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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

 
Tilgangur  þessa verkefnis var að leita svara við eftirfarandi spurningu:  Geta nýtt og gamalt,  

staðið saman sem andstæður en  um leið skapað sterka heild, styrkt hvort annað, hvoru 

tveggja sem hluti af menningararfleið? 

 

Til að leita svara við spurningunni var umhverfi álversins í Straumsvík valið sem 

viðfangsefni.  Sett var fram tillaga sem miðar að því að tengja saman stóriðjuna og 

nærumhverfi hennar.  Áhersla var lögð á að sækja innblástur í menningarminjar á lóðinni,  þá 

sérstaklega Kapellu Heilagrar Barböru.  Með því var reynt að varpa ljósi á landslagshönnun  

sem gæti  þjónað  hlutverki sem fræðandi þáttur í umhverfinu. 

 

Í víðu samhengi var bent á þörf mannsins og samfélagsins fyrir úthugsaða umhverfishönnun 

og þeim tækifærum sem felast í umhverfinu.    Varpað var ljósi á landslagshönnun hérlendis 

sem byggir á menningararfinum, upplifunarhönnun tveggja þekktra hönnuða var kynnt og 

gerð var samantekt á laga- og reglugerðarramma er snýr að verndun menningarminja.  Til að 

nálgast viðfangsefnið var fjallað um sögu og menningarminjar í Kapelluhrauni og framkvæmt 

mat á sjónrænum þáttum í umhverfinu. 

 

Með þessari heimildaskoðun, greiningar- og skissuvinnu voru settar fram hugmyndir um útlit 

svæðisins í kringum álverið í Straumsvík.  Hugmyndir  sem gætu svarað kalli um samfélags-

ábyrgð  fyrirtækja eins og Alcan  og sýn sveitafélaga  eins og Hafnarfjarðarbæjar um að „fara 

vel með“ og þannig stuðlað að bættum lífsgæðum þeirra sem fara um svæðið. 

 

 
 
Lykilorð: Nýtt og gamalt, menningararfleið, stóriðja, fræðandi, þörf mannsins, upplifunar-

hönnun, samfélagsleg ábyrgð, sýn, fara vel með. 
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1. Inngangur 

 

Möguleikar til fæðuöflunar og atvinnu  stýrðu að miklu leiti byggðaþróun og framkvæmdum  

hér á landi langt fram á 20. öld.  Bæir byggðust þar sem stutt var á fiskimið, stórbýli urðu til á 

góðum bújörðum og skógrækt hófst á landi sem var illa fallið til landbúnaðar.  Með annars 

konar samfélagsgerð, auknum upplýsingum og breyttum  kröfum hafa áherslur orðið aðrar 

með tilliti til landnotkunar. 

 

Öfgafullar skoðanir  hafa að áliti höfundar oft stýrt umræðunni og leitt til þess að við 

komumst sjaldnast upp úr hjólförunum.  Fólk flokkast ýmist undir að vera  

náttúruverndarsinnar eða fylgjandi stóriðjustefnu,  dásamar söguarf og minjar  og ber hefðina 

á herðunum eða svífur í skýjaborgum möguleika nýrra tíma.   Verkefni þeirra sem starfa við 

hönnun og skipulag er ekki síst að ná nýjum fleti í umræðuna og geta á nýstárlegan hátt tengt 

nýtt og gamalt lítið og stórt.  Viðfangsefnið  „Umhverfi stóriðju og menningarminjar“ var 

valið þar sem, að mati höfundar,  felst í því áhugaverður möguleiki á samruna tveggja ólíkra 

hliða á sama hlutnum, það er að segja „sporum“ mannsins í landslaginu.    

 

Á lóð álvers Alcan í Straumsvík eru merkar friðlýstar fornminjar, Kapella Heilagrar Barböru 

sem talin er frá því fyrir siðaskipti eða 14.-15. öld  (Kristján Eldjárn, 1955-1956).  Líkneski  

af Heilagri Barböru fannst í þessum rústum  árið 1950 sem skýrir nafn kapellunnar.  Í ljósi 

þeirrar starfssemi sem nú er í nágrenninu er athyglivert  að Heilög Barbara er tilbeðin af 

málmbræðslumönnum í kaþólskum sið.   Margir  hafa viljað koma kapellunni burt í annað 

umhverfi og telja hana á engan hátt geta staðið nærri stóriðju.  Þetta eru að mati höfundar, 

heillandi andstæður í stærð, formgerð og tilgangi.  

  

Markmið verkefnisins felst í að svara spurningunni:  

Geta nýtt og gamalt,  staðið saman sem andstæður en  um leið skapað sterka heild, 

styrkt hvort annað, hvoru tveggja sem hluti af menningararfleið?    

 

Gerð er tillaga að  nýju útliti kringum fornminjarnar  og tengingu við álverið. Útliti sem 

byggir á greiningarvinnu, sækir innblástur í   fornminjarnar,  þannig varpað ljósi á hvernig 

landslagshönnun getur haft upplýsandi gildi fyrir vinnandi fólk á svæðinu og samfélagið en 

sýnir um leið djörfung í notkun nútímaefna og tæknilausna. 
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Með þessu er sjónum hagsmunaðila,  s.s. Alcan  og  Hafnarfjarðarbæjar,  beint að tækifærum 

sem felast í samspili þess gamla og þess nýja í landslagi, sem hvoru tveggja er skapað af 

manninum.   Landslagshönnun í þessa veru getur fallið undir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 

og sveitafélaga og í henni felst tilraun til að auðga umhverfið t.d. með meiri fjölbreytileika, 

samhengi, læsileika og dulúð. Þar sem umhverfi og stórar byggingar spila saman þarf að 

leitast við að stuðla að meira  jafnvægi milli fegurðar, varanleika og notagildis, þannig gæti 

verkefnið verið fyrirmynd á landsvísu.  

Í víðara samhengi  er bent á þörf mannsins og samfélagsins fyrir úthugsaða umhverfishönnun 

og þeim tækifærum sem felast í umhverfinu og tilheyra menningararfleiðinni.   Oft á tíðum er 

lítil áhersla lögð á aðlaðandi umhverfishönnun í umhverfi hins vinnandi manns þó svo 

hlutfallslega verji hann þar mestum tíma dagsins.    

Til að nálgast viðfangsefnið verður fjallað um afmörkun svæðisins, sögu og menningarminjar 

í Kapelluhrauni.  Gerð er samantekt á lögum og reglugerðum sem skipta máli þegar unnið er 

með menningarminjar í hönnun .  Varpað er ljósi á landslagshönnun hérlendis sem byggir á 

menningararfinum og skoðað hvernig Daniel Libeskind og Martha Schwartz hafa nálgast 

viðfangsefni sitt með upplifunarhönnun en þau hafa hlotið alþjóðaviðurkenningu á sínu 

sviðið.   Fjallað er um nokkrar rannsóknir er taka fyrir þætti er einkenna gott útisvæði.  Út frá 

greiningar- og hugmyndavinnu  er síðan komið með hönnunarhugmyndir  sem tengja saman 

Kapellu Heilagrar Barböru og álverið í Straumsvík, en jafnframt taka  mið af kenningum um 

mikilvæga þætti í rými fyrir fólk. 

 

2. Gögn og aðferðir 

2.1. Vinnuferill 

Í fyrstu var skoðaður laga- og reglugerðarrammi er varðar skipulag sem tengist 

menningarminjum og gerð samantekt á því samráðsferli sem þarf að eiga sér stað í 

skipulagsvinnunni. Teknar voru saman heimildir um nálgun hönnuða hérlendis og verk 

tveggja erlendra nútímahönnuða sem unnið hafa með tengingu á gömlu og nýju með 

menningarminjar sem viðfangsefni.   Vettvangur við Alcan í Straumsvík var skoðaður í 

þrígang, ljósmyndaður,  loftmyndir skoðaðar og athugunarsvæði greint samkvæmt 

neðangreindum aðferðum.   Eftir viðtöl við fræðimenn og staðkunnuga var gerð samantekt á 

gögnum er tengdust sögunni og stöðunni í dag í víðara samhengi.  Með tengingu gagna- og 
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greiningarvinnu var síðan farið í hugmynda- og skissuvinnu  með niðurstöðu í tillögu að útliti 

svæðisins. 

2.2. Heimildaöflun 

Með heimildaleit á bókasöfnum og veraldarvefnum auk viðtala við aðila er tengjast 

viðfangsefninu var fræðilegur bakgrunnur verkefnisins fenginn.  Munnleg viðtöl voru tekin 

við Ólaf Teit Guðnason hjá Alcan í Straumsvík,  Einar E. Sæmundsen formann Félags 

íslenskra landslagsarkitekta, Dagnýju Bjarnadóttur landlagsarkitekt hjá Landslagi ehf.,  

Sólborgu Unu Pálsdóttur fornleifafræðing hjá Fornleifavernd ríkisins, Jónatan Garðarsson 

fræði- og fjölmiðlamann, Sigríði Kristjánsdóttur skipulagsfræðing, Katrínu Gunnarsdóttur 

Byggðasafni Hafnarfjarðar og Pál Ásgeir Davíðsson forstöðumann miðstöðvar um 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja.   Ber að þakka þeim auðsótta aðstoð.  

 

2.3. Greining á vettvangi 

Sjónræn greining 

Farnar voru þrjár vettvangsferðir gengið og ekið um svæðið og það ljósmyndað.  Kort voru 

skoðuð og upplýsingar um sjónræna þætti skráðar.  Aðferðir við sjónræna greiningu tóku mið 

af aðferðum  Kevin Lynch þar sem greind voru kennileiti, heildir, jaðrar og línur (Lynch, 

1960, 46) og Per Sthalsmith, rýmis- og sjónlínugreining út frá einum punkti, Kapellu 

Heilagrar Barböru (Stahlschmidt, 2001,49).   Einnig var lagt mat á fjölbreytileika, læsileika 

og dulúð en fræði Simon Bell eru lögð til grundvallar í því mati (Bell, 1993).  Auk þess hafði 

upplifun höfundar af svæðinu með tilliti til þessara þátta mikið að segja. 

 

Gögn sem notuð voru við  sjónræna greiningu og skráningu voru lágflugsmyndir af 

athugunarsvæðinu og nágrenni í eigu Hafnarfjarðarbæjar.  

 
Söguskoðun  

Auk almennrar heimildaleitar sbr. kafla 2.2 var leitast við að skynja sögu svæðisins með 

vettvangsferð og ljósmyndun.  Áhersla var lög á gagnaöflun er tengdist Kapellu Heilagrar 

Barböru. 
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3. Staðsetning athugunarsvæðis 

3.1. Afmörkun athugunarsvæðis 

 
       Mynd 1 Afmörkun athugunarsvæðis.  M.kv. U.þ.b 1:10.000. (Hjördís Sigurðardóttir, 2009) 
 
Athugunarsvæðið er á suðvesturhorni landsins, liggur suður af Hafnarfirði við Straumsvík.  Á 

mynd 1 er athugunarsæðið sýnt sem ljósblá brotin lína.  Um er að ræða svæði sem er u.þ.b. 58 

ha. að flatarmáli, um 1385 m langt og 370-450m breitt. 

 

3.2. Skipulag og loftmyndir 

Möguleikar sem felast í endurhönnun athugunarsvæðisins ganga ekki aðeins út á bætt útlit og 

virkni þess  með vísun í söguna heldur getur það einnig virkað sem tenging milli opnu grænu 

útivistarsvæðanna;  Golfvallar Keilis og Straums. 

