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Ágrip 

Ferðamönnum hefur farið hratt fjölgandi á síðustu tíu árum á Íslandi og í dag er Ísland 
einn af vinsælustu áfangastöðum heims meðal ferðamanna. Ósnortin náttúran er 
mesta aðdráttaraflið og ferðir sem leiða fólk undir yfirborð jarðar verða sífellt vinsælli. 
Ísland er eldfjallaeyja og því er mikilvægt að ferðaskipuleggjendur geri sér grein fyrir 
ábyrgð sinni hvað varðar öryggi ferðamanna á áfangastöðum þar sem lítið má út af 
bregða til að smáóhapp vindi upp á sig og verði að stórslysi. Skortur á löggjöf er eitt 
stærsta vandamálið sem ferðaþjónustan stendur frammi fyrir þar sem framkvæmd 
öryggismála er komin undir metnaði hvers fyrirtækis. Þetta býður hættunni heim og því 
var ákveðið að skoða hver staða öryggismála væri hjá þeim fyrirtækjum sem hafa 
einkaafnot af hendi landeigenda til að vera með rekstur og stýrðan aðgang að hellum. 
Fimm fyrirtæki tóku þátt í rannsókninni sem fór fram með hálfopnum viðtölum og 
vettvangsheimsóknum. Niðurstöður gefa til kynna að þrátt fyrir að fyrirtækin séu að 
sinna sínu öryggishlutverki vel og séu með virkar öryggisáætlanir þá er þörf á 
gæðakerfi sem fyrirtækin geta aðlagað starfsemi sinni. Hugsanlega mætti þó nýta 
gæðakerfi Vakans betur en það þyrfti að einfalda svo auðveldara væri að laga það að 
mismunandi starfsemi skipuleggjenda dagsferða. Þá er skortur á eftirfylgni augljós galli 
á gæðakerfinu og því mikilvægt að löggjafinn skerpi á reglum og samþykki löggjöf sem 
skýrir kröfur til ferðaskipuleggjenda um öryggi ferðamanna á áfangastöðum og veiti 
aukið fjármagn til Ferðamálastofu til eftirfylgni útgefinna vottana. 

Abstract 

The number of tourists visiting Iceland has been increasing rapidly for the last ten years 
and today, Iceland is one of the world’s most popular tourist destination. The unspoiled 
nature is the main attraction and tours that lead people beneath the surface of the earth 
are growing in popularity. Iceland is a volcanic island and therefore it’s important for 
travel planners to realise their responsibility regarding the safety of tourists on site 
where small incidents can quickly escalate into major catastrophes. The lack of 
legislation is one of the biggest problem the travel industry faces since handling of 
safety issues depend solely upon each company’s vision and ambition. As this can be 
dangerous it was decided to study the safety management of the companies offering 
caving tours and operate their own caves. Five companies participated in the research 
which was carried out by half open interviews, on-site visits and gathering of data. The 
results suggest that despite the companies ambition towards safety management there 
is a clear need for a quality system that can easily be adjusted to different kind of 
recreational travel companies. Vakinn, quality system, might be a good choice but it 
would require some simplification for it to be a realistic option to various operations of 
day-trip organisers. An obvious disadvantage of the system is the lack of review after 
following implementation. Therefore, it’s important that the authorities enforce 
legislation that states clear safety requirements for the travel organisers safety 
management of trips and on-site visits, and increase the budget for reviewing 
certifications of quality systems. 
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Inngangur 

Haustið 2017 lá leið greinarhöfundar undir yfirborð jarðar í skoðunarferð um hellinn 
Víðgelmi sem staðsettur er í nágrenni Húsafells. Skoðunarferðin hafði mikil áhrif á 
höfund og varð kveikjan að þessari grein. Höfundur hafði áður fylgst náið með tilurð 
ísganganna í Langjökli og mikið velt fyrir sér ýmsum þáttum sem tengdust 
verkefnastjórnuninni í verkefnum af þessu umfangi. Eitt af því sem vakti mesta 
umhugsun laut að öryggi og áhættustjórnun. Það varð því inntakið í rannsókninni sem 
fjallað er um í þessari grein. 

Mikil aukning hefur orðið á komu erlendra ferðamanna til landsins frá árinu 2010 en 
fjöldi ferðamanna nánast fjórfaldaðist fram til ársins 2016 og jókst þar af um 39% frá 
árinu 2015 – 2016 (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Þannig var Ísland nr. 17 á lista yfir 50 
stórkostlegustu lönd heimsins skv. áliti lesenda ferðablaðs Telegraph („The world’s 50 
greatest countries – according to you“, 2016). Könnun Ferðamálastofu sumarið 2016 
meðal erlendra ferðamanna á Íslandi sýndi að fjórir af hverjum fimm ferðamönnum 
koma hingað vegna áhuga á landinu og náttúrunni (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Helst 
nefndu þeir: óspillta náttúru, óbyggðir, eldfjöll og hraun, sérstöðu náttúrunnar, jökla, 
fossa, jarðfræðisögu o.fl. (Maskína, 2016).  

