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Abstract 

Nearly every type of tourism in Iceland takes place in some way, in surroundings where 

nature and human technology interact. Most of Icelandic tourism is based on natural 

attractions and artificial attractions (man-made). Power plants can create artificial 

environments that have become tourist attractions by themselves, which was not the original 

intention. Can these two different types of companies (tourism and power production) use the 

same landscape and nature together and in harmony with each other? The main goal of this 

thesis is to explore if there’s a possibility that power plants and nature can work together in 

developing tourism in Iceland. For this paper the power plant Svartsengi in Illahraun and the 

Blue Lagoon are taken into consideration. Research was undertaken through interviews. 

Through photographs the visual impact of man-made structures in the study area was assessed 

from the context of landscapes. Existing data was also used in the analysis and the interview 

outcomes were evaluated through the comparison of the existing data regarding the subject. 

What can an industry that began with geothermal drilling give to the environment and 

tourism?  

Keywords: Health Tourism, impact of tourism infrastructures on the landscape, geothermal 

power plant, the Blue lagoon, interviews.  
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Úrdráttur 

Nær öll ferðaþjónusta fer fram í umhverfi þar sem tækni mannsins og náttúran koma saman. 

Mestur hluti íslenskrar ferðaþjónustu treystir á öfl og aðdráttarafl náttúrunnar að einhverju 

leyti. Virkjanir nýta einnig náttúruöflin við sína framleiðslu en yfirleitt í öðrum tilgangi 

samanborið við nýtingu fyrirtækja innan ferðaþjónustu. Geta þessir ólíku hópar (virkjanir og 

ferðaþjónusta) starfað saman og nýtt sömu auðlindina í sátt og samlyndi? Markmið þessa 

verkefnis er að kanna hvort virkjanir og náttúra geti átt samleið er hugsað er til uppbyggingar 

ferðaþjónustu á Íslandi. Við leit að mögulegu svari voru virkjunin Svartsengi í Illahrauni og 

Bláa lónið tekin til athugunar. Fór rannsóknin fram með viðtölum sem og rýni í ljósmyndir af 

svæðinu. Með ljósmyndunum var lítillega athuguð ásýnd mannvirkja svæðisins og hvernig 

þau falla að landslaginu með tilliti til hugmyndafræðinnar um ytra landslag. Einnig var rýnt í 

ýmis fyrirliggjandi gögn varðandi viðfangsefnið og niðurstöður viðtala greindar út frá þeim. 

Hverju getur iðnaður sem byrjaði á jarðborunum skilað af sér til umhverfisins og 

ferðaþjónustunnar?     

Lykilorð: Heilsutengd ferðaþjónusta, áhrif ferðaþjónustumannvirkja á landslag, 

jarðhitavirkjun, Bláa lónið, viðtöl. 
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1.Inngangur  

Frá fornri tíð hafa íbúar landsins sóst eftir auknum lífsgæðum sem felast oftar en ekki í því að 

uppfylla grunnþarfir mannsins sem eru m.a. fæða og skjól frá vosbúð (Kotler, P. og Keller, K., 

2009, bls. 201-202). Ferðaþjónusta og framkvæmdir sem nota orku náttúrunnar í átt til aukinna 

lífsgæða, nýta náttúruauðlindir, með ólík aðalmarkmið að leiðarljósi. Iðnaður eins og 

virkjanaframkvæmdir breyta oft ásýnd landslags á meðan ferðaþjónusta sækist oftar en ekki eftir 

því að kynna sig í umhverfi nær ósnortinnar náttúru. Spurningin er hvort möguleiki sé á því að 

þessar ólíku starfsgreinar geti starfað saman, í návígi við hvor aðra?  

1.2. Markmið og uppbygging ritgerðar 

Hér verður fjallað um hvort hægt sé að sameina þessa tvo atvinnuvegi á jákvæðan hátt þar sem 

báðir aðilar sem og neytendur ganga sáttir frá borði og er Bláa lónið tekið sem dæmi. 

Rannsóknarspurningin hljóðar svo:  

Eiga virkjanir og náttúra samleið með tilliti til uppbyggingar ferðaþjónustu?   

Skoðun á virkjuninni Svartsengi í Illahrauni og Bláa lóninu.   

Verður leitast við að svara spurningunni með rýni í fræðilegt efni sem og notkun 

spurningakönnunar sem gerð verður í formi viðtala. Einnig verður Bláa lónið og umhverfi þess 

athugað út frá ljósmyndum og rýni í hvernig svæðið fellur að landslaginu. Í upphafi ritgerðar mun 

vera farið yfir fræðilegt efni varðandi viðfangsefnið, því næst rýnt í rannsóknaraðferðir, framkvæmd 

og niðurstöður þeirra. Að endingu mun efnið vera dregið saman, niðurstöðum rannsókna komið á 

framfæri og umræðum ýtt af stað, byggðar á útkomu rannsóknarinnar.  
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2. Fræðilegur kafli 

Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar eru upplýsingar sem tengjast fræðilegu samhengi og fróðleik 

varðandi viðfangsefnið. Hugtökin sem eru tvinnuð saman við rannsóknarspurninguna munu vera 

skýrð nánar og hvernig þau skipta efnið máli. Að því búnu verður rýnt nánar í fræðin. Vegna skorts 

á fræðilegu efni varðandi samspil virkjana og náttúru við uppbyggingu ferðaþjónustu mun vera 

imprað á hugtökum líkt og jarðvarmavirkjun, jarðvarmi, auðlindagarður og fleiri hugtökum þess 

efnis. Markmið þess er að kynna þær breytur sem starfa saman í fyrrnefndu samspili og öðlast 

heilsteyptari sýn á viðfangsefni verkefnisins.   

2.1. Hugtök varðandi svör á rannsóknarspurningunni 

Ýmis orð og hugtök verða á veginum í flestum rannsóknum. Til að áframhaldið verði sem 

skilmerkilegast er nauðsynlegt að skilgreina þann fjölda hugtaka sem koma fram í ritgerðinni áður 

en lengra verður haldið. 

2.1.1. Landslag, umhverfi og manngert umhverfi 

Hugtökin Landslag, umhverfi og manngert umhverfi tengjast nánum böndum innan skilgreiningar á 

hugtökum þeirra. Að þeim sökum er möguleiki á auknum skýrleika með því að tengja hugtökin 

saman í stað þess að greina þau hvert fyrir sig. Munu þau því öll vera til umfjöllunar innan sama 

kafla. 

 

Landslagið sem sést í náttúrunni er síbreytilegt, allt eftir því hvar einstaklingar eru að virða það fyrir 

sér. Sérkenni þess myndast ekki eingöngu út frá efnum raunheimsins heldur einnig út frá því 

hvernig fólk upplifir og skynjar umhverfi sitt (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 10). Í 

Evrópska landslagssáttmálanum frá árinu 2000 er eftirfarandi skilgreining á landslagi: „Landscape“ 

means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of 

nature and/or human factors“ (Council of Europe, 2000 a). Sáttmálinn hefur einnig verið 

íslenskaður og er hugtakinu landslag þar lýst sem „svæði sem ber það með sér í skynjun fólks að 

vera til orðið af náttúrunnar hendi og/eða með mannlegri íhlutun“ (Council of Europe, 2000 b).  

 

Athuganir á íslensku landslagi er frekar ung rannsóknargrein, þar sem heildaryfirlit yfir sjónræna 

sérstöðu og óáþreifanleg verðmæti, líkt og tilfinningaleg- og fagurfræðileg gildi þurfa að koma 

saman og mynda ákveðinn ramma utan um fjölbreytilega flóru landsins. Hefur þetta ekki náðst 

fyllilega ennþá, enda er skilgreining innan huglægra atriða vandmeðfarin, (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011, bls. 82). Landslag, þetta heildarútlit ákveðins staðar, er með öðrum 

orðum ákveðið landsvæði sem hefur fengið sitt einkenni frá náttúrulegum öflum, skynjun 
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einstaklinga og hvernig mismunandi atriðum í landslaginu er gefið form. Landslagshugtakið 

stjórnast þar með mikið af andlegri skynjun og mati einstaklinga (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 

2010, bls. 7, 10). Þar sem landslag er eitthvað sem fólk skynjar þá hefur verið erfitt að skilgreina 

hugtakið nákvæmlega en í grunnatriðum er landslag töfrandi staður þar sem náttúran, einkenni 

hennar og hugur mannsins koma saman.  

 

Líkt og sést hefur að ofan er „landslag fjölþætt og margvítt hugtak“ (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 

2010, bls. 7) sem bendir um leið á hvers vegna það er oft á tíðum erfitt að skilgreina hugtakið. 

Landslagshugtakinu er hægt að skipta í tvennt, ytri- og innri heim orðsins. Ytri raunheimur vísar til 

áþreifanlegra þátta sem er náttúrulegur- eða mannlegur rammi utan um líf jarðarbúa. Innri heimur 

vísar til hugarheims einstaklinga þar sem hugtakið myndast mikið til út frá skilningi, skynjun og 

merkingum í hugum fólks (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 7). Þessir tveir ólíku heimar, 

hugur mannsins og náttúran eru þær breytur sem koma saman er hugtakinu landslag er gefin 

merking.   

 

Innan landslagshugtaksins er hugtakið menningarlandslag og merkir það hvert það landslag þar sem 

maðurinn hefur stigið fæti og skilið eftir sig ummerki (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 

31). Hjá Auði Sveinsdóttur (2007, bls. 154) má sjá fullyrðingu þar sem haldið er fram að allt 

landslag sé í raun menningarlandslag þar sem áhrif mannsins séu um alla jarðkringluna, en þó í 

mismiklu mæli. Hér sést hvað mat einstaklinga og greining þeirra á þessu fjölbreytilega hugtaki 

getur verið mismunandi. Höfundur ætlar að halda sig við hugtakið landslag þó skilgreining fyrir 

menningarlandslag gæti einnig átt við.  

 

Hugtakið umhverfi vill stundum fá sömu merkingu og landslag í almennri umræðu samfélagsins. Þó 

að hugtökin fáist við breytur af sama stofni þá eru þau að benda á og túlka sitthvort ástandið.  

Í lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 (Alþingi, 2006) er hugtakinu umhverfi lýst sem 

„samheiti fyrir samfélag, heilbrigði manna, dýr, plöntur, líffræðilega fjölbreytni, jarðveg, 

jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir, menningararfleifð, þ.m.t. byggingarsögulegar og 

fornleifafræðilegar minjar, og landslag og samspil þessara þátta“. Flestar breytur hugtaksins eru því 

áþreifanlegar, fyrir utan hugtakið landslag sem er einn hlekkur í samspili þess sem myndar hið 

eiginlega umhverfi á hverjum stað fyrir sig, samkvæmt lögum nr.105/2006. Með samanburði á 

landslags hugtakinu hér að ofan og þess sem hefur verið minnst á hér má sjá að nokkur munur er á 

hugtökunum landslag og umhverfi. Landslagshugtakið hefur mun öflugri tengingu við hugarheim 

mannsins, skoðanir og upplifun og getur því haft breytilegri merkingu á milli einstaklinga 
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samanborið við hugtakið umhverfi þar sem áþreifanlegir hlutir mynda samfélag þess að mestu leyti 

(Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 7, 10). Virðast þessi tvö hugtök vera orðin nokkuð skýr 

en þá virðist Páll Skúlason (1998, bls. 35) sjá í raun allt umhverfi sem manngert umhverfi þar sem 

hann greinir frá megin mun á náttúru og umhverfi. Hjá Páli er umhverfi í raun breytingin sem 

maðurinn gerir á náttúrunni. Náttúrulegt- eða manngert umhverfi er því ekki til innan hans 

hugarheims þar sem umhverfi myndast er maðurinn umbreytir náttúrunni með tækni. Þá væri hægt 

að spyrja hver sé munurinn á umhverfi Páls og menningarlandslagi, út frá skilgreiningum Þóru 

Ellenar Þórhallsdóttur og fl. (2010, bls. 31) og Auðar Sveinsdóttur (2007, bls. 154), eru þau í 

grunninn séð öll að tala um manngert umhverfi? 

En burtséð frá fyrrnefndum vangaveltum, þá virðist þessi rökhugsaða mynd Páls Skúlasonar (1998, 

bls. 35, 40) á umhverfi falla einstaklega vel innan skilgreiningar annarra á hugtakinu manngert 

umhverfi. Þar er haldið fram að allt umhverfi sé í raun náttúra sem hefur fengið yfirhalningu vegna 

tæknibreytinga, þar sem umhverfi er ætíð myndað af völdum mannsins. Umfang ummyndunar á 

náttúrunni vegna tækni getur þó verið mismikil og því er mögulegt að umhverfi sé að nær öllu leyti 

búið til af mannavöldum og nær ekkert náttúrulegt stendur eftir. Það umhverfi er þá að nær öllu 

leyti ónáttúrulegt og fullkomlega manngert. 

Skilin á milli náttúrulegs umhverfis og þess manngerða eru oft óskýr líkt og komið hefur í ljós hér 

að ofan. Höfundur mun í skoðun sinni á rannsóknarefninu nýta fyrrnefnd hugtök þar sem áhersla 

verður á ytri raunheim innan landslags hugtaksins og skilgreiningar Páls á því sem má skilja sem 

mannlegt umhverfi þegar ljósmyndir af svæðinu eru greindar. Innri hugarheimur landslags er þó 

órjúfanlegur þáttur í öllu því sem tengir skoðun á náttúrunni og hlutum í landslagi þar sem hver 

einstaklingur hefur sjálfstæða hugsun og skoðanir á því sem hann sér. Innri hugarheimur 

landslagshugtaksins er því innan handar þó ekki verið unnið nákvæmlega með hann varðandi 

viðfangsefnið.    

2.1.2. Hönnun 

Í lögum nr. 46/2001 um hönnun er hugtakið skilgreint sem „útlit vöru eða hluta vöru sem ræðst af 

einstökum þáttum eða skreytingu hennar, einkum línum, útlínum, litum, lögun, gerð og/eða efni“. 

Með hönnun er með öðrum orðum átt við útlit hlutar sem getur ráðist af fjölbreytilegum efnisþáttum 

vörunnar, líkt og lögun, efni og lit. Í hugtakinu felst þar af leiðandi ekki tæknileg virkni. Út frá 

þessu er hönnun í öllum þeim hlutum sem maðurinn skapar þar sem það hefur alltaf útlit, hvort sem 

hugsað er til bygginga, húsgagna eða upplýsingabæklinga.  
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Hönnun í landslagi með tilurð manngerðs umhverfis er veigamikið atriði sem hugsað er til 

uppbyggingar í náttúrunni. Í riti menntamálaráðuneytisins (2007, bls. 21, 25), Menningarstefna í 

mannvirkjagerð er lögð rík áhersla á að virða náttúruna og ganga sem minnst á hana. Einnig skal 

leitast eftir því að sjónrænt inngrip falli eins vel og kostur er inn í heildarmynd staðarins við 

uppbyggingu mannvirkja.  

