 
að byggingin innihaldi grunnþjónustu fyrir 
ferðamenn og ferðaþjónustuaðila. Megin 
þættir þjónustubyggingar eru afgreiðsla, 
veitingaaðstaða, verslun, upplýsingamiðstöð 
og aðstaða fyrir starfsfólk. Möguleiki var á 
því að hafa alla starfsemi í sömu byggingu 
eða á fleiri stöðum. Bílastæðaþörf átti að 
vera í samhengi við þá þjónustu sem væri í 
boði. Áhersla var lögð á að skapa heildræna 
sýn fyrir allt svæðið og sýna hvernig hið 
manngerða umhverfi er hugsað í samhengi við 
náttúru staðarins. Einnig hvernig ferðalagið er 
að hinu manngerða allt frá Þjóðvegi 1 og að 
upplifunarstöðum og tilbaka.

Ísland



Jökulsárlón



Jökulsárlón í dag



Jökulsárlón næstu árin



JÖKULSÁRLÓN

Jökulsárlón er lón við rætur 
Breiðamerkurjökuls. Það er ungt 
lón og byrjaði að myndast eftir að 
Breiðamerkurjökull tók að hopa í byrjun 20. 
aldar. Við jökulinn er Breiðamerkursandur. 
Bæði sjórinn og jökulinn hafa náð að breyta 
landslaginu þar sem Breiðamerkursandur 
var töluvert breiðari fyrr á öldum. Jökullinn 
brotnar niður og myndar lónið sem síðar 
rennur út í sjó. Brotin úr jöklinum safnast 
saman í lóninu og hefur nú orðið að vinsælum 
ferðamannastað. Lónið veitir einstaklingnum 
einstakt tækifæri til að skynja þær breytingar 
sem eiga sér stað á hnettinum í návígi. Lónið 
er aldrei eins og er sífellt á hreyfingu sem 
leiðir að breytingum. Útfrá þessu spratt 
upp hugmyndin að stefna ferðamönnum að 
ferðalagi jökulsins.

Líkt og staðan er í dag við Jökulsárlón eru 
bílastæði og aðstaða svæðisins alveg upp við 
brotin og lónið sjálft. Það skyggir á upplifun 
einstaklings og sömuleiðis tryggir ekki 
verndun náttúrunnar sem umkringir svæðið.



Jökulsárlón



STEFNURNAR

Með hverju ári koma sífellt fleiri ferðamenn 
að heimsækja Ísland. Því er álagið mikið 
og oft eru aðstæðurnar ekki nógu góðar. 
Þegar kom að útfærslu verkefnisins út frá 
því ástandi sem ríkir við Jökulsárlón í dag 
kom fram útgangspunktur verkefnisins. Sá 
útgangspunktur er að stefna ferðamönnum 
á ákveðinn stað sem eykur upplifun 
þeirra af svæðinu og um leið stýrir álagi 
staðarins. Einkenni upplifunarinnar segir 
frá þeirri hreyfingu sem á sér stað þegar 
kemur að ferðalagi jökulsins. Sjónarhorni 
einstaklingsins er stefnt í þær áttir sem segja 
einmitt frá því. Stefna merkir einmitt það að 
fara eða stýra í ákveðna átt sömuleiðis þýðir 
stefna að beina för í tiltekna átt og kalla til 
móts eða samkomu.

Stefnurnar voru stórir áhrifavaldar í formi og 
þróun byggingarinnar. Þróunin fór í gegnum 
skref útfærslna sem áttu það allar sameiginlegt 
að taka tillit til ferðalags jökulsins. Þegar leið 
á ferlið fór form byggingarinnar að skýrast 
meira í átt að hreinni geómetríu sem skýrði 
stefnurnar í formi.