 

Mynd 2 er úr aðalskipulagi Hafnafjarðar sem gildir frá 2005 - 2025. Úr því má lesa 

landnotkun, afstöðu og tengsl svæða innbyrðis.  Inn í rauða kassanum er Álverið, stór svört 

bygging og nágreni þess.  Á mynd 3 má sjá það svæði stækkað upp og skýringar á 

landnotkuninni . 
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Mynd 2 Hluti af aðalskipulagsuppdrætti Hafnafjarðarbæjar.  (Hafnarfjarðarbær, 2009) 

 

Eins og sjá má á aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að færa Reykjanesbraut sunnar en núverandi 

lega þjóðvegarins liggur. 

  
Mynd 3 Landnotkun í nærumhverfi Álversins í Straumsvík, tekið úr aðalskipulagi Hafnafjarðarbæjar 
2005-2025. (Hafnarfjarðarbær, 2009) 
  
 
Á mynd 3 sést hvernig landnotkunin er samkvæmt aðalskipulaginu í næsta nágrenni við 

álverið.   Grænn litur sýnir opin svæði til sérstakra nota; Hvaleyrarhraun austan við álverið 
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þar sem Golfvöllur Keilis er staðsettur, en sunnan við álverið er skilgreint iðnaðarsvæði og 

enn sunnar aðstaða akstursíþróttafélagsins. Vestur af álverinu er náttúruverndarsvæði og opið 

svæði til sérstakra nota í landi Straums en þar hafa listamenn aðstöðu. Núverandi 

iðnaðarstarfsemi sunnan við lóð álversins er geymslusvæði sjálfstætt starfandi aðila en 

samkvæmt upplýsingum rekstraraðila er verið að deiliskipuleggja þar geymsluskemmur í stað 

opins geymslusvæðis. (Ólafur Teitur Guðnason, yfirmaður samskiptasviðs Alcan Íslandi, 

munnleg heimild, 19.apríl 2009)  Hér að neðan má sjá svæðið úr lofti frá tveimur áttum, austri 

og suðvestri.  Hraunhóllinn sem kapella heilagrar Barböru stendur á er merktur  inn á 

myndina með rauðum hring.   

 

 
Mynd 4.  Séð yfir nærsvæði Álversins úr austri.  Lóð stóriðjunnar nær að geymslusvæðinu til suðurs. 
Kapella Heilagrar Barböru í rauðahringnum. (Alcan, á.á.) 
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Mynd 5.  Séð yfir áverið úr suðvestri. Kapella Heilagrar Barböru í rauðahringnum.  (Alcan, á.á.) 

 
 

4. Staðan í dag 

4.1. Umhverfishönnun og stóriðja 

Rannsóknir á samspili fornminja og umhverfis stóðiðju eru vandfundnar, einnig rannsóknir 

um gæði ytra rýmis og umhverfis stóðiðju og áhrif þess á heilsu og líðan starfsmanna.  

Niðurstöður  heimildaleitar og fyrirspurna voru á þá leið að stóriðjufyrirtæki, hvort heldur 

hérlendis eða erlendis, leggja  litla sem enga áherslu á landslagshönnun umhverfis starfssemi 

sína. 

 

Hugmyndir um landslagshönnun hafa verið ræddar hjá Alcan  (Ólafur Teitur Guðnason, 

yfirmaður samskiptasviðs Alcan Íslandi, munnleg heimild, 19.apríl 2009).  Meðal annars í þá 

veru að auka aðgengi almennings að sjálfri Straumsvíkinni með því að gera göngustíg 

meðfram ströndinni næst skrifstofubyggingunni, jafnvel með upplýsingum um 

menningarsögu byggðarinnar handan víkurinnar.  Í tengslum fyrirhugaða stækkun álversins 

árið 2005 voru útfærðar hugmyndir TBL arkitekta (TARK, Batteríið og Landslag)  um 
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aðgengi að kapellunni og umhverfi hennar og má ætla að það hafi verið fyrstu tilraunir í þá 

veru að tengja saman þessa tvo ólíku staði. 

 

 
Mynd 6 Tillaga TBL Arkitekta árið 2005 um útlit kringum Kapelluna og tengingu við nálæg náttúru-
svæði og starfsmannaskála í bakgrunn.  (Landslag ehf, 2009) 
 

Fjarðarál á Reyðarfirði hefur látið teikna tillögu að nærumhverfi álversins en ekki hefur verið 

farið út í framkvæmdir enn sem komið er (Dagný Bjarnadóttir, landslagsarkitekt hjá 

Landslagi, munnleg heimild, 17. apríl 2009). 

 

 
Mynd 7  Skissa af fyrirhugaðri landslagshönnun kringum Fjarðarál.  Hönnuður Dagný Bjarnadóttir 
Landslagi ehf. í samstarfi við TARK, Batteríið Arkitekta.  (Landslag ehf.,2009) 
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4.2.  Nærumhverfi fólks í daglegu lífi 

Í kafla 7 eru kynntar rannsóknir sem sýna að umhverfið hefur áhrif á líðan fólks og græn 

svæði eða náttúra, manngerð eða ekki,  stuðla að betri líðan og virkni. 

4.2.1 Nærsvæði 

Undanfarin ár  hefur aukin umræða verið um  að blönduð íbúða- og atvinnubyggð sé 

eftirsóknarverð og auki fjölbreytileika. Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur segir að 

greinileg áhrif Ebeneser Howard‘s  um aðskilnað íbúða- og atvinnusvæða megi lesa úr 

aðalskipulagi Reykjavíkurborgar frá sjöunda áratugnum. En hann lagði áherslu á að flokka 

upp atvinnusvæði og íbúðabyggð (Sigríður Kristjánsdóttir, skipulagsfræðingur lektor LbhÍ, 

símtal, 20. apríl 2009).  Þannig myndast oft stór gráleit svæði sem teljast til iðnaðar eða 

atvinnusvæða.  Skeifan í Reykjavík er dæmi um slíkt svæði 

 

    
Mynd 8 Loftmynd af Skeifunni í Reykjavík sem er dæmigert svæði ýmiskonar atvinnustarfssemi.  
(Reykjavíkurborg, 2008)  Augljóslega lítill gróður og engin dvalarsvæði.  Mynd 9 til hægri er tekin í 
Skeifunni þar sem rauði hringurinn er á loftmyndinni.  (Hjördís Sigurðardóttir, 2008) 
 

Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt, (munnleg heimild, 17.apríl  2009) hefur bent á að fjöldi 

rýma í þéttbýlinu hérlendis sé vannýttur og gæti hæglega þjónað tilgangi dvalarsvæða með 

smávægilegum betrumbótum.  Á ráðstefnu um skipulag og lýðheilsu í Ráðhúsi Reykjavíkur 

31.mars sl. sýndi hún á myndrænan hátt vannýtt rými á Laugarveginum sem auðveldlega væri 

hægt að gæða lífi. Í þessu samhengi mætti velta fyrir sér hvort landnotkun á hinum gráu 
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iðnaðarsvæðum, sé einnig vannýtt með tilliti til aðlaðandi rýmismyndunar fyrir vinnuþreyttar 

sálir.    

   

   
Mynd 10 og 11  Innsetning Dagnýjar Bjarnadóttur landslagsarkitekts, Svartaportsfoss, gerð í porti v. 
Laugarveg sumarið 2008.  (Dagný Bjarnadóttir , 2008) 
 

 
Mynd 12 Svartaportsfoss  (Dagný Bjarnadóttir, 2008) 

 

Páll Jakob Líndal doktorsnemi í umhverfissálfræði telur að huga þurfi mun betur að hinum 

sálrænu áhrifum sem umhverfi hefur á fólk, heldur en gert er í dag. (Páll Jakob Líndal, 

útvarpsviðtal í þættinum Út um græna grundu á rás 1, 18.apríl 2009) 
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Sem dæmi um þætti í umhverfishönnun sem stuðla að góðri líðan fólks eru; fókuspunktar og 

rýmismyndun en hana telur Páll grundvallaratriði til að fólk geti slakað á, auk einhvers  sem 

gleður augað s.s. litir og form og vatn og/eða vatnsniður.    Staðir með þessa þætti virki vel til 

endurheimtar andlegrar orku líkt og dvöl út í náttúrunni, að einbeiting líkt og sú sem menn 

beita við lestur bóka eða slíks væri í hvíld við þær aðstæður.  

 

Leiðandi vistfræðingur í Bretlandi, John Vidal (2009) heldur því fram að með því að gera 

borgir „grænni“ sé það ekki einungis gott fyrir heilsu fólks heldur leiði  slíkt einnig til 

lækkunar opinberra gjalda í gegnum aukinn hagvöxt. 

4.2.2 Flokkun grænna svæða 

Þegar  græn svæði eru skipulögð í þéttbýli eru þau gjarnan flokkuð í fimm meginflokka. 

(Samson B. Harðarson, 2007) Þessi svæði eru jaðarsvæði t.d. „græni trefillinn“ svokallaði, 

stór útivistarsvæði líkt og Öskjuhlíð og Elliðaárdalur, minni útivistarsvæði eða garðar t.d. 

Hellisgerði í Hafnarfirði, grænir gangar og grenndarvellir.  Mikilvægt er að þessi svæði myndi 

einskonar grænt samgöngunet.  Ákveðnar viðmiðanir um fjarlægð frá íbúðahverfi í hverja 

tegund svæða eru hafðar að leiðarljósi.   

4.2.3 Græna netið 

Á Reykjavíkursvæðinu virðist talsverð áhersla vera lögð á opin svæði á stórum skala fyrir 

fólk.  Samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) vinnur til að mynda að „Græna 

treflinum“ sbr. skýrslu stjórnar SSH í október 2006 (Skógræktarfélag Íslands, 2006).  Græni 

trefillinn er samheiti yfir skógræktar og útivistarsvæða á útmörkum höfuðborgarsvæðisins og 

staðfest í svæðisskipulagi 2001.   Landslag (2001)  hefur gert frumdrög að græna stígnum þar 

sem gert er ráð fyrir um 50 km stíg sem tengir saman sveitarfélögin og græna geira þeirra.  

Stígakerfi strandlengjunnar er kallað bláþráðurinn en grænu stígarnir eiga að tengjast þeim.    

 

Segja má að hérlendis hafi verið bent á að gæta þurfi betur að umhverfi fólks með líðan þess í 

huga.   Matthildur Kr. Elmarsdóttir (2008) skipulagsfræðingur segir: „mörg nútíma 

heilsufarsvandamál eins og hjartasjúkdómar, sykursýki, offita og þunglyndi, hafa tengsl við 

lífstíl sem einkennist af kyrrsetu og hreyfingarleysi“.  Jafnframt segir hún „að skipulag sem 

einkennist af dreifðri byggð aðskilnaði íbúða og atvinnustarfssemi, ofuráhersla á einkabílinn 

en lítilli áherslu á almenningssamgöngur, göngur og hjólreiðar ásamt slæmu aðgengi að 

útivistarsvæðum dragi úr hreyfingu fólk 
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            Mynd 13 Hellisgerði í Hafnarfirði.  „Hvert stefnum við?“ RagJó(2007) 

 
Mynd 14 Stígakerfi samkvæmt frumdrögum Landslags ehf.  á höfuðborgarsvæðinu. Bláþráður 
með strandlengjunni,  stígar í græna geirunum (appelsínugulir) og græni stígurinn í græna 
treflinum. (Landslag ehf. 2009)  Guli hringurinn sýnir athugunarsvæðið og nágreni.   
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Í ljósi áætlunar um fyrirhugað stígakerfi má segja að verið sé að stuðla að bættu 

samgöngukerfi fyrir hjólandi og gangandi fólk og þar með veita fólki aukna möguleika á 

hreyfingu og útivist. 

