
Sýningarskáli 
Eldheimar



Hugmyndafræði sýningarskálans

1. Rústin er þungamiðja byggingarinnar

2. Byggingin sem slík er ”sýningarmaskína” sem hjálpar sýningargestum að sjá og upplifa rústina og ætti því að geta veitt vissa uplifun af gossögunni jafnvel tóm 
(þ.e. einungis bygging + rúst)

3. Bygginginn er hugsuð sem einföld, náttúruleg (efnisnotkun) og hrá (efnisnotkun), þar sem að allur galdurinn, allt púðrið er þegar til staðar, ætlunin er að ramma 
það inn, sýna það...



bílastæði 
fyrir 40 bíla 
og 3 rútur
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Staðsetning:

Byggingin liggur við rætur Eldfells við uppgröftin, er áður 
var kallaður Pompei Norðursins.
Ætlunin er að grafa upp og byggja yfir rústir Gerðisbrautar 
10.

Hér sést yfirlitsmynd af uppgreftri og bílastæðum, einnig 
tillaga að nýju skipulagi.

AÐALSKIPULAG VESTMANNAEYJA 2002-2014 M=1:10000

MÆLIKVARÐI

GILDANDI DEILISKIPULAG  1:1000

MÆLIKVARÐI

TILLAGA AÐ BREYTTU  DEILISKIPULAG 1:1000

ÞVESNIÐ A-A Í BYGGGINGU ELDHEIMA 1:500 VESTURHLIÐ B-B ELDHEIMA 1:500 ÞVERSNIÐ C-C Í UPPFYLLINGU Í UPPGRAFTARSVÆÐI 1:500







Vesturhliðin,
Í klæðningu vesturhliðar er munstur sem hugsað er að muni skapa skuggas-
pil inní byggingunni á daginn og auka á dulúð hennar á kvöldin í því að það 
ljós er skín útúr byggunni skapar dansandi skugga í hlíðinni.



Neðri hæð:

Stærð: 1161m2

Lýsing: 
1.Bygginginn er byggð upp í kringum rústina af Gerðisbraut 10 og er rústin 
þungamiðja hennar. 
2. Komið er inn um vindfang að sunnanverðu.
3. Við blasir upplýsingaborð og lítil verslun (héðan sést strax glitta í rústina.

Kassarnir:
4,5 & 6. Byggingin inniheldur 3 ”fúnksjóns kassa” lokuð rými þar sem þar sem 
nánar er hægt að rýna í hlutina, eða sem innihalda sértilgreindar fúnksjónir. 

4. Margmiðlunarrými 44m2 , hér er gossögunni miðlað á annan hátt en gert 
er í stærri rýmunum. Hér er möguleiki á að láta gesti upplifa gosið á eigin 
kropp gegnum tæknina.

5. Snyrtingar og lyfta

6. Fyrirlestrasalur 53m2 sæti fyrir 49 

7. Sýningarsalir, opna rýmið inniheldur sýningarsali þar sem miðast er við 
að skapa mismunandi aðstæður og stuðla þar með að fjölbreyttari sýningar-
mögluleikum.

8. Stigi uppá efri pall

9. Aðstaða starfsmanna, tæknirými og geymslur

n

1.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

7. 7.

8.

9.



1. 7

5.

1.Gerðisbraut 10, þungamiðja hennar. 
5. Snyrtingar og lyfta

6. Fyrirlestrasalur 53m2 sæti fyrir 49 
7. Sýningarsalir, opna rýmið inniheldur sýningarsali þar sem miðast er við 

að skapa mismunandi aðstæður og stuðla þar með að fjölbreyttari sýningar-
mögluleikum.
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Efri hæð:

Stærð: 409m2

Lýsing: 
1.Bygginginn er byggð upp í kringum rústina af Gerðisbraut 10 og er rústin 
þungamiðja hennar. 

2. Komið uppá pallinn af neðrihæð (2 hurðar gera það mögulegt að komast 
inn á efri hæðina án þess að fara í gegnum neðri hæðina, er önnur þeirra þó 
aðalega hugsuð sem brunadyr sjá lið 10).

3.Surtseyjarstofa, ca. 200m2 

4. Göngubrýr gefa aukin möguleika á að skoða rústina, gefa sjónarhorn sem 
annars ekki gæfist kostur á. Gert er ráð fyrir að fjarlægja part úr þakplötu 
rústarinnar svo hægt sé að ganga yfir hana og horfa ofan í.

5, 8 &9 Eldhús/Kantína. Gert er ráð fyrir að hægt sé að hafa kaffihúsið opið 
hvort sem sýningin sé opin eður ei. Einnig er möguleiki á að komast inná kaf-
fihúsið án þess að borga sig inná sýninguna þar sem auðvelt ætti að vera að 
hafa einstefnu hlið öðruhvoru megin á göngubrúnni.
5 eldhús  15m2
9 aðstaða starfsmanna 10m2
8 veitingasalur ca. 150m2

6. Salerni og skiptiaðsaða

7. Sýningarsalir, opna rýmið inniheldur sýningarsali þar sem miðast er við 
að skapa mismunandi aðstæður og stuðla þar með að fjölbreyttari sýningar-
mögluleikum.

10. útgönguleiðir
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1.Gerðisbraut 10, þungamiðja hennar. 
3. Surtseyjarstofa

4. Göngubrú
5. Eldhús

8.Veitingasalur
9. Aðstaða starfsmanna
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endir...