Samspil hönnunar og náttúru hefur áhrif á upplifun einstaklinga sem heimsækja svæðið, hvort hún 

verður jákvæð eða neikvæð er undir samspili þessara tveggja þátta komin (Ferðamálastofa, 2011, 

bls. 10-11). Með hönnun sem tekur tillit til umhverfisins þar sem framkvæmdir eiga sér stað er 

aukinn möguleika á ánægju gesta, aðdráttarafl náttúrunnar skerðist eins lítið og kostur er og 

heildarmynd svæðisins á aukna möguleika á að halda eiginleikum sínum. 

2.1.3. Upplifun 

Fjöldi rannsókna benda á mikilvægi landslags sem er hugsað til upplifunar og vellíðunar 

einstaklinga (Auður Sveinsdóttir, 2007, bls. 154). Upplifun fólks stjórnast að miklu leyti af því 

umhverfi sem það er í hverju sinni og viðmóti þeirra sem eru gestum innan handar á hverjum stað. 

Nær öll ferðaþjónusta hefur það að markmiði innan fyrirtækja að gera það sem í þeirra valdi stendur 

til þess að skapa góða og eftirminnilega upplifun í hugum gesta. Ýmsar breytur þarf að hafa í huga 

til að ýta undir mögulega upplifun gesta, má þar nefna hönnun svæðisins og þjónustuaðstöðu, 

andrúmsloft innan staðarins, þjónustugæði og þjálfun starfsfólks (Smith og Puzkó, 2009, bls. 13). 

Samspil þess sem einstaklingar nema í gegnum öll skynfæri sín myndar heildarupplifun þeirra.   

2.1.4. Jarðvarmi 

Flest allt sem við þekkjum er háð einhverskonar hringrás og það sama má segja um jarðhitann. 

Jarðhiti er þegar vatn (regnvatn eða sjór) smýgur niður í jarðskorpuna þar sem það, oft í bland við 

jarðsjó, kemst að heitu bergi sem er í nálægð við bergkviku jarðarinnar. Við þessa snertingu 

snögghitnar vatnið og berst upp í átt að  yfirborðinu, við það myndast jarðvarmasvæði, líkt og 

Geysis svæðið og Hveravellir. Er þetta hvað virkast á háhitasvæðum þar sem kvika og eldvirkni eru 

ekki mjög langt undir yfirborðinu. Þeim mun heitara sem vatnið er þeim mun fleiri jarðefni (s.s. 

steinefni) leysir það upp og ber með sér á leið sinni ofar í jarðskorpuna. Að þeim sökum er vatnið 

ekki alltaf hæft til tiltekinna afnota, eins og til upphitunar húsa (Orkustofnun, án árs d). Aftur á móti 

getur jarðefnaríkt jarðhitavatn verið gott við hverskonar kvillum mannsins líkt og gigtveiki og 

þrálátum húðsjúkdómum (Ólafur Grímur Björnsson, 2000, bls. 55-58). Til nánari útskýringar er 

ekki úr vegi að skoða mynd Ronald DiPippo (2008, bls. 10) þar sem hann skýrir virkni og líkan af 

hringrás jarðhitans. 



  

[14] 

 

 

  

           Mynd 1: Jarðhiti - hringrás (DiPippo, R., 2008, bls. 10). 

Í punkti A (vinstra megin á mynd) fellur rigningarvatn til jarðar og smýgur ofan í jörðina þar sem 

það kemst í tæri við heitt berg. Gljúpt jarðlag veldur því að lítil fyrirstaða er fyrir vatnið að renna 

eftir heitu berginu, það hitnar frekar og byrjar að rísa úr lóðréttu falli aftur í átt að yfirborðinu, líkt 

og punktur B sýnir. Vökvinn er drifinn af varmaaukningu til að leita uppá við í gegnum punkt C. Á 

leið sinni upp myndast aukinn þrýstingur og vatnið hitnar í misgenginu þar til það nær suðumörkum 

(punktur D) og nær yfirborðinu stuttu síðar í mismunandi formum (punktur E) líkt og formi hvers 

eða heitrar uppsprettu. Fjölbreytileiki steinefna í uppsprettum veltur á því hversu heitt vatnið er áður 

en það kemur uppá yfirborðið og hversu lengi það er undir yfirborðinu við suðumörk áður en það 

kemur upp úr jörðinni.         

2.1.4.1 Jarðvarmi á Íslandi 

Ein mikilvægasta auðlind landsins er jarðhitinn og eru Íslendingar framarlega í nýtingu hans á 

heimsvísu. Frumorkunotkun á jarðhita á Íslandi náði 66% af heildar frumorkunotkun landsins árið 

2009. Er frumorku notkun hans nýtt umtalsvert til rafmagnsframleiðslu og upphitunar húsa. Sýnir 

það glögglega mikilvægi hans hérlendis hvað varðar lífsgæði samfélagsins (Orkustofnun, án árs c). 

Með tilkomu jarðhitans til upphitunar batnaði heilsufar fólks til muna þar sem það dró úr kulda og 

vosbúð (María J. Gunnarsdóttir, 2002, bls. 4). Í dag fer mestur hluti jarðhitaorkunnar til 

húsupphitunar (Orkustofnun, án árs c). 
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2.1.5. Jarðvarmavirkjun 

Jarðvarmavirkjun er sá staður þar sem ýmis tækjabúnaður og mannvirki tengd jarðvarma standa 

saman, á svæði þar sem jarðvarmi er nýttur til raforkuvinnslu úr tilteknu jarðhitakerfi (Ingimar G. 

Haraldsson og Jónas Ketilsson, 2010, bls. 8). 

 

Nefnd um endurskoðun náttúruverndarlaga (2011, bls. 81) telur að líklega hafi ásýndar inngrip hvað 

varðar íslenska náttúru orðið hvað mest síðustu áratugi vegna mannvirkjagerðar á sviði 

orkunýtingar. Þeim fylgja raflínur, borplön, affallslón, vegir sem og slóðar, pípur ofan jarðar og svo 

mætti áfram telja ákveðna fylgifiska uppbyggingar af þessu tagi. Er hér verið að tala um allar 

tegundir virkjana hvort sem notast er við vatnsfall líkt og í Búrfellsvirkjun, straumvatnsvirkjun eins 

og við Sogið eða jarðvarmavirkjun líkt og notast er við í Svartsengisvirkjun í Illahrauni.  

2.1.6. Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem nær yfir alla þá einstaklinga og fyrirtæki sem starfa innan 

einhverra geira tengdum ferðalögum. Má þar nefna ferðaskipuleggjendur, gististaði, leiðsögumenn 

og svo framvegis. Hver sú þjónusta sem fellur innan ferðaþjónusturammans hefur það að helsta 

markmiði að þjónusta fólk í ferðamennsku, eða þá einstaklinga sem ferðast á svæði utan síns 

hversdagsramma (Samgönguráðuneytið, 1996, bls. 17).  

Ýmsir hvatar geta verið til ferðalaga hjá fólki, einn angi þess er aðskilnaðarkennd sem getur skapast 

á milli einstaklinga og daglegs lífs þeirra (t.d. vinna). Hefur það orðið af einum áhrifamiklum hvata 

til ferðalaga manna (Smith og Puzkó, 2009, bls. 69). 

  

Þar sem ferðaþjónusta er metin og nýtt eftir fjölbreytilegum einstaklingum samfélagsins, 

persónulegum áhuga þeirra og skoðunum er ferðaþjónusta ekki nákvæmlega afmörkuð atvinnugrein 

líkt og einstaklingar skilja í almennri merkingu orðanna. Mörk hennar liggja ekki í framleiðslu 

heldur í því hver verslar við ferðaþjónustuna. Hún fer þar af leiðandi þvert á margar atvinnugreinar 

sem stunda viðskipti við ferðamenn (Hagstofa Íslands, 2008, bls. 1-2). 

2.1.7. Heilsutengd ferðaþjónusta 

Þjónusta innan heilsutengdrar ferðaþjónustu er af ýmsum toga og er hver þjónusta með þó nokkrar 

tegundir undirþjónustu (Smith og Puzkó, 2009, bls. 104).  Hvati heilsutengdrar ferðamennsku getur 

verið margbreytilegur milli einstaklinga. Ferðaþjónusta sem tengist heilsu nær yfir vítt svið þar sem 

það spannar allt frá því að ferðast til að leggjast undir áhættusama skurðaðgerð á sjúkrahúsi til þess 

að taka þátt í andlegri ræktun líkt og hugleiðslu (WTW, 2011,  bls. 10). Wellness Tourism 
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Worldwide (WTW) (2011, bls. 11) hefur komið upp fróðlegri yfirlitsmynd sem sýnir fjölbreytileika 

þjónustu og aðbúnaðar innan heilsutengdrar ferðaþjónustu. 

 

                              Mynd 2: Ferðalög með heilsu að leiðarljósi (WTW, 2011, bls. 11). 

Gagnsemi myndarinnar verður greinileg er hún verður nýtt í skoðun á rannsóknarefni ritgerðarinnar. 

 

Því má halda fram að heilsutengd ferðaþjónusta sé sú þjónusta þar sem efling heilsu og vellíðunar 

einstaklinga er höfð að leiðarljósi í hverju því formi sem er í boði á hverjum stað. Fjölbreytileiki 

innan heilsutengdrar ferðaþjónustu er mikill, allt frá sjúkrahúsum til hátíðarsvæða og meðferðir frá 

skurðaðgerðum til jóga hugleiðslu (Smith og Puzkó, 2009, bls. 7).  

 

Guðmundur Björnsson (2001) læknir og stofnandi Saga Spa dregur upp ákveðna mynd af 

heilsutengdri ferðaþjónustu, þar sem samspil heilsumeðferða, ferðaþjónustu og afþreyingar er sýnt 

sem misstórar breytur innan þjónustunnar. Helstu undirþættir að hans mati eru, heilsuböð/-

miðstöðvar, íþróttatengd ferðaþjónusta, útivistarferðaþjónusta, hátæknilækningar og heilsuvörur. 

Þó að mörgum geti fundist það einkennilegt, virðast fáir einstaklingar gera sér fyllilega grein fyrir 

því sem þeir geta öðlast í heimsóknum sínum á heilsutengda áningarstaði. Að þeim sökum er 
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veigamikið atriði að gefa skýra mynd af þjónustunni og hugtakinu í því formi sem það er í boði á 

hverjum stað fyrir sig (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 8).  

2.1.8. Heilsulind (e. Spa)  

Ein líklegustu upptök á hugtakinu spa eða heilsulind samanborið við notkun þess í gegnum tíðina er 

úr latínu og þykir líklegt að upphafsstafir í hverju orði í eftirfarandi setningu: sanitas per aqua sem 

þýðist sem heilsa með vatni, séu uppruni orðins s.p.a., þó aðrir möguleikar hafi einnig komið fram í 

gegnum tíðina [skáletranir gerðar af höfundi] (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 24). Þó að 

íslenska þýðingin á orðinu spa sé heilsulind virðast mörg íslensk fyrirtæki nýta sér erlenda orðið við 

markaðssetningu og þjónustufarmboð sitt. Höfundur mun að þeim sökum halda sig, oftar en ekki 

við orðið spa við gerð ritgerðarinnar.  

Smith, M. og Puczkó, L. (2009, bls. 85) skilgreina hugtakið spa eða heilsulind sem ferðaþjónustu 

þar sem helsta markmiðið er slökun og græðing líkamans. Aðallega með aðstoð vatnstengdra 

meðferða, þar sem m.a. er notast við jarðhitavatn sem er auðugt af steinefnum, kaldara jarðhitavatn 

(ekki eins auðugt af steinefnum) og gufuböð. Þar sem aðaláhersla þjónustunnar er  lækning, 

endurhæfing eða hvíld líkamans.   

Vatnslækningar eða vatnsmeðferðir er sú grunnþjónusta sem evrópskir spa-staðir hafa boðið upp á í 

gegnum tíðina, með áherslu á líkamlega jafnt sem andlega vellíðan og heilsu. Fegrunarmeðferðir 

hafa einungis bæst við fyrrnefnd atriði á síðustu árum og aukið vinsældir sínar dag frá degi. Síðustu 

ár hafa flestir spa staðir farið frá meginskilgreiningu á þjónustu sinni sem var lækning- og andleg 

vellíðan yfir í slökunarmeðferðir. Innan þeirra er enn í dag notast við heitar uppsprettur, sjó, leðju 

og önnur efni rík af náttúrulegum efnasamböndum sem eru talin góð fyrir jafnt líkama og sál og 

virðast vera meira við lýði í Evrópu nútímans. Úrvals spa þjónusta í Bandaríkjunum miðar aftur á 

móti frekar að nuddi og þjónustu á snyrtistofum (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 24-25; WTW, 

2011, bls. 10).  

Vegna innri fjölbreytileika hugtaksins eru þó nokkrir undirflokkar við lýði á nánari útfærslum á spa 

þjónustu eða þjónustu heilsulindar. Þar má nefna,  

Hvera- eða lauga spa (e. thermal spa), meðferð þar sem böðun í heitu og steinefnaríku jarðvatni, 

jarðleirsbakstrar og nudd er í boði, bæði til afslöppunar og til aðstoðar á ákveðnum 

læknisfræðilegum vandamálum.  

Læknisfræðilegt spa (e. medical spa) einbeitir sér að lækningarlegum meðferðum og -forvörnum 

(fyrirbyggjandi meðferðum) gegn veikindum í sérfræðiþjónustu til einstaklinga sem og 
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fagurfræðilegri þjónustu. Á þessu sviði eru auðlindir umhverfisins einnig nýttar (Smith, M. og 

Puczkó, L., 2009, bls. 60, 86) . Hver sem sérkenni mismunandi lækningar spa-a eru þá eiga þau það 

sameiginlegt að vilja efla heilsu og vellíðan einstaklinga sem til þeirra leita (Smith, M. og Puczkó, 

L., 2009, bls. 85). 

