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MotivatioN

Island står overfor et stort vendepunkt i øjeblikket. Landets regering 
og økonomi står overfor historiens største udfordringer og det kan 
være svært at se det positive i landets og folkets fremtid.  Min moti-
vation for projekt er at se muligheder og potentialer i landets situa-
tion, og hvordan man i form af arkitektur og service kan udnytte de 
fantastiske naturressourcer der er til stede til det bedste. Med dette 
menes både at arbejde med naturvenlige og energirigtig løsnin-
ger, men også at forøge turismen i landet, da dette er et erhverv 
i stor stigning. Det kan styrke den økonomiske situation i landet og 
bidrage til at vise den specielle karakter naturen kan byde på og 
inspirere verden.
Derfor vil jeg fokusere på muligheder for at bidrage i positiv retning, 
med udviklingen af et turistcenter på et unikt område, hvor det kan 
forøge turismen til hele regionen, året rundt. På samme tid skal byg-
ningen kunne passe ind i landskabet og være et godt eksempel på 
bærerdygtig byggeri i islandsk kontekst.

1.1 Projektet

Selve stedet er allerede et af Islands mest attraktive vandfaldområder, 
men har indtil nu kun tilbudt minimal service for besøgende. Kommunen 
har forslået at dette sted kunne komme i betragtning som udviklingsom-
råde til turistservice, hvilket jeg har valgt at designe et forslag til. Selve 
bygherren har defineret, hvilke funktioner bygningen skal indeholde; 
Restaurant inklusiv en souvenirbutik, museum og toiletfaciliteter. Samti-
dig er alle relationer til naturen og udsynet meget vigtige, eftersom det 
er omgivelserne, gæsterne kommer for at se.
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Bebyggelsen i området er meget spredt, hvilket skyldes, at byg-
gestedet er en del af en privat ejet grund, der er naturbeskyttet 
af lovrammen omkring bevaringsværdige steder på island. Ejeren 
af grunden har givet tilladelse til videre udvikling af et turistcenter, 
og har videregivet rettighederne til at bygge på stedet til en lokal 
bygherre. Bygherren skal derfor planlægge brugen af stedet og 
søge diverse tilladelser og investorer til projektet. Denne proces har 
været i gang i mange år, og han har på nuværende tidspunkt al-
lerede installeret en mindre butik på stedet, der har givet et pænt 
afkast gennem tiderne, men dog giver et tydeligt billede af, at 
den ikke kan bære den aktuelle efterspørgsel på faciliteter.  Selve 
projektet skal økonomisk finansieres af at søge fonde, støtter og 
investorer i projektet og derfor er hele udviklingsfasen svær. Der 
er lavet beregninger på indtjeningsmuligheder til at opretholde 
videre drift efter bygningen er opført. I den forbindelse er det 
vigtigt at de besøgende benytter de funktioner i bygningen, der 
giver indkomster. Derfor skal de betalende funktioner i bygningen 
være placeret og udformet, så de appelerer til de besøgende, så 
indtægter fra restauranten, souvenirbutikken, museet og toiletfa-
ciliteterne gør det muligt at opretholde et højt serviceniveau og 
samtidig sikre overskud. 
Denne rapport og bygningsforslaget er et bud på, hvordan stedet 
kan udformes, hvilket vil kunne hjælpe hele processen med ind-
samling af fonde i gang og bringe det et skridt tættere på at blive 
realiseret.

1.2 bygherreN 

brugereN
Hovedbrugeren af bygningen vil være turister, både udenlandske og 
islandske, på samme tid skal bygningen tilføre nyt erhverv til det lokale 
samfund samt forøge deres interesse for naturperlen. De fleste turister på 
Island kommer fra Europa og Amerika, desuden er interessen fra Asien 
steget med årerne, primært på grund af deres store interesse for Nordlys. 
Dette resulterer i en meget international bred brugergruppe. Island har 
i sin tid været et dyrt land at besøge, hvilket har resulteret i, at turisterne 
mest var familiefolk eller ældre. Efter krakket af den islandske økonomi er 
situationen blevet anderledes, med billige transportmuligheder og faldet 
af den islandske krone, hvilket resulterer i, at det er rigtigt mange unge, 
der rejser dertil. Dermed er brugergruppen beregnet til at være praktisk 
taget alle aldersgrupper. Området er forholdsvist langt inde i landet, 
hvorfor der ikke er nogle offentlige transportmuligheder. Dette medvirker, 
at alle turister kommer dertil i bil eller med planlagte turistbusser. Så hver 
bruger skal transporteres i lang tid for at se dette område, hvilket forøger 
kravet til stedet og nødvendigheden til service, hvilket projektet forventes 
at blive en del af.
Som en ekstra bruger kommer også de lokale beboere, der kan forventes 
at benytte spise- og indkøbsmuligheder i et vist omfang
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iNtro | iSlaNd

Island er en ø placeret midt ud i det nordlig Atlanterhav. Øen er geologisk 
set relativt ungt, og den er placeret lige midt på skillelinjen mellem den nord-
amerikanske den europæiske kontinentalplade. Denne placering betyder, 
at øen er meget geologisk aktiv med mange vulkaner og stor foranderlighed 
og variation i landskabet.

Alt det tilsammen har medvirket til at Island er en perle for turister og specielt 
for naturentusiaster. Dermed har turisme i flere hundrede år været en stor 
del af landets erhverv sammen med fiskeindustrien, og den forventes kun 
at blive større sammen med den hurtige og billigere transport til Amerika og 
Europa.
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iSlaNd ligger MelleM bred-
degrader 63° | 67° N,  og 
læNgdegrader 25° | 13° W.

iSlaNd er deN 18. StørSte ø i 
verdeNhele laNdet er: 103,000 kM2 

hvoraf 62.7% iS tuNdra

Søer og glechere 
dækker 14.3%; og 
kuN 23% er bevokSet

befolkNiNg: 318,452

hovedStad

(og deN StørSte by)  
reykjavík - 200.000 iNdbygger

er NuMMer 17 SoM det MeSt udvik-
lede laNd i verdeN [by the uNited 
NatioNS' huMaN develoPMeNt 
iNdex] og det fjerde MeSt Produk-
tive laNd Par iNdbygger

udeN et Militær og Militær 
beSkyttelSe.

befolkNiNgtæthed 3,1 
iNdbygger / kM2

boSættelSe år oMkriNg 874 e.kr
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Islandsk arkitekturhistorie spænder ikke mere end ca 1000 år tilbage 
i tiden. De ældste vidnesbyrd om bopæle findes blandt andet inde 
i lavahuler (også dem der ligger i området). Dér findes stadig rester 
af knogler fra får, som har været deres primære kødspise samt flere 
former for våben og smykker. I hulerne kan man også stadig se sten-
opsætninger, der er stablet som en form for rumdelere og inventar. 
Da lavahulerne var beboet, var selve lavaen stadig varm, hvilket 
gjorde stedet til et oplagt hjem for de nytilkomne. Der er også tegn 
på, at en del af lavafloden stadig løb i bunden af hulen, da folk flyt-
tede ind. Derudover var lavastenenes luftholdige struktur med til at 
isolere hulerne og gøre dem nemmere at holde varme om vinteren. 
[http://www.extremeiceland.is/]
I folkehistorierne fortælles det, at hele kysten på Island var dækket 

med træer. I takt med menneskets indvandring er mange af træerne 
dog forsvundet - antagelig for at blive brugt som byggematerialer til 
huse og både og som følge af brande. Den gamle islandske byggehi-
storie er ikke i særligt stor grad alment kendt. Der findes beviser for byg-
geriet af Torfbær (græstørvshuse) allerede fra omkring 1100-tallet, og 
mange mener, at denne byggemetode blev brugt langt før denne tid. 
Denne måde at bygge huse på er enestående i verden, men desværre 
ikke fuldt undersøgt. [ http://www.thjodminjasafn.is/] Græstørvshuse 
blev normalt bygget som en gruppe af huse, der var bygget med hver 
sit formål og funkton, og dernæst forbundet af et gangforløb. Denne 
byggestil har ændret sig igennem årene i takt med stil og behov, samt 
tilgængelighed af materialer på stedet og der er derfor nogen forskel 
på huse, alt efter hvorfra på Island de stammer. Som set på billederne 

1.3 iSlaNdSk byggekultur 

Ill: 02 Rester fra den tid lavahulerne var beboet ILL: 03 Indvendig konstruktion Ill: 04 Opstablede bygningsmure
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var de enten opbygget med opstablede stenmure op til halv 
væghøjde med tagkonstruktion af træ eller også var de, som of-
test, bygget som bindingsværkskonstruktioner af træ med græs på 
taget. Der er blevet fundet ruiner af en gammel by i Reykholt (der 
ligger ca. 10 km vest for byggegrunden). Disse huse havde en me-
get kort levetid og behøvede meget vedligeholdelse eftersom de 
var bygget af forgængelige naturmaterialer. Derfor er arkitekturhi-
storiske levn på Island oftest gået tilbage til naturen og forsvundet 
helt. Det var først i 1800-tallet, at købmænd fra Denmark ankom 
til Island og begyndte at bygge hele konstruktioner og huse ud 
af træ. I visse tilfælde blev materialer og nogle gange hele huse 
sejlet over havet for at blive opført på Island. Dette foregik for det 
meste i de store havnebyer, som for eksempel Reykjavik.

Det var først i 1900-tallet, at man begyndte at anvende blandingsmate-
rialer af sten, så som beton, på Island. Den udvikling har dog nærmest 
taget helt over på de 100 år. I dag er langt de fleste nye huse bygget af 
beton, og der er placeret mange cementproduktionsvirksomheder på 
Island, som udnytter den lette tilgang til sand og sten. Dette er nu om 
dage den billigste og mest tilgængelige løsning, da trævæksten på Is-
land ikke er stor nok til at understøtte byggesektoren.[ http://mennta.hi.is]
[ Gömul timburhús s:11]
Man kan betragte at islandsk arkitektur, helt fra begyndelsen, har været 
så bærerdygtig og naturligt opbygget som overhovedet muligt. Man 
brugte altid lokale materialer, hvor man nærmest byggede ud af land-
skabet omkring sig, og husene er helt af sig selv gået tilbage i naturens 
kredsløb og er forsvundet. Ofte blev naturen og konteksten udnyttet til 

ILL: 05 Sten og jord som ydervæg ILL: 06 halmisolation i indvendigt loft
ILL: 07 Man opbyggede huse med interne 
gange imellem
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iSlaNdSk byggekultur 
ill: 08

ILL: 10

ill: 09

ill: 11
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med blev den islandske byggestil ikke udviklet videre i den bærerdygtige 
retning i mange år, selvom det ser ud til, at den er ved at vende tilbage 
og blive den største udfordring i fremtiden. Fokus bliver større på at bruge 
lokale materialer og skåne naturen i så stor som muligt. Der er allerede 
blevet lavet nogle bærerdygtige forskningsprojekter på Island, hvor man 
har prøvet at anvende de gamle historiske materialer og metoder igen, 
iblandet med ny teknik og viden. Et eksempel er et projekt fra 2006, der 
hedder Sesseljuhúsi, hvilket er et socialt hjem til handicappede, hvor det 
bærerdygtige koncept er brugt efter den svenske arkitekt Varis Bokal-
ders (se gennemgang af projektet i afsnittet om Bæredygtighed på side 
XXXX). [http://www.sesseljuhus.is]
Igennem historien kan man se en udvikling, hvor man er gået fra at bo 
i naturens bolig til at bo i industriens bolig. I starten boede beboerne i 
lavahuler, hvor eneste menneskelige islæt var simple indretninger af sten. 
Derfra flyttede boligen ud i landskabet, hvor man dog stadig benyttede 

fulde ved at bygge bygningerne ned i jorden, ind i en bakke eller 
op af skrænter for at spare på materialer og opnå god isolering 
mod vind og kulde. Naturmaterialer blev også brugt til at forbedre 
bygningerne. Tørv, fåreuld, halm og mudder blev således brugt til at 
isolere og tætne bygningerne. I historien findes der også eksempler, 
hvor man brugte fosterhinde i vinduer inden man fik mulighed for at 
bruge glas. På denne måde er det klart, at man brugte de materia-
ler, der var umiddelbart tilgængelige. [ http://www.thjodminjasafn.
is/] Selve byggekunsten at stable stenene og arbejdsmetoderne 
med at opbygge vægge og tage var et stort og anerkendt hånd-
arbejde i sin tid. I dag er der meget få personer der har forstand på, 
hvordan de gamle byggemetoder skal udføres bedst muligt.
I takt med udviklingen af nye materialer og produktionsmetoder 
gik arkitekturen hurtigt i retning af, hvad der var økonomisk bedst 
samt mest holdbart i forhold til vedligeholdelse og levealder. Der-

ILL: 12 Bygningerne er vendt tilbage til naturen iill: 13 ILL: 14 gammel bygning er ved at forenes med naturen
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sig af naturens fordele til at bygge huse. Man anvendte lokale lettil-
gængelige materialer og brugte landskabet direkte i bygningernes 
konstruktion. I moderne tid er afstanden til naturen og landskabet 
dog blevet større og større i takt med industrialiseringens gennem-
brud. Nu om dage er de fleste bygninger placeret på nivellerede 
marker, hvor huset så rejser sig op fra jorden i materialer der er 
massefremstillet på fabrikker i ind- og udland. Men fremtiden ser ud 
til at byde på en sammensmeltning af de gamle og nye metoder. 
Hensynet til miljøet og naturen er igen blevet vigtigt, både ud fra et 
økonomisk perspektiv, med stigende priser på udenlandske varer 
og transport, men også med et menneskeligt perspektiv. Man er 
begyndt at respektere naturen mere gennem de seneste år. Både 
som en del af verdenssamfundet, med fokus på klimaet såvel som 
den økonomiske værdi i at have en uspoleret og ren natur som 
tiltrækningskraft. Men også som et nationalt fænomen, hvor det at 
bygge i pagt med naturen ses som et tegn på respekt for sin natio-
nale identitet, i en tid hvor mange har revalueret tilværelsen efter 
den økonomiske krise.
Fremtidens byggeri på Island kan dermed tage afsæt i de seneste 
års store forandringer i samfundet, så man i fremtiden har større 
fokus på respekten for sit lands traditioner og natur. Dette sker selv-
følgelig ikke ved at ignorere industrielle fremskridt, der kan medvirke 
til mere holdbare og funktionelle bygninger, men ved en sammen-
smeltning, hvor historien ikke bliver glemt, men derimod brugt til at 
skabe bedre rum at leve i.

ill: 15
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1.4 byggeforholdeNe 

borgarfjordur

De generelle byggekrav og forhold på Island er noget forskellige 
fra Danmark. Der er flere naturlige faktorer, der spiller afgørende 
ind. For det første er vejrforholdene som regel mere ekstreme om 
vinteren, igennem historien falder der ofte meget sne og sneen 
kan blive liggende i lang tid, samtidig med at vindforholdene kan 
være mere ekstreme. Den største faktor der skiller sig ud fra den 
danske kontekst er nok den vulkanaske aktivitet, der resulterer i 
mange jordskælv året rundt, og man siger, at et stort jordskælv 
hvert femte år er meget normalt. Senest i februar måned 2011 
kom der tre dage med over 500 jordskælv lige ved Langjökull, kun 
få km væk fra byggestedet. Det største var på 4,2 og ellers var 
de fleste under 3 på Richter skalaen. Jordskælvsrisikoen betyder 
at bygninger på over 10 etager er meget sjældne, da der stilles 
meget høje byggereglementskrav til dem. Den Islandske bygge-
standard tager udgangspunkt i den danske standard i de fleste 
tilfælde, men med tilføjelser i forhold til ovenstående emner. Byg-
ningen skal derfor følge de islandske byggestandarder, der hvor 
de adskiller sig fra de danske.

