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Inngangur

Framþróun verkefnisins

Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

„Það er stefna Landsvirkjunar að skapa sem best heildarjafnvægi milli útlits mannvirkja, landmótunar og náttúrulegs umhverfis.“
virkjunarinnar, til að mynda staðsetning stíflu, flóðgáttir,
seiðafleyta og staðsetning bygginga verði óbreytt. Það sama
gildir um allt gangverk virkjunarinnar, sem búið er að hanna og
er neðanjarðar, bæði í inntaki og stöðvarhúsi en það sem er
ofan jarðar geti breyst hvað varðar form, útlit og efnisval.

Eftirfarandi eru nokkur helstu atriði varðandi forsendur sem fram
komu á verkfundum.
Kynntir voru áhersluþættir úr stefnu Landsvirkjunar um útlit
mannvirkja og landmótun:
•

Ákveðið var að skoða umhverfi virkjunarinnar í heild og athuga
hvað mætti hugsanlega betur fara varðandi mótun umhverfis og

Landsvirkjun hefur ákveðið að láta yfirfara útlit sýnilegra
mannvirkja Hvammsvirkjunar í samræmi við nýja stefnu
fyrirtækisins um landmótun og útlit mannvirkja og í ljósi
endurskoðunar sjónrænna þátta umhverfismats virkjunarinnar.
Leitað var til Landark, landslagsarkitekta og VA arkitekta sem
hafa unnið að umhverfismótun og útlitsþáttum mannvirkja
virkjunarinnar frá árinu 2007. Í skilgreiningu verkefnisins var
óskað eftir nýjum hugmyndum í samræmi við nýja stefnu
Landsvirkjunar sem tækju mið af frjálsari ramma og
hönnunarforsendum og hvernig hönnuðir hefðu gengið til verks
ef þeir ættu þess kost að byrja upp á nýtt með frjálsari hendur.
Nýjar hugmyndir ná til athafnasvæðis Hvammsvirkjunar í heild
sem og allra mannvirkja Landsvirkjunar, s.s. stíflu, flóðgátta,
inntaksmannvirkja og stöðvarhúss. Jafnframt kemur Landsnet að
málinu með hliðsjón af tengivirkishúsi, línum og staurastæðum.
Áhugi var á að skoða tvo til þrjá valkosti eftir atvikum og
aðstæðum. Gert er ráð fyrir að nýjar hugmyndir byggi á því að
allir meginþættir í umhverfinu, sem tilheyra fyrirkomulagi

aðlögun að landslagi og staðháttum. Enn fremur að beina
sjónum að stöðvarhúsi sérstaklega með tilliti til nýrrar stefnu
Landsvirkjunar og skoða mismunandi valkosti. Annars vegar
að reyna að draga úr sjónrænum áhrifum hússins með því að
fella það að landslagi og hins vegar að gera það sýnilegra sem
mannvirki í landslagi. Hugsanlega mætti svo yfirfæra þessar
hugmyndir á aðrar byggingar á svæðinu s.s. inntak og tengivirki.
Í upphafi vinnu við verkefnið kom fram hugmynd um að gera
Hvammsvirkjun að sýningarvirkjun. Ákveðið var að fjalla um þá
hugmynd sérstaklega enda hefur hún ekki bein áhrif á
landmótun og útlit mannvirkja sem slík.

•
•
•

Stefna LV sé að skapa sem best heildarjafnvægi milli útlits
mannvirkja, landmótunar og náttúrulegs umhverfis.
Landslagshönnun og útlitshönnun mannvirkja taki mið af
náttúru, staðaranda og landslagi á hverjum stað.
Landslagsgreining sé lögð til grundvallar og nýtt til stuðnings
ákvörðunum við tilhögun virkjana.
Stuðst sé við vistvæn sjónarmið í skipulagi, hönnun og
framkvæmdum.

Ákveðið var að athuga nánar hugmynd að tillögu þar sem
virkjanasvæðið yrði gert aðgegnilegt fyrir ferðamenn sem
sýningasvæði þannig að hægt væri að skoða mannvirkin að
utan og horfa inní þau gegnum gler á mikilvægum stöðum og
jafnvel þróa það áfram með sýningarmöguleikum við
tengivirkishús, fornminjar og fleira.
Vinna hópsins var kynnt tveimur fulltrúum frá Landsneti á einum
fundi. Vinna hópsins verður hluti af mótvægisaðgerðum vegna
mats á umhverfisáhrifum. Farið var yfir hugmyndir hönnuða um
breytingar og fjallað um þær út frá tæknilegum forsendum.
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Vangaveltur hönnuða
Þegar mannvirki er hannað dregur það ávallt dám af umhverfi
sínu á einhvern hátt. Annað hvort samlagast það aðstæðum eða
myndar einhvers konar andstæðu. Mannvirki, sem hannað er í
meira eða minna ósnortinni náttúru, er öllu öðru óháð en
aðliggjandi landslagi og þeim takmörkunum sem hugmyndaflug
hönnuðarins setur.

