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Í bland við sjávarniðinn suða háspennulínur – sú sinfónía 
minnir á að í Hvalfirði eru stanslaus átök milli náttúru, 
sögu og tíma. Hvalstöðin var eitt sinn herstöð en 
verður nú vígvöllur og heimili loftslagsbaráttu. Þar með 
verður byggingum, sem eitt sinn voru eyðileggjandi afl, 
snúið í andhverfu sína. Á grunni úreltrar starfsemi rís 
aðstaða sem myndar snertifleti milli aðgerðasinna og 
vísindamanna. Uppbygging þorpsins endurspeglast í 
breyttri efniskennd þar sem timbur og gler opna steypta 
veggi. Ásar sem finnast í umhverfinu beina sjónum að 
gæðum svæðisins. Hið ytra mótar hið innra, og það sem 
gerist í stórum skala hefur áhrif á hinn smærri. Í stöðugri 
umgengni við hringrás náttúrunnar lærir samfélagið að 
búa í sátt við hana.

Samantekt
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Skynjun

Kalt, stillt, dvínandi minningar, 
rólegt, þokan færist í takt við vindkviðurnar.
Vindurinn gnístir tönnum og togar mann áfram.

Sjávarniður og háspennusuð

Fjallið rís yfir dalnum og kallar á veðrið að slípa jörðina.
Snerting, kyrrðin magnar upplifunina og ég lít niður, 
vindurinn þerrar tárin eftir að hafa valdið þeim sjálfur.

Þokunni léttir, 
frosið vatn undir fótum, 
frosið vatn á öxlunum.

Kaldir fingur skissa hratt.
Þegar vindinum lægir tek ég eftir hvernig ég held 
þéttings fast um töskuna mína,
eins og vindurinn hefur haldið í fjöllunum 
sperrtum í mörgþúsundár.

Desember 2021
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Fyrsta ferðin í Hvalfjörð einkenndist af djúpum snjó en 
stilltu veðri. Landslagið eins og autt blað með penna 
striki hér og þar. Þá var upplifunin ljóðræn, mannmiðuð, 
og náttúrudýrkandi. Spenna milli mín og náttúruaflanna 
einkenndi ferðina. Dularfullar herminjarnar, grafnar ofan 
í jörðina, og samruni efnanna og náttúrunnar. Svæði 
þar sem minjarnar voru áttu forvitni mína. Hinsvegar 
vöktu ummerki mannsins á svæðinu upp fleiri hugsanir. 
Stundum stóð ég og horfði yfir „ósnert landið” og 
hugsaði til þess hvernig lþað hafi verið skógi vaxið við 
landnám. Maðurinn hefur breytt landslagi staðarins 
og þær breytingar eru óafturkræfar á einhvern hátt, en 
fjörðurinn er samt ótrúlega fallegur.

 Þrátt fyrir að skynjun mín hafi opnað á ljóðrænar 
hugmyndir og fallegar teikningar þá langaði mig að huga 
að öllum veruleika okkar í heilli mynd. Maðurinn er sífellt 
að nýta sér náttúugæði sjálfs síns vegna þrátt fyrir að 
vera í raun varnarlaus fyrir mætti náttúruváa.
 Til þess að koma stjórn á hinu mannlega þarf 
náttúrulegi alheimurinn, félagslegi mannheimurinn og 
hugarheimur okkar sjálfs að verða eitt.1  Náttúrulegur 
umheimur okkar lifir í hringrás og endurnýjun sem við 
mennirnir göngum á og reynum að stjórna. Hvernig er 
hægt að koma manninum inn í hringrásina með allri 
sinni menningu og sýn á nýtingu alls.  
Er það hægt? 

1. Páll Skúlason, Umhverfing: um siðfræði umhverfis og náttúru, Háskólaútgáfan (Reykjavík, 1998). Vitskerfi í stórum og smáum skala, vatnslitir 

Skynjun
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Uppgötvanir fjörunnar, penni

Sökkva sér í hvert einasta vistkerfi fjarðarins.