2.1.9. Lækningartengd ferðaþjónusta 

Lækningarferðaþjónustu má skilgreina sem ferðalag til áfangastaðar sem býður upp á 

læknisfræðilega meðferð eða sérfræðilegt inngrip að einhverju tagi.  Hefur það verið mismunandi 

milli fræðimanna hvort þeir hafi notað hugtakið heilsutengd ferðamennska yfir alla undirflokka 

hennar og þá einnig lækningartengda ferðamennsku á meðan aðrir hafa aðgreint hana sem meðferð 

sem felur í sér vel skilgreindar læknismeðferðir. Burtséð frá þessu er hægt að skilgreina 

lækningartengda ferðaþjónustu í tvo meginflokka, skurðaðgerðir og læknismeðferðir. Skýr 

aðgreining er á milli fyrrnefndra hugtaka þar sem skurðaðgerðir innihalda eitthvað form uppskurðar 

á meðan læknismeðferðir þýða þátttaka í græðandi meðferðum (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 

101).  

Lækningartengd ferðaþjónusta innan læknismeðferðar má aðgreina frekar frá tegundum 

skurðaðgerða, þó að nokkuð sé sameiginlegt innan þeirra líkt og greining- og eftirlit lækna. Þær 

breytur sem eru m.a. einkennandi innan læknismeðferða eru að þær krefjast oftar en ekki lengri 

dvalar á tilteknum stað eða reglubundinna heimsókna á meðferðarsvæðið. Læknislegar meðferðir 

nýta oftar en ekki náttúrulega kosti staðsetningar sinnar, sem hafa græðandi eiginleika. Lækning af 

þessu tagi getur aftur á móti ekki átt sér stað yfir eina nótt eða helgi líkt og margar skurðaðgerðir, 

athöfnin þarf að vera endurtekin í einhvern tíma og vera undir eftirliti þar sem árangur og önnur 

atriði eru metin (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 103). 

2.1.10. Náttúrutengd ferðaþjónusta 

Náttúrutengd ferðaþjónusta hefur átt auknum vinsældum að fagna síðastliðin ár og er enn í vexti. 

Valentine (1992, bls. 108) lýsir náttúrutengdri ferðþjónustu sem „nature-based tourism is primarily 

concerned with the direct enjoyment of some relatively undisturbed phenomenon of nature“ eða 

ferðamenn innan náttúrutengdrar ferðaþjónustu leitast aðallega eftir að öðlast beina ánægju af 

tiltölulega ósnortnum fyrirbærum náttúrunnar. Þessi nálgun við frískleika náttúrunnar og 

tilbreytingin frá steinsteyptum kössum hversdagsleikans er eitt helsta aðdráttarafl gesta sem vilja 

leita uppi náttúruna. Tenging við náttúruna er aðal aðdráttaraflið fyrir gesti og getur þessi þáttur 

stutt við bæði varðveislu náttúrunnar og störf tengd aðgengi hennar. Megin atriði innan 

náttúrutengdrar ferðaþjónustu er að þjónustan sé með megin áherslu á samblöndun upplifunar og 

náttúru (Newsome o.fl., 2002, bls. 13).  
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2.2. Baðmenning og -ferðamennska   

Sú menning og ferðamennska sem ýtti undir eftirsókn baða og náttúrulinda til jafnt líkamlegrar- og 

andlegrar heilsueflingar hefur verið til frá ómunatíð. Fyrstu rituðu heimildir þess efnis ná allt til 

5000 f.kr. þar sem fyrst er minnst á indversku Ayurveda (ísl. lífsvísindi) meðferðirnar til 

heilsueflingar. Fyrstu heimildir um yfirnáttúrulegt heilunarvatn er síðan 1700 f.kr. og kínverskar 

lækningar sem eru sagðar nýjar og framandi í dag eru með skráðar heimildir frá því 1000 f.kr. Ef 

áfram er haldið í sögunni má sjá ýmsa þjóðflokka og lönd nýta sér baðmenninguna, hvort sem var í 

heitum hverum eða jafnvel í Dauða hafinu (Smith, M. og Puczkó, L., 2009, bls. 21-22; WTW, 2011, 

bls. 8).   

     

Saga heilsuferðamennsku í Evrópu virðist aðallega hafa verið í sjó- og spa (heilsulindar) 

meðferðum. Enda er mikið um heitar og steinefnaríkar uppsprettur og strandlengjur á þessu svæði. 

Rómverjar byggðu upp vönduð böð og heilsulindarstaði víðsvegar um Evrópu. Lögðu einstaklingar 

land undir fót til að heimsækja staðina, leita sér heilsueflingar og ekki síður félagsskapar (Smith, M. 

og Puczkó, L., 2009, bls. 22-30).  

 

Á fyrri öldum var jarðhiti hér á landi aðallega nýttur til baða, þvotta og eldunar. Heimildir eru fyrir 

því að einstaklingar hafi nýtt sér böðin ekki síður sem samkomustað og heilsueflingu en aðstöðu til 

þess að þrífa sig, líkt og einstaklingar á öðrum svæðum. Ísland virðist þó vera einsdæmi hvað varðar 

sundlaugarmenningu landsins. Sundlaugum hefur verið komið upp í kringum skóla, sem voru oftar 

en ekki byggðir nálægt jarðhitasvæðum og hófst þar sundkennsla fyrir skólakrakka. Var þetta talinn 

góður kostur þar sem góður ylur var í vatninu (Orkustofnun, án árs c; María J. Gunnarsdóttir, 2002, 

bls. 3). Í kjölfarið hófst sundlaugamenning Íslendinga og hefur orðið eitt af einkennum landsins í 

augum margra erlendra ferðamanna (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2005, bls. 587). 

2.3. Sérstaða Íslands í augum erlendra ferðamanna 

Ísland vann ferðaverðlaunin hjá The Guardian árið 2012 í flokknum: Besta Evrópska landið (The 

Guardian, 2012). Orð sem hrósa foldinni í norðri má lesa af fréttamiðlum víðsvegar um heiminn og 

öfl landsins metin að verðleikum í augum fjölda erlendra aðila. 

Þessi áhugi á Íslandi sést einnig á þeirri aukningu sem orðið hefur á komu erlendra gesta til 

landsins. Fjölgun erlendra ferðamanna á milli ára er þó nokkur þegar borin eru saman undanfarin ár. 

Árið 2010 komu tæplega 495 þúsund gestir til landsins en árið 2011 sóttu 565 þúsund manns Ísland 

heim. Til viðmiðunar má benda á að árið 2000 komu „einungis“ [gæsalappir höfundar] um 300 

þúsund einstaklingar í heimsókn til Íslands. Ef aukningin helst eins og verið hefur undanfarin ár má 
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búast við um 1 milljón gesta til landsins árið 2020 (Oddný Þóra Óladóttir, 2011, bls. 5 og Oddný 

Þóra Óladóttir, 2012, bls. 3). Ferðaþjónusta er m.a. þess vegna mikilvæg atvinnugrein, hún hefur 

einnig ýtt undir fjölbreyttari atvinnustarfsemi svo ekki sé minnst á auknar gjaldeyristekjur sem af 

atvinnugreininni hlýst (Iðnaðarráðuneytið, 2008, bls. 5). En framtíðin ein mun leiða í ljós hvort 

landið og íbúar þess séu reiðubúin til að taka á móti um 1 milljón gesta árlega, hvað varðar pláss, 

bolmagn og þolmörk. 

2.3.1. Jarðhitatengd ferðamennska á Íslandi 

Jarðhita- og eldfjallatengd ferðaþjónusta er líkt og nafnið gefur til kynna, sú ferðaþjónusta sem 

byggir á jarðhitasvæðum, þar sem jarðvarmi er undir yfirborðinu. Má þar nefna hveri, hraun, 

eldfjöll og svo mætti áfram telja. Þó að jarðsöguleg ferðaþjónusta sé enn á barnskónum hérlendis 

býður hún sums staðar upp á náttúruferðir þar sem jarðsögulegt landlag er í aðalhlutverki (Erfurt-

Cooper, P. og Cooper, M., 2010, bls. 210). Fjöldi jarðhitasvæða er á Íslandi og virðist þessi kraftur 

jarðar og umhverfi hans vera vinsæll meðal ferðamanna. Geysissvæðið, Vestmannaeyjar og Surtsey 

ná áhuga gesta er hugsað er til jarðhitatengdrar ferðaþjónustu. Reykjanesskagi virðist þó alls ekki 

falla í skuggann af öðrum jarðhitasvæðum með náttúrulegum breytileika (Erfurt-Cooper, P. og 

Cooper, M., 2010, bls. 211-218).  

Árið 2012 hóf Landvernd í samstarfi við fleiri aðila að bjóða upp á ferðamennsku á háhitasvæðum 

Íslands. Er það hluti af tveggja ára verkefni sem heitir Sjálfbær ferðamennska og náttúruvernd á 

háhitasvæðum og er hugsað til verndunar á jarðhita og því fjölbreytilega lífs og litar sem býr þar í 

jörðu. Markmið jarðhitaverkefnisins Landverndar er að vernda þessa náttúru en um leið að byggja 

upp sjálfbæra ferðamennsku á fyrrnefndum svæðum. Leitast er eftir að ná markmiðunum með 

fræðslu, auknum upplýsingum til ferðamanna varðandi öryggi sitt  og umgengni á svæðunum, sem 

og að auka möguleika á heimsóknum á fáfarnari jarðhitasvæðum. Innan verkþátta verkefnisins er 

m.a. boðið uppá gönguferðir með leiðsögn um ákveðin háhitasvæði landsins (Landvernd, án árs).  

Ferðafélag Íslands og fleiri ferðaþjónustuaðilar hafa einnig nýtt sér jarðhitann og náttúruna sem 

skapast umhverfis hann í sínar ferðir (Ferðafélag Íslands, 2012). Virðist þetta umhverfi vera 

áhugavert jafnt í augum erlendra sem og innlendra einstaklinga.  

2.3.2. Jarðvarmi á Reykjanesi 

Vottur af hinum mikla krafti jarðar rís úr sæ víðs vegar á Íslandi en þó eftir ákveðinni reglu sem 

fylgir því svæði þar sem Ameríku- og Evrasíuflekinn koma saman eða komu saman á öðrum 

jarðartíma. Reykjanesið er þar á meðal og er mikill kraftur þar kraumandi undir fótum manna. Þessi 

skil eru einnig merkileg að því leiti að þau eru ekki hornrétt á rekstefnu flekanna. Það þykir sérstakt 
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en hvað er hægt að segja, jörðin kemur fram með ýmis kraftaverk. Að þeim sökum er því haldið 

fram að nú á tímum sé Reykjaneshryggurinn ein áhugaverðustu plötuskil í heiminum. Annað atriði 

gerir Reykjaneshrygginn einstakan en það er að þetta er eini staður jarðar þar sem hægt er að skoða 

Atlandshafshrygginn ofansjávar (Ármann Höskuldsson og Einar Kjartansson, 2004, bls. 3; DiPippo, 

R.,2008, bls. 8-9; María J. Gunnarsdóttir, 2002, bls. 4; Jón Jónsson, 1984, bls. 53-54). 

 

          Mynd 3: Gosbeltið á Reykjanesskaga og Reykjaneshrygg (JJ & GóI, 1984, bls. 53). 

Jarðhitakerfi hryggjarins er uppfullt af jarðsjó sem nær suðumarki er hann kemst yfir 300°C og er 

svæðið eitt af heitustu jarðhitasvæðum sem nýtt eru hérlendis (Orkustofnun, án árs b; Kristján 

Sæmundsson, án árs). Orkan frá honum kemur meðal annars fram sem blaut gufa sem hægt er að 

nýta til orkuöflunar. Blaut gufa er sambland af jarðsjó og jarðhitagufu. Gufuna er hægt að nýta til 

orkuframleiðslu en hana verður að skilja frá jarðsjónum með gufuskilju. Báðar virkjanirnar á 

Suðurnesjum, Svartsengi og Reykjanesvirkjun nýta gufu til raforkuframleiðslu. Svartsengi notast 

við þessa blautu gufu til að framleiða raforku og einnig til að hita grunnvatn fyrir hitaveitu og 

neysluvatn, þess vegna er hægt að ná sér í soðið vatn beint úr krananum á þessu svæði 

(Landsvirkjun, án árs; HS Orka, án árs a; Bláa lónið, án árs a).  

2.4. Rannsóknarsvæðið 

Rannsóknarsvæði ritgerðarinnar er staðsett í Illahrauni á Suðurnesjum, nánar tiltekið í 

Gullbringusýslu (Gísli Brynjólfsson, 1984, bls. 9-10; Loftmyndir ehf., án árs). Á uppbyggingunni 

sem hefur orðið í þessari þyrpingu í Illahrauni (mynd 4) sést að mikill jarðvarmi kraumar undir 

köldu hrauninu. 
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                                        Mynd 4: Rannsóknarsvæðið, Bláa lónið og virkjunin (til hægra á mynd) (Loftmyndir, án árs). 

Jarðhitasvæðið hefur þann náttúrulega fjölbreytileika sem finnst á jarðhitasvæðum almennt fyrir 

utan sjálft Bláa lónið og vekur áhuga gesta sem leita svæðið uppi til skoðunar. Fræðslan sem er í 

boði á svæði Illahrauns virðist vera þáttur í að styrkja staðinn í augum ferðamanna þar sem Gjáin, 

ferðamiðstöð segir frá landfræðilegri sögu svæðisins og að því búnu geta gestir skoðað Bláa lónið 

með öllum sínum skynfærum (Erfurt-Cooper, P. og Cooper, M., 2010, bls. 211-218). 

 

Hægt er að tengja nokkrar utanaðkomandi ferðaþjónustur við framkvæmdir HS orku þar sem þær 

notast að einhverju leyti við þá uppbyggingu sem hlaust af framkvæmdum hjá fyrirtækinu.  

Ferðaþjónustufyrirtækið Fjórhjólaævintýri býður t.d. upp á ýmiskonar ævintýraferðir og nýtir hluta 

vegaslóða sem HS Orka lét gera vegna virkjunarinnar, í fjórhjólaferðir sínar (Jakob Sigurðsson 

munnleg heimild, 29. október 2012).  

