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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 motivation for projekt er at se muligheder og potentialer i landets situation, 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 løsninger, 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 bygningen 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 udviklingsområde 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. Samtidig er alle relationer til naturen og udsynet meget vigtige, eftersom det
er omgivelserne, gæsterne kommer for at se.
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1.2 Bygherren

Bebyggelsen i området er meget spredt, hvilket skyldes, at byggestedet 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 allerede 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 toiletfaciliteterne 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 indsamling af fonde i gang og bringe det et skridt tættere på at blive
realiseret.
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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

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 nordamerikanske 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.

9

Island ligger mellem breddegrader 63° | 67° N, og
længdegrader 25° | 13° W.

Island er den 18. største ø i

Hele landet er: 103,000 km2

verden

Søer og glechere
dækker 14.3%; og
kun 23% er bevokset
hvoraf

Uden et militær og militær
beskyttelse.

62.7% is tundra

Befolkningtæthed 3,1
indbygger / km2
Befolkning: 318,452
Er nummer 17 som det mest udviklede land i verden [by the United
Nations' Human Development
Index] og det fjerde mest produktive land par indbygger
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Hovedstad
(og den største by)
Reykjavík - 200.000 indbygger
Bosættelse år omkring 874 e.kr

1.3 Islandsk byggekultur

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 stenopsætninger, 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 flyttede 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

Ill: 02 Rester fra den tid lavahulerne var beboet

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 byggehistorie er ikke i særligt stor grad alment kendt. Der findes beviser for byggeriet 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

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 oftest, 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 meget kort levetid og behøvede meget vedligeholdelse eftersom de
var bygget af forgængelige naturmaterialer. Derfor er arkitekturhistoriske 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.

ILL: 05 Sten og jord som ydervæg
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Det var først i 1900-tallet, at man begyndte at anvende blandingsmaterialer 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 Island 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 landskabet 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: 06 halmisolation i indvendigt loft

ILL: 07 Man opbyggede huse med interne
gange imellem

Islandsk byggekultur
ILL: 08

ILL: 09
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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 materialer, 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 håndarbejde 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
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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 Bokalders (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

ILL: 14 gammel bygning er ved at forenes med naturen

sig af naturens fordele til at bygge huse. Man anvendte lokale lettilgængelige 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 gennembrud. 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 nationale 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 selvfølgelig ikke ved at ignorere industrielle fremskridt, der kan medvirke
til mere holdbare og funktionelle bygninger, men ved en sammensmeltning, 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

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 byggestandard tager udgangspunkt i den danske standard i de fleste
tilfælde, men med tilføjelser i forhold til ovenstående emner. Bygningen skal derfor følge de islandske byggestandarder, der hvor
de adskiller sig fra de danske.
Hvis man i Danmark sidestiller smuk udsigt med høj ejendomsværdi, 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 betaler 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
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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 oplevelsen 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.

Borgarfjordur

1.4.1 Projektgrundlag

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 indbyggerne 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,
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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 forlænget 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 helårsåbent. 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

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 islændinge, 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 besøgende, 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 område. 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 regelmæssigt 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 rapporterne, 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-
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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 udviklingsfasen, at tage højde for de negative påvirkninger den store tilstrømning 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 jordoverfladelaget 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 Miljøorganisationen 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 essentielt, 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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1.5 Delkonklusion | Indledning - projektet
Moderne byggeteknik skal kombineres med traditionelle islandske metoder. 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
At

for traditionelle byggemetoder og for at falde i et med naturen.

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 serviceniveauet for at opnå dette, både i den traditionelle turistsæson, sommeren, og om vinteren, hvor der normalt er få turister.
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2. Kontekst Analyse
Hraunfossar
Langjökull

Reykjavík

Ill: 20
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Hallmundarhraun | Lavestrommen
Hallmundarhraun | Lavestrommen
Húsafell

Hraunfossar
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Hvítá | Gletcherflod
Byggegrund

Húsafell

Ill: 22

Barnafoss

Parkering

Reykjavík
Hraunfossar
Barnafoss

Gå bro

Butik
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2.1 Lokation

Byggegrunden er placeret langt inde i en fjord, der hedder Borgarfjörður, 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 klitbjerge. Samtidig ligger Vestislands største birkeskov og største fiskeområde 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 svømmeland, 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
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ILL:25 Húsafell svømmehal

ILL:26 Langjökull gletscher

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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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
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Deildatunguhver

ILL:29 Fiskeområde nordøst for Hraunfossar

Igennem lavafloden Hallmundarhraun, løber Vestislands største
gletcherflod Hvítá. Denne store vandrige flod løber med en vandmængde 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 strækning 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 Barnafoss (børnevandfald), dette vandfald er af en hel anden karakter
end Harunfossar. Det ligger i selve floden, hvor den har gravet sig

ILL:30 Barnafoss

ILL:31 Hraunfossar

igennem laven og dannet en slank sprække, hvor vandet sprøjtes
igennem med høj kraft. Vandfaldet har fået navn efter en vandrehistorie, der fortæller om 2 børn, der klatrede op på en naturskabt
lavabro, der krydsede floden, hvorfra de faldt i vandet og druknede. 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.