Hvis man i Danmark sidestiller smuk udsigt med høj ejendoms-
værdi, så kan man nærmest konkludere, at stort set alle islandske 
bygninger burde ligge i højværdiområder, da de fleste steder 
byder på storslået natur og udsynsmuligheder til gletchere, bjerge, 
floder, hav og himmel. Og der er da også områder, hvor folk be-
taler en stor pris for udsynet, hvis det er kombineret med en god 
placering i forhold til funktionerne i nærområdet. Med begrebet 
flot udsigt, kan det være nødvendigt at klargøre, at der ikke blot 
er tale om udsynet til naturen og bjergene. Et andet kendetegn 
ved oplevelsen af Island er, at udsynet til himlen kan give utrolige 

oplevelser. Himmelen fylder meget på Island, med de lange afstande 
og store uforstyrrede vidder, uden afskærmende træer og bygninger 
alle vegne. Den kan stråle af diverse farver hele døgnet rund. Både med 
dansende nordlys, måneskin eller storslået stjernehimmel om natten og 
blå åben himmel med dramatiske høje skyer, der er påvirket af bjergerne 
eller fuldstændig gemmer på landskabet med et tungt mørkt tæppe af 
skyer eller regn. Desuden betyder den høje breddegrad, at solned- og 
opgange varer lige så lang tid på dagen som dags- og nattehimmel. 
Dette Giver en utrolig variation i lyset, både inde i bygninger, uden for 
bygninger og som baggrund til bygninger.  Mange, især udlændinge, 
kommenterer, ved rejser til Island, deres oplevelse af den store himmel. 
De lange uforstyrrede afstande på Island har også betydning for ople-
velsen af naturen i forhold til menneskeskabte objekter, der oftest kan ses 
på mange kilometers afstand. Dette har stor betydning for al arkitektur i 
landet, da den ofte bliver en stor del af landskabet, hvilket i forbindelse 
med dette projekt er særdeles vigtigt, i og med at oplevelsen af naturen 
er hele grundlaget for at opføre en bygning.
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Forslaget til bygningen ved Hraunfossar skal ses som et eksempel på 
kommunens ønsker om at forøge serviceniveauet for turister på Vest 
Island, og dermed forøge turismen i området. I efterfølgende tekster 
er der taget udgangspunkt i to rapporter om turisme, henholdsvis 
på Island i 2010 og status på turismen i Vest Island.
Turisme er igennem årene blevet et meget stort erhverv på Island 
og er en guldgrube for staten samt arbejdslivet. Desværre er dette 
stadig til dels undervurderet i mange kommuner, eftersom indbyg-
gerne har svært ved at sætte sig ind i, hvad naturen kan tilbyde 
udefrakommende, der ikke er vant til at opleve den i dagligdagen. 
Heldigvis er det ved at komme i betragtning i de fleste landsdele, 
men det kan klart forbedres endnu mere. 
I 2010 er der registreret 495.000 udenlandske turister på Island, 

hvilket også viser en stigning på i gennemsnit 5,3 % hvert år de sidste 
10 år (s5.ferdathjonusta a Island i marts 2011). På grafer over turisternes 
besøgstider kan man se, hvordan langt størstedelen af disse kommer i 
perioden fra maj til september. For at kunne skabe stabile indtægter og 
arbejdspladser er det derfor et klart ønske fra erhvervet, at man får for-
længet turistsæsonen til at dække større dele af året. Dette kræver, at 
flere servicefunktioner til rejsende holdes åbne året rundt, hvor mange 
af dem på nuværende tidspunkt ikke kan tjene nok til at holde helårså-
bent. Det er også tilfældet i Borgarfjördur. Det vil derfor være en klar 
målsætning, at bygningen ved Hraunfossar skal tilbyde faciliteter, der 
gør den i stand til at tiltrække besøgende året rundt.
De landsdele hvor der er blevet arbejdet mest med service for turismen 
er tydeligvis Syd- og Nord Island. Dette er vurderet i forhold til turisters 

1.4.1 ProjektgruNdlag

ill: 16 ill: 17
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overnatninger i diverse områder. Vest Island viser sig kun at stå for 9 
% af overnatningerne i forhold til det samlede antal overnatninger 
på Island. Og størstedelen af disse overnatninger består af islæn-
dinge, der benytter de store sommerhusområder i regionen. Ser 
man på udenlandske turister er tallet nede på 3 % af de samlede 
overnatninger på Island. 
I området ved Húsafell og Reykholt var det kun 9,8 % af de besø-
gende, der valgte at have minimum én overnatning i området. 
Dette er langt under, hvad det burde være, når man tænker på 
alle de forskellige aktiviteter og naturperler der er i dette om-
råde. En stor del af grunden til dette kan formodentlig tilskrives de 
meget begrænsede servicefaciliteter der møder de besøgende. 
Når man sammenligner med de mere turistbesøgte landsdele er 

Borgarfjördur bagud, når det gælder muligheder for forplejning, indkøb 
og restauranter, hvor den ellers er i top hvad angår naturperler, historisk 
interessante områder, aktiviteter og gode vejrforhold. Således er der i 
vinterhalvåret ingen forplejningssteder øst for Borgarnes, der har regel-
mæssigt åbent. Dette bevirker ikke blot et fald i besøgende, men også 
at lokalsamfundet mister en vigtig indtægtskilde, da turisterne forlader 
området uden at gøre brug af nogle af de tilbud, der ellers ville kunne 
skabe arbejdspladser. 
En dybdegående undersøgelse af turismen i området findes ikke i rap-
porterne, men den Islandske turistinformation for Vest Island har lavet en 
undersøgelse, der viser, at der via de bestilte turistrejser kommer 80.000 
mennesker på Hraunfossar over sommerperioden. Derudover vurderes 
det at det samlede besøgstal ligger omkring 120.000 - 150.000 besøgen-

ill: 18
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de over hele året, når man medregner Islændinge og udenlandske 
turister i private biler. Den nye bygnings funktioner vil indledende 
især rette sig imod at imødegå turister fra de bestilte turistrejser, 
da disse besøgende er den mest pålidelige indtægtskilde. Det er 
derfor essentielt at servicere denne gruppe. Det sekundære mål er 
at tiltrække Islændinge og selvkørende turister, for på den måde at 
udvide det økonomiske grundlag. Alt afhængig af succesen med 
den første byggefase kan det derfor være hensigtsmæssigt, at give 
mulighed for en fremtidig udvidelse af bygningen. 
Ved udvidelse af servicefunktionerne i naturturistområderne på 
Island viser erfaringer, at det er essentielt allerede tidligt i udviklings-
fasen, at tage højde for de negative påvirkninger den store tilstrøm-
ning af turister kan få på naturen. Man har desværre alt for mange 
eksempler på store naturattraktioner, som for eksempel Gullfoss og 

Geysir, hvor områderne ikke er planlagte godt nok, så de bliver tiltrådte 
og fyldt med skrald. Og når skaden først er sket, kan disse ødelæggelser 
tage rigtigt mange år at få bragt tilbage til den naturlige tilstand. 

Området blev fredet i 1987 (se bilag A). Dette indebærer 4 regelsæt, 
der kort forklaret siger:
1. Opbygning af enhver struktur eller bygning og ændringer på jord-
overfladelaget kræver en tilladelse fra Miljøorganisationen.  
2. Færden i området er tilladt for alle, såfremt god omsorg for naturen 
bliver efterlevet. 
3. Al off-road trafik og trafik indenfor markerede områder er forbudt. 
4. Al form for ødelæggelse og ændringer på vegetation i området samt 
forstyrrelse af dyreliv og de geologiske formationer er forbudt.

Der skal søges tilladelse om fritagelse fra disse regler ved Miljøorganisa-
tionen og alle parter, der kan have rettigheder over området.
For at udvikle området skal man derfor kunne argumentere klart for, 
hvorfor punkter i fredningen bør dispenseres. Derfor er det også essen-
tielt, at de værdier der er i naturområdet bevares og respekteres, så 
resultatet af projektet bliver, at det forstærker oplevelsen af området.
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ModerNe byggetekNik Skal koMbiNereS Med traditioNelle iSlaNdSke Me-
toder. MaN Skal drage Nytte af deN oMkriNgliggeNde Natur og deNS 
reSSourcer På eN reSPektfuld Måde, hvilket for ekSeMPel kaN koMMe til 
udtryk ved at lade bygNiNgeN beNytte Niveauer i koNtekSteN til at oPbygge 
iSolereNde jordlag oMkriNg bygNiNgeN. dette er både for at viSe reSPekt 
for traditioNelle byggeMetoder og for at falde i et Med NatureN. at 
reSPektere NatureN er Sågar et krav, for at MaN kaN få lov at bygge i det 
fredede oMråde.
bygNiNgeN Skal tiltrække turiSter til oMrådet for derigeNNeM at Styrke 
lokaloMrådet og Skabe arbejdSPladSer. det er væSeNtligt at Styrke Servi-
ceNiveauet for at oPNå dette, både i deN traditioNelle turiStSæSoN, SoM-
MereN, og oM viNtereN, hvor der NorMalt er få turiSter.

1.5 delkoNkluSioN | iNdledNiNg - Projektet
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overSkrift 1 uNderoverSkrift Citater Almindelig tekst

2. koNtekSt aNalySe 
Langjökull

Reykjavík

Hraunfossar

ill: 20
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Húsafell

Hraunfossar
Barnafoss

Byggegrund

Parkering
Barnafoss

Hraunfossar

Hallmundarhraun  | Lavestrommen

Húsafell

Reykjavík

Hvítá | Gletcherflod

Butik

Gå bro

Hallmundarhraun  | Lavestrommen
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2.1 lokatioN 
Byggegrunden er placeret langt inde i en fjord, der hedder Borgar-
fjörður, på Vestisland. Dette område er et gammelt aktivt vulkansk 
område, der senest var vulkansk aktivt for cirka 1000 år siden, og 
består hovedsageligt af en jordbund af gammelt lava. I området 
omkring byggegrunden er der fem gletchere samt diverse klitbjer-
ge. Samtidig ligger Vestislands største birkeskov og største fiskeom-
råde i nærheden.
5 km mod øst ligger Húsafell, et af de første turistserviceområder på 
Island, der igennem mange års udvikling er udviklet til omkring 500 
sommerhuse, stort campingområde, gæstehotel, udendørs svøm-
meland, golfbane og lille landingsbane. 15 km øst for Húsafell ligger 
Langjökull (langegletcher), hvor der er muligheder for at køre på 
sne hele året rundt. Alle disse attraktioner er meget brugte af island-

ILL:24 Húsafell golfbane ILL:25 Húsafell svømmehal ILL:26 Langjökull gletscher
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ske turister, og der er rigtigt mange, der kommer og nyder stedet om 
sommeren, især på grund af den passende afstand fra hovedstaden 
Reykjavík, der ligger 130 km væk. Fra Húsafell kan man køre 10 km mod 
nordøst, ind i landet, hvor man kommer til et område i lavastrømmen, 
hvor der er mange attraktive naturlig lavahuler, for eksempel Europas 
længste lavahule Surtshellir.
Den nærmeste by, Reykholt, ligger 10 km vest for bygningen og er 
et meget kendt historisk sted. Det er kendt for at have været bopæl 
for en kendt forfatter og figur i de islandske sagaer, Snorri Sturlusson. I 
Reykholt finder man ligeledes den første menneskeopbyggede varme 
badekilde, Snorralaug, fra 1817. Reykholt har altid været præstegård 
for området og der blev i 1996 bygget en stor ny kirke. Den er blevet 
et klart kendetegn for stedet. Byens funktioner, ud over kirken, er en lille 

Inde i Surtshellir lavahule Åbningen på Surtshellir ILL:27 Overview Reykholt
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overSkrift 1 uNderoverSkrift Citater Almindelig tekst

hverdagsvarebutik, et historisk museum, et stort hotel samt et stort 
drivhusområde, drevet af varme kilder. 5 km længere mod vest 
ligger den vandrigeste varme kilde i verden, Deildartunguhver, som 
også er meget attraktiv for turister. Hraunfossar er placeret 25 km fra 
den næststørste gletcher på Island, Langjökull. Fra den udspringer 
Hallmundarhraun, den største lavastrøm, der er dannet, siden Island 
blev beboet omkring år 900. Floden er op til 7 km bred og 52 km 
lang og blev dannet ved et vulkanudbrud der startede omkring år 
900. Floden størknede først endeligt ca. 200 år senere. [http://www.
eldgos.is/langjokull]

ILL:28 Snorralaug, Reykholt Deildatunguhver ILL:29 Fiskeområde nordøst for Hraunfossar
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Igennem lavafloden Hallmundarhraun, løber Vestislands største 
gletcherflod Hvítá. Denne store vandrige flod løber med en vand-
mængde på normalt 80 m3/s og kan under særlige forhold komme 
helt op på 500m3/s. 
Hraunfossars specielle karakter bliver dannet ved, at nedbør siver 
ned gennem lavalagene i lavastrømmen for siden at løbe ud i 
Hvítá som et grundvandsvandfald. Vandet bryder ved Hraunfossar 
(som betyder lavavandfald) frem under lavalagene på en stræk-
ning på 1 km. Vandet falder ned i åen i et stort antal vandstråler 
og vandfald mellem klipper og krat året rundt.  50 meter længere 
oppe ad floden er der et andet kendt vandfald, der hedder Barna-
foss (børnevandfald), dette vandfald er af en hel anden karakter 
end Harunfossar. Det ligger i selve floden, hvor den har gravet sig 

igennem laven og dannet en slank sprække, hvor vandet sprøjtes 
igennem med høj kraft. Vandfaldet har fået navn efter en vandre-
historie, der fortæller om 2 børn, der klatrede op på en naturskabt 
lavabro, der krydsede floden, hvorfra de faldt i vandet og drukne-
de. Dette fik børnenes mor til at sørge for at broen blev brudt ned, 
så der ikke kom flere til skade.
Begge områder er fascinerende for turister, både historien i forhold 
til den geografiske baggrund og de lokale historier, der knytter sig til 
stedet.

ILL:30 Barnafoss ILL:31 Hraunfossar Den nye bro over fden
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2.2 iNfraStruktur
Tilgængeligheden til stedet er udmærket efter Islandsk standard. 
I 90’erne blev hele vejen imellem Reykjavík og området asfalte-
ret. Overordnet set er det en stor ulempe, at der ikke går nogle 
offentlig transportmidler til området, men der er overvejelser om 
at en bus fra Reykjavík dagligt kunne transportere turister efter 
planlagte ruter til området, hvis der kommer mere service til ste-
det.  

Den eksisterende indkørsel til området er direkte fra hovedvejen. Indkørs-
len løber ud i en stor grusbelagt parkeringsplads, hvor der er plads til ca. 
4-5 busser samt 20 personbiler. Ved en videreudvikling af områdets tilbud 
til turister forventes kapaciteten at skulle hæves, så der bliver plads til 10 
busser og 55 personbiler.

ILL:32 Adkomst til område på en travl sommerdag
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2.3 toPografi og jordforhold
Konteksten er tydeligt opdelt i to dele på hver sin side af Hvítá. På 
nordsiden løber et forholdsvist fladt landskab af den gamle lava-
strøm i Hallmundarhraun. Lavaen er igennem tiden blevet groet til 
med lav beplantning, mest forskelligartet mos og lyng, hvilket giver 
lavaen et strålende liv af farver hele året rund, skiftende mellem 
sorte, hvide, grønne, brune, røde og gule nuancer. Der hvor Vandet 
løber ud i Hraunfossar er der dannet ekstra gode vilkår for beplant-
ning, hvilket resulterer i et buskads af lave birketræer, der dækker 
flodkanten. 
Sydsiden af Hvítá markerer en overgang til et stigende landskab, 
der danner en bakke på sydsiden af byggegrunden. Dette er 
derfor også kanten af den gamle lavaflod, så her består undergrun-
den hovedsageligt af jordlag, stadig iblandet lag af lava, der visse 
steder skyder op gennem overfladen. Overfladen er her primært 
grønt græs og islandsk birkeskov med grusstier imellem de forskellige 
udkigsposter.
Der er en markant kløft, der hedder Skolladalur (spøgelses dalen), 

0 100 20050 MetrarMælikvarði 1:5000

i bakkerne mod syd, hvilket har gamle historiske værdier. Derigennem 
løber hovedvejen til Húsafell.
Selve bygningen bliver placeret på sydsiden af Hvítá, på skrænten ned 
mod floden. Jordunderlaget er blødt mudder med en klitbund. Dette 
danner et grundlag for bygningens fundament og placering idet jorden 
er fleksibel for udgravning uden de store omkostninger af at fjerne klit el-
ler lava. Dog skal der tages hensyn til, at floden kan risikere at nedbryde 
kanten med tiden. Idet denne side er fuld af bevokset landskab giver 
det også mulighed for minimerede forstyrrelser på områdets naturlige 
udseende efter bygningens opførelse.

bePlaNtNiNg i 
laveN

MoS

iSlaNdSk birke 
Skov

ill:33 oMrådet Med 5 M højdekurver
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2.4 laNdMarkS og udSigtSMuligheder 
På de følgende sider er en gennemgang af den nuværende oplevelse af 
området ud fra otte udvalgte views. Både view - 2, 5 , 4 og 6 er allerede plan-
lagte udsynssteder. 