Himinn og jörð, veðra- og litarbrigði, myrkur og birta,
landslagsgerð ásamt vatni og ýmis konar tæknifyrirbærum skipta
meginmáli í þessu tilliti. Á hinn bóginn leika aðkoma, mannvirki
og lega þeirra í landslagi, ytri og innri gerð þeirra og hvernig
unnt verður að skoða þau einnig stórt hlutverk í þessu samspili.
Allt helst þetta í hendur og myndar stemningu og nauðsynlega
sérstöðu aflstöðvarsvæðisins sem sýningarsvæðis.
Hönnun á aðkomu skiptir miklu máli þegar skapa á áhugavert
andrúmsloft. Lögð er áhersla á að búa til stigmagnandi
eftirvæntingu í aðdraganda heimsóknar. Nota má landslag,
einnig manngert, gróður og raflýsingu til að mynda dulúð og
spennu.

Ef umhverfi Hvammsvirkjunar verður ekki vettvangur sýningar
virðist nærtækast að leggja til að svæðið verði allt hannað með
tilliti til þess að draga sem mest úr sjónrænum áhrifum
mannvirkja.
Einstakt og áleitið tækifæri virðist til staðar til að hrinda
hugmynd um heildstæða sýningu vatnsaflsvirkjunar í
framkvæmd á þessu aflstöðvarsvæði þar sem öll mannvirki
Landsvirkjunar og Landsnets, sem mynda þessa einingu, liggja
nærri hvert öðru og móta eins konar samverkandi og
skiljanlega heild sem auðvelt er að útskýra og sýna.
Ef til þess kemur að svæðið umhverfis Hvammsvirkjun yrði
hannað heildstætt sem orkugarður þar sem ferðamönnum væri
boðið á áningarstað með grundvallarfróðleik um
raforkuframleiðslu er lagt til að náttúrutengsl, vistvæn hugsun og
sjálfbærni verði meginþættir upplifunar á staðnum. Við þessar
aðstæður kemur bæði til greina að fela mannvirki, draga þau
fram eða blöndun af hvoru tveggja. Slíkt samspil ræðst af
úrvinnslu endanlegrar hönnunar.

Landslag og gróður hafa mikið að segja um það hvernig byggt
verður í umhverfinu og hvernig samspil milli landslags og
mannvirkja á sér stað. Til greina koma tvær meginstefnur.
Annars vegar að fella mannvirki í mishæðótt landslag og fela
þannig byggingar að nokkru leyti eða hins vegar að gera
mannvirki, þá aðallega byggingar, að vörðum í tilþrifalitlu
landslagi. Síðan vega aðstæður og utanaðkomandi þættir í
nánasta umhverfi þungt svo sem útsýni, nær og fjær, staðbundið
veðurfar, möguleikar á skjólmyndun og fleira.

Byggingar og alla mannvirkjagerð þarf að hugsa út frá sjálfbærni
og framkvæma á vistvænan hátt. Þetta þarf einnig að vera
sýnilegt og áþreifanlegt eins og framast er kostur.
Heildarhugmyndin þarf að kalla fram fágæta upplifun í samspili
mannvirkja og náttúru og skapa tilefni til umfjöllunar í sjálfu sér.
Þarna er leitast við að byggja upp vistvæna heildarmynd sem
styður við sjálfbærnihugtakið. Tilgangurinn er að breiða út
þekkingu og fróðleik sem vekur forvitni og eftirvæntingu og gerir
það að verkum að fólk hefur áhuga á að sækja staðinn heim.
Í eftirfarandi greinargerð verða öll mannvirki og umhverfi virkjunarinnar skoðuð. Huga þarf m.a. að eftirtöldum atriðum:
Aðkoma fatlaðra, reiðleiðir, ásýnd flóðloka, seiðafleyta og
fornleifarannsóknir, ásýnd að vetri, hleðslustöðvar fyrir rafbíla,
raflýsing mannvirkja og raflýsing almennt á svæðinu.
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Landmótun miðsvæðis

Yfirlitsmynd

Hugmynd hönnunar
•

•
•
•
•
•

Yfirlitsmynd

Hér er sýnt yfirlit yfir meginsvæði eða miðsvæði
mannvirkja. Stíflan og lónið ásamt lokumannvirkjum og inntakshúsi, seiðafleytu og laxastiga, inntaksmannvirki,
tengivirki og stöðvarhús með tilheyrandi línumannvirkjum.
Aðlaga og hanna mannvirki sem falla að staðnum, halda
samræmi milli mannvirkja eins og hægt er.
Markviss landmótun í anda staðarins og vinna með
staðarefni eins og hægt er.
Nýta markvisst yfirborðsefni sem er fyrir framkvæmdum og
endurnýta eftir því sem kostur er.
Á svæðinu er trjárækt í uppbyggingu og verður gróður því
notaður til þess að milda ásýnd og skapa skjól.
Halda í sögu staðarins.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Leiðir til að milda ásýnd með landmótun
Landmótun við stíflu

Stíflan sjálf og mannvirki henni tengd sjást vel frá þjóðvegi. Efri
myndin sýnir tillöguna miðað við drög að fyrirliggjandi hönnun.
Neðri myndin sýnir leiðir til þess að milda ásýnd að stíflumannvirkjum með því að nota landmótun og úthagatorf og
klæða þannig svæðið áþekkt umhverfinu í kríng. Einnig má
skoða að þekja grjótstífluna að hluta loftmegin.

