
Varúð! 

Staða varúðarskilta á Íslandi 

Ívar Björnsson 

Lokaritgerð til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Desember 2016 



 



 

Varúð! 

Staða varúðarskilta á Íslandi 

Ívar Björnsson 

Lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun 

Leiðbeinandi: Hörður Lárusson 

 

Grafísk hönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2016 



 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafískri hönnun. 
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Fréttir af slysum erlendra ferðamanna við vinsæla ferðamannastaði á Íslandi virðast vera að 

færast í aukanna. Hér verður skoðað hver staðan er á varúðarskiltum við vinsæla 

ferðamannastaði í náttúru Íslands. Eru núverandi skilti nógu sterk og eftirtektarverð? 

Fjallað verður um helstu hættur sem finnast á Íslandi og hvort Ísland auglýsir sig sem 

hættulaust ferðamannaland. Farið verður yfir hvernig varúðarskilti eru uppbyggð og hvort 

núverandi skilti séu að notast við bestu möguleikana þegar það kemur að efnisvali. Tekin 

eru fyrir slys á þremur stöðum á landinu og athugað stöðu varúðarskilta á þeim svæðum. 

Reynt verður að fá svör við því hvers vegna sumir erlendir ferðamenn fari ekki eftir 

tilmælum varúðarskilta og hvort að það sé samsvörun á illa unnum skiltum og vanmati á 

hættu. Leitað var til Vegagerðarinnar og kom í ljós að kostnaður stakra skilta getur farið 

upp í milljón krónur og samkvæmt þeim eru áform um að enska verið fjarlægð úr skiltum á 

næstu árum. Skoðaðar voru þær rannsóknir sem tengjast ritgerðarefninu. Í lokin er svo 

athugað hver framtíð varúðarskilta er og hvort tæknin geti mögulega hjálpað skiltum við að 

ná betri eftirtekt. Brýnt er á mikilvægi þess að varúðarskilti og viðtakandi séu í samstarfi 

og hvort hættan þurfi að vera tilgreind áður en ferðamenn koma til landsins. Lagt er til að 

gera nýtt varúðarskiltakerfi sem væri rannsakað og unnið miðað við íslenskar aðstæður og 

af ítrustu fagmennsku. Þörf er á ódýrari og jafnvel ókeypis skiltum svo að samræming geti 

átt sér stað. Aðalatriðið er öryggi ferðamanna og með betri og samræmdum varúðarskiltum 

eru meiri líkur á því að hægt sé að koma í veg fyrir slys. Ef Ísland ætlar sér það að verða 

þekkt sem öruggt ferðamannaland þá þurfa öll öryggismál að vera í lagi. 
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Inngangur 

Hér verður skoðuð staða varúðarskilta við vinsæla ferðamannastaði í náttúru Íslands. 

Skoðað verður hvort skiltin sem notuð eru í dag séu nógu sterk og eftirtektarverð. Einnig 

verður athugað hvort þörf sé á samræmingu á skiltum í kringum landið og hvort það muni 

gera skiltin áhrifameiri. Farið verður yfir hvernig varúðarskilti eru uppbyggð með því að 

skoða litanotkun, letur, stærðir og staðsetningu. Hér verður litafræði skoðuð til að skera úr 

um hvaða litir þjóni varúðarskiltum best og leitast verður við að finna lausn á framsetningu 

sem fangar athygli innfæddra jafnt sem erlendra ferðamanna. 

Nefnd verða dæmi um slys og önnur vandamál sem komið hafa upp á 

ferðamannastöðum í tengslum við varúðarskilti eða skort á þeim. Haft var samband við 

Vegagerðina og leitað svara við spurningum sem komu upp við vinnslu þessarar ritgerðar. 

Í lokin verður velt upp hugmyndum um þróun varúðarskilta í sambandi við tækninýjungar 

og möguleika þeirra. 
Hugmyndin kviknaði eftir að grein birtist á vefsíðu Morgunblaðsins í apríl 2016 þar 

sem Atli Hilmarsson grafískur hönnuður gagnrýndi framsetningu varúðarskilta í 

Reynisfjöru vestan við Vík í Mýrdal. Þar höfðu landeigendur á svæðinu og 

ferðaþjónustuaðilar komið upp skiltum eftir tvö dauðaslys á undanförnum árum en Atli 

Hilmarsson taldi þau missa marks meðal annars vegna rangrar litanotkunar.1  

                                                
1 Hallur Már Hallsson, „Skiltin missa marks“, mbl.is, 26. apríl 2016, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/04/26/skiltin_missa_marks/. 
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1 Er Ísland hættulaust ferðamannaland? 

Ísland er áhugavert land fyrir ferðamenn að skoða þar sem mögnuð náttúran laðar 

til sín fjölda manns. Ísland gefur einstaka upplifun fyrir ferðamenn þar sem landslag og 

veðurfar er síbreytilegt. Ísland er einnig talið vera eitt öruggasta land í heimi2 þar sem örfá 

alvarleg ofbeldisbrot eru framin ár hvert og hér eru engin hættuleg dýr á ferð. Það getur því 

verið óhjákvæmilegt fyrir erlenda ferðamenn að vanmeta land og aðstæður við komuna til 

Íslands. 

Með auglýsingaherferðum eins og Inspired by Iceland er að mörgu leyti verið að 

senda röng skilaboð. Í einu af myndböndum þeirra er fólk sýnt dansandi á ísjökum, á 

hverasvæðum utan göngustíga, snýr baki við sjónum og að ógleymdu mosa traðki.3 Þarna 

er ef til vill verið að gera lítið úr þeim hættum sem kunna að leynast þegar komið er á 

áfangastað. Með því er hugsanlega verið að draga úr áhrifamætti varúðarskilta á 

varhugaverðum stöðum á Íslandi. 

Helsta ógnin á Íslandi er náttúra og veðurfar4. Landið er óútreiknanlegt og það 

þurfa erlendir ferðamenn að hafa vitneskju um áður en þeir halda til landsins. „Við ætlum 

okkur það að vera þekkt sem öruggt ferðamannaland“ samkvæmt Ferðamálastofu, 

Umhverfisstofnun og Slysavarnafélaginu Landsbjörg.5 

1.1 Íslenskar hættur 
Einn alvarlegasti háskinn sem erlendir ferðamenn þurfa að gera sér grein fyrir er sjórinn 

við strendur Íslands. Hér skellur Atlantshafið á ströndinni og myndar kraftmikið brim. 

Öldurnar geta náð mikilli hæð og straumurinn verið kraftmikill. Ein slík alda tók síðast líf 

þann 10. febrúar 2016.6 Öldurnar eiga það til að koma ferðamönnum í opna skjöldu og 

                                                
2 Katie Amey, „Iceland found to be the safest country in the world“, Mail Online, 22. júní 2015, 
http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3134953/Safety-Try-Iceland-holiday-s-officially-
peaceful-country-world-UK-ranked-39th-94th.html. 
3 Inspired by Iceland, „Inspired by Iceland Video“, Vimeo, 14. júní 2010, https://vimeo.com/12554405. 
4 „Safe travel in Iceland“, Visit Iceland, sótt 16. nóvember 2016, http://www.visiticeland.com/plan-your-
trip/getting-around/safe-travel. 
5 Gunnar Stefánsson, Ólafur Arnar Jónsson, og Sveinn Rúnar Traustason, „Öryggi á ferðamannastöðum. 
Stefna til 2015 - DRÖG“ (Ferðamálastofa, Slysavarafélagið Landsbjörg, Umhverfisstofnun, 2015), 
http://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/utgafur/oryggi_stefna.pdf. 
6 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Ferðamaður fórst í Reynisfjöru“, visir.is, sótt 8. október 2016, 
http://www.visir.is/ferdamadur-forst-i-reynisfjoru/article/2016160219924. 



 7 

hrifsa þá með sér út á haf.7 Líkur eru á að ferðamenn vanmeti kraftinn í straumnum þegar 

aldan sogast til baka eftir að hafa skollið á ströndinni. 