Reykjavík
1

Parkering
Barnafoss

Bro

Butik

Húsafell

Hraunfossar

5

2 3

4
6

7
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vieW 1

ved aNkoMSteN til oMrådet, er MaN ikke klar over hvilkeN oPlevelSe, MaN har i veNte. det MeSt iøjNefaldeNde 
MaN Ser ved aNkoMSteN, er deN Store lavaStrøM, der Strækker Sig oP Mod gletcherNe Mod øSt.
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vieW 2
jo tættere MaN koMMer hvítá, jo Mere bliver MaN klar over, at der Midt i det ellerS fredelige laNdSkab, 
er Mere eNd MaN førSt kuNNe Se. MaN bliver Mødt af lydeN fra deN kraftfulde gletcherflod, og Når MaN 
eNdelig Når freM til kaNteN af deN, får MaN udSyN over de MaNge vaNdfald der bryder freM uNder lavaeN og 
løber Ned i deN riveNde StrøM.
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vieW 3 deN NuværeNde ServiceydelSe, og eNeSte bygNiNger På oMrådet, er eN lille SouveNirbutik og toiletfaciliteter. 
dette er dog ikke udført, Så det PaSSer iNd i det ellerS SMukke laNdSkab.
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vieW 4

MaN bevæger Sig via gruSbelagte Stier ruNdt i oMrådet, hele tideN velvideNde oM deN kraftige flod der løber 
i buNdeN af deN lille dal, eNteN ved at Se deN ved de forSkellige udSigtSPuNkter, eller ved at høre deNS bruSeN i 
baggruNdeN.
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vieW 7 - Mod veSt - fra broeN vieW 6 - Mod øSt - barNafoSS
uNder højeN På SydSideN af 
byggegruNdeN SNæver flodeN 
iNd og bryder Med Stor kraft 
igeNNeM ved vaNdfaldet kaldet 
barNafoSS. her får MaN vir-
kelig forNeMMelSeN af flodeNS 
eNorMe kraft.
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eN bro går over deN riveNde flod til deN aNdeN bred. broeN 
er veludført, hvilket gør deN ellerS lidt NervePirreNde over-
gaNg Mere tryg. hvilket er væSeNtligt, Når MaN kigger Ned 
På vaNdet, der StrøMMer forbi i bølgeNde MøNStre uNder éN.

vieW 8- Mod veSt - broeN
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vieW 5
fra deN aNdeN Side af flodeN har MaN udSyN over både deN Nordlige og Sydlige flodbriNk ved 
hrauNfoSSar. i baggruNdeN fortSætter hvítá ud i horiSoNteN. her får MaN eNdelig det Store 
overblik over oMrådet, Med lavalaNdSkab, vaNdfald, flod og ikke MiNdSt hiMMeleN, der oM 
efterMiddageN bliver Præget af SoleN, der går Ned i horiSoNteN for eNdeN af flodeN.
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forNeMMe SkalaeN i laNdSkabet

ill: 40
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ill: 35 ill: 36 ill: 37

ill: 39ill: 38

2.5 oPlevelSe af oMrådet  
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Området er bestemt et sted der er interes-
sant at besøge i alle årstider vejr og lys for-
hold. Stedet kan skifte fuldstændig karakter, 
både i farve samt stemning, hvilket kan give 
helt forskellige oplevelser. I dette afsnit er 
det beskrevet, hvilke sanseoplevelser man 
kan opleve i området. Alle disse er med til 
at danne stedets identitet, og det er vigtigt 
at arbejde med samtlige sanselige indtryk, 
for at forstærke oplevelsen af stedet. 

ill: 34 de bygNiNger, der er Placeret i lavaStrøMMeN, ligger Nede i fordybNiNger eller MelleM lave træer, Så de ikke SPolerer SyNet af 
det StorSlåede NaturoMråde.
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Denne sans er klart den vigtigste sans i oplevelsen af om-
rådet og nok den mest dominerende, i og med at man 
nærmest kan glemme den farlige kraftige flod og larmen 
fra den ved at kigge på de elegante lyse vandfald der 
leger med lavakanten. Denne sans er nok også den der 
er mest forskelligartet i forhold til årstider og lysforhold. At 
kunne se, hvordan floden kan skifte farve fra at være isblå 
til at være hvid eller helt brun af ler. Samtidig skifter far-
verne i områdets flora drastisk karakter i forhold til årstider, 
som det kan ses på illustrationerne.  Dette skifte i oplevelsen 
af stedet gør, at man kan besøge stedet adskillige gange, 
og få en ny oplevelse hver gang. En ting der nemt bliver 
forvrænget, når man kun aktiverer synssansen fra toppen 
af skrænterne, er ens evne til at opfatte skalaen i området. 
Når floden ligger 15 m under én, forstår man ikke hvor stor 
den egentlig er. Derfor kan det være interessant at give 
besøgende bedre muligheder for at se floden tæt på, for 
på den måde at give en mulighed for bedre at forstå de 
store kræfter, der er til stede.

SyNSaNSeN

ill: 41
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Denne sans er meget årstidsbunden, Området er forholdsvist tilgro-
et af birketræer, græs, diverse lyng og blomster. Alt det tilsammen 
giver en tydelig oplevelse af, at man er ude i naturen hele som-
merhalvåret. Det er vigtigt at bibeholde for at opfylde sanseople-
velsen af området. En anden sanselig dufteoplevelse kan findes i 
selve gletcherfloden, hvilket på nuværende tidspunkt bedst kan 
opleves på selve broen, hvor man til tider kan få en frisk blæst fra 
flodens overflade. Hvis man fokuserer, kan der til tider om foråret 
duftes ler og andre jordmaterialer som floden har revet med sig på 
sin tur ned gennem højlandet.

duftSaNSeN

ill: 42
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Høresansen er ligesom synssansen en meget vigtig sans ved op-
levelsen af stedet. Områdets kraftige karakter kunne ikke træde 
frem på samme måde, hvis man ikke kunne høre kraften i natu-
ren, man står lige foran. 
Når man ankommer til stedet, kan man tydeligt høre den bru-
sende flod, og det giver et hurtigt signal om, hvor i området den 
ligger, og en forventning om, at området byder på mere, end 
man lige umiddelbart kan se. I dag er der grusbelagte stier, hvilket 
giver en raslende lyd fra sig, hvilket forstyrrer den ellers domine-
rende lyd fra floden. Når man ankommer på udsynsplateauet 
overfor Hraunfossar, kan man både høre, hvordan de bløde 
vandfald risler ned af lavaen og den larmende dominerende flod 
nedenunder. Rundt om i området kan man konstant høre floden, 
og visse steder bliver man omgivet af larmen, som for eksempel 
ved vandfaldet Barnafoss, eller oppe på broen. Fra broen kan 
man også høre, hvordan vandet rammer ind i klippevæggene, 
som det har gjort det i 1000 år for at kunne skabe kløften og hele 
dette fantastiske naturområde. Hvis man går et lille stykke ind på 
lavaområdet på den anden side af floden, møder man nærmest 
en total stilhed, hvor man kan høre vinden og fuglene synge igen.

høreSaNSeN

ill: 43
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Denne sans er sikkert ikke en, der normalvis bliver stimu-
leret ved besøg af stedet. Det kunne tænkes, at nogle 
af de besøgende selv har forsøgt at smage det rene 
vand, der løber fra vandfladerne, selvom det er strengt 
forbudt og meget farligt at færdes i de fleste af de om-
råder, hvor det er tilgængeligt. Dette er dog en sans, der 
kunne skabe et godt minde fra området, idet vandet, 
der kommer fra vandfaldene, er noget af det reneste, 
man overhoved kan få. Det er generelt mange turister, 
der roser vandet på Island, derfor er det synd, det ikke 
er nemmere at komme i kontakt med det rene vand fra 
stedet. En anden faktor der nok har fået folk til at ”smage 
på området” er, at der er meget lav beplantning i form 
af lyng, hvor der både vokser blåbær og revling bær i 
stor mængder, især om efteråret. Samtidig er der diverse 
planter, græs og mosarter, der er spiselige, og der findes 
mange historiske traditioner, hvor man har anvendt disse 
i the, salater samt som krydderier. Bærrene er dog en 
begrænset ressource i nærområdet. Det ville være nød-
vendigt at skaffe disse råvarer fra lokalområdet omkring 
Hraunfossar, så man ikke tømmer selve attraktionsområ-
det. Det kunne være en god mulighed at bruge bær-
rene i restauranten og souvenirbutikkens udvalg, så man 
på den måde giver dem et regionalt præg.

SMagSaNSeN

ill: 45

ill: 44
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Denne sans er som området er planlagt i dag, ikke særlig påvir-
ket. Man går på de organiserede stier og ser sig omkring. Alle 
stier i området er belagt med grus, der er fremstillet og importe-
ret fra et anlæg langt væk fra stedet. Eftersom det er forbudt 
at gå udenfor stierne, er det nok primært gruset, som man vil 
komme i kontakt med. Det er nødvendigt med færdselsforbud-
det. Både fordi græsset ikke kan holde til den menneskelige 
trafik uden at tage synlig skader, og fordi færdsel udenfor 
stierne kan være meget farligt, da det i de fleste tilfælde bety-
der døden, at falde ned i den iskolde flod. Derfor er der heller 
ikke rigtigt nogle muligheder i nærheden af Hraunfossar for at 
komme ned til vandet, selvom dette formodentlig ville være 
en spændende oplevelse for mange, da vandets kraft og den 
kolde friske følelse af det, vil kunne forstærke oplevelsen af ste-
det betragteligt. På nordsiden af floden kan man komme helt 
tæt på den størknede lavastrøm. De fleste finder dette fasci-
nerende, og sætter sig ned for at mærke de furede størknede 
lavamasser.

føleSaNSeN

ill: 45
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2.6 kliMaforhold
På Island er der tempereret klima, hvor det både deles i højlands-
klima og kystklima med variererende vejrforhold imellem årsti-
derne. Golfstrømmen påvirker klimaet i stor grad, hvilket resulterer 
i, at der generelt er varmere ved kysten end inde i landet. Det 
kan være omvendt sidst på vinteren, hvis der dannes meget havis 
ved kysterne, hvilket primært sker i Nordvest- og Vestisland. Tem-
peraturen holdes meget jævn efter landsdel i forhold til højde ind 
i landet, det som kan påvirke det mest er vindretningerne. [http://
www.vedur.is/loftslag/loftslag/fra1800/hitafar/] Blæser det meget 
fra Nord køler det og omvendt så varmer det fra syd. Vindforhol-
dene kan ellers være dramatiske hvor den stærkeste (10min) vind 
er blevet målt til 62,5 m/s og (3sek) til 74,5 m/s. Gennemsnitsvind-
hastigheden er de fleste år imellem 9 og 11 m/s. 
Den varmeste temperatur målt på Island var 30,5 ° i 1939 og den 
koldeste -38 °C i 1918. Den gennemsnitlige temperatur i Reykjavik 
er 1,8° og -8° oppe på det centrale højland. Gennemsnitstempe-
raturen for hele landet i juli er omkring 10°, hvor det er lidt lavere 
på nord siden. 
Dette giver et lille overblik over de klimatiske forhold. Det, der vur-
deres til at være vigtigst at tage hensyn til ved design af bygnin-
gen, er vind og lysforhold, derfor vil de blive beskrevet nærmere 
på de følgende sider. [www.vedur.is]

ill: 46



 2.6.1 viNd

1

2

3

4

5

6

N

Nø

øv

Sv

S

Sø

Nv

Den nærmeste vejrstation i området har været placeret i Húsafell, 
5 km øst for Hraunfossar, siden 1998. De vejrdata der bliv indhentet 
viser en meget dominerende vindretning fra nordøst og nærmest 
ingen vind fra nordvest og sydøst. Dette har en stor betydning i 
designet af bygningen, både i form af naturlig ventilation og læ på 
udearealer.

47ill: 46 ill: 47
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 2.6.2 SollyS
SoleNS PlaceriNg efter årStid På iSlaNd 
geNNeMSNitværdier

Tid på dagen:  03 08 11 13 15 18 23 
Solens placering: NØ Ø SØ S SV V NV
Vinter:     -  - 1 ° 3° 1 °  -  -
Jævndøgn:    - 5° 20° 25° 20° 5°  -
Sommer:   1 ° 25° 43° 50° 43° 25° 1°

Island ligger som tidligere nævnt mellem breddegrader 63° | 67° 
N, og længdegrader 25° | 13° V, hvilket giver meget varierende 
lysforhold i forhold til sommer og vinter. Solen kommer nærmest 
ikke op på himmelen om vinteren og går nærmest ikke ned om 
sommeren, hvilket kan ses på illustrationerne. Samtidigt har vejrfor-
holdene også stor betydning, hvad angår sollys. På trods af dif-
ferencen i lyskvalitet er det et mål at designe bygningen med den 
bedst mulige udnyttelse af dagslys. Samtidigt er det nødvendigt 
at arbejde med kunstig belysning for alle bygningens rum.  Det er 
ikke kun indvendigt i bygningen, at det er vigtigt at lave solstudier 
igennem designprocessen, men også i forhold til omgivelserne og 
spejlinger. I de tider, hvor solen står lavt, skal det sikres at bygnin-
gerne ikke kaster skygger på vandfaldene eller andre interessante 
dele af naturen.  

www.almanak.hi.is
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SoleNS PlaceriNg efter årStid På iSlaNd 
geNNeMSNitværdier

Tid på dagen:  03 08 11 13 15 18 23 
Solens placering: NØ Ø SØ S SV V NV
Vinter:     -  - 1 ° 3° 1 °  -  -
Jævndøgn:    - 5° 20° 25° 20° 5°  -
Sommer:   1 ° 25° 43° 50° 43° 25° 1°
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[www.gaisma.com]
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httP://WWW.alMaNak.hi.iS/Sol-
hlid.htMl

Hraunfossar 64,4 °N - 20,6° V 
I stor del af verden kan man bruge det klassiske solur 

httP://WWW.Why.iS/Svar.
aSP?id=2363

tv

Den alemene viden om at solen altid tager lige lang tid om at gå 
imellem to hovedretninger (eksempelvis øst - syd og syd - vest) 
stemmer ikke helt overens alle steder i verden. Ligesom andre 
steder i verden har man også solure på Island (ill.48), på dem er 
tidspunkterne er placeret lige efter retningerne, 12:00 er mod nord 
også videre. Der er det udgangspunkt at det altid tager solen 6 
timer at gå fra øst til syd og 6 timer igen at gå fra syd til vest.  Dia-
grammer der er beregnet for breddegrad 65° (1° nord fra Hraun-
fossar) viser at dette er ikke tilfældet. Se Ill:49. De datoer der er 
markedet med *  er solen under den optiske ring, når solen er i øst 
eller vest. Der kan man se at tiden fra syd til vest er variarende, alt 
fra 5 t og 13 min op til 6 timer og 47 min. Det samme gælder selv-
følgelig fra øst til syd.  Når det er sommersolhverv tager det solen 

1. jaN.   6t 46M*
16. jaN.  6t 41M*
1. feb.   6t 33M*
16. feb.  6t 23M*
1. Mart.  6t 14M*
16. Mart.  6t 03M*
1. aPr.   5t 51M

16. aPr.  5t 41M

1. Maj.  5t 31M

16. Maj.  5t 23M

1. juN.   5t 16M

16. juN.  5t 14M

21. juN.  5t 13M

1. jul.  5t 14M

16. jul.  5t 18M

1. aug.  5t 25M

16. aug.  5t 34M

1. SePt.   5t 45M

16. SePt.  5t 55M

1. okt.   6t 06M*
16. okt.  6t 17M*
1. Nov.  6t 28M*
16. Nov.  6t 36M*
1. deS.   6t 43M*
16. deS.  6t 46M*
21. deS.  6t 47M*ill: 48
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21. juN.  5t 13M

1. jul.  5t 14M

16. jul.  5t 18M

1. aug.  5t 25M

16. aug.  5t 34M

1. SePt.   5t 45M

16. SePt.  5t 55M

1. okt.   6t 06M*
16. okt.  6t 17M*
1. Nov.  6t 28M*
16. Nov.  6t 36M*
1. deS.   6t 43M*
16. deS.  6t 46M*
21. deS.  6t 47M*

kortest tid at gå fra syd til vest. Efter solen så er kommet i vest, går 
der land tid, inden den går ned. I den tid skinner den fra nord. Det-
ter er vigtigt at tænke nærmere over, de fleste ved at solen skinner 
mere på syd siden af en bygning i den nordlig halvkugle. Dette viser 
sig dog periodevist ikke altid at være tilfældet, det  er afhængigt 
af dens nøjagtige geografiske placering og årstid. Efter 51° nordlig 
bredde begynder solen at skinne mere og mere på nordsiden, hvor 
den ender med at skinne lige så meget på nordsiden som sydsiden. 
Dette sker ved 63,5° nordlig bredde, hvilket er omkring sydsiden af 
Island. Nord for det kommer solen i en periode på ca. 4 uger ved 
sommersolhverv til at skinne mere på nordsiden end på sydsiden. 
Den højeste procentsats på nordside findes i nærheden af   Polar-
cirklen, hvor solen skinner omkring 27% længere tid på den nordlige 

end den sydlige side. Således vil solen, når man kommer til nordpolen, 
skinner den nogenlunde jævnt på begge sider (selve Nordpolen er  ir-
rationel punkt i denne sammenhæng, fordi der ville alle sider af huset 
mod syd). Derfor kan man sige, at ved Hraunfossar kan man nyde solsi-
den i nord i den mest travle turist tid, midt over sommeren. Dog er vigtigt 
at tænke på, at set over hele året, så skinner solen selvfølgelig mere på 
sydsiden end nordsiden. Forholdet i Reykjavik er 75% syd og 25% nord og 
Hraunfossars placering lidt længere mod nord vil gøre forskellen mellem 
nord og syd en anelse mindre.

EFTERÅR SOLNEDGANG  5 KM FRA HRAUNFOSSAR
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2.7 bærerdygtighed På iSlaNd
Begrebet bærerdygtighed kan defineres på mange forskellige 
måder. På grund af Islands særlige geografiske placering og den 
store mængde naturressourcer er der svært at sammenligne med 
andre definitioner i verden. Varmen fra de varme kilder i under-
grunden producerer en overflod af lettilgængelig energi og varmt 
vand. Materialer og produktion er et meget mere indvirkningsrigt 
aspekt i forhold til at producere et bæredygtigt byggeri på Island. 
Visse ressourcer der normalt anses som bæredygtige, så som 
træ, er sparsomme, hvorimod råmaterialer til metal og beton er til 
stede i store mængder. Derfor er begrebet bæredygtighed heller 
ikke blevet særligt fast defineret i Islandsk byggekontekst, men en 
klar faktor er dog, at bygningen skal kunne produceres af materia-
ler, der er tilgængelige regionalt, så man undgår at bruge ressour-
cer på at transportere materialer med skibe.

ill: 49

En anden faktor, der er uafhængig af energiforsyningen, er forholdet til 
naturen. Den uspolerede natur er måske et af Islands største og mest po-
sitive kendetræk, og derfor også et træk, der er værd at bevare. Derfor 
må bæredygtigt byggeri også betegnes som byggeri, der visuelt og fysisk 
bygges med respekt for den omkringliggende natur.