Í drögum að útboðsgögnum er farvegur neðan stíflu óbreyttur.

Hér er tillaga um að nota gróðurþekju að hluta á svæði neðan stíflu og jafnvel
þekja hluta stíflugarðs loftmegin. Í flóðum rennur vatn yfir gráleita svæðið.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Leiðir til að milda ásýnd með landmótun
Stíflugarður við lón - fyllingarsvæði

1. Núverandi drög að stíflugarði
Stíflugarðurinn mjög áþekkur drögum að útboðshönnun.
Kostir
• Væntanlega kostnaðarmeðvituð lausn þar sem lega garðsins
er nokkuð bein (einföld).
Gallar
• Aðlögun að umhverfi gæti verið betri.
1. Stíflugarðurinn eins og hann er í drögum að útboðshönnun.

2. Ný lega stíflugarðs
Til þess að milda ásýnd stíflugarðs má nota mýkri form við
mótun garðsins, form sem fylgja betur náttúrulegum útlínum sem
eru til staðar í landinu. Garðurinn er inndreginn þar sem landið
liggur lægra.
Kostir
• Mildar ásýnd í takt við línur sem eru til staðar á svæðinu.

2. Ný lega stíflugarðsins sem fylgir betur landeinkennum á svæðinu.

3. Fyllingarsvæði (grænu svæðin) loftmegin við stíflugarðinn.

Landhæðir eru sýndar hér sem litir, ljós litur er lág landhæð en land hækkar eftir
því sem litir dökkna. Sjá liti og hæð til vinstri við myndirnar.

Gallar
• Lengri garður.
• Meiri kostnaður.

3. Fyllingarsvæði
Hér eru skoðaðar aðferðir til þess að milda eða mýkja ásýnd að
stíflugarði meðfram lóni. Línuleg grjótvörn meðfram öllu lóninu
er áberandi og mannvirkið lítur út sem manngert lón. Með því
að fylla að stíflumannvirkjum loftmegin og nota grasþekju að efri
brún stíflu þá rennur landið saman sjónrænt.
Mynd 3 sýnir hvernig nota mætti svæðið loftmegin sem fyllingarsvæði. Þannig yrði fyllt með umframefni í lægri hluta svæðis
(ljósari litir) og landið jafnað í hæðir. Þá yrðu fláar loftmegin
mótaðir með breytilegum halla þannig að fjölbreytni myndi njóta
sín í landformum.
Kostir
• Áferð og land loftmegin rennur í eitt og bætir og mildir ásýnd.
• Mögulega má nýta svæðið sem fyllingarsvæði.
Gallar
• Fyllingarsvæði þarf að móta og græða upp.
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Leiðir til að milda ásýnd með landmótun

Stíflugarðar við lón - prinsippsnið sem sýna möguleika á aðlögun loftmegin
Hönnun sem liggur til grundvallar drögum að útboðsgögnum
gerir ráð fyrir grjótfláa við lón loftmegin í halla 1:2,5.
Hér eru sýnd dæmigerð snið um meðhöndlun lands loftmegin,
mögulegar útærslur með breytilegum fláa 1:6 - 1:20 eftir
staðsetningu og landslagi. Hér er einnig bent á þann möguleika
að nota má lægðir á svæðinu sem fyllingarsvæði sem rennur
saman við stíflugarðinn.

Hér fyrir neðan eru dæmigerðar sneiðingar með fyllingu loftmegin,
mögulega sem fyllingarsvæði.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Landmótun, möguleg útfærsla

Landmótun og gróðursetning við stöðvarhúsið
•
•
•
Stíflugarður

•
Inntakshús

•

Aðlaga landið að núverandi náttúru, klapparásum og
landslagseinkennum.
Skoða að fylla að stöðvarhúsinu að aftan þannig að það falli
vel að landi.
Opna landið betur aðkomumegin til þess að draga úr
gryfjuáhrifum.
Vinna með trjárækt/uppgræðslu á markvissan hátt til þess að
milda og móta ásýnd.
Einfalda vegakerfi svæðisins.

Kostir
• Brekkan ofan við og til hliðar við stöðvarhús yrði sem
eðlilegur hluti landhalla.
• Möguleiki að móta skemmtilegt svæði með fallegri ásýnd.
• Betri landaðlögun.

Svæðið mótað og
opnað út í landið
Nýtt vegstæði
að tengivirki

Stöðvarhús
Gróður

Gróður

Gallar
• Meiri jarðvinna og skeringar í klöpp miðað við drög að
fyrirliggjandi hönnun.
• Aukinn kostnaður.

Stöðvarhús skissa sem sýnir möguleika í landmótun og gróðursetningu.

Móta má jöfnunarþró á annan hátt eins og hér er sýnt.

Hvammsvirkjun

Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

09

Arkitektar höfðu áhrif á fyrirkomulag innra rýmis í stjórnstöð og

Stöðvarhús
Núverandi drög að útboðshönnun
Hönnun og ásýnd

starfsmannarýmum ásamt því að velja yfirborðsefni í tilteknum rýmum
innan húss og áferð steinsteypu utanhúss.
•

Lítið svigrúm var til hugmyndavinnu.