 

Fjöldi sveitafélaga hefur tekið upp Staðardagskrá 21 en sú hugmyndafræði gengur út á 

sjálfbæra þróun.  Í stuttu máli ber samkvæmt henni að líta svo á að jörðin sé að láni og 

samfélaginu beri skylda til þess að skila henni í sama eða betra horfi en það tók við henni. 

Hafnarfjarðarbær er eitt þeirra sveitafélaga sem er aðili að Staðardagskrá 21 (Hafnarfjarðar-

bær,  á.á).  Samkvæmt heimasíðu sveitarfélagsins er hún fyrst og fremst velferðaráætlun og 

því fengið heitið „Förum vel með“. Út frá því er sérstaklega gerð áætlun um lífstíl, fræðslu, 

nærumhverfið, náttúru- og menningarminjar, atvinnulífið og samfélagið sem heild.   Af þessu 

má sjá að menn hafa háleita sýn. 

 

 

4.3. Menningarminjar og nútímahönnun 

4.3.1 Hvað er menning og nútímahönnun? 

Samkvæmt Íslensku Orðabók Máls og Menningar (1996, 637)  er ritað um orðið „menningu“: 

1. Þroski mannlegra eiginleika mannsins, þjálfun mannsins, þjálfun hugans, verkleg kunnátta, 

andlegt líf, sameiginlegur arfur (venjulega skapaður af mörgum kynslóðum).... 2. Rótgróinn 

háttur, siður... Því má segja að menningararfur sé það sem maðurinn skilur eftir sig til 

komandi kynslóða sem ber vott um líkamlegan og andlegan þroska hans, eiginleika, þarfir, 

þjálfun og verkkunnáttu.   

  

Menningarminjar njóta verndar en geta veitt innblástur í hönnun á nútímalegan hátt.  Modern- 

eða nútíma landslagshönnun varð þekkt fyrirbrigði um 1930.  Tom Turner (2005)  telur  að 

jafnvel enn í dag sé erfitt að skilgreina þessa stefnu.  Habermas (1987) segir að í víðum 

skilningi megi halda því fram að „modernismi“ geti átt við „upplýsandi verk“ .  Einskonar leit 

að hinu sanna, óháð valdi, trúarbrögðum eða hefðum.  Hugmyndafræðin gekk út á að leita að 

ástæðum leiddu til sannleika,  þekkingar, frelsis og hamingju.  Því má segja að markmið 

nútíma hönnunar séu meðal annars að leita nýrra leiða til túlkunar, bæði í efnisnotkun og 

framsetningu, útliti og virkni.    
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„Postmodernisk“ nálgun er hönnun sem byggir bæði á „modernískri“ hugmyndafræði og 

sögulegum arfi fyrri kynslóða.  Þannig notast hún við það sem fyrir er en setur saman á nýjan 

hátt (Helena Guttormsdóttir, 2007). 

 

Skilgreining  á byggingalist var sett fram af „fyrsta arkitektinum“ Vitruviusi sem var uppi á 

tímum Rómverja fyrir um 2000 árum og  getur enn verið í gildi.  (Guja Dögg Hauksdóttir, 

2008)  Hann taldi að byggingarlist gæti ekki talist list nema uppfylla „veustas, firmitas,  

utilitas“  - fegurð, varanleika og notagildi.  Það ætti að vera óhætt að yfirfæra þessa þætti á 

aðra hönnun svo sem umhverfisskipulag eða landlagsarkitektúr og ef varanleiki á að gilda um 

hlut hlýtur að felast í honum tenging milli hins gamla og nýja. 

 

4.3.2 Almennt hérlendis 

Lög- og reglugerðir er varða varðveislu menningarminja eru skýr auk þess sem skipulagslögin 

og kvaðir um fornleifaskráningu eiga  að tryggja að menningararfurinn komist óskaddaður á 

milli kynslóða (sbr. kafla 5).  En á tímum hinnar hröðu vélvæðingar og framfara í samgöngu- 

og mannvirkjagerð síðustu aldar fóru margar minjar í landslagi forgörðum þrátt fyrir verndun 

þeirra.   Fornar leiðir og tóftir eða hleðslubrot eru dæmi um slíkar minjar til dæmis Alfaraleið 

sem lá gegnum Kapelluhraun og Kapella Heilagrar Barböru við þá leið í hrauninu (sbr. kafla 

6).    Staðreyndin er að margar þessara minja eru ekki vel sýnilegar almenningi. 

Reynir Vilhjálmsson landslagsarkitekt, var frumkvöðull í því að endurvekja hlaðna veggi úr 

grjóti og torfi og flétta inn í sína hönnun. (Einar E. Sæmundsen, landlagsarkitekt, munnleg 

heimild, 10. október 2008)  Veggirnir í kringum Árbæjarsafn og Skálholtsstað eru lausnir sem 

hann vann í Akademíunni í Kaupmannahöfn í kringum 1960. Talsvert mikið er notast er við 

hleðslur í íslenskri landslagshönnun, með einum eða öðrum hætti, t.d. til að taka út 

hæðarmun, skapa rými, sem óformbundin sæti,  eða ná fram ákveðinni stemningu.  Sem gott 

dæmi um þetta má nefna Landnámssetrið í Borgarnesi og nýju lóðina við Orkuveitu 

Reykjavíkur þar sem hið síðarnefnda er mjög nýstárlegt.   Guðmundur Rafn Sigurðsson 

(2004) segir frá því að víða um land hafi kirkjugarðsveggjum verið viðhaldið og með notkun 

þeirra á slíkum stöðum skapist gjarnan stemning sem á vel við starfsemina.  Ýmsar útfærslur 

hafa komið fram í  hlöðnum veggjum sem m.a. gefa þeim aukinn styrk.  Í Hafnarfirði, þar sem 

bærinn stendur í hrauni, er bæði ný og gömul hefð fyrir notkun náttúruefnis eins og hrauns á 

ótal vegu.   Vel hefur verið staðið að uppbyggingu sögufrægra staða til að mynda  Eiríksstaða 
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í Haukadal og við Skansinn í Vestmannaeyjum, en þar var markmiðið að skapa anda staðarins 

og kalla fram upplifun þess sem var, á sem líkastan hátt og áður.    

 

 Mynd 15 Hleðsluhefðin notuð á nýstárlegan hátt á nýlegri lóð Orkuveitu Reykjavíkur Teiknað af 
Ragnhildi Skarphéðinsdóttur (Hjördís Sigurðardóttir, 2008) 
 
 
Einar E. Sæmundsen (munnleg heimild, 10. október 2008) nefnir sem dæmi,  þar sem 

nútímalegri nálgun er beitt við uppbyggingu svæða byggðri á menningarminjum  eru 

Hofstaðir í Garðabæ þar sem Ragnhildi Skarphéðinsdóttur landslagsarkitekt hefur tekist að 

innlima minjar inn í leiksvæði sunnan við Vídalínskirkju og Hallgrímstorg við 

Hallgrímskirkju einnig eftir Ragnhildi en þar er hellulagt með gamalt keltneskt mynstur sem 

fyrirmynd. Einnig nefnir hann leiksvæði í Ártúnsholti, eftir Kolbrúnu Þóru Oddsdóttur 

landslagsarkitekt, staðsett rétt við Árbæjarsafn en það er hannað með gamla íslenska bæinn 

sem fyrirmynd.  
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Að mati höfundar eru Hofstaðir í Garðabæ glæsilegt íslenskt dæmi um áhugaverða 

landslagshönnun  sem hefur upplýsandi gildi fyrir fólk en er jafnframt gædd þeim eiginleika 

að virka sem þægilegt hvíldarumhverfi án kröfu um sérstaka athygli.  

 

 
Mynd 16 Hofstaðir í Garðabæ. „ Gamli og nýi tíminn kallast á“  (Ragnhildur Skarphéðinsdóttir, 2004) 

 

 
Mynd 17. Hofstaðir í Garðabæ, viðverusvæði og stígur.  (Ragnhildur Skarphéðinsdóttir, 2004) 
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4.3.3 Erlend dæmi 

Hönnuðirnir  Martha Schwartz og Daniel Libeskind  hafa  bæði  öðlast alþjóðaviðurkenningu 

fyrir sína hönnun. Þau nálgast viðfangsefnin  meðal annars með því að skoða vel sögu 

viðkomandi vettvangs og túlka hana gjarnan á mjög djarfan hátt svo úr verður áhrifaríkt 

samspil skynjunar og upplifunar, upplifunarhönnun. 

 

Richardson (2004), segir að verk Schwartz séu sérstök og erfitt sé að skilgreina þau í 

ákveðinn flokk.  Þó svo hún líti á sig sem nútíma hönnuð má segja að hún standi á jaðri þess 

að vera „postmodernískur“ hönnuður.   Í stíl Mörthu Schwartz eru áberandi skærir litir, 

beinskeyttur húmor, óbeislað ímyndunarafl, óvenjuleg efnisnotkun, takmörkuð og markviss 

notkun plantna og súrrealísk skölun hluta.  Þessir þættir ýta undir gleði og vekja furðu og 

milda hefðbundin hönnunargildi.  Kjarni hönnunar hennar er byggður á hugtökum eða 

dulrænum þáttum; hugmyndum um sögu staða bæði m.t.t mannsins og vistfræðinnar almennt,  

samhengi hans og fyrirhugaða notkun.  Saman er þessum þáttum ætlað að upplýsa allar hliðar 

eða sjónarmið sem túlka má í hönnun hennar.  Á mynd 18, er verk eftir Schwartz innblásið af 

jarðfræði svæðisins og sögu frumbyggja þess. 

 

 
Mynd 18 US Courthous Plaza í Minneapolis, Minnesota, eftir M.Schwartz   
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Marc Schoonderbeek (2008) segir hönnun D. Libeskind vera gífurlega flókna. Hans sjónarmið 

á arkitektúr sé á andlega sviðinu,  vettvangur sem sé ekki beint sýnilegur,  það svið sem fæst 

við hluti sem vart sé hægt að færa í orð.  Verk hans kalla fram margslungna upplifun í takt við 

viðfangsefnið á hverjum tíma.  D. Libeskind hefur dýpkað löngun manna í nýja tíma þar sem 

upplifun hönnunar hans stefnir á frelsun rýmisins.  Hann sækir innblástur í ritlist, sagnfræði, 

stærðfræði, tónlist, stjörnufræði og ýmsar kenningar og gerir það að markmiði í sinni hönnun 

að kortleggja þessa þekkingu sem tengist viðfangsefni hans  á hverjum tíma og bæta svo við 

einhverju sem ekki var til áður.  D. Libeskind leitar ekki eftir efnivið í lausnir heldur reynir 

hann stöðugt að styrkja hið dulræna.   