Starungsmýravist
Snarrótarvist
Stinnastaravist
Fjalldrapamóavist
Grasengjavist
Grasmóavist
Lingmóavist á láglendi
Tún og akurlendi
Mosamelavist
Hraungambravist

Við heimsókn í fjörur við Þyrilsnes komu í ljós 
mismunandi fjörukerfi. Þar var augljóst samlífi kræklinga, 
æðafugls, snigla og þara.2 Norð-vestan megin voru fleiri 
fuglar en suð-austan voru kynstrin öll af sniglum og 
skeljum. Svartur sandurinn og hvítur snjórinn í klettunum 
kölluðust á og mynduðu skurðlínu þar sem snjórinn 
hafði bráðnað. Refsspor í snjónum minntu á óvin 
æðafuglsins sem kom upp um sig í þessari veðráttu 
en var hvergi sýnilegur. Í kyrrð við róandi fjöruhljóðin 
heyrðist lágt suð. Fyrir aftan mig gnæfði háspennulína 
og flutti rafmagn með tilheyrandi söng yfir fjörðinn.

Rannsókn

Janúar 2022

2. Kræklinga- og sölvaóseyrar“, Náttúrufræðistofnun Íslands, sótt 1. febrúar 2022, https://www.ni.is/greinar/kraeklinga-og-solvaoseyrar.



1514

Við lestur á núverandi ástandi fjarðarins komu 
upplýsingar sem ég hafði aldrei heyrt um áður. 
Landsselurinn er í útrýmingarhættu við Íslandsstrendur. 
Stofninum hefur hrakað um 77% síðustu 40 ár. Sellátur 
eru kæpingarstaðir sela þar sem þeir koma ár hvert 
að huga að kópum sínum. Í Hvalfirði eru sellátur en 
árið 1980 voru talnir 150 selir en 2018 voru þeir 31.3 
Sjávarvistkerfi fjarðarins eru því einfaldlega að hraka, 
tölurnar eru meira en vísbending. Skemmdir og mengun 
mannsins í firðinum eru ekki hættulausar þrátt fyrir 
umhverfismat fyrirtækjanna sjálfa gefi þeim grænt ljós. 

Efnistaka frá hafsbotni,hvalveiðar frá 1952 til 
dagsins í dag, sementsframleiðsla, háspennulínur, 
járnblendiverksmiðja, álver og svo lengi mætti telja.4 
Það er fleiri enn einn bleikur fíll í Hvalfirði.

Klippimynd, lífverur Hvalfjarðar ásamt grafi yfir stofn 
sela í firðinum síðustu 50 ár.

3. Ester Rut Unnsteinsdóttir, „Landselur (Phoca vitulina)“, Náttúrufræðistofnun Íslands, janúar 2020, https://www.ni.is/biota/animalia/chordata/
mammalia/carnivora/landselur-phoca-vitulina.

4. Mannvit verkfræðistofa Jarðfræðistofa Kjartans Thors ehf., „Efnistaka af hafsbotni í Hvalfirði, mat á umhverfisáhrifum“, Matsskýrsla, janúar 
2009, https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/617/Efnistaka%20%C3%BAr%20Hvalfir%C3%B0i.pdf.
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Í Hvalfirði ríkja andstæður iðnaðar og náttúrunnar - 
fornminja og uppbyggingar. 

Í rannsóknaráfanga í desember komumst við Þórhildur, 
samnemandi minn, að tengslum stúktúrs og sögu, 
efna og tíma. Firðinum er skipt í tvö sveitafélög, þar 
voru landnámsmenn, hermenn, bændasamfélög 
ásatrúarmenn og prestar. Nú eru sprottin upp lúxus 
sumarbústaðahverfi, álver, hvalstöð, námur og 
náttúruperlur.5

Náttúran kallaði á mig en umhverfið beindi mér annað. 
Vegna þessara miklu andstæðna átti ég erfitt með að 
réttlæta vistþorp í Hvalfirði. Í stóra samhenginu, hvað 
myndi lítið þorp geta gert fyrir ásýnd Hvalfjarðar þegar 
4,5 kílómetra langt álver í situr hinu megin í firðinum?6

Ég þurfti að koma þessum andstæðum frá mér og 
skoða Hvalfjörð í stærra samhengi. 

