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eftirminnilegan áfangastað fyrir ferðamenn auk þess að stuðla að 
bættum lífsgæðum fyrir íbúa í nágrenni virkjunarinnar.
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Ágrip
Markmiðið með þessu verkefni var að kanna hvort mannvirki og 
áhrifasvæði iðnaðarframkvæmda hafa upp á að bjóða möguleika til 
að skapa áfangastað fyrir ferðamenn og íbúa í næsta nágrenni. Þessir 
möguleikar voru kannaður út frá hugmyndafræði Christophe Girot. 
Þar leggur hann áherslu á að í hverju landslagi felist tækifæri sem 
mikilvægt er að nýta áfram í skipulagsvinnu svæðisins. Í upphafi voru 
skoðuð fordæmi fyrir samspili ferðaþjónustu og iðnaðarframkvæmda, 
bæði íslensk og erlend. Þá var borið stuttlega saman ólík viðhorf 
hérlendis og erlendis til landfreka iðnaðarframkvæmda.
 
Iðnaðarframkvæmdin sem lögð var áhersla á í þessu verkefni var 
Urriðafossvirkjun í Þjórsár og áhrifasvæði hennar. Svæðið var 
kannað útfrá fyrrnefndri hugmyndafræði og í lokin voru lagðar fram 
hönnunarforsendur fyrir svæðið þar sem virkjunin og ferðaþjónusta 
spila saman sem ein heild. Þar var lagt til að þau mannvirki 
virkjunarinnar, sem eru hvað mest áberandi í landslaginu, verði nýtt 
til að koma fyrir gönguleiðum og útsýnisstöðum en mjög víðsýnt 
er á svæðinu. Einnig voru lagðar fram hugmyndir um að hanna 
útivistarsvæði með upplýstum gönguleiðum, nýta bergið í farvegi 
Þjórsár til að koma fyrir torgum og gönguleiðum og einnig að 
undirstrika gömlu Þjórsárbrúnna sem er mikið kennileiti á svæðinu. 
Með þessum hönnunarforsendum er hægt að skapa áhugaverðan og 
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Ég vil fyrst og fremst þakka  leiðbeinanda mínum Heiðu Aðalsteinsdóttur 
fyrir þann áhuga sem hún sýndi þessu verkefni og góðri leiðsögn á 
öllum stigum þess. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka foreldrum 
mínum, systur minni og afa og ömmu og fyrir að hafa, að því virðist, 
endalausan tíma til hjálpa mér að finna heimildir, lesa yfir og koma 
með góð ráð. Síðast en ekki síst vil ég þakka manninum mínum, 
Kristni Matthíasi fyrir ótrúlega þolinmæði sem hann er búinn að sýna, 
ekki eingöngu við gerð þessa verkefnis heldur einnig þau þrjú ár sem 
ég hef verið á Hvanneyri.
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verða á landslagi í kjölfarið. Þannig verða mannvirkin sjálf gerð að 
aðdráttarafli fyrir ferðamenn en mörg fordæmi eru fyrir þeirri nálgun, 
sér í lagi erlendis.

Tilurð verkefnis og afmörkun1.1 

Höfundur er fæddur og uppalin í Flóahreppi. Urriðafossvirkjun hefur 
verið mikið í umræðunni undanfarin ár meðal annars vegna áhrifa 
hennar á ferðaþjónustu á svæðinu. Út frá því kviknaði sú hugmynd að 
rannsaka hvort möguleiki væri að sameina þessa tvo ólíku hagsmuni. 
Urriðafossvirkjun er hluti af fyrirhugaðri framkvæmd hjá Landsvirkjun 
þar sem þrjár virkjanir verða reistar í Þjórsá en Urriðafossvirkjun 
verður neðsta virkjunin (Landsvirkjun, á.á.). Þjórsá rennur á 
sýslumörkum Árnes- og Rangárvallasýslu en framkvæmdasvæði 
Urriðafossvirkjunar mun ná til fjögurra sveitarfélaga í þessum tveimur 
sýslum. Í Árnessýslu liggur framkvæmdasvæðið í Flóahrepp og Skeiða- 
og Gnúpverjahrepp en í Rangárvallasýslu liggur svæðið í Ásahrepp og 
Rangárþingi ytra (Hnit hf., 2003). Til að minnka umfang verkefnisins 
verður lögð áhersla  á að vinna með þann hluta framkvæmdasvæðisins 
sem liggur í Flóahreppi og Ásahreppi. Athugunarsvæðið afmarkast 
af þjóðvegi 1 og jarðarmörkum Þjótanda í Flóahreppi. Í Ásahreppi 
mun athugunarsvæðið ná yfir þjórsárbakka og Heiðartanga. Svæðið er 
um 2 km langt og um 1 km breitt (sjá mynd 1). Urriðafossinn sjálfur 
mun ekki vera innan afmörkunarinnar vegna fjarlægðar hans frá stíflu 

Inngangur1.  

Umræða um nýtingu lands hefur verið áberandi undanfarið. Mikil 
þörf er á að verndun, stjórnun og skipulag landslags sé skilvirk 
svo auðveldara sé að taka mikilvægar ákvarðanir um nýtingu og 
verndun svæða. Samkvæmt evrópska landslagssáttmálanum er orðið 
landslagsstjórnun skilgreint sem “aðgerðir sem eiga að veita þeim 
breytingum farveg sem gerðar eru vegna félagslegra, efnahagslegra 
og umhverfislegra ferla, út frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar (Council 
of Europe, 2000)”. Þó náttúruvernd sé vissulega stór þáttur í sjálfbærri 
þróun þá er nýting lands það líka. Virkjanir og ferðaþjónusta er 
iðnaður sem nýtir auðlindir náttúrunnar en hafa ólíkra hagsmuna 
að gæta þegar kemur að hvernig eigi að nýta landsvæði. Margir 
ferðaþjónustuaðilar markaðssetja sig út á ósnortna náttúru landsins 
á meðan virkjanir og annar iðnaður hefur mikil áhrif á ásýnd þess. Í 
evrópska landslagssáttmálanum er landslag skilgreint sem “svæði sem 
hefur fengið ásýnd og einkenni vegna náttúrulegra og/eða mannlegra 
þátta (Council of Europe, 2000)”.  Hér verður lögð áhersla á að fjalla 
um mannlega þáttinn í landslagi og að sameina hagsmuni ólíkra 
aðila. Margir halda fast í það sem þeir þekkja, landslag bernskunnar  
og eiga erfitt með að sjá það landslag breytast, hvort sem það er frá 
náttúrunnar hendi eða mannsins. Landfrekar iðnaðarframkvæmdir, á 
borð við virkjanir, eru hluti af okkar samtímamenningu. Í stað þess 
að fela þær ætti að vinna markvisst með þær og þær breytingar sem 
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Mynd 1. Staðsetning svæðis og afmörkun. Unnið á SPOT 4 loftmynd.
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stefnuskrá.

Markmið1.2 

Í þessu verkefni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningu; 
 
Hvaða möguleika hafa mannvirki og áhrifasvæði 
iðnaðarframkvæmda upp á bjóða til að skapa áfangastað 
fyrir ferðamenn og íbúa í kring?

 
Markmið verkefnisins er að byggja brú á milli virkjunarframkvæmda 
og ferðaþjónustu með því að móta svæði þar sem tekið er mið af 
hagsmunum beggja aðila. Þá verða mannvirki virkjunarinnar skoðuð 
útfrá notagildi þeirra sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn og íbúa í 
kring. Einnig að undirstrika að iðnaðarframkvæmdir eru hluti af 
menningarlandslagi samtímans og nauðsyn þess að vinna markvisst 
með þær breytingar sem verða á landslagi í kjölfar þeirra. 

og stöðvarhúsi en í þessu verkefni lögð er áhersla á að vinna með 
byggingar virkjunarinnar og nánasta umhverfi.
 
Virkjunin hefur verið umdeild og ekki hefur enn verið tekin ákvörðun 
um hvenær eða hvort af virkjun verður. Sú ákvörðun mun ekki 
hafa áhrif á þetta verkefni þar sem hér er einungis verið að skoða 
þá möguleika að sameina hagsmuni virkjunar og ferðaþjónustu. Í 
því samhengi er hugsanleg Urriðafossvirkjun eingöngu notuð sem 
dæmi en þetta verkefni gæti átt við hvaða iðnaðarframkvæmd sem er. 
Verkefnið mun þannig ekki fjalla um kosti eða galla virkjunarinnar 
sem slíkrar eða staðsetningu hennar, né þá stefnu sem stjórnvöld hafa 
sett um nýtingu jarðvarma og vatnsafls. 
 
Verkefnið verður unnið út frá hugmyndafræði Christophe Girot en gerð 
verður grein fyrir þeirri hugmyndafræði í kafla 3. Hér verður  leitast 
við að hanna svæði út frá virkjun sem ekki er búið að samþykkja né 
framkvæma og því er ekki vitað með vissu um  útlit svæðis eða virkni. 
Hugmyndafræði Girot hentar því vel til að greina landslag svæðisins í 
stað fastmótaðra og staðlaðra aðferða. Hugmyndafræðin leggur jafna 
áherslu á skynjun hönnuðar og staðreynda um svæðið. Í þessu verkefni 
verða viðmið evrópska landslagssáttmálans um menningarlandslag og 
sjálfbæra þróun einnig höfð til hliðsjónar. Íslensk stjórnvöld hafa ekki 
enn skrifað undir sáttmálann en staðfesting hans er samt sem áður á 
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Uppbygging ritgerðar2. 

Verkefnið mun sem fyrr segir byggjast upp út frá hugmyndafræði 
Christophe Girot (sjá mynd 2). Fyrst verður gerð grein fyrir 
hugmyndafræði Girot og hvernig hún byggist upp. Svo verða nefnd 
fordæmi um samspil iðnaðar og ferðaþjónustu bæði hérlendis og 
erlendis og gerð grein fyrir þeim. Í kafla 5, Nálgun, verður greint frá 
upplifun höfundar af svæðinu í upphafi vinnuferils og staðaranda. 
Í kafla 6, Tengingu, verður farið í greiningarvinnu. Gerð verður 
staðháttarlýsing þar sem landnotkun,saga og náttúrufar svæðis er 
greind. Greiningarvinna verður gerð út frá því hvernig svæðið mun 
líklega líta út eftir virkjunarframkvæmdir. Svæðið verður einnig skoðað 
í stærra samhengi út frá nálægum þéttbýliskjörnum, notkun svæðisins 
í kring og samgöngum. Í kafla 7, Uppgötvun,  verða niðurstöður 
greiningarvinnunnar skoðaðar og sérkenni svæðisins dregin fram. 
Hönnunarforsendur fyrir svæðið verða lagðar fram í kafla 8, Túlkun.

 Hugmyndafræði og fordæmi

 Nálgun
Nálgun svæðis og upplifun

 Tenging
Staðháttarlýsing og greiningarvinna

Uppgötvun
Sérkenni dregin fram

 Túlkun
Hönnunarforsendur lagðar fram

Lokaorð og umræður

Mynd 2. Uppbygging ritgerðar.
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hönnuðar af svæðinu í fyrsta sinn. Þannig verður þessi hluti ferilsins 
mjög persónubundinn og sú tilfinning fyrir svæðinu og innblástur sem 
fæst fylgir hönnuði oft út allan hönnunarferilinn. 

Tenging er annar hluti vinnuferilsins og felst í því að kynnast svæðinu 
og skilja þá ferla sem eru í gangi í umhverfinu. Meginmunur á Tengingu 
og Nálgun er sá að Nálgun gerist bara einu sinni, fyrst þegar svæðið 
er heimsótt. Í gegnum Tengingu kynnist hönnuður svæðinu með því 
að heimsækja það mörgum sinnum, afla sér heimilda, lesa um það og 
greina. Girot leggur áherslu á að hönnuður dvelji mikið á svæðinu og 
líkir því við þegar verið er að kynnast manneskju. Betra er að kynnast 
manneskjunni í eigin persónu og tala við hana í stað þess að njósna 
um hana úr fjarlægð (Girot, 1999). 