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 asfalteret. 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 stedet.

ILL:32 Adkomst til område på en travl sommerdag
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Den eksisterende indkørsel til området er direkte fra hovedvejen. Indkørslen 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.

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 lavastrøm 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 beplantning, 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 undergrunden 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),

Beplantning I
Laven

Ill:33 Området med 5 m højdekurver

Mos

i bakkerne mod syd, hvilket har gamle historiske værdier. Derigennem
Mælikvarði 1:5000
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 eller 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.
0
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200 Metrar

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 planlagte udsynssteder.

Hraunfossar

2

3
5
7Bro

Reykjavík

4

Parkering

1

Butik
Húsafell
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8

Barnafoss

6

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
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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.

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 6 - Mod øst - Barnafoss

Under højen på sydsiden af
byggegrunden snæver floden

View 7 - Mod vest - Fra broen

ind og bryder med stor kraft
igennem ved vandfaldet kaldet

Barnafoss. Her får man virkelig fornemmelsen af flodens
enorme kraft.
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View 8- Mod vest - Broen
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En bro går over den rivende flod til den anden bred. Broen
er veludført, hvilket gør den ellers lidt nervepirrende overgang mere tryg. Hvilket er væsentligt, når man kigger ned
på vandet, der strømmer forbi i bølgende mønstre under én.

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
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2.5 OPLEVELSE AF OMRÅDET
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Området er bestemt et sted der er interessant at besøge i alle årstider vejr og lys forhold. 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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Synsansen

Denne sans er klart den vigtigste sans i oplevelsen af området 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 farverne 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.

Ill: 41
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Duftsansen

Denne sans er meget årstidsbunden, Området er forholdsvist tilgroet af birketræer, græs, diverse lyng og blomster. Alt det tilsammen
giver en tydelig oplevelse af, at man er ude i naturen hele sommerhalvåret. Det er vigtigt at bibeholde for at opfylde sanseoplevelsen 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.
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Høresansen

Høresansen er ligesom synssansen en meget vigtig sans ved oplevelsen af stedet. Områdets kraftige karakter kunne ikke træde
frem på samme måde, hvis man ikke kunne høre kraften i naturen, man står lige foran.
Når man ankommer til stedet, kan man tydeligt høre den brusende 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 dominerende 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.
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Smagsansen
Denne sans er sikkert ikke en, der normalvis bliver stimuleret 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 områder, 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 nødvendigt at skaffe disse råvarer fra lokalområdet omkring
Hraunfossar, så man ikke tømmer selve attraktionsområdet. Det kunne være en god mulighed at bruge bærrene i restauranten og souvenirbutikkens udvalg, så man
på den måde giver dem et regionalt præg.
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Følesansen
Denne sans er som området er planlagt i dag, ikke særlig påvirket. Man går på de organiserede stier og ser sig omkring. Alle
stier i området er belagt med grus, der er fremstillet og importeret 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 færdselsforbuddet. 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 betyder 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 stedet betragteligt. På nordsiden af floden kan man komme helt
tæt på den størknede lavastrøm. De fleste finder dette fascinerende, og sætter sig ned for at mærke de furede størknede
lavamasser.
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2.6 Klimaforhold

På Island er der tempereret klima, hvor det både deles i højlandsklima og kystklima med variererende vejrforhold imellem årstiderne. 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. Temperaturen 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. Vindforholdene kan ellers være dramatiske hvor den stærkeste (10min) vind
er blevet målt til 62,5 m/s og (3sek) til 74,5 m/s. Gennemsnitsvindhastigheden 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. Gennemsnitstemperaturen 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 vurderes til at være vigtigst at tage hensyn til ved design af bygningen, er vind og lysforhold, derfor vil de blive beskrevet nærmere
på de følgende sider. [www.vedur.is]
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2.6.1 Vind

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.
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2.6.2 Sollys

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 vejrforholdene også stor betydning, hvad angår sollys. På trods af differencen 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 bygningerne ikke kaster skygger på vandfaldene eller andre interessante
dele af naturen.