Et væsentligt begreb i forhold til bæredygtighed er holdbarhed af byg-
ninger. Mange bygninger i det islandske landskab, så som læskure og 
stalde, er bygget til omskiftelige krav og har dermed meget begrænset 
holdbarhed i de barske vejrforhold, men ved større og dyrere byggerier 
er det væsentligt, at bygningen er veludført, og at ældningen af bygnin-
gen tager hensyn til de hårde påvirkninger i naturen.
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Der skal gøres brug af vedvarende energikilder til opvarmning og 
afkøling af bygningerne. I Island bruges jordvarme (som i dansk 
kontekst nok nærmere kan beskrives som hydrotermisk varme fra 
de varme underjordiske kilder) både som opvarmningskilde og for 
at producere bæredygtig energi i form af el. Op til 90% af alle hus-
stande på Island bruger jordvarme (fra varmvandsrørledninger) som 
opvarmning, mens 10% bruger elektricitet. I de områder hvor der 
ikke findes jordvarme i tilstrækkelig mængder eller slet ikke eksisterer 
jordvarme, bruges varmepumper, der udnytter den billige bære-
dygtige elproduktion. Dette kan også kombineres med jordvarme, 
hvis denne er upålidelig eller utilstrækkelig.

I et bæredygtigt samfund bruges elektricitet produceret af vedvarende 
energikilder som jordvarme, vandkraft, vindkraft og solenergi. Island er 
igen rigtigt heldig med at være rig på vandkraft og jordvarme hvilket 
resulterer i at energiforbuget på island er 99,9% selvskaffet af de natio-
nale naturlige kilder. 
Udnyttelse af vandkraft har ingen indflydelse på dræning af landet og 
er meget skånsomt overfor naturen, men kræver i nogle områder en 
anden tilsat energikilde som sikkerhed, i og med at vandkraften ikke 
bestemmes af mennesket, men er afhængig af smeltevandsudviklingen 
på det givne tidspunkt. 
Brugen af jordvarme kræver at produktionen er bærerdygtig, så til-
strømningen til de geotermiske områder er i balance med forbruget.

Energiforbruget per indbygger på Island er et af det største i hele ver-
den. Dette skyldes til dels den billige lettilgængelige energi til privat 
forbrug, men i stor grad også tiltrækningen af energitung industri, der 
er kommet til Island på grund af de billige energikilder. Derudover er 
der også videresalg af energi, selvom dette begrænses meget af den 
isolerede placering i Atlanterhavet. Samtidig er familieforbruget steget 
med årerne i takt med tilknytningen af flere og flere teknologiske hjæl-
pemidler kombineret med den måde folk vokser op, uden at behøve at 
tænke for meget over energi og omkostninger. Behøver vi overhoved 
at spare på energien? Dette er et normalt stillet spørgsmål på Island, 
og der er meget delte meninger på området. Nogle mener, at hvis vi 
sparer på vores energikilder, så sparer vi på de naturressourcer, der ellers 
kunne bruges til at få mere ud af de investeringer, der ligger i landets 
energiinfrastruktur. Derfor kan traditionelle bæredygtige metoder som 
passiv solvarme, termisk masse og naturlig- eller hybrid ventilation også 
have en vis effekt, om end den stadig er ret begrænset i forhold til 
dansk kontekst.

53

oPvarMNiNg og NedkøliNg eNergi

ill: 49
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Spildevandsinfrastrukturen på Island indebærer både brugsvand, 
regnvand og vand fra opvarmningssystemer. For at sørge for at 
den er bærerdygtig, skal den renses lokalt og sørge for at de 
oprindelige næringsstoffer fra naturen afleveres tilbage til natu-
ren. Fra 1990 har det været lov at alt spildevand bliver renset for 
at holde vand og søer i deres oprindelige rene tilstand. I naturlige 
vandrensningsstationer er alle næringsstoffer afleveret tilbage til 
naturen.

reNovatioN 
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2.7 delkoNkluSioN koNtekSt aNalySe
bygNiNgeN fuNgerer ikke blot SoM tiltrækNiNg til hrauNfoSSar, MeN 
ogSå SoM SaMliNgSPuNkt for ekSkurSioNer til de oMkriNgliggeNde 
NaturoPlevelSer, og SoM eN tiltrækNiNgSkraft, der kaN gavNe MaNge 
aNdre erhverv i lokaloMrådet.
ParkeriNgSPladSeN Skal udvideS og SaMtidig PlacereS, Så deN ikke 
SkæMMer oPlevelSeN i oMrådet.
beSøgeNde Skal blive oPfordret til at beNytte bygNiNgeN og deNS faci-
liteter, MeN det Skal SaMtidigt være klart, at bygNiNgeN er der for at 
forStærke oPlevelSeN af NatureN og ikke oMveNdt. Så beSøgeNde Skal 
bruge bygNiNgeN til at få eN NaturoPlevelSe. 
det bliver et Sted for alle SaNSer. føleSaNS, SMagSSaNS og lugteSaNS 
kaN i freMtideN udNytteS til bedre at få eN følelSe af oMrådet. SyNS- og 
høreSaNSeN er allerede På NuværeNde tidSPuNkt Meget aktive i oPle-
velSeN. MeN de kaN bearbejdeS og iNkorPorereS i bygNiNgeN, Så MaN 
ekSeMPelviS kaN få eN Større og læNgerevareNde oPlevelSe uafhæNgigt 
af SæSoNeN eller vejrforholdeNe eller få eN bedre oPfattelSe af StedetS 
reelle StørrelSe og de kræfter, der bliver SluPPet løS. 
SelvoM eNhver SaNSelig oPlevelSe af oMrådet kaN være iNtereSSaNt 
er der Stadig et SikkerhedSPerSPektiv, der Skal være På PladS, Så MaN 
uNdgår ulykker i deN farlige kolde vaNdStrøM. SaMtidig Skal NatureN 
beSkytteS, Så de MaNge beSøgeNde ikke eNder Med at Slide oMrådet oP.
kliMaet i oMrådet Skal iSær overvejeS Med heNSyN til viNdforholdeNe 
i udeNdørS oPholdSruM. derudover Skal der tageS heNSyN til SoliNd-
faldSviNkler i forbiNdelSe Med både uderuM og SkyggevirkNiNger På 

vaNdfaldeNe.
Med heNSyN til bygNiNgeNS eNergiforbrug er deN væSeNtligSte faktor 
ProduktioNeN af bygNiNgSkoMPoNeNter. derfor Skal der brugeS Materia-
ler freMStillet i NærhedeN af byggeStedet, Så der ikke Skal brugeS eNergi 
På at traNSPortere Materialer laNgvejS fra. dette er SaMtidig eN StilliNg-
tageN til oPlevelSeN af bygNiNgeN SoM væreNde i et Med NatureN. MaN 
bygger På traditioNel iSlaNdSk viS, Med de Materialer NatureN oMkriNg éN 
tillader. udover dette forModeS det, at eNergieN til bygNiNgeN koMMer 
fra bæredygtige kilder, SoM ekSeMPelviS hydroterMiSk eNergi.
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3 bygNiNgeN
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3.1 forMål
Kravene til yderområderne er som beskrevet primært at respek-
tere naturen og samtidig forstærke den positive oplevelse man 
får i området. De indvendige funktioner i bygningen er som 
sådan en forlængelse af oplevelsen, idet disse funktioner skal 
komplimentere placeringen på netop dette sted. Derfor er det 
også vigtigt at opnå stor kontakt mellem de indvendige rum og 
udvendige attraktioner.

ill: 50
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3.2 fuNktioNer 
(måske noget med åbingstiden SOM udgangspunkt 10-22 
over sommer halvåret og fra 11- 17 om vinteren(åbned ellers 
udenfor åbningstiden for bestilte grupper)Der er visse prak-
tiske krav ved indretningen af bygningen, som kan påvirke 
designet af den. For at skabe den ønskede tiltrækning af 
besøgende, skal der være mulighed for at tage imod plan-
lagte grupper til spisning året rundt. Derudover skal der ydes 
service til uanmeldte besøgende året rundt i form af relativt 
simple måltider, toiletfaciliteter og interessante oplevelser 
af naturområdet og bygningens museumsfunktioner. Dette 
serviceniveau vil kræve minimum 2 ansatte på arbejde ad 
gangen. Derudover kan stedet fungere som udlejningslo-
kaler eller reserveres ved arrangerementer som bryllupper, 
konfirmationer, konferencer og lignende.
Åbningstiderne vil som udgangspunkt være 10-22 i som-
merhalvåret og 11-17 i vinterhalvåret, men med mulighed 
for udvidede åbningstider ved anmeldte besøg af større 
grupper. Ved et fremtidigt voksende behov skal bygningen 
kunne udvides til at omfatte et større areal.

1.1 Indgang

1.2 Restaurant 

1.3 Museum 

1.4 Toiletfaciliteter

1.5 Depot - teknik - gangeareal

1.6 Parkering

200

200

40

60-90

928

a  Offentligt i åbningstiden
b  Privat for andsatte
c  Åbent mod betaling
d  Åbent mod betaling 
udenfor åbningtiden, fri 
adgang i åbningtiden
e  Altid offentligt 

M2fuNktioNer

Parkeringsopladsen fyldt med gæster



SPecifikatioN

1.1 Indgang

1.2 Restaurant 

1.2.1 Spise areal

1.2.4 Køkkenfaciliteter

1.2.5 personalerum

1.2.2 Souvenir butik

1.2.3 Service-området

1.3 Museum
1.3.1 Billetsalg

1.3.4 Nordlys udstilling

1.3.2 Skydevåben udstilling 

1.3.3 Dyre - Natur udstilling

1.4 Toiletfaciliteter
1.4.1Dame faciliteter

1.4.2 Herre faciliteter

1.6 Parkering
1.6.1 Bus parkering 10 stk 2,5x12 m = 30

1.6.2 handicap parkering 10 stk 2,3x5 m = 115

1.6.3 Almindelig parkering 45 stk 2,3x5 m = 11,5 517,5

300
115

115

M2

30
10
30
15

3
67

100
30

25
15

1.5 Depot - teknik - gangeareal
1.5.1 Depot

1.5.2 Teknik rum

1.5.3 gangeareal + vægge

20
10

30-60

tilgæNgelige 

a

a
a

a
c
c
c

d
d

b
b

b
b
b

e
e

e

lyS forhold

Naturlig/neddæmpet

Naturlig - Kunstig

Naturlig - Kunstig

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Arbejdsbelysning

Diffuse Naturlig - kunstig

Diffuse Naturlig - kunstig

Diffuse Naturlig - kunstig

lux

100
100

500
500

200

50-100
200
200

100
100
100

100
200

SPeciale krav

Neddæmpet - gåniveau 

Neddæmpet - gåniveau 

Neddæmpet - gåniveau 

Specielle sikkerhedskrav

Skal kunne betjene 1.2 og 1.3

Minimerede gangarealer100

Naturlig/neddæmpet 50-100?

Skal kunne betjene 1.2.1 og 1.2.2

Maksimum 30 m afstand fra 1.1

Skal indeholde ventilationanlæg  

Udsyn og adgang til udeområder

M2
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 3.2.2 MuSeuMSafdeliNg

Museumsafdelingen er delt op i to dele. Den ene del er et udstil-
lingsområde til en stor skydevåbensamling, som en lokal beboer har 
opbygget gennem årene. Denne udstilling viser gennem sin egen 
historiske tilgangsvinkel, med blandt andet jagtvåben, meget om 
livet og naturen på Island. For at give et øget indblik i naturen bliver 
der desuden udstillet en samling af udstoppede islandske dyr. Alle 
disse genstande er sårbare overfor direkte sollys, hvilket gør det til 
et væsentligt designkrav, at direkte sollys på udstillingsobjekterne 
undgås. Derudover bliver der sat store krav til sikkerheden i forbin-
delse med våbensamlingen, så ydervægge og aflåsning skal kunne 
modvirke tyveri.
Den anden del af museet skal bruges til en udstilling, der informe-
rer om nordlys. Dette er også et led i målet om at forøge turismen 
om vinteren. Der er allerede en del Japanske turister, der rejser til 
Island kun for at se nordlys, og i dette område er chancerne for at 
observere nordlysene gode. Der er derfor også placeret et forsk-
ningscenter for en stor japansk nordlysforksingsvirksomhed ikke langt 
fra Hraunfossar. Afdelingen kan benyttes til at udstille deres arbejde 
samt general information omkring dette. Eftersom den største 
mængde af turister ventes at komme om sommeren, hvor der ikke 

er nordlys, skal afdelingen her virke som en appetitvækker for, hvad 
man kan opleve på stedet om vinteren. Således skal udstillingen vise vi-
deoer og andet materiale omkring nordlys. Om vinteren kan bygningen 
åbnes for større grupper, der kan starte aftenen i udstillingsrummet. Da 
nordlys skal ses under åben himmel, for at få den fulde oplevelse, skal 
afdelingen ligge tæt på udgange til udendørs udsigtsposter. 

De to museumsafdelinger har nogle forskellige krav, men skal stadig 
være placeret i forbindelse med hinanden, eftersom de skal være en 
del af den samme betalte udstilling. Det er samtidig vigtigt, at der bliver 
visuel forbindelse mellem museumsafdelingen og den resterende byg-
ning, så besøgende bliver interesserede i at besøge udstillingerne.

ill: 51
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 3.2.3 SPiSeafdeliNg | køkkeN
Restauranten skal være den største funktion i bygningen og også 
fungere som et centralt element i bygningen. Det er meget vigtigt 
at folk kan sidde og nyde udsynet til vandfaldet. Der skal være 
plads til salg af souvenirs og information om området og dets 
historie samt om resten af områdets tilbud og services for de be-
søgende. Det er vigtigt at selve restaurantrummet, der er det rum 
med direkte udsyn til vandfaldene, er nedtonet og ikke stjæler fokus 
fra selve naturen. Det skal handle om at vise, hvad der er udenfor. I 
tilknytning til restauranten skal der ligeledes være køkkenfaciliteter, 
depotrum, samt personaleareal.

Selve serveringsformen er udvalgt, så det er muligt at servicere 
mange folk af gangen med minimal betjening. I visse tilfælde kan 
der gå lang tid imellem besøgende, hvorimod der i andre perioder 
kan ankomme flere turistbusser på samme tid, og i det tilfælde er 
det vigtigt at have hurtige gode lokale retter på menukortet, så 
som kødsuppe og samloka (sandwich). I samme ombæring er det 
vigtigt, at betjeningen foregår hurtigt, så man bestiller og betaler 
mad, får et nummer og henter maden selv, når det er klart.

Da bygningen samtidig kan åbnes for andre funktioner, så som 
bryllupper, konferencer, foredrag, privatfester og så videre, er det 
væsentligt, at køkkenet samtidig kan servicere større selskaber, hvor 
betjeningsformen kan laves om.

ill: 51 ill: 52
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  3.2.4 Servicefaciliteter | toiletter

Selve serviceområdet er meget vigtigt i dette projekt, da der 
ikke er andre muligheder i området, for at turistbusser kan stop-
pe og lade passagererne komme på toilettet. Derfor skal en del 
af disse faciliteter være tilgængelige hele døgnet rundt, selvom 
resten af bygningen er aflåst. Samtidigt skal der være direkte 
indvendig adgang fra bygningens andre funktioner, når der er 
åbent. Der skal således være direkte adgang både fra restau-
rant og udeområder, og adgangen skal være tydelig for besø-
gende.
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3.2.5 adkoMSt | oPlevelSeSfuNktioNer
Selve situationsplanen for området skal redesignes i forhold til de ønsker 
der er i området. Oplevelser for de besøgende skal være sanselige og 
give en fornemmelse af naturen den besøgende befinder sig i. Bygnin-
gen og dens funktioner skal indgå som en central del af oplevelsen, 
men det er dog væsentligt, at bygningen ikke opfattes som hovedat-
traktionen. Den har som hovedmål, at gøre oplevelsen af vandfaldet 
og naturen endnu stærkere, og ikke at tage fokus fra den. Bygningen er 
et sted, hvor de besøgende kan få den nødvendige information og for-
syninger, hvorefter de kan komme ud og mærke naturen og se vandfal-
dene. Samtidigt skal det være muligt i dårligt vejrforhold og kolde vintre 
at opholde sig indenfor og betragte vandfaldene. De eksisterende stier 
og veje kan med fordel genanvendes i en vis udstrækning i det nye 
design, for at mindske den negative påvirkning af naturen ved omlæg-
ning og samtidig spare udgifter. Eftersom oplevelsen af naturen er det 
vigtigste ved området, er det også væsentligt, at bygningen, der ligger 
lige ud til Hraunfossar, gør det muligt at få store sanselige oplevelser, 
det være sig udkigsområder, fysisk nærværende oplevelser eller andet. 
En af de vigtigteste parametre i forhold til det udvendige design samt 
adkomsten både for forbipasserende biler samt de besøgende, er at 
bygningen falder i et med naturen og ikke tager opmærksomhed fra 
områdets natur.

ill: 53
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3.4 delkoNkluSioN bygNiNgeN

iNdtil Nu har Stedet PriMært tiltrukket turiSter i SoMMerhalvåret, MeN 
det er heNSigteN, at deN Nye bygNiNg Skal gøre det attraktivt, at 
beSøge Stedet i viNterhalvåret ogSå. derfor Skal MaN iNde fra deN 
koMfortable bygNiNg ogSå kuNNe få eN NaturoPlevelSe ud over det 
SædvaNlige. dette vil PriMært fiNde Sted i reStauraNteN, hvor MaN kaN 
Nyde udSyNet til hrauNfoSSar iMeNS MaN SlaPPer af i varMe oMgivel-
Ser. derudover kaN MuSeuMSfuNktioNerNe tiltrække yderligere turiSter 
uaNfægtet af årStideN, og NordlySudStilliNgeN kaN have Stor attrakti-
oNSværdi i viNterhalvåret.
de iNdveNdige fuNktioNer har ligeSoM bygNiNgeNS ydre udtryk til 
Mål at rette fokuS Mod oMgivelSerNe. derfor Skal der være eN Stor 
grad af viSuel koNtakt til NatureN. dog Skal MuSeuMSafdeliNgeN have 
Mulighed for at lukke af for direkte SollyS af heNSyN til de udStillede 
objekter.
fuNktioNerNe i bygNiNgeN Skal SaMtidig være buNdet SaMMeN, Så de 
beSøgeNde oPfordreS til at beNytte alle faciliteterNe. der Skal SåledeS 
være viSuel koNtakt til både reStauraNt, butik og MuSeuM fra aNkoMSt-
arealet.

reStauraNt- og MuSeuMSafSNitteNe Skal holde åbeNt både i SoMMer- og 
viNterhalvåret, Når det giver forretNiNgSMæSSigt MeNiNg. toiletfaciliteter 
Skal deriMod i PriNciPPet være døgNåbNe året ruNdt, Så turiSter altid kaN 
koMMe forbi uaNMeldt og være Sikre På at have de eSSeNtielle fuNktioNer 
til rådighed.
aNkoMSteN til bygNiNgeN Skal være tydelig, SelvoM bygNiNgeN geNerelt 
Skal falde i ét Med NatureN. 
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4 koNcePtredegørelSe
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4.1 deSigN ParaMetre   

Funktionerne i bygningen skal  
have stor kontakt til hinan-
den, så besøgende opfordres 
til at opleve hele bygningen.