 Á hverasvæðum getur vatn verið allt að 100 gráðu heitt.8 Mannshúðin byrjar að 

skaðast við 60 gráðu heitt vatn9 svo þarna er um mikla hættu að ræða. Þrátt fyrir þessa 

hættu virðast slys vera nokkuð algeng á þessum svæðum. Það hefur verið í umræðunni að 

sumir ferðamenn ákveða það að hunsa aðvaranir og ganga út fyrir merktar gönguleiðir.10 

Það skapar stórhættu fyrir ferðamanninn og skemmir landið þar sem jarðvegurinn við 

hverasvæðin getur verið viðkvæmur. Ekki þarf mikla þyngd til að brjóta í gegnum 

jarðveginn og lenda í skaðbrennandi vatni eða leðju.11 

 

 
Mynd 1. Dansarar í Inspired by Iceland myndbandi, göngupallur í baksýn. 

 

 Að ganga á jökla eða umgangast ísjaka getur skapað stórhættu þá sérstaklega ef 

ferðamaðurinn er einn á ferð og með enga reynslu við þær aðstæður. Jökulsprungur eru oft 

snævi þaktar og því hættan hulin fyrir fólki. Að umgangast íshella er spennandi ævintýri en 

á sama tíma getur það verið áhættusamt. Jöklar eru á hreyfingu og því geta hellarnir gefið 

sig með skelfilegum afleiðingum. Sama má segja um hættuna á ísjökum en það hefur færst 

í aukanna að ferðamenn hætti sér út á þá.12 „Engin viðvörunarskilti eru þó við lónið 

                                                
7 Vigfús Ingvar Ingvarsson, Hearing the Land Speak. Travelling in Iceland Safely (Brekku í Dýrafirði: 
Vestfirska forlagið, 2016). bls. 29. 
8 Harpa Harðardóttir, „Umhverfi Geysis“, mbl.is, 12. ágúst 2016, 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/812994/. 
9 „Scald Burns“, Burn Foundation, sótt 16. október 2016, 
http://www.burnfoundation.org/programs/resource.cfm?c=1&a=3. 
10 „Halda að skiltin komi þeim ekki við“, mbl.is, 10. september 2016, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/10/09/halda_ad_skiltin_komi_theim_ekki_vid/. 
11 Vigfús Ingvar Ingvarsson, Hearing the Land Speak. Travelling in Iceland Safely. bls. 28. 
12 Aðalsteinn Kjartansson, „Tugir ferðamanna fastir á ísjaka sem rak út á Jökulsárlón“, visir.is, 18. febrúar 
2016, http://www.visir.is/tugir-ferdamanna-fastir-a-isjaka-sem-rak-ut-a-jokulsarlon/article/2016160218764. 
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(Jökulsárlón) sem vara ferðamenn við hversu hættulegt það getur verið að fara út á 

ísjakana.“13 

Þetta er aðeins brot af þeirri hættu sem leynist á Íslandi og því ljóst að landið er 

ekki hættulaust ferðamannaland. 

 

  
Myndir 2 og 3. Til vinstri: Dansari í Inspired by Iceland myndbandi. Til hægri: Börn á hálum ís við 

Jökulsárlón. 

                                                
13 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Dansandi ferðamenn á ísjökum í kynningarmyndbandi Inspired by Iceland“, 
visir.is, 19. febrúar 2016, http://www.visir.is/dansandi-ferdamenn-a-isjokum-i-kynningarmyndbandi-
inspired-by-iceland/article/2016160218643. 
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2 Efniviður varúðarskilta 

„Hinn eini og sanni tilgangur skiltagerðar er að miðla upplýsingum. Hvað skiltin segja og 

hvar þau segja það er undirstaða allra skiltakerfa.“14 

Fjallað verður um hvaða efnivið varúðarskilti nota til þess að miðla upplýsingum. 

Allt frá því hvað stendur á skiltunum í litafræði og stærð. Hér verður skoðað hvort 

núverandi íslensk varúðarskilti notist við bestu möguleikana. 

2.1 Orðanotkun 
Allar ákvarðanir sem eru teknar varðandi útlit og hönnun á varúðarskiltum ættu að gegna 

jafn mikilvægu hlutverki. Þegar kemur að orðavali og orðanotkun þá er yfirleitt leitað til 

orðanna varúð og hætta. Forvitnilegt er að skoða uppruna þessara orða og hvers vegna þau 

hafa fengið það hlutverk að vara okkur við hættum sem leynast í umhverfi okkar. 
Hętta er forn merking orðsins hætta sem þýðir háski, voði; hættulegur staður. Orðið 

má rekja til nýnorska orðsins hætte, jóska hæt og sænska häta. Það tengist ef til vill 

latneska orðinu cūntārī sem þýðir að hika, hafa áhyggjur.15 

 Orðið varúð er blanda úr þónokkrum íslenskum orðum sem verða rakin hérna. 

Varkár (forn merking varkárr) er lýsingarorð yfir að vera gætinn, varfærinn samanber 

orðsins var (forn merking varr) sem þýðir sem tekur eftir, er varkár. Á fornsaxnesku þýðir 

orðið war að vera varkár og sama með gotnesku nema skrifað wars. Upprunalega er því 

orðið varúð tekið frá varkárni sem þýhefur fengið endinguna –úð samanber hugur og 

hyggja.16 

Hætta (e. danger) og varúð (e. warning) eru orð sem má lesa af varúðarskiltum. 

Þessi orð gefa til kynna mismunandi hættustig við rétta notkun samkvæmt NEMA 

(National Electrical Manufacturers Association) en þá skal notast við orðið hætta þegar 

hættan á svæðinu er það mikil að hún veldur skaða og jafnvel dauða ef ekki er farið eftir 

merkingum. Varúð nær yfir svipaða hættu en þar „getur“ orðið slys sem veldur jafnvel 

dauða.17 Hætta væri rétt orðanotkun á t.d. háhitasvæðum á landinu þar sem ef slys verða 

eru þau alvarleg og jafnvel banvæn. Varúð myndi henta á varúðarskiltum við Jökulsárlón 
                                                
14 Chris Calori og David Vanden-Eynden, Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating 
Environmental Graphic Design Systems, 2. útg. (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2015). bls. 125. 
15 Ásgeir Blöndal Magnússon, Íslensk orðsifjabók (Reykjavík: Orðabók Háskólans, 1989). bls. 408-409. 
16 Sama heimild. bls. 1105, 1107 og 1109. 
17 „Danger Signs, Warning Signs & Caution Signs“, My Safety Sign, sótt 9. nóvember 2016, 
http://www.mysafetysign.com/danger-caution-warning-safety-sign-headers. 
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þar sem fallið í sjóinn sjálfan er ekki banvænt en það getur kostað lífið ef allt fer á versta 

veg. 

Samkvæmt rannsókn sem sálfræðingurinn Dr. Michael S. Wogalter framkvæmdi 

árið 1998 þá komst hann að því að orðið „deadly“ hafði mun meiri áhrif á viðtakendur 

heldur en „danger“. En samkvæmt stöðlum ANSI (American National Standards Institute) 

er orðið „danger“ notað fyrir alvarlegustu hættuna, „warning“ næst alvarlegust, „caution“ 

sem næst minnst alvarlegt og svo „notice“ sem rekur lestina.18 Í rannsókninni átti fólk erfitt 

með að greina á milli hættustigs í orðunum „warning“ og „caution“. En „deadly“ 

(íslenskað sem lífshætta) vakti upp sterkustu viðbrögðin19. Forvitnilegt væri að athuga 

hvort þessi nálgun á orðavali myndi ná betur til ferðamanna á Íslandi. Skilti við 

Reynisfjöru sem stendur á „deadly“ (lífshætta) gæti hugsanlega náð betur til fólks sem býst 

ekki við þeirri hættu sem er á svæðinu. 

 

 
Mynd 4. Hættustig og litanotkun ANSI, „danger“ sýnir mestu hættu og „notice“ sísta hættan. 