Solens placering efter årstid på island
Gennemsnitværdier
Tid på dagen:		
Solens placering:
Vinter:			
Jævndøgn:		
Sommer: 		

03
NØ
1°

08
Ø
5°
25°

13
S
3°
25°
50°

15
SV
1°
20°
43°

18
V
5°
25°

23
NV
1°

www.almanak.hi.is

n

v

Vinter

n

ø

v

SØ|kl 12:00

SV|kl 15:00
S|kl 13:30
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11
SØ
1°
20°
43°

ø

S 3 ° |kl 13:30
SØ 1 ° |kl 12:00 og
SV|kl 15:00

g

NV |kl 23:30

V |kl 18:00

n
N

Sommer

NØ |kl 03:30

Ø |kl 08:00

n

S 50 ° |kl 13:00
SØ 43 ° |kl 11:00 og
SV| kl 15:00
Ø 25 ° |kl 08:00 og
V| kl 18:00
ø

v

SØ |kl 11:00

SV |kl 16:00
S |kl 13:30

n

V |kl 19:30
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tv

Den alemene
Hraunfossar
64,4
viden
°N - om
20,6°
atVsolen altid tager lige lang tid om at gå
I stor del to
imellem
af hovedretninger
verden kan man(eksempelvis
bruge det klassiske
øst - sydsolur
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. Diagrammer der er beregnet for breddegrad 65° (1° nord fra Hraunfossar) 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 selvfølgelig fra øst til syd. Når det er sommersolhverv tager det solen

Ill: 48
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http://www.almanak.hi.ishttp
/sol://
- www.why.is/svar.
hlid.html

asp?id=2363

1. jan. 		
16. Jan.
1. Feb.
16. Feb.
1. Mart.
16. Mart.
1. Apr. 		
16. Apr.
1. Maj.
16. Maj.
1. Jun. 		
16. Jun.
21. Jun.

6t 46m*
6t 41m*
6t 33m*
6t 23m*
6t 14m*
6t 03m*
5t 51m
5t 41m
5t 31m
5t 23m
5t 16m
5t 14m
5t 13m

1. Jul.		
16. Jul.
1. Aug.
16. Aug.
1. Sept.
16. Sept.
1. Okt. 		
16. Okt.
1. Nov.
16. Nov.
1. Des. 		
16. Des.
21. Des.

5t 14m
5t 18m
5t 25m
5t 34m
5t 45m
5t 55m
6t 06m*
6t 17m*
6t 28m*
6t 36m*
6t 43m*
6t 46m*
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. Detter 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 Polarcirklen, hvor solen skinner omkring 27% længere tid på den nordlige

EFTERÅR SOLNEDGANG 5 KM FRA HRAUNFOSSAR

end den sydlige side. Således vil solen, når man kommer til nordpolen,
skinner den nogenlunde jævnt på begge sider (selve Nordpolen er irrationel punkt i denne sammenhæng, fordi der ville alle sider af huset
mod syd). Derfor kan man sige, at ved Hraunfossar kan man nyde solsiden 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.
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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 undergrunden 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 materialer, der er tilgængelige regionalt, så man undgår at bruge ressourcer på at transportere materialer med skibe.
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En anden faktor, der er uafhængig af energiforsyningen, er forholdet til
naturen. Den uspolerede natur er måske et af Islands største og mest positive 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 bygninger. 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 bygningen tager hensyn til de hårde påvirkninger i naturen.

Ill: 49
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Opvarmning og nedkøling
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 husstande 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 bæredygtige elproduktion. Dette kan også kombineres med jordvarme,
hvis denne er upålidelig eller utilstrækkelig.

Energi

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 nationale 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 tilstrømningen til de geotermiske områder er i balance med forbruget.
Energiforbruget per indbygger på Island er et af det største i hele verden. 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 hjælpemidler 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.
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Renovation

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 naturen. 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.
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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 faciliteter, 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 oplevelsen. Men de kan bearbejdes og inkorporeres i bygningen, så man

vandfaldene.

Med hensyn til bygningens energiforbrug er den væsentligste faktor
produktionen af bygningskomponenter. Derfor skal der bruges materialer fremstillet i nærheden af byggestedet, så der ikke skal bruges energi
på at transportere materialer langvejs fra. Dette er samtidig en stillingtagen 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.

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 solindfaldsvinkler i forbindelse med både uderum og skyggevirkninger på
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3 Bygningen
56

3.1 Formål

Kravene til yderområderne er som beskrevet primært at respektere 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

57

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 praktiske 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 planlagte 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 udlejningslokaler eller reserveres ved arrangerementer som bryllupper,
konfirmationer, konferencer og lignende.
Åbningstiderne vil som udgangspunkt være 10-22 i sommerhalvåret 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.