 

Keflavíkurflugvöllur, völlurinn sem tengir Íslendinga hvað mest við önnur lönd og erlenda 

ferðamenn er staðsettur á Suðurnesjum eða í 23,8 km fjarlægð frá Bláa Lóninu (Forsætisráðuneytið, 

2010, bls. 3). Skipar hann veigamikinn sess í þeim fjölda gesta sem leið eiga um svæði Suðurnesja.
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2.4.1. Auðlindagarður  

HS Orka nefnir svæðið við og í kringum virkjunina Svartsengi Auðlindagarð. Albert Albertsson 

(2009, bls. 3) skilgreinir hugtakið auðlindagarð sem „fjölþætta samnýtingu eðlisólíkra auðlinda,  

hlutbundinna og óhlutbundinna“. Er svæðið í Illahrauni uppfullt af auðlindum sem hægt er að nýta á 

fjölbreytilega vegu. Albert Albertsson (2009, bls. 4-5) segir auðlindir innan auðlindagarðsins í 

Svartsengi vera, í hans orðum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í auðlindagarðinum er einnig áhersla á sjálfbæra þróun sem byggð er á skilgreiningu Brundtlands 

skýrslunnar á sjálfbærri þróun. Út frá þeim þáttum hefur starfsemi garðsins þrjú meginatriði, „aukna 

hagsæld, jákvæða og markvissa samfélagsþróun og varfærni í umgengni við móður jörð“ (Albert 

Albertsson, 2009, bls. 18). Innan Brundtlands skýrslunnar, Our Common Future er hvatt til 

endurnýtanlegrar orku þar sem með því megi draga úr gróðurhúsaáhrifum á gufuhvolf jarðar og ýta 

undir sjálfbærni (Albert Albertsson, 2009, bls. 17).  

1) raforkuframleiðsla,  

2) hitaveita,  

3) “vatnsveita”,  

4) Eldborg: a) fræðsluferðamennska,  b) “skólafræðsla”, c) ráðstefnuhald,  

5) Bláalónið: a) Baðstaður um 410.000 gestir árlega (2012), b) “Sjúkrahús”: húðsjúkdómar, R&D

            c) “Sjúkrahótel”, d) Rannsóknar og þróunarsetur: vinnsla “húðkíslar”,   

                           líftækniiðnaður (þörungarækt/bakteríurækt),  

6) CRI [Carbon Recycling International nýtir CO2 frá virkjuninni og færir yfir í vistvænt metanól 

  eða eldsneyti fyrir bíla – útskýring höfundar]. 

7) ORF [Orf líftækni hf., er líftæknifyrirtæki sem framleiðir prótein til læknisfræðirannsókna 

     víðsvegar um heiminn og í snyrtivörur – útskýring höfundar]. 

8) Sértækar rannsóknir sbr. Tæringarrannsóknir, vinnsla kíslar, þörungarækt o.fl. 

9) Þróun sérstakra tækja og verklags sbr: hreinsiborbúnaður, holutappi, holutoppsstjórnloki, 

      “Total Wellhead Concept”, DMM-Dynamic Maintenance Management System, ofl.   

10) Mannauður; sérhæfðir rekstrar og viðhalds-menn  

11) Innra skipulag orkuversins: vegir, verkstæði o.fl.  

12) Nálægð við Keflavíkurflugvöll,  

13) Nálægð við Suðurnesjabæi og höfuðborgina, hafnir o.fl.  

14) Hnattstaða og saga Íslands,  

15) Hrein náttúra/umhverfi 
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2.4.2. Upphaf nýs landslags í Illahrauni 

Samspil iðnaðarframkvæmda, ferðaþjónustu og landslags eru mörg í veröldinni en samþætting 

þessara þátta er vandasamt verk svo vel eigi til að takast. Uppbygging með samspili fyrrnefndra 

atriða hefur orðið í Illahrauni á Reykjanesi.  

 

Jarðhitasvæði  sem fólk byrjaði að nýta til brauðbaksturs fyrr á öldum fékk nýtt hlutverk árið 1971. 

Það ár hóf Sveitarstjórn Grindavíkur rannsóknir með jarðborunum í Illahrauni, vestan megin við 

Svartsengi. Hitaveita Suðurnesja var síðar stofnuð árið 1974 og tóku öll sveitarfélög Suðurnesja þátt 

í stofnun hennar sem og ríkið vegna Keflavíkurflugvallar. Út frá bráðabirgða gufuaflsstöð sem 

komið var upp í nóvember 1976 hóf að myndast heitt uppistöðulón með jarðsjó þar sem hann var 

leiddur úr borholunum. Kísilleirinn sem fylgdi 80-100°C heitu affallsvatninu frá virkjuninni 

myndaði þétt lag yfir jarðveginn. Að þeim sökum smýgur sjórinn ekki beint niður í hraunið heldur 

safnast upp í það sem við þekkjum betur í dag sem Bláa lónið (Bláa lónið, án árs a; Bláalónsnefnd, 

1996, bls. 9; Gísli Brynjólfsson, 1984, bls. 48-49; HS Orka hf., án árs a; Jón Jónsson, 1984, bls. 63).  

Um árið 1980 byrjuðu einstaklingar að nýta sér ljósbláa affallsvatnið og dýfa sér í yl þess. Virtist 

fólki með gigt, sóríasis og önnur húðóþægindi líða betur eftir að hafa stundað böð í lóninu svo ekki 

sé talað um aðra sem nutu staðarins. 

 

                            Mynd 5: Hitaveita Suðurnesja og Bláa lónið (J.K.S., 1983, bls. 49).                                                                           

Árið 1985 var gerð athugun á því hvort reglubundnar ferðir til samverustunda með jarðvatninu og 

því lífi sem þar býr, hefði einhver áhrif á líðan fólks með sóríasis. Kom í ljós að fyrrnefndur 

verknaður jók vellíðan fólksins og að böð í lóninu í bland við ljósameðferð er áhrifarík leið til 

bættrar líðanar einstaklinga með sóríasis (Bláalónsnefnd, 1996, bls. 10 og 26). Árið 1990 var fjöldi 

gesta í Bláa Lónið á milli 50 – 60 þúsund manns (Bláalónsnefnd, 1996, bls. 10 og 23). Þessi mikli 

áhugi fólks sýndi að komið væri nýtt tækifæri til aukinnar atvinnusköpunar og uppbyggingar á 
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svæðinu og í júní árið 1992 tók Íslenska heilsufélagið hf. og Grindavíkurbær sig saman og stofnuðu 

Heilsufélagið Bláa lónið hf. Á aðalfundi félagsins árið 1995 var nafni félagsins breytt í það sem það 

þekkist í dag, Bláa lónið hf. (Bláalónsnefnd, 1996, bls. 22). 

2.4.3. Bláa lón nútímans 

Bláa lónið skipar veigamikið hlutverk í aðdráttarafli og ferðaþjónustu á Íslandi í dag, gestatölur 

lónsins árið 2012 námu 585 þúsund manns og af þeim voru 275 þúsund sem komu yfir sumarið, í 

júní, júlí og ágúst. Um 250 einstaklingar starfa nú hjá Bláa lóninu og munu rúmlega 300 

einstaklingar starfa á svæðinu í sumar (Bláa lónið, 2013). Bláa lónið hefur einnig dregið Bláfánann 

að húni síðan árið 2003 en Bláfáninn er alþjóðlegt umhverfismerki sem hvetur til verndar hafna og 

baðsvæða sem og eflingu gæða og þjónustu á fyrrnefndum stöðum. Í dag er Bláfáninn orðinn ein 

útbreiddasta viðurkenningin af þessu tagi í veröldinni (Landvernd, 2012).  

 

Komið hefur í ljós að mikill áhugi er fyrir heimsókn á svæðið í Illahrauni, hvort sem það er til 

heilsueflingar, slökunar eða skemmtunar, náttúrulegs fjölbreytileika eða alls þessa í bland við hvort 

annað. Lónið er uppfullt af náttúrulegum efnum sem eru jákvæð fyrir húðina sem og undir berum 

himni þar sem sálin fær sína næringu í gegnum landslagið og hreint loftið (Kristján Pálsson, án árs, 

bls. 30; Bláa lónið, án árs a).  

 

Sumarið 2011 var gerð athugun meðal erlendra ferðamanna á Íslandi. Sú könnun leiddi meðal 

annars í ljós að 70,5 % gesta sem greiddu fyrir afþreyingu í ferð sinni fóru á sundstaði eða í 

náttúruböð. Þessari spurningu svöruðu 2.350 einstaklingar. Í sömu könnun var borin upp sú 

spurning hvað fólki þætti minnisstæðast úr ferð sinni um landið. Nefna mátti að hámarki þrjú atriði 

og var Bláa lónið í öðru sæti vinsældalistans með 19,6% atkvæða, á eftir náttúru/landslagi sem var 

með 31 % (Markaðs- og miðlunarrannsóknir, 2012, bls. 48 og 104).  

 

Vinsældir og ánægja í garð lónsins koma einnig fram í verðlaunum og lofi sem það hefur fengið 

víðsvegar að. Var Bláa lónið fyrst íslenskra fyrirtækja til að fá afhent Hvatningarverðlaun 

Ferðamálaráðs í heilsutengdri ferðaþjónustu árið 2001 (Sturla Böðvarsson, 2001). Síðan þá hefur 

aukist þekking og þjónusta í mannauði staðarins og fleiri viðurkenningar litið dagsins ljós hjá 

fyrirtækinu (Bláa lónið, án árs e). Sem dæmi má nefna tilnefningu tímaritsins National Geographic 

þar sem það metur Bláa lónið sem eitt af undrum veraldar. Meðal annarra viðurkenninga má nefna 

tvenn verðlaun fyrir framúrskarandi þjónustu frá einum vinsælasta ferðavef heims, Tripadvisor 

(Bláa lónið, án árs e; Bláa lónið, án árs b). Viðurkenningar þeirra eru metnar út frá viðbrögðum 



  

[26] 

 

gesta sem hafa á ferðalögum sínum heimsótt staði og gefið þeim síðan einkunn í gegnum 

ferðavefinn. 

 

Hið heimsþekkta lón inniheldur um sex milljónir lítra af jarðsjó sem er fullur af lífi náttúrulegs 

kísils, steinefna, þörunga, magnesíum, kalsíum og fleiri náttúrulegra efna. Vegna stöðugs streymis 

frá affallinu í Svartsengi endurnýjast jarðsjór Bláa lónsins á 40 klukkustunda fresti. Þessi 

umhverfisvæna lausn sem fær þessa miklu aðstoð frá náttúrunni sér til þess að ekki þarf að nota klór 

eða önnur óæskileg efni í lónið. Það sanna reglubundnar athuganir á sýnum úr lóninu en þar sést að 

engar óæskilegar lífverur geta lifað þar (Bláa lónið, án árs a).  

2.4.3.1. Þjónusta í boði 

Eitt helsta fyrirtækið á Íslandi sem nýtir jarðhitavatn til lækninga er Bláa lónið hf. Var það stofnað 

árið 1992 og er meginmarkmið stofnunarinnar að vera í forystu um uppbyggingu heilsutengdrar 

ferðaþjónustu á Íslandi. Öll starfsemin byggir á sérkennum og eiginleikum jarðsjávarins undir 

Reykjanesi sem inniheldur steinefni, kísil og þörunga. Nálægð við jarðhitavirkjunina og einstakt 

umhverfið í Illahrauni ýtir einnig undir sérkenni staðarins (Bláalónsnefnd, 1996). Ýmis þjónusta er í 

boði hjá fyrirtækinu, má þar m.a. nefna húðvörulínuna Blue lagoon, heilsumeðferðir, veitingahús og 

gönguferðir. Kísilútfellingar í Bláa lóninu eru dýrmætt hráefni við framleiðslu snyrtivara en einnig 

notaðar til að hreinsa burt dauða húð og exemskánir. Þessi auðugi jarðsjór er þáttur vistkerfis sem 

skapaðist við samspil virkjanaframkvæmda og náttúrunnar (Bláa lónið, án árs b). Bláa lónið nýtir 

þessa auðlind jarðsjávarins í flest alla sína þjónustu þ.á.m. læknar í lækningarlind lónsins. 

2.4.3.1.1. Lækningalind 

Lækningarlind hefur verið komið upp fyrir einstaklinga sem leita sér aðstoðar hjá Bláa lóninu og 

auðlindum þess vegna húðsjúkdómarins sóríasis. Staðurinn er einn sinnar tegundar innan 

húðlækningastöðva þar sem lindin hefur það forgangshlutverk að rannsaka og veita meðferð á 

sóríasis. Dvalargestir njóta umsjónar húðlækna og hjúkrunarfræðinga á staðnum. Meðferðin miðast 

mikið við jarðsjó, UVB ljósaböð og krem sem þróuð hafa verið á svæðinu (Bláa lónið, án árs c). 

Hafa einstaklingar víðs vegar að úr heiminum komið til að nýta sér bæði jarð- og mannauðs 

auðlindir staðarins.  

2.4.3.1.2. Spa 

Innan fjölbreytilegra þjónustumöguleika hjá Bláa lóninu er boðið uppá slökun og 

afslöppunarmeðferðir á staðnum. Ýmiskonar spa-pakkar eru á boðstólnum hvort sem hugsað er til 

upplifunar spa-meðferða, dekurs eða rómantísks spa fyrir pör (Bláa lónið, án árs b). Líklegt er að 



  

[27] 

 

markmið hvers spa-pakka sé að ýta undir aukna upplifun gesta og bjóða þjónustu í fjölbreytilegu 

formi.   

2.4.3.1.3. Gönguferðir  

Ýmsir flokkar eru innan náttúrutengdrar ferðaþjónustu, hún er þó aðallega að ryðja sér rúms í 

umhverfi Bláa lónsins í gegnum baðferðir í lónið og gönguferðir. Bláa lónið býður uppá fræðslu- og 

upplifunarferðir í og við Bláa lónið. Þar stíga leikarar og leiðsögumenn á stokk í um 40 mínútur og 

greina frá sögu lónsins. Ferðin er skipulögð með það að leiðarljósi að skoðunarferðin henti jafnt 

ungum sem öldnum (Bláa lónið, án árs d).   

 

Leiðsögumaðurinn Rannveig Garðarsdóttir hefur verið ráðin á vegum HS Orku, síðastliðin sumur til 

þess að bjóða gestum upp á gönguferðir með fræðslu um viðkvæmt svæði auðlindagarðsins (HS 

orka, án árs c). Þar skipta upplýsingar jafnt og ánægja máli er viðkvæm náttúran er skoðuð 

(Valentine, 1992, bls. 114). Smith, M. og Puczkó, L. (2009, bls. 113-114) halda því fram að lónið 

veiti eina stærstu upplifunina innan norrænna spa-staða þar sem sérstaða íslenskrar vatnsmeðferðar 

liggi í nálægð við náttúruleg jarðvökvasvæði og –leiðslur. 

