
Við leggjum til að land verði numið undir 
Námshrauni og að þar verði byggð upp 
ný aðstaða Landmannalauga í skjóli 
varnargarðs sem lætur lítið yfir sér.

Þjónustuhús og baðaðstaða - norðurútlit - 1:200 laugaraðstaða - vesturútlit - 1:200

Dagaðstaða við Námskvísl - suðurútlit - 1:200

Gestastofa, veitingar og upplýsingar - skurðmynd - 1:200

Gestastofa, veitingar og upplýsingar - grunnmynd - 1:200

við bílastæði við veg við tjaldstæði
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01 - Upplýsingar
02 - Veitingar
03 - Gestastofa
04 - Fjölnota rými

01 - Dagaðstaða
02 - Snyrtingar og baðaðstaða

Gistiskáli 5 x 75 m2 Þjónustuskáli 2 x 55 m2 

Hús og skýli eru í reglulegu hnitakerfi svo auðvelt er að raða 
saman einingum og aðlaga í samræmi við breyttar þarfir hverju 
sinni. Hver eining samanstendur af léttri stálgrind sem klædd er 
ómeðhöndluðu timbri eða hálfgegnsæju plasti bæði á veggjum 
og þaki. Klæðningin er einföld í skýlum en alveg lokuð í húsum 
með steinullareinangrun og innra byrði úr birkikrossvið.
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Landmannalaugar
þar sem ljósgrýtið glóir

Deiliskipulagsuppdráttur -  1:4000

Óspillt fjallasýn frá laugasvæði

Aðkoma norðan Námshrauns - gestastofa og veitingasala

Þjónustuhús og baðaðstaða - grunnmynd - 1:200

Stígar og varnargarðar - skurðmyndir - 1:200

Dagaðstaða við Námskvísl - grunnmynd - 1:200

Gengið fyrir snös við Námskvísl - dagaðstaða og þjónustuhús

Varða á leiðinni - þjónustuhús og manngerð laug

Við Laugahraun - 1:2000

Við Námshraun - 1:2000
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Gamli skáli verður nýttur sem 
dagaðstaða. Timburpallar í kring 
vernda viðkvæman gróður og þar 
verður skemmtileg aðstaða til 
áningar.

Þjónustubyggingar við gamla 
skála verða fjarlægðar og 
ný aðstaða sett upp við 
Námskvísl. 

Við leggjum til að núverandi 
varnargarður verði fjarlægður og nýr 
og umfangsminni garður, sem jafnframt 
er akfær stígur, taki við innar í landi. 
Jökulgilskvísl endurheimtir eyrar sínar og 
dreifir úr sér með tíð og tíma.

Laugarpallur færist norðar og skyggir 
ekki á fjallsýn. Aðstaðan er bætt með 
stærri pöllum og fatahengi sem er 
að hluta til yfirbyggt. Laugargestir fá 
óspillt útsýni suður með Jökulgilskvísl.

Í gilinu leggjum við til að setja upp 
litla vatnsaflsstöð sem útvegar 
rafmagn fyrir svæðið.
Skapast þá meiri kyrrð á svæðinu 
þegar dísilrafstöðin þagnar.

Bílastæði daggesta eru staðsett við 
Námskvísl. Gengið er fyrir snösina 
sem skapar náttúrulegt hlið að 
svæðinu. Dagaðstaða liggur utan í 
hlíð og skyggir ekki á útsýni.

Ný dagaðstaða er staðsett við Námskvísl 
þar sem tekið er á móti gestum frá 
bílastæði. Þaðan halda þeir upplýstir inn 
á laugasvæðið. Við bakka Námskvíslar er 
baðaðstaða fyrir laugargesti.

Nýr göngu og hjólastígur liggur 
samsíða akvegi og meðfram 
Jökulgilskvísl sem leiðir fólk á 
milli staða.

Áningarstaður myndar vörðu á 
miðri leið við upphaf gönguleiðar 
á Suðurnámur.
Hér mætast hjólandi og gangandi 
vegfarendur.

Manngerð náttúrulaug skapar vörðu 
á stígnum og leiðir ferðalanga áfram 
í átt á Laugahrauni. Baðgestir komast 
nær áreyrum og náttúru, umvafðir 
heitu vatni.

Tjaldsvæðið er staðsett í 
hraunjaðrinum. Þar kúra einnig 
gistiskálar sem falla vel inn í 
landið. Hér blasa líparítáreyrar við 
í norðri.

Við Sólvang eru hrun úr fjallinu tíð. 
Þar verður viðkvæm gróðurþekjan 
látin óskert. Reiðstígur tekur við af 
gamla vegi og endar í hestagerði 
spölkorn frá gistiaðstöðu.

Afleggjari Landmannalauga er 
færður austar. Þar opnast sýn inn 
að Laugahrauni með Bláhnúk í 
baksýn.

Nýtt móttökuhús með 
gestastofu, upplýsingum og 
veitingaaðstöðu tekur á móti 
gestum og leiðir þá inn á 
svæðið.

Líparítáreyrar verða í forgrunni þar 
sem Laugavegurinn hefst nú við 
bakka þeirra í jaðri Námshrauns. 
Þaðan eru gestir leiddir áfram 
meðfram eyrunum að Laugahrauni.

Uppbygging palla, skýla og húsa

Ólíkar gerðir skála - grunnmynd - 1:200

Starfsmannaskáli 75 m2 

Skurðmynd 1:200 - skálar undir Námshrauni

Öll ný mannvirki á staðnum bera eitt heildrænt yfirbragð 
hvort sem það eru skýli eða lokuð hús. Sjónarmið látleysis, 
sveiganleika og umhverfisverndar eru hafðar í öndvegi. 
Form þeirra og uppbygging á sér rætur í látleysi og léttleika 
tjaldbúða fyrri ára. Tilgangur þeirra er á sama hátt fyrst og 
fremst að veita skjól fyrir veðri og vindum. Þau snúa því 
baki í helstu vindáttir á svæðinu og mynda skjólgóð útirými 
í sólarátt. Þau falla vel að landinu þar sem veðrað timbur 
verður með tímanum nánast samlitt ljósu líbarítinu. Áhrif 
þeirra á umhverfið eru lágmörkuð þar sem þau eru byggð 
á timburpöllum sem auðvelt að fjarlægja án þess að eftir 
standi óafturkræf spor í landinu.
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