M2

Funktioner
1.1 Indgang
A Offentligt i åbningstiden
1.2 Restaurant
B Privat for andsatte
C Åbent mod betaling
1.3 Museum
D Åbent mod betaling
1.4 Toiletfaciliteter
udenfor åbningtiden, fri
adgang i åbningtiden
E Altid offentligt

1.5 Depot - teknik - gangeareal

200
200
40
60-90

1.6 Parkering

Parkeringsopladsen fyldt med gæster
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Specifikation

M2

Tilgængelige

Lys forhold

Lux

1.1 Indgang

?

A

Naturlig/neddæmpet

50-100

115

Naturlig/neddæmpet

30
10
30
15

A
A
B
B
B

3
67
100
30

A
C
C
C

Arbejdsbelysning

25
15

D
D

Arbejdsbelysning

20
10
30-60

B
B

Arbejdsbelysning

300
115
517,5

E
E

Neddæmpet - gåniveau

E

Neddæmpet - gåniveau

Speciale krav

1.2 Restaurant
1.2.1 Spise areal
1.2.2 Souvenir butik
1.2.3 Service-området
1.2.4 Køkkenfaciliteter
1.2.5 personalerum

Naturlig - Kunstig
Naturlig - Kunstig
Arbejdsbelysning
Arbejdsbelysning

50-100
200
Skal kunne betjene 1.2.1 og 1.2.2
200
500
500

1.3 Museum
1.3.1 Billetsalg
1.3.2 Skydevåben udstilling
1.3.3 Dyre - Natur udstilling
1.3.4 Nordlys udstilling

1.4 Toiletfaciliteter
1.4.1Dame faciliteter
1.4.2 Herre faciliteter

Diffuse Naturlig - kunstig
Diffuse Naturlig - kunstig
Diffuse Naturlig - kunstig

Arbejdsbelysning

1.5 Depot - teknik - gangeareal
1.5.1 Depot
1.5.2 Teknik rum
1.5.3 gangeareal + vægge

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

Arbejdsbelysning

Neddæmpet - gåniveau

200
100
100
100

Specielle sikkerhedskrav
Udsyn og adgang til udeområder

100
100
200
100
100

Skal kunne betjene 1.2 og 1.3
Skal indeholde ventilationanlæg
Minimerede gangarealer

Maksimum 30 m afstand fra 1.1

3.2.2 Museumsafdeling
Museumsafdelingen er delt op i to dele. Den ene del er et udstillingsområde 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 forbindelse med våbensamlingen, så ydervægge og aflåsning skal kunne
modvirke tyveri.
Den anden del af museet skal bruges til en udstilling, der informerer 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 forskningscenter 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
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er nordlys, skal afdelingen her virke som en appetitvækker for, hvad
man kan opleve på stedet om vinteren. Således skal udstillingen vise videoer 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 bygning, 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 besøgende. 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.

I : 52
61
ll

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 stoppe 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 restaurant og udeområder, og adgangen skal være tydelig for besøgende.
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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. Bygningen og dens funktioner skal indgå som en central del af oplevelsen,
men det er dog væsentligt, at bygningen ikke opfattes som hovedattraktionen. 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 forsyninger, hvorefter de kan komme ud og mærke naturen og se vandfaldene. 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 omlægning 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.
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3.3 Funktion relationer
1.2.4
Køkken
faciliteter

1.2.5
personalerum

1.5

Depot
teknik

1.2

Restaurant

1.6

1.1

Udeareal

Parkering
1.2.1
Spise areal

1.1

Indgang

Indgang

1.4

Toiletfaciliteter
1.2.2
Souvenir butik

1.2.3
Serviceområdet

Udeareal
1.3.4
Nordlys
udstilling

Offenligt flow
Internt flow

1.3.1
Billetsalg

1.3

Museum

1.3.3
Dyre - Natur
udstilling

1.3.2
Skydevåben
udstilling

64

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

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

komfortable bygning også kunne få en naturoplevelse ud over det

komme forbi uanmeldt og være sikre på at have de essentielle funktioner

sædvanlige.

Dette vil primært finde sted i restauranten, hvor man kan
nyde udsynet til Hraunfossar imens man slapper af i varme omgivelser. Derudover kan museumsfunktionerne tiltrække yderligere turister
uanfægtet af årstiden, og nordlysudstillingen kan have stor attraktionsværdi 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

til rådighed.

Ankomsten til bygningen skal være tydelig, selvom bygningen generelt
skal falde i ét med naturen.

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 ankomstarealet.
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4 Konceptredegørelse
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4.1 Design parametre

Funktionerne i bygningen skal
have stor kontakt til hinanden, 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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Området skal bevare og
forstærke den sanselige oplevelse af stedet, specielt den
visuelle.