 

Hér hefur verið imprað á nauðsynlegum upplýsingum og helstu hugtökum varðandi viðfangsefnið, 

staðsetningu rannsóknarsvæðis og grunnbreytur mögulegs samspils virkjana og náttúru sem 

rannsóknin hefur til athugunar. Í beinu framhaldi munu rannsóknaraðferðir verkefnisins vera teknar 

fyrir og notagildi og eðli þeirra útskýrt.    
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3. Rannsóknaraðferðin 

Að svo komnu máli er vert að koma á framfæri þeim rannsóknaraðferðum sem nýttar voru til að 

komast nær svari á rannsóknarspurningu ritgerðarinnar; Eiga virkjanir og náttúra samleið með tilliti 

til uppbyggingar ferðaþjónustu? Skoðun á virkjuninni Svartsengi í Illahrauni og Bláa lóninu. Gerð 

verður grein fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem notast var við, hvernig undirbúningur þeirra fór 

fram og að lokum gert grein fyrir gagnaöflun og úrvinnslu athuganna.  

3.1. Aðferðafræðin 

Í leitinni eftir sem skýrastri mynd viðfangsefnisins var ákveðið að nálgast efnið út frá mismunandi 

aðferðum (ljósmyndagreining, viðtöl). Vert er að benda á að viðtöl voru tekin við sérfræðinga 

varðandi viðfangsefnið. Innan þess ferils var hafist handa við að beita Delphiaðferð en síðar kom í 

ljós að það var ekki gerlegt við alla sex viðmælendur rannsóknarinnar og því var haldið sig við 

venjubundin viðtöl. Rannsóknin fór fram með skoðun á fyrirliggjandi gögnum sem og 

upprunalegum gögnum sem höfundur aflaði í skoðun sinni á efninu. Hér mun vera gerð betur grein 

fyrir þeim og notkun þeirra í rannsókninni.  

3.1.1. Undirbúningur og aðferðir 

Ákveðið var að nálgast viðfangsefnið út frá eigindlegum sem og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Megindlegar aðferðir eru til staðar í fyrirliggjandi gögnum um svæðið. 

Mismuni þessara aðferða má lýsa sem annars vegar að megindleg aðferð er nýtt þar sem söfnun og 

rannsókn á tölulegum gögnum er unnin og hins vegar eigindleg aðferð þar sem gögn og upplýsingar 

eru ekki í tölulegu formi (Finn, M. og fl., 2000, bls. 8). Megindleg aðferðafræði félagsvísindanna 

birtist í staðreyndahyggju sem kom fram á 19. öld,  þar sem sannleika félagsvísindanna var leitað 

með vísindalegum aðferðum. Eigindleg nálgun felst aftur á móti í því að rannsakandi nálgast 

rannsóknarefni sitt í eigin veruleika og hugarheimi þeirra sem verið er að rannsaka. Þar sem 

hlustun, tillitsemi og eftirtekt eru oftast veigamestu atriði rannsóknar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 219-220). Eigindleg nálgun byggir á persónulegum og eðlilegum samskiptum, flæðandi 

hönnun, fræðileg gögn eru byggð á orðum í stað tölulegra upplýsinga og að lokum leiðir rannsóknin 

af sér fræðilega kenningu (Finn, M. og fl., 2000, bls. 8). Munu eigindlegar upplýsingar koma fram 

með viðtölum í verkefninu en megindlegar upplýsingar liggja að mestu fyrir innan fyrirliggjandi 

gagna viðfangsefnisins. 
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3.1.1.1. Fyrirliggjandi gögn 

Með fyrirliggjandi gögnum (e. secondary data) er átt við efni sem hefur nú þegar verið sett fram og 

var ekki búið til með það að markmiði að svara rannsóknarspurningu þessa verkefnis. Það er að 

segja, þetta eru gögn sem voru til áður en farið var í vinnu ritgerðarinnar (Long, J., 2010, bls. 31). 

Fyrirliggjandi gögnum var aflað frá fyrirtækjum tengdum verkefninu, í formi glæra (e. power point) 

sem fengust er tekin voru viðtöl við sérfræðinga um rannsóknarefni ritgerðarinnar. Einnig fengust 

þau með heimildarannsókn þar sem rýni í ákveðnar bækur og annað fræðilegt efni tengt 

viðfangsefninu fór fram, því hefur verið lýst að mestu leyti í fræðilegum kafla ritgerðarinnar.   

Ekki tókst að finna sambærilegt dæmi um samspil virkjana og ferðaþjónustu líkt og í tilviki 

virkjunarinnar Svartsengis og Bláa lónsins í fræðigreinum. Að þeim sökum var ekki mögulegt að 

gera samanburðarrannsókn og reyndist erfitt að finna fræðilega úttekt á slíku samspili. Höfundi 

finnst því ólíklegt að sambærilegt samhengi á milli gufuaflsvirkjunar og nýtingu á hrati (Bláa lónið) 

hennar sé við lýði nokkurn staðar í heiminum nema á Íslandi, nánar tiltekið á Reykjanesi, þó alger 

fullyrðing sé ekki til staðar. Byggir hann þessa hugmynd á þeirri staðreynd að hvar sem leitað var, 

lesið, spurst fyrir og rýnt, fannst ekkert sambærilegt viðfangsefni.  

3.1.1.2. Upprunaleg gögn 

Talað er um hugtakið upprunaleg gögn (e. primary data) þegar efni er safnað sérstaklega varðandi 

verkefni sem unnið er að í það skipti (Long, J., 2010, bls. 31). Ákveðið var að nýta mismunandi 

form nálgana til að auka sýn á efni rannsóknarinnar. Teknar voru fyrir tvær tegundir aðferða til 

öflunar frumgagna, viðtöl og notkun ljósmynda til rýni á áhrif manngerðs umhverfis á landslag 

svæðisins. 

3.1.1.2.1. Viðtalsaðferð  

Spurningarnar voru gerðar út frá hugmyndinni um opin viðtöl þar sem aukin áhersla var á frelsi 

viðmælanda um að greina frá öðru fræðilegu efni varðandi rannsóknarspurninguna og umhverfi 

hennar eftir að rannsakandi hafði velt fram átta opnum spurningum. Þegar átt er við opnar 

spurningar er talað um spurningar sem viðmælandi getur svarað með þeim orðum sem hann kýs að 

beita og svarar spurningunum þannig eftir sinni bestu getu (Long, J., 2010, bls. 59). Einnig fengu 

nokkrir viðmælenda aukaspurningar varðandi sérsvið þeirra og upplýsingar sem gætu gagnast 

rannsókninni. Markmið viðtalsaðferðarinnar er að ná traustri fræðilegri skoðun varðandi 

viðfangsefnið frá hópi sérfræðinga. Var aðferðin nýtt í verkefnið til athugunar á því hvað 

fræðimönnum finnst um samþættingu virkjunarinnar Svartengis og Bláa lónsins þegar kemur að 
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ásýnd í landslagi, ferðaþjónustu, gæðum auðlindar, náttúrutengdri ferðaþjónustu og mögulegri 

framtíð ferðaþjónustu á svæðinu. 

Í upphafi verkefnisins var áætlað að vinna með viðtöl með Delphi aðferð þar sem unnið er með álit 

fræðimanna sem eru tengdir rannsóknarefninu á einhvern hátt og náð tali af þeim nokkrum sinnum 

á vinnuferli verkefnisins. Markmið aðferðarinnar er að ná traustri fræðilegri skoðun varðandi 

viðfangsefnið frá hópi sérfræðinga (Dalkey, N. og Helmer, O., 1963, bls. 458). Ekki reyndist þó 

gerlegt er leið á vinnuferlið að beita aðferðinni meðal allra viðmælendanna og er því notast við 

venjubundin viðtöl og viðtalsaðferðir innan ritgerðarinnar. Þeir viðmælendur sem hægt var að ná 

tali af reglulega í gegnum rannsóknina færðu höfundi dýpri skilning á samspili 

rannsóknarsvæðisins.  

 

Þó að ekki sé hægt að alhæfa varðandi ákveðna hluti út frá viðtalsaðferðinni er hægt að dýpka 

skilning á viðfangsefninu. Með fyrrnefndri aðferð leitaðist höfundur eftir því að kynnast 

viðfangsefninu frekar og öðlast þar með betri grunn til rýnis á því til að geta dregið fram möguleg 

svör á rannsóknarspurningu ritgerðarinnar.  

Rannsóknarspurning verkefnisins var látin fylgja spurningunum í viðtölunum, til áminningar um 

áherslur athugunarinnar og ástæðu viðtalanna. Til upprifjunar er rannsóknarspurningin: Eiga 

virkjanir og náttúra samleið með tilliti til uppbyggingar ferðaþjónustu? Skoðun á virkjuninni í 

Illahrauni og Bláa lóninu. 
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Upphafsspurningar í viðtali sem fylgdu rannsóknarspurningunni voru : 

 

           Mynd 6: Spurningar innan viðtala (mynd í eigu höfundar). 

Sérfræðingarnir voru valdir viðmælendur út frá mismunandi stofnunum og fyrirtækjum sem tengjast 

svæðinu hvað varðar uppbyggingu, auðlindanotkun og ferðaþjónustu. Reynt var að ná á 

viðmælendunum um leið og endanleg ákvörðun var tekin hvað varðaði ákjósanlegustu viðmælendur 

verkefnisins. Fyrsta viðtalið var tekið laugardaginn 23. mars 2013. Viðtöl og önnur samskipti í 

gegnum síma eða  tölvupóst fóru fram á tímabilinu 21. mars 2013 til 19. apríl 2013. 

Viðmælendurnir voru: Albert Albertsson aðstoðarforstjóri HS Orku, Eggert Sólberg Jónsson 

verkefnastjóri Reykjanes Geopark, Gréta Björg Blængsdóttir innkaupa- og vörustjóri Reykjavík 

Excursions, Magnea Guðmundsdóttir kynningarstjóri Bláa lónsins, Þorsteinn Gunnarsson 

upplýsinga- og þróunarfulltrúi Grindavíkur og Þuríður H. Aradóttur verkefnastjóri Markaðsstofu 

Reykjaness.  

http://visitreykjanes.is/
http://visitreykjanes.is/
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          Mynd 7: Viðmælendur viðtala (mynd í eigu höfundar). 

Viðtölin fóru að mestu fram í því formi þar sem blandað var saman opnum- og hálfopnum 

spurningum. Þar sem ákveðnar spurningar voru bornar fram og ræddar í viðtalinu. Form og 

spurningar opinna og hálfopinna viðtala gefa meira svigrúm til persónulegrar umræðu og svara 

viðmælenda samanborið við lokuð viðtöl (Finn, M. og fl., 2000, bls. 73-76). Með blöndun á 

hálfopnu og opnu viðtali var leitast eftir að ná fram persónulegum svörum út frá  fyrirfram 

ákveðnum hálfopnum spurningum. Að því loknu var vonast eftir að fara nánar inn í form opinna 

viðtala þar sem önnur upplýsing varðandi verkefnið kom á yfirborðið, og þá mismunandi eftir því 

hver viðmælandinn og hans sérsvið var hverju sinni. Aðalhlutverk höfundar var á þeim tíma að 

opna fyrir ákveðna umræðu, velta fram spurningum og að því búnu einbeita sér að því að veita 

viðmælenda fullkomna athygli bæði í gegnum hlustun og athugun (e. observation). Með þessu 

fylgdist spyrjandi með viðbrögðum viðmælanda við spurningum og gat þar af leiðandi bætt við 

fleiri spurningum eða útskýringum miðað við viðbrögð viðmælanda. Veitir sú athygli aukna 

upplýsingu og skilning á viðfangsefninu (Finn, M. og fl., 2000, bls. 75; Long, J., 2010, bls. 90-91). 

Hjálpartækin sem nýtt voru við framkvæmd viðtalanna var upptökutækið Raddupptaka [skáletrun 

höfundar] sem er innbyggt í síma höfundar, rannsóknarspurningin og spurningar á rituðu formi sem 

og autt blað og skriffæri.  

Vert er að taka fram að ekki reyndist mögulegt að hitta Þorstein Gunnarsson né Magneu 

Guðmundsdóttur. Samskipti á milli höfundar og Magneu fóru fram í gegnum tölvupósta og síðar 

var viðtalið tekin í gegnum símaviðtal. Eftir samskipti við Þorstein í gegnum síma voru 
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viðtalsspurningar sendar til hans í tölvupósti og svaraði hann þeim með greinagóðum svörum. Þó er 

vert að benda á þann möguleika að þetta gæti haft áhrif á niðurstöður viðtala, þó ekki séu miklar 

líkur á því.  

3.1.2. Ásýnd svæðisins í landslagi 

Til þess að fá nánari athugun á ásýnd manngerðs umhverfis í landslagi svæðisins var farið og aflað 

frumgagna í formi ljósmynda. Myndir segja yfirleitt meira en 1000 orð eins og oft er komist að orði, 

þar af er vert að spyrja sig, hvað sjá gestir svæðisins?  

Létttæk greining valinna ljósmynda af rannsóknarsvæðinu mun fara fram neðar í kaflanum. Mun 

ljósmyndagreiningin síðar vera nýtt til aðstoðar í rýni og greiningar á svörum viðmælenda í 

viðtölum. Til nánari lýsingar er átt við greiningar varðandi spurningar er lúta að hönnun og 

sjónrænum áhrifum virkjunarinnar Svartsengis og Bláa lónsins.   

Þar sem hugtakið landslag er vítt hugtak líkt og kom fram í fræðilegum kafla hér að ofan er  

nauðsynlegt að benda á þá nálgun sem höfð verður til hliðsjónar er athugun á ljósmyndum af 

svæðinu fer fram. Til upprifjunar er hugsað til þess hvernig mannvirki falla í umhverfi og ytra 

landslag svæðisins með rýni í ljósmyndir. 

Íslensk mannvirki féllu yfirleitt vel inní landslagið, allt fram á 20. öldina þar sem torfbæir og önnur 

híbýli úr grjóti og torfi hurfu nánast inn í landslagið úr fjarlægð og skáru sig lítið úr umhverfinu er 

svæðið var skoðað í nágvígi (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 33). Hráefni bygginganna 

voru úr náttúrulegu efni, þar sem litur þeirra og form fengu að njóta sín að mestu leyti. Grasið fékk 

t.d. að gróa á húsþökum og timbrið fékk að halda sínum náttúrulega lit. Híbýli og aðrar byggingar 

mannsins voru lagaðar að og byggðar í náttúrunni og fékk hún að halda sínu formi hvort sem 

hugsað var til árfarvega eða álfaborga.  Andstætt við mörg önnur svæði heimsins á þessum tíma þar 

sem náttúran var löguð að manninum (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 44).   