Bygningen skal gøre brug af 
de islandske naturkilder

Bygningen og området skal 
planlægges således, at det 
skåner naturen 
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Adgangen til bygningen skal 
være tydelig for at trække 
besøgende indenfor

Bygningen skal ikke tage 
fokus fra hovedattraktionen, 
Vandfaldene og naturen

Bygningen skal referere til historisk 
islandsk byggeskik gennem mate-
rialer og byggemetoder 

Området skal bevare og 
forstærke den sanselige ople-
velse af stedet, specielt den 
visuelle.

Bygningen skal have stor kon-
takt mellem det indvendige 
og det udvendige rum

De specielle islandske lysfor-
hold skal bruges som stem-
ningsskabende samt funktio-
nel faktor i det indvendige 
design.  
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4.2 ProbleMforMuleriNg

hvordaN deSigNeS eN bygNiNg, der ved hjælP af et 
ModerNe forMSProg koMbiNeret Med traditioNelle 
iSlaNdSke byggeMetoder lader NatureN og oMrå-
detS ideNtitet være fokuSPuNkt, MeN SaMtidig trækker 
beSøgeNde iNdeNfor?
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5 ProceSS
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Processen skal forstås som en iterativ proces, men er her i rapporten 
fremstillet så lineær som muligt for at gøre den mere overskuelig. 
Processen har været en Integreret proces, hvor der sideløbende har 
været vurderet og arbejdet med de aktuelle tekniske løsninger, så 
som konstruktion, lysforhold, bærerdygtighed, brandvej samt akustiske 
overvejelser. Disse faktorer er løbende blevet vurderet sammen med de 
æstetiske ønsker, funktionelle krav og de kontekstuelle udfordringer. 

De tekniske programmer der har været anvendt er Velux Daylight Visua-
lizer [http://www.velux.dk]. Dette er anvend til at vurdere dagslys fakto-
rer samt oplevelse og valg af diverse vinduer samt lyskilder.
 
Konstruktionen er blevet behandlet diagrammatisk ud fra forskellige kon-
struktionsmetoder. Disse er så blevet vurderet i forhold til æstetisk udtryk 
og funktionalitet.

Selve procesafsnittet er opdelt i faser med indledning samt konklusion. 
De valgte elementer der arbejdes videre med fra hver fase er markeret 
med grønt. I afslutningen er der en overordnet konklusion der er indle-
dende i præsentationfasen. 

5.1 iNdledNiNg ProceS

aNalySe | PrograM oPSætNiNg

koNcePt  | iNdledeNde SkitSeriNg 

SkitSeriNg  | voluMeN Studier 

SkitSeriNg  |  tekNiSke uNderSøgelSer

SyNteSe  | tekNiSke reSultater

PræSeNtatioN
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5.1.1 faSe 1|urbaN PlaNlægNiNg

Projektet placeres som nævnt tidligere i en meget speciel, fredet 
kontekst, hvilket sætter høje krav til revideringen af området. I hel-
hed skal dette gøre med det formål at beskytte området mod det  
forøgede besøgsantal samt bevarelsen af den sansede oplevelse 
af området ved at styre besøgendes bevægelsesmønster. 
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I programmet af bygningen er der ingen bestemt byggegrund men 
byggeherren har et ønske om at bygge således at vandfaldene kan 
betragtes hele året rundt inde fra bygningen, uafhængigt af vejrfor-
holderne, og at de besøgenede kan fordybe sig og få en afslappet tid 
med en kop kaffe og det spektakulære udsyn. 

Derfor er den første beslutning, der skal træffes, hvor den optimale 
placering af bygningen er på skrænten. Beslutningen er byggegrunden 
på illustrationen til højre. Med denne placering kan bygningen allerede 
bidrage til oplevelsen tidligt uden at tage hele opmærksomheden og 
samtidigt placeres tæt på  de eksisterende parkeringsforhold, tilkørsler, 
vand- og elinstallationer. 

På denne måde er selve bruger området i konteksten også koncentre-
ret omkring de interessante områder på stedet og dermed minimeres 
de negative påvirkninger af for meget mennesketraffik i naturen. 

 5.1.2 bygNiNgeNS PlaceriNg

Byggegrunden 

byggegruNdeN Set i forhold til de ekSiStereNde Stier.
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De eksisterende parkeringsmuligheder 
er  i god stand og fornuftigt placerede, 
men dog for få, derfor kunne en mulig-
hed være at  udvide den eksisterende 
parkeringsplads med de ca. 500m2, der 
er ønsket, dette ville dog tage endnu 
mere fokus i adkomsten til området, så 
forbipasserende og gæster bliver mødt 
af en stor parkeringsplads i stedet for at 
fokusere på naturen og bygningen.

Den anden mulighed er at bibeholde 
de eksisterende parkeringsfaciliteter og 
flytte de nye til et mindre synligt sted, 
hvilket også kan være med til at forøge 
oplevelsen af området og dens karakter 
som den er i dag. 

Parkering
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Tilkørsel 
Vareindlevering og Brandvej

Det vælges derfor at beholde frakørslen 
fra vejen og udbygge parkeringsforhol-
dene med en ny personbilparkering ved 
den sydlige del af sitet. De praktiske for-
hold så som vareindlevering til Service-
bygningen samt brandveje og rednings-
veje til området placeres på allerede 
eksisterende veje/stier. De veje skal skille 
sig ud fra de almindelig kørselveje og 
stier, så funktionen af vejen står klar frem 
og vejene ikke står frem i landskabet 
men nærere skjuler sig i det. 
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5.1.3 oPlevelSeSruteN

Området kan opleves på forskellige måder, som det ser ud i dag, med 
forskellige muligheder for at bevæge sig rundt i området.Man ankom-
mer uden at se eller ane, hvad der foregår andet end lyden fra floden 
og de eksisterende servicefaciliteter mod syd. Dette resulterer i en 
forvirring, hvor folk ikke ved, hvor man skal gå hen til at starte med. Der 
er mange muligheder og mange går også uden for de afgrænsede 
stiger, hvilket ikke er optimalt for naturen. Derfor ønskes et simpelt flow, 
hvor fokus bliver rettet mod oplevelsen af floden. Oplevelsen af, at man 
ikke kan se vandfaldene, men kun høre floden, ses som et interessant 
særpræg i området og dermed ønskes det at bibeholde denne følelse. 
Ved at forlænge stierne op i bakkerne mod sydøst kan man opnå et 
udsigtspunkt med overbliv over store dele af lavastrømmen. Der bliv 
lavet forskellig forslag som følger. 
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5.2 faSe 2|voluMeN Studier 
For at opnå en bedre forståelse for skalaen i området og af byg-
gevolumen laves der indledende volumen studier. Der bliver taget 
udgangspunkt i de aktuelle arealer fra rumprogrammet. Der bliver 
afprøvet forskellig slags disponeringer, hvor efterfølgende tre for-
slag virkede til at indholde de største kvaliteter, og vil bli ve opstillet 
med Styrker og svagheder/udfordringer 

Forslaget med at bygge hele bygningsvolumen i en etage ud til 
skrænten af åen.

+ Man får mange løbende meter af facade med frit udsyn over 
området.
+ Giver en kompakt bygningsmasse, hvor funktionerne kan kompri-
meres.

-  Blokerer udsynet fra ankomsten til området og bliver domine-
rende fra syd. 
-  Mindre vigtige udsigtsfunktioner så som museet optager plads i 
det attraktive udsigtområde

5.2.1 voluMeN i koNtekSteN 
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Bygningen er en lang volumen fra nord til syd

+ Giver plads til funktioner som museet ind i landet.
+ Formen kan lede fokus hen mod vandfaldet

-  Blokerer udsynet ned mod dalen, når man nærmer sig fra ople-
velses ruten mod vest. 
-  Få løbende meter facade mod vandfaldene.
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Volumener stablet i 3 etager - tårnet

+  Minimeret grundflade 
+  Gode Dagslysforhold
+  Gode udsynsmuligheder over en større del af landskabet

-  Dominerende i området
-  Skygger på vandfaldene
-  Distancering fra vandfaldet
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Volumen spredt ud i området

+  Tilpasses landskabet
+  Mulighed at arbejde med gode Dagslysforhold

-  Kunne falde for meget ind i landskabet
-  mange spredte volumen giver dårlig synergivirkning og funktio-
nalitet mellem bygningerne.

ProceS vurderiNg | faSe 2 voluMeN Studier

Igennem de forskellige volumen studier står det klart frem at Byg-
ningsvolumen er forholdvist lille i kontekstens skala. De forskellige 
udformninger har diverse fordele og ulemper og der forsøges at ar-
bejde videre med de positive ting i de kommende formundersøgel-
ser og nærmere studier på form koncepter for bygningen området. 
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5.2.2 iNdveNdige Studier

Placeringen af de forskellige funktioner og deres forhold til hinan-
den, området som helhed, lys og oplevelsen af den ønskede rute 
spiller meget sammen. For at opnå en bedre forståelse for den 
udvendig form og sammensætningen af de indvendig funktioner 
bliver der lavet en indledende vurdering af dette. 

Kompakt bygning ud til vandfaldene. 
+  Spise areal imod vandfaldet
+ De praktiske funktioner der ikke har brug for meget dagslys pla-
ceret i midten
+ Museum ind mod landet
+ Flow der kunne fungere
- Svært at få dagslys ind i alle funktioner pga. Kompakthed

Floden 

Floden 
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Langt volumen fra syd til Nord
+  Spiseareal imod vandfaldet
+ De praktiske funktioner der ikke har brug for meget dagslys pla-
ceret i midten
+ Museum ind mod landet
- Lidt Syd og Nord lys ind til bygningen, større facader mod vest og 
øst. 
- Flow ikke oplagt angående adkomst  

ProceS vurderiNg  | faSe 2 iNdveNdige Studier

Det er nødvendigt at studere flow og sammensætning af funktioner 
nærmere. Der skal tages hensyn til dagslys indvendigt i bygningen 
og derfor muligvist brydes mere op eller lægges i flere etager.
Dette studie er meget afhængigt af de former volumenerne har og 
er derfor kun ledende og for at skabe tanker og finde frem til åben-
lyse problem stillinger der kunne arbejdes med i de videregående 
for studier. 

Floden 
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5.3 faSe 3|iNdledeNde SkitSeriNg 
I den indledende skitseringsfase afprøves og opstilles diverse krea-
tive ideer for at finde frem til et initierende form koncept. 
Dette bliv gjort udfra brainstorms, opstillinger af forskellige ideer 
stillet op med fordele og ulemper, afprøvning af form i konteksten 
samt inspirationssøgning. Efterfølgende udvikles de mest lovende 
forslag til reelle bygningsforslag.
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diverSe Model forMgivNiNg

etage bygNiNgeN Med voluMeNer fordelt På 3 Niveauer 

orgaNiSk voluMeN hvor eN del er uNderjordiSk  

tårN Med voluMeN oPdelt i 3 Niveauer eN etage Med hele voluMeN udkravet 
over SkraNteN

iNdgaNgSide til iMiteriNg af traditioNel 
bygNiNg

Mere orgaNiSk forM fordelt i forSkellig Niveauer SaMMeNkNyttet 
uNder jordeN
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5.3.1 forMkoNcePt ideer 

Den tidligere idegenerering udformes til 4 konceptideér forklaret 
og vurderet ud fra de opstillede designparametre samt eventuelle 
relevante faktorer. På den måde kan de ligestilles og de stærke 
og svage idéer står tydelig frem mod hinanden, samt de positive 
ideer der opstår kan føres videre i et kombineret design eller for at 
forstærke det aktuelle koncept.

Ideen er at referere stærkt til den historiske islandske byggeskik, så be-
søgende i første omgang formoder, at de ankommer til et traditionelt 
byggeri, men hvor oplevelsen ændres ved eksempelvis at skifte mate-
rialer, lade bygningen udkrage over floden eller på anden måde ændre 
oplevelsen ud fra en overraskende ændring i bygningen.
For at udvikle og vurdere ideen yderligere undersøges de traditionelle 
byggemetoder nærmere.

5.3.2 hiStoriSk iSlaNdSk byggeSkik  
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Traditionelt var naturen altid brugt som byggematerialer og 
ofte var selve bygningen bygget ind i bakker eller skrænter 
f.eks. for at udnytte isolationsevnen fra jorden. Der var også 
traditioner for at stablet tørv og jord op i mure. 
Planløsninger og rumorganisering var ofte startet med en 
hovedbygning, hvor mindre funktionsrelaterede bygninger 
blev bygget til i forbindelse med det centrale rum. [Eva 
Kristín Dal,2008.s,22-28]

Historisk Islandsk Byggeskik
+ Dagslysforhold - stemningsgivende 
+ Bevarer og forstærker den sanselig oplevelse i området
+ Bygget lige til de funktioner, samt arealer
+ Forbindelse mellem ude og inde og tæt forbindelse med naturen, ude og inde 
+ Fokus på vandfaldene 
+ Stemningsskabende lysforhold
+ Stor kontakt mellem ude og inde
+ Udnyttelse af jorden som isolering samt besparelse af facade materialer
- Minimeret holdbarhed i byggematerialer i forhold til tid, vind og vejr
- Dagslysforhold 
- Tydelig indgang til bygningen 
- Opfordring til brug af funktioner

PlaNløSNiNg af traditioNel iSlaNdSk gård

ide oM at MaN aNkoMMer i et gaMMel ruiN der æNdre Sig i geN-
NeMgaNgeN til eN Mere MorderNe bygNiNg

traditioNel oPbygNiNg 
af de gaMle vægge
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5.3.3 tårNet Med overblik 
Ideen Med at kunne give den besøgende et overblik over hele 
området og udsyn fra et højere punkt virker fascinerede i og med 
det kan give et overblik over området i dets store kontekst med 
lavastrømmen. I ideen er der også afprøvet at lade bygningen gå 
helt ned til floden for at give tre forskellige oplevelser,. 1. Overblik 
over området 2. Oplevelsen i selve området 3. Oplevelsen helt 
nede ved vandet, hvor man kan sanse kraften i floden samt dufte 
og se den på en ny måde. 

her SeS hvordaN voluMeN fra et tårN ville Se ud i koNtekSteN 
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Tårnet med overblik
+ Bevarer og forstærker fokus på de sanselig oplevelser i området.
+ Skåner naturen - Minimeret byggeareal i området
+ Komprimeret pladsforbrug
+ Tydeliggøre indganen til bygningen
- Skyggeforhold i området, skygger på vandfaldene i stor del af vinter halvåret. 
- Fokus på vanfaldene
- Stemningsskabende lysforhold
- Komprimere pladsforbrug - stort pladskrav til trapper samt elevator, også pga. byg-
ningens begrænsede volumen.
- Bygningen skal opfordre folk til benyttelse af de funktioner den har. 
- Kontakt mellem det udvendig og det indvendig
- Ikke optimal i forhold til jordskælv konstruktioner [Architecture for Humanity,2010. s,10]

her SeS hvordaN et tårN ville Skygge På vaNdfaldeNe i MartS MåNed
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5.3.4 hule ideeN  
Ideen om at bruge den direkte reference til lavahulerne viser 
tilbage til den ældste islandske bolig. Med den løsning kan bygnin-
gen ligge som et overraskende element i oplevelsen af området, 
ligesom synet af vandfaldet, og stadig have store glasfacader 
mod nord.