Adgangen til bygningen skal
være tydelig for at trække
besøgende indenfor
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Bygningen skal have stor kontakt mellem det indvendige
og det udvendige rum

Bygningen skal ikke tage
fokus fra hovedattraktionen,
Vandfaldene og naturen

De specielle islandske lysforhold skal bruges som stemningsskabende samt funktionel faktor i det indvendige
design.

Bygningen skal referere til historisk
islandsk byggeskik gennem materialer og byggemetoder

4.2 Problemformulering
Hvordan designes en bygning,

der ved hjælp af et

moderne formsprog kombineret med traditionelle
islandske byggemetoder lader naturen og områdets identitet være fokuspunkt, men samtidig trækker
besøgende indenfor?
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5 Process
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5.1 Indledning proces

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 Visualizer [http://www.velux.dk]. Dette er anvend til at vurdere dagslys faktorer samt oplevelse og valg af diverse vinduer samt lyskilder.
Konstruktionen er blevet behandlet diagrammatisk ud fra forskellige konstruktionsmetoder. 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 indledende i præsentationfasen.

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 helhed 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.

72

5.1.2 Bygningens placering
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 vejrforholderne, 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.

Byggegrunden

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

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 mulighed 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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Det vælges derfor at beholde frakørslen
fra vejen og udbygge parkeringsforholdene med en ny personbilparkering ved
den sydlige del af sitet. De praktiske forhold så som vareindlevering til Servicebygningen samt brandveje og redningsveje 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.

Tilkørsel
Vareindlevering og Brandvej

75

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 ankommer 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 byggevolumen laves der indledende volumen studier. Der bliver taget
udgangspunkt i de aktuelle arealer fra rumprogrammet. Der bliver
afprøvet forskellig slags disponeringer, hvor efterfølgende tre forslag virkede til at indholde de største kvaliteter, og vil bli ve opstillet
med Styrker og svagheder/udfordringer

5.2.1 Volumen i konteksten
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 komprimeres.
- Blokerer udsynet fra ankomsten til området og bliver dominerende fra syd.
- Mindre vigtige udsigtsfunktioner så som museet optager plads i
det attraktive udsigtområde
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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 oplevelses 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

80

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 funktionalitet mellem bygningerne.

Proces vurdering | Fase 2 Volumen studier
Igennem de forskellige volumen studier står det klart frem at Bygningsvolumen er forholdvist lille i kontekstens skala. De forskellige
udformninger har diverse fordele og ulemper og der forsøges at arbejde videre med de positive ting i de kommende formundersøgelser 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 hinanden, 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 placeret 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 placeret 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 åbenlyse 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 kreative 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

Indgangside til imitering af traditionel

over skranten

bygning

Mere organisk form fordelt i forskellig niveauer sammenknyttet
under jorden
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5.3.1 Formkoncept Ideer

5.3.2 Historisk Islandsk Byggeskik

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 besøgende i første omgang formoder, at de ankommer til et traditionelt
byggeri, men hvor oplevelsen ændres ved eksempelvis at skifte materialer, 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.

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]

Traditionel opbygning

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

af de gamle vægge

Ide om at man ankommer i et gammel ruin der ændre sig i gennemgangen til en mere morderne bygning

Planløsning af traditionel islandsk gård
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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. bygningens 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 bygningen 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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En meget abstrakt organisk løsning

Oplevelsen af en hule udefra men en rektangulær bygning under
jorden

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.
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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 landskabet op
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En ide om at vise i bogstavelig forstand landskabet igennem geometriske glasflader og har organiske vinduesåbninger

Glasboks
+ Spejler omgivelserne og integrerer sig dermed i landskabet på en spændende 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

Konceptskitser af forskudte glasvolumener, der rejser sig op af jorden.
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Proces vurdering | Fase 3

De fire koncepter viser et mere klart indblik i, hvad de forskellige
designforslag kan bidrage med og hvordan de kan påvirke området, samt hvad der er vigtigt at arbejde videre med i de forskellige 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 hvordan 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.

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 arbejdet 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 dynamiske naturområde. I forhold til flere af de tidligere funktionsskitser
spejles planløsningen, så der bliver nemmere adgang til vareindlevering. 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 systemer der kunne eventuelt være med til at skabe både formen og

Floden

bidrage til planløsningskonceptet.

Forskellige skitser af planløsninger og volumen opdelinger
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5.4.1 Glas boksen
Ideen er at det skal opfattes som om, at man går direkte ind i jorden 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 vandfaldene, men kontrasten virker samtidig til at distancere bygningen
fra den naturlige kontekst, hvilket vil være nødvendigt at adressere
i den videre formgivning.
Museet placeret i jorden i en glas boks således man virkelig
fornemmer og ser at man er nede i jorden
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Direkte forbindelse til vandfaldene

Tag plan

Nordfacaden med direkte adgang igennem bygningen fra ankomsten ud til en altan.