•

Reynt var að milda ásýnd stöðvarhúss í landi með því að legga til
gróðurþekju á þökum.

•

Reynt var að samræma útlit og ásýnd bygginga Landsvirkjunar á
svæðinu til þess að móta heildarblæ.

Sjálfbærni og vistvænar áherslur
Erfitt er að meta án þess að rannsaka það sérstaklega hvort notkun
steinsteypu sé besti kostur í umhverfislegu tilliti þegar stöðvarhús
vatnsaflsvirkjana eru byggð. Verið er að nota steinsteypu til verksins
að öðru leyti og því má segja að allur búnaður sé fyrir hendi og enginn
sérstakur undirbúningur nauðsynlegur. Sýna má fram á að í flestum
tilvikum er fylliefni við hendina og krefjist lítilla flutninga þótt vissuÁsýnd framan

Ásýnd hlið

lega þurfi að flytja sementið til landsins þar sem innanlandsframleiðsla
hefur lagst af. Sementsframleiðslan er síðan mjög orkufrek og þar af
leiðandi vaknar sú spurning hvort ekki sé tímabært að huga að fram-

Stöðvarhús vatnsaflsvirkjunar er fyrst og fremst skýli yfir viðkvæman
búnað sem ekki þolir að standa úti undir berum himni. Það má
byggja úr ýmsum efnum þannig að það uppfylli tilgang sinn. Á Íslandi
hafa stöðvarhús vatnsaflsvirkjana Landsvirkjunar nánast
undantekningarlaust verið byggð úr steinsteypu. Hvers vegna það
hefur verið gert í þessum mæli er ekki hægt að svara með óyggjandi
hætti en leiða má getum að þvi að þar sem steinsteypa er
óumflýjanlega ráðandi efni í vatnsaflsvirkjunum að öðru leyti hafi þótt
eðlilegast að halda áfram með það efni upp úr jörðinni í þeim
Grunnmynd

mannvirkjum sem upp úr standa. Kostnaðarsjónarmið eru einnig líkleg
til að skipta máli í þessu tilliti.
Helstu einkenni

hvaða annað byggingarefni gæti leyst steinsteypu af hólmi í vatnsaflsvirkjunum.
Áleitið er að gefa sér að steinsteypa, sem framleidd er með
hefðbundnum hætti, sé að þessu leyti samkeppnishæf við burðarvirki
t.d. úr stáli og ýmis klæðningarefni sem þarf að sækja um langan veg
og oftar en ekki eru framleidd með óviðunandi aðferðum frá
umhverfislegu sjónarmiði. Hins vegar ber að líta til líftíma bygginga,
sem framleiddar eru á mismunandi hátt, viðhalds á líftíma og með
hvaða hætti unnt sé að fjarlægja þær ef nauðsynlegt reynist.
Samanburður mismunandi byggingaraðferða hvað þetta varðar krefst
ítarlegrar umfjöllunar ef vel á að vera.
Náttúra sem raskast við byggingu mannvirkisins er endurheimt að
nokkru leyti þar sem jarðvegur og gróðurhula af staðnum er notað til

•

Hefðbundið stöðvarhús vatnsaflsvirkjunar

•

Einföld bygging og starfræn

•

Er ofanjarðar og stendur öll upp úr landi, hægt er að aka í kringum

Kostir

hana

•

Einföld bygging með takmarkað fótspor í landi

•

Ber greinileg merki kostnaðarvitundar

•

Mikil kostnaðarmeðvitund við hönnun

•

Gróðurþekja á þökum

•

Gróðurþök

Hugmynd hönnunar
Þegar arkitektar komu að úlitshönnun Hvammsvirkjunar var virkjunin
Þrívíddarlíkan

leiðslu sements með umhverfisvænni raforku þar sem erfitt er að sjá

langt komin í hönnun og flest sem máli skipti var búið að ákveða.

að fergja þak.

Gallar
•

Stöðvarhúsið tekur takmarkað tillit til
umhverfisins

Hvammsvirkjun
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•

Stöðvarhús
Endurskoðuð nálgun á sama grunni
Tillaga 1: Mannvirki standa upp úr landslagi

Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Stjórnstöð og starfsmannarými í sérstæðri byggingu sem tengist
stöðvarhúsi með tengigangi.

•

Spennavirki í sérstæðri byggingu til hliðar við stöðvarhús

•

Gróðurþekja möguleg á þökum

Hugmynd hönnunar
Hér er farið varfærnislega af stað. Haldið er í hefðbundin form í fyrstu
atrennu en vikið frá steinsteypulausnum ofanjarðar. Byggingin er
jafnframt slitin í sundur í frumparta sína samkvæmt starfrænu eðli og
þannig er byggingarlegt samhengi stöðvarhússins leitt í ljós og nýtt og
skýrara samhengi frá sjónarhóli starfseminnar dregið fram.
Byggingin verður með því móti þrískipt; hin eiginlega bygging yfir
vélar, hús fyrir starfsmenn og stjórnun og að lokum spennastæði eða
-hús eftir atvikum. Unnið er með ný klæðningarefni bæði málm og tré