Í þriðja hluta vinnuferilsins, Uppgötvun, er skýrt frá niðurstöðum 
greiningarvinnunnar. Hönnuður dregur fram sérkenni og skilgreinir 
staðaranda svæðisins. Það sem dregið er fram í þessum hluta verður 
svo meginuppistaða í hönnun svæðisins. 

Túlkun er fjórði og síðasti hluti ferilsins. Þá eru niðurstöður ferilsins 
túlkaðar til að setja fram hönnunarforsendur. Þessi hluti getur bæði 
þýtt að viðhalda einhverju eða endurvekja en það getur einnig þýtt 
að koma með einhverja nýjung inn á svæðið. Hvort sem er, þá snýst 

Hugmyndafræði 3. 

Hugmyndafræðin er þróuð af Christophe Girot og kallast Fjögur skref 
sem draga fram sérkenni svæðis í landslagshönnun (e. Four Trace 
Concepts in Landscape Architecture) (Girot, 1999). Girot gagnrýnir 
þá þróun hjá mörgum landslagsarkitektum að nota fastmótaðar og 
staðlaðar aðferðir til að nálgast og greina umhverfi í stað þess að 
treysta á innsæi sitt og reynslu við hönnun. 

Líkt og nafnið gefur til kynna er vinnuferlinu skipt upp í fjögur skref 
sem kallast Nálgun (e. Landing), Tenging (e. Grounding), Uppgötvun 
(e. Finding) og Túlkun (e. Founding). Sérhver hluti er mikilvægur 
þegar kemur að því að skilja svæði og hanna það. Í hverju landslagi 
eru falin tækifæri sem ýta þarf undir og til að finna þau tækifæri þarf 
hönnuður að fara á athugunarsvæðið og upplifa það og staðaranda þess. 
Megintilgangur hugmyndafræðinnar er að draga fram þau sérkenni og 
tækifæri sem í svæðinu felast vegna þess að það sem þegar er til staðar 
hefur mesta þýðingu fyrir hönnunina sem eftir kemur (Girot, 1999).
 
Nálgun er fyrsti hluti ferlisins og markar upphaf þess hvernig 
hönnuður nálgast svæðið sem hanna á í fyrsta skipti. Það er mikilvægt 
að nálgast það á opinn hátt og hreinsa úr huganum allar fyrirfram 
mótaðar hugmyndir um svæðið. Ytri kringumstæður svo sem veðrátta, 
árstími, aðkoma, hljóð og fleira geta haft mikil áhrif á upplifun 
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Túlkun alltaf um það að bregðast við einhverju sem þegar er til 
staðar.
 
Girot leggur áherslu á í hugmyndafræðinni að landslag felist bæði í 
hinu sýnilega og hinu ósýnilega og ekki bara í umhverfi og náttúru 
heldur líka menningu, sögu og  staðaranda. Hann nefnir að oft sé talað 
um landslag sem áþreifanlegan hlut í stað hugtaks. Fólki má í dag 
skipta upp í tvo ólíka hópa eftir því hvernig það skynjar umhverfið. 
Þá sem upplifa umhverfið út frá því sem skilningarvitin segja okkur 
og þá sem upplifa það út frá því sem staðreyndir segja okkur. Hönnun 
landslags gengur einungis upp þegar við erum tilbúin að sameina 
skilningarvit okkar og staðreyndir (Girot, 1999).
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allir eiga það sameiginlegt að vera verk náttúruafla. Meðal annarra 
má finna á listanum staði eins og Sahara eyðimörkina, Kristalhellana í 
Mexíkó og Regnskógana í Borneó. Tímaritið segir Bláa lónið vera gjöf 
náttúrunnar, sem er athyglisvert að því leytinu til að Bláa lónið varð 
ekki til frá náttúrunnar hendi heldur, mannsins (Bláa lónið, á.á.).
 
Bláa lónið er einn af vinsælustu ferðamannastöðum á Íslandi en árlega 
heimsækja um 400.000 gestir lónið (Bláa lónið, á.á.). Bláa lónið er á 
Reykjanesskaganum rétt hjá Grindavík. Lónið er því í alfaraleið og 
ferðamenn sem koma til landsins keyra svo til framhjá því á leið sinni 
til og frá Keflavíkurflugvelli. Bláa lónið er staðsett í miðju hrauni, 
Illahrauni (sjá mynd 3A), sem setur sterkan svip á umhverfið sem 
er annars frekar manngert. Byggingar í tengslum við rekstur lónsins 

Fordæmi fyrir samspili iðnaðar og ferða-    4. 
þjónustu 

Dæmi um samspil iðnaðarframkvæmda og ferðaþjónustu eru mörg 
bæði hérlendis og erlendis. Hér á eftir verður greint frá nokkrum 
þeirra og valin dæmi sem sýna ólíka nálgun á hönnun svæða með 
þetta samspil í huga.

Íslensk fordæmi  4.1 

Svartengisvirkjun og Bláa Lónið4.1.1 

Um miðjan nóvember árið 1971 hóf HS Orka, sem þá hét Hitaveita 
Suðurnesja, að bora eftir gufu á Svartsengissvæðinu og þann 6. 
nóvember 1976 var heitu vatni hleypt á fyrstu húsin í Grindavík (HS 
Orka hf, á.á.). Við þessa virkjun myndaðist affallslón sem í dag er 
þekkt sem Bláa lónið. Stuttu eftir að lónið myndaðist fór fólk að 
baða sig í því og fljótlega eftir það var búnings- og baðaðstöðu fyrir 
almenning komið upp. Það var svo árið 1992 að Bláa lónið hf. var 
stofnað og tók fyrirtækið við rekstri baðstaðarins tveimur árum síðar 
(Bláa lónið, á.á.).
  
Í ársbyrjun 2012 var Bláa lónið valið á lista yfir undur veraldar í 
tímaritinu National Geographic og er lónið sagt vera eitt af mögnuðustu 
stöðum í heimi. Á listanum eru 25 staðir víðs vegar um heiminn sem 

Mynd 3. Bláa lónið
A: Bláa lónið í miðju Illahrauni (Bláa lónið, á.á.)
B: Lýsing og gufan gefur svæðinu dularfullt yfirbragð  (Bláa lónið, á.á.)

A B
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enda Kárahnjúkastíflu og steypist niður í 90 – 100 m háum fossi niður 
í Hafrahvammagljúfur (Landsvirkjun, á.á.).
  
Kárahnjúkavirkjun hefur verið mjög umdeild frá upphafi ekki 
síst vegna staðsetningar hennar, nálægð við Vatnajökulsþjóðgarð, 
áhrifa hennar á náttúru landsins og þar með á ferðaþjónustu. 
Vatnajökulsþjóðgarður  nær yfir 13% af heildarflatarmáli landsins og er 
stærsti þjóðgarður  í Evrópu. Hann var stofnaður árið 2008 og nær yfir 
allan Vatnajökul og stór svæði í nágrenni hans. Sérstaða þjóðgarðsins er 
einstök náttúru og menningarsaga svæðisins (Vatnajökulsþjóðgarður, 
á.á.).

hafa verið byggðar alveg upp við lónið og svæðið meðfram því hefur 
verið hellulagt og stígar lagðir útí lónið. Gufan sem fylgir lóninu gefur 
svæðinu skemmtilegt og dularfullt yfirbragð og þegar rökkvað er úti 
er svæðið lýst upp sem gerir upplifunina enn meiri (sjá mynd 3A). 
Bláa lóninu er lýst í National Geographic sem rjúkandi blágrænni laug 
í miðju hrauni sem gefur svæðinu ójarðneskt yfirbragð (Bláa lónið, 
á.á.).

Kárahnjúkavirkjun og Vatnajökulsþjóðgarður4.1.2 

Kárahnjúkavirkjun er staðsett á Fljótsdalshéraði rétt norðan við 
Vatnajökul og er því í mikilli nálægð við Vatnajökulsþjóðgarð.   
Fljótsdalur liggur afar lágt. Hann skerst inn í hásléttuna norðan 
Vatnajökuls og þannig myndast mikill fallhæð eða um 600 m. 
Kárahnjúkavirkjun er 690 MW vatnsaflsvirkjun og orkugeta um 
4600 Gwst á ári. Virkjunin var formlega gangsett 30. nóvember 2007 
(Landsvirkjun, á.á.). Jökulsá á Dal er stífluð með þremur stíflum. 
Langstærsta stífla virkjunarinnar, Kárahnjúkastífla, stíflar ánna við 
Fremri Kárahnjúk. Hún er 700 m löng og 198 m há og er jafnframt 
meðal stærstu stífla af þessari gerð í heiminum (sjá mynd 4A). Beggja 
vegna hennar eru tvær minni stíflur Desjárstífla og Sauðárdalsstífla. 
Saman mynda þær Hálslón sem er 57 km2 að stærð. Jökulsá í Fljótsdal 
er einnig stífluð og myndar hún inntakslón sem heitir Ufsarlón. Hálslón 
fyllist yfirleitt síðsumars en þá er vatni veitt um yfirfall við vestari 

Mynd 4. Kárahnjúkavirkjun
A: Kárahnjúkastífla (Sigfús Már Pétursson, á.á.)
B: Tillaga þar sem yfirfall virkjunarinnar er nýtt sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn  
     (Gíslunn Hálfdánardóttir & Mathias Kempton, 2011).

A B
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Stjórnhúsið fyrir virkjunina, Végarður, gestastofa virkjunarinnar og 
Snæfellsstofa á Skriðuklaustri,  gestastofa Vatnajökulsþjóðgarðs,. 
Í dag spilar þessi starfsemi lítið saman og ýtir frekar undir ólíkar 
skoðanir almennings á þessum byggingum og þeirri starfsemi sem þar 
fer fram. Virkjunin og Vatnajökulsþjóðgarður eru bæði í eigu ríkisins 
og telja Gíslunn og Kempton að þau geti spilað mun meira saman. 
Nú þegar koma margir ferðamenn árlega til að skoða virkjunina og 
er hægt að nota marga þætti hennar sem aðdráttarafl fyrir gesti til að 
mynda yfirfallið þar sem vatn steypist niður í Hafrahvammagljúfur 
(sjá mynd 4B). Þau telja að svipaður markhópur skoði virkjunina og 
þjóðgarðinn og því mætti tengja þessa tvo þætti betur saman (Gíslunn 
Hálfdánardóttir & Mathias Kempton, 2011).

Erlend fordæmi 4.2 

Landschaftspark í Duisburg4.2.1 

Í Norður – Duisburg í Þýskalandi er almenningsgarður sem nær 
yfir 200 hektara og heitir Landschaftspark eða landslagsgarður á 
íslensku. Árið 1991 hannaði stofan Latz+partner, með Peter Latz 
í fararborddi, garðinn með það í huga að að vinna með og þróa 
áfram iðnaðarfortíð svæðisins í stað þess að reyna að fela hana 
(Landschaftspark, á.á.). Garðurinn er sérstakur að því leyti að hann 
sameinar náttúrulegt og manngert umhverfi þar sem græn svæði 

Vegagerð vegna Kárahnjúkavirkjunar hefur auðveldað aðgang að 
hálendinu í nágrenni Snæfells. Brýr hafa verið byggðar yfir báðar 
árnar vegna framkvæmdanna og  tengja þannig svæði austan og 
vestan jökulsánna saman. Hringleið  milli Fljótsdals og Jökulsdals um 
Fljótsdalsheiði, Vesturöræfi og Brúardali er vinsæl en þar er fallegt 
útsýni, tignarleg fjöll og stórbrotin mannvirki við Fremri Kárahnjúk 
(Landsvirkjun, á.á.).
  