Andstæður

5. Hvalfjarðarsveit, Efla verkfræðistofa, „Hvalfjarðarsveit endurskoðun aðalskipulags“, sótt 8. desember 2021, https://efla-engineers.maps.arcgis.
com/apps/MapSeries/index.html?appid=dbc4f72b090c4d53a3fc42f864161ccd.
6. „Norðurál“, nordural.is, 2022, https://nordural.is/.

Mynd 1: Nágrannar, álver og hvalstöð. 
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Við þurfum að vera í tengslum bæði við fortíðina og 
framtíðina á stærri skala en hingað til, bæði í arkitektúr 
sem í stjórnmálum og skipulagsmálum. Það þarf að 
byrja strax að fyrirbyggja vandamál sem munu koma 
með hækkandi hitastigi á landinu ásamt því að muna 
hver við vorum og erum.

Vistþorpið getur haft sitt hlutverk í loftslagsbaráttunni 
og rannsakað Hvalfjörðinn og sinn radíus. Allt hefur 
keðjuverkandi áhrif. Það sem gerist á stórum skala hefur 
áhrif á smærri skala - og öfugt.

Ég bjó mér til mína eigin tímalínu og tók með mér 
atburði og tölfræði sem tengdust í Hvalfirði  eða mér 
fannst eiga við í samhengi við átök, tíma og sögu hans.

Tími

Tímalína, penni og kol

C
o2

 lo
su

n 

Tími
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Spor hersins einkenna allan fjörðinn. Rómantískar 
minjar í Hvítanesi og jarðlægar skotgrafir í Þyrilsnesi. 
Landgönguliðarnir og loftskytturnar þrömmuðu yfir 
á Þyrilsnes þar sem þeir kynntust sjóliðum annarra 
landa. Ég las sögur af hermönnunum og vanmátt 
þeirra í stríðinu. Átök við bændur í firðinum og vináttu 
þeirra á milli. Það var spennandi að lesa um félagsleg 
tengsl þessa hópa sem að miklu leyti skópu strúktúr og 
landslag í Hvalfirði.7

Stærstu minjarnar voru hálf ósýnilegar, höfðu verið 
endurunnar og notaðar aftur. Hvalstöðin við Þyril var 
byggð árið 1942 af hermönnum og notuð sem herstöð 
og braggabyggð. Þar var olíu dælt í herskipin sem silgdu 
um fjörðinn. Árið 1948 tók Hvalur hf. yfir byggingarnar 
og er þar eina eftirstandandi hvalstöð á landinu.8

Herseta

7. Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr: Hvalfjörður og hlutur Íslands í orrustunni um Atlantshafi (Reykjavík: Bláskeggur, 1998), https://catalog.
hathitrust.org/Record/007556582.
8. Ingi Freyr Vilhjálmsson, „Hjarta síðasta hvalveiðimannsins“, Stundin, 29. maí 2018, https://stundin.is/grein/6991/.

Mynd 2: Ljósmynd af loftskyttum í Þyrilsnesi.