Ásýnd framan

Ásýnd hlið

sem unnt er að útfæra með margvíslegum hætti til að fá fram
mismunandi útlitsleg áhrif. Gluggasetningu bygginganna má aðlaga
sýningarhugmyndum. Ekkert mælir gegn gróðurþekju á þökum og
þessar hugmyndir að útfærslum má yfirfæra á aðrar byggingar á
svæðinu.
Sjálfbærni og vistvænar áherslur
Hér á við það sem áður hefur verið sagt. Leitast er við að velja vistvæn efni og efni úr innlendri framleiðslu þar sem færi gefst. Möguleg
afturkræfni byggingar er einföld með byggingarlagi sem býður upp á

Skissulíkan frá hugmyndaferli

rjúfanlega byggingarhluta. Fótspori framkvæmda er haldið í lágmarki.
Kostir

Grunnmynd

Eðlilegt er að bera þessa tillögu saman við núverandi drög að

•

Mannvirkið hefur alla burði til að verða spennandi byggingarlist.

útboðshönnun þar sem byggingarnar standa alfarið upp úr landslagi í

•

Reynt að taka tillit til umhverfis með efnisvali

báðum tilvikum.

•

Gróðurþök

•

Tiltölulega auðvelt að fjarlægja sýnilegan hluta mannvirkisins

Tilbrigði við þessa tillögu væri frjálsara form. Hún býður upp á mýkri
form, t.d. til að aðlagast landslagi, en sú kantaða útfærsla sem hér

þegar líftíma líkur.

getur að líta. Þetta var skoðað lítillega og nægilega til að sannfærast
um að það krefst mun meiri tíma en til ráðstöfunar var í þessu verkefni
að leggja fram vel mótaða tillögu að þessu leyti. Frjáls form eru yfirleitt
erfiðari viðureignar en þau reglubundnu.
Helstu einkenni

Efniskennd

•

Hefðbundið form stöðvarhúss

•

Einföld bygging og starfræn

•

Óhefðbundin efnisnotkun burðarvirkis og klæðninga

•

Er ofanjarðar og stendur öll upp úr landi, hægt er að aka í kringum
hana

Gallar
•

Formrænt tekur stöðvarhúsið takmarkað tillit til umhverfisins.

•

Borið saman við drög að útboðshönnun bendir allt til þess að þessi
útfærsla verði talsvert dýrari. Það liggur einkum í tvennu. Annars
vegar er byggingin tekin í sundur sem kostar meira að ýmsu leyti,
m.a. í jarðvinnu, auknum útvegg og ekki síst lengri fjarlægð frá
vélum að spennum. Og hins vegar er líklegt að yfirbyggingin hafi
meiri kostnað í för með sér, þ.e. stálburðarvirki
og klæðningarútfærslur.

Hvammsvirkjun
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Helstu einkenni

Stöðvarhús
Endurskoðuð nálgun á sama grunni
Tillaga 2: Mannvirki felld að landslagi I

•

Hefðbundið form stöðvarhúss

•

Einföld bygging og starfræn

•

Steinsteypt bygging. Óhefðbundin nálgun í áferð sjónsteypu á ytra
byrði ásamt klæðningum á útbyggingum

•

Er ofanjarðar að framanverðu og til beggja hliða en fyllt að bakhlið
og upp á þak

•

Þak aðgengilegt. Möguleiki á þakgluggum til að horfa ofan í
byggingu.

•

Stjórnstöð og starfsmannarými í útbyggingu með annarri efnisáferð
á ytra byrði

Ásýnd framan

Ásýnd hlið

•

Staðsetning spennavirkis hefðbundin

•

Gróðurþekja á þökum

Hugmynd hönnunar
Hér er stigið fyrsta skref til að draga úr sýnileika stöðvarhúss með því
að fella það varfærnislega inn í land að hluta til. Tekin er upp
skírskotun til bergveggja í meðhöndlun yfirborðs steinsteypu á ytra
byrði útveggja. Lægri hluti stöðvarhúss að framanverðu fær léttbyggt
yfirbragð.
Sjálfbærni og vistvænar áherslur
Hér á við það sem áður hefur verið sagt. Leitast er við að velja vistvæn efni og efni úr innlendri framleiðslu þar sem færi gefst.
Léttbyggðir byggingarhlutar eru auðveldlega afturkræfir.

Skissulíkan frá hugmyndaferli

Náttúra sem raskast við byggingu stöðvarhúss er að mestu
endurheimt með gróðurþökum og aðlögun að landslagi.

Grunnmynd

Kostir

Það virðist liggja djúpt og víða í þjóðarsálinni íslensku að landslag,
nánast hvernig sem það er, sé fallegt og mannvirki bæti þar engu við.
Þess vegna er nærtækt að reyna að fela mannvirki þegar byggt er í
opnu landslagi.