5.4.2 Lys studie

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 sandpudset 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 element der reflektere lyset ind i rummet således der ikke kommer direkte
lys men i stedet kommer der lysspil med reflekteret lys.

Lysindfald skisser
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5.4.3 Indefra og ud
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.

Spisearealet i et facade forsøg
plan

plan
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View indeni spisearealet mod vandfaldene med planløsning vist til vvenstre

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 panorama 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.

plan

Den bedste løsning var klart en buet facade, der havde et stort panorama view
over området

Den buede facade strider umiddelbart stærkt imod den stringente form i boks-konceptet, så formforsøg med mere afrundede forme afprøves.

plan
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5.4.4 Form udvikling
Udfra de visualiseringer der blev lavet af udvendig form af bygningen og de indvendige oplevelser, forsøges det at arbejde formkonceptet 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.

Bruge kurvede elementer som
bygningsvolumer

Forsøge at lade kurver i landskabet kompineres med et grid til at skabe et form
Kombination af en afrundet hovedvolumen med de firkantede ekstra volumener tillagt
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Perspektiv hvor den buede facade tilpasser sig landskabet

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 problematikker 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 muligheder for forminspiration, hvor der er fokus på at blive inspireret 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.

101

5.4.5 Form Inspiration
Inspirerende naturformer i buer og hvirvler
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5.5 Fase 5|Hvirvel

Vigtige videreførte elementer

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

Der arbejdes med at løfte landskabet op i en
organisk bevægelse og danne rum til bygningen på den måde. Efter forskellige forminspirationer i landskabet i forskellige skalaer besluttes 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 museum, samlede funktioner og tydelig indgangssti bringes videre i forslaget.

- Placeringen af museet i kælderen, hvor der
skal undgås direkte lys, fastholdes. Sikkerhedsforhold der er krævet på grund af skydevåbenmuseet samt materialebrug er ligeledes mere
hensygtmæssige, samtidigt med at dette kan
være med til at give mere varierende rumoplevelser 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 indvendigt i bygningen samt det mest optimale view
fra bygningen.
Ny konceptskitse - hvirvlen
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5.5.1 Indledende skitsering
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 meningen, at man kan komme tilbage til bygningen og
dermed komme tættere på vandfaldene enten
igennem restauranten eller museet, hvor man kommer 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 placeringen af funktioner samt bygnings volumen.

Hvirvel formkoncepter

Flow

Flow

skitser

skitser
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5.5.2 Hvirvlen form forsøg
Den overornede bygningsform søger inspiration, som vist før, der
kunne udarbejdes på mange forskellige måder. I de første er formen stadig meget geometrisk i den overordnede form, hvilket udvasker 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.

Ide til syd facade

En af de tidlige hvirvelformer

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 lukker mere lys ind
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Indledende bærer formen stadig præg af de enkle strøg og geometriske former. Hele volumen er indeholdt i en bygning, hvilket til
gengæld giver en ret høj bygning, ud fra kurverne på taget. Formen 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 udkigsområde og samtidig skabe plads indvendigt til restaurantområdet.
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5.5.3 Det Første koncept

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, således 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.
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OPSTALT VEST

OPSTALT NORD

OPSTALT ØST

Formen kan umiddelbart opfattes som meget geometrisk
men den har en lille skævhed i planet hvilket giver bygningsvolumen en smule dynamik.

OPSTALT SYD

Kælder volumen er ikke tilpasset ordenlig
under formen af bygningen

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.
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5.5.4 Konstruktion
Der bliver lavet koncept modeller over
den bærende konstruktion, for at undersøge, 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. Samtidig 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 vinduesfacade mod nord, hvor det vigtigste er at
sætte fokus på udsynet til vandfaldene.
Samtidigt ønskes det at anvende en letaflæselig konstruktion, der kan understøtte
formerne i taget.

Rammen

Søjle - Skive

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.

110

Princip: Hele taget og facaden stabiliseres af rammekonstruktioner, 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.

Vingerne

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.

Udkragning

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.

Buen

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 vandfaldene.

Samtidigt optager den meget plads inde i bygningen

uden at kunne bruges som opdeler.

111

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 oplevelsen 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.
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Rektangulær bokse
At placere rektangulære bokse med funktio-

Organiske vægge
Dette skaber meget dynamisk rumoplevelse

ner inden i skaber en spændende rumoplevelse

hvor mennesker ikke er vant til at færdes i or-

, 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 minimerer kvadratmeterudbyttet.

ganiske rum uden faste holdepunkter.
om rumoplevelsen i lavahuler.

Minder
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 afrundede, så de passer til bygningens øvrige
organiske udtryk og skaber mere bløde og
mindre markante oplevelser af væghjørnerne, hvilket fjerner fokus fra de lige vægges
manglende flugtning med buerne.