Klippimynd, textar úr bókinni Vígdrekum og vopnagný.
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Þann 17. júní 1976 voru saman komin 50-60 manns við 
Grundartanga að græða sárin sem Union Carbonide 
höfðu skilið eftir sig trjám og gróðri. Þætti Bandaríska 
auðhringsins UC í fyrirhuguðum stóriðjuáformum var 
hætt og sáu náttúruverndarsinnar fram á bjarta framtíð.9 
En eins og við vitum þá var ekki hætt við uppbyggingu 
og og rúmlega 20 árum síðar var ákveðið að reisa álver 
hjá Járnblendifélaginu sem opnaði 1977.
Mikið mótlæti fylgdi landspjöllum háspennulínu sem 
lögð var yfir Hvalfjörðinn svo hægt væri að flytja 250 
MW yfir til Grundartanga.10 Álverin á Íslandi nota 
samtals um 75% af allri orkunotkun á landinu, aðrar 
iðngreinar t.d. kísiljárniðnarður um 11% en heimili 
landsins einungis 5% af raforkunotkun.11 Ég veit að 
álverin nota „græna orku“ en hvers vegna erum við að 
virkja svona mikið þegar að við framleiðum ál fyrir nýja 
bíla og dósir sem enda í landfyllingu. Ál er þó efni sem 
hægt er að endurvinna og hægt er að rækta upp landið 
að nýju.

Gæti þessi gamla tenging landgræðslu og aktívisma 
ekki haldið áfram? Viðfangsefnið er enn viðeigandi í dag. 

Saga aðgerðarsinna

9.  Þjóðviljinn, „Sárin grædd á Grundartanga“, 131. tölublað, 19. júní 1976, https://timarit.is/page/2850367.
10.  Þjóðviljinn, „Straumi hleypt á 1. desember“, 151. tölublað, 16. júlí 1977, sótt 9. febrúar 2022, https://timarit.is/page/2856171?iabr=on#page/n9/
mode/2up/search/%C3%BEyrilsnes.
11. Áliðnaðurinn notar 75% af allri raforku á Íslandi - Vísir“, visir.is, 20. apríl 2010, https://www.visir.is/g/20101727631d.

Klippimynd, Landgræðsla
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Kynning - saga - spor mannsins

Teikning A3,  kol, límband og penni 

Spor mannsins eru sár í náttúrunni. Við erum í sífellu 
að breyta náttúrulegum aðstæðum í okkar manngerða 
heim án þess að hugsa út í afleiðingarnar. 

Teikningin sýnir Þyrilsnes rist af skurðum, minjum og 
loftlínum. En á landinu búa líka sögur og minningar, 
Helga syndir af Þyrilsnesi og hermenn fá sér 
hádegismat, í landinu búa sögur og þær skilja stundum 
eftir sig efnisleg merki eða andleg.

Maður og náttúra
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Tengingar fjarðarins, í stærra samhengi, ná lengra en 
maður gerir sér grein fyrir í fyrstu. Frá Grundartanga er 
ál framleitt úr efnum sem eru innflutt og síðan er varan 
seld alþjóðlegum markaði og siglt um allan heim.12 

Verða þessar ferðir einn daginn farnar á rafskipum?

Félagið Grundartangi auglýsir framtíðaráætlanir sínar um 
svæðið sem „grænan hringrásariðngarð”. (e. eco park).13 

Er það framtíðin eða hugsanlega bara markaðsherferð? 

Siglingaleiðir

Mynd 3: Hafsjá, skipaferðir

12. „Norðurál“.
13.  Grundartangi Þróunarfélag Ehf., „Grænn Hringrásargarður“, Þróunarfélag Grundartanga, sótt 9. apríl 2022, https://www.grundartangi.is/static/
files/_blob/PDF/throunarfelag-grundartanga-graenn-hringrasagardur-v11_fyrir-heimasidu.pdf.
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Tvö skip Hvals hf. hafa verið legið ónotuð nálægt 
hvalstöðinni frá því árinu 1988 þegar samtökin Sea 
Shepherd sökkti þeim við Reykjavíkurhöfn. Hugsanleg 
mengunarhætta er þegar skipin liggja óhreyfð á lóð 
skammt frá hvalstöðinni en Umhverfisstofnun og 
Samgöngustofa eru með málið til skoðunar.14

Í apríl og maí 2022 hafa önnur skip, bæði Hvalur 8 og 
Hvalur 9 fengið yfirhalningu við Reykjavíkurhöfn og er 
búist við að hefja veiðar á langreyðum aftur í júní 2022.15 

Hvalskip

14. Skoða hvort tvö hvalveiðiskip séu látin grotna niður í Hvalfirði“, Stundin, sótt 2. mars 2022, https://stundin.is/grein/12116/.
15. Sólveig Klara Ragnarsdóttir, „Stefnt að hvalveiðum í sumar“, RÚV, 23. mars 2022, https://www.ruv.is/frett/2022/03/23/stefnt-ad-hvalveidum-i-
sumar.
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Hvað er að fara gerast á næstu 50 árum?