•

Mannvirkið hefur alla burði til að verða spennandi byggingarlist

•

Fellur nokkuð vel að landi

•

Gróðurþök

•

Efnisáferðir fá talsvert vægi

Gallar
•

fellst í styrkingu burðarvirkis vegna jarðvegsálags

Þessi tillaga er að flestu leyti nánast eins og núverandi drög að
útboðshönnun. Hún víkur frá þeim með því að fyllt er upp að
stöðvarhúsinu að aftan og húsið þannig fellt inn í landslagið.
Efniskennd

Aukinn kostnaður miðað við drög að útboðshönnun sem einkum

•

Einnig má gera ráð fyrir að meðhöndlun ytra
byrðis hleypi upp kostnaði

Hvammsvirkjun
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Stöðvarhús
Endurskoðuð nálgun á sama grunni

Tillaga 3: Mannvirki felld að landslagi II

Hér er gengið skrefi lengra í þeirri viðleitni að draga úr sjónrænum
áhrifum stöðvarhússins. Fyllt er meira að húsinu og reynt að haga því
þannig að sýnilegur hluti þess standi nánast sem veggur í landslagi.
Helstu einkenni
•

Einföld bygging og starfræn en formið óhefbundið með stjórnstöð
og starfsmannarými til hliðar

•

Steinsteypt bygging. Óhefðbundin nálgun í áferð sjónsteypu á ytra
byrði

•

Er ofanjarðar að framanverðu en fyllt að bakhlið og upp á þak.

•

Þak aðgengilegt, möguleiki á þakgluggum til að horfa ofani í
byggingu

Ásýnd framan

•

Staðsetning spennavirkis hefðbundin

•

Gróðurþekja á þökum

Hugmynd hönnunar
Hugmynd um klettavegg útfærð nánar. Viðeigandi meðferð ytra byrðis.
Sjálfbærni og vistvænar áherslur
Hér á við það sem áður hefur verið sagt. Leitast er við að velja
vistvæn efni og efni úr innlendri framleiðslu þar sem færi gefst.
Náttúra sem raskast við byggingu stöðvarhúss er að mestu
endurheimt með gróðurþökum og aðlögun að landslagi. Allt
jarðefni sem grafið er upp vegna framkvæmdar við bygginguna er nýtt
til landmótunar og aðlögunar byggingarinnar á staðnum.
Jarðefnaflutningi er haldið í lágmarki.
Kostir

Grunnmynd

•

Mannvirkið hefur alla burði til að verða spennandi byggingarlist

•

Fellur vel að landi

•

Gróðurþök

•

Efnisáferðir fá talsvert vægi

Gallar
•

Aukinn kostnaður miðað við drög að útboðshönnun sem einkum
fellst í styrkingu burðarvirkis vegna jarðvegsálags

•

Einnig má gera ráð fyrir að meðhöndlun ytra
byrðis hleypi upp kostnaði

Efniskennd

Skissulíkan frá hugmyndaferli

Hvammsvirkjun
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Stöðvarhús
Endurskoðuð nálgun á sama grunni
Tillaga 4: Mannvirki felld að landslagi III

Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Helstu einkenni
•

Hefðbundið form stöðvarhúss

•

Einföld bygging og starfræn

•

Steinsteypt bygging. Óhefðbundin nálgun í áferð sjónsteypu á ytra
byrði

•

Er ofanjarðar að framanverðu en fyllt að lægri frambyggingu,
bakhlið og upp á þak

•

Þök aðgengileg, möguleiki á þakgluggum til að horfa ofan í
byggingar

•

Staðsetning spennavirkis hefðbundin, spennar yfirbyggðir

•

Gróðurþekja á þökum

Hugmynd hönnunar
Hugmynd um klettaveg útfærð enn frekar með stöllun til að milda

Ásýnd framan

hæðarmun. Sams konar meðferð ytra byrðis, skýrskotun til
klettaveggja í náttúru. Byggingin verður hluti landmótunar.
Sjálfbærni og vistvænar áherslur
Hér á við það sem áður hefur verið sagt. Leitast er við að velja
vistvæn efni og efni úr innlendri framleiðslu þar sem færi gefst.
Náttúra sem raskast við byggingu stöðvarhúss er að mestu
endurheimt með gróðurþökum og aðlögun að landslagi. Allt jarðefni
sem grafið er upp vegna framkvæmdar við bygginguna er nýtt til
landmótunar og aðlögunar byggingarinnar á staðnum.
Jarðefnaflutningi er haldið í lágmarki.

Grunnmynd

Skissulíkan frá hugmyndaferli

Í þessari tillögu er reynt að draga úr áhrifum vegghæðar
stöðvarhússins með því að stalla bygginguna. Með því móti styttist
veggurinn þar sem stjórnstöð og starfsmannarými eru aftur sett á
„sinn“ stað við hlið spennastæðis framan við meginbygginguna.
Hér er byggt yfir spennana þannig að framan við stöðvarhúsið er
samfelld lægri bygging og saman eru byggingarhlutarnir felldir að
landi. Þessi stöllun er mildari útfærsla klettaveggjarins.