 

 Í bók sinni segir D. Libeskind  (2004, 4) að; 

Ef arkitektúr misheppnast, ef á skortir hugmyndaflug og kraft, segir hönnunin 

aðeins eina sögu, söguna um það hvernig verkið var byggt, skipulagt og 

fjármagnað.  En stórfenglegar byggingar, líkt stórbrotnum bókmenntum, ljóðum 

eða tónlist, geta sagt sögu mannssálarinnar.  Þær geta opnað augu manna fyrir 

nýrri sýn á heiminn, breytt honum eftirleiðis. 

 

Mynd 19 sýnir Gyðingasafnsið í Berlín, verk eftir Libeskind sem unnið er í þessum anda þar 

sem formgerð hússins og gluggamynstur er sótt í tákn og sögu gyðinga í borginni.    

 
Mynd 19 Gyðingasafnið í Berlín hannað af Daniel Libeskind, við hlið gamallar skólabyggingar í  
barrokk stíl frá 1735.  
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4.4. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

 
Innan Háskóla Reykjavíkur er starfrækt miðstöð sem nefnist Eþikos og er samkvæmt 

markmiðum leiðandi í að efla samfélagslega ábyrgð fyrirtækja á Íslandi.  Þar er 

samfélagsábyrgð skilgreind   á eftirfarandi hátt:   

Samfélagsábyrgð fyrirtækja (SÁF) felur í sér viðleitni fyrirtækja til þess að axla 

ábyrgð á framgangi góðs siðferðis í viðskiptum og efnahagslegri framþróun. Það 

gera þau með því að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins og tryggja virðingu 

fyrir umhverfinu í gegnum sinn daglega rekstur  (Háskólinn í Reykjavík, 2009) 

 

Landslagshönnun  getur talist sem þáttur  í samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja, (Páll Ásgeir 

Davíðsson forstöðumaður hjá Eþikos, tölvupóstur,  21.apríl 2009)  Ein leið sem fyrirtæki geta 

farið til að móta samfélagsábyrgð sína er að kortleggja sitt umhverfi og meta hversu mikil 

áhrif þau hafa á það. Þannig bera fyrirtæki mikla ábyrgð á því umhverfi sem að nærri þeim er 

en minni á því umhverfi sem er fjær og þau hafa minni áhrif á. Kenningar um „sphere of 

influence“ tengjast þessari nálgun. Samkvæmt þessu þá er það sannarlega einn af grunnþáttum 

samfélagsábyrgðar fyrirtækis að hlúa að sinni starfslóð. Það ætti að vera gott fyrir rekstur 

fyrirtækis að sýna slíka ábyrgð í verki, því að lóð fyrirtækis er nátengd ímynd þess og öll 

aðkoma hefur áhrif bæði á starfsmenn sem og aðra aðila sem að sækja það heim. 

 

Alcan hefur lagt mesta áherslu á framlag  til samfélagsins í áætlun um samfélagslega ábyrgð.  

(Ólafur Teitur Guðnason, yfirmaður samskiptasviðs Alcan Íslandi, tölvupóstur, 19.apríl 2009)   

Í því sambandi eru stuðnings- og samstarfsverkefni af ýmsu tagi, s.s. framlög í 

Samfélagssjóðinn, framlög í barna- og unglingastarf íþróttafélaganna í Hafnarfirði og veitingu 

Íslensku Bjartsýnisverðlaunanna.     Einnig hefur nýlega verið tekin ákvörðun um  vatnsveitu 

frá Alcan út á Golfvöll Keilis en vatn þaðan á að vera mjög hagstætt fyrir hið sérstæða 

golfsvæði í hrauninu.    Auk þess hefur fyrirtækið verið að leggja áherslu á bætt samskipti við 

helstu hagsmunaaðila.   Hvað varðar nærumhverfið hefur mest áhersla falist í að draga úr 

mengun. Ólafur Teitur segir að ekki hafi verið lögð mikil áhersla á landslagshönnun  en telur 

þó að landslagshönnun á lóðinni myndi tvímælalaust geta fallið undir framlag til 

uppbyggingar samfélagsins og virðingar fyrir umhverfinu 
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5. Lagarammi menningarminja 

5.1. Lög og reglugerðir sem takmarka hönnun kringum minjar 

Fornleifavernd  ríkisins er sú stjórnsýslustofnun sem annast fornleifavernd og vinnur eftir 

þjóðminjalögum  nr. 107/2001 en þau byggja á eldri lagasetningum; nr. 88/1989, nr. 52/1969 

og hinum fyrstu lögum um fornminjar á frá árinu 1907. Með þjóðminjalögum 88/1989  átti sér 

stað sú breyting að allar minjar 100 ára og eldri töldust fornleifar og þar með sjálfkrafa 

friðhelgar. Þó er Fornleifavernd heimilt samkvæmt lögunum að friða yngri minjar ef þær eru 

taldar hafa sérstakt gildi.  Árið 2001 var  stjórnsýsluþátturinn  aðskilinn frá annarri starfsemi 

Þjóðminjasafnsins með stofnun Fornleifaverndar ríkisins. (Sólborg Una Pálsdóttir, 

tölvupóstur, september 2008) 

Í þjóðminjalög nr. 107/2001, 10. gr.  Þar kemur skýrt fram að „enginn, hvorki landeigandi, 

ábúandi né nokkur annar má spilla, granda, breyta, hylja, laga eða aflaga né flytja úr stað 

fornleifar nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.  Einnig er þar sett fram ákvæði þess efnis 

að skylt “er að fornleifaskráning fari fram áður en gengið er frá svæðisskipulagi, 

aðalskipulagi eða deiliskipulagi eða endurskoðun þess og skal sá sem ber ábyrgð á 

skipulagsgerð í samræmi við skipulagslög standa straum af kostnaði við skráninguna.“ 

(Fornleifavernd ríkisins/lög og reglur, 2008) 

Í dag liggur fyrir frumvarp til laga um menningarminjar sem er í vinnslu síðan 12.09.2008. 

(Menntamálaráðuneytið, 2008)  Ýmsar breytingar eru lagðar til er varðar minjavörslu til að 

mynda með stofnun minja-og safnastofnunar. Sú breyting sem helst ber að nefna hér er að 

viðmiðun á skilgreinungu fornleifa verður breytt samkvæmt frumvarpinu á þann veg að 100 

ára reglan er felld út og í staðinn teljast minjar eldri en frá árinu 1900 fornleifar en allar 

fornleifar eru sem fyrr friðaðar.  Lagt er til að helgunarsvæði friðlýstra fornleifa verði 100m 

og 10m fyrir aðrar fornleifar.  Minja- og safnastofnun er gert skylt að halda 

heildargagnagrunn um allar þekktar fornleifar á landinu og hafa hann aðgengilegan fyrir 

almenning.  

Skipulags og byggingalög nr. 73/1997  kveða m.a á um, samkv. markmiðum í 1. gr. 

laganna; að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja 

varðveislu náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, 

með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.”  Í 2. gr. sömu laga kemur fram eftirfarandi skilgreining;  
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“Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun sérkenna eldri byggðar 

eða annarra menningarsögulegra minja.”  Einnig skal hér bent á skipulagsreglugerð 

400/1998 þar sem segir að “Skylt er að fram fari fornleifaskráning áður en gengið er frá 

skipulagi ...” og samráð skuli haft við Þjóðminjasafnið (nú Fornleifavernd ríkisins) um slíka 

skráningu.  

 

5.2. Myndræn framsetning  samráðsferlis 

Neðangreind mynd sýnir á myndrænan hátt það samráðsferli þegar framkvæmdaraðili og/eða 

hönnuður vilja vinna með menningarminjar í skipulagi.   

 

Mynd 20 Samráðsferli hagsmunaaðila vegna skipulagsvinnu kringum menningarminjar (Hjördís 
Sigurðardóttir, 2008)                      
          
 

Til að komast að því hvort lokið hafi verið við fornleifaskráningu á skipulagssvæði þarf 

hönnuður að snúa sér til skipulagsfulltrúa eða Fornleifaverndar ríkisins.   Skipulags- og/eða 

byggingafulltrúi hefur í flestum tilvikum samráð við Fornleifavernd.  Eins og myndin hér að 

ofan sýnir er gerður greinarmunur á fornleifum og friðlýstum fornleifum en ástæðan er sú að 

þær síðarnefndu hafa meiri friðhelgi og stefna yfirvalda að raska þeim og nærliggjandi svæði 

ekki.  
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6. Sögulegar staðreyndir tengdar Kapelluhrauni 
 

6.1. Hraunið og gamla þjóðleiðin -Alfaraleið 

Hraunflákinn fyrir sunnan Hafnafjörð á upptök sín í Undirhlíðum og rann  þaðan í sjó fram. 

(Kristján Eldjárn,1955-1956)  Í  daglegu tali var það  nefnt Bruninn, nema neðsti hluti þess 

Kapelluhraun. Talið er að það hafi  runnið eftir að land byggðist eða um 1151, enda eru til 

heimildir um að það hafi kallast Nýahraun.     

 

 
Mynd 21 Jarðfræðikort af svæðinu sem sýnir hraunlög gert í tengslum við hönnun álvers.  Kapelluhraun 
er merkt Ka á myndinni. (Gert af Swiss Aluminium fyrir Isal 1966) 
 

Jónatan Garðarsson (tölvupóstur, 30. mars 2009) segir að um eitt úfnasta apalhraun landsins  

hafi verið að ræða og því verið hinn mesti farartálmi á leið suður með sjó.  Gerir hann það að 

tilgátu sinni að Kaþólska kirkjan hafi lagt mikla áherslu á fiskneyslu vegna föstu fyrir jól og 

páska og því hafi verið nauðsynlegt að ryðja greiða götu í gegnum hraunið til að hægt væri að 

sækja „gull í greypar ægis“ suður með sjó.  Þessi gamla þjóðbraut nefnist Alfaraleið og er 

talin haf verið gerð um 1200, notuð allt fram til ársins 1905-1907 þegar bílvegur var lagður. 
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Mynd 22 Séð í vestur eftir alfaraleið og kapellan norðan við hana.  Nánast eini hluti leiðarinnar  
sem eftir er óraskaður og greinilegur.  (Hjördís Sigurðardóttir, 2008) 

 

 
Mynd 23  Gönguleiðakort um Hraunin vestan Hafnarfjarða, sýnir gamlar leiðir  sem brotnar 
 rauðar línur. Rauður hringur er settur utan um Kapelluna við Alfaraleið. (Lovísa Ásbjörns- 
dóttir, 1997)   
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6.2. Kapella heilagrar Barböru 

Kristján Eldjárn (1955-1956,6) skrifaði; „ Fast við veginn sjávarmegin, um miðja vegu milli 

hraunjaðra, er mannvirki, sem kallað er Kapellan, og dregur neðsti hluti hins gamla Nýja-

hrauns nafn af henni á síðustu tímum.“   Samkvæmt skrifum Kristjáns var kapellan  hlaðinn 

flötum hraunhellum, næstum jöfn á allar hliðar og talin hafa verið með þaki, annað hvort 

hlaðið saman í topp með hellum eða  uppreft og tyrft.    