Ragnheiður Ólafsdóttir, umhverfisstjóri Landsvirkjunar, kynnti 
á ráðstefnu á Kirkjubæjarklaustri árið 2000 þá hugmynd að tengja 
saman virkjunarlón Kárahnjúkavirkjunar og Vatnajökulsþjóðgarð. 
Þannig myndi áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar flokkast sem 
jaðarsvæði þjóðgarðsins með blandaðri landnotkun. Fordæmi er 
fyrir slíku til dæmis Hoover Dam og Lake Mead (Friðrik Sophusson, 
2001). Sú hugmynd hefur ekki farið hátt og í dag er yfirleitt talað um 
Vatnajökulsþjóðgarð og Kárahnjúkavirkjun sem aðskilda starfsemi.
 
Gíslunn Hálfdánardóttir og Mathias Kempton unnu verkefni sem heitir 
National purist routes, við Arkitekta- og Hönnunarháskólann í Osló. 
Þar sem þau fjalla um þann möguleika að iðnaður og ferðaþjónusta spili 
meira saman en nú tíðkast. Þau nota meðal annars Vatnajökulsþjóðgarð 
og Kárahnjúkavikrjun sem dæmi. Á Kárahnjúkasvæðinu er að finna 
þrjár byggingar í nokkurra kílómetra fjarlægð frá hver annarri. 
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verið komið fyrir sem áhugavert er fyrir kafarana að kanna. Einnig er 
hægt að klifra upp á 70 m háan pall og skoða mikilfenglegt útsýni yfir 
borgina. Árið 1996  var hönnuð lýsing við helstu byggingar, krana, 
stiga og pípur svæðisins. Lýsingin er í mörgum litum og síbreytileg og 
þannig var hluta garðsins, um 15 hektarar að stærð, breytt í risastórt 
listaverk (sjá mynd 5A). Breski ljósahönnuðurinn Jonathan Park 
hannaði verkið (Landschaftspark, á.á.).

Garðurinn dregur að sér fjöldann allan af ferðamönnum árlega en 
garðurinn er nýttur, bæði af heimamönnum og aðkomufólki, fyrir 
ýmsa viðburði. Þarna eru salir sem geta hýst stórar samkomur eins 
og tónleika, íþróttaviðburði og ráðstefnur. Þá eru svæði utandyra sem 
nýtast líka. Til dæmis er kvikmyndasalur undir berum himni og svæði 
sem rúma vel markaði eða ýmis hátíðarhöld (Landschaftspark, á.á.). 
Í dag horfa margir til garðsins sem fyrirmynd um hvernig móta má 
svæði sem bera skýr merki um iðnað.

Hoover dam og Lake Mead4.2.2 

Árið 1931 hófust framkvæmdir við stíflu í Colorado ánni.  Stíflan var 
gerð með það að markmiði að koma í veg fyrir flóðahættu, stuðla að 
jafnri dreifingu vatns og til að framleiða rafmagn. Virkjunin framleiðir 
rúmlega fjóra milljarða kílóvattstunda á ári og er eitt af stærstu 
vatnsorkuverum heimsins. Það tók fimm ár að byggja stífluna sem 

myndast á milli stórra og grófra iðnaðarbygginga (sjá mynd 5B). 
Grænu svæðin eru allt frá því að vera í skrúðgarðastíl með stífum 
formum, í að vera svæði þar sem villt náttúran tekur völdin og 
gróðri er leyft að vaxa að vild og taka yfir svæði sem áður voru grá. 
Iðnaður á svæðinu hófst árið 1901 þegar byrjað var að vinna  kol 
og járn allt þar til verksmiðjan var yfirgefin árið 1985. Hugmyndin 
að garðinum spratt fram fjórum árum seinna þegar íbúar svæðisins 
í kring mótmæltu fyrirhuguðu niðurrifi á gömlu verksmiðjunni 
(Landschaftspark, á.á.). Í dag er búið að breyta gömlum, yfirgefnum 
byggingum til að auka notkunarmöguleika svæðisins. Til dæmis er þar 
að finna kvikmynda- og leikhús. Gamlir gastankar hafa verið fylltir 
af vatni og þar er aðstaða til að kafa og skoða landslag undir vatni. 
Tankarnir eru 13 m djúpir og á botni þeirra hefur skipsflökum og bílum 

Mynd 5. Landschaftspark
A: Samspil gróðurs og bygginga (Landschaftspark, á.á.).
B: Hluti svæðisins lýstir upp (Landschaftspark, á.á.).

A B
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mynd 6B). Margar höggmyndir prýða mannvirki orkuversins og eru 
flestar eftir norskættaða myndhöggvarann Óskar J.W. Hansen. Hann 
líkir stíflunni við pýramídana i Egyptalandi og segir að þeir sem sjá 
stífluna munu hugsa: “hvers konar menn byggðu þetta mikilfenglega 
mannvirki?” (Bureau reclamation, 2001). Eitt þekktasta verk Hansen 
er 43 m há flaggstöng með tveimur 9 m háum vængjuðum verum (sjá 
mynd 6A) sem Hansen segir vera lýðveldið á vængjum. Listaverkið 
á að tákna valdið sem liggur í styrkleika líkamans og vísindalegum 
árangri hugans. Verurnar, sem líkjast örnum, eru úr bronsi og sagt 
er að það boði gæfu að nudda klærnar á þeim (Bureau reclamation, 
2001).

bar þá nafnið Boulder Dam en var seinna nefnd Hoover Dam eftir 31. 
forseta Bandaríkjanna, Herbert Hoover. (Bob Moore Construction, 
á.á.). Stíflan er um 50 km suðaustur af Las Vegas og liggur vegurinn 
U.S. 93 yfir stífluna og tengir saman fylkin Nevada og Arizona. Eftir 
hryðjuverkin 11. september 2001 var ákveðið að leggja aðra brú yfir 
ánna framhjá stíflunni til að vernda hana. Enn er þó hægt að keyra 
stífluna en bílar með farm, það er flutningabílar, vörubílar, og bílar 
með tengivagn mega ekki fara yfir hana (Bureau reclamation, 2011).
 
Stíflan myndaði uppistöðulónið Lake Mead (sjá mynd 6C) sem er 
um 640 km2. Það er stærsta manngerða stöðuvatn í Bandaríkjunum 
og heyrir undir  Þjóðgarðsstjórnina (National Park Service, á.á.). 
Ferðaþjónustuaðilar á svæðinu auglýsa margir hverjir lónið sem 
himinblátt haf staðsett í miðri hrjóstugri eyðimörk sem er tilsýndar afar 
mikilfenglegt og fallegt. Boðið er upp á bátsferðir, veiði, sund og fleira 
í tengslum við lónið og umhverfið í kring býður upp á skemmtilegar 
gönguleiðir þar sem hægt er að tjalda, stunda ýmis konar útivist og 
dást að útsýninu (USATourist.com, á.á.).
 
Ástæður þess að ferðamenn koma til að skoða stífluna eru margþættar. 
Þeir koma til að skoða mikilfenglegt landslagið í kring, skoða 
starfsemina í tengslum við virkjunina en þó einna helst koma 
ferðamenn til að skoða þetta gríðarlega mannvirki sem stíflan er (sjá 

Mynd 6. Hoover Dam og Lake Mead
A: Listaverk Hansens, Flaggstöng með vængjuðum verum (Bureau reclamation,       
     2001).
B: Hoover Dam (Mancillas, Connie, 2010).
C: Lake Mead (The American Southwest, á.á).

A B C
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hvað ferðaþjónustu varðar en margir ferðaþjónustuaðilar byggja 
markaðssetningu sína á hreinni og ósnortinni náttúru. Þannig hefur 
áhrifasvæði Elliðarárvirkjunar verið aðlagað landslaginu og er þar í dag 
vinsælt útivistarsvæði (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). Virkjanir draga 
að ferðalanga og oft eru listaverk staðsett hjá virkjunum. Til dæmis er 
á og við stöðvarhús Búrfellsvirkjunar lágmynd og verkið Hávaðatröll 
eftir Sigurjón Ólafsson og við Sultartangastöð er listaverkið Sólalda 
eftir Sigurð Árna Sigurðsson (Landsvirkjun, á.á.).
 
Erlendis horfir þetta víða öðruvísi við en þar byggja margir 
ferðaþjónustuaðilar sína markaðssetningu á menningarlandslagi það 
er ferðamenn koma til að skoða fornar byggingar, kastala og kirkjur. 
Áhrif manns á landslag nær lengra aftur víðast hvar erlendis heldur 
en á Íslandi og er viðhorf þeirra til landslags því annað en hér. Sem 
dæmi má nefna að þegar Hoover Dam var byggt þá var lítið talað 
um breytinguna sem stíflan myndi hafa á umhverfið heldur hve 
mikilfenglegt mannvirkið er og því var líkt við píramídana í Egyptalandi 
(Bureau reclamation, 2001). Svæði erlendis eru einnig nýtt vel og  
endurnýtt líkt og í Landscahftspark í þýskalandi. Annað slíkt dæmi er 
Westergasfarbriken í Amsterdam þar sem gasverksmiðju var breytt í 
almenningsgarð (sjá mynd 7B) og byggingar verksmiðjunnar eru nú 
nýttar undir ýmsa menningarviðburði (Westergasfabriek, á.á.).

Fordæmi - umræður4.3 

Fordæmin hér á undan eru ekki tæmandi listi yfir samspil iðnaðar og 
ferðaþjónustu. Þau sýna þó vel þá möguleika sem eru fyrir hendi þegar  
hanna á svæði sem mótað er af iðnaði og gefa einhverja hugmynd um 
ólíka nálgun hér á landi og erlendis. Hérlendis hefur þróunin verið á 
þá leið að fella iðnaðarframkvæmdir sem best að landslagi. Áður fyrr 
voru stöðvarhús virkjana stór mannvirki sem stóðu upp úr landslaginu. 
Virkjanirnar í Soginu, Írafossstöð (sjá mynd 7A), Ljósafossstöð og 
Steingrímsstöð eru góð dæmi um eftirtektarverð mannvirki virkjana 
hér áður fyrr en þær voru gerðar 1937 – 1957. Nú eru stöðvarhús 
virkjana nær alltaf byggð neðanjarðar og eina sem sést á yfirborði er 
stjórnhús, tengivirki og stífla. Þessi þróun er að hluta til vegna þess 
að ósnert náttúra landsins er orðin að mörgu leyti kennileiti Íslands 

Mynd 7. Önnur fordæmi
A: Írafosssstöð (Sigfús Már Pétursson (á.á.)
B: Úr almenningsgarði Westergasfarbrikken í Amsterdam.

A B
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Nálgun5. 

Nálgun markar upphaf ferilsins þar sem hönnuður kemur inn í 
nýtt umhverfi og lærir að þekkja það. Þó höfundur sé kunnugur 
athugunarsvæðinu þarf hann að nálgast það með opnum huga og án 
allra fyrirfram ákveðinna skoðana um það. Því er nauðsynlegt að 
neikvæð eða jákvæð umræða um Urriðafossvirkjun hafi ekki áhrif á 
upplifun höfundar af svæðinu og staðaranda þess í upphafi.  Staðarandi 
er það sem skilgreinir hvern stað fyrir einstaklingi. Staðarandi er 
persónubundinn og öll smáatriði í umhverfinu og einstaklingnum 
sjálfum mótar staðaranda á hverjum stað fyrir sig. Vegna þess hve 
þessi hluti ferilsins er persónubundinn er staðaranda svæðisins best 
lýst með myndum og mun það vera gert hér til hliðar.

Mynd 8. Staðarandi
A: Skógarþröstur upp á grjóthrúgu  E: Gamall kofi að hruni kominn
B: Gamla Þjórsárbrúin og Þjórsártún  F: Frístundabyggð við Lambhaga
     í baksýn          G: Stakir hólar og lautir í annars flötu 
C: Horft eftir gömlu Þjórsárbrúnni        landslagi
     að Þjórsártúni    H: Lítil brú yfir lækinn byggð
D: Lítill lækur rennur um svæðið       úr hraungrjóti         

A

C

E

G

B

D

F

H
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Tenging 6. 

Þessi kafli fjallar um það þegar höfundur kynnist og tengist  
athugunarsvæðinu vel með því að heimsækja svæðið oft og afla sér 
heimilda um það.