2.2 Litir og litafræði 
Stans! Heitt! Hætta! Ef það er einhver litur sem hægt er að tengja við öll þessi orð hvar 

sem þú ert í heiminum þá er það rauður. En hver er ástæðan fyrir þessari veraldlegri 

ákvörðunartöku? Er það aðeins tilviljunarkennt að rauður fái þetta hlutverk eða er það 

eitthvað djúpt innra með okkur sem tengir hættu við rauðan lit? Rannsókn sem var 

framkvæmd árið 2010 á öpum gaf það sterklega til kynna að neikvæð hegðun gagnvart 

rauðum lit hefur þróast með manninum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að 

                                                
18 „ANSI Safety Colors“, Electromark, sótt 9. nóvember 2016, http://www.electromark.com/ansi-z535.1-
safety-colors/?___store=default. 
19 Michael Wogalter S. o.fl., „Hazard Level Perceptions of Warning Components and Configurations“, 
International Journal of Cognitive Ergonomics 1–2, tbl. 2 (1998): 123–143. 
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prímatar forðast og verða jafnvel undirgefnir í nærveru rauða litsins. Þessi tilhneiging er 

lærð hegðun sem á sér djúpar rætur í prímötum.20 

Tilraunin var framkvæmd þannig að karl og kona fóru inn á svæði apanna í 

náttúrunni og nálguðust apa sem voru aðskildir frá hópum sínum. Karlinn og konan í 

tilrauninni skiptust á að vera klædd í mismunandi litum, konan í rauðum bol en karlinn í 

grænum og svo framvegis. Engin samsvörun var á ákvörðunartöku apanna við kyn fólksins 

né breytti græni og blái liturinn hegðun þeirra. En í flestum tilvikum forðaðist apinn að 

taka við eplinu sem kom frá manneskjunni í rauða litnum. Kralik telur að þessi hegðun 

gagnvart rauða litnum endurspegli þróun aðlögunar: „Við, prímatar fyrst og svo 

manneskjur, erum mjög sjónræn og byggist ákvörðunartakan okkar að miklu leyti að hinu 

sjónræna (e. visual)“. Hann benti einnig á það að litir hafa dýpri merkingu í lífi okkar en 

við gerum okkur grein fyrir.21 Rannsóknir sem þessar ættu að auðvelda ákvörðunartöku 

þegar það kemur að skiltagerð þar sem ákveðin litanotkun hefur áhrif á skilaboðin. Skær 

rauður litur á skilti sem varar við hættu ætti samkvæmt þessu að hafa meiri áhrif á 

tilfinningar fólks. 

Fleiri dæmi eru um rannsóknir á áhrifum lita á fólk. Gulur litur á skiltum merkir 

aðgát og er jafnan notaður til að vara við hlutum eins og fallhættu, rafmagni og eldhættu.22 

Gulur litur er einnig tilfinningalega tengdur við hamingju, skýrleika, skynsemi og hlýju.23 

Blár litur í hönnun er í flestum tilvikum notaður í tengslum við upplýsingar þá t.d. við 

umferða- og leiðbeiningarskilti.24 Ásamt því er hægt að nota bláan lit þegar skilaboðin eiga 

að vera í vinalegum tón en blár hefur verið tengdur við traust og áreiðanleika.25 

2.3 Umdeilanleg litanotkun 
Litaval er krefjandi verkefni og mikilvæg ákvörðun hjá þeim sem hannar skiltið. Að nota 

ranga liti getur miðlað röngum skilaboðum á skiltum.26 

 

                                                
20 Carrie Cousins, „The Science Behind Color and Emotion“, 30. júní 2014, 
https://designshack.net/articles/graphics/the-science-behind-color-and-emotion/. 
21 Jerald D. Kralik, „Stop On Red! The Effects of Color May Lie Deep in Evolution…“, Association for 
Psychological Science, 7. júní 2011, http://www.psychologicalscience.org/news/releases/stop-on-red-a-
monkey-study-suggests-that-the-effects-of-color-lie-deep-in-evolution.html. 
22 „ANSI Safety Colors“. 
23 Stephanie Pappas, „Different Colors Describe Happiness vs. Depression“, Live Science, 8. febrúar 2010, 
http://www.livescience.com/6084-colors-describe-happiness-depression.html. 
24 „ANSI Safety Colors“. 
25 Jim Krause, Color for Designers: Ninety-Five Things You Need to Know When Choosing and Using 
Colors for Layouts and Illustrations, 1. útg. (San Francisco: New Riders, 2014). 
26 Sama heimild. bls. 164. 
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Myndir 5 og 6. Til vinstri: Staðsetning Norðurá, varar við hættum við laxastiga. Til Hægri: Staðsetning 

Suðurnes, varar við heitu vatni í grennd við Bláa Lónið. 
 

Myndir 5 og 6 sýna dæmi um varúðarskilti þar sem notast er við umdeilanlega 

litanotkun. Mynd 5 notast við bláan bakgrunn og hvítt letur með engum myndtáknum sér 

til stuðnings. En eins og hér áður var skrifað er blár litur í flestum tilvikum notaður í 

sambandi við umferðarskilti. Í fyrstu lítur skiltið því út fyrir að vera bílastæðamerking 

m.ö.o. þá felst ákveðin áhætta í rangri litanotkun sem gefur þá möguleika að fólk rangtúlki 

skiltið á litnum einum að dæma. Skiltið á mynd 6 er einnig vafasamt en bakgrunnsliturinn 

er hvítur og leturnotkun er smá á stórum fleti. Athyglisverð ákvörðun er svo að nota 

myndtákn fyrir karl og konu en það minnir óneitanlega á salernisaðstöðu. Hvort ferðamenn 

hafi farið í salernisleit á háhita hættusvæði er önnur spurning en þetta bíður upp á 

margskonar áhættu. Í fyrsta lagi er skiltið hvítt með svörtu letri og enginn sterkur litur sem 

grípur augað eins og rauður eða gulur. Þetta getur orðið vandamál þegar svæðið verður 

snjóþungt en þá getur skiltið blandast inn í umhverfið og ekki þjónað sínum tilgangi. 

Að vinna með andstæða liti (e. color contrast) sem vinna vel saman getur styrkt 

skilaboð hættunnar. Dæmi um góða andstæða liti er t.d. skær gulur eða svartur ásamt skær 

rauður og hvítur. Aftur á móti geta sumir andstæðir litir unnið illa saman en þá getur verið 

erfitt að lesa skilaboðin á skiltinu og þau jafnvel orðið ósýnileg. Dæmi um slæmar lita 

andstæður eru skærrauður og grænn ásamt rauður og dökk blár. 

 

 
Mynd 7. Dæmi um andstæða liti sem vinna vel saman. 
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Mynd 8: Dæmi um andstæðu liti sem vinna illa saman. 

 

  
Myndir 9 og 10. Til vinstri: Varúðarskilti við Gömlu laugina. Til hægri: Varúðarskilti við Gullfoss, bæði 

skiltin hönnuð af Umhverfisstofnun. 
 

Á myndum 9 og 10 eru dæmi um slæma notkun á andstæðum litum. Á mynd 9 er 

myndtáknið skærrautt og bakgrunnur grænn. Samsetningin er þung fyrir augað og erfitt er 

að greina myndtáknið í fjarlægð. Myndtáknið er til að mynda ósýnilegt fyrir þá sem eru 

með rauðgræna litblindu.27 Á mynd 10 er skærrauður á dökkbláum bakgrunni sem einnig 

er þung litasamsetning fyrir augað. Neðst hægra megin er svo lítið myndtákn með grænum 

fleti sem sést illa á dökkbláum bakgrunni. Hér er litanotkun Umhverfisstofnunar algjörlega 

að missa marks og betri rannsóknarvinnu þarf fyrir val og notkun á litum. 