Efniskennd

Kostir
•

Mannvirkið hefur alla burði til að verða spennandi byggingarlist

•

Fellur enn betur að landi en áður er lýst

•

Gróðurþök

•

Efnisáferðir fá talsvert vægi

Gallar
•

Aukinn kostnaður miðað við drög að útboðshönnun sem einkum
fellst í styrkingu burðarvirkis vegna jarðvegsálags

•

Einnig má gera ráð fyrir að yfirbygging spenna og
meðhöndlun ytra byrðis hleypi upp kostnaði

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Stífla og flóðlokur

Stíflan og flóðlokurmannvirkið í árfarveginum eru sennilega mest
áberandi hluti virkjunarinnar úr fjarlægð. Nú þegar hafa verið
lagðar til ráðstafanir til að draga úr sjónrænum áhrifum stífunnar
með gróðri. Eftir standa flóðlokurnar, mikilúðugt steinsteypumannvirki í stíflugarðinum sem ekki verður meðhöndlað á sama
hátt og stíflugarðurinn að öðru leyti.
Arkitektar hafa skoðað möguleika á að draga úr sjónrænum
áhrifum með því að breyta formun mannvirkisins en sjónræn
áhrif liggja í eðli þess, stærð og hlutföllum sem ekki verður breytt
svo nokkru nemi. Til greina kemur að skoða nánar hvort það hafi
teljandi áhrif að mýkja hin stóru steinsteypuform flóðgáttanna
til þess að draga úr því hversu áberandi þau eru. Einnig hefur
komið fram hugmynd um að dekkja steypuna í flóðgáttunum til
að milda ásýnd þeirra og fella mannvirkið betur að litrófi
umhverfisins. Þetta þarf að skoða nánar.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Inntaksmannvirki

Byggingin yfir inntakslokur og –búnað stendur nokkuð hátt í landi
á áberandi stað séð úr austri. Inntaksbyggingin fær ekki
sérstaka meðhöndlun í þessari yfirferð.
Eins og áður segir er gert ráð fyrir að hún fylgi með í umfjöllun
um stöðvarhúsið og fái tilsvarandi meðferð og lýst er í
hugmyndum hér að framan. Á það ekki einungis við um
efnismeðferð og yfirborðsáferð heldur einnig hvort byggingar eru
felldar í land eða standa upp úr.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Tengivirkishús

Tengivirki, staurastæður og línur eru á forræði Landsnets. Ekki
er tekin afstaða til staðsetningar á staurastæðum og línum að
öðru leyti en því sem fram kemur í umfjöllun um landslag.
Tengivirkishúsið er eins og inntakshúsið nokkuð áberandi frá
austri. Það stendur einnig hærra í landi en önnur mannvirki
virkjunarinnar. Ekki liggur fyrir á þessari stundu hvernig hönnun
tengivirkishúss verður háttað en áhugi er fyrir hendi á því að það
verði meðhöndlað á sama hátt og önnur mannvirki á staðnum til
þess að skapa samstæða heildarmynd.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Hvammsvirkjun sem sýningarvirkjun; orkugarður

Fræðsla, upplifun og útivist

Þessi tillaga snýst um það að gera Hvammsvirkjun í heild að
sýningarvirkjun. Hugmyndin gengur út á að móta allt nánasta
umhverfi virkjunarinnar sem eins konar orkugarð með aðkomu
austan árinnar og gönguleið yfir ána á stíflunni og áfram um
virkjunarsvæðið þar sem gæfist kostur á að skoða einstök
mannvirki að utan og sjá inn í þau á tilteknum stöðum í gegnum
gler. Jafnfram yrði séð fyrir viðeigandi fræðslu á þessari vegferð
með ýmsum tæknibúnaði.

Bílastæði og salerni

Gönguleið
Rafhleðsla

Þarna gæti því farið saman fræðsla um orkuvinnslu, einn
mikilvægasta þátt í samfélagi nútímans, upplifun fólgna í
samspili mannvirkja, tækni og náttúru og útivist í formi
gönguferðar og áningar. Orkugarður af þessu tagi gæti verið
áfangastaður í sjálfu sér.

Fornminjar
Fornminjar

Tengivirki

Flóðlokur

Fiskistigi
Inntak

Nestisaðstaða

Stöðvarhús

Reiðleið

Hér er kjörið tækifæri til að hrinda slíkri hugmynd í framkvæmd
þar sem virkjunin er í byggð, öll mannvirki hennar standa nokkuð
þétt saman og mynda skiljanlega heild á takmörkuðu landsvæði
sem er tiltölulega auðvelt yfirferðar.

Allar tillögur að umhverfi og mannvirkjum, sem fjallað er um hér
að framan, geta átt við þegar hugmynd um orkugarð er mótuð
frekar. Sýndar eru hugmyndir um gönguleiðir umhverfis og
upp á mannvirkin en þetta er hægt að útfæra með ýmsu móti á
áhugaverðan hátt.
Hugmyndin er á frumstigi og þarfnast nánari umfjöllunar fái hún
brautargengi.