Staðsetning og samgöngur6.1 

Athugunarsvæðið er á mörkum Árnes- og Rangárvallasýslu og liggur 
í Flóa- og Ásahreppi. Íbúafjöldi Flóahrepps var 602 manns þann 1. 
janúar 2012. Í Ásahreppi var íbúafjöldinn 200 manns á sama tíma. 
Íbúum í báðum sveitarfélögunum hefur farið fjölgandi undanfarin ár 
(Hagstofan, 2012). Suðvesturhorn landsins er þéttbýlt og liggja margir  
þéttbýliskjarnar í næsta nágrenni við athugunarsvæðið (sjá mynd 9).  
Selfoss er næst því en bærinn er í um það bil 15 km fjarlægð. Fleiri 
þéttbýliskjanar eins og Hella, Hvolsvöllur, Eyrarbakki og Stokkseyri 
eru innan 30 km fjarlægðar frá svæðinu. Reykjavík er síðan í 80 km 
fjarlægð. 

Þjóðvegur 1, Hringvegurinn, liggur meðfram athugunarsvæðinu 
og mun Urriðafossvirkjun sjást frá honum. Sá vegur er jafnframt 
umferðaþyngstur á svæðinu (sjá mynd 10). Gamli þjóðvegurinn liggur 
meðfram þjóðvegi 1 og  yfir gömlu brúna og er hann malbikaður. Suður 
með Þjórsá liggur malarvegur sem er hluti af vegakerfi Flóahrepps. 

Mynd 9. Þéttbýli innan við 30km fjarlægð frá athugunarsvæði.
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Mynd 10. Samgöngur í næsta nágrenni við athugunarsvæði.
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Ísleifssonar stofnuð sem var opin í um sjö ár. Í ágúst árið 1907 kom 
Friðrik VIII Danakonungur ásamt fylgdarliði sínu og gisti í Þjórsártúni. 
Í tilefni þess var stór spilda sléttuð á háhæðinni austur af bænum og 
er kölluð Konungsflöt en þar var haldin veisla fyrir konung. Seinna 
héldu Rangæingar og Árnesingar þar þjóðhátíð sína (Inga Ólafsdóttir, 
1987). Í landi Króks, sem liggur að Þjórsártúni, hafa verið skipulagðar 
sumarhúsalóðir við Lambhaga. Á þeirri jörð var einnig forn ferjustaður 
áður en Þjórsárbrúin var byggð árið 1895 (Oddgeir Guðjónsson, Jón 
Guðmundsson & Júlíus Jónsson (ritstj.), 1987).
   
Ferjað var yfir ána þar til fyrsta brúin yfir Þjórsá var vígð árið 1895. Ný 
brú yfir Þjórsá var vígð árið 1949 og tók hún við af þeirri fyrri. Hætt 
er að nota þá brú en hún stendur enn (sjá mynd 11). Lengd brúarinnar 
er samtals 109 metrar með stágrindarboga. Breidd brúarinnar er 
4.9 metrar milli handriða og er brúargólfið 19 metra yfir venjulegu 

Aðrir vegir á svæðinu eru afreinar sem liggja að sveitabæjum. Tveir 
vegir verða lagðir í tengslum við Urriðafossvirkjun.

Saga svæðis og byggðar6.2 

Athugunarsvæðið afmarkast af þjóðvegi 1, jarðarmörkum Þjótanda 
og Þjórsárbökkum og Heiðartanga í landi Þjórsártúns. Bæirnir voru 
byggðir á seinni hluti 19. aldar þó heimildir séu fyrir byggð á svæðinu 
allt frá landnámi (Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson & Júlíus 
Jónsson (ritstj.), 1981). Þjótandi dregur nafn sitt af Þjórsá en sá hluti 
árinnar sem nær frá Lambhaga og niður að Urriðafoss heitir Þjótandi, 
sennilega vegna þess hve áin streymir hratt þar um því farvegurinn 
er mjög þröngur (Hnit hf., 2003). Á fyrri hluta síðustu aldar keypti 
Fossafélagið Títan jörðina og átti þar lögheimili (Oddgeir Guðjónsson, 
Jón Guðmundsson & Júlíus Jónsson (ritstj.), 1981). Jörðin er nú í 
eigu ríkisins. Íbúðarhúsið fór illa í jarðskjálftunum árið 2000 og var 
rifið í kjölfarið. Útihúsin standa enn og eru leigð út og hýsa í dag 
loðdýrarækt.
 
Þjórsártún tengist mikið uppgangi sveitanna í kring, verslun og 
félagsmálum og er vert að minnast á það hér. Þar var reistur stór 
samkomusalur árið 1907 þar sem haldnir voru margir fundir og mörg 
félög stofnuð. Þar var einnig greiðasala og fljótt varð Þjórsártún 
miðstöð Suðurlandsundirlendisins. Árið 1924 var verslun Ólafs Mynd 11. Gamla Þjórsárbrúin.
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systrafélaga, Sirius, Orion og Taurus, með það að markmiði að virkja 
ána. Norskir verkfræðingar undir stjórn G. Sætersmoen, sem sat í 
stjórn félagsins, gerðu umfangsmiklar mælingar á Þjórsá. Gefin var 
út bók árið 1918 sem bar nafnið “Vandkraften í Thjorsá elv, Island” 
sem fjallaði um niðurstöður mælinga og virkjunaráform félagsins 
(Gils Guðmundsson, 1990). Árið 1919 skilaði svokölluð fossanefnd 
niðurstöðum sínum en Alþingi hafði sett þá nefnd á laggirnar til að gera 
tillögu um framtíðarstefnu íslenskra stjórnvalda í virkjunarmálum. 
Álit meirihluta hennar féllu ekki Fossafélaginu Títan í hag og dró 
verulega úr krafti félagsins. Þó var frumvarp að lögum árið 1927 
þar sem Títan var gefið leyfi til að virkja Urriðafoss og átti einnig 
að leggja þar járnbraut en vegna fjárskorts, kreppu og stríðs var ekki 
farið í þær framkvæmdir og Fossafélagið Títan lognaðist útaf og var 
félaginu formlega slitið árið 1951 (Gils Guðmundsson, 1990). 

Fornleifar6.2.2 

Fornleifafræðistofan tók að sér að gera skrá yfir fornleifar á 
áhrifasvæði virkjunarinnar að beiðni Landsvirkjunar. Á landi Þjótanda 
fundust nokkrar fornleifar þar af rústir af nafnlausu býli sem hefur 
hátt minjagildi (Bjarni F. Einarsson, 2002). Fornleifarnar eru innan 
áhrifasvæðis virkjunarinnar og munu margar þeirra líklega spillast.

vatnsyfirborði Þjórsár (Baldur Þór Þorvaldssons, 2005). Núverandi 
brú yfir Þjórsá var vígð árið 2003 og stendur litlu neðar í landinu.

Einar Benediktsson og Fossafélagið Títan6.2.1 

Urriðafossvirkjun er ekki ný í umræðunni. Upp úr 1906 fór Einar 
Benediktsson, athafnamaður og skáld, að taka til sín í virkjunarmálum. 
Hann tók þátt í að stofna félögin Skjálfanda og Gigant um byggingu 
og rekstur virkjana og var í fyrstu horft til vatnsfalla á Norðurlandi. 
Þau áform féllu í grýttan farveg hjá mörgum og árið 1907 voru ný 
Fossalög sett á Alþingi (Gils Guðmundsson, 1990). Einar hélt þó 
áfram og um 1914 kom hann fram með þá hugmynd að koma fyrir 
fjórum virkjunum í neðri hluta Þjórsár og þar á meðal Urriðafoss (sjá 
mynd 12). Hann tók þátt í að stofna Fossafélagið Títan auk þriggja 

Mynd 12. Teikning frá árinu 1918 eftir G. Sætersmoen sem sýnir tillögu hans að 
útfærslu Urriðafossvirkjunar í Þjórsá (Gils Guðmundsson, 1990).
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Ferðaþjónusta6.3 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur verið að aukast jafnt og þétt 
síðustu ár og gera spár ráð fyrir að árið 2020 muni fjöldi erlendra 
ferðamanna til landsins ná allt að einni milljón. Áætlað er að 
erlendir ferðamenn sem leggja leið sína við Þjórsárbrú fari upp í 
300-350 þúsund en um 2001 voru þeir um 100 þúsund. (Rögnvaldur 
Guðmundsson, 2002). Í sömu spá var gert ráð fyrir að árið 2001 hefðu 
50-65% Íslendinga farið um brúna. Ferðaþjónusta heldur sífellt áfram 
að styrkjast í Árnes- og Rangárvallasýslu þar sem sumarhúsum fer 
fjölgandi sem og afþreying tengd ferðaþjónustu. Til dæmis er ráðgert 
að gera svokallaðan Hekluþjóðgarð og gestamiðstöð í Þjórsárdal. 
Svæðið er auk þess í þeirri fjarlægð frá Reykjavíkursvæðinu og 
Reykjanesi að það hentar fyrir dags- og helgarferðir. Með það í huga 
má gera ráð fyrir að fjöldi Íslendinga sem fer um svæðið geti aukist 
um 30-40% til ársins 2020 (Rögnvaldur Guðmundsson, 2002).
 
Landnotkun á svæðinu einkennist af landbúnaði en ferðaþjónusta í 
tengslum við landbúnað er að verða sífellt stærri í Flóahrepp og Ásahrepp. 
Hestamennska er ein vinsælasta tegund útivistar og ferðaþjónustu á 
svæðinu. Hrossabúskapur er stundaður beggja vegna ár og reiðvegir 
eru meðfram helstu vegum sveitanna. Samkvæmt könnun, sem gerð 
var í tengslum við mat á umhverfisáhrifum Urriðafossvirkjunar, kemur 
fram að um 25% heimamanna stunda oft útivist við Þjórsá á sumrin 

Mynd 13. Ferðaþjónusta innan við 15km fjarlægð frá athugunarsvæði. Kortið er 
ekki tæmandi listi en sýnir þá fjölbreytni sem er til staðar á svæðinu hvað varðar 
afþreyingu og þjónustu fyrir ferðamenn
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og hófst þá matsferli virkjunarinnar. Hún er umdeild og ekki enn útséð 
hvort af henni verði. Framkvæmdaraðili er Landsvirkjun og fyrirhugað 
er að virkjunin verði um það bil 150MW að afli og orkugeta allt að 
920 Gwst á ári (Hnit hf., 2003). Hér á eftir verður gert grein fyrir 
aðalvalkosti Landsvirkjunar að útliti virkjunarinnar eins og honum 
er lýst í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum Urriðsafossvirkjunar. Í 
aðalskipulagi Flóahrepps eru þó settir fram ákveðnir skilmálar um 
hönnun hennar. Meðal annars að hæð lóns fari ekki yfir 50 m og að 
lónið verði eingöngu í árfarvegi Þjórsár (Landmótun, 2010).