2.4 Myndtákn 
Á skiltum þjónar myndtákn sem staðgengill orða en til þess að vera áhrifaríkt þarf það að 

vera auðskiljanlegt. Dæmi um þetta er myndtákn af flugvél en með því er hægt að sleppa 

að skrifa orðið flugvöllur. Það eru þrjár ástæður fyrir nytsemi myndtákna í skilta hönnun 

en þær eru að myndtákn geta sparað plássið á skiltinu, merking þeirra getur náð út fyrir 

tungumála hindranir og þau geta miðlað upplýsingum á jafnvel skýrari hátt en orð. 

 Merking vissra myndtákna svo sem örvar og flugvél eru augljós fyrir flestu fólki. 

En merking annarra myndtákna þarf að vera lærð og getur verið breytileg eftir menningu 

hvers lands fyrir sig. Dæmi um þetta er salernis myndtáknið fyrir karl og konu sem sýnir 

                                                
27 Björg Torfadóttir, „Hvað er litblinda?“, Vísindavefurinn, 21. febrúar 2005, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4764. 
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konu í pilsi og með síðara hár en karlinn. Myndtáknið er þekkt í vestrænni menningu en 

ekki í öðrum menningarheimum svo sem Miðausturlöndum. 

Í sumum tilvikum geta myndtákn staðið ein og sér án orða til þess að miðla 

nauðsynlegum upplýsingum en aðeins ef myndtáknið er vel skiljanlegt og viðeigandi eftir 

menningu. Í öðrum tilvikum er hægt að nota myndtákn til þess að styrkja orðin í skiltagerð. 

Þau geta í raun og veru þjónað sem annað tungumál og stutt þá sem eru t.d. ekki færir í 

ensku.28 

2.5 Letur og leturnotkun 
Leturfræði (e. typography) er meginstoð grafíska kerfisins þar sem megnið af upplýsingum 

sem koma fram á skiltum eru orð í stað myndtákna. Orðið „typography“ á rætur að rekja til 

miðaldar latínu „typographia“ sem þýðist á íslensku sem leturprentun. 

Til er ofgnótt af leturgerðum fyrir tungumál sem notast við latneska stafrófið og því 

margir möguleikar við val leturgerða. Þeir sem hanna skilti og skiltakerfi notast frekar við 

leturgerðir sem hafa verið búnar til í stað þess að hanna nýjar. Ástæðurnar fyrir því eru 

meðal annars að margar leturgerðir sem til eru í dag eru vel læsilegar og hafa verið 

prófreyndar á skiltum. Það getur tekið langan tíma að hanna og prófreyna ný letur sem 

myndi tefja og auka kostnað verkefnis. Þegar að því kemur að velja leturgerð á skiltum þá 

þarf að hafa í huga að letrið gegnir lykilhlutverki í heildarútliti skiltisins. Ástæðan fyrir því 

er að leturfræði er einn helsti þátturinn varðandi sjónrænnar miðlunar í skiltagerð. Hægt er 

að fara eftir fjórum þáttum þegar velja skal viðeigandi leturgerð fyrir varúðarskilti. 

Leturgerðin þarf að henta varúðarskilti, stíll hennar þarf að vera langlífur, vera vel læsileg 

og að hafa verið prófreynd á varúðarskiltum áður. 

 

 
Mynd 11. Dæmi um góða leturgerð fyrir varúðarskilti (Frutiger eftir Adrian Frutiger). 

                                                
28 Calori og Vanden-Eynden, Signage and Wayfinding Design: A Complete Guide to Creating Environmental 
Graphic Design Systems. bls. 123-125. 
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Mynd 12. Dæmi um óviðeigandi leturgerðir fyrir varúðarskilti. 

 

Góður læsileiki leturs felst meðal annars í því að vera greinilegt, skýrt og að 

leturformin séu auðþekkjanleg. Gott er að x-hæðin á letrinu sé há og að þykktin sé í 

meðallagi, ekki of þykkt né of þunnt. Leturtáknin eiga svo helst að vera hefðbundin þá ekki 

samþjöppuð eða víkkuð. Ekki er notast við hakaletur í umferða- og varúðarskiltum þar sem 

þau þykja vera of fínleg.29 

2.6 Stærð og staðsetning skilta 
Stærð og staðsetning skilta þarf að einhverju leyti að ráðast af aðstæðum. Er nægilega 

hentugt rými fyrir varúðarskilti eða er það takmarkað. Þá þarf einnig að gæta jafnvægis 

þegar metinn er öryggisþátturinn annars vegar og hins vegar að spilla ekki fögru og 

viðkvæmu umhverfi. T.d. að hægt sé að taka ljósmynd af fögrum stað án þess að myndin 

sýni eingöngu varúðarskilti. Hnitmiðuð og vel hönnuð skilti þurfa ekki endilega að vera í 

yfirstærð til að hafa sterk áhrif. Vissulega eru stór skilti með stóru letri með meiri 

möguleika að grípa augað og ná athygli ferðamanna en á sama tíma þarf að athuga þetta 

með umhverfið og þá sjónmengun sem skiltið getur valdið. Stærð á skiltum er metin á tvo 

vegu, annars vegar er hæð frá jörðu á topp skiltis og hins vegar svæðið sem skiltið þekur. 

Því stærri flöt sem skiltið þekur því áhrifameiri geta skilaboðin verið.30 Jafnframt skal gæta 

að sjónrænni mengun á staðnum. 

 

                                                
29 Sama heimild. bls. 127-134. 
30 Sama heimild. bls. 211. 
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3 Varúðarskilti á slysstöðum 

Hér verður fjallað um slys á þremur stöðum á Íslandi sem hafa orðið á undanförnum árum 

og hvort varúðarskiltin gætu verið betri. Í lok hvers kafla verða svo niðurstöður um ástand 

varúðarskilta á þessum stöðum. 

3.1 Flúðir 
Þann 9. október um klukkan 11:30 brenndist karlmaður á sjötugsaldri illa eftir að hafa 

fallið í 90 gráðu heitt vatn hjá Gömlu lauginni við Flúðir.31 Sama dag kom frétt um þetta 

mál í Kvöldfréttum Stöðvar 2 þar sem varúðarskiltin umhverfis svæðið voru gagnrýnd.32 

Tilvalið var því að rýna í þessa gagnrýni og athuga hvort skiltin við Gömlu Laugina væru 

nógu markviss og skýr. Tekið af heimasíðu Gömlu laugarinnar: 
 

Laugin er staðsett í Hverahólmanum við Flúðir. Margir fallegir hverir eru við laugina, 
meðal annars lítill goshver, litli Geysir sem gýs á nokkurra mínútna fresti. Laugin 
hefur nú verið endurbyggð í upprunalegri mynd og leitast við að halda sérstöðunni.33 

 
Hvergi er tekið fram á heimasíðunni að 80-90 gráðu heitt vatn seytlar umhverfis 

Gömlu laugina. Í kringum laugina er göngupallur og þar hefur verið komið fyrir gulu 

varúðarskilti aðeins fyrir utan pallinn eins og má sjá á mynd 14. Það skilti þjónar þeim 

tilgangi að vara við sjóðandi heitu vatninu í umhverfinu. Ásamt því er búið að koma fyrir 

minni skiltum í mosa á víð og dreif umhverfis heita vatnið eins og sést á myndum 9 og 13. 

Hér verða skiltin skoðuð í ljósi þeirrar gagnrýni sem þau fengu í sjónvarpsfréttunum. 

 

  
Myndir 13 og 14. Varúðarskilti við Gömlu laugina. 