diverSe forSøg På eveNtuelle PlaNer SaMt koNStruktioNSideer
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De organiske huler
+ Dagslysforhold - stemningsgivende 
+ Stor udnyttelse af jorden som byggemateriale
+ Fuldt integreret i Naturen 
+ Bevarer og forstærker den sanselige oplevelse i området
+ Bygget lige til de funktioner, samt arealer
+ Skyggeforhold udvendigt
+ Referere til den gamle islandske historie samt anderledes rumligheder 
indvendigt 
+ Stor kontakt mellem ude og inde
+ Fokus på vandfaldene
- Upraktisk indretning
- Utydelig indgang - blikfang 
- Uaflæselig bygningsform
- Dagslysforhold 
- Opfordring til brug af funktioner

SkitSer der viSer i SNit, hvordaN eN hule kuNNe PlacereS iNd i SkræNteN 
Med direkte udSyN til vaNdfaldeNe.

eN Meget abStrakt orgaNiSk løSNiNg 

oPlevelSeN af eN hule udefra MeN eN rektaNgulær bygNiNg uNder 
jordeN
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5.3.5 glaS bokS der løfter laNdSkabet oP 
Ideen til at omformere den islandske historiske byggeskik til en 
mere moderne arkitektur kunne komme til udtryk i et koncept, 
hvor jorden bliv hævet op af vertikale glasfacader, således at 
funktioner træder op af landskabet, der hvor der er brug for dem. 
Eller bogstavligt talt at man ville placere en glasboks neden under 
landskabet. Ideen er at holde de ydre former i kontrast med den 
organiske natur og danne strengt geometriske former. 

forSkellige SkiSSer af hvordaN MaN kuNNe arbejde Med at løfte laNd-
Skabet oP
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Glasboks
+ Spejler omgivelserne og integrerer sig dermed i landskabet på en spæn-
dende måde. 
+ Dagslysforhold og godt udsyn
+ Bevarer og forstærker fokus på de sanselig oplevelser i området.
+ Refererer til den gamle islandske historie på en anderledes måde
+ Skåner naturen - Minimeret byggeareal i området
+ Tydelig indgang - blikfang 
+ Fokus på vandfaldene
+ Bevarer og forstærker den sanselige oplevelse i området
+ Tydeliggør indgangen til bygningen
+ Opfordring til brug af funktioner
- Overbelyst, uden visuelt fokus
- Udfordring at udføre uden faste vægge/facader
-  Skyggeforhold udvendigt
- Stemningsskabende lysforhold

eN ide oM at viSe i bogStavelig forStaNd laNdSkabet igeNNeM geoMetri-
Ske glaSflader og har orgaNiSke viNdueSåbNiNger

koNcePtSkitSer af forSkudte glaSvoluMeNer, der rejSer Sig oP af jordeN.
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De fire koncepter viser et mere klart indblik i, hvad de forskellige 
designforslag kan bidrage med og hvordan de kan påvirke om-
rådet, samt hvad der er vigtigt at arbejde videre med i de for-
skellige forslag. Ud fra den proces vælges der at arbejde videre 
primært med Glasboksen konceptet. For at udvikle en ny vinkel 
på designet og prøve at inkorporere nogle af de positive ideer 
fra de andre forslag laves der videre studier. For eksempel hvor-
dan planløsning i det forslag kunne være, hvor det er besluttet 
at begrave museet ned i jorden for at minimere byggepladsen, 
bespare facade og isolering materialer og kunne arbejde med 
et mere stemningsfuldt rum med reflekterende indirekte dagslys i 
stedet for direkte solindfald. Samtidig er sikkerhedskravet i forhold 
til skydevåbenudstillingen nemmere at løse. Derfor vil der i næste 
fase blive arbejdet med at detaljere, afprøve og udvikle dette 
forslag videre.

ProceS vurderiNg | faSe 3

eNkelt udforMNiNg af koNcePtet hvor der kuN er éN glaSbokS, der 
løfter Sig oP fra laNdSkabet

koNcePt SkitSe
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5.4 faSe 4|udvælgelSeN
Glas boks ideen udvikledes videre, hvor der var sideløbende arbej-
det med planløsninger samt udvendig form. Der arbejdedes med 
at forskyde planerne for at forbedre dagslysforholderne samt skabe 
mere dynamik i bygningsvolumen, der ellers bliver for statisk i det dy-
namiske naturområde. I forhold til flere af de tidligere funktionsskitser 
spejles planløsningen, så der bliver nemmere adgang til vareindle-
vering. Der arbejdes med at opdele den uafbrudte glas kube og 
nu arbejdes der med at forskyde de forkellige funktioner i diverse 
volumener. På samme tid skal flowet til den ønskede rute indpasses 
og et strukturelt system findes og indarbejdes tidligt i fasen. 

tidligt i faSeN var der fuNder freM til forSkellig koNStruktive Sy-
SteMer der kuNNe eveNtuelt være Med til at Skabe både forMeN og 
bidrage til PlaNløSNiNgSkoNcePtet.

forSkellige SkitSer af PlaNløSNiNger og voluMeN oPdeliNger

Floden 



96

Ideen er at det skal opfattes som om, at man går direkte ind i jor-
den i en glas kube, hvor dette ville give samme rum oplevelse som 
i de gamle islandske huse hvor man i princippet havde jord og 
sten som indervægge. For at lægge hoved fokus på  vandfaldene 
arbejdes det med at lave en sti der fører de besøgende direkte 
igennem bygningen ned til an altan lige foran bygningen. Stien 
virker samtidig som en forbindelse ned til museet, så man på den 
måde giver de besøgende et incitament til at besøge denne del 
af bygningen.
De stringente bokse laver som ønsket en tydelig kontrast til vand-
faldene, men kontrasten virker samtidig til at distancere bygningen 
fra den naturlige kontekst, hvilket vil være nødvendigt at adressere 
i den videre formgivning.

5.4.1 glaS bokSeN 
direkte forbiNdelSe til vaNdfaldeNe

MuSeet Placeret i jordeN i eN glaS bokS SåledeS MaN virkelig 
forNeMMer og Ser at MaN er Nede i jordeN

NordfacadeN Med direkte adgaNg igeNNeM bygNiNgeN fra aNkoMSteN ud til eN altaN.

tag PlaN
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For at se forskellige måder hvorpå man kan arbejde med belysningen 
nede under jorden er der udført en række modelforsøg med forskellige 
løsninger. De første er ideen at bruge en form for stof, filter eller sand-
pudset glas som skulptur eller en flade for at skabe indirekte lys ind i 
rummet, det resulterer i diffust og jævnt fordelt lys i rummet.
I forslag tre til 5 er der afprøvet hvordan man kan styre det direkte lys 
så det for eksembel ikke kommer til at lyse på væggene som ville være 
udstillingsområde. Dette skaber lidt mere spil og stemning i rummet, 
hvor der kommer lysflader på gulvet, der i løbet af dagen vil flytte sig 
sammen med solens gang. I det sidste forslag er der lavet et ekstra ele-
ment der reflektere lyset ind i rummet således der ikke kommer direkte 
lys men i stedet kommer der lysspil med reflekteret lys. 

5.4.2  lyS Studie  

lySiNdfald SkiSSer 
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For at undersøge den indvendig oplevelse laves der forskellige 
formstudier på det indvendige spiseområde, på hvordan man 
kunne udforme det for at få bedst muligt udsyn over vandfaldene. 

5.4.3 iNdefra og ud 

SPiSearealet i et facade forSøg
PlaN

PlaN

vieW iNdeNi SPiSearealet Mod vaNdfaldeNe Med PlaNløSNiNg viSt til vveNStre
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Efter diverse studier på udformning indvendigt af speisearealet 
vælges det at fokusere på at åbne mere op for facaden imod 
vandfaldene - både for at få mere lys ind og for at lade selve 
formen  på bygningen sætte fokus på dem. Desuden virker pa-
norama view som vist i forsøget her til venstre klart, og i stedet 
for at fokus bliver lagt på et mindre indrammet område i midten 
af vandfaldet, så får man fokus på det der gør vandfaldet så 
specielt, nemlig den kilometer lange strækning af vandfald, der 
strækker sig mod øst og vest.

Den buede facade strider umiddelbart stærkt imod den strin-
gente form i boks-konceptet, så formforsøg med mere afrun-
dede forme afprøves.PlaN

PlaN

deN bedSte løSNiNg var klart eN buet facade, der havde et Stort PaNoraMa vieW 
over oMrådet
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5.4.4 forM udvikliNg 
Udfra de visualiseringer der blev lavet af udvendig form af bygnin-
gen og de indvendige oplevelser, forsøges det at arbejde form-
konceptet i en ny retning, der i større grad benytter buede former.  
Der prøves nye løsninger af, som kan tilbyde mere rumoplevelse 
indvendig i form af et panorama view fra spisestedet samt at 
forsøge at integrere formen af bygningen mere ind i konteksten i 
stedet for at har formsproget til at stå i kontrast.
Udover den formmæssige ændring undersøges forholdet til ruten 
og uderummene også. En vigtig del af designet af selve bygnings 
volumen er  for eksempel, hvordan de besøgende kan komme og 
se vandfaldene og komme videre ud på oplevelses ruten uden for 
åbningtid af bygningen. Det ønskes at det kunne være en aktiv 
del af bygningens udformning således at det altid var bygningen 
man møder ved ankomst af stedet og at den kunne opfordre til et 
besøg i åbningstiden og virke som et interessant sted at opleve.

forSøge at lade kurver i laNdSkabet koMPiNereS Med et grid til at Skabe et forM 

bruge kurvede eleMeNter SoM 
bygNiNgSvoluMer

koMbiNatioN af eN afruNdet hovedvoluMeN Med de firkaNtede ekStra voluMeNer tillagt
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Kombinationen af buede elementer og bevaringen af de 
rektangulære former synes ikke mulig at efterleve i et klart 
og tydeligt formprincip. På dette tidspunkt aflagde jeg 
samtidigt besøg på Island, for at studere området endnu 
en gang. Ud fra de nuværende koncepters problematik-
ker bliver det tydeligt, at for at tale mere sammen med 
oplevelsen på stedet og bevare den tydelige fokus på 
naturen både indvendigt og udvendigt, kræver det et 
nyt syn på formsproget. Derfor undersøges nye mulighe-
der for forminspiration, hvor der er fokus på at blive inspi-
reret af naturen og området i stedet for at kontrastere 
dette. De næste sider indeholder billeder fra besøget på 
området og inspiration til det videre design.

PerSPektiv hvor deN buede facade tilPaSSer Sig laNdSkabet
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Inspirerende naturformer i buer og hvirvler

5.4.5 forM iNSPiratioN



103



104

Der arbejdes med at løfte landskabet op i en 
organisk bevægelse og danne rum til bygnin-
gen på den måde. Efter forskellige forminspi-
rationer i landskabet i forskellige skalaer beslut-
tes det at tage inspiration i formen fra hvirvler. 
Denne form giver inspiration til en planløsning 
hvor flow kan integreres på en naturlig måde 
sammen med formen og samtidigt kan formen 
være med til at danne taget på bygningen 
som landskab således at den kan anvendes 
aktivt hele døgnet rund. Positive elementer fra 
den tidligere skitsering, så som underjordisk mu-
seum, samlede funktioner og tydelig indgangs-
sti bringes videre i forslaget.

- Organiseringen af funktionerne i bygningen 
bibeholdes i forhold til deres placering til hinan-
den samt området

- Placeringen af museet i kælderen, hvor der 
skal undgås direkte lys, fastholdes. Sikkerheds-
forhold der er krævet på grund af skydevåben-
museet samt materialebrug er ligeledes mere 
hensygtmæssige, samtidigt med at dette kan 
være med til at give mere varierende rumop-
levelser indvendigt og reference til den gamle 
måde med at bo indeni og med jorden fra den 
islandske historie.

- Anvende rene glasfacader, der kan reflektere 
den islandske himmel eller naturen omkring 
bygningen, samt give tilstrækkeligt lys indven-
digt i bygningen samt det mest optimale view 
fra bygningen.

5.5 faSe 5|hvirvel  vigtige videreførte eleMeNter

Ny koNcePtSkitSe - hvirvleN
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Det ønskes at flowet skal lede den besøgende enten 
direkte igennem bygningen, således at de får en 
hentydning og oplevelse af, hvad for nogle funktoner 
bygningen har at tilbyde. Derefter skal de ledes ud i 
naturen og området. På samme tid ønskes det også 
at holde fokus på vanfaldene, således at det er en af 
de første oplevelse den besøgende møder eller ser. 
Efter at besøgende har færdes i området er menin-
gen, at man kan komme tilbage til bygningen og 
dermed komme tættere på vandfaldene enten 
igennem restauranten eller museet, hvor man kom-
mer ned til floden og får godt view tæt på. Derefter 
kan man tage på en tur i museet eller nyde en lækker 
mad i restauranten. Så derfor arbejdes der med at 
integrere flow som et styrende element både i place-
ringen af funktioner samt bygnings volumen. 

floW  SkitSer 

floW  SkitSer 

hvirvel forMkoNcePter

5.5.1 iNdledeNde SkitSeriNg
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Den overornede bygningsform søger inspiration, som vist før, der 
kunne udarbejdes på mange forskellige måder. I de første er for-
men stadig meget geometrisk i den overordnede form, hvilket ud-
vasker relationen til hvirvlen, og i stedet får bygningen til at fremstå 
som cirkulære buestykker i stedet, og dermed ikke udviser den 
form for dynamik, som omgivelserne gør, og dermed ikke passer så 
godt ind. Samtidig skaber formen tvivl imellem formsproget og det 
ønskede flow i og på bygningen, hvilket skal spille bedre sammen.

eN af de tidlige hvirvelforMer

ide til Syd facade  hvor deN åbNer Sig oP til deM der aNkoMMer SaMt taget brugeS aktivt 
SoM udSigtSoMråde

tagfladeN af SPiSearealet retteS oP, SåledeS at det åbNer Sig iMod 
vaNdfaldeeNe, Så Selve bygNiNgSvoluMeN Sætter fokuS På deM og luk-
ker Mere lyS iNd

5.5.2 hvirvleN forM forSøg
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Indledende bærer formen stadig præg af de enkle strøg og geo-
metriske former. Hele volumen er indeholdt i en bygning, hvilket til 
gengæld giver en ret høj bygning, ud fra kurverne på taget. For-
men blev vendt og drejet ud fra lysforsøg og flowskitsering.

bygNiNgSvoluMeN flader Mere ud og bliver bredere i retNiNg af adkoMSteN 
Mod SydveSt for at gøre det NeMMere at udNytte tagfladeN SoM udkigS-
oMråde og SaMtidig Skabe PladS iNdveNdigt til reStauraNtoMrådet.
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Planet af bygningen er et enkelt bueslag i starten og refererer 
ikke så direkte til en hvirvel. Den er mere enkel og geometrisk i sit 
formsprog. Der opstår i formen vanskeligheder med placeringen 
af museet i kælderen direkte under bygningen, hvilket betyder 
dårlige lysforhold og ulogiske ankomstforhold. Flowet er planlagt 
så man kan gå op på taget og så ned i den anden ende, såle-
des at det virker som en bue, der kan fortsættes for at føre folk 
ind i bygningen igen. 

PlaNet af deN førSte udgave af hvirvleN, hvor deN er Meget eNkel MeN ogSå Svær at 
aflæSe i forhold til floW SaMt fuNktioNerNeS iNdbyrdeS forbiNdelSer. 

5.5.3 det førSte koNcePt
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de Store glaS facader vil i Stor grad kuN 
SPejle de beSøgeNde, Når de aNkoMMer til 
bygNiNgeN, efterSoM deN kruMMer iNd iMod deM 
i Stedet for at SPejle NatureN oMkriNg.

forMeN kaN uMiddelbart oPfatteS SoM Meget geoMetriSk 
MeN deN har eN lille Skævhed i PlaNet hvilket giver byg-
NiNgSvoluMeN eN SMule dyNaMik.

kælder voluMeN er ikke tilPaSSet ordeNlig 
uNder forMeN af bygNiNgeN

oPStalt veSt oPStalt øSt

oPStalt Nord

oPStalt Syd
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Der bliver lavet koncept modeller over 
den bærende konstruktion, for at under-
søge, om de kan være med til at give 
bygningen mere dynamik, og om de 
samtidig kan give inspiration til at arbejde 
videre med flowet i bygningen. Samti-
dig undersøges muligheder for at gøre 
konstruktionen mere eller mere synlig, og 
hvilke påvirkninger det har på formen og 
udsynet til vandfaldene.
Det ønskes at lave en uforstyrret vindues-
facade mod nord, hvor det vigtigste er at 
sætte fokus på udsynet til vandfaldene. 
Samtidigt ønskes det at anvende en letaf-
læselig konstruktion, der kan understøtte 
formerne i taget.