Það eru ákveðnir vendipunktar í hverri sögu. Einn er 
hækkun hitastigs með þeim afleiðingum að jöklarnir á 
norðurslóðum munu bráðna.

Frá botni Hvalfjarðar að Þórisjökli við Langjökul eru 
rúmir 35 km. Langjökull er rúmir 900 ferkílómetrar að 
stærð og verður sá fyrsti af stóru jöklunum til að hverfa. 
Ástæða þess er hve lágt hann liggur í landinu.16 Eftir 
rúmlega 50 ár verður jökullinn klofinn í tvennt (2075) og 
að mestu horfinn 2150.17

Undir jöklinum er ósnert land, sandur og möl þar 
sem ekkert líf finnst og því verða til ný vistkerfi 
undan jökulrótum á hverju ári. Þegar jökullinn hopar 
verður fok, jarðvegsrof, breytingar á grunnvatnsstöðu 
ásamt breytingu á vindáttum og þ.a.l. miklar 
gróðurfarsbreytingar.  Aukið magn áfoksefna, sem 
kemur í ljós við bráðnun, hefur nú þegar kæft gróður 
sunnan Langjökuls. Því mun jökullinn hafa keðjuverkandi 
áhrif á allt lífríki og sandurinn dregur úr endurkasti 
sólarinnar sem hraðar á hlýnun.18

Vendipunktur

Mynd 4.  Keðjuverkun, Langjökull og Hvalfjörður

16. Vísindanefnd 2018, „Breytingar á jöklum, vatnafari og sjávarstöðu“, Loftslagsskýrsla, 2018.
17. Anna Lilja Þórisdóttir, „Hvorki Hofsjökull né Langjökull eftir 150 - 200 ár“, RÚV, 28. nóvember 2020, https://www.ruv.is/frett/2020/11/28/hvorki-
hofsjokull-ne-langjokull-eftir-150-200-ar.
18.Jakobína Ósk Sveinsdóttir, „Jarðvegsrof vestan Langjökuls og hugsanleg áhrif loftslagsbreytinga á umhverfi svæðisins“, BS ritgerð, Líf- og 
umhverfisvísindadeild, Háskóli Íslands, maí 2011.
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Jarðvegsfok

Myndun ryks á Íslandi er með því mesta sem þekkist í 
heiminum. Rykið mótar öll vistkerfi landsins með því að 
leggja til áfokið, sem er helsta efni jarðvegs á Íslandi. 
Aðal uppspretta ryks var eitt sinn uppfok moldar þegar 
vistkerfi hrundu en nú eru aðaluppspretturnar nokkrar 
afmarkaðar fínkorna sandauðnir. 19

Fjöll Hvalfjarðar skýla firðinum nokkuð vel fyrir foki og 
vatnstjón verður ekki mikið þar sem rennslið rennur 
aðrar leiðir. Hvalfjörðurinn gæti verið griðastaður til 
að rannsaka jökulinn án þess að verða fyrir of miklum 
afleiðingum. Það sem kemur í veg fyrir jarðvegsrof er 
skóg- og votlendi.20 Hins vegar þarf að byrja strax að 
græða svæðið við jökulinn svo að stórt landsvæði með 
viðkvæmum gróðri verði ekki að auðn.