                                                
31 „Féll í 80 gráðu heitan hver“, mbl.is, 8. október 2016, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/10/08/fell_i_80_gradu_heitan_hver/. 
32 „Kvöldfréttir“, Stöð 2 (Reykjavík, 9. október 2016), http://www.visir.is/section/MEDIA. 
33 „Saga“, Secret Lagoon, sótt 10. október 2016, http://secretlagoon.is/?lang=is. 
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Skiltin sem eru staðsett í mosanum á myndum 9 og 13 eru um 10 cm á hæð og 15 

cm á breidd. Skiltið er á vegum Umhverfisstofunar sem heldur úti handbók um merkingar á 

ferðamannastöðum og friðlöndum.34 Hægt er að benda á nokkra hluti sem betur mega fara 

við hönnun viðkomandi skilta. Eins og nefnt var áður er bakgrunnurinn grænn á skiltinu en 

því fylgir ákveðið vandamál þar sem skiltin eru staðsett í mosa sem einnig er grænn á litinn 

og því er hætta á að skiltið hverfi inn í umhverfið. Sú ákvörðun að notast við grænan lit í 

tengslum við varúðarskilti er athyglisverð en til að mynda flokka Stocksigns, eitt fremsta 

skiltagerðarfyrirtæki í Bretlandi,35 skilti í grænum lit sem hættulausa merkingu.36 Skiltið á 

mynd 14 er staðsett út fyrir göngustíg með veigamiklum texta sem varar við hættunum. 

Ákveðin vandræði geta fylgt því að lesa af umræddu skilti frá göngustígnum. Því gætu 

sumir ferðamenn þurft að taka þá ákvörðun að stíga niður af pallinum og lesa á skilaboðin. 

Með þessu getur ferðamaðurinn túlkað það að í lagi sé að ganga um á svæðinu en ekki á 

tilteknum göngustíg og því eiga í hættu á að skaðast á sjóðandi vatni. Skiltið er ekki vel 

staðsett, of lágt og með of þungan texta til þess að lesa af í fjarlægð. Að lokum skapast 

vandamál af gufunni sem stígur upp frá heita vatninu, en hæð skiltanna er það lág að gufan 

sem stígur upp byrgir sýn skilaboð skiltanna. 

Samkvæmt frétt á vef RÚV þá taldi ferðamaðurinn, sem slasaðist við Gömlu 

laugina, gamla vatnsþró, sem liggur á milli göngustígsins og laugarinnar, vera laug. Hann 

hafði verið að baða sig í Gömlu lauginni fyrir slysið en fór svo að spóka sig um á svæðinu. 

Skammt frá Gömlu lauginni fór hann, eða féll, ofan í gamla vatnsþró fyrir heitt vatn, með 

þeim afleiðingum að hann brenndist illa í 90 gráðu heitu vatninu.37 

Gagnrýnin sem skiltin fengu í fréttunum snýr í raun að gömlu vatnsþrónni sem lítur 

út fyrir að vera, ef á myndum má dæma, eitt af böðum laugarinnar. Þarna vantar 

varúðarskilti svo að fólk skilji að vatnsþróin sé ekki partur af laugum Gömlu laugarinnar 

til að stöðva þessa slysagildru eða hreinlega loka þrónni. Hvers vegna var ekkert 

varúðarskilti við umrædda vatnsþró? Samkvæmt starfsmanni Vegagerðarinnar þá vilja 

                                                
34 Guðrún Ingvarsdóttir, „Handbók um merkingar á ferðamannastöðum og friðlöndum“ (Umhverfisstofnun, 
e.d.), https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Sveitarfelog/Skiltahandbok/Handbok_31.01.11_sidur.pdf. 
35 „About Stocksigns, 60 years of manufacturing signs“, StockSigns, sótt 16. október 2016, 
https://www.stocksigns.co.uk/about-us/. 
36 „Safety Signs, Symbols and Colour Codes – a simple guide“, StockSigns, 13. september 2010, 
https://www.stocksigns.co.uk/safety-signs-symbols-and-colour-codes-a-simple-guide/. 
37 Jón Þór Víglundsson, „Ferðamaðurinn taldi vatnsþró líklega vera laug“, RÚV, 9. október 2016, 
http://www.ruv.is/frett/ferdamadurinn-taldi-vatnsthro-liklega-vera-laug. 
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ferðaþjónustufyrirtæki hafa sem fæst skilti á upplifunar svæðum.38 Hafi Gamla laugin 

fórnað varúðarskiltum fyrir upplifun ferðamanna er það efni í aðra rannsókn. 

 

 
Mynd 15. Ljósmynd af umræddri vatnsþró (neðst á mynd) við Gömlu laugina. 

 

Niðurstaða: Gagnrýnin sem varúðarskiltin við Gömlu laugina fengu á sig í 

sjónvarpsfréttum eftir umrætt slys er réttmæt. Skiltin þurfa að vera markvissari og vinna 

betur með umhverfinu. Markmið skiltanna er að halda ferðamönnum á göngustígnum og 

tilgreina hættu á svæðinu. Svigrúmið á milli hættunnar og lónsins sjálfs er afar lítið og með 

ómarkvissum varúðarskiltum getur allt svæðið litið út fyrir að vera hættulaust í augum 

ferðamanna. 

3.2 Reynisfjara 
Ritgerðarhöfundur hefur sterk tengsl við Reynisfjöru og hefur allt frá barnæsku gert sér 

grein fyrir hættunni sem stafar af briminu. Aldrei var hætt sér of nálægt sjónum eftir sögur 

um miskunnarlaust hafið og það er óhugnanlegt að sjá fréttir af hættuspili ferðamanna við 

strendur landsins. 

Reynisfjara er einn vinsælasti ferðamannastaður á Íslandi39 en árið 2015 var hún 

kosin 5. besta strönd Evrópu af Lonely Planet.40 Svarti sandurinn á suðurströnd Íslands 

laðar ferðamenn að og þykir Reynisfjara vera ein fegursta strönd á landinu.41 Á sama tíma 

getur sjórinn við Reynisfjöru verið hættulegur en brimið er gríðar kraftmikið og hefur 

banað tveimur ferðamönnum á undanförnum árum. Árið 2007 heimsóttu nokkrir 

                                                
38 Ásbjörn Ólafsson, Viðtal við starfsmann Vegagerðarinnar, 24. nóvember 2016. 
39 Freyr Gígja Gunnarsson, „Slys í Reynisfjöru – maðurinn látinn“, RÚV, 10. febrúar 2016, 
http://www.ruv.is/frett/slys-i-reynisfjoru-madurinn-latinn. 
40 „Reynisfjara 5. besta strönd Evrópu“, mbl.is, 26. júní 2015, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2015/06/26/reynisfjara_5_besta_strond_evropu/. 
41 „Black Sand Beach - Reynisfjara“, Guide to Iceland, sótt 28. nóvember 2016, 
https://guidetoiceland.is/travel-iceland/drive/reynisfjara. 
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ferðamenn fjöruna sem breyttist í harmleik þegar öldruð kona drukknaði og félagar hennar 

lentu í hættu við björgunartilraunir. Á þessum tíma voru engin viðvörunarskilti eða 

bjarghringur á svæðinu.42 

 
Í þessari sorglegu frétt af slysinu í Reynisfjöru sjáum við hvernig ábyrgir aðilar vísa 
hver á annan. Öllum virðist hættan í ljós, en enginn gerir neitt sjálfur, til þess að 
fyrirbyggja slys af þessu tagi. Þess vegna eru engin skilti í fjörunni, enginn 
björgunarhringur, og auðvitað engin vakt heldur.43 

 

Hér áður hefur verið fjallað um banaslysið sem átti sér stað árið 2016 við 

Reynisfjöru. Ferðamaður féll þá í sjóinn en samkvæmt frásögn lögreglunnar á Suðurlandi 

mun hann hafa misst fótanna í flæðarmálinu og borist út með sterku öldusogi.44 Árið 2013 

bjargaði leiðsögumaður erlendri ferðakonu í flæðarmálinu þegar útfallið var að renna yfir 

hana. Leiðsögumaðurinn sagði við RÚV eftir slysið: „Ef vel ætti að vera þyrfti að vera 

skilti með 5-10 metra millibili við bílastæðið þeim megin sem snýr að sjávarsíðunni. 

Þannig að það gæti ekki farið fram hjá fólki að þarna er um verulega hættu að ræða og 

þarna hafi orðið banaslys.“45 Fjórir menn voru svo í bráðri lífshættu í Reynisfjöru árið 

2015 þegar stór alda hreif þá með sér.46 Ætla má að fleiri dæmi séu til um lífsháska 

ferðamanna við Reynisfjöru sem ekki hefur komist í fréttirnar. Samkvæmt þeim fréttum 

sem hér hefur verið fjallað um kom það fram að flestir þeir sem lentu í háska höfðu ekki 

hugmynd um hættuna á svæðinu. 