 

   
Mynd 24 Kapellan óhreyfð,  útsýni austur yfir Kapelluhraun.  (Kristján Eldjárn 1950)   
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Mynd 25  Skissa eftir Kristján Eldjárn sem sýnir grunnflöt kapellunnar.  (Kristján Eldjárn, 1955-1956) 

 
Kristján Eldjárn ásamt aðstoðarmönnum  rannsakaði Kapelluna árið 1950.  Merkasti gripurinn 

sem fannst var höggmynd af Heilagri Barböru og  er lýst svo;  

 ..telgd úr grágulum leirsteini, aðeins efri hluti eða vel niður fyrir mitti, fannst í 

þremur hlutum, sem auðvelt var að fella saman.  Myndin sem nú er aðeins 3,3 cm 

á hæð hefur líklega verið um 5,5 cm. heilt.  Það er haglega telgt, andlitið nokkuð 

máð, hármikið og hrokkið og nær niður á herðar og sveigur um yfir ennið.  

Barbara er í flegnum kjól, aðskornum í mitti, barmurinn hvelfdur, kjóllinn í 

miklum fellingum neðan beltis.  Hún grípur hægri hendi í kjólinn, og sést, að hann 

er ermalangur.  Skikkju slegna hefur hún yfir um axlir, og fellur hún með stórum 

mjúkum fellingum í bak.  Í vinstri hendi heldur Barbara á einkunn sinni, turninum, 

og hvílir hann við vinstri öxl og vinstri vanga hennar....(Kritján Eldjárn, 1955-

1956, 11-12)  
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Kristján Eldjárn efar ekki að líkneskið sé frá kaþólskum tíma sem gefur til kynna að kapellan 

sé það einnig.  Einnig telur hann líklegt að vegurinn hafi verið lagður yfir nýlegt og 

óhugvekjandi hraunið og því hafi verið gott að heita á Heilaga Barböru í háska af eldi, 

húsbruna sprengingum og þess háttar því hún var verndari stórskotaliðs.  Kristján varpar því 

fram; „Mundi hún því ekki eins hafa dugað vel gegn háska af völdum jarðelds og 

hraunbruna?“ (Kristján Eldjárn 1955-1956, 15).  Því leiðir hann líkum að því að Kapella 

Heilagrar Barböru hafi staðið þarna sem helgihús og jafnvel sæluhús þeirra sem um veginn 

fóru, jafnvel frá því hann var lagður.  

 

   
Mynd 26 Stækkuð mynd af líkenski heilagrar Barböru sem fannst í kapellunni, séð framan og aftan 
frá. (Kristján Eldjárn 1950) 
 

Valdimar Örn Vilhjálmsson (1982) leiðir líkum að uppruna líkneskisins í skrifum sínum.  

Hann kemst að því að mestar líkur séu á að styttan sé Hollensk að uppruna nánar tiltekið frá 

borginni Utrecht.  Skrif hans styðja þá tilgátu Kristjáns Eldjárns að styttan sé frá því fyrir 

siðaskipti eða frá 15. öld. 

 

Þessar fornminjar voru lýstar friðhelgar með 20 m helgunarsvæði árið 1950 en þær voru 

endurhlaðnar fljótlega eftir að rannsóknum á þeim lauk. (Katrín Gunnarsdóttir, Byggðasafni 

Hafnarfjarðar,  tölvupóstur, 25. apríl 2009) 



27 
 

6.3. Saga heilagrar Barböru 

Í kaþólskum sið eru dýrlingar gjarnan þeir sem dóu píslavættisdauða.  Svo var einnig með 

Heilaga Barböru. (Sigurveig Guðmundsdóttir, 1981)  Hún var dóttir Dóskorusar kaupmanns í 

Nikomedíu á dögum Maximinusar.   Nikomedia er þar sem nú er Izmid í Tyrklandi.  Sagan 

segir frá viljasterkri, sjálfstæðri konu  sem reis gegn ofurvaldi  heiðins föður síns 300 e. Krist.  

Samkvæmt rómverskri  venju og lögum hafði faðirinn öll ráð barna í hendi sér, jafnvel líf 

þeirra.  Barbara gerði ekki aðeins uppreisn gegn föður sínum heldur gegn rómverskum 

yfirvöldum.  Hugrekki og kjarkur hennar var óbilandi og bar hinar hörðustu píslir eins og 

hraustasta hetja.  Sagan segir að hún hafi verið lokuð inni í turni og að lokum höggvin af 

föður sínum með nafn Krists á vörunum.  Rétt eftir að faðirinn hafði myrt dóttur sína laust 

eldingu í hann svo að ekkert varð eftir nema askan. Bænhús var reist í minningu Barböru þar 

sem hún var grafin.   

 

Samkvæmt skrifum Steinunnar Kristjánsdóttur á vef Hugvísindastofnunar HÍ (2007, 3 kafli, 3. 

málsgrein)  segir að hér á landi hafi Barbara verið vinsæll dýrlingur allt til siðaskipta.  Einnig 

segir hún; 

 Þótt heilög Barbara sé nú lítt þekkt á Íslandi gegnir hún víða miklu hlutverki. 

Hún þoldi píslir elds og því er hún tilbeðin til að varnar gegn eldingum og 

hitasótt og er sérstakur verndari málmbræðslumanna. Hún mun einnig þykja góð 

til fyrirbæna vitavörðum, arkitektum, múrurum og byggingamönnum, þá er hún 

líka verndari jarðfræðinga og námuverkamanna.  

  
Mynd 27 Kapellan eins og hún lítur út í dag og eftirlíking af líkneski heilagrar Barböru í stækkaðri mynd, 
gerð af  Walter Mellmann myndhöggvara 1981.  (Hjördís Sigurðardóttir, 2008) 
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Fyrir tilstilli Torfa Ólafssonar formanns félags kaþólskra leikmanna með aðstoð þýsku 

menningarstöðvar Kaþólsku kirkjunnar var eftirmynd af líkneskinu gerð 1981 af  Walter 

Mellmann og sett upp í kapellunni 4 desember sama ár.  (Sigurveig Guðmundsdóttir, 1981) 

 

6.4. Efnistaka og álversframkvæmdir 

Á árunum um eða eftir 1960 var stórum hluta hraunsins í kringum kapelluna mokað upp og 

því ekið í burtu í vegaframkvæmdir og húsgrunna.  (Jónatan Garðarsson, tölvupóstur,  30. 

mars 2009). Við það eyðilagðist að stórum hluta hin gamla alfaraleið en endanlega var gengið 

frá henni á svæðinu þegar framkvæmdir við álverið hófust um 1967.  Fyrir hálfgert kraftaverk 

bjargaðist kapellan sjálf og smá hluti þjóðleiðarinnar við hana en menn höfðu í 

framkvæmdunum raskað nærsvæði kapellunnar þrátt fyrir friðlýsingu.   Á mynd 28 má sjá að 

efnistökusvæðið sést sem dekkri flötur á myndinni. 

 
 

 
Mynd 28 Loftmynd af svæðinu tekin fyrir 1969. Kapellan er innan rauða hringsins. (Alcan á.á.) 
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6.5. Alcan í Straumsvík 

Eftir viðræður Íslensku Ríkisstjórnarinnar við Svissneska fyrirtækið Alusuisse  var Íslenska 

Álfélgið hf  (ISAL) stofnað árið 1967 og framkvæmdir við byggingu álvers í Straumsvík 

hófust (Alcan, á.á).   Þremur árum síðar, árið 1970 hófst framleiðsla í verksmiðjunni, 33 þús. 

tonn/ári.   Síðan var verksmiðjan stækkuð fjórum sinnum fram til ársins 1980,  þegar öðrum 

kerskál var bætt við.  Var þá framleiðslugetan 100.000 tonn/ári.  Á árunum 1995-1997var 

þriðji skálinn byggður en þá var framleiðslugetan þá komin upp í 163.000 tonn/ári en með 

tæknilegri framþróun hefur hún aukist í 180.000 tonnum/ári sem hún er í dag.  Í dag er ISAL 

hluti af Rio Tinto Alcan sem er fjölþjóðlegt fyrirtæki og einn stærsti álframleiðandi heims.   

Starfsmenn fyrirtækisins eru um 460 talsins og tilheyra fjölda fagstétta.  

Árið 2002 var undirbúin áætlun um frekari stækkun álversins (Óafur Teitur Guðnason, 

munnleg heimild, 3. apríl 2009).  Bæta átti við það tveimur kerskálum sunnan við núverandi 

skála.   Þessi áætlun var felld úr gildi með íbúakosningu í um deiliskipulag í Hafnarfirði í maí 

2007.  Í dag er unnið að aukinni framleiðslugetu með bættri tækni auk þess sem lögð hefur 

verið áhersla á að draga úr loftmengun.   

 

   
Mynd 29 og 30 Framkvæmdir við byggingu Álversins í Straumsvík á árunum 1967—1969.  (Alcan á.á.) 
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7. Umhverfi og líðan fólks 
 

Aukinn áhugi á samspili mannsins og umhverfisins  hefur ýtt undir rannsóknir og umræðu.   

Kaplan R. og Kaplan S. (1982) skrifuðu um það hvernig maðurinn hefur frá upphafi vega, 

viðhaldið næmni eða eðlisávísun  fyrir umhverfinu sem jafnframt  hefur áhrif á líðan hans.   

Ein frumþörf mannsins er tilfinningin um öryggi í hálflokuðu rými eða bakland með sýn yfir 

nærsvæði sitt.   Samkvæmt skrifum þeirra er maðurinn ómeðvitað að vakta umhverfi sitt og 

þar með hefur hann í eðli sínu þörf fyrir ákveðinn fjölbreytileika.   Sem vitsmunaveru er 

manninum mikilvægt að hafa val.  En ofgnótt áreitis til langs tíma getur hins vegar valdið 

sterituáhrifum sem kallar á þörf fyrir umhverfi til hvíldar.  Samkvæmt skrifum Kaplan R., 

Kaplan S. og Robert L. Ryan (1998) er náttúrlegt umhverfi utan venjubundins erils talið 

ákjósanlegt til endurheimtar andlegri orku, þ.e. þau ýta undir vellíðan og virkni fólks.  En 

samkvæmt skrifum þeirra líta þau svo á að náttúra í borgarumhverfi  nái yfir alla græna þekju, 

hvort heldur manngerða eða ekki.   

 

Kaplan R. og Kaplan S. (1982) settu fram kenningu um fjóra grundvallar eiginleika sem staðir 

þyrftu að hafa til að geta veitt fólki slökun og endurnæringu.  Þeir eru fjölbreytileiki, 

samhengi, læsileiki og dulúð.  Laura E Jackson (2002)  hefur fjallað um samband 

borgarskipulags og heilsufars.  Hún segir að í heildina litið sé lykilatriði fyrir heilsu fólks að 

hafa aðgang að náttúrulegu umhverfi hvort heldur sem á sjónrænan hátt eða líkamlegan hátt.  