PriNciP: hele taget og facadeN StabiliSereS af raMMekoNStruk-
tioNer, der går På iNderSideN af glaSfacaderNe og På SaMMe tid 
holder tag og facader Stabile. 
Materialer: træ eller Stål

forhold til bygNiNg: afhæNgigt af diMeNSioNerNe På raMMerNe, 
kaN det riSikereS, at de er Meget ødelæggeNde for udSyNet. MeN 
ellerS eN eNkel og harMoNiSk løSNiNg, der giver god PladS til 
iNdretNiNgeN og freMtidige flekSible PlaNer.

raMMeN

PriNciP: taget uNderStøtteS og StabiliSereS af Skiver eller kerNer, der 
iNdkorPorereS i bygNiNgeNS vægge og iNdretNiNg og er Med til at 
daNNe ruM. derudover kaN MiNdre Søjler i facadeN være Med til at 
tage viNdtryk På facadeN og SaMtidig hiNdre deforMatioN af taget.
Materialer: kaN udforMeS både SoM reNt Stål/træSkelet eller SoM eN 
blaNdiNg af arMeret betoN og StålSøjler i facadeN.
forhold til bygNiNg: SøjlerNe i facadeN vurdereS til at kuNNe laveS 
i Så SMå diMeNSioNer, at de ikke Påvirker udSyNet i væSeNtlig grad. 
SaMtidig kaN SkiverNe iNdkorPorereS i væggeNe. 

Søjle - Skive

5.5.4 koNStruktioN 
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PriNciP: koNStruktioNeN StabiliSereS af Store viNgeforMede 
betoNeleMeNter.
Materialer: arMeret betoN

forhold til bygNiNg: holder facadeN fri, MeN oPtager 
Meget fokuS og gulvPladS iNde i bygNiNgeN.

viNgerNeraMMeN

PriNciP: eN bue i Stål eller betoN kaN uNderStøtte taget i MidteN 
og På deN Måde bære taget.
Materialer: arMeret betoN eller Stål

forhold til bygNiNg: holder facadeN fri, MeN til geNgæld 
tager deN MarkaNte SkulPturelle forM Meget oPMærkSoMhed i 
ruMMet, hvor deN ogSå kaN tage oPMærkSoMhedeN fra vaNd-
faldeNe. SaMtidigt oPtager deN Meget PladS iNde i bygNiNgeN 
udeN at kuNNe brugeS SoM oPdeler.

bueNudkragNiNg 

PriNciP: buede bjælker foraNkreS i fuNdaMeNtet, hvor 
taget Møder jordeN. SåledeS holdeS bygNiNgeN oPPe af 
eN udkragNiNg. kræver Stærk foraNkriNg og Modvægt.
Materialer: forModeNtlig MeSt oPtiMal i Stål.
forhold til bygNiNgeN: holder facaderNe helt fri for 
koNStruktioN, MeN afhæNgigt af ProfileNS StørrelSe kaN 
det til geNgæld have Stor iNdvirkeN På de iNdre ruM og 
være eN Meget dyr løSNiNg.
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5.5.5 PlaNløSNiNg i orgaNiSk bygNiNg

Når MaN deSgiNer eN bygNiNg Med buede eller orgaNiSke vægge er det eN ekStra Stor 
udfordriNg at kuNNe PlaNlægge deN, Så deN reNt faktiSk kaN aNdveNdeS og iNdretteS Med 
StaNdardfuNktioNerNe, Så SoM køkkeN og toilet faciliteter. derfor vælgeS det at oPStille 
forSkellige Måder ruMdeliNgeN kaN oPbyggeS På og hvad deN kaN bidrage Med i oPlevel-
SeN af de iNdre ruM.

viNkelret På bueN

Sikrer lige vægge i bygNiNgeN, MeN løSer 
ikke ProbleMer der oPStår, hviS ruMMeNe Skal 
oPdeleS På laNgS af bygNiNgeN.

rektaNgulær bokSe

at Placere rektaNgulære bokSe Med fuNktio-
Ner iNdeN i Skaber eN SPæNdeNde ruMoPlevelSe 
, hvor forMeN af taget kaN Stå uforStyrret. 
SaMtidigt er der NeMt at iNdrette firkaNter 
reNt PraktiSk. dog giver det MaNge SMå 
oPholdSPladSer og traNSitarealer, der MiNi-
Merer kvadratMeterudbyttet. 

orgaNiSke vægge

dette Skaber Meget dyNaMiSk ruMoPlevelSe 
hvor MeNNeSker ikke er vaNt til at færdeS i or-
gaNiSke ruM udeN faSte holdePuNkter. MiNder 
oM ruMoPlevelSeN i lavahuler. deNNe løSNiNg 
giver heller ikke MaNge Muligheder for at 
beNytte StaNdardløSNiNger i iNdretNiNgeN.

viNkelret Med afruNdede hjørNe

her er vægge Placeret Så viNkelrette og 
lige SoM Muligt ud over hjørNe, der er af-
ruNdede, Så de PaSSer til bygNiNgeNS øvrige 
orgaNiSke udtryk og Skaber Mere bløde og 
MiNdre MarkaNte oPlevelSer af væghjørNer-
Ne, hvilket fjerNer fokuS fra de lige væggeS 
MaNgleNde flugtNiNg Med buerNe. 
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lige grid

her er væg flader Placeret i et grid af 
vægge. dette Skaber eN Ny retNiNg og viNk-
ler iNd i bygNiNgeN og kaN være forStyreNde 
for Selve forMeN af bygNiNgeN 

Parallel oPdeler 
her er vægge Placeret Så Parallel Med de 
buede ydervægge SoM Muligt og de aNdre 
vægge er Styret efter deM. dette følger for-
Met godt MeN har SaMMe uleMPer SoM deN 
orgaNiSke PlaN hvad det aNgår iNdretNiNg

lige grid

her er væg flader Placeret i et grid af 
vægge. dette Skaber eN Ny retNiNg og viNk-
ler iNd i bygNiNgeN og kaN være forStyreNde 
for Selve forMeN af bygNiNgeN 
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5.5.6 det aNdet hvirvel koNcePt

Der afprøves en udformning der snor sig mere omkring et drej-
ningspunkt for at forsøge at skabe et transitrum eller et mere natur-
ligt flow indeni og udenfor bygningen

Efter flere iterationer med skitsering på planer, flow, sammen-
sætning af konstruktion samt lysforhold vælges det at forsøge at 
give bygningen mere dynamik og se, hvad en anden slags sam-
mensætning kan bidrage med, hvor formen har mere direkte 
reference til en hvirvel. Det vælges at udnytte den centraliserede 
form en hvirvel har mere til udformning og placering af funktioner 
og oplevelser i bygningen. Det er også en udfordring at prøve at 
finde ud af, hvordan museumsafdelingerne kan tilpasses formen 
på en mere naturlig og integreret måde.

her er eN ide der iNdeholder tre bygNiNgSvoluMeNer der SNor Sig ud fra 
MidteN af cirkleN, der udforMeS SoM eN MateMatiSk korrekt hvirvel, Med et 
ceNtralt viNdue SoM Når fører hvirvleN helt Ned i MuSeet. for at oPtiMere 
forMeN bliver Selve bygNiNgSvoluMeN (til veNtStre) tyNdere og til delS Mere 
vaNSkelig at iNdrette.  
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der arbejdeS videre Med PlaNer og floW i deN Mere SaMMeNtrækkede hvirvel.
diverSe PlaNløSNiNger og udforMNiNg af vægge bliver vurderet SaMMeN Med oPlevelSeN 
af ruMMeNe, SaMt floW og fuNktioNaletet.

PlaN løSNiNgeN tager udgaNgSPuNkt i deN 
eNdevæg hvirveleN har i 2 MeterS højde. de 
iNdveNdige ruM har ikke eN Stærk relatioN til 
Selve forMeN. MuSeuMSafdeliNgeN er Stadig 
kuN delviSt uNder Selve bygNiNgeN Med eN 
altaNgaNg uNder SPiSeSaleN.

PlaNløSNiNgeN er SaMMeNSat af vægge, der 
går NogeNluNde viNkelret På de buede flader 
og det er forSøgt at Skabe tilNærMede rek-
taNgulære PraktiSke ruM. der er dog Stadig 
det kritiSke PuNkt SoM i det tidligere forSlag, 
oM hvordaN det fuNgerer og arbejder 
SaMMeN Med Selve forMeN. her veNder udSigt 
altaNeN i kældereN deN aNdeN retNiNg Så deN 
uNderStreger forMeN Mere

PlaNløSNiNgeN udgår igeN fra eNdevæg-
geN, hvoriMod de aNdre vægge ligger helt 
Parelle Med deN buede ydervæg. 
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i forSlaget ligger eN del af MuSeet direkte uNder Selve bygNiN-
geN og kaN På deN Måde tilPaSSe Sig forMeN og dele koNStrukti-
oN Med reSteN af bygNiNgeN. derfor arbejdeS der Med hvordaN 
MaN kaN få lyS igeNNeM SådaN eN ruM højde

i dette forSlag er MuSeet Placeret uNder Selve bygNiNgeN, hele bygNiNgSforMeN 
SNor Sig Ned og eNder i eN traPPe/NedgaNg Ned til MuSSet. deN floWretNiNg gi-
ver dog et Meget Stort fokuS På, at MaN Skal eNde Nede i MuSeet. dette Modvirker 
deN øNSkede effekt af, at bevægelSeN ud til NatureN og vaNdfaldeNe.

i forhold til floW udeN for åbNiNgStideN 
oPStår der ogSå vaNSkeligheder Med deNNe 
udforMNiNg efterSoM floWet altid fører igeN-
NeM bygNiNgeN. 



117

Ideen med et centralt transitrum videreføres til en ide, hvor kon-
ceptet fra glasboksprincippet, med at opdele funktonerne i 
separate volumener og samtidigt forskyde dem i forskellige højder 
og retninger inkorporeres. Det besluttes, at hver arm får hver sin 
funktion, hvor flow og oplevelse ender med at blive bedre integre-
ret end de tidligere forslag. 

i PlaNløSNiNgeN får hver af arMeNe SiN fuNktioN hvor det ceNtrale ruM giver deN beSø-
geNde øjeblikkeligt overblik over bygNiNgeNS fuNktioNer. derMed kaN MeNNeSkeStrøM-
MeN fordeleS ud til diverSe fuNktioNer alt efter dereS behov. eN aNdeN Mulighed for de 
beSøgeNde er, at bevæge Sig over bygNiNgeN og ud i NatureN og oMrådet førSt, og Så 
aNkoMMe til bygNiNgeN fra deN øStlige Side På tilbagevejeN.



118

ideeN Med at Sætte iNdveNdigt fokuS På det ceNtrale ruM SaMtidigt Med at give lyS Ned 
til MuSeet tegNeS igeNNeM både SoM eN direkte glaS hvirvel og SoM horiSoNtalt loft 
viNdue, Med Mulighed for at lave det til glaSgulv.

iNdgaNgeN oPdeleS ligeledeS SoM eN arM, det er MeNiNgeN at deN leder eller SluSer 
folk iNd i bygNiNgeN. tagruteN iNddeleS SoM et valg MaN kaN tage og overSkue 
Når MaN aNkoMMer til bygNiNgeN.  det forSøgeS at lade viNdueS PartierNe uNder-
Strege og freMhæve hvirvel forMeN og ceNtraliSeriNgeN af bygNiNgeN

detaljeriNg af forMeN og deN Nøjagtige udforMNiNg, StørrelSe og SaMMeNSætNiNg 
af de forSkellige arMe er eN koMPlekS ProceS, hvor æNdriNger i éN fuNktioN kaN få 
Stor betydNiNg for de aNdre fuNktioNer.

SPiSeareal

køkkeN

Wc

MuSeet

iNdgaNg

butik
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hvirvleN SoM iNSPiratioNeN til bygNiNgSPlaNeN
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Den sidste del af skitseprocessen er en detaljering og udvikling af 
planløsningen sammenholdt med de rumlige kvaliteter. Fokus er 
på funktionalitet og sammenhæng i bygningen, hvor forbindelsen 
fra det centrale ankomstpunkt og ud til de forskellige funktioner; 
restauranten, køkkenet, toiletterne, butikken og museet detaljeres, 
så alle praktiske problemstillinger i forhold til aflåsning, brandveje, 
betjening og betaling løses. Samtidig detaljeres den visuelle forbin-
delse, så man opnår en synergieffekt inde i bygningen.

de trediMeNSioNale aSPekter af bygNiNgeN har iSær betydNiNg for lySiNdfaldet i de forSkellige oMråder. dette 
uNderSøgeS både ved hjælP ruMlige illuStratioNer og dagSlySberegNiNger i velux daylight vizualiSer
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iNdledeNde koNcePt af bygNiNgeNS orgaNiSeriNg

det koNStruktive PriNciP bliver eN blaNdiNg af bæreNde, StabiliSereNde 
vægge; bjælker, der ligger af På eN kerNe uNderStøttet af Søjler og derud-
over raMMer i facaderNe.

Med de ydre forMer NogeNluNde faStlagt er det et SPørgSMål oM detal-
jeriNgeN af PlaNløSNiNgeN. i dette forSlag er der Stadig eN del ProbleMer 
oMkriNg deN fuNktioNalitet, adgaNgSforhold og MakSiMal udNyttelSe af 
kvadratMeterNe, SoM dog bliver håNdteret i deN eNdelige løSNiNg, der vil 
blive beSkrevet i det følgeNde PræSeNtatioNSafSNit.
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6 PræSeNtatioN
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6.1 NæroMråderNe

Gennemgangen af præsenta-
tionen starter med en beskrivelse 
af nærområderne. Disse har 
stor betydning for oplevelsen af 
området og for organiseringen af 
bygningen og dens flow.

haNdicaP SaMt buS ParkeriNg 

gåSti fra Ny ParkeriNg til 
bygNiNg 

vareiNdleveriNg og braNdvej 
til bygNiNgeN

bygNiNgeN

6.1.1 floW i oMrådet
Flowet i området er planlagt 
udfra en bestemt rute, der giver 
den besøgende den bedste 
oplevelse af hvad området har 
at tilbyde samt beskytter na-
turen, så den undgår at blive 
nedtrådt og ødelagt af menne-
skemængden. 
Udvidelsen af parkeringsforhol-
derne er placeret et nyt sted, 
lidt længere væk hvor de er 
mere gemt væk for forbikøren-
de og giver de besøgende en 
større oplevelse, når de færdes 
over det hævede landskab og 
kan opleve, hvordan bygnin-
gen rejser sig op fra landskabet 
og høre hvordan de nærmer 
sig larmen fra floden. 

deN eNdelige PlaceriNg af bygNiNgeN i koNtekSteN
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Selve ruten i området skal være indhegnet med et lavt hegn, 
Eftersom folk på nuværende tidspunkt ofte vandrer udenfor stierne 
og nedtræder naturen. Ved hjælp af indhegningen kan man 
sørge for, at de besøgende går på en gangsti, der godt kan klare 
den menneske mængde, samtidigt med at de får alt det væsent-
lige at se uden at gå ud, hvor det er usikkert. 
Ruten, der er der nu, er en til dels grusbelagt gammel nedtrådt 
sti, der er skabt ud fra, hvor folk har bevæget sig. Dette er taget 
som godt udgangspunkt for at vise den mest optimale rute langs 
floden. 

ill:xx deN gaMle Sti i oMrådet fra 1992

Nedtrådt Natur i oMrådet
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Det vælges at indhegne alle stier med kun 50 cm jernhegn, der kan 
ruste og patineres af naturen, men stadig markant afgrænser de 
tilgængelige dele af området. På kanter af floden og andre steder, 
hvor der er sikkerhedshensyn på grund af højden, er den 90 cm høj. 
Gitteret bliver sæt fast i jorden med stabiliserende jern profiler. Den-
ne løsning er også anvendt i andre naturattraktioner i området, så 
som de lavahuler, der ligger i Hallmundarhraun og har haft meget 
succes. Trapper ude i området blive belagt med lavasten, for både 
at have bedre slidflader, og for bedre at falde i et med naturen end 
de grus og træ løsninger der er op nuværende tidspunkt, samtidigt 
med at der bliver tillagt lavagrus i alle gangstier, således at de får 
lidt mørkere overflade og dermed tilpasser sig bedre ind i området 
og bliver mere interessante end det granitgrus der er til stede nu.  

ill:54 lavablaNdet gruS, der har Mørkere 
toNe og lidt Mere rå overflade 

ill:56 deN ruStede farve PaSSer godt iNd i 
oMrådet På alle årStider

ill:55  NatureN kaN vokSe oPad ved 
hjælP af jerNgitreNe

deN ekSiStereNde belægNiNg i oMrådet
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ekSiStereNde rute

eNdelig rute

1 2
3

4 5
6

7
8

9

10

11
12

13

Ruten i området vil her blive beskrevet nærmere. Her er kortene 
af den eksisterende rute og den nye. Den eksisterende rute har 
11 planlagte udkigsområder. I den nye rute er der 13, med en 
del nye oplevelser og ændringer. Den største ændring af ruten er 
at alle de besøgende bliver ledt direkte ned til Hraunfossar samt 
bygningen og derfra videre ud i området. Når de når udkigspunkt 
nummer 13 ender ruten på den måde med, at man får det store 
overblik over hele området, hvor man efterfølgende kan gå den 
samme vej tilbage, hvor man dog oplever det på en helt anden 
måde, både det at man går og observerer det hele fra ny vinkler, 
men også at man får dannet nye meninger om Hraunfossar efter, 
at man har mødt det kraftfulde Barnafoss og fået overblik over 
den storslåede natur i området.  Her følger en lidt mere detalieret 
beskrivelse af ruten: 

1. Udkigsposten på taget af bygningen eller udsynet fra spiseom-
rådet giver den mest attraktive udsigt over Hraunfossar, op og ned 
af floden. Det at man kan komme på taget og få udsyn endnu 
længere ned og op af floden giver et godt overblik over hele 
ruten, der venter en. 
Udsigten inde fra spisearealet sætter fokus på synssansen og giver 
ro og fred til at fordybe sig i den. 