Hvammsvirkjun
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Ný ásýndar - og útlitshönnun mannvirkja

Hvammsvirkjun sem sýningarvirkjun; orkugarður
Ytra stígakerfi

Möguleikar í upplifun svæðisins.
Hægt er að líta á svæðið fjær miðsvæðinu sem útivistarsvæði
fyrir lengri gönguleiðir og reiðleiðir, hér skilgreint sem ytra stígakerfi en á miðsvæðinu er innra stígakerfi skilgreint umhverfis
meginmannvirki.
Hér er lagt til:
• Nota garðinn meðfram lóninu sem gönguleið

Brú yfir á Hagaey

•
•
•
•
•

Gera áningarsvæði á nokkrum stöðum
Göngutenging um brú út í Hagaey
Skilgreina reiðleiðir
Möguleikar í vatnasporti
Merkja og upplýsa um fornleifar

Aðkoma að svæðinu

Útsýnisstaðir og upplifunarstaðir
á völdum stöðum.
Tillaga 1
Tillaga 2

Tillaga 2
• Ekið er niður að ánni á svipuðum stað og núverandi slóði
að plani til móts við Viðey. Þar er áningarstaður og upphaf
gönguleiðar.

Gamlar rústir og hleðslur má
endurnota við uppbyggingu á
svæðinu t.d. við aðkomusvæði
eða áningastaði.
Ytra stígakerfi - efnisnotkun og hugmyndir sem nota má við nánari vinnslu.

Tillaga 1
• Er frá þjóðvegi og fer eftir stíflugarði við lón að áningar- og
útsýnissvæði. Þar er áningarstaður og upphaf gönguleiðar,
merkingar og leiðbeiningar.

Hvammsvirkjun
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Innra stígakerfi

Ferðamenn boðnir velkomnir á svæðið.
•
•
•
•
•
Aðkoma að svæðinu og
bílastæði.

Áningarsvæði við þjóðveg opnar tengingu inn á svæðið,
bílastæði og salernisaðstaða.
Gönguleið yfir stíflu á útsýnis- og upplifunarstaði.
Gönguleið að inntaki, útsýni yfir lón og á.
Gönguleið við stöðvarhús.
Fornminjar, áningarsvæði og jafnvel leiksvæði.

Vinna með staðarefni t.d.
flögugrjót

Dæmi um bekki og áningasvæði

Skoða nánar möguleika á
notkun vatns/skúlptúrs á
svæðinu
Gönguleið sem upplifun, gerð spennandi
með landmótun, veggjum og hleðslu
Innra stígakerfi -efnisnotkun og hugmyndir sem nota má við nánari vinnslu.

Hvammsvirkjun
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Möstur og línumannvirki

Þau mannvirki sem eru hvað mest áberandi á svæðinu eru
tengivirkishús, möstur og línur.
Efri myndin sýnir Búrfellslínu. Hún liggur milli inntakshúss og
stöðvarhúss en neðri myndin sýnir línu lagða í jörð á svipuðum
stað.
Núverandi lína og möstur
Kostir
• Mögulega má færa rök fyrir því að ef svæðið er sýningarsvæði, þá ættu öll mannvirki tengd virkjuninni að vera sýnileg
og séu eðlilegur hluti heildarásýndar svæðisins.
• Línuleið og möstur óbreytt.
Hér er sýnd lega Búrfellslínu sem liggur milli inntakshúss og stöðvarhúss.

Gallar
• Lína og möstur takmarka svigrúm til landmótunar.
• Lína og möstur eru áberandi í landslagi.
Línur í jörð
Kostir
• Ásýnd svæðis betri.
• Meira svigrúm til landmótunar.
Gallar
• Mikill kostnaður.

Hér er sýnt hvernig Búrfellslína er tekin í jörð milli inntakshúss og stöðvarhúss.

Hvammsvirkjun
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Útlitshönnuð möstur (Skúlptúrmöstur)

Hugmynd hönnunar
Möstur, sem verða á bökkum lónsins beggja megin ofan við
stíflu, verða hvað mest áberandi á svæðinu.
Annars vegar mætti lýsa þau upp og gera meira áberandi eða
hins vegar nota útlitshönnuð möstur (skúlptúrmöstur) sem yrðu
þá sérhönnuð fyrir svæðið, þetta á einkum við ef ákveðið væri
að gera svæðið að orkugarði.
Mögulega mætti halda samkeppni um útlit á slíkum möstrum.
Þriðji valkostur væri að setja línu í jörð og leiða streng yfir
stífluna. Það myndi bæta ásýnd svæðisins verulega.

Hvammsvirkjun
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Yfirlit

Fróðleikur: sýning á
fornminjum

Upphafspunktur:
bílastæði og salerni

Gengið upp að
tengivirki

Brú og útsýnisstaður
við inntak

Brú og útsýnispallur
við flóðlokur
Gönguleið

Fiskistigi

Áningarstaður

Gengið inní
stöðvarhús

Hvammsvirkjun
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Flóðlokur

Grunnmynd og gönguleið

Upplifun við flóðlokur

Efniskennd og stemmning

Snið og sjónlínur

Hvammsvirkjun
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Inntaksmannvirki

Snið og sjónlínur

Upplifun við inntak

Efniskennd og stemmning

Grunnmynd og gönguleið

Ásýnd og sjónlínur

Hvammsvirkjun
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Stöðvarhús

Inni / úti

Grunnmynd og gönguleið

Upplifun við stöðvarhús

Efniskennd og stemmning

Ásýnd og sjónlínur

Snið og sjónlínur

Háaleitisbraut 68
103 Reykjavik
landsvirkjun.is

landsvirkjun@lv.is
Sími: 515 90 00