 

 

8. Mikilvægar breytur í landslagshönnun 

8.1. Almennt 

Simon Bell (1993) fjallar um sjónræna þætti sem eru mikilvægir í landslagshönnun og 

hvernig mismunandi útfærslur á þessum þáttum geta haft mismundi áhrif á fólk.  Þess vegna 

er rökrétt að skilgreina þessa þætti sem breytur.   Þær eru form og mynstur, litir, áferð, ljós og 

skuggi og tími.  Í úthugsaðri landslagshönnun er þessum þáttum komið þannig fyrir að þær 

kalla fram þau áhrif á fólk sem hönnuðurinn hefur skilgreint í markmiðum sínum. 
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8.2. Form og mynstur 

Grunnformin eru ferhyrningur, hringur og þríhyrningur. (Helena Guttormsdóttir, 2007).  Hið 

manngerða form, ferningurinn, er það grunnform sem vart finnst í náttúrunni.  Það kallar á 

tilfinningu fyrir stöðugleika og öryggi en með tímanum aflagast það og öðlast lífrænni 

birtingarmynd.  Hringurinn kallar á tilfinningu sem tengist hreyfingu og hefur gjarnan verið 

notaður til að brjóta upp regluna.   Þríhyrningur sem vísar upp hefur verið tengdur t.d. við  

guðlega hluti, samanber heilaga þrenningu.   Kleiner  (2009) segir að þrenning og 

þríhyrningsform í myndlist sé mjög þekkt í myndfleti sérstaklega í trúarlegum myndum 

endurreisnartímans.    

 

Í skapandi vinnu má sækja innblástur í hvað sem er.  Þegar menningaminjar eru skráðar niður, 

skissar rannsóknaraðili upp mynd af formi þeirra og staðsetning og stærð er skráð  niður, auk 

annarra viðeigandi upplýsinga s.s um notkun, aldur o.fl.  

 

 

 
Mynd 31 Rannsóknarskissa af fornminjum í Reykjadal í Borgarfirði.  (Elín Ósk Hreiðarsdóttir og  
Orri Vésteinsson 2001) 
 

Á mynd 31 sem sýnir mismunandi lögun tófta,  flestar af útihúsum. Þessar myndir eru upp úr 

fornleifa-skráningarskýrslu fyrir Borgarfjörð norðan Skarðsheiðar, hefti III, nánar tiltekið í 

kringum Kleppjárnsreyki.   Það er áhugavert að nýta þessi form áfram sem kveikju að sköpun, 

sér í lagi ef fyrirhuguð er slík vinna á viðkomandi svæði.  Það er eitthvað fallegt við þessa 

blöndu af hinu manngerða ferhyrnda formi sem með tímanum hefur fengið náttúrlega lögun.  

Endurtekning eða samsetning þessara forma má nota til að skapa áhugavert mynstur.  
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Teikningar eftir Daniel Bruun í bókinni, Íslenskt Þjóðlíf í 1000 ár, (1987) sem höfundur 

teiknaði  árið 1896 eru margar áhugaverðar og geta hæglega virkað sem kveikjur að hönnun 

með nýjum áherslum.  Mynd 32 sýnir teikningar af fjárréttum  á suðurlandi og dæmigerðu 

sunnlensku seli.  Formin eru hringur og blanda af hring, geirum og ferhyrningum.  

 

 

 
Mynd 32 Teikningar eftir Daniel Bruun af fjárréttum  á suðurlandi og dæmigerðu sunnlensku seli. 

 

Mynstur má sækja meira ofan í svörðinn s.s. í hleðsluhefðina.  Mynd 33 eftir  Daniel Bruun 

(1987) sýnir hleðslu úr klömbruhnaus, t.v. og strengjum, t.h.  Mjög áhugavert væri að sjá 

þetta mynstur notað í öðrum efnivið, t.d. stáli, áli, gleri eða steypu.   

 

 

 
Mynd 33 Teikningar eftir Daniel Bruun af klömbruhnaus og strengjum. 

 
Mynd 34 sýnir endurtekningu forms í landinu.  Verkið nefnist „wave field“ eða „ölduvöllur“ 

gert af Lin Studio.  Áhugavert væri að sjá hvernig endurtekning forms eða mynsturs sem á 

rætur að rekja tilmenningarminja kæmi út í nútíma hönnun, t.d. það sem sýnt er hér að ofan 

n.  
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. 

  
Mynd 34 Wave field“ á haskólasvæði í Michigan USA, eftir Maya Lin  

 
 

8.3. Litir 

Simon Bell (1993) fjallar um það hvernig landslag á hverjum stað hefur takmarkaðan 

litafjölda og gefur þeim ákveðin sérkenni.  Þessi sérkenni má nota sem „litaspjald/litapallettu“  

við litaval mannvirkja eða gróðurs.  Eftir því hvað markmið hönnuðarins er má nota litina til 

að ná fram ákveðnum áhrifum, t.d. sýnast mannvirki slitin frá jörðu ef þau eru í ljósbláum 

tónum.  Litir í náttúrunni birtast oft í nokkrum tónum eða liggja samhliða í litrófinu.  Við 

hönnun er vert að íhuga það að litir geta haft sálræn áhrif, t.d. sýnast rauður, appelsínugulur 

og gulur standa nær áhorfandanum en hann er í raun, en bláir og grænir sýnast hörfa. 

 

Á myndinni 35 sést hvernig ljósið í stéttinni og súlunni framundan virðist hálfgert á lofti 

(Amidion , 2001).   Þannig nær hönnuður að tengja mannvirkið óbeint við himininn.  Ljósblái 

tónninn ýtir eflaust undir þá upplifun.  Á mynd 36 sést hvernig grasið er markvisst sett saman 

í tegundalegu tilliti með jarðlitatóna í huga til þess að tengja saman umhverfi byggingar og 

víðáttumikla náttúru í kring.  
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Notkun andstæðra lita er þekkt aðferð til að draga fram hluti án þess að þeir stingi í stúf við 

umhverfi sitt.  Litir í efnivið, hvort heldur steypu, plasti, gleri málmum eða náttúrulegum efni 

s.s. gróðri eða steinum geta undirstrikað hluti sem menn vilja draga fram.   

 

  
Mynd 35 og 36  Blái liturinn tengir himinn og jörð.   Gróðurlitirnir  fella húsið að umhverfi sínu.  

 

8.4. Áferð 

Segja má að áferð hafi eitthvað að gera með áþreifanleika en stundum er áferð um 

staðfræðilega hluti (Amidon, 2004).   Í báðum tilfellum varðar hugtakið, áferð, hina 

meðvituðu skynjun á yfirborði.   „Krítíski“ þátturinn í þessu samhengi er skalinn.  Á mynd 37 

í garðinum „Childrens‘s pound and play“  í San Diego US eftir Peter Walker, er skalinn stór 

með tilliti til áferðar þar sem kúptar gróðureyjar mynda mynstur á yfirborði.  

 

Simon Bell (1993) ræðir um breytuna,   fjölda.  Áferð hefur með fjölda að gera þegar horft er 

á hana í stærri skala. Til dæmis getur stakur hlaðinn veggur illa birst sem sannfærandi heild 

nema aðrar línur styðji hann í umhverfinu.  Í landslagi þar sem ákveðnir hlutir t.d. minjar, 

mynda línur, punkta, form eða annað slíkt í yfirborðinu mætti draga þær fram með svipaðri 

endurtekningu eða með annars konar nálgun efnislega og færa  þær þannig í meiri tengsl við 

umhverfi sitt með tilliti þess skala.  Dæmi um nálgun með þessum hætti eru setpallarnir í 

minjagarðinum að Hofstöðum í Garðabæ eftir Ragnhildi Skarphéðinsdóttur.   Manngerðir 

hlutir í landslaginu geta virst  frekar aðskotahlutir ef ekkert styður þá í umhverfinu.  
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Mynd 37 „Childrens‘s pound and play“  í San Diego US eftir Peter Walker 

 

8.5. Ljós og skuggi 

Simon Bell (1993) ræðir um mikilvægi ljóssins í hönnun en taka þarf tillit til þess frá 

náttúrunnar hendi í formi umliggjandi sólarljóss og sólargangsins en einnig hinnar tilbúnu 

beinu lýsingar með möguleikum á mismunandi styrk, stefnu o. fl.  Náttúrlegt ljós inniheldur 

allar sýnilegar bylgjulengdir og birtingarmyndir lita og forma hluta í umhverfinu eru háðar 

ljósinu sem á þá fellur.  Gæði ljóss er háð styrkleikanum og hreinleika andrúmsloftsins.  Með 

tilbúnu ljósi er unnt að stjórna útkomunni meðvitað.  Stefna ljóss á landslag eða hluti hefur 

mikil áhrif.   Simon Bell (1993) ræðir um fjórar megin gerðir af lýsingu; Hliðarlýsingu, 

baklýsingu, framlýsingu og ofanlýsingu.   Hliðarlýst ljós dregur þrívíddarlandslag upp, því 

eru austur og vestur hliðar yfirleitt hliðarlýstar hluta úr degi og verður við það mjög áhrifaríkt.  

Baklýsing, þ.e. þegar áhorfandi horfir í átt að sól en horfir á hlut í skugga,  dregur fram 

smáatriðin í umhverfinu.  Framlýsing, þ.e. þegar áhorfandinn er með sólina í bakið, lætur 

umhverfi virðast flatara þar sem við slíka lýsingu er lítið um skugga en þar sem lýsingin er 

sterk standa smáatriðin uppúr. Ofanlýsing fær hluti til að varpa skuggum undir sig en ekki til 

hliðanna.  Jane Amidon (2001,12), segir „máttur ljóssins felst í tilvist myrkursins“. Hún segir 

einnig að í garðhönnun sé ljós notað í tvennum tilgangi, í stuttu máli; annars vegar til að draga 

fram form arkitektúrsins og hins vegar til að upplýsa áhorfandann.   
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Mynd 38 Verk úr áli eftir Arnald Schram.   Rýmistilfinning felst í skuggavarpi grindverks. (Alcan, 2009) 

8.6.  Tíminn 

Landslagsarkitektar tala gjarnan um fjórðu víddina, það er tímann.  Allt breytist með tíma, 

ekkert stendur í stað, því þarf hönnunin að taka mið af þeirri staðreynd.  Simon Bell (1993) 

fjallar um tímann sem sé markaður af náttúrulegu hringferli lífs í heiminum og að árstíðirnar 

séu ein af okkar mikilvægustu tímaeiningum.  Hröðustu breytingar náttúrunnar eiga sér stað 

sökum veðurfars, skýjafar breytir ljósmagni og vindkviða kemur trjákrónu eða vatnsyfirborði 

af stað. Æviskeið eru oft notuð til tímamælinga. Skordýr lifa í örfáa daga eða vikur meðan tré 

geta orðið mörg hundruð ára. Svo hár aldur hefur mikil áhrif á manninn og getur veitt 

tilfinningu fyrir varanleika og stöðugleika. Gamlar minjar kalla fram sömu tilfinningar. 

 

Menningarminjar sem höfðu áður að geyma manngert form, ferninga eða vel afmarkaða 

hringi  hafa í tímans rás aflagast og fengið lífrænni sýn.  Í þessu sambandi má vísa í teikningar 

af fornleifum í kafla 8.2.  Allt lifandi breytist með tíma til að mynda gróður.  Mynd 39 er úr 

garði þar sem unnið er markvisst með þessa fjórðu vídd, tímann, birtuna og árstíðirnar. 

Garðurinn er í Barcelona og heitir „Centre del Poblenou Park”, hannaður Jean Nouvel. Um er 

að ræða hverfi sem nefnist 22@ og var áður fremur óhreint iðnaðarsvæði með blandaðri 

íbúabyggð en hefur nú verið skipulagður fyrir hreinan iðnað og að hluta íbúðir.  
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Mynd 39 Lifandi veggur í „Centre del Poblenou Park” er í Barcelona, hannaður af Jean Nouvel (Hjördís 
Sigurðardóttir, 2008) 
 
 

9. Niðurstöður 

9.1. Niðurstöður greiningavinnu 

9.1.1 Sjónræn greining, rýmis- og sjónlínugreining 

 
Við gerð vinnugagna við sjónræna greiningu voru notaðar  lágflugsloftmyndir  í eigu 

Hafnarfjarðarbæjar.  Við greininguna var  merkt inn á þær, kennileiti, heildir, jaðrar og línur 

bæði út frá rýni í myndirnar og upplifun af vettvang.  Einnig var greint rými og sjónlínur út 

frá einum punkti, kapellunni sjálfri.   