Lige grid
Her er væg flader placeret i et grid af
vægge. Dette skaber en ny retning og vink-

Parallel opdeler
Her er vægge placeret så parallel med de
buede ydervægge som muligt og de andre

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

vægge er styret efter dem.

ler ind i bygningen og kan være forstyrende

for selve formen af bygningen

met godt men har samme ulemper som den

Dette følger for-

for selve formen af bygningen

organiske plan hvad det angår indretning
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5.5.6 Det andet hvirvel koncept
Der afprøves en udformning der snor sig mere omkring et drejningspunkt for at forsøge at skabe et transitrum eller et mere naturligt flow indeni og udenfor bygningen
Efter flere iterationer med skitsering på planer, flow, sammensætning af konstruktion samt lysforhold vælges det at forsøge at
give bygningen mere dynamik og se, hvad en anden slags sammensætning 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

Planløsningen er sammensat af vægge, der

indvendige rum har ikke en stærk relation til

og det er forsøgt at skabe tilnærmede rek-

selve formen.

tangulære praktiske rum.

Museumsafdelingen er stadig

går nogenlunde vinkelret på de buede flader

Planløsningen udgår igen fra endevæggen, hvorimod de andre vægge ligger helt
parelle med den buede ydervæg.

Der er dog stadig

kun delvist under selve bygningen med en

det kritiske punkt som i det tidligere forslag,

altangang under spisesalen.

om hvordan det fungerer og arbejder
sammen med selve formen.

Her vender udsigt

altanen i kælderen den anden retning så den
understreger formen mere
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I forslaget ligger en del af museet direkte under selve bygningen og kan på den måde tilpasse sig formen og dele konstruktion med resten af bygningen.

Derfor arbejdes der med hvordan

man kan få lys igennem sådan en rum højde

I forhold til flow uden for åbningstiden
opstår der også vanskeligheder med denne
udformning eftersom flowet altid fører igen-

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 giver 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.
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nem bygningen.

Ideen med et centralt transitrum videreføres til en ide, hvor konceptet 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 integreret end de tidligere forslag.

I planløsningen får hver af armene sin funktion hvor det centrale rum giver den besøgende øjeblikkeligt overblik over bygningens funktioner. Dermed kan menneskestrømmen 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.
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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
butik

Wc
indgang

Museet

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.
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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 understrege og fremhæve hvirvel formen og centraliseringen af bygningen

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 forbindelse, 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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-

Det konstruktive princip bliver en blanding af bærende, stabiliserende
vægge; bjælker, der ligger af på en kerne understøttet af søjler og derudover rammer i facaderne.
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6 Præsentation
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6.1 Nærområderne
Gennemgangen af præsentationen 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 naturen, så den undgår at blive
nedtrådt og ødelagt af menneskemængden.
Udvidelsen af parkeringsforholderne er placeret et nyt sted,
lidt længere væk hvor de er
mere gemt væk for forbikørende og giver de besøgende en
større oplevelse, når de færdes
over det hævede landskab og
kan opleve, hvordan bygningen 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 væsentlige 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
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Nedtrådt natur i området

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. Denne 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.

Den eksisterende belægning i området

Ill:54 Lavablandet grus, der har mørkere
tone og lidt mere rå overflade

Ill:55 Naturen kan vokse opad ved
hjælp af jerngitrene

Ill:56 Den rustede farve passer godt ind i
området på alle årstider

125

6.1.2 Oplevelses ruten i området
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 spiseområdet 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 forhold 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 Hraunfossar fra ny vinkel, alt efter hvordan man færdes længere oppe ad
floden
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Eksisterende rute

Endelig rute

1

2

3

4

5

6
7

9
8

10
11
12

13

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.

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 kilometer ud i horisonten. Det er hensigten at have megen information omkring
området i alle retninger, alt fra bjergenes navne til stedets historier, således at stedet runder besøget af, med ny viden omkring området, hvilket
kan gøre vejen tilbage til bygningen til en ny fascinerende oplevelse

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 Den valgte rute vil dermed kunne give alle de væsentligste indtryk fra
bliver ligeligt fordelt på de andre udkigsområder for at fordele historien
området og fylde de besøgendes sanser med forskellige lyde fra forskelpå alle steder.
lige afstande og udsyn fra alle retninger samt højder. Samtidigt tager
naturen ikke skade af de mange besøgende, hvilket udformningen af
8-9 og 10 Udkigspost nummer 8 er placeret på broen, hvor man enten
gåstierne vil søge for.
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 floden, 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-

Udsigten mod nordøst fra udsigtspost 13.
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6.2 Bygningen
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.