 Þann 18. október árið 2016 fylgdust tveir nemendur í ferðamálafræði við Háskóla 

Íslands með hegðun ferðamanna um Reynisfjöru. Rannsóknin var hluti af BSc.- verkefni 

og eyddu þær fjórum dögum við fjöruna. Samkvæmt þeim þá voru ferðamenn lítið 

meðvitaðir um hættuna sjálfa. Ströndin samkvæmt ferðamönnum var talinn vera öruggur 

staður, svo framarlega að ferðamennirnir færu ekki að synda. Flestir ferðamennirnir höfðu 

séð varúðarskiltin en töldu hættuna vera litla. Á varúðarskiltinu stendur að fólk eigi ekki að 

snúa baki í sjóinn en langflestir ferðamenn snéru einmitt með bakið í sjóinn.47 

                                                
42 „Banaslys í Reynisfjöru“, mbl.is, 21. maí 2007, http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/180592/. 
43 Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, „Ber einhver ábyrgð?“, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, 21. maí 2007, 
http://olinathorv.blog.is/blog/olinathorv/entry/216995/. 
44 Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Ferðamaður fórst í Reynisfjöru“. 
45 „Bjargaði konu úr briminu“, RÚV, 29. janúar 2013, http://www.ruv.is/frett/bjargadi-konu-ur-briminu. 
46 Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, „Fjórir menn hætt komnir í Reynisfjöru“, RÚV, 10. september 2015, 
http://www.ruv.is/frett/fjorir-menn-haett-komnir-i-reynisfjoru. 
47 „Bara hættulegt að synda í Reynisfjöru“, mbl.is, 18. október 2016, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/10/18/hlaupa_hlaejandi_i_oldur_reynisfjoru/. 
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Niðurstaða: Þrátt fyrir að tvö ný varúðarskilti hafi verið sett upp árið 201648 (unnin 

af Eflu verkfræðistofu) þá virðast þau ekki ná til ferðamanna við Reynisfjöru. Fjaran virðist 

enn þá vera hættulaus í augum ferðamanna. Ráð við þessari hegðun ferðamanna er hvort 

þeir þurfi að vera varir við hættuna áður en förinni er haldið til Íslands. Annað ráð er að 

notast við eftirtektarverðri orð eins og „deadly“ (lífshætta) til þess að ná meiri athygli 

ferðamanna. Flestir ferðamenn telja Reynisfjöru vera hættulausa þrátt fyrir ný 

varúðarskilti. Skiltin eru ekki nógu eftirtektarverð og hættan sjálf sem er brimið þarf að 

draga betur fram á skiltum. 

 

   
Myndir 16 og 17. Til vinstri: Skilti í Reynisfjöru 25. febrúar 2016. Til hægri: Skilti í Reynisfjöru 12. október 

2016, bæði unnin af EFLU verkfræðistofu. 

3.3 Jökulsárlón 
Við Jökulsárlón áttu landeigendur í deilum með þeim afleiðingum að lónið leið fyrir skort 

á uppbyggingu og aðstöðusköpun. Afar sorglegt dauðaslys átti sér svo stað við lónið þegar 

hjólabátur ók yfir ferðakonu. Þyrla var á sveimi þegar slysið varð með þeim afleiðingum 

að konan heyrði ekki í bátnum sem bakkaði yfir hana. Fjölskylda konunnar horfði upp á 

hana verða undir bátnum. Hjólabátarnir við Jökulsárlón fara margar ferðir á dag með 

ferðamenn inn í Jökulsárlón. Þarna var öryggisaðstaða lítil sem engin, þ.e.a.s. engin merki 

né girðingar til þess að afmarka leið bátsins í lónið.49 

Hver ber ábyrgð þegar vanræksla á öryggismálum er ekki til staðar við vinsælan 

ferðamannastað? Samkvæmt lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd er för manna um landið 

ekki á ábyrgð eiganda lands eða rétthafa að öðru leyti en því sem leiðir af ákvæðum 

annarra laga og almennum skaðabótareglum.50 Höfuðábyrgðin á öryggismálum 

ferðamanna liggur því hjá ferðamanninum sjálfum. En á þessu eru nokkrar undantekningar. 

                                                
48 Anna Bára Teitsdóttir, „Nýtt öryggisskilti í Reynisfjöru“:, EFLA verkfræðistofa, sótt 28. nóvember 2016, 
http://www.efla.is/frettir/273-2016/oktober-2016/5240-nytt-oeryggisskilti-i-reynisfjoeru. 
49 Samúel Karl Ólason, „Banaslys við Jökulsárlón“, visir.is, 27. ágúst 2016, http://www.visir.is/banaslys-vid-
jokulsarlon/article/2015150828861. 
50 „44/1999: Lög um náttúruvernd“, Alþingi, sótt 18. nóvember 2016, 
http://www.althingi.is/lagas/129/1999044.html. 
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Á svæðum þar sem komið hefur verið upp sérstakri aðstöðu fyrir ferðamenn er hægt að 

sækja skaðabætur ef slys verða sem rekja má til galla eða vanrækslu í viðhaldi á staðnum. 

Með fjölgun ferðamanna á Íslandi árið 2010 óskuðu ráðherrar ferðamála og umhverfismála 

eftir því að Ferðamálastofa, Umhverfisstofnun og Slysavarnafélagið Landsbjörg myndu 

vinna saman að áætlun um öryggismál á ferðamannastöðum. Þessi áætlun hafði þau 

markmið að tryggja það að Ísland verði þekkt sem öruggt ferðamannaland.51 

Lagt var til að skipta landinu í þrjá öryggisflokka eftir svæðum. Þessi svæði fá 

ákveðna forgangsröðun með tilliti til fjölda ferðamanna. Flokkarnir þrír skiptast þannig að 

öryggisflokkur númer eitt er skilgreindur sem allir ferðamannastaðir í byggð. Þeir eru 

almennt aðgengilegir, í góðum tengslum við samgöngur og þjónustu. Í þessum flokki má 

finna flesta fjölsóttu ferðamannastaðina. Dæmi um þá eru Geysir, Jökulsárlón og 

Reynisfjara. Flokkur tvö eru ferðamannastaðir sem eru fjölsóttir á hálendinu og í flestum 

tilvikum utan alfaraleiða en nálægt stofnvegum á hálendi. Dæmi eru Landmannalaugar og 

Látrabjarg. Flokkur þrjú eru ferðamannastaðir þar sem aðgengi er erfitt, utan greiðfærra 

samgönguæða og fjarri þjónustu. Dæmi eru Langisjór og Hornstrandir. Samkvæmt þessu 

gætu ferðaþjónustufyrirtæki undir öryggisflokki eitt þurft að bera ábyrgð ef ferðamaður 

lendir í slysi. 

Niðurstaða: Viðeigandi varúðarskilti vantar við Jökulsárlón. Hvergi er að finna 

skilti sem vara við hættunni að ganga á ísjökum og öryggismál hjólabátanna er ábótavant. Í 

rauninni eru varúðarskilti ekki til staðar á þessum vinsæla ferðamannastað sem er ekkert 

annað en falleinkunn í tengslum við að gera Ísland þekkt sem öruggt ferðamannaland. 

Merkingar sem eiga að bæta öryggi ættu að hafa forgang á ferðamannastöðum eins og 

Jökulsárlóni og ekki sitja á hakanum vegna deilna landeiganda. 