 

Helstu áhersluatriði við greiningu eftirfarandi ljósmynda eru þau að hugtakið landslag tengir saman 

ytri raunheim, efnisheim lífvera jarðar og innri heims, hugarvitundar mannsins, þess sem hann 

upplifir og skynjar. Þar með nær hugtakið utan um þann stað þar sem hugur mannsins og náttúran 

koma saman (Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 7, 10-11). Ljósmyndirnar eru skoðaðar út 

frá hvernig byggingar falla inní í landslagið með tilliti til fyrrnefndra skilgreininga á landslagi og 

umhverfi. Miðað verður við ytri raunheims landslags hugtaksins og þá lögun, form, liti, áferð og 

mynstur manngerðra bygginga í landslagi. Þó það hafi ekki verið athugað beint í rannsókn þessari er 
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vert að hafa innri hugarheim landslags hugtaksins, upplifunina á bak við eyrað við skoðun 

ljósmyndanna. 

 

                                Mynd 8: Yfirlitsmynd eitt, staðsetning ljósmyndara við ljósmyndaklasa eitt (Loftmyndir, án árs). 

Fyrsti ljósmyndaklasinn sýnir það sem blasir við gestum lónsins þegar farið er í Bláa lónið. 

Loftmyndin sýnir hvaðan ljósmyndirnar voru teknar. Til nánari lýsingar er mynd E tekin á 

afleggjaranum að lækningarlind Bláa lónsins og þróunarsetri svæðisins og ljósmyndir C og D eru 

teknar inn í og við Bláa lóns bygginguna. Ljósmynd B er tekinn við Bláalónsveg (Grindavíkurbraut 

nr. 426) rétt áður en beygt er inn á bílastæði lónsins og ljósmynd númer F af Bláalónsvegi 

(Grindavíkurbraut 426) austan við lónið. Ljósmynd A er aftur á móti tekin við Grindavíkurvegi 43, 

áður en komið er að afleggjaranum að Bláa lóninu. 
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              Mynd 9: Bláa lónið í landslagi (myndir í eigu höfundar). 

 

                       

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 

A: Illahraun (Bláa lónið í Illahrauni) séð frá 

     Grindavíkurvegi (43) áður en komið er að 

     afleggjara. Að gufunni undanskilinni fellur 

     svæðið inní umhverfið.  

     Kraft jarðar og leyndardóm má lesa úr gufunni. 

B: Bílastæði við Bláa lónið. Flöt og óinnrömmuð 

     steinsteypan stingur í stúf við náttúruna þó lita- 

     tenging fáist með álíka litaafbrigði jarðefnanna. 

C: Við inngang Bláa lónsins, hraun svæðisins og 

     litir nýttir í bygginguna. Litir og áferð tengjast 

     náttúrunni en lögun byggingarinnar fellur ekki 

     nákvæmlega að landslaginu. 

 

D: Almenn ferðamannaaðstaða í lóninu séð úr 

     kaffihorni staðarins, jarðvegur náttúrunnar 

     nýttur og náttúrulegir litir umhverfisins nýttir til 

     tengingar. Ætli innri heimur landslags hugtaksins 

     spili ekki sterkt inní upplifun fólksins af tengingu 

     við landslagið? 

E: Tekið frá vegi að Lækningarlind. Lækningarlindin 

     er í forgrunni og í bakgrunni sést hvít aðalbygging 

     Bláa lónsins. Héðan séð fellur lækningarlindin 

     fullkomlega í landslagið utan við flatt þakið. 

F: Frá Grindavíkurbraut (426) Bláa lónið á milli vegar 

    og gufuaflsvirkjunar, fellur inní landslagið, hverfur. 
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Einnig er vert að athuga nærumhverfi Bláa lónsins þar sem það er hluti af stærri heild innan 

Illahrauns, svæðisins vestan við Svartsengi. Við glöggvun á því verður áfram leitast við athugun 

svæðisins út frá þeim þáttum sem voru kynntir og nýttir við skoðun fyrri ljósmynda. 

 

                                Mynd 10:Yfirlitsmynd tvö, staðsetning ljósmyndara við ljósmyndaklasa tvö (Loftmyndir, án árs). 

Loftmynd fylgir einnig næsta klasa ljósmynda og mun klasinn sýna dæmi um nær umhverfi lónsins. 

Til nánari útskýringar er bygging nr. sjö á loftmyndinni Lækningarlind Bláa lónsins, hús nr. fimm er 

Rannsóknar- og þróunarsetur Bláa lónsins og hús nr. þrjú er hluti af orkuverinu. Byggingin sem er á 

mynd B er Eldborg sem hýsir m.a. Gjánna, sögusýninguna um jarðfræði og land í mótun. 
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Líkt og minnst var á í upphafi kaflans munu upplýsingar hans og greining vera nýttar í kafla 4.2.3. 

til greiningar á svörum varðandi hönnun og ásýnd svæðisins innan viðtalanna. 

Hér hafa rannsóknaraðferðir verkefnisins verið kynntar og gerð skil. Greint hefur verið frá 

viðtalsaðferð sem mun vera nýtt til gagnaöflunar. Ákjósanlegustu viðmælendur hennar hafa verið 

valdir vegna stöðu sinnar og reynslu hvað varðar viðfangsefnið og spurningar hannaðar með það að 

markmiði að leita svara við rannsóknarspurningu verkefnisins. Að lokum hefur síðan verið rýnt í 

ljósmyndir sem munu vera nýttar til greiningar á ásýnd svæðisins í landslagi. Í beinu farmhaldi mun 

nú vera farið í niðurstöður athugana.   

 

 

A B 

C 

Mynd 11: Samstarfs- og nærumhverfi Bláa lónsins 

(myndir í eign höfundar) 

A:Rannsónar- og þróunarsetur Bláa lónsins. Bygging 

    fellur inní landslagið m.a. varðandi lit þó form hennar 

    skeri sig úr landslaginu. 

B:Eldborg þar sem tekið er á móti fólki af HS Orku. 

    Hráefni og litir umhverfisins eru nýttir til að fella 

    byggingu sem best inní landslagið, glerið nýtir 

    náttúrulega birtu og bogalegur veggurinn fellur mun 

    betur inní landslagið miðað við flöt þök húsanna. 

C:Virkjunin í Illahrauni séð frá lækningarlind Bláa 

    lónsins. Ákveðna dulúð og kraft má lesa úr 

    umhverfinu. Byggingar virðast ekki vera í algjörri 

    mótsögn við umhverfi svæðisins, þó ferhyrnt og flatt 

    formið falli ekki vel að sjóndeildarhringnum. 
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4. Niðurstöður athugana 

Heiti fjórða kafla verkefnisins skýrir sig nokkuð vel en til nánari útskýringar á undirköflum hans er 

vert að benda á hvar niðurstöður viðtals spurninganna koma fram. Í kafli 4.1. eru dregnar saman 

niðurstöður spurningar númer eitt, tvö og átta innan viðtalanna, kafli 4.2. greinir frá niðurstöðum 

svara við viðtals spurningum fjögur og fimm sem og skoðun ljósmynda af svæðinu. Að endingu 

lýsir kafli 4.3. niðurstöðum við spurningum þrjú, sex og sjö innan viðtalanna. Viðfangsefni annarra 

undirkafla lýsa sér nokkuð sjálf hvað varðar hvaðan niðurstöður hafa borist.  

„Vistkerfi Bláa lónsins er eitt sinnar tegundar í heiminum“ (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 

8. apríl 2013). 

4.1. Þættir virkjunar nýttir af Bláa lóninu 

Bláa lónið er afurð virkjunarframkvæmda Svartsengis og væri því ekki við lýði ef ekki væri fyrir 

tilurð virkjunarinnar (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson 

munnleg heimild, 25. mars 2013; Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013; 

Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild 8. 

apríl 2013). 

4.1.1. Jarðauðlinda nýting Bláa lónsins frá virkjuninni Svartsengi  

Bláa lónið nýtir bæði hlutbundnar og óhlutbundnar auðlindir virkjunarsvæðisins. Innan hlutbundnu 

atriðanna er „Orkuverið sjálft það er að segja mannvirkin, innviðirnir, allt er þetta nýtt af orkuverinu 

og Bláa lóninu“. Óhlutbundnu auðlindirnar eru mannauðurinn, þekking þeirra og færni, saga Íslands 

og jarðsaga nýtt í ferðaþjónustu, saga sjálfrar virkjunarinnar og saga Bláa lónsins eftir því sem hún 

skapast (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013).  

Úr þessu lokaða vistkerfi nýtir Bláa lónið jarðsjóinn, sem er um 20% gufa og 80 % jarðhitavatn frá 

virkjuninni í lækningarlind sína, Bláa lónið og Rannsóknar- og þróunarsetur sitt. Rannsóknarsetur 

Bláa lónsins fellir kísil úr jarðsjónum og vinnur úr honum sölt. Fyrritækið nýtir einnig koldíoxíð 

(CO2) frá orkuverinu til þörungaræktunar. Þörungar eru mikilvægir við gerð húðvara Bláa lónsins. 

Einnig er unnið náttúrulegt, blátt litarefni úr þörungunum. Leitast er eftir því að hámarka nýtingu úr 

auðlindum vistkerfisins og í átt að því markmiði er jarðsjórinn og efni hans nýtt til frekari 

rannsókna (Albert Albertsson, munnleg heimild 23. mars 2013; Magnea Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 18. apríl 2013).     
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4.1.2. Virkjunarframkvæmdin og upplifun gesta 

Viðmælendur töldu ekki líkur á því að virkjanaframkvæmdirnar og virkjunarsvæðið spilltu fyrir 

upplifun ferðamanna. Bláa lónið væri ekki til staðar nema fyrir tilstilli virkjunarinnar, það vita 

flestir gestir eða fræðast um er komið er á staðinn, er þetta því allt hluti af svæðinu og þjónustunni 

(Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. 

mars 2013; Gréta Björg Blængsdóttir munnleg heimild, 9. apríl 2013; Magnea Guðmundsdóttir 

munnleg heimild, 18. apríl 2013; Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013; Þuríður H. 

Aradóttir munnleg heimild 8. apríl 2013). 

Viðmælendur eru sammála því að virkjunin spilli ekki fyrir upplifun gesta af svæðinu heldur gefi 

henni aukin sérkenni, enda gæti Bláa lónið ekki verið við lýði nema fyrir tilstilli virkjunarinnar. Er 

þetta mat viðmælenda miðað við þeirra reynslu og það sem þeir hafa heyrt frá einstaklingum í 

sínum vinnuumhverfi. 

4.2. Hönnun og ásýnd í landslagi 

Líkt og rit Ferðamálastofu  (2011) Góðir staðir: uppbygging ferðamannastaða: Leiðbeiningarit og rit 

menntamálaráðuneytisins (2007) Menningarstefna í mannvirkjagerð: Stefna íslenskra stjórnvalda í 

byggingarlist greina frá er hönnun í landslagi veigamikið atriði þegar kemur að möguleikum á 

aukinni upplifun, gæðum og virðingu við náttúruna. Við samanburð og greiningu gagna 

ritgerðarinnar er vert að hafa skilgreiningar landslags og umhverfis til hliðsjónar.  

4.2.1. Sjónrænt landslag  

Nær allir viðmælendur viðtalanna tóku mjög vel í sjónrænt útlit og mögulegan ábata hönnunar fyrir 

ferðaþjónustu svæðisins enda hefur hönnun svæðisins í landslagi Bláa lónsins fengið verðlaun fyrir 

gæði hönnunar í landslagi víðsvegar að (Eldey, hús HS Orku og byggingar Bláa lónsins). Bláa lónið 

hefur haft þá stefnu að reyna að falla sem best inní landslagið með þjónustu sína og byggingar. Til 

þess að reyna að raska sjóndeildarhringnum sem minnst og falla sem best inní umhverfið eru 

byggingar Bláa lónsins aldrei hærri en landslagið umhverfis sem og innblástur lita og hráefni mikið 

sótt í náttúruna umhverfis (Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 19. apríl 2013). Magnea 

kynningarstjóri Bláa lónsins (munnleg heimild, 18. apríl 2013) er einnig ánægð með nágranna 

þeirra HS Orku hvað þetta varðar, henni finnst mikill sómi hvernig HS Orka hefur staðið að sínum 

mannvirkjum. Hafa þeir lagt mikla áherslu á að mannvirki þeirra falli sem best inn í umhverfið.   

Þorsteinn Gunnarsson (munnleg heimild, 8. apríl 2013) segir beinum orðum við spurningu fjögur í 

viðtali að „Bláa lónið væri ekki vinsælasti ferðamannastaður á Íslandi nema vegna þess hversu 

umhverfið er heillandi með hraunið allt í kring og Þorbjarnarfell sem blasir við“. Samanborið við 
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þann fjölda bygginga sem er í Illahrauni er sjónrænt útlit svæðisins vel með farið og snyrtilegt enda 

hráefni svæðisins mikið notað við uppbyggingu mannvirkja. Eldri byggingar virkjunarinnar falla 

ekki eins vel inní umhverfið miðað við þær nýlegri og Bláa lónið enda var sú hugsun ekki orðin 

þekkt á þeim tíma, að virkjanir sem og aðrar byggingar ættu helst að falla inní landslagið (Eggert 

Sólberg Jónsson munnleg heimild 25. mars 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild 8. apríl 

2013). En sjónrænt útlit í landslagi er „til fyrirmyndar hjá Bláa lóninu“ (Eggert Sólberg Jónsson 

munnleg heimild, 25. mars 2013). Þóra Björg Blængsdóttir (munnleg heimild, 9. apríl 2013) 

minntist þess ekki á öllum sínum 13 ára ferli innan ferðaþjónustugeirans að hafa nokkurn tíma heyrt 

neikvæð viðbrögð varðandi ásýnd svæðisins frá ferðamönnum staðarins, þar sem virkjunin og Bláa 

lónið deila nær sama plássi. Magnea Guðmundsdóttir  (munnleg heimild, 18. apríl 2013) tekur í 

sama streng er hún er spurð eftir viðbrögðum gesta varðandi ásýnd svæðisins.  

4.2.2. Hönnun mögulegur ábati fyrir ferðaþjónustu svæðisins?   

Viðmælendur voru sama sinnis þegar vangaveltur varðandi byggingarlist svæðisins sem mögulegur 

ábati fyrir þjónustugæði Bláa lónsins voru rædd. Talið er að arkitektúrinn sé stór þáttur í velgengni 

Bláa lónsins þar sem hönnun byggingarinnar fellur vel inní umhverfið (Albert Albertsson munnleg 

heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. mars 2013; Þorsteinn 

Gunnarsson munnleg heimild, 8. Apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild 8. apríl 2013). 