Helstu mannvirki6.4.1 

Stífla mun liggja yfir farveg Þjórsár við Heiðartanga, gegnt Þjótanda 
og mun hún svo liggja upp með ánni vestanverðri upp undir bæinn 
Kálfhól í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Stíflan verður um 12-13 m há 
í farvegi Þjórsár en mun lækka eftir því sem ofar dregur Árnessýslu. 
Meðfram stíflunni mun liggja vatnsrás sem tekur við afrennslisvatni 
og leka úr lóni og veita því aftur í farveg Þjórsár. Vatnsrásin verður 
20-24 m á breidd og verða bakkar hennar hallalitlir (Hnit hf., 2003). 
Lónið mun liggja upp að stíflunni og er full vinnsluhæð lónsins í 51 m 
hæð yfir sjávarmáli. Yfirfall verður á stíflunni þar sem hún liggur yfir 
farveg Þjórsár og eru fyrirhugaðar árlokur í berginu við Heiðartanga 
og með þeim er rennslinu í ánni stjórnað. Árlokurnar halda einnig 
lónhæð stöðugri (Hnit hf., 2003).  Á Heiðartanga verður inntak þar sem 

og um 15% á veturna. Sú útivist sem einkum er stunduð er útreiðar og 
göngurferðir. Sumarhúsaeigendur iðka meiri útivist á svæðinu eða um 
57% á sumrin og 36% á veturna (Rögnvaldur Guðmundsson, 2002). 
Í Lambhaga í landi Króks í Ásahreppi er gert ráð fyrir frístundabyggð 
með 21 lóð sem liggur að Þjórsá. Þar hafa þegar verið byggð sex 
sumarhús sem öll eru í einkaeigu. Um fimm lóðir, sem ekki hefur verið 
byggt á enn, munu fara að öllu leyti undir lón en vatn mun einnig fara 
inn á sex til sjö aðrar lóðir. Á fjórum þeirra hafa þegar verið byggð hús 
(Hnit hf., 2003). Á Herríðarhól sem stendur austan Króks í Ásahreppi 
hefur verið stunduð ferðaþjónusta frá árinu 1996. Þar er boðið upp á 
gistingu, reiðnámskeið og skipulagðar hestaferðir. Forn þjóðleið liggur 
með Þjórsárbökkum í Flóahreppi og er hún vinsæl til útreiða. Sú leið 
fer að hluta undir lón. Auk þess er að finna mörg gistihús, sveitabúðir, 
opinn landbúnað, söfn og sýningar og aðra afþreyingu sem tengist 
ferðaþjónustu í innan 15 km fjarlægð frá svæðinu (sjá mynd 13).

Urriðafossvirkjun 6.4 

Upp úr 1940 varð bylting í orkumálum þegar ný tækni leiddi til þess 
að hægt var að virkja endurnýjanlegar orkulindir þjóðarinnar, það er 
jarðvarma og vatnsföll (Friðrik Sophusson, 2001). Árið 2007 var tæplega 
82% af allri orku sem notuð er hérlendis innlend, þar af var 67% frá 
nýtingu jarðgufu og 15% frá vatnsafli (Rammaáætlun, á.á.). Árið 2001 
lagði Landsvirkjun fram tillögu að matsáætlun um Urriðafossvirkjun 
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Mynd 14. Einfölduð mynd sem sýnir helstu þætti Urriðafossvirkjunar. Unnið út frá 
upplýsingum úr matskýrslu Urriðafossvirkjunar (Hnit, 2003).
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Mynd 15. Mögulegt útlit svæðis eftir virkjun (Hnit, 2003).
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Sjónræn áhrif6.4.2 

Sjónræn áhrif verða aðallega af völdum mannvirkjanna og mun 
heildarsýn svæðis breytast þó nokkuð með tilkomu virkjunarinnar (sjá 
mynd 15). Leitast verður við að láta virkjunina falla að landslagi eins og 
kostur er. Stíflan verður hvað mest áberandi mannvirkið í landslaginu. 
Hæð stíflunnar mun vera á bilinu 5-12 metrar á svæðinu, hæst í farvegi 
Þjórsár. Mannvirki og háspennulínur á og við Heiðartanga munu sjást 
frá þjóðvegi 1 og nálægjum bæjum. Mannvirkin munu vera mest 
áberandi frá frístundabyggðinni í Lambhaga sem er gegnt Heiðartanga 
(Hnit hf., 2003). Vegir verða felldir að landslagi og því ekki mikil 
sjónræn áhrif af þeirra völdum. Lónið sem verður um 12.5 km2, 
verður áberandi í landslaginu, einkum frá austurbakka Þjórsár og mun 
sjást meir eftir því sem áhorfandi stendur hærra í landslaginu. Helsta 
breytingin verður að í stað áreyra og farvegs mun sjást stöðuvatn. 
Farvegurinn verður vatnslítill frá stíflu og að útrásaropi en að sama 
skapi munu klappirnar í farvegi og fossinum sjást mun betur (Hnit hf., 
2003). 

Landslag og veður6.5 

Landslagið sitthvoru megin við Þjórsá er ólíkt. Vestan ár, 
Flóahreppsmegin, er landið tiltölulega flatt. Þar mótuðu jöklar 
ísaldar fornan rofdal en fyrir 8.700 árum rann Þjórsárhraunið 
yfir svæðið og jafnaði það út (Árni Hjartarson, 1988). Austan ár, í 

vatn er leitt í göngum að tveimur hverflum í stöðvarhúsi. Stöðvarhúsið 
verður staðsett neðanjarðar í landi Þjórsártúns, austan bæjarins. Á 
yfirborðinu, fyrir ofan stöðvarhúsið, verður stjórnhús, spennar og 
geymslur. Reiknað er með að stærð þessara mannvirkja verði samtals 
um 1100 m2 að grunnfleti og 7-14 m há. Frá stöðvarhúsinu munu liggja 
frárennslisgöng sem opnast út í farveginn neðan Urriðafoss (Hnit hf., 
2003). Virkjunin mun tengjast orkuflutningskerfi Landsvirkjunar 
með loftlínum. Línuleiðin er 1.5 km löng og gert er ráð fyrir tveimur 
samsíða línum. Fyrstu möstrin standa nálægt tengivirkishúsinu og er 
svo um 50 m fjarlægð á milli línanna. Línurnar munu liggja meðfram 
aðal aðkomu að virkjuninni (Hnit hf., 2003). 
    
Í upphafi framkvæmda verða vegir lagðir að helstu mannvirkjum og 
athafnasvæðum virkjunarinnar og verða þeir vegir varanlegir. Vegur 
að stöðvarhúsi mun liggja til norðurs frá þjóðvegi 1 í Ásahreppi og 
koma að mannvirkjum úr austri. Vegurinn 1, 7 km að lengd verður 
með bundnu slitlagi og verður helsta aðkoma að virkjuninni. Slóði sem 
liggur í landi Þjótanda í Flóahreppi meðfram Þjórsá verður endurbættur 
og breikkaður. Vegurinn, 1 km að lengd mun ná frá þjóðvegi 1 að stíflu 
(Hnit hf., 2003).  Aðrir vegir verða lagðir í tengslum við virkjunina en 
tengjast þessu verkefni ekki beint.   
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Ásahreppi, einkenna holt, ásar og lág fell landslagið með votlendar 
lægðir á milli holtanna. Útlínur landslagsins eru því skarpari þar.  
Þó Þjótandi teljist flatt svæði á stórum mælikvarða þá eru á 
svæðinu litlar lautir og hólar sem mynda rými sín á milli (sjá mynd 
17A&D). Þessar lautir og hólar eru áberandi næst Þjórsárbrúnni 
en eftir því sem farið er nær fyrirhugaðri stíflu verður landið 
flatara en um leið víðsýnna (sjá mynd 17C). Bærinn Þjórsártún 
stendur upp á holti og hallar land að Þjórsá (sjá mynd 17B).  
Frá Þjótanda sjást nokkur fjöll standa upp úr flatlendinu í kring. Þau 
sem eru hvað mest áberandi eru Ingólfsfjall, Hestfjall, Búrfell og 
Vörðufell (sjá mynd 23). Bak við holtið sem Krókur stendur á sést í 
Heklu. Svæðið liggur á virkasta jarðskjálftasvæði landsins og síðast 
urðu jarðskjálftar á þessu svæði árið 2000 en þá komu tveir skjálftar 
með fjögurra daga millibili í júní og voru þeir um 6.4 Richter að stærð 
(Ragnar Stefánsson, Gunnar B. Guðmundsson & Páll Halldórsson, 
2000). Í landi Þjótanda finnast sprungur sem liggja samsíða ánni. Þær 
eru ekki taldar vera jarðskjálftasprungur heldur brot í Þjórsárhrauni 
vegna hristings frá skjálftunum (Hnit hf., 2003).
 
Næsta veðurathugunarstöð við svæðið er í Kálfhól og hefur hún verið 
starfrækt síðan 2003. Hún er  í um 2ja km fjarlægð frá athugunarsvæðinu 
og endurspegla niðurstöður hennar vel veðurfar þar. Ríkjandi vindátt 
er norðaustanáttin en á sumrin eru suðlægar áttir einnig tíðar (sjá Mynd 16. Norðaustanáttin er ríkjandi á svæðinu. Suðlægar áttir eru einnig tíðar á 

sumrin.

Tíðleiki vinds á veturna Tíðleiki vinds á sumrin Tíðleiki vinds allt árið
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Mynd 17. Landhalli á svæðinu.
A: Litlir hólar og lautir
B: Land hallar að Þjórsá
C: Flatt og opið landslag
D: Þýft landslag
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eða mannvirkja. Helst eru það stofnar sem eru stórir og algengir á 
landsvísu (Landmótun, 2010). 

Lífríki í Þjórsá er einnig mikið en lax og urriði (sjá mynd 18D-E) 
eru ríkjandi tegundir í ánni (Landsvirkjun, 2007). Stíflan mun skera á 
gönguleið fiska upp Þjórsá við Heiðartanga. Skert rennsli milli stíflu 
og útrásarops mun raska búsvæðum laxfiska nokkuð og breytingar á 
rennslisháttum munu hafa þau áhrif að netlagning bænda leggist af á 
milli stíflu og útrásarops. Breytingar á útliti Urriðafoss getur einnig 
orðið hindrun fyrir laxfiska. Til að greiða fyrir gönguleið laxfiska 
verður tryggt lágmarksrennsli í farvegi á milli stíflu og útrásarops 
um 10-15 m3/s. Einnig verður gripið til aðgerða svo laxfiskar komist 
upp fyrir Urriðafoss (Hnit hf., 2003). Efasemdir um gagnsemi þessara 
aðgerða hafa verið í umræðunni undanfarið.  Önnur villt dýr sem 
finnast á svæðinu eru mýs, minkar og refir (Landmótun, 2010).

mynd 16). Þar sem fjarlægð frá fjöllum er nokkur er ekki mikið um 
sviptivinda. Svæðið er einnig nær alveg laust við tré og runna og 
hefur gróðurfar því lítil áhrif á nærveðrið. Lega lands Þjótanda hallar 
í suðvestur og snýr þannig vel á móti sólu.

Flóra og fána6.6 

Gróðurfar í landi Þjótanda einkennist af mólendi og landbúnaðarsvæði 
sem hætt er að nota. Svæðið er þýft (sjá mynd 19A) og víða eru 
grastegundir að víkja fyrir mosa og lyngi. Einnig má sjá  runnagróður 
vera að koma sér upp (sjá mynd 19B)og víða stendur grjót upp úr 
grassverðinum (sjá mynd 19C). Í landi Þjórsártúns er gróðurfarið 
ekki ósvipað. Hjá frístundabyggðinni í Lambhaga hefur trjám verið 
plantað (sjá mynd 19D). Milli Þjórsártúns og frístundabyggðarinnar 
mun votlendi fara undir lón. Í Flóahreppi mun stíflan koma í veg fyrir 
að lónið nái langt inn á land þar og því mun það ekki hafa mikil áhrif 
á gróður þar. Hætta er á öldurofi við strönd lónsins en þau svæði eru 
einna helst á austurbakkanum, í Ásahreppi (Hnit hf., 2003).
 