Vandfaldene
Spisesalen
Souvenir butiken
Wc

Det centrale rum

Ud i området

Museet

Flow fra indgang i 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 udsigtspunkt 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 eller 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.
Udsigt sted 1. Altan oppe på taget
Vandfaldene
Spisesalen
Souvenir butiken
Det centrale rum
på taget

Ud i området

Wc

Ud i området

Det centrale rum

Museet

Fra ankomst op på taget

Tilbage til parkering
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AA

6.2.2 Bygningskoncept
Som overordnet koncept kobler alle funktioner i bygningen sig til ankomstområdet. I de
følgende afsnit vil hvert rum blive gennemgået og beskrevet.

Restaurant

Butik
Ankomstområde

BB

BB

Personale og
køkken

Nordlysudstilling
Toiletter
Våben og natur
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AA

Bygningen vokser frem af landskabet mod syd, med sine græsdækkede tagflader. Mod nord
åbner facaderne op for det store panoramaudsyn over vandfaldene.
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Opstalt Vest

Opstalt Øst

Opstalt Nord

Opstalt Syd
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Snit AA

Snit BB
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6.2.3 Adkomstområdet og souvenirbutikken
Uanset om man kommer fra parkeringspladserne mod sydvest eller vandfaldene mod
øst, så ankommer man til det store cirkulære
adkomstområde først. Fra denne del af bygningen 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. ankomstområdet fungerer normalt som opholdszone for
nyankomne gæster og fra souvenir butikken,
der ligger i umiddelbar forlængelse af rummet, kan man købe adgangsbilletter til toiletterne 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 ankomstarealet til spisepladser, når der holdes større
private arrangementer i bygningen.
Adkomstområdet oplyses af et stort ovenlysvindue, der ligeledes fortsætter ned til museumsafdelingen 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 ankomstområdet kommer man ned til restauranten og spisearealet. Den altoverskyggende
oplevelse i spisearealet, er det uforstyrrede
udsyn over vandfaldet gennem de store panoramavinduer. 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 sommerperioder 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. Plateauet 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 stemningsskabende 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 indgang. En vej, der ligger skjult bag bygningen
i forhold til ankomstområdet fra parkeringspladserne, gør det muligt at aflevere varer
direkte til depoterne, der servicerer både køkkenet og toiletterne. Fra personaleområdet er
der direkte forbindelse til toiletterne.

Vareindlevering
Personale indgang
Køkken

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

Herretoilet

Personaleområde

Dametoilet

Døgnåbent
handicaptoilet
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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 handicaptoilettet åbent, imens resten af bygningen 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 ændres i løbet af dagen i takt med solens bevægelse over himlen.

Ill:58 Mortensrud, kirke i Oslo Solen
bryder igennem revnerne og laver mønstre inde i bygningen

137

6.2.7 Nordlysudstilling
Nordlysudstillingen er placeret umiddelbart
op ad ankomstområdet, så man nemt kan få
adgang til de udendørs områder om vinteren, 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 underetaget under jordniveau. Af hensyn til de
udstillede genstande er det direkte sollysindfald 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. Våbenmuseet får indirekte sollys ned gennem ovenlysvinduet op imod ankomstarealet ovenover.
Selve udstillingsområdet består af frie gulvarealer samt montrer placeret op ad den vestlige væg og langs de runde vægge i våbenudstillingen. 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 ikkeudstillede genstande. I samme område sikrer
en elevator nem adgang med udstillingsobjekter og adgangsforhold for handicappede.
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6.2.9 Brandforhold
Bygningen skal opfylde en række krav omkring brandforhold. Der er
taget udgangspunkt i det danske bygningsreglementet. Der skal sikres 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 bygningen. Stålkonstruktionen er ved brand meget udsat på grund af ståls store
styrkefald ved opvarmning. For at sikre mod at konstruktionen falder sammen påføres brandmaling, der modvirker opvarmning af stålet ved en
opskummende isolering. I hele bygningen placeres der samtidigt sprinkleranlæg, som aktiveres ved brand. Dette er et nødvendig system dersom bygningen er placeret forholdvist langt fra nærmeste by og derfor
kan reaktionstiden for brandvæsenet trække ud. [www.ebst.dk]
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6.2.10 Ventilation
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 udsugning. Museumsafdelingen, der ligger i kælderniveauet, har ingen naturlige 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
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7 Vurdering
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. Samtidig bliver virkemidler som planløsning og flow benyttet til at opfordre 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 traditionelle islandske byggeskik, men det dynamiske formsprog kan
ikke betegnes som andet end nytænkende i det henseende.
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Funktionaliteten indvendigt i bygningen er optimeret med henblik på
både besøgende og arbejdende. Det centrale ankomstareal giver således 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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