Rykmyndun Langjökuls og verndun fjalla í kringum Hvalfjörð.
Kolateikning

19. Ólafur Arnalds, Pavla Dagsson-Waldhauserová og Sigmundur Helgi Brink, „Sandauðnir, sandfok og ryk á Íslandi — II. Áfok og ryk“, 
Náttúrufræðingurinn, 2019.
20.  Ólafur Arnalds, Pavla Dagsson-Waldhauserová og Sigmundur Helgi Brink.
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Samfélag

Er hægt að koma í veg fyrir óafturkræfar náttúru-
hamfarir? Er hægt að mynda nýtt sambýli við náttúruna 
með forvitni, virðingu og endurnýtingu að leiðarljósi?
Óafturkræfar breytingar á loftslagi jarðarinnar kalla á 
aðlögunarhæfni mannsins í umhverfi sínu. Hvernig 
ætlum við að búa við hækkandi sjávarmál, jarðfok og 
óveður? Hvernig væri sú framtíð í Hvalfirði?

Manneskjan hefur meira fram  að færa en eintóma 
eyðileggingu. Hér hef ég skoðað sögu aktívista, 
friðar- og náttúruverndarsinna í firðinum Í Hvalfirði 
verður gamall strúktúr Hvalstöðvarinnar endurnýttur í 
landgræðslu og vistkerfarannsóknir. Samfélagið lærir að 
lesa og lækna landslagið.

Mynd 5: Nýtt samfélag
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Vatn flæðir frá jökli yfir landið og í loks í sjó. Jökla-
rannsóknarfélagið fór í ferðir á jökla leiddar af 
vísindamönnum ásamt ungmennum til að hjálpa til. 
Ungir umhverfissinnar eru oftar en ekki að leggja 
stund á nám í jarðfræði, verkfræði og umhverfisfræði. 
Tvíhyggjan í sögninni vísindamenn eða aðgerðasinnar 
má víkja og líta á samfélagið sem samansafn alls konar 
fólks með sama markmið, byggja upp stað þar sem 
landgræðsla og lærdómur landslagsins er í fyrirrúmi.

Prógram
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Staðsetning

Innst í Hvalfirði eru Sandar þar sem herinn var með 
aðstöðu fyrir skipaviðgerðir og olíustöð. Þar eru enn 
olíutankar og för eftir þá víðsvegar í landinu.21

Stuttu eftir brottför bandaríska hersins tók Hvalur hf. yfir 
svæðið og byggir upp Hvalstöð á grunni herbúðanna. 
Braggarnir voru notaðir fyrir starfsfólk Hvals í vertíð.22 
Akranesbær opnar sementverksmiðju 1956 þar sem 
mikil eftirspurn eftir steinsteypu var á þessum mikla 
uppbyggingartíma á Íslandi. Þá hefst námugröftur á 
líparíti á Söndum, austan megin við Hvalstöðina. Þar er 
brútalískt mannvirki sem stendur autt í dag.
Verksmiðjunni tilheyra þrjár námur sem eru skilgreindar 
sem efnistökusvæði. Sum svæðin eru nú full nýtt en 
önnur má enn grafa upp úr.23

Efnistökusvæði í Hvalfirði eru nokkuð mörg og fjöldi 
þeirra helst í hendur við sögu iðnaðar í firðinum.

Lóðin hentar því vel til að vera byggð upp í þriðja sinn 
með öðrum tilgangi.

Mynd 6: Herstöð 1942

Mynd 7: Braggar við Hvalstöð21.  „Námur“, sótt 15. febrúar 2022, http://namur.vegagerdin.is/.
22.  Friðþór Eydal, „Hernaðarumsvif í Hvalfirði eftir heimsstyrjöldina síðari Umsvifum hers og flota bandamanna í Hvalfirði í síðari“, Morgunblaðið, 
3. janúar 1991, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/440784/.
23. „Námur“.
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Mynd 8: Athafnasvæði Hvals hf.