Fuglar eru afar áberadi á svæðinu og má finna þar algenga vaðfugla 
og spörfugla eins og spóa, tjald, heiðlóu, skógarþröst, maríuerlu og 
fleiri tegundir (sjá mynd 18A-C). Einnig má finna grágæs, sílamáf 
og svartbak sem verpa á svæðinu. Með tilkomu virkjunarinnar 
er talið að um 700 pör fugla muni missa varplönd sín vegins lóns 

Mynd 18.  Lífríki
A: Heiðlóa (Bjørn Christian Tørrissen,    D: Lax (Landsamband veiðifélaga, á.á.)
     2011)            E: Urriði (Landsamband veiðifélaga, á.á.)
B: Spói (Marek Ślusarczyk, 2009)          
C: Skógarþröstur (Andreas Trepte, 2007)  

A B C E

D
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Mynd 19. Gróðurfar á svæðinu. 
A: Þúfur og mólendisgróður
B: Grastegundir víkja fyrir lyngi og mosa.
C: Grjót sem stendur upp úr sverðinum
D: Trjágróður við Lambhaga
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Vatnafar6.7 

Þjórsá er eina áin á svæðinu og sker hún svæðið í tvennt (sjá mynd 21A). 
Þjórsá er lengsta á Íslands eða rúmir 230 km að lengd en hún á upptök 
sín í Bergvatnskvíslum á Sprengisandi (Tómas Einarsson & Helgi 
Magnússon (ritstj.), 1989). Rennsli Þjórsár er að hluta stjórnað með 
miðlunum á efri vatnasvæðum. Meðalrennsli Þjórsár við Urriðafoss 
er 360 m3/s en það mun breytast með tilkomu virkjunarinnar (sjá 
mynd 20). Gert er ráð fyrir að yfir sumartímann geti rennslið á milli 
stíflu og útrásarops farið upp í 120 m3/s en á veturnar um 10-15 m3/s 
(Hnit hf., 2003). Við þær rennslisbreytingar mun berg í farvegi Þjórsár 
verða enn sýnilegra (sjá mynd 21D). Urriðafoss mun breytast vegna 
rennslisbreytinga en erfitt er að meta hvernig útlit hans verður eftir 
framkvæmdir (Hnit hf., 2003). Vatnsrás verður gerð meðfram stíflu 
til að koma í veg fyrir að grunnvatnsstaða raskist auk þess að taka við 
leka úr lóni. Rennsli í vatnsrásinni getur numið allt að 5-6 m3/s þar 
sem hún opnast útí farveg þjórsár (Hnit hf., 2003). Í landi Þjótanda er 
einnig lækjarspretta sem rennur um svæðið og fellur svo útí ána við 
gömlu brúna. Lítið rennsli er í læknum og á til að þorna tímabundið  
upp. Á einum stað hefur grjóti verið hlaðið yfir lækinn og myndað brú 
(sjá mynd 21C). Austast á svæðinu eru nokkrar tjarnir (sjá mynd 21B) 
en sumar þeirra eru á mörkum þess að teljast votlendi eða mýri.

Mynd 20. Rennsli Þjórsár
A: Sigurjón Rist tók mynd árið 1963 af farvegi Þjórsár þar sem krapastífla ofar í 
     ánni leiddi til þess að rennslið var um 20m3/s. Sú mynd sýnir mögulegt útlit 
     Þjórsá eftir virkjun.
B: Jón Ágúst Pétursson tók mynd af ánni á svipuðum stað árið 2002 (Hnit, 2003). 

A

B
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Mynd 21. Vatnafar á athugunarsvæði. 
A:  Þjórsá setur sterkan svip á svæðið.
B: Ein af mörgum tjörnum á svæðinu.
C: Brú yfir lækinn, búin til úr hraungrjóti.
D: Grjót og berg er áberandi í farvegi Þjórsár.
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Uppgötvun7. 

Í hugmyndafræði sinni leggur Christophe Girot áherslu á að í hverju 
landslagi eru falin tækifæri sem vert er að nýta. Í þessum kafla 
eru þau tækifæri og sérkenni dregin fram sem uppgötvuðust við 
greiningarvinnuna (sjá mynd 22).

Tækifæri og sérkenni
* Lega landsins og umhverfi í    
   kring
* Þjórsá og farvegur hennar
* Heiðarlón
* Lækur og tjarnir víðsvegar um 
   svæðið

* Gamla Þjórsárbrúin
* Stíflan 
* Nálægð svæðis við Þjóðveg 1
* Nálægð svæði við þjónustu
* Frístundabyggðin í Lambhaga

Mynd 22. Tækifæri og sérkenni svæðis

Mynd 23. Fjöllin sem eru hvað áberust frá athugunarsvæðinu.

Mynd 24. Helstu sjónlínur á svæðinu fyrir virkjun

Ingólfsfjall Búrfell Hestfjall Vörðufell
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Mynd 25. Mögulegt útlit svæðis eftir virkjunarframkvæmdir. Unnið á SPOT 4 
mynd út frá upplýsingum úr skýrslu um mat á umhverfisáhrifum Urriðafoss-
virkjunar.

Stifla
Vatnsrás

Yfirfall

Heiðarlón

Árlokur

Gamla Þjórsárbrúin

Stöðvarhús

Háspennulínur
Aðkoma
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sveitarfélögum í kring og algengt er að sjá fólk þar nota þjóðvegina, þar 
sem hámarkshraði er víða 90 km/klst, til útivistar. Athugunarsvæðið 
hentar vel fyrir þá sem vilja hreyfa sig og sleppa við umferðina. Auk 
þess er engin lýsing í sveitarfélögunum nema þá helst upp við bæi og 
þannig lítil aðstaða til útivistar í skammdeginu á veturna.

Mælikvarði landslagsins í kring er lítill þar sem landið er opið og 
tiltölulega flatt. Húsin  á svæðinu eru fá, lágreist og dreifð. Helstu 
sjónlínur í landslaginu eru fjöllin Ingólfsfjall, Búrfell, Hestfjall og 
Vörðufell (sjá mynd 23), eins og áður hefur komið fram, en þau standa 
áberandi nær en önnur fjöll og mynda umgjörð um svæðið (sjá mynd 24). 
Þjórsá sker svæðið í sundur og þrátt fyrir rennslisbreytingar mun niður 
árinnar, að mati höfundar, viðhaldast vegna yfirfalls á stíflu og þannig 
yfirgnæfa áfram umferðarnið frá þjóðvegi 1. Heiðarlón myndar stórt 
stöðuvatn og mun stíflan halda lónhæð stöðugri svo einu breytingar á 
yfirborði vatnsins verða vegna vinds. Fjöldi tjarna og lækurinn mynda 
spennandi aðstæður fyrir gönguleiðir og áningarstaði.
 
Landslag svæðisins mun þó ekki vera mesta aðdráttarafl þess heldur 
mannvirki virkjunarinnar (sjá mynd 25). Þar mun stíflan og stjórnhús 
virkjunarinnar vera í aðalhlutverki. Gamla Þjórsárbrúin setur einnig 
svip á heildarsýn svæðisins og tengir það saman yfir Þjórsá. Margt fólk á 
leið framhjá athugunarsvæðinu en staðsetning þess, frístundabyggð og 
fjölgun íbúa í sveitunum í kring eru að mati höfundar meginforsendur 
fyrir afþreyingu tengdri ferðaþjónustu á þessu svæði. Svæðið mun 
sjást vel hverjum þeim sem keyrir framhjá sem mun að öllum líkindum 
virkja hvetjandi á fólk til að stoppa og skoða sig um. Uppbyggingu 
í aðliggjandi  sveitarfélögum og frístundabyggðinni fylgir fólk sem 
mun geta nýtt sér svæðið að staðaldri. Lítið er um útivistarsvæði í 
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framhald af því sem fyrir er. Þannig mun umhverfið og mannvirki 
spila saman til að mynda eina heild. Vegna stærðar svæðisins verður 
því skipt upp í tvö minni svæði, miðsvæði og jaðarsvæði, og hafa 
þessi tvö svæði ólíkt yfirbragð og virkni. Nánar verður gert grein fyrir 
þessum svæðum hér á eftir. Markmiðið er að hanna aðlaðandi svæði 
sem áhugavert er að skoða og býður upp á fjölbreytta aðstöðu fyrir 
útivist.

Túlkun8. 

Eftirfarandi kafli fjallar um hvernig niðurstöður greiningarvinnunnar 
eru nýttar til að setja fram hönnunarforsendur fyrir svæðið. Auk 
þess snýst hann hvernig hægt sé að bregðast við því sem þegar er í 
umhverfinu og nýta það í hönnun svæðis

Framtíðarsýn8.1 

Athugunarsvæðið býður upp á marga möguleika sem höfða til ólíkra 
hópa og til ólíkra notkunar. Hér verður helst einblínt á tvo markhópa. 
Annars vegar ferðamnn sem eiga leið framhjá og hinsvegar íbúa sem 
búa í nágrenni svæðisins. Fyrir ferðamenn mun svæðið meðal annars 
bjóða upp á tækifæri til að staldra við, fræðast um virkjunina og svæðið 
og borða nesti í umhverfi þar sem náttúrulegir og manngerðir þættir 
spila saman. Fyrir íbúa í kring getur svæðið nýst sem samkomustaður 
fyrir stóra og smáa hópa eða viðburði en um leið verið staður þar 
sem einstaklingurinn getur stundað útivist og notið fallegs umhverfis 
í næði. Góðir stígar munu liggja um svæðið sem henta vel til göngu- 
eða reiðtúra.

 Hönnunin mun miða að því að svæðið geti nýst ferðamönnum og íbúum 
í næsta nágrenni allan ársins hring. Mikilvægt er að haga hönnuninni 
þannig að hún ofbjóði ekki landslaginu heldur virki sem sjálfsagt 

Mynd 26. Framtíðarsýn svæðisins

Gróður
Gróður

Gróður

Gróður

Næði

Næði

Margir
Skautasvell

Tjörn

Gróður
Gönguleiðir

Reiðleiðir

Reiðleiðir

Listaverk

Listaverk
Áningarstaður

Áningarstaður

Hundar
Vatnslistaverk

Aðkoma

Aðkoma

Skokk

Skokk Útsýni

Útsýni

Lýsing

Lýsing

Fræðsla
Matur 
Drykkir

Gönguleiðir

Gönguleiðir

Gönguleiðir

Gönguleiðir

Torg
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Þjórsárbrúnni. Stígurinn mun liggja yfir brúna yfir í Ásahrepp og verður 
stígurinn höggvinn í bergið við Þjórsá og liggja í átt að stöðvarhúsi.  
 
Útivistarstígurinn mun liggja um jaðarsvæðið og tengjast aðalstíg á 
nokkrum stöðum. Eins og nafnið gefur til kynna hentar stígurinn þeim 
sem vilja nota svæðið til útivistar. Stígakerfið verður þétt og þannig 
hægt að velja um mismunandi langar gönguleiðir um svæðið. Meðfram 
stígunum verður lýsing svo svæðið mun nýtast allt árið. Stígakerfið 
verður brotið upp meðal annars með áningarstöðum. Einn stígurinn 

Flæði 8.2 

Aðkoma8.2.1 

Aðkoma að svæðinu verður á tveimur stöðum. Aðalaðkoma svæðisins 
verður í Ásahreppi. Vegurinn mun liggja meðfram Heiðarlóni frá 
þjóðvegi 1 í átt að stöðvarhúsinu á Heiðartanga. Meðfram þeim vegi 
liggja háspennulínur frá stöðvarhúsi í átt að þjóðvegi 1. Við stöðvarhús 
verða jafnframt bílastæði bæði fyrir starfsfólk virkjunarinnar og fyrir 
ferðamenn. Önnur aðkoma svæðisins verður í Flóahrepp þar sem keyrt 
verður eftir gamla þjóðveginum og þar verður jafnframt bílastæði. Sú 
aðkoma hentar þeim sem vilja eingöngu nýta svæðið til útivistar. 

Stígakerfi8.2.2 

Stígakerfi á svæðinu skiptist í tvo flokka, aðalstíg og útivistarstíg 
(sjá mynd 27). Aðalstígurinn liggur um miðsvæðið. Hann verður 
breiður og hellulagður eða steyptur og á honum verður lögð  áhersla 
á aðgengi fyrir alla. Stígurinn mun liggja í tvær áttir frá stöðvarhúsi. 
Annars vegar ofan á stíflu í átt að jarðarmörkum Þjótanda. Þar mun 
stígurinn ná af stíflunni og liggja meðfram stíflunni og vatnsrás aftur 
að stöðvarhúsi. Hægt verður að komast af stíflunni og yfir vatnsrás 
niður á fast land með nokkru millibili. Hins vegar verðir hægt að 
ganga yfir Þjórsá gegnt stöðvarhúsinu yfir árlokur og  yfirfall á stíflu. 
Aðalstígurinn mun einnig liggja meðfram Þjórsá í átt að gömlu 

Mynd 27. Flæðið um athugunarsvæðið. Unnið á SPOT4 loftmynd

Vistgata Útisvistarstígur Aðalstígur
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og stígar og torg  hellulögð eða steypt. Á þessu svæði verður mikið 
notast við lýsingu, til dæmis meðfram stígum, á torgum og þá verða 
ýmis mannvirki og listaverk lýst upp. 

verður gerður að vistgötu svo hægt sé að keyra upp að stíflunni í 
tengslum við starfsemi virkjunarinnar. Gangandi vegfarendur munu 
þó eiga réttinn.  