Magnea Guðmundsdóttir (munnleg heimild, 18. apríl 2013) greinir frá því að hafa ekki heyrt neitt 

nema jákvæð viðbrögð varðandi arkitektúrinn hjá Bláa lóninu, „mannvirkin auka upplifun gesta“,  

„fólkið er hrifið“ (Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013). Sigríður Sigþórsdóttir 

hönnuður lónsins einbeitti sér að umhverfinu við hönnun og hugmyndavinnu húsnæðis Bláa lónsins, 

þar sem hraunið er m.a. náttúrulegur vindbrjótur ríkjandi norðanáttar svæðisins fyrir gesti í lóninu 

og nýtt í bygginguna sjálfa (Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013). HS Orka 

hefur einnig komið upp göngustíg þar sem gestir lónsins geta gengið um svæðið, fram hjá 

Þorbirninum og alla leið til Grindavíkur, gestir geta þar með fengið nánari tengingu við 

framkvæmdasvæðið (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Þorsteinn Gunnarsson 

munnleg heimild, 8. Apríl 2013; Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013).  

Góð hönnum er alltaf gróði fyrir ferðaþjónustuna þegar tekið er mið af umhverfinu og 

heildarhugsun er í gangi við hönnun á tilteknu svæði. Að nota arkitektúr á náttúrulegan hátt er 

spennandi aðdráttarafl í ferðaþjónustu og kom það oftar en ekki fram í viðtölunum að viðmælendum 

fannst ferðaþjónusta á Íslandi almennt séð vera með alltof tilviljunarkennda hönnun í 

þjónustubyggingum sínum og verða að hálfgerðri bútasaumsgerð á tímum sparnaðar. Fellur Bláa 

lónið og svæði þess þó ekki inní þann flokk ferðaþjónustu á Íslandi. Bláa lónið hefur gert gott verk 
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og er fjöldi viðurkenninga á því sviði því til staðfestingar (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. 

mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. mars 2013; Þorsteinn Gunnarsson 

munnleg heimild, 8. Apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild 8. apríl 2013; Bláa lónið, án 

árs e). 

Út frá fyrrnefndum atriðum má álykta að hönnun og ásýnd svæðisins samsvarar sér vel miðað við 

þá umgjörð sem landslagið veitir því.    

4.2.3. Greining ljósmynda 

Við samanburð ljósmynda af svæðinu og svör viðmælanda varðandi ásýnd svæðisins og hönnun 

umhverfis hefur komið í ljós að ágætlega hefur tekist til við uppbyggingu mannvirkja varðandi 

heildarásýnd í náttúru svæðisins. Reynt hefur verið að tengja mannvirki Bláa lónsins að umhverfinu 

með notkun lita og hráefnis frá náttúru Illahrauns.  

Hvað varðar ferhyrnda lögun nýlegri mannvirkja svæðisins og frásögn Magneu Guðmundsdóttur 

(munnleg heimild, 18. apríl 2013) varðandi stefnu Bláa lónsins þess varðandi að láta byggingarnar 

falla sem best inn í umhverfið má búast við því að flöt þök þeirra stingi minna í stúf við landslagið 

og sjóndeildarhringinn samanborið við risþök. Hafa þess vegna m.a. lækningarlind Bláa lónsins og 

Rannsóknar- og þróunarsetrið fengið fyrrnefnt ferhyrnings yfirbragð og hæð. Hálfur sívalningur 

sem er hluti af Eldborgar byggingu HS Orku fellur þó hvað best inní sjóndeildarhring og umhverfi 

Illahrauns að mati höfundar. Toppur hans er skorinn í hallandi línu og rís hærra en flatt þak 

byggingarinnar einnig er hráefni hans og litur í stíl við hraunið umhverfis. Af þessum sökum er 

hægt að velta fram þeirri spurningu hvort þök í formi nokkurra mis hárra sívalninga hefðu verið 

fýsilegri kostur er hugsað var til þess að mannvirkin féllu betur í landslagið? Þar sem hraunbreiðan 

og hólar umhverfis eru misstórir að hæð og gætu því mishæðótt þök fallið betur í umhverfið.  

Til upprifjunar á greiningu á ljósmynd (bls. 36) af bílastæði Bláa lónsins má segja að nakið 

bílastæðið taki á móti gestum staðarins og beinar línur stæðisins stingi í stúf við annars óreglulegar 

línur náttúrunnar í kring. Þó að flatt og óskreytt bílastæðið sé á skjön við umhverfið eru blæbrigði í 

lit náttúrunnar umhverfis og steinsteypunnar.  

Menning á Íslandi í landslagshönnun virðist vera nokkuð eftir á samanborðið við önnur Evrópulönd 

hvað varðar hönnun bílastæða og þess að láta þau falla sem best inní umhverfið. Það er m.a. hægt 

með því að vera með nokkrar minni einingar undir bílastæðin (dreifa flatarmáli þeirra) í stað þess að 

koma þeim saman á eitt stórt flatarmálssvæði. Einnig er möguleiki á því að hafa það markmið að 

láta þau falla sem best inn í landslagið með því t.d. að koma upp limgerðum eða raða stóru hrauni á 

ákveðna staði í kringum bílastæðin til að „fela“ [gæsalappir gerðar af höfundi] bílastæðin lítið eitt 
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og þar með láta þau falla betur inn í umhverfið. Hefði mátt líta til einhverra lausna varðandi 

fyrrnefnt hönnunaratriði er hugsað var um uppbyggingu bílastæða Bláa lónsins. 

Þetta efni er efniviður í aðra rannsókn þar sem hægt væri að meta upplifun og ásýnd svæðisins betur 

út frá könnun frá ferðamönnum varðandi upplifun á svæðinu og nánari ljósmyndagreiningar.     

4.3. Ferðaþjónusta 

Ferðaþjónusta á svæðinu var rædd innan viðtala rannsóknarinnar, bæði hvað varðar stöðuna í dag 

og framtíðina og voru hugtök innan þess geira tengdar við bók Smith og Puczkó (2009), Health and 

Wellness Tourism um sögu og hugtök innan heilsutengdrar ferðaþjónustu.  Fjölbreytt ferðaþjónusta 

er á svæðinu þar sem má finna allt frá fundaraðstöðu til lækningameðferða.  

Albert Albertsson (munnleg heimild 23. mars 2013) minnti á varðandi svæðið og ferðaþjónustu að 

„Ef þessi virkjun hefði ekki orðið þarna og ef að þessi vegur á milli Reykjaness og Svartsengis 

hefði ekki verið. Þá væri þetta úfið hraun sem enginn maður færi nema fuglinn fljúgandi, nánast. 

Hreyfihamlaðir kæmust ekki þangað. Er það þetta sem við viljum?“   

4.3.1. Álit á náttúrutengdri ferðaþjónustu  

Viðmælendur voru margir þeirrar skoðunar að aukning á náttúrutengdri ferðaþjónustu sé framtíðin. 

(Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. 

mars 2013; Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013 Þuríður H. Aradóttir munnleg 

heimild, 8. apríl 2013). Næg tækifæri virðast vera til staðar ef hugsað er til aukinna 

framtíðarmöguleika til ferðaþjónustu með samspili virkjunarinnar og Bláa lónsins. Kom meðal 

annars upp sú hugmynd að hægt væri að vinna meira með kyrrðina og myrkrið yfir vetrartímann þar 

sem mikil upplifun virðist vera hjá ferðamönnum þegar unnið er með upplifun á andstæðum í 

náttúrunni, líkt og að vera út undir berum himni í heitu jarðvatni er hríð gengur yfir svæðið (Albert 

Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013). Ferðamenn virðast hrifnir af andstæðum og eru 

andstæður á svæði Bláa lónsins miklar, hraunið, mosinn, lónið (Albert Albertsson munnleg heimild, 

23. mars 2013; Þóra Björg Blængsdóttir munnleg heimild, 9. apríl 2013). „Það er eiginlega ekki 

hægt að hafa þetta flottara finnst mér“ (Þóra Björg Blængsdóttir munnleg heimild, 9. apríl 2013).   

Önnur ferðaþjónustu fyrirtæki á Suðurnesjum nýta að einhverju leyti þá uppbyggingu sem hlaust af 

uppbyggingu virkjunarinnar í sína starfsemi og þjónustu. Má því segja að virkjunin hafi aðstoðað 

aðra einstaklinga og fyrirtæki innan auðlindagarðsins við atvinnusköpun og uppbyggingu 

ferðaþjónustu. Eru slóðar m.a. nýttir í hesta-, fjórhjóla- og gönguferðir og hafa fyrirtæki einnig séð 

hag í því að hagræða þjónustu sinni eftir ferðum áætlanabíla sem flytja ferðamenn í Bláa lónið 

(Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. 
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mars 2013; Jakob Sigurðsson munnleg heimild, 29. október 2012; Þóra Björg Blængsdóttir munnleg 

heimild, 9. apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild, 8. apríl 2013). 

Innan framtíðarramma ferðaþjónustunnar má þar m.a. nefna jarðvanginn sem mun byggjast á 

náttúrutengdri ferðamennsku, þar sem t.d. landslag, jarðsaga- og handverk og menning svæðisins 

verður kynnt (Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013).  

Vert er að hafa í huga þann auð sem svæðið hefur vegna nálægðar Keflavíkurflugvallar og það að 

líklegast fær svæðið aukinn þjónustugæði og -möguleika vegna staðsetningar svæðisins og grennd 

við alþjóðaflugvöllinn (Forsætisráðuneytið, 2010, bls. 3).  

4.3.2. Mögulegur ávinningur vegna samspils auðlinda og staðsetningar 

Hvað varðar spurningu varðandi framtíðarmöguleika í ferðaþjónustu á svæðinu, annaðhvort 

sérstaklega út frá samspili virkjunarinnar og Bláa lónsins eða eingöngu í kringum virkjunina þá 

töldu allir viðmælendur tækifæri liggja þar.  

Möguleiki er á því að auka skipulagðar skoðunarferðir um virkjunina sjálfa, gestir hennar voru 

5.800 á síðasta ári og væri mögulegt að taka á móti fleiri gestum þar sem sést hefur áhugi þeirra á 

að uppgötva það sem þar fer fram (Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. Apríl 2013; 

Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013), „enda stórmerkilegt fyrirbæri“ (Þorsteinn 

Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013) 

Þeir viðmælendur sem ræddu um eftirfarandi atriði voru sammála um mikla möguleika liggja í 

mögulegu lúxushóteli hjá Bláa lóninu sem mun verða reist á næstu misserum. Sáu viðmælendur 

fyrir sér aukna möguleika skapast innan ferðaþjónustunnar á Suðurnesjum í heild sinni með 

fyrrnefndri uppbyggingu þar sem hugsanlegt lúxuslón gæti verið útbúið, þar með væri möguleiki á 

þjónustu fyrir enn annan markhóp, efnaðri ferðamenn. Þeir væru líklegir til að sýna lúxushóteli 

áhuga. Með þessari uppbyggingu styrktust stoðir Suðurnesja einnig er hugsað um svæðið sem 

áfangastað þar sem mikill hluti fólks kemur einungis þangað þegar kíkt er í lónið eða farið af eða á 

flugvöllinn (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg 

heimild, 25. mars 2013; Þorsteinn Gunnarsson munnleg heimild, 8. apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir 

munnleg heimild, 8. apríl 2013). 

Aukna ferðaþjónustu á svæðinu má byggja upp með Reykjanes jarðvangi (Reykjanes Geopark 

Project) til nánari skilgreiningar er jarðvangur þessi „í stuttu máli jarðminjagarður en þó ekki þar 

sem þetta sýnir samspil manns og náttúru. Þetta er ákveðin regnhlíf yfir ýmiskonar starfsemi þar 

sem byggt er á sérstöðu svæðisins“ (Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. mars 2013) og 
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fellur svæðið í Illahrauni innan svæði jarðvangsins. Ekki má þó gleyma hugvitinu sem er svo auðugt 

af á virkjunar- og Bláa lóns svæðinu, það selur og einstaklingar vilja kynnast umhverfi þeirra sem 

það heimsækir (Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild, 8. apríl 2013). 

Það eru klárlega tækifæri á aukinni ferðaþjónustu á svæðinu, það þarf einungis að koma auga á þau 

og meta þann auð sem er til staðar (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert 

Sólberg Jónsson munnleg heimild 25. mars 2013; Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. 

apríl 2013; Þóra Björg Blængsdóttir munnleg heimild, 9. apríl 2013; Þorsteinn Gunnarsson munnleg 

heimild, 8. apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild, 8. apríl 2013). 

Miðað við þessar niðurstöður er möguleiki á uppbyggingu ferðaþjónustu þar sem virkjanir og 

náttúra spila saman, ef rétt er með farið.   

Einnig má minnast þess sem allir viðmælendur bentu óbeint á en þeir Albert Albertsson (munnleg 

heimild, 23. mars 2013), Eggert Sólberg Jónsson (munnleg heimild 25. mars 2013) og Þorsteinn 

Gunnarsson (munnleg heimild, 8. apríl 2013) minntust allir nær orðrétt á, þá bláköldu staðreynd að 

Bláa lónið getur ekki verið við lýði án virkjunarinnar. 

Þar með má halda fram að eitt þekktasta kennimerki Íslands, Bláa lónið hefði aldrei orðið ef ekki 

hafi verið fyrir leit fólks að heitu vatni, uppbyggingu virkjunarinnar Svartsengis og frárennsli 

virkjunarinnar sem varð síðar að ferðaþjónustufyrirtækinu Bláa lónið, sem er rómað fyrir fegurð, 

gæði og að eiga ekkert þess líkt. 

4.4. Bláa lónið í heilsutengdri ferðaþjónustu 

Út frá niðurstöðum upprunaefnis samofið heimildum fyrirliggjandi gagna verkefnisins má sjá að 

vistkerfið sem myndaðist með tilstilli tækni og náttúru við og í kringum Bláa lónið hefur að bjóða 

mismunandi útgáfur innan heilsutengdrar ferðamennsku. Til nánari skýringar er vert að hafa mynd 

frá Wellness Tourism Worldwide (2011, bls. 11) til hliðsjónar og athugunar innan hvaða þátta Bláa 

lónið hefur að bjóða innan heilsutengdrar ferðaþjónustu. Með aðstoð myndar WTW (2011, bls. 11) 

sést að Bláa lónið býður upp á aðstöðu innan Hótels and Resorts þar sem orðið þýðir fjölsóttur 

staður, t.d. ferðamanna- eða hvíldarstaður, Leisure centres þar sem innan þeirra eru m.a. fundar- og 

samkomustaðir, Destination Spas, Club and Day Spas, Thermal treatment Centres/ Mineral Baths 

og Medi Spas [skáletranir gerðar af höfundi].  
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             Mynd 12: Ferðalög með heilsu að leiðarljósi (WTW, 2011, bls. 11). 