                                                
51 Gunnar Stefánsson, Ólafur Arnar Jónsson, og Sveinn Rúnar Traustason, „Öryggi á ferðamannastöðum. 
Stefna til 2015 - DRÖG“. 
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4 Ómarkviss varúðarskilti 

Ákveðin umræða fór af stað eftir slysið á Flúðum en hún snerist um það hvers vegna sumt 

fólk hunsar tilmæli varúðarskilta á hættusvæðum. Gamla laugin er með ómarkviss 

varúðarskilti á sínu svæði en þau eru þarna og undir venjulegum kringumstæðum hefði 

ferðamaðurinn sem slasaðist átt að taka eftir einhverju þeirra. Vilborg Anna Björnsdóttir 

formaður Félags leiðsögumanna sagði í viðtali: „Það er algengt vandamál að erlendir 

ferðamenn fari út fyrir lokanir sem þeim eru settar við vinsæla ferðamannastaði.“ Vilborg 

bætti svo við: „Það er mjög algengt, til dæmis á Geysis svæðinu, að þar sé fólk á svæðum 

sem eru girt af. Það bara heldur að skiltin komi þeim ekkert við.“52 Hver ætli ástæðan sé 

við þessari hegðun ferðamanna? Eru þetta meðvitaðar ákvarðanir þeirra eða hafa 

ómarkviss skilti eitthvað að segja í þessu máli? Er þetta vandamál aðeins bundið við Ísland 

eða er það alþjóðlegt? 

4.1 Samstarf skiltis og viðtakanda 
Bandaríski sálfræðingurinn Marc Green hefur staðið að rannsóknum á hegðun manna í 

kringum varúðarskilti í gegnum árin. Hann talar um það að varúðarmerkingar ná því miður 

ekki alltaf að breyta hegðun fólks. Það annaðhvort tekur ekki eftir þeim eða sér 

merkinguna en ákveður að hunsa hana. Hönnuðir hafa reynt að svara þessu 

hegðunarmynstri með því að rannsaka litanotkun, form, stærð, staðsetningu, myndir gegn 

texta á skiltum o.s.frv. Hins vegar benda nýjustu rannsóknir á að árangursrík skilaboð á 

varúðarskiltum fara eftir efnisinntöku hvers og eins þ.e.a.s. það sem við sjáum í tengslum 

við skilti í umhverfinu og lærum af er jafn mikilvægur liður og hönnunin á skiltunum 

sjálfum.53 

Það er því vitað mál að fólk tekur varúðarskiltum og varúð yfir höfuð á 

mismunandi hátt. Skiltið og viðtakandi þess þurfa að vera í samstarfi, viðtakandinn þarf að 

lesa í hætturnar og tengja við skiltið og skiltið þarf að upplýsa viðtakandann á 

árangursríkan hátt um þær hættur sem leynast á tilteknum stað. Ef þetta samstarf rofnar þá 

virka ekki skilaboðin sem skyldi. Viðtakandinn og skiltið þurfa að sinna sínu hlutverki í 

samfélaginu til þess að skilaboðin virki. 

                                                
52 „Halda að skiltin komi þeim ekki við“. 
53 Marc Green, „The Psychology of Warnings“, Visual Experts, sótt 25. október 2016, 
http://www.visualexpert.com/Resources/psychwarnings.html. 
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Dæmi um rof í samstarfi sem þessu er ef skiltið er t.d. smátt og illa unnið þá kemur 

upp það vandamál að hættan á staðnum verði ekki tekin jafn alvarlega og raun ber vitni. 

Þetta er eitt af því sem Marc Green tekur fyrir í grein sinni „The Psychology of Warnings“ 

en þar talar hann um að áþreifanlegt útlit varúðarskiltis getur miðlað í ógáti meiri hættu en 

ástæða er til. Fólk hefur óafvitað kennt sér þá reglu að skilti sem eru sýnilegri og stærri 

gefa til kynna meiri hættu á ferð. Viðtakandinn er þá líklegri til þess að skilgreina lítil, 

óljós eða illa unnin skilti sem litla hættu á ferð. Stærð er hins vegar afstæð, til dæmis áttar 

viðtakandi sig á því að lítið varúðarmerki á lítilli vöru er vegna plássleysis. En ef það er 

lítil merking á stórum fleti þá verður merking hættunnar veikari fyrir viðtakandanum. Á 

sama tíma gefa illa unnin skilti frá sér þá merkingu að hættan sé lítil. Viðtakandinn trúir 

því að ef hönnuðurinn hafði ekki fyrir því að leggja mikla vinnu við skiltið þá getur hættan 

ekki verið mikil.54 

 

  
Myndir 18 og 19. Til vinstri: Varúðarskilti við Kröflu. Til hægri: Varúðarskilti við Dettifoss. Hér eru dæmi 

um skilti sem flokkast undir óvandvirk varúðarskilti þar sem hættan á staðnum getur verið vanmetin. 

4.2 Kostnaður 

Ein af mögulegum ástæðum þess að vinsælir en jafnframt varhugaverðir ferðamannastaðir 

á Íslandi eru með bágborin varúðarskilti er kostnaður. Ferlið getur orðið flókið þegar 

margir landeigendur eiga í deilum innbyrðis eða við bæjarfélög í kring. Kostnaður 

varúðarskiltis á vegum Vegagerðarinnar getur farið allt frá 200.000 í eina milljón króna að 

frátaldri hönnunarvinnu. Sumir landeigendur hafa ekki efni á slíku og taka því til sinna 

ráða og búa til sín eigin skilti. Skilti sem ekki eru með leyfi frá Vegagerðinni, sem þeir 

kalla auglýsingar, eru nokkuð algeng.55 Þetta er ákveðið vandamál ef samræma á útlit 

                                                
54 Sama heimild. 
55 Ásbjörn Ólafsson, Viðtal við starfsmann Vegagerðarinnar. 
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skilta á landinu. Fyrst og fremst þarf að lækka kostnað varúðarskilta ef það á að vera 

möguleiki á samræmingu skilta á landinu. 

4.3 Fyndni 
Áhugavert er að skoða skiltið á mynd 19 en þar er myndtáknið nokkuð skoplegt. Er slæmt 

að nota fyndni í skiltum eða geta þau þannig náð betur til fólks? Í bókinni The Psychology 

of Safety Handbook segir sálfræðingurinn Scott Geller meðal annars: „Vissulega er öryggi 

alvarlegt málefni en stundum getur smá fyndni lífgað upp á samskipti okkar, aukið áhuga 

og viðtöku.“56 Með fyndnum skiltum er mögulega hægt að gera andrúmsloftið í kringum 

varúðarskiltin léttara og minnkað þannig streitu. Dæmi um þetta er skilti sem varar við 

fallhættu við Látrabjarg (mynd 20). Eftir að hafa skoðað margar ljósmyndir af sama 

skiltinu á netinu má ætla það að skiltið sé eftirtektarvert. Athugasemdir við ljósmyndirnar 

af umræddu skilti gefur til kynna að ferðamenn skilja skiltið svona: „Varúð, hér rignir 

fólki“ þegar skilaboðin eru: „Varúð, fallhætta við bjargsbrún“. Skilaboð hættunnar missa 

marks en skiltið er á sama tíma eftirtektarvert sem er áhugavert í þessu samhengi. 

 

 
Mynd 20. Varúðarskilti við Látrabjarg. 

                                                
56 Scott E. Geller, The Psychology of Safety Handbook (Boca Raton: CRC Press, 2000). bls. 256. 
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5 Næstu skref 

Samkvæmt þjónustudeild Vegagerðarinnar vilja þeir ekki sjá ensku á varúðarskiltum 

sínum í náinni framtíð. Örfá skilti munu fá bæði íslensku og ensku þar sem íslenskan er 

alltaf fyrir ofan enska textann. Dæmi um þau skilti eru „Gravel Road Ahead“ en margir 

ferðamenn leggja ekki skilning í íslenska skiltið lausamöl. Notast verður einnig við 

„Closed“ samhliða lokað. Leitast var einnig við svara hjá Vegagerðinni hvað það tæki 

langan tíma að samræma skilti á Íslandi. Samkvæmt þeim þá úreldast skilti á 10-20 árum.57 

Tveir áratugir er einfaldlega of langur tími til þess að samræma skilti þar sem 

ferðamönnum til landsins fjölgar ört. Er ákvörðun Vegagerðarinnar að fjarlægja ensku 

varhugaverð? Miðað við fjölgun erlendraferðamanna hlýtur það að vera skref tilbaka að 

hafa ekki ensku á varúðarskiltum ásamt íslensku. Ef aðeins íslenska er notuð þá þurfa 

myndtáknin að vera sérlega nákvæm svo skilaboðin berist til erlendra ferðamanna. 