Miðsvæði8.3 

Miðsvæðið nær yfir þann hluta svæðisins sem liggur næst Þjórsá og 
meðfram stíflunni. Það mun einnig ná yfir þann hluta lónsins sem er 
inn á  athugunarsvæðinu (sjá mynd 28). Á miðsvæðinu mun áhrif 
virkjunarinnar vera mest áberandi. Þar verður þungi hönnunarinnar og 
jafnframt mesta aðdráttaafl svæðisins. Á sumrin þegar ferðamannatíðin 
stendur sem hæst má gera ráð fyrir að miðsvæðið muni iða af mannlífi. 
Stíflan og stöðvarhús verða miðpunktur svæðisins og mjög áberandi 
í umhverfinu. Inn í stöðvarhúsinu verður gestastofa og móttaka fyrir 
ferðamenn. Stíflan og stöðvarhús munu standa hátt í landslaginu og 
þaðan mun vera gott útsýni yfir svæðið í kring og fjöllin. Haga má 
hönnun mannvirkja virkjunarinnar á þann hátt að þær endurspegli útlit 
gömlu Þjórsárbrúarinnar á einhvern hátt. Með því styrkist heildarsýn 
svæðisins.

Áhersla verður lögð á aðgengi fyrir alla þannig að stígar verða breiðir og 
þrepum haldið í lágmarki og þannig munu flestir geta notið svæðisins 
og þeirra þátta sem það býður upp á. Miðsvæðið mun einkennast af 
dökkum og hörðum flötum en mannvirki og listaverk verða áberandi ± 500 0 500250 M

Mynd 28. Afmörkun miðsvæði

Miðsvæði
Jaðarsvæði
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Stöðvarhúsið og torgið við yfirfallið8.3.1 

Stöðvarhúsið mun marka upphaf svæðisins fyrir ferðamenn. Inn 
í stöðvarhúsinu verður hægt að fræðast um svæðið, virkjunina og 
starfsemi hennar. Gera má ráð fyrir að nokkur fjöldi ferðamanna 
stoppi stutt og fari ekki langt frá stöðvarhúsinu. Þannig mun svæðið í 
kringum stöðvarhúsið bjóða upp á ýmiss konar þjónustu og afþreyingu 
fyrir ferðamenn. 

Hægt verður að ganga upp á stöðvarhúsið þar sem útsýn verður yfir 
svæðið, Þjórsá og fallegt umhverfi í kring. Frá stöðvarhúsinu verður 
ekki langt að ganga að Þjórsá og stíflunni. Hægt verður að ganga yfir 
árlokurnar sem halda lónhæð stöðugri og að ánni. Þar mun annars 
vegar vera hægt að fara upp á stífluna og ganga eftir henni. 

Hinsvegar verður hægt að ganga ofan í gljúfrið þar sem Þjórsá rennur. 
Þar, í gljúfrinu, myndast áhugaverð aðstaða fyrir torg fyrir framan 
yfirfall stíflunnar (sjá mynd 30). Með réttri hönnun yfirfallsins gæti 
myndast skemmtilegur vatnsveggur við torgið. Vatnið myndi svo 
renna undir torgið og áfram eftir farvegi Þjórsár. Þar sem minna 
vatnsmagn verður í ánni eftir virkjunarframkvæmdir verða berg og 
grjót í gljúfrinu og farveginum meira áberandi en nú er. Bergið mun, 
ásamt vatnsveggnum við stífluna, mynda veggi á þrjá vegu umhverfis 
torgið með  útsýni eftir farvegi Þjórsár að gömlu brúnni.

Mynd 29. Staðsetning innan athugunarsvæðis
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Mynd 30. Staðarandi
A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Torg í farvegi Þjórsár, staðsett við 
     yfirfall á stíflu

A B
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Stíflan og vatnsrásin8.3.2 

Stíflan mun vera mjög áberandi í umhverfinu og þannig spila stórt 
hlutverk í hönnuninni. Frá stöðvarhúsinu verður hægt að fara upp á 
stífluna og ganga eftir henni að afmörkun athugunarsvæðis. Þar er 
gengið af stíflunni og til baka meðfram henni og vatnsrásinni (sjá 
mynd 32). Ofan á stiflunni verður aðstaða til að setjast niður á nokkrum 
stöðum. Þar upp á verður útsýni yfir allt svæðið, Heiðarlón og fjöllin 
í kring. 

Gönguleiðin meðfram stíflunni og vatnsrás verða einnig áhugaverð 
og margt um litast. Í vatnsrásinni sjálfri verða vatnslistaverk og á 
stífluveggnum verða ýmsir skúlptúrar og listaverk sem brjóta upp 
gönguleiðina. Hægt verður að komast upp á stífluna með nokkru 
millibili og mun gönguleiðin tengjast stígakerfinu sem liggur um 
jaðarsvæðið. Þessi gönguleið erum 1 km löng sem gæti verið hentug 
lengd fyrir ferðamenn sem vilja aðeins teygja úr sér  og virða fyrir 
sér fallegt umhverfi áður en haldið er áfram ferðalaginu. Af þessari 
gönguleið er einnig hægt að fara yfir á stígakerfið sem liggur um 
jaðarsvæðið.

Mynd 31. Staðsetning innan athugunarsvæðis
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Mynd 32. Staðarandi
A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleið meðfram stíflu og 
     vatnsrás með vatnslistaverkum. Gönguleið og útsýnisstaður ofan á stíflu. 

A B
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Stígurinn í berginu8.3.3 

Á Þjórsárbökkum í Ásahreppi hallar landið mikið að ánni og þar 
mun göngustígur liggja frá stöðvarhúsi að gömlu Þjórsárbrúnni (sjá 
mynd 34). Stígurinn verður þar höggvinn í bergið bæði vegna hallans 
á landinu og einnig til að bergið verði sýnilegra. Bergið mun þannig 
mynda fallegan og náttúrulegan vegg meðfram göngustígnum. 

Frá göngustígnum verður útsýni yfir farveg Þjórsár og að gömlu brúnni. 
Þessi leið sameinar ný mannvirki á svæðinu við eldri mannvirki, það 
er að segja virkjunina sjálfa og gömlu Þjórsárbrúna. Auk þess er leiðin 
áhugaverð að mati höfundar að því leytinu til að mannvirki, virkjunin 
og brúin spila skemmtilega saman við náttúrulega þætti svæðisins 
eins og  hamravegginn og Þjórsána. Gönguleiðin í berginu, yfir brúna 
og aftur að stöðvarhúsi er um 1 km löng á jafnsléttu og hentar því vel 
fyrir stutta göngugerð. Gönguleiðin tengist einnig stígakerfinu sem 
liggur um jarðarsvæðið. Mynd 33. Staðsetning innan athugunarsvæðis
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Mynd 34. Staðarandi
A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleið höggvin í bergið og 
     gamla Þjórsárbrúin í baksýn.

A B
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verður einnig notuð til að leggja áherslu á ákveðin svæði til að mynda 
gömlu Þjórsárbrúna og ákveðna þætti virkjunarinnar. Lýsingin mun 
stuðla að því að svæðið nýtist allan ársins hring. Samskonar lýsing 
verður meðfram stígum í jaðarsvæði og miðsvæði og þannig myndast 
heildarsvipur yfir allt athugunarsvæðið. 

Jaðarsvæði8.4 

Jaðarsvæðið mun ná út frá miðsvæðinu að jarðarmörkum Þjótanda 
og þjóðveg 1 (sjá mynd 35). Áhrif virkjunarinnar verða ekki eins 
augljós á jaðarsvæðinu eins og á miðsvæðinu. Þó munu sjónræn 
áhrif virkjunarinnar líklega setja sterkan svip á upplifun svæðisins. 
Þétt stígakerfi liggur um jaðarsvæðið sem hentar vel gangandi 
einstaklingum, hundaeigendum og hestamönnum. 

Vegna þess hve svæðið er berangurslegt verður trjágróður og landmótun 
notuð markvisst til að mynda skjól gegn veðri og til rýmismyndunar. 
Notaðar verða tegundir sem vaxa í nágrenni svæðisins með áherslu á 
lágvaxinn trjágróður og runna. Gróðurinn mun að öðru leyti ekki spila 
stórt hlutverk í hönnun svæðis. Þannig mun svæðið vera eðlilegur hluti 
af umhverfinu í kring þar sem lítið er um tré og runna. Rýmin verða 
misstór og staðsett meðfram stígnum. Rýmin hafa fjölbreytt notagildi 
og þar verður til að mynda hægt að setjast niður, halda ýmiss konar 
samkomur og fara í leiki. Auk þess verður í einhverjum rýmum aðstaða 
fyrir listamenn til að koma með innsetningar á borð við listaverk eða 
skúlptúra. Tilgangurinn með þessum rýmum er að brjóta upp svæðið 
og gera það eftirminnilegt. Ólík rýmin eru einnig hvatning til fólks til 
að halda áfram ferð sinni um svæðið og kanna það enn frekar. 

Meðfram stígum og í einhverjum rýmum verður lýsing. Lýsing 
Mynd 35. Afmörkun jaðarsvæðis± 500 0 500250 M

Jaðarsvæði

Miðsvæði
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Tjarnir og lækurinn8.4.1 

Austast á jarðasvæðinu er tjarnir sem setja áhugaverðan svip á svæðið. 
Í kringum nokkrar stærstu tjarnirnar verða mótuð rými með gróðri 
eða landmótun. Þessi rýmismótun við tjarnirnar munu mynda skjól 
gegn veðri og þannig  mynda spennandi aðstæður fyrir til dæmis 
áningarstaði.. Á sumrin gæti þessi umgjörð skapað áhugaverða 
aðstöðu til að slaka á og njóta umhverfisins. Á veturna myndast þarna 
einnig kjör aðstæður fyrir íbúa í kring til að koma saman og skauta 
(sjá mynd 37). 

Um jaðarsvæðið rennur lækur og mun göngustígur liggja meðfram 
honum að hluta til og auk þess fer stígurinn yfir hann á nokkrum  
stöðum. Efnið sem notað verður í brýrnar, til dæmis hraungrjót verður 
fengið  á staðnum. Lækurinn gæti sett aðlaðandi svip á svæðið og 
stígakerfið. Hann, mun ásamt tjörnunum, að öllum líkindum draga að 
sér fuglalíf sem gera upplifunina af svæðinu eftirminnilega Mynd 36. Staðsetning innan athugunarsvæðis
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Mynd 37. Staðarandi
A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Áningarstaður við tjörn sem nýtist 
     sem skautasvell á veturna. Gamla Þjórsárbrúin upplýst í baksýn.

A B
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Gamla Þjórsárbrúin8.4.2 

Gamla Þjórsárbrúin mun vera ákveðin þungamiðja á svæðinu. Hún, 
ásamt stöðvarhúsinu og stíflunni, mun sjást nánast hvar sem staðið 
er á athugunarsvæðinu. Lögð verður áhersla á að undirstrika þann 
sýnileika og til dæmis verður brúin upplýst upplýst á næturnar og í 
skammdeginu á veturna. Við brúna mætast stígakerfi miðsvæðis og 
jaðarsvæðis og frá brúnni er hægt að velja um nokkrar gönguleiðir til 
að fara eftir. 

Við brúna verður áningarstaður með útsýn yfir farveg Þjórsár, 
hamravegginn á Þjórsárbökkum í Ásahrepp og virkjunina sjálfa. Auk 
þess telja margir gömlu Þjórsárbrúna vera mjög tilkomumikla í návígi 
(sjá mynd 39). Hægt er að ganga undir brúna og þar verður komið fyrir 
annaðhvort listaverki eða fræðsluskilti þar sem fram koma upplýsingar 
um brúna, Þjórsá, virkjunina og/eða umhverfið í kring.