 

Á næstu síðu er sýnd yfirlitsmynd af niðurstöðum sjónrænnar greiningar (með hliðsjón af  

Lynch, 1960) en síðan er fjallað um hvern þátt fyrir sig og honum lýst með ljósmyndum sem 

höfundur tóka á vettvangi.  Að síðustu eru rýmis- og sjónlínugreiningu lýst með ljósmyndum.



41 
 

Yfirlitsmynd með niðurstöðum sjónrænnar greiningar með hliðsjón af Kevin Linch – Greind eru kennileiti, heildir, jaðrar og línur  

 

  
 M.kv. ca. 1:5000 
 



42 
 

Kennileiti 

 
 

    
Súrálshráefnisturnarnir,  rauðu og hvítu,  eru mjög sterkt kennileiti á sjónrænan hátt.  Minjar við aðkomusvæðið að álverinu eru veik kennileiti  

en andstæður þess gamla og nýja grípa augað. Gerði, gamalt býli í hraunjaðrinum til vesturs, er veikt kennileiti þar sem það sést ekki nema úr 

vestri og illa tengt við nærumhverfið.  Álverið sjálft getur talist kennileiti,  það sést alstaðar langt að, en jafnframt virkar það sem jaðar.  

Kapellan er tvímælalaust kennileiti en fremur ógreinileg í umhverfinu þar sem hún fellur inn í gráma þess.  Rafamagnslínumastrið og vatns-

geymirinn yfir borholunni eru vel sýnileg en efnis- og litafræðilega séu þessi fyrirbæri lágstemmd en formfræðilega ákveðin í  flötu landslaginu.  
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Heildir 

 

      

Svæðið skiptist gróflega í 6 heildir eftir yfirbragði  og stemmingu.   Heild 1 er aðkomusvæðið að álverinu, snyrtilegt og manngert þar sem skrif-

stofubygging, bílastæði, listaverk og tré einkenna umhverfið.  Heild 2 er ílöng landmótun sem afmarkast af girðingu á lóðarmörkum og álverinu 

en ólík áferð og form landmótunarinnar undirstrika lengd álversins. Heild 3 er ræma af hraunjaðri Kapelluhrauns vestast á athugunarsvæðinu en 

um merkilega heild er að ræða í jarðfræði- og sögulegu tilliti.   „Andi staðar“  er í  hraunjaðrinum næst Gerði.  Heild 4 eru kofar 

dúfnavinafélagsins ásamt nærumhverfi þeirra.   Heild 5  er langstærst og hefur mest áhrif á sjónrænan hátt;  nánast allt svæðið gengt álverinu 

sunnan Reykjanesbrautar að mörkum geymslusvæðisins.  Svæðið ber sterkan keim af námu, þjappað hraungjall og ýtuför, stöku hraunhólar eða 

uppýttar hrúgur hér og þar.   Heild 6 einkennist af  röskuðum hraunjaðri austast á athugunarsvæðinu og uppgrónu eldra hraunlagi. 
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Jaðrar 

 
 

     

Stærsti jaðarinn og áhrifamesti er álverið sjálft sem jafnframt er kennileiti.  Jaðarsvæðin sem fela í sér anda staðar og tilbreytingu fyrir augað og 

sálina eru þrjú.  Fyrst ber að nefna veikan jaðar við aðkomusvæðið að álverinu, strandlínuna. Svæðið kallar fram sterka nærveru Straumsvíkur, 

lífríkisins þar og menningarminja en er illa tengt við aðkomusvæðið.  Jaðarsvæðið sem umlykur að hluta hraunbrúnina að vestan (heild 3)  felur í 

sér anda staðar.  Ef búinn yrði til jaðar í framhaldi af honum myndi þessi heild verða skarpari á sjónrænan hátt.  Hraunjaðarinn  austan megin á 

svæðinu er greinilegur ef horft er á hann frá Reykjanesbraut úr norðaustri en hann er mjög raskaður með slóðum eftir farartæki á marga vegu. 
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Línur 

  
 

      
 

 
Línur á svæðinu eru að miklu leiti  myndaðar með vegum eða slóðum.    Langoftast er um beinar línur að ræða, allar manngerðar, en þær gefa 

illa til kynna hver tilgangur þeirra er eða hvert þær leiða augað.   Þó má segja að á tveimur stöðum hafi verið um ákveðna fókuspunkta að 

ræða; annars vegar gatan heim aðkomusvæðinu en hún leiðir augað að skrifstofubyggingunni og súrálsgeymunum og hins vegar 

malarvegurinn sem kemur í sveig frá Gerði yfir á hraunbrúnina, þá blasa kofar dúfnavinafélagsins við með álverið í baksýn, óvænt og 

skemmtileg sýn.  Línur sem liggja endilangt eftir svæðinu undirstrika lengd álversins og svæðisins í heild. 
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Rýmis og sjónlínugreining út frá einum punkti, Kapellunni.  Sjá texta með myndunum á næstu síðu. 
 
 

       Norður           

                  ca.1:500.000 
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Ljósmyndirnar lýsa útsýni frá Kapellunni í fjórar höfuðáttir.  Hraunhóllinn sem undir henni 

stendur er stakur og besti útsýnisstaðurinn á svæðinu.  Ekkert byrgir sýn út í víðernið nema 

álverið til norðurs.    Í heildina litið er rýmismyndun nánast enginn á athugunarsvæðinu 

utan þess sem lýst hefur verið um jaðarsvæðin.  Þar má upplifa ákveðið bakland. 

 

Til austurs sést yfir hið raskaða hraun og byggðin í Hafnarfirði í fjarska.   Til suðurs sést 

vegkantur og uppmokaður malarkantur við lóðarmörk álversins.  Í fjarska  til suðurs er 

fjallahringur.  Til vesturs er víðsýnt, Reykjanesbraut sést næst athugunarsvæðinu en fer 

síðan niður í lægð fjær og sést ekki, uppgróin hraun  eru sýnileg í fjarska og fjallið Keilir í 

suðvestur.   Engir sérstakir fókuspunktar eru sýnilegir á nærsvæðinu, þó er eftirtektarvert 

að skilti Alcan á álverinu er nákvæmlega gengt kapellunni. 

 
 

9.2. Tillaga til úrbóta 

9.2.1  Markmið 

Markmiðið er að tillagan  hafa sterka vísun í sögu og minjar umhverfissins.  Auk þess er 

tekið mið af niðurstöðum greiningarvinnunnar og varða eftirfarandi þætti; 

 

Kennileiti 

1. Að gera Kapellu Heilagrar Barböru að sterkara kennileiti 

2. Með sjónrænum útfærslum þarf að brjóta upp lengd álversins og tengja það við 

landslagið á lóð þess og skapa þannig meiri heilleika í yfirbragði milli heildar 2 og 

5.  Með þessu er mögulegt að draga úr einkennum þess sem ágengu kennileiti í 

umhverfinu. 

3. Með því að leggja til að gerð yrði  skýr samgönguleið að Gerði og styrkja þannig 

aðgengi að þessu kennileiti og hraunbrúninni sem bærinn hvílir við eru skapaðir 

augljósari möguleikar á því að njóta anda staðarins sem þarna má skynja.  

Nauðsynlegt væri að tengja samgöngukerfi milli þessa jaðarsvæðis og þess sem lýst 

er við aðkomusvæði álversins. 
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4. Að styrkja mannvirkin sem bera raflínur og vatnsgeyma fyrir álverið, ómissandi 

þætti bæði fyrir rekstur þess og nútímamanninn sem slíkan.  Þannig er stefnt að því 

að styrkja enn frekar rafamagnsmastrið og vatnsborholugeyminn sem kennileiti. 

 Þrjú sterk kennileiti á lóð álversins til suðurs, kapellan, rafamagnsmastrið og 

vatnsgeymirinn.  Mætti hugsa sér vísun í þrenningu. 

Heildir 

1. Að leggja til að stuðlað sé að betri tengslum milli  heildar 1, aðkomusvæðis 

álversins og jaðars náttúru- og minjasvæðisins vestan við það t.d. með stígakerfi 

2. Að beita sjónrænum aðferðum til að ná fram tengslum milli heildar 2 og 5, þ.e. frá 

álverinu og suður. 

3. Að skapa skarpari skil á milli  heilda 3 og 4 og með því móti styrkja sjónrænt 

þennan afgang sem eftir er af hrauninu á vesturkanti þess. 

4. Að leggja til að vernda gróið yfirborð eldra hraunsins sem liggur að 

kapelluhrauninu  að austan og að stuðlað sé að skipulagi sem felur í sér skýrar 

leiðir, hvar er ætlast til að fara um. 

Jaðrar 

1. Með skýrum samgönguleiðum getur hin manngerða heild 1, aðkomusvæðið að 

álverinu, runnið saman við náttúrusvæði-og menningarminjar í nágreninu og 

skapað spennandi tækifæri fyrir starfsmenn og samfélagið. 

2. Með því að búa til jaðar milli heildar 3 og 4 með einhverjum hætti og með  því móti 

hefði heild 3 meira upplýsandi gildi og virkaði sem áminning um námuvinnslu á 

svæðinu. 

3. Með landmótun vestan við austari hraunjaðarinn  myndi skapast bakland fyrir hann 

og með henni myndi raskaða brúnin ekki verða eins áberandi Gróður í sárum hans 

gæti virkað sem brú yfir í hina manngerðu landmótun á sjónrænan hátt.   

Línur 

1. Að reyna eins og kostur er að draga úr línum sem liggja stífar endilangt eftir 

svæðinu og undirstrika enn frekar lengd álversins.  Línur þvert á álverið kalla fram 

andstæða tilfinningu fyrir þessu stóra hús.    

2. Stígar og götur um svæði í heild 5 þurfa að skapa fókuspunkta sem vekja spennu, 

gleði og dulúð.  Beinar línur gegnum allt svæðið þurfa að hafa skýran tilgang. 
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Rými, sjónlínur, fókuspunktar 

1. Með landmótun í heild 5, í skala sem er í jafnvægi við álverið, á að skapa 

rýmistilfinningu.  Með rúmtaki skapast sjónrænar hindranir og um leið 

fókuspunktar. 

2. Kapella heilagrar Barböru þarf að spila stórt hlutverk sem fókuspunktur og 

hraunhóllin sem undir henni stendur sem stærsta núverandi rúmtakið á stóru svæði. 

 

Fjölbreytileiki, dulúð, læsileiki og heilleiki  

1. Rúmtak þarf að staðsetja með það að markmiði að skapa fjölbreytileika og dulúð en 

um leið fela í sér óbeint upplýsingagildi.   

3. Sterk kennileiti eiga að kalla fram öryggistilfinningu og auka læsileika svæðisins 

þrátt fyrir sjónrænar hindranir vegna landmótunar. 