5.1 Varúðarskilti framtíðarinnar 
Hvernig getur tæknin styrkt varúðarskilti og skilaboð þeirra? Eins og er þá getur tæknin 

ekki verið upplýsingamiðill ein og sér heldur hvernig henni er beytt. Dæmi um þetta eru 

vegamerkingar en á síðustu árum hafa GPS staðsetningartæki hjálpað mörgum að rata um 

ókunnar slóðir. En á sama tíma eru vegamerkingar ennþá mikilvægur þáttur þess að GPS 

tæknin virki. Tæknin og skiltin vinna saman að góðu kerfi. Samspil tækni og skilta getur 

styrkt varúðarskilti til muna svo hér verða tekin nokkur dæmi um þá möguleika. 

Ein af viðbragðsáætlunum Almannavarna er að senda út SMS tilkynningar á fólk 

sem er á hættusvæðum þegar hamfarir á borð við gjóskufall, jökulhlaup eða eldgos 

hefjast.58 Sniðugt væri að tengja þessa tækni við síma ferðamanna þegar þeir fara inná 

svæði eins og t.d. Reynisfjöru. Síminn fengi sjálfkrafa SMS boð sem segðu 

ferðamanninum að þetta sé hættusvæði. Með þessu væri hægt að gera ferðamanninn var 

við hættuna áður en hann les á varúðarskilti. Þannig myndi hættan lærast fyrr og 

ferðamaðurinn hugsanlega meira var við sig og undirbúinn. 

Önnur lausn við ákveðnum vandamálum á ferðamannastöðum er að setja upp 

stafræn skilti. Stafrænu skiltin gætu verið í beinum tengslum við Veðurstofuna og 

                                                
57 Ásbjörn Ólafsson, Viðtal við starfsmann Vegagerðarinnar. 
58 „Hekla, Katla og Grímsvötn“, Almannavarnir, 12. apríl 2016, 
http://www.almannavarnir.is/natturuva/eldgos/vidbunadur/. 



 26 

Almannavarnir og fært fréttir um náttúruhamfarir og veðurofsa um leið og atburðir eiga sér 

stað. Tíðindin væru birt á mismunandi tungumálum svo þau myndu ná til sem flestra. 

Annar kostur við þessa tegund skilta er að þau sjást alltaf í myrkri og því vakið meiri 

athygli á sér. Einföld núverandi dæmi um slíkt eru t.d. hraðamælingar þar sem ökuhraði er 

mældur og birtur á viðvörunarskilti og upplýsingar um fjölda auðra stæða í bílakjallara 

Hörpu. Því ekki að byggja skjáflöt inn í varúðarskilti þar sem birta má síritandi 

upplýsingar á stafrænt skilti um hitastig, vindhæð og tilfallandi viðvaranir um óveður eða 

aðra vá. Þetta myndi henta einkar vel við staði eins og Reynisfjöru til þess að auka 

upplýsingar um þá hættu á svæðinu. 

Aukinn veruleiki (e. augmented reality) er tækni sem sameinar framsetningu 

prentaðs og stafræns texta. Í dag nota snjallsímar og spjaldtölvur þessa tækni sem er ennþá 

á þróunarstigi. Aukinn veruleiki virkar þannig að þegar snjallsíma er beint að ákveðnu 

skotmarki (e. target) þá opnast myndavélin í símanum og sýnir stafrænan hlut á 

skotmarkinu í þrívídd. Skotmörk aukins veruleika svipa til QR kóða, þ.e.a.s. það þarf nógu 

afgerandi myndtákn svo síminn geti greint það sem skotmark.59 Hægt er að ímynda sér það 

að með áframhaldandi tækniframþróun verði snjallsíminn óþarfur en þess í stað myndi 

stafræni heimurinn birtast í þar til gerðum gleraugum eða jafnvel í sjón okkar. Bara með 

því að horfa á varúðarskilti sem væri með umrætt skotmark myndu upplýsingar um 

hætturnar birtast sem fljótandi form. Þeir sem sjá um öryggismál hér á landi þurfa að vera 

opnir fyrir tækninýjungum og tileinka sér þá kosti sem hún býður upp á. 

 

                                                
59 „Aukinn veruleiki: Málþing í Álasundi 14-15. júní“, icepro, 3. júní 2013, 
http://www.icepro.is/pages/NewsInfo.aspx?id=169. 
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Lokaorð 

Þörf er á því að betrumbæta varúðarskiltin svo óviðeigandi og slæmir innviðir 

ferðamannastaða spyrjist ekki út. Ísland gæti fengið þann stimpil á sig að vera þekkt sem 

óöruggt ferðamannaland. Ef við sinnum öryggismálum og merkingum með hálfum hug 

geta ferðamenn farið að efast um hvort við séum í raun tilbúin sem öruggt ferðamannaland. 

Ferðamenn eiga að geta fylgt sama skiltakerfi hvar sem er á landinu. 

Skiltakerfi Vegagerðarinnar eða Umhverfisstofnunar eru ekki fullkomin og leggja 

þarf meiri rannsóknarvinnu í t.d. liti og myndtákn yfir íslenskar aðstæður. Litasamsetning 

núverandi skiltakerfa eru ekki nógu áhrifamikil og því ekki nógu góð. Í raun þarf að búa til 

alveg nýtt kerfi sem skapað er eingöngu fyrir íslenskar aðstæður. Áður en farið er í 

hönnunarvinnu á slíku kerfi þyrfti að notfæra sér nýjar og eldri rannsóknir. Það kerfi myndi 

einnig bjóða uppá ódýrari lausnir fyrir þá sem ekki eru tilbúnir að eyða miklu fé í skilti. 

Íslenska og enska væru notuð saman í því kerfi og myndtákn sérteiknuð ásamt því væri 

kerfið á opinni og aðgengilegri heimasíðu. Á slíkri heimasíðu væri notkun lita og hættustig 

útskýrt á skýran hátt. Opin og aðgengileg heimasíða sem sýnir skiltakerfið á Íslandi myndi 

hjálpa ferðamönnum að læra betur á íslenskar hættur og alvarleika þeirra. Allt væri reynt til 

þess að reyna að samræma öll skilti á landinu. 

Eins og staðan er í dag getur verið óþarflega flókið fyrir þá sem vilja setja upp skilti 

að nálgast núverandi skiltakerfi. Þetta eru í rauninni tvö kerfi í gangi sem Umhverfisstofnun 

og Vegagerðin notast við. Á heimasíðu Vegagerðarinnar er handbók um varúðarskilti falin 

djúpt í innviðum síðunnar og ekki fyrir hvern sem er að finna hana. Handbók 

Umhverfisstofnunar er ekki eins falin en samt sem áður eiga upplýsingar um skiltakerfi í 

umferð að vera sýnilegri. 

Öll yfirbygging núverandi skiltakerfis þarf að vera skilvirkari.Vegagerðin ætti 

alfarið að sjá um varúðarskilti í umferðinni og Umhverfisstofnun að sjá um varúðarskilti 

við ferðamannastaði og í náttúrunni. Landeigendur og ferðaþjónustufyrirtæki ættu að geta 

fengið skilti með litlum kostnaði eða jafnvel að kostnaðarlausu. Skoða mætti hvort tekjur 

sem fást af ferðamönnum mætti nota til að niðurgreiða varúðarskiltin. 

Aðalatriðið er öryggi ferðamanna og með betri og samræmdum varúðarskiltum eru 

meiri líkur á því að hægt sé að koma í veg fyrir slys. Ef Ísland ætlar sér að verða þekkt sem 

öruggt ferðamannaland þá þurfa öll öryggismál að vera í lagi. 
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