Ásar í umhverfinu og göngusvæði
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1:500 afstöðumódel

Það fór dágóður tími í að rannsaka byggingarnar á 
svæðinu. Ekki voru til teikningar af Hvalstöðinni sjálfri 
en nokkrar teikningar af nýuppgerðum byggingum á 
svæðinu. Byggingarnar eru t.d. kjötvinnsla vélarrými, 
starfsmannarými og fatageymsla, hitakompa, 
hitaveita, rafmagnsskúr, verkstæði, rannsóknarstofa, 
skurðarsvæði og olíuprammi.

Byggingarnar eru flestar steyptar eða með steyptum 
grunni þar eru álklæðningar og hugsanlega timbur eða 
stálburður. Hægt væri að endurnýta klæðninguna og 
leyfa steyptum grunnum að haldast sem grunna fyrir 
nýtt þorp.

Hvalstöðin situr fallega í landinu og önnur hæðin myndar 
torg sem eðlilegt er að ganga beint upp á.

Núverandi svæði

Efniskennd gömlu hvalstöðvarinnar
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Kol á A3 pappír, ný grid mynda ný rými
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Mynd 9: Hvalskurður 1950-1965. 

Mynd 10: Hvalstöð/olíustöð 1950-1965

Hvar er nýtanlegur strúktúr? 
Penni
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Ímyndun innan úr Hvalstöðinni. 
Kol á bókbandspappa.

Mynd 11: Hvalskurður 2008
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Eftir að hafa rannsakað svæðið úr afstöðumynd í leit 
af grunnmyndum og teikningum þurfti ég að fara og 
komast inn á svæðið. Sem betur fer voru vinnuvélar 
á svæðinu og fólk svo leyfi voru fengin til að skoða 
svæðið. Svæðið var jafnmikill bútasaumur og ég bjóst 
við en á skemmtilegri hátt. Þarna voru form og rými 
sem ég vildi halda í.
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Hvernig er hægt að nýta þetta vatn frekar en að safna 
því ofan á allri Hvalstöðinni? Er hægt að fá vatnið til 
að streyna frá yfirborðinu í einhverja laug, einhvern 
grunn gömlu bygginganna og mynda blágrænar 
ofanvatnslausnir? Fá vatnið til að steyma frá jöklum í 
gegnum landið, byggingarnar og alla leiðina út í sjó?
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Má nálgast Hvalstöðina sem minjar, á rómantískan hátt, 
eða þarf að umbreyta henni að fullu til að hægt sé að 
takast á við hana? 

Eftir leiðangur um svæðið skissaði teiknaði ég grunn-
mynd af því hvernig Hvalstöðin er í sinni núverandi 
mynd og hvernig ég sé fyrir mér að byggingarnar tengist 
við hana. Þá setti ég upp grid kerfi sem Hvalstöðin 
stjórnaði og ákvað að byggingarnar í kring bæru keim 
þess kerfis.

Mótun Hvalstöðvarinnar
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Ásar

Ásar sem finnast í umhverfinu beina sjónum að gæðum 
svæðisins. Þar er ás Y sem liggur norður - suður og 
framhjá eldri byggingu sem fær að halda ytri veggjum. 
Ás X byggir á fasöðum eldri bygginga og liggur meðfram 
gönguleiðum svæðisins. 

Hnitakerfið (grid) byggir á formi hvalstöðarinnar  og er 
5x5. Upphaflega mótuðust allar auka byggingar á því 
kerfi en aðlagast umhverfinu og sjónásum og brotnar 
því kerfið upp og byggingarnar slíta sig frá því.Þessir 
náttúrulegu XY ásar brjótast því næst inn í Hvalstöðina 
og opna bygginguna með nýjum byggingarefnum. 
Hið ytra mótar hið innra, og það sem gerist í stórum 
skala hefur áhrif á hinn smærri.