BYGGINGIN

INNGRIPIÐ

Inngripið er í formi byggingar sem er 
vettvangur fyrir þjónustu og miðlun þekkingar 
um leið og hún býður gestum inn í rými sem 
beinir sjónarhorni þeirra í átt að sérkennum 
umhverfisins. Byggingin myndar því þrjár 
stefnur, sem vísa í þrjár áttir, sem endurspegla 
þrjú stig niðurbrots jökulsins;  jökulinn 
sjálfan, lónið og sjóinn. Byggingin hvílir í 
jaðri jökulfarvegsins þar sem hún skyggir 
ekki á þá einstöku náttúru sem fyrirfinnst á 
svæðinu. Auk byggingar má finna bílastæði 
sem leggjast ofan í farveg jökulsins, þar af 
leiðandi eru þau ekki fyrir þegar einstaklingur 
nýtur náttúrunnar. Við bílastæðin má 
finna salernisaðstöðu sem er opinn allann 
sólarhringinn og því aðskilin byggingunni. 
Frá bílastæðum leiðir landslagið að inngangi 
byggingarinnar. Þegar inn er komið blasir við 
afmarkað lóðrétt ferðarými og þar leiðir stigi 
upp að megin hæð byggingarinnar. Ofanbirta 
lýsir rýmið til þess að magna og styrkja 
upplifun komandi rýma. Þau þrjú rými sem 
stefna í þessar þrjár áttir gegna mismunandi 
hlutverkum en öll tengjast ferðarýminu. 
Rýmið sem snýr að jöklinum er hugsað sem 
rými til að miðla að þekkingu og upplýsingum 
af svæðinu. Gluggi þess rýmis ýkir og styrkir 
sjónarhornið í átt upp að jökli. Í því rými 
sem snýr að brotunum og lóninu sjálfu er 
aðstaða fyrir ferðamenn að nærast og hvílast. 
Sömuleiðis er það rými til þess að dvelja og 
meðtaka. Þriðja rýmið beinir sjónarhorninu 
niður að sjó. Sjórinn er þriðji áfangastaður 
ferðalags jökulsins en í því rými er verslun 
sem býður fram sem má finna í umhverfinu.   AFSTÖÐUMYND



SNIÐ C-C



GRUNNMYND 0.

BYGGINGIN
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BYGGINGIN

FORM, EFNI OG ÁFERÐIR

Form byggingarinnar er myndað út frá þessum 
þremur megin stefnum. Formið teygir arma 
sína í átt til stefnanna. Form byggingarinnar 
er hreint og myndar skýra andstöðu á 
móti hinu manngerða og hinu náttúrulega. 
Náttúrunni fylgir mikil hreyfing og breyting 
með landslaginu. Byggingin er því ákveðinn 
manngerður skali í náttúrunni.

Efnisval byggingar tekur mið af umhverfi 
sínu. Byggingin er því úr steypu og svörtu 
stáli. Steyptu burðarveggirnir mæta léttu 
stálburðarvirki og teygir burðarvirkið arma 
sína í átt að stefnunum. Burðarveggirnir fylgja 
einnig þeirri starfsemi sem á sér stað í hverju 
rými fyrir sig með því að nýta veggina sem 
rými. Innan sem utan er byggingin klædd 
svörtu stáli sem vitnar í umhverfi sitt, svörtu 
sanda Breiðamerkursands.

Uppbygging





BYGGINGIN



SNIÐ A-A

SNIÐ B-B



NIÐURSTAÐAN

STÆRRA SAMHENGI

Þegar ég nálgaðist verkefnið fyrst fannst mér 
mikilvægast að vernda náttúruna fyrir álagi 
ferðamanna. Með því að stýra álaginu sem er 
á Jökulsárlóni, er hægt að vernda umhverfið. 
Farsæld nálgunar er þegar álaginu hefur 
verið stýrt að skilgreindum stað sem á sama 
tíma býður upp á nýjar upplifanir á svæðinu. 
Þegar einstaklingur gengur frá þeim rýmum 
sem sköpuð hafa verið, leiðir það að öðrum 
upplifunum. Í þeim tilfellum sem þarfnast 
aðhlynningar er oft hægt að finna lausnina í 
umhverfinu, það sem er nú þegar til staðar.

Gott er að tileinka sér það að við þurfum 
ekki að vera alveg ofan í hlutum til þess að 
geta upplifað þá. Að taka skref til baka og sjá 
fyrirbærið í stærra samhengi, getur einmitt 
aukið og magnað það sem er til staðar. Það 
er möguleiki á að grípa báðar upplifanir. 
Í framtíðinni væri gott að geta tileiknað 
sér sambærilegar nálganir á hinum ýmsu 
málefnum. Því það er mikilvægt að geta borið 
saman og séð aðstæður í stærra samhengi.



Upphengið frá útskriftarsýningu LHÍ 2017