4. Yfirbragð á öllu svæðinu þarf að kalla fram tilfinningu fyrir heilleika og fléttu út í 

samfélagið.  
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9.2.2 Tillaga  

Myndirnar hér sýna núverandi ástand og hugmyndafræði tillögunnar   „Leiðir sem fanga“. 
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Tillagan tekur mið af niðurstöðum greiningarvinnunnar auk þess sem þarfir mannsins eru 

hafðar að leiðarljósi.  Innblástur er sóttur í þrjá megin þætti; söguna, trúarbrögðin og 

fornminjarnar.  

 

„Leiðir sem fanga“ er mynstur sem sýnir hinar fornu gönguleiðir í hraununum sem fólk og 

hestar  byrjuðu að móta fljótlega eftir að land byggðist og voru notaðar allt fram á 20. öld.  

Alfaraleiðin er ein þeirra sem er að stórum hluta glötuð vegna framkvæmda á miðri 20. öld 

en það er leiðin sem liðast um þak og veggi syðsta kerskálans.  Mynstrinu er ætlað að 

tvinna saman álverinu og nærsvæði þess og um leið skapa sjónræna heild.  Rauði liturinn 

og mynstrið vísar  einnig í blóðið sem rann vegna píslar Barböru en breyttist síðan í 

guðavef sem saga hennar spann.  Rauði liturinn sameinar lit Riotinto málmbræðslunnar, 

rauða lit hollenska fánans þaðan sem styttan er og rauða lit tyrkneska fánans en þaðan var 

Barbara í lifanda lífi. 

 

„Kennileitin þrjú – þrenningin“  Með litum og lýsingu er lagt til að hin þrjú kennileiti á 

lóðinni; Kapella Heilagrar Barböru, vatnsgeymirinn og rafamagnsmastrið myndi þrenningu 

sem alltaf er upplýst.   Með þessu er verið að vísa í þarfir nútímamannsins  sem honum er 

ómissandi  og algjörlega sjálfsagt; ljós, vatn og andans auður en hið síðastnefnda vill 

stundum gleymast. 

 

Landmótun og tjarnir  sækja form sitt í hraunhellurnar sem Kristján Eldjárn skissaði upp 

við rannsóknaruppgröft á kapellu Heilagrar Barböru.  Landmótuninni er ætlað að skapa 

rými, fókuspunkta og skapa meira jafnvægi á móti stærð álversins. 

 

„Fugl og fiskur“  Þar sem athugunarsvæðið er vart „fugl né fiskur „ í óbreyttri mynd er 

lagt til að halda í starfssemi dúfnavinafélagsins enda dúfur tákn um frið.  Lagt er til að raða 

fuglahúsum upp í óljósum skilum milli  námusvæðisins og hraunjaðarsins sem eftir er 

vestan við svæðið  (milli heildar 4 og 3)  og skapa þannig jaðar sem styrkir heildarsvip 

þessa afgangs af hrauninu .  Í hinum tilbúnu tjörnum gæti verið fiskur til að auðga svæðið 

meira lífi. 
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Göngu- og hjólastígar liðast um svæðið þannig að svæðið virkar sem stór grænn gangur og 

getur öðlast tilgang sem hluta af græna neti höfuðborgarsvæðisins.  Lagt er til að göng 

verði gerð undir Reykjanesbraut sem greiðir leið gangandi og hjólandi vegfarenda. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Kapella Heilagrar Barböru verður að sannfærandi kennileiti  með áberandi lýsingu sem 

líkist englabaug en þykkir englabaugar eru eitt einkenni ikon mynda en slíkar myndir eru 

algengar af heilagri Barböru.   Form burðarvirkisins gæti verið vísun í einkunn Barböru, 

turn með þrem gluggum.  Áberandi kennileiti tryggja að fólk finnur til öryggis og svæðið 

verður læsilegra en ella.  Landslaginu á svæðinu er ætlað að vera upplífgandi en búa 

jafnframt yfir eilítilli dulúð sem hæfir nálægð minjanna.  Landmótun skapar rými og setur 

landformið í skala sem hæfir álverinu en vatnið hefur róandi áhrif.  Lagt er til að litur 

bygginganna kallist á við himininn, sjóinn og vatnið, í blágráum tónum.  „Leiðir sem 

fanga“ – rauðu  „borðarnir“ er lykilþáttur í tillögunni.  Þeir sameina bygginguna og 

nærumhverfið og hafa því í för með sér meiri heilleika, en þeim er einnig ætlað að skapa 

óvænta og glaðlega stemmingu.  Rauðleitar  breiður í grasinu gætu verið úr samskonar efni 

og notað er á íþróttasvæðum , einskonar gúmmíyfirborð (t.d. EPDM úr endurunnum 

hjólbörðum).   Með lifandi gróðurvegg eins og fjallað var um í kafla 8.6  í tengslum við 

breytuna „tímann“ væri hægt að umbylta ásýnd bygginga eins og álversins.  Grindur/vírar 

fyrir klifurplöntur gætu sótt innblástur í mynstur hleðsluhefðarinnar. 
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10. Umræður/skil 
 

Fyrir utan viðfangsefnið að tengja saman nýtt og gamalt, var ekki síst krefjandi að vinna 

með og tengja saman álversbygginguna sem er um 880 m löng og Kapelluna sem er um 4-

5m2 að innanmáli.  Þessi mannvirki eru enn fremur afar ólík með tilliti til efniviðar, áferðar 

og lita.  Eins og staðan er í dag er ekið í gegnum svæðið á mikilli ferð þannig að form og 

mynstur þurftu að vera útfærð miðað við það. 

 

Það kom á óvart við leit að heimildum  á sviði nútíma-landslagshönnunar með sögulega 

skírskotun, hvað um er að ræða óplægðan akur, sér í lagi þegar kemur að stór-

iðjustarfssemi eða iðnaði almennt.   Hins vegar vakti verkefnið yfirleitt áhuga allra sem til 

var leitað. 

 

Munnlegar heimildir  eru  talsvert notaðar í verkefninu þar sem  upplýsingar liggja ekki 

fyrir í  rannsóknaniðurstöðum eða bókaformi.  En þar sem viðmælendur  fjölluðu um sitt 

starfssvið eða hluti er vörðuðu þeirra áhugasvið telur höfundur að um fá vafaatriði sé að 

ræða. 

 

Af verkum íslenskra landslagshönnuða sem höfundur kynnti sér og fjallaði um má draga þá 

ályktun að lítið sé um notkun skærra lita eða tilbúinna manngerðra efna hér á landi.  

Algengt er að hönnuðir skírskoti í söguna með hefðbundnum efnivið t.d. náttúruefnum.   Í 

landslagshönnun  Schwartz og Libeskind er gengið langt í litum og ögrandi formum, verk 

sem vekja fólk af anda hversdagsleikans og , að mati höfundar, vekja spurningar.  Þar af 

leiðandi verða verkin virk í upplýsingamiðlun og upplifun. 

 

Fjallað var um græna netið í víðum skilningi og aðgengi almennings að rýmum í 

nærumhverfinu sem geta  gefið fólki tækifæri til að „hlaða batteríin“.   Höfundur telur að 

umræða um slík málefni varði alla og slík rými geti tvinnað saman ólíkri landnotkun.  Hinn 

almenni borgari ver stórum hluta tímans síns í vinnu eða skóla og því væri eðlilegt að 
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áhersla væri lögð á gæði nærumhverfis þeirra staða eða að opin svæði væri í nágreninu til 

útiveru og hvíldar.  Nauðsynlegt er að afmarka ýmiskonar iðnað en höfundur telur að 

einsleikinn og grái liturinn þurfi ekki endilega að vera nauðsynlegur í iðnaðarhverfum.  Í 

þessu sambandi væri það framfaramál að fyrirtæki leggðu sitt af mörkum til að gera græna 

netið enn betra í sína þágu og samfélagsins. 

Höfundur  telur að um sé að ræða fremur ungt rannsóknarsvið þegar kemur að samspili 

milli líðan mannsins og umhverfisins sem hann dvelur í.  Áhersla hafi fremur legið í að 

skoða ýmis frávik í lífsmynstri mannsins fremur en hið venjubundna.  Sérstaklega telur 

höfundur að samspil iðnaðarumhverfis og líðan þeirra sem þar vinna, sem gjarnan eru 

karlmenn, hafi lítið eða ekkert verið skoðað.  Því væri slíkt samspil tilvalið rannsóknarefni. 

Reynt hefur verið að tvinna saman þráðum ólíkra sviða innan umhverfishönnunar; 

sálfræðilegum þáttum og sögulegum miðlunarmöguleikum og nútímalegri nálgun í 

hönnun.   Með því var verið að leita leiða til að „komast upp úr hjólförunum“ og vekja fólk 

til umhugsunar um nýja sýn og nýjar lausnir á málum. 

Sólborg Una Pálsdóttir  hjá fornleifavernd (munnleg heimild, apríl 2009) segir að 

athugunarsvæðið og nágrenni þess sé oft tekið sem dæmi um svæði þar sem margt hefur 

farið úrskeiðis er lítur að minjavörslu.   Því væri svæðið kjörinn vettvangur til að bæta fyrir 

verk fortíðar og skila því í betra ástandi til komandi kynslóða .  Í ljósi staðardagskrár 21 hjá 

Hafnarfjarðarbæ sem boðar „Förum vel með“ og þátttöku Alcan í vinnu á sviði 

samfélagsábyrgðar gætu aðilar verið samstíga í slíkri vinnu.  

Það er skemmtileg tilviljun að núna er staddur á landinu Robert Mull prófessor við London 

Metropolitan University á vegum Opna Listaháskólans.  (Sigrún Birgisdóttir fagstjóri 

arkitektanáms LHÍ, tölvupóstur 4. maí 2009)  Hann ætlar að flytja erindi sem ber heitið  

„Duty of Care“  en rannsóknar-  og hönnunarverkefni hans hafa fjallað um 

samfélagsábyrgð og arkitektúr;  Hvernig arkitektar og hönnuðir þurfa að vinna með og taka 

þátt í félagslegri, stjórnsýslulegri og efnahagslegri uppbyggingu í samfélaginu til þess að 

hafa sem mest áhrif. 
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11. Ályktanir/lokaorð 

Mjög spennandi tímar eru framundan þegar menn standa á krossgötum uppgjörs fyrri tíma 

og nýrrar sýnar á framtíðina.   Höfundur telur  að lykillinn að „betri tíð með blóm í haga“ 

tengist því að horfa fordómalaust á verkefni fortíðar og læra af þeim,  rýna í eðli okkar, 

miðla og upplýsa og finna síðan mátt fegurðarinnar og gleðinnar í túlkun mikilvægra 

upplýsinga.  Því ættu sóknarfæri að felast í landslagshönnun sem vefur saman 

menningarminjum og nútímalegri nálgun  til að mæta þörfum mannsins.  Svarið við 

rannsóknarspurningu verkefnisins „Geta nýtt og gamalt,  staðið saman sem andstæður en 

um leið skapað sterka heild, styrkt hvort annað, hvoru tveggja sem hluti af 

menningararfleifð“ er já og jafnframt sé um sóknarfæri að ræða fyrir alla. 

 

Verkefnið hefur veitt höfundi innblástur og opnað sýn til framtíðar  á samfélag sem lætur 

sig varða þarfir mannsins fyrir fagurfræðilega vel heppnuðu umhverfi sem  jafnframt er 

notadrjúgt og tæknilega vel útfært. 
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