2. Er ude på altanen. Denne oplevelse giver noget særligt, i for-
hold til hvad der er af tilbud i dag. Det er muligt under sikre forhold 
at komme tættere på flodkanten, hvor man kan mærke dens kraft 
lyd og duft. 

3-4 og 5. Er eksisterende udkigssteder, hvor man igen ser Hraunfos-
sar fra ny vinkel, alt efter hvordan man færdes længere oppe ad 
floden

6.1.2 oPlevelSeS ruteN i oMrådet
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6. Er et af de steder, hvor de besøgende har trådt naturen helt ned, fordi 
det åbnebart er et interessant sted at se. Der får man også set broen fra 
en anden vinkel og kraften i floden lige under ens ben er utrolig, eftersom 
floden trænger igennem en smal lav kløft.

7. Er et samlingssted i dag, hvor der er masser af informationsskilte. Dette 
ændres således, at der kun er et dér med historien omkring Barnafoss, 
som er det vandfald man møder næst. Resten af områdets informationer 
bliver ligeligt fordelt på de andre udkigsområder for at fordele historien 
på alle steder.

8-9 og 10 Udkigspost nummer 8 er placeret på broen, hvor man enten 
skynder sig over på grund af frygt for floden eller står og nyder dét, at 
man kan mærke naturens kræfter i og med at broen ryster af flodens 
bevægelse. De andre 2 udkigssteder  ligger på den anden side af flo-
den, hvor man får en bedre ide om størrelsen af lavastrømmen. Samtidig 
får man set de andre udkigsteder fra et nyt perspektiv hvor man kan 
blive overrasket over, hvor små menneskerne, der færdes i området, er i 
forhold til naturen. 

11.  Er det allerede eksisterende udkigsted over Barnafoss. Der ser man 
vandfaldet rigtigt godt og står så tæt på at man kan risikere at få fugtigt 
tøj. 

12. Er et sted der giver et lidt bedre overblik ned af floden samt man får 
Barnafoss på lidt mere afstand, således man bedre kan nyde synet på 
sikker afstand.

13. Er et nyt sted, som kræver en del nye trapper, men dog er vurderet af 
så stor kvalitet til besøget, at det skal udvikles. Man går op af skrænten 
ved siden af Barnafoss og få et helt nyt udsyn over vandfaldet. Man kom-

mer samtidig op i så stor højde, at hele dalen bliver synlig. Man ser de 5 
gletchere og den store lange lavstrøm, der strækker sig mange kilome-
ter ud i horisonten. Det er hensigten at have megen information omkring 
området i alle retninger, alt  fra bjergenes navne til stedets historier, såle-
des at stedet runder besøget af, med ny viden omkring området, hvilket 
kan gøre vejen tilbage til bygningen til en ny fascinerende oplevelse

Den valgte rute vil dermed kunne give alle de væsentligste indtryk fra 
området og fylde de besøgendes sanser med forskellige lyde fra forskel-
lige afstande og udsyn fra alle retninger samt højder. Samtidigt tager 
naturen ikke skade af de mange besøgende, hvilket udformningen af 
gåstierne vil søge for.

udSigteN Mod NordøSt fra udSigtSPoSt 13.
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Bygningen kan indeles i tre niveauer. Øverst oppe er græstagene, der 
gennemløbes af de udendørs stier, der skaber udsigtpladser og udendørs 
forbindelse til vandfaldene henover bygningen. 
I stueniveau ligger de primære funktioner i bygningen; restauranten og 
køkkenet, toiletterne, souvenirbutikken og adgangen til museet.
Under jorden, oplyst af indirekte sollys, ligger museumsfaciliteterne.

floW fra iNdgaNg i bygNiNgeN

Wc

SPiSeSaleN

vaNdfaldeNe

SouveNir butikeN

ud i oMrådet 

MuSeet

det ceNtrale ruM

6.2 bygNiNgeN
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6.2.1 floW iNd i bygNiNgeN 
Bygningen er placeret som det første møde med ruten ud i naturområdet, når man 
ankommer fra vejen. Allerede på vej hen til bygningen vælger den besøgende, om 
vedkommende vil starte med at gå ind i bygningen eller op på taget, hvor første udsigts-
punkt på ruten i området findes. Flowet er arrangeret således, at den besøgende uanset 
valget vil blive introduceret for bygningens funktioner og derved opfordret til at bruge 
dem. Således passerer man altid det centrale rum i bygningen, enten oppe på taget el-
ler nede i bygningen.
Vælger man vejen over bygningen, hvilket også er adgangsvejen, når bygningen er 
lukket, kan man på tilbagevejen vælge at gå gennem bygningen, og omvendt, hvis 
man starter med at gå ind i bygningen. Inde i bygningen kan man fra ankomstarealet få 
adgang til samtlige funktioner.

fra aNkoMSt oP På taget

udSigt Sted 1. altaN oPPe På taget

ud i oMrådet
det ceNtrale ruM

     På taget

Wc

SPiSeSaleN

vaNdfaldeNe

SouveNir butikeN

ud i oMrådet 

MuSeet

det ceNtrale ruM

tilbage til ParkeriNg
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6.2.2 bygNiNgSkoNcePt

Som overordnet koncept kobler alle funktio-
ner i bygningen sig til ankomstområdet. I de 
følgende afsnit vil hvert rum blive gennem-
gået og beskrevet.

NordlySudStilliNg

toiletter

PerSoNale og 
køkkeN

reStauraNt

butik

aNkoMStoMråde

aa

aa

bb bb

våbeN og Natur
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bygNiNgeN vokSer freM af laNdSkabet Mod Syd, Med SiNe græSdækkede tagflader. Mod Nord 
åbNer facaderNe oP for det Store PaNoraMaudSyN over vaNdfaldeNe.

bb
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oPStalt veSt

oPStalt øSt

oPStalt Nord

oPStalt Syd
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SNit aa

SNit bb



134

6.2.3 adkoMStoMrådet og SouveNirbutikkeN

Uanset om man kommer fra parkeringsplad-
serne mod sydvest eller vandfaldene mod 
øst, så ankommer man til det store cirkulære 
adkomstområde først. Fra denne del af byg-
ningen har man overblik over alle funktioner i 
bygningen, og den hævede placering over 
spiseområdet gør, at man også får udsyn ud 
over vandfaldene mod nord. ankomstom-
rådet fungerer normalt som opholdszone for 
nyankomne gæster og fra souvenir butikken, 
der ligger i umiddelbar forlængelse af rum-
met, kan man købe adgangsbilletter til toilet-
terne og museet. I perioder med få gæster, 
og hvor restaurantkøkkenet derfor kan lukkes, 
er det muligt at betjene hele bygningen fra 
butikkens desk med kun en ansat på arbejde. 

Den direkte forbindelse til restauranten gør 
det muligt at inddrage dele af ankomst-
arealet til spisepladser, når der holdes større 
private arrangementer i bygningen.

Adkomstområdet oplyses af et stort ovenlys-
vindue, der ligeledes fortsætter ned til muse-
umsafdelingen neden under  ankomsten, så 
det på den måde virker som en opfordring til, 
at folk skal besøge museet.
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6.2.4 reStauraNteN

Bevæger man sig ned af trinene nord for an-
komstområdet kommer man ned til restauran-
ten og spisearealet. Den altoverskyggende 
oplevelse i spisearealet, er det uforstyrrede 
udsyn over vandfaldet gennem de store pa-
noramavinduer. Akustiske paneler på lofterne 
er med til at skabe gode lydforhold i rummet. 
Ind mod køkkenet står en semitransperent 
lavastensvæg, som også medvirker til at 
diffusere og absorbere lyden og forebygge 
ekkodannelser i rummet.
I den vestlige ende af rummet er der adgang 
til udendørsområder, der i gode sommerpe-
rioder kan medvirke til at udvide kapaciteten 
med udendørs servering.

Uden for spisearealet går en trappe ned til et 
udsigtsplateau, der er placeret, så det ikke 
forstyrrer udsynet inde fra restauranten. Pla-
teauet leverer en speciel oplevelse i forhold til 
de andre udsigtspunkter, i og med at man her 
kommer tæt på floden og får en bedre ide 
om skalaen i de store vandfald i Hraunfossar.

ill:57 MorteNSrud, kirke i oSlo der 
aNveNder oPladede SteN SoM SteMNiNgS-
SkabeNde eleMeNt. 
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6.2.5 køkkeN og PerSoNalefaciliteter

Køkkenet ligger lige op ad spisearealet, og 
bag køkkenet ligger de aflukkede områder til 
personalet. Personalet har her sin egen ind-
gang. En vej, der ligger skjult bag bygningen 
i forhold til ankomstområdet fra parkerings-
pladserne, gør det muligt at aflevere varer 
direkte til depoterne, der servicerer både køk-
kenet og toiletterne. Fra personaleområdet er 
der direkte forbindelse til toiletterne.

De forskudte tagniveauer giver mulighed for 
ovenlys. Derved får man direkte lys ind i køk-
kenet, hvilket giver bedre arbejdsforhold.

vareiNdleveriNg

PerSoNale iNdgaNg

døgNåbeNt 
haNdicaPtoilet

herretoilet

daMetoilet

PerSoNaleoMråde

køkkeN
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6.2.6 toiletter

Toiletterne er placeret, så der er adgang til 
dem fra det centrale ankomstområde, hvor 
der også kan købes adgangsbilletter. Uden 
for åbningstiden er det muligt at holde han-
dicaptoilettet åbent, imens resten af bygnin-
gen er låst af, så man sikrer at gæster har den 
mest nødvendige service, hvis de kommer 
uden for åbningstiden.

Som flere andre steder i bygningen er der i 
gangen til toiletterne opladede lavasten. Da 
væggen er sydvendt vil direkte sol ofte lyse 
gennem revnerne mellem stenene og give 
gangen et meget specielt udtryk. Dette æn-
dres i løbet af dagen i takt med solens bevæ-
gelse over himlen.

ill:58 MorteNSrud, kirke i oSlo SoleN 
bryder igeNNeM revNerNe og laver MøN-
Stre iNde i bygNiNgeN
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6.2.7 NordlySudStilliNg

Nordlysudstillingen er placeret umiddelbart 
op ad ankomstområdet, så man nemt kan få 
adgang til de udendørs områder om vinte-
ren, hvor der er mulighed for at observere 
nordlysene på egen hånd. Om sommeren 
er nordlysets egentlige opgave, udover at 
informere om det interessante fænomen, at 
skabe interesse for at vende tilbage til stedet 
i vintermånederne. Da nordlys er et meget 
visuelt fænomen er det hensigten at supplere 
de traditionelle udstillingsmuligheder med en 
stor projektionsskærm, hvor der kan afspilles 
filmklip. Af hensyn til denne funktion er der 
også meget begrænset direkte sollysindfald i 
rummet.
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6.2.8 våbeN og NaturMuSeuM

Våben og naturmuseet er placeret i under-
etaget under jordniveau. Af hensyn til de 
udstillede genstande er det direkte sollysind-
fald minimeret. I stedet trænger det naturlige 
lys ned i naturmuseet ved at blive reflekteret 
op på loftet af en sålbænk, der strækker sig 
langs vinduesfacaden mod vest. Våbenmu-
seet får indirekte sollys ned gennem ovenlys-
vinduet op imod ankomstarealet ovenover.

Selve udstillingsområdet består af frie gulvare-
aler samt montrer placeret op ad den vest-
lige væg og langs de runde vægge i våben-
udstillingen. Disse områder bliver aldrig ramt 
af direkte sollys og er derfor ideelle til udstilling 
af sårbare genstande, som udstoppede dyr 
og antikke våben.

I direkte forbindelse med udstillingsarealet er 
der et større depotrum til opbevaring af ikke-
udstillede genstande. I samme område sikrer 
en elevator nem adgang med udstillingsob-
jekter og adgangsforhold for handicappede.
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Bygningen skal opfylde en række krav omkring brandforhold. Der er 
taget udgangspunkt i det danske bygningsreglementet. Der skal sik-
res at I bygningen er der placeret mange åbninger ud til et frit terræn, 
hvilket kan godkendes som evakueringsveje. På grund af bygningens 
størrelse kan flugt vejen på 25m overholdes i alle rum. Det er dog vigtigt 
at overveje konstruktionsdele i bygningen. De indre skillevægge udføres 
så de er REI-60 vægge, hvilket bevirker at ved en eventuel brand vil de 
bevare deres styrke i min. 60 min og dermed sikre at en evakuering af 
de personer, der er  i bygningen kan udføres. De konstruktive forhold og 
de bærende dele i bygningen skal opføres, så personer i bygningen kan 
evakueres og rednings- og slukningsarbejde kan få adgang til bygnin-
gen. Stålkonstruktionen er ved brand meget udsat på grund af ståls store 
styrkefald ved opvarmning. For at sikre mod at konstruktionen falder sam-
men påføres brandmaling, der modvirker opvarmning af stålet ved en 
opskummende isolering. I hele bygningen placeres der samtidigt sprink-
leranlæg, som aktiveres ved brand. Dette er et nødvendig system der-
som bygningen er placeret forholdvist langt fra nærmeste by og derfor 
kan reaktionstiden for brandvæsenet trække ud. [www.ebst.dk]

6.2.9 braNdforhold
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Bygningen er udformet med gulvvarme i alle rum. Dette er den mest 
økonomiske, bærerdygtige og effektive opvarmningmåde, der eksisterer 
i området. Dette kan dog kun anvendes for opvarmning af bygningen og 
derfor er der samtidigt brug for en mekanisk ventilation til nedkøling.
Det vælges at anvende en hybrid ventilation, der kan samarbejde med 
guldvarmen for at holde temperaturen på komfortniveau i bygningen, 
samtidigt med at der tilføres frisk luft. De tagvinduer der er i bygningen 
er indstillet sammen med varmesystemet således, at de har automatiske 
åbninger og lukninger, hvilket gør at den naturlige ventilation får bedst 
mulig udnyttelse. Der er dog risiko for gennemtræk i bygningen eftersom 
dørene i bygningen må formodes at blive benyttet ofte i løbet af dagen 
og derfor er der placeret vindfang på alle 3 hoveddøre for at slippe for 
gennemtræk.
I køkkenet samt toilet faciliteterne er der placeret ekstra mekanisk udsug-
ning. Museumsafdelingen, der ligger i kælderniveauet, har ingen natur-
lige åbninger ud over redningsvejen, der kun anvendes i nødstilfælde. 
Derfor er der også placeret et mekanisk anlæg integreret i gulvet, der 
puster frisk luft ind. Dette kan få koldt luft hele året rund fra jordkulden 
samt opvarmet igennem gulvvarmen

6.2.10 veNtilatioN
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Et af de vigtigste mål, og et af de mål, det har taget længst tid at 
opnå, har været, at få bygningen til på samme tid at lade naturen 
og vandfaldene være i fokus og samtidig opfordre til brugen af 
bygningens funktioner, hvilket er en forudsætning for bygningens 
berettigelse i området.
Den endelige bygning gør brug af formen og materialerne, som 
græsset på taget, til at skabe en bygning, der tydeligvis imiterer 
omgivelserne og henleder fokus på oplevelsen i området. Samti-
dig bliver virkemidler som planløsning og flow benyttet til at opfor-
dre besøgende til at benytte alle bygningens funktioner. Formen 
og funktionerne bliver således integreret i løsningen, hvor hvirvlen 
ikke blot bliver et løst formgivningsprincip, men også en bærende 
del af bygningens flow og oplevelse.

De konstruktive og materialemæssige løsninger er, ligesom den 
funktionsopdelte bygningsvolumen, tydeligt inspirerede af den tra-
ditionelle islandske byggeskik, men det dynamiske formsprog kan 
ikke betegnes som andet end nytænkende i det henseende.

7 vurderiNg

Funktionaliteten indvendigt i bygningen er optimeret med henblik på 
både besøgende og arbejdende. Det centrale ankomstareal giver så-
ledes både nem adgang til bygningens funktioner og gør det muligt at 
betjene bygningen med kun en ansat på arbejde på dage, hvor der er 
mindre aktivitet. Fra ankomstareal såvel som de fleste andre funktioner 
er der udsyn til vandfaldet. Dette er især tilfældet i restauranten, hvor 
store panoramavinduer gør det til en unik oplevelse at spise på stedet. 
På trods af vandfaldet som fokuspunkt er oplevelserne i bygningen 
varierede, da hver funktion har sit eget kendetræk, der gør den værd at 
besøge.

I forhold til den indledende opgave; at lave et forslag, der kan sælge 
ideen om bygningen til mulige fonde og investorer vurderes det at være 
lykkedes at lave et anderledes projekt, der både opfylder bygherrens 
krav om eksponerede indvendige funktioner og samtidig viser stor respekt 
for områdets natur og oplevelsesmuligheder.
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