       

Með þessu sem og ofangreindum upplýsingum fyrri kafla sést að sú aðstaða sem skapaðist út frá 

frárennsli gufuaflsvirkjunarinnar í Svartsengi hefur orðið að andhverfu sinni, í stað hrats er komin 

auðlind hugvits, mannafls og náttúrugæða sem eru orðin að náttúrutengdri, vellíðunar-, læknis- og 

heilsuferðaþjónustu. Er það þar með ljóst líkt og áður hefur verið bent á að ferðaþjónusta Bláa 

lónsins hefði ekki orðið að veruleika ef uppbygging virkjunarinnar Svartsengis hefði ekki átt sér 

stað (Albert Albertsson munnleg heimild, 23. mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 

25. mars 2013; Magnea Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013; Þorsteinn Gunnarsson 

munnleg heimild, 8. apríl 2013; Þuríður H. Aradóttir munnleg heimild, 8. apríl 2013). 

Sérstaða Lækningarlindar Bláa lónsins eru rannsóknir þeirra og sérmeðferðir vegna húðsjúkdómsins 

sóríasiss, sem sýna fram á lækningarmátt sinn. Sérstaða meðferðanna byggjast á böðun í lóninu og 

notkun húðvara Bláa lónsins, innan þessara athafna vinna virk efni jarðsjávarins sitt verk (Magnea 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013). 

4.5. Mannauður og atvinnusköpun 

Innan Bláa lónsins og Auðlindagarðsins starfar fólk saman að nýjum uppgötvunum til að aðstoða 

manninn í átt til aukinna persónulegra lífsgæða líkt og bót meina, í gegnum öfl náttúrunnar. 
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Mannauðurinn er þverfaglegur í hæsta máta þar sem allt frá ómenntuðum einstaklinum til 

hámenntaðra vísindamanna starfa saman við hringborð rannsókna- og þjónustu staðarins. Allir eru 

jafnir þar sem þeir koma með mismunandi upplýsingar að borðum. Bláa lónið hefur 250 starfsmenn 

á launaskrá hjá sér í dag og munu störfin vera rúmlega 300 í sumar 2013 (Albert Albertsson 

munnleg heimild, 23. Mars 2013; Eggert Sólberg Jónsson munnleg heimild, 25. mars 2013; Magnea 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 18. apríl 2013; Bláa lónið, 2013). 

Í fjórða kafla hefur verið greint frá útkomu viðtala og greiningar ljósmynda hvað varðar 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Á heildina litið virðist Bláa lónið, samkvæmt viðmælendum búa yfir 

þeim kosti að falla nokkuð vel inní landslagið, ferðaþjónustan hefur uppá margt að bjóða og með 

aukinni þjónustu og þjónustugæðum þarf aukinn starfskraft. Bláa lónið nýtir m.a. frárennsli 

virkjunarinnar Svartsengis í miklu mæli og væri ekki hægt að bjóða uppá þá þjónustu sem er við 

lýði í dag ef ekki væri fyrir virkjunina Svartsengi.   
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5. Umræður 

Í verkefni þessu hefur verið leitað svara við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar varðandi það hvort 

uppbygging ferðaþjónustu sé möguleg með samspili virkjana og náttúru. Við athugun á fyrrnefndu 

atriði var Virkjunin Svartsengi og Bláa lónið, bæði í Illahrauni tekin fyrir.  

 

Ef hugsað er aftur til fræðilegs kafla og niðurstöðukafla verkefnisins þar sem hugtök og 

skilgreiningar varðandi verkefnið komu fram sem og niðurstöður viðtala og ljósmyndagreiningar 

má áætla að möguleiki sé á samspili virkjunar og náttúru er kemur að möguleikanum á 

uppbyggingu náttúrutengdrar ferðaþjónustu af einhverju tagi á því svæði. Þó er grundvallaratriði að 

samstarf, gagnkvæm virðing og fræðsla haldist í hendur á milli allra hagsmunaaðila slíkrar 

uppbyggingar, landslagið er þar engin undantekning.  

 

Út frá hönnun í landslagi og uppbyggingu ferðamannastaða var miðað við skilgreiningar þess efnis 

innan laga (Lög um umhverfismat áætlana nr.105/2006 og Lög um hönnun nr. 46/2001), 

leiðbeiningarrits Ferðamálastofu (2011) Góðir staðir og Menningarstefnu í mannvirkjagerð, rits 

menntamálaráðuneytisins (2007). 

  

Þar sem skilgreiningarnar á landslagshugtakinu benda réttilega á er landslag í náttúrunni síbreytilegt 

og oft erfitt að skilgreina nákvæmlega þar sem það tengir saman efnislegan raunheim sem og 

óhlutbundinn hugarheim fólks. Þar með er landslag í raun það svæði þar sem náttúran og hugur 

mannsins koma saman (Council of Europe, 2000 b; Þóra Ellen Þórhallsdóttir og fl., 2010, bls. 7, 

10). Um leið og maðurinn er farinn að gera eitthvað meira í landslaginu en að horfa á það og meta 

út frá skynjun sinni er landslagið orðið að umhverfi, ef farið er eftir skilgreiningu Páls Skúlasonar 

(1998, bls. 35). Hönnun í landslagi tengist uppbyggingu manngerðs umhverfis og möguleikanna á 

uppbyggingu jákvæðrar upplifunar. Þegar byggingarlist heppnast vel á ferðamannastöðum hvað 

varðar samlögun að umhverfi sínu er það jákvætt gagnvart hagsmunum ferðaþjónustunnar líkt og 

allir viðmælendur viðtalanna og fyrirliggjandi gögn innan ritgerðarinnar greina frá. Miðað við 

niðurstöður verkefnisins kom í ljós að við uppbyggingu Bláa lónsins var landslag og ásýnd 

mannvirkja í landslagi haft til hliðsjónar við uppbyggingu svæðisins og virðist það, heilt yfir hafa 

tekist vel.  

 

Aftur á móti er vert að greina frá annmarka rannsóknarinnar þar sem ekki gafst ráðrúm til þess að 

öðlast áreiðanlegt mat á skoðunum gesta svæðisins á ásýnd þess í landslagi. Þó að viðtölin og 

fyrirliggjandi gögn bendi til þess að almenningur sé sáttur við útlit umhverfisins væri rannsókn á 
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mati gesta, þess efnis ákjósanleg til að öðlast fræðslu varðandi upplifun þeirra af svæðinu. Svæðið 

býður upp á nýja sýn á nýtingu jarðvarma og því sem af honum getur hlotist, virðist það ofan á 

annan auð svæðisins vera ábati til ferðaþjónustu, upplýsingar og fjölbreytileika innan skynjunar 

upplifunar. Hver og ein upplifun er einstök líkt og einstaklingar samfélagsins, lónið hefur ýmsa 

þjónustu með mögulegri upplifun í boði, (heilsu-, lækningar-, náttúrutengda- og 

heilsulindarferðaþjónustu sem og fræðslu ferðir varðandi umhverfið og jarðvarma svæðisins) ýtir 

það enn frekar stoðum undir gagnlega eftirgrennslan á mati og upplifun gesta svæðisins á ásýnd í 

landslagi.Vegna þessa annmarka rannsóknarinnar og fjölbreytilegs framboðs þjónustu svæðisins í 

samspili við umhverfið vaknar sú spurningu hvort skoðanir ferðamanna gefi álíka niðurstöðu og 

viðurkenningar Bláa lónsins og mat sérfræðinga? 

   

Í ferðaþjónustunni sem hefur skapast út frá virkjuninni Svartsengi kennir ýmissa grasa. Bláa lónið 

sýnir að hægt er að bjóða upp á blöndu ólíkrar en eftirsóknarverðar þjónustu í formi spa meðferða, 

náttúrutengdrar-, læknisfræðilegrar-, upplifunar- og sagnfræðilegrar- og afþreyingarferðamennsku. 

Jarðvarmi og þær auðlindir sem af honum hljótast virðast þar með vera ákjósanlegar til notkunar á 

uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi, hvort sem um náttúrutengda eða læknisfræðilega 

ferðaþjónustu sé að ræða. Einstaklingar virðast hafa áhuga á kraftinum undir fótum þeirra sem og 

jarðvatn virðist innihalda heilsueflandi jarðefni af einhverju tagi. Þessi atriði hefur 

auðlindagarðurinn nýtt sér frá virkjuninni Svartsengi og hefur ferðaþjónustunni Bláa lóninu tekist 

vel til. Aftur á móti má velta því upp hvort vinsældir Bláa lónsins væru lakari en ella ef 

landfræðileg staðsetning og nálægð við alþjóðaflugvöll væri ekki til staðar?  

  

Vissulega virðist vera mikill kostur að hafa Keflavíkurflugvöll í bakgarðinum eða í 23,8 km 

fjarlægð frá Bláa lóninu. Einstaklingar geta valið rútuferðir og tímasetningar sem stemma við 

brottfara- eða komutíma á flugvelli og litið við. Erlendis ferðast fólk oft langar vegalengdir til þess 

að komast til staða sem hafa heilsueflandi meðferðir í boði (t.d. Baden Baden). Enn fremur má 

benda á sérstöðu Íslands varðandi eiginleika þess að sýna ýmis konar útgáfur af því hvernig 

jarðvarmi getur birst á yfirborði jarðar. Virðast ferðamenn sem og aðrir gestir hafa áhuga á því að 

sjá þessar ýmsu andstæður ef kostur gefst. Hefur það komið í ljós að einstaklingar sýna Gullfoss- og 

Geysishringnum ekki minni áhuga þó svo það verði að ferðast lengur í faratæki til að komast á 

leiðarenda (Erfurt-Cooper, P. og Cooper, M., 2010, bls. 211-212). Vinsældir svæðisins má sjá á 

tölum könnunar Oddnýjar Þóru Óladóttur (2012, bls. 13), meðal erlendra ferðamanna sumarið 2011 

en það ár fóru 72% erlendra gesta á Gullfoss og Geysi. Ferðamálastofa greindi frá því árið 2010 að 

Hveravellir tækju á móti allt að 30-40 þúsund gestum eftir að Kjalvegur hefur opnað að sumri og 
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þar til honum lokar að hausti og má ætla að gestafjöldi hafi eitthvað hækkað síðan miðað við aðra 

fjölsótta ferðamannastaði landsins (Ferðamálastofa, 2010). Ef Bláa lónið með sína fjölbreytilegu 

þjónustu, væri staðsett á svæðum fyrrnefndra áfangastaða í stað þeirra, væri sama aðsókn í það? Er 

þessi vangavelta efni í aðra rannsókn.  

 

Aftur á móti má spyrja sig hvort þetta svæði sé það eina sem bjóði upp á fyrrnefnda niðurstöðu 

vegna staðsetningar sinnar á landinu og nálægðar við Keflavíkurflugvöll eða hvort önnur svæði á 

Íslandi bjóði upp á svipaða möguleika? 
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6. Niðurstöður 

Ýmsar tegundir virkjana eru til á heimsvísu og í fjölbreytilegu umhverfi. Mikilvægt er að athuga 

hvert svæði fyrir sig og alla þá möguleika sem það hefur að bjóða, þó ferðaþjónusta sé grein í 

hröðum vexti í heiminum má vera að önnur virkjanasvæði bjóði uppá önnur öflugri tækifæri líkt og 

í formi akademískrar menntunar. 

Ekki er úr vegi að minnast þess sem Páll Skúlason minnist á í verki sínu Umhverfing (1998, bls. 22) 

þar sem hann talar um að tæknina eigi ekki að nota við að reyna að herma eftir náttúrunni, þar sem 

það er líklegast ekki hægt. Tækni mannsins er hjálpartæki til að virkja og nýta öfl hennar á þann 

máta sem hefur hvað minnst skaðleg áhrif á jörðina og íbúa hennar, skiptir þá engu hvort talað er 

um virkjanir, gerð lyfja eða áburðar. Jörðin er aflið sem íbúum hennar ber nauðsyn á að læra að nýta 

á sem skilvirkastan hátt með tilliti til beggja aðila.  

 

Í rannsókn þessari á virkjuninni Svartsengi og Bláa lóninu hefur komið í ljós að hægt er að byggja 

upp arðbæra ferðaþjónustu með samspili virkjanaframkvæmda og náttúru, ef rétt er haldið á málum. 

Þó athugunin gefi til kynna jákvæða möguleika á uppbyggingu ferðaþjónustu með samspili 

virkjunar og náttúru, skal ósagt hvort það sé ákjósanlegasta nálgunin til uppbyggingar aukinna 

tækifæra á virkjanasvæðum.  

 

Til nánari athugunar á möguleikum ferðaþjónustu innan samspils virkjunar og náttúru væri 

áhugavert að rannsaka hvort hnattræn lega virkjunar Svartsengis og Bláa lónsins skipti sköpum fyrir 

uppbyggingu ferðaþjónustu af þessu tagi. Samkvæmt svörum viðmælenda innan viðtalanna virðist 

svarið við þessari rannsóknarspurningu vera jákvætt hvað varðar samspil náttúru og virkjunar til 

uppbyggingu ferðaþjónustu. En til að svara þessu nákvæmlega þarf nánari rannsókn og greiningu. 

  

Hvað varðar umhverfi virkjunar Svartsengis og Bláa lónsins væri áhugavert að sjá nánari rannsóknir 

á mögulegri upplifun ferðamanna á ásýnd svæðisins og hönnun við landslagið umhverfis, samofið 

nánari ljósmyndagreiningu á manngerðu umhverfi staðarins í landslagi Illahrauns.   

 

Ennfremur er ákjósanlegt á tímum breytinga að rannsaka og leggja fram mat á því hvaða 

möguleikar eru til staðar og vænlegir til uppbyggingar nýrra tækifæra í samfélaginu með samspili 

uppbyggðra virkjana, svæði þeirra og náttúru. Er ferðaþjónusta besta lausnin eða er eitthvað allt 

annað vænlegra tækifæri?   
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Ferðaþjónusta sem byggir á samspili virkjanaframkvæmda og náttúru er því framkvæmanleg ef 

sjónarmið þar sem þarfir allra viðkomandi þátta eru virt.  
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