Mynd 38. Staðsetning innan athugunarsvæðis
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Mynd 39. Staðarandi
A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleiðir við og á gömlu 
     Þjórsárbrúnni. Undir brúnni hangir listaverk.

A B



52

Mynd 40. Skematísk yfirlitsmynd af svæðinu

Stifla
Vatnsrás

Yfirfall

Heiðarlón

Árlokur

Gamla Þjórsárbrúin

Stöðvarhús

Háspennulínur
Aðkoma

VistgataBílastæði Gróðurþyrping Útisvistarstígur Tjörn Áningarstaður AðalstígurLækur
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Hugmyndafræði Christophe Girot hentaði þessu verkefni vel þar sem 
ekki liggur fyrir  endanlegt útlit virkjunarinnar. Hugmyndafræðin ýtir 
undir notkun skynjunar og innsæis við hönnun svæðis. Þannig hjálpar 
hún höfundi að greina staðaranda svæðisins og móta landslagið í takt 
við notkun þess.
 
Hægt er að þróa þetta verkefni áfram á ýmsa vegu. Meðal annars eru 
möguleikar fyrir hendi að halda áfram með þær hönnunarforsendur 
sem lagðar eru hér fram yfir allt áhrifasvæði Urriðafossvirkjunar. 
Einnig væri áhugavert að tengja athugunarsvæðið betur við umhverfið 
í kring. Þannig gæti svæðið orðið hluti af stærra útivistarneti í 
aðliggjandi sveitarfélögum. Gaman væri að kanna þá möguleika að 
þróa stíganet og tengja jarðir saman með göngu, hjóla og reiðleiðum. 
Bæði Ásahreppur og Flóahreppur eru dreifbýli og þjóðvegurinn 
er nánast eina tengingin milli bæja. Stígakerfið gæti hvatt íbúa 
sveitarfélaganna til að ferðast meira á umhverfisvænni hátt en á bílum. 
Auk þess má fjalla áfram um viðfangsefnið í þessu verkefni á mun 
stærri skala. Til dæmis væri spennandi að kanna notkun áhrifasvæði 
iðnaðarframkvæmda hérlendis og hvort og þá hvernig hægt væri að 
nýta þau svæði enn frekar til dæmis fyrir ferðaþjónustu eða útivist.
 
Með þessu verkefni var ekki ætlunin að koma fram með nýjungar í 
hönnun áfangastaða ferðamanna eða útivistarsvæða. Ætlunin var að 

Umræður og lokaorð9. 

Ferðaþjónusta á Íslandi er sífellt að styrkjast, ferðamönnum að fjölga 
og afþreying fyrir ferðamenn verður sífellt fjölbreyttari. Á sama tíma 
verður umræðan um iðnaðarframkvæmdir og áhrif þeirra á landið og 
ferðaþjónustu, sífellt háværari. Í upphafi verkefnisins var lögð fram sú 
spurning hvort mannvirki og áhrifasvæði iðnaðarframkvæmda bjóði 
upp á möguleika til að skapa áfangastað fyrir ferðamenn og íbúa í 
kring. Niðurstaðan er að Urriðafossvirkjun og áhrifasvæði hennar 
hafa vissulega upp á að bjóða slíka möguleika.
  
Að mati höfundar má  nota mannvirki virkjunarinnar, stífluna 
og stöðvarhúsið til að koma fyrir áhugaverðum gönguleiðum og 
útsýnispöllum. Ný mannvirki verða einnig tengd eldra mannvirki á 
svæðinu, gömlu Þjórsárbrúnni, meðal annars með því að tengja þau 
saman með gönguleiðum. Þannig mynda mannvirkin á svæðinu eina 
heild. Stærð svæðisins býður einnig upp á möguleika að nýta svæðið 
sem útivistarsvæði fyrir íbúa í kring með fjölbreyttum gönguleiðum 
og áningarstöðum. Til dæmis myndar farvegur Þjórsár spennandi 
umgjörð utan um áningarstaði og gönguleiðir og tengir þannig það 
náttúrulega og manngerða í umhverfinu saman. Með því að finna og 
draga fram sérkenni svæðisins og nýta þau í hönnun á þennan hátt 
virkar hönnunin sem sjálfsögð þróun á landslaginu.
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verkefnið vekji upp umræður um þátt iðnaðar í menningu okkar og að 
ólíkir hagsmunaaðilar geti spilað saman sem ein heild í umhverfinu. 
Þegar ákvarðanir um landfrekar framkvæmdir eru teknar er nauðsynlegt 
að gefa sér tíma til að kanna möguleika svæðis til hins ýtrasta og 
hvernig megi nota náttúrulega og manngerða þætti umhverfisins  
og  móta þannig svæði með langtímasjónarmið í huga. Oft þarf ekki 
róttækar aðgerðir til þess. Þannig gætu iðnaðarframkvæmdir orðið að 
áhugverðum hluta í menningarlandslagi okkar.
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Myndaskrá10. 

Allar myndir í þessu verkefni eru teknar og/eða unnar af höfundi nema 
annað sé tekið fram.

Mynd 1. Staðsetning svæðis og afmörkun. Unnið á SPOT 4   
 loftmynd.
Mynd 2. Uppbygging ritgerðar.
Mynd 3. Bláa lónið
 A: Bláa lónið í miðju Illahrauni (Bláa lónið, á.á.)
 B: Lýsing og gufan gefur svæðinu dularfullt yfirbragð  (Bláa  
 lónið, á.á.)
Mynd 4. Kárahnjúkavirkjun
 A: Kárahnjúkastífla (Sigfús Már Pétursson, á.á.)
 B: Tillaga þar sem yfirfall virkjunarinnar er nýtt sem   
 aðdráttarafl fyrir ferðamenn  (Gíslunn Hálfdánardóttir   
 & Mathias Kempton, 2011).
Mynd 5. Landschaftspark
 A: Samspil gróðurs og bygginga (Landschaftspark, á.á.).
 B: Hluti svæðisins lýstir upp (Landschaftspark, á.á.).
Mynd 6. Hoover Dam og Lake Mead
 A: Listaverk Hansens, Flaggstöng með vængjuðum verum   
 (Bureau reclamation, 2001).
 B: Hoover Dam (Mancillas, Connie, 2010).

 C: Lake Mead (The American Southwest, á.á).
Mynd 7. Önnur fordæmi
 A: Írafosssstöð (Sigfús Már Pétursson (á.á.)
 B: Úr almenningsgarði Westergasfarbrikken í Amsterdam.
Mynd 8. Staðarandi
 A: Skógarþröstur upp á grjóthrúgu  
 B: Gamla Þjórsárbrúin og Þjórsártún í baksýn        
 C: Horft eftir gömlu Þjórsárbrúnni að Þjórsártúni  
 D: Lítill lækur rennur um svæðið       
  E: Gamall kofi að hruni kominn     
  F: Frístundabyggð við Lambhaga
 G: Stakir hólar og lautir í annars flötu landslagi
 H: Lítil brú yfir lækinn byggð úr hraungrjóti
Mynd 9. Þéttbýli innan við 30km fjarlægð frá athugunarsvæði.
Mynd 10. Samgöngur í næsta nágrenni við athugunarsvæði.
Mynd 11. Gamla Þjórsárbrúin.
Mynd 12. Teikning frá árinu 1918 eftir G. Sætersmoen sem    
 sýnir tillögu hans að útfærslu Urriðafossvirkjunar í Þjórsá (  
 Gils Guðmundsson, 1990).
Mynd 13. Ferðaþjónusta innan við 15km fjarlægð frá    
 athugunarsvæði. Kortið er ekki tæmandi listi en sýnir   
 þá fjölbreytni sem er til staðar á svæðinu hvað varðar   
 afþreyingu og þjónustu fyrir ferðamenn
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Mynd 14. Einfölduð mynd sem sýnir helstu þætti Urriðafoss  
 virkjunar. Unnið út frá upplýsingum úr matskýrslu    
 Urriðafossvirkjunar (Hnit, 2003).
Mynd 15. Mögulegt útlit svæðis eftir virkjun (Hnit, 2003).
Mynd 16. Norðaustanáttin er ríkjandi á svæðinu. Suðlægar áttir eru  
 einnig tíðar á sumrin.
Mynd 17. Landhalli á svæðinu.
 A: Litlir hólar og lautir
 B: Land hallar að Þjórsá
 C: Flatt og opið landslag
 D: Þýft landslag
Mynd 18.  Lífríki
 A: Heiðlóa (Bjørn Christian Tørrissen, 2011)  
 B: Spói (Marek Ślusarczyk, 2009)          
 C: Skógarþröstur (Andreas Trepte, 2007)  
  D: Lax (Landsamband veiðifélaga, á.á.)
 E: Urriði (Landsamband veiðifélaga, á.á.)
Mynd 19. Gróðurfar á svæðinu. 
 A: Þúfur og mólendisgróður
 B: Grastegundir víkja fyrir lyngi og mosa.
 C: Grjót sem stendur upp úr sverðinum
 D: Trjágróður við Lambhaga
Mynd 20. Rennsli Þjórsár

 A: Sigurjón Rist tók mynd árið 1963 af farvegi Þjórsár þar   
 sem krapastífla ofar í ánni leiddi til þess að rennslið var um   
 20m3/s. Sú mynd sýnir mögulegt útlit Þjórsá eftir virkjun.
 B: Jón Ágúst Pétursson tók mynd af ánni á svipuðum stað   
 árið 2002 (Hnit, 2003).
Mynd 21. Vatnafar á athugunarsvæði. 
 A:  Þjórsá setur sterkan svip á svæðið.
 B: Ein af mörgum tjörnum á svæðinu.
 C: Brú yfir lækinn, búin til úr hraungrjóti.
 D: Grjót og berg er áberandi í farvegi Þjórsár.
Mynd 22. Tækifæri og sérkenni svæðis
Mynd 23. Fjöllin sem eru hvað áberust frá athugunarsvæðinu.
Mynd 24. Helstu sjónlínur á svæðinu fyrir virkjun
Mynd 25. Mögulegt útlit svæðis eftir virkjunarframkvæmdir.   
 Unnið á SPOT 4 mynd út frá upplýsingum úr skýrslu um mat  
 á umhverfisáhrifum Urriðafossvirkjunar.
Mynd 26. Framtíðarsýn svæðisins
Mynd 27. Flæðið um athugunarsvæðið. Unnið á SPOT4 loftmynd
Mynd 28. Afmörkun miðsvæði
Mynd 29. Staðsetning innan athugunarsvæðis
Mynd 30. Staðarandi
 A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
 B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Torg í farvegi  
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 Þjórsár, staðsett við yfirfall á stíflu
Mynd 31. Staðsetning innan athugunarsvæðis
Mynd 32. Staðarandi
 A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
 B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleið   
 meðfram stíflu og vatnsrás með vatnslistaverkum. Gönguleið  
 og útsýnisstaður ofan á stíflu. 
Mynd 33. Staðsetning innan athugunarsvæðis
Mynd 34. Staðarandi
 A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
 B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleið   
 höggvin í bergið og gamla Þjórsárbrúin í baksýn.
Mynd 35. Afmörkun jaðarsvæðis
Mynd 36. Staðsetning innan athugunarsvæðis
Mynd 37. Staðarandi
 A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
 B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Áningarstaður  
 við tjörn sem nýtist sem skautasvell á veturna. Gamla   
 Þjórsárbrúin upplýst í baksýn.
Mynd 38. Staðsetning innan athugunarsvæðis
Mynd 39. Staðarandi
 A: Útlit svæðis fyrir virkjunarframkvæmdir
 B: Mögulegt útlit eftir virkjunarframkvæmdir. Gönguleiðir   

 við og á gömlu  Þjórsárbrúnni. Undir brúnni hangir listaverk.
Mynd 40. Skematísk yfirlitsmynd af svæðinu
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