Y

X
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Afstöðumynd 1:2000
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Hvalstöðin; Loftslagssetur
Sólstofa
Rannsóknarkjarni
Þvottahús 
Saumaverkstæði /fatageymsla
Móttaka / matsalur
Smíðaverkstæði
Gróðurhús
Langtíma búseta
Styttri tíma búseta
Útiklefi 
Sauna 
Heitir pottar 
Tilrauna strúktúrar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Þakmynd 1:500

6

1

2

3

4
5

7

8

9

10

10

10

10

10

10

10

11

12

13

14

Uppbygging þorpsins er skipulögð óreiða þar sem nýtt 
snertir gamalt. Byggt á grunni eldri bygginga verður 
til samfélag sem á sér miðpunkt í gömlu hvalstöðinni. 
Í þorpinu eru langtíma húsnæði þar sem t.d. aðal-
umsjónarmenn þorpsins búa  ásamt vísindamönnum 
í sem stunda lengri tíma rannsóknir á vistkerfum 
fjarðarins. Einnig eru þrjár týpur af styttri tíma búsetu 
þar sem t.d. gestir mæta í vinnustofur, á fyrirlestra eða 
til að vinna við ýmis konar sumarstarfsemi. 

Aðkoma er þrenns konar; 
almennings /ferðamanna-vegur gengur vestanmegin, 
austanmegin er aðkoma að lengri tíma húsnæðinu og 
gróðurhúsinu síðan er viti á höfninni þar sem hægt er að 
sigla inn.
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Afstöðusneiðing 1:500
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Grunnmynd önnur hæð 1:200
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Grunnmynd fyrsta hæð 1:200

Bar / kaffihús
Fyrirlestrasalur / viðburðir
Sýningarsalur
Ljósgarður
Salerni
Ræsting
Lessalur 
Fundarsalur
Geymsla 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

5
6

7

8

9

4

Hvalstöðin gegnir fjölbreyttri notkun. Timbur veggir með 
rennihurðum geta opnast og lokast eftir þörfum. 
Þar er ráðstefnusalur og svið fyrir viðburði, fundi, 
bókasafn og sýningarsalur þar sem vatn er miðpunktur 
salsins. Þar er ljósgarður sem opnar þakið að fullu. 
Salurinn flæðir fram hjá rústum gamalla veggja sem 
byrja að mynda stíg út í lítinn garð þar sem klöpp 
myndar vegg utan um rannsóknarkjarnann.
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Opnun Hvalstöðvarinnar felst í bæði í efniskennd en 
einnig birtu og flæði.Í miðri byggingunni liggur stigi sem 
klýfur bygginguna og brýst inn með ljósi og sjónrænni 
tengingu milli kaffihússins og sólstofunni á annarri hæð.

Þversneiðing 
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Langsneiðing
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Deili 1:20

Gamalt mætir nýju

Axónómetría
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Uppbygging þorpsins endurspeglast í breyttri 
efniskennd þar sem timbur og gler opna steypta veggi. 

Konsept módel 1:200

Ný efniskennd
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Getur arkitektúr lagt sitt að mörkum í loftlagsbaráttu? 
Er hans verki lokið með því að byggja svansvottað hús? 
Er það ekki hugmyndakerfi manneskjunar sem þarf að 
breytast? Eru aktivistar og vísindamenn að predika um 
loftslagsbreytingar orðið eins og suð í eyrum venjulegs 
fólks. Síbylja sömu upplýsinga sem virðast aldrei síast 
almennilega inn. 
 Þetta verkefni vekur manni líka til umhugsunar 
um að það er mikil starfsemi utan við höfuðborgina 
sem maður er ekki var um. Við þurfum að taka afstöðu 
með því sem er að gerast í okkar nánasta umhverfi, 
og hugsa út fyrir höfuðborgina, hugsa um landið sem 
eina heild. Líkt og jökullinn bráðnar hægt og rólega (á 
jarðfræðilegum skala ógurhratt), yfir landið þarf hver og 
einn að hugsa fyrir því sem koma skal. Það er mikilvægt 
að spyrja sig stórra spurninga um heiminn og reyna 
takast á við þær af bestu getu og loka ekki augunum 
fyrir veröldinni í allri sinni margbreytilegu mynd.
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