Fáir staðir í Evrópu eru jafn háðir dyntum móður náttúru og Ísland. Sviptingar í veðurfari 
eru miklar, jarðskjálftar tíðir og eldgos viðvarandi vá. Skoðun náttúruundra, þ.m.t. 
fjallgöngur, hjólaferðir, hestaferðir og akstur í óbyggðum hafa sjaldan verið vinsælli og 
nú er hellaferðamennskan einnig komin á fullt skrið. Á síðustu árum hafa nokkrir hellar, 
þar sem rekstraraðilar sjá um skipulagðar skoðunarferðir, verið gerðir aðgengilegir fyrir 
ferðamenn. Þessir hellar eru Víðgelmir, Raufarhólshellir, Þríhnúkagígur, Vatnshellir og 
Lofthellir auk ísganganna í Langjökli. Þetta eru ævintýraferðir djúpt í iður jarðar, inn 
hraunrásir og gegnum ís. 

Ekki hafa verið sett lög um öryggi ferðamanna á áfangastöðum af þessum toga og 
skortur er á gæðavottun í greininni. Vakinn kemst þó næst slíkri vottun. Nokkrar 
atrennur hafa verið gerðar að breytingum á lögum um skipan ferðamála og tillögum að 
opinberum reglum um öryggismál í ferðaþjónustu sem ekki hafa náð almennilega fram 
að ganga („Öryggi á ferðamannastöðum, Stefna til 2015 - DRÖG“, 2011). Vorið 2018 
liggur þó fyrir Alþingi frumvarp til laga um Ferðamálastofu þar sem ítarlega er fjallað 
um öryggismál (695/148 stjórnarfrumvarp). 

Út frá þessum forsendum var áhugavert að athuga hvernig ferðaskipuleggjendur hafa  
staðið að öryggismálum, gert áhættumat fyrir hellaskoðunarferðir og mótað öryggis-
áætlanir. Því voru eftirfarandi rannsóknarspurningar valdar í þeirri eigindlegu rannsókn 
sem greinin byggir á:  

• Hvaða áhættuþættir eru teknir inn í áhættumat hellaskoðunarfyrirtækja og 
hvaða áhrif hafa þeir á verklag og öryggisáætlanir þeirra? 

• Hvaða áhrif hefur lagaumhverfið á áhættumatið og öryggisáætlanirnar? 

• Hvaða munur er á framkvæmd áhættumats fyrirtækja í Vakanum og þeirra sem 
eru það ekki. 

Í fyrsta kafla er fjallað um ýmsar ritgerðir og rannsóknir af íslenskum og erlendum toga. 
Annar kafli fjallar um rannsóknaraðferðir og gagnaöflun. Þriðji kafli er samantekt á 
niðurstöðum og í fjórða kafla er umræða um niðurstöðurnar. Að lokum er fjallað um 
annmarka rannsóknarinnar og lokaorð sett fram. 
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Fagumfjöllun 

Ýmsar rannsóknir, ritgerðir og greinar hafa verið birtar um öryggismál í afþreyingar-
ferðaþjónustu. Margar fara inn á svið eldfjallaferðamennsku, aðrar fjalla um gerð 
áhættumats eða öryggismál í ævintýraferðamennsku og enn aðrar koma að hlutverki 
löggjafans. Fjölmargar þeirra eiga uppruna sinn að rekja til Eyjaálfu; Nýja Sjálands, 
Ástralíu og Galapagos eyja. Í þeim löndum hefur verið mikil áhersla á að auka gæði og 
öryggi ferðaþjónustunnar síðustu 10 ár. Íslenskar rannsóknir eru fáar sem er e.t.v. í 
samræmi við það hversu ung atvinnugrein ferðaþjónustan er og hversu hratt hún hefur 
þróast á örfáum árum. Helst er þær að finna í greinum sem ritaðar hafa verið í tengslum 
við lokaverkefni háskólanema svo sem um stöðu gæða í ferðamálum á Íslandi, 
öryggisviðmið framkvæmdaraðila í ferðaþjónustu og öryggisáætlanir í 
ævintýraferðamennsku (Anna Lilja Torfadóttir, 2017), (Ásdís Þórhallsdóttir og Berglind 
Kristófersdóttir, 2017) og (Valgerður Káradóttir, 2017). Allar gefa greinarnar 
vísbendingar um aukinn áhuga á öryggis- og gæðamálum í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Ísland liggur á flekaskilum Norður-Ameríku og Evrasíu. Hreyfingar og spenna milli 
flekanna þýðir að hér eru tíðir jarðskjálftar og fjöldinn allur af virkum eldstöðvum. 
Samkvæmt vef Jarðvísindastofnunar Íslands eru 32 eldstöðvar sem falla undir 
skilgreininguna að hafa gosið á síðustu 11 - 12 þúsund árum og þykir ekki ástæða til 
að telja kulnaðar. Þar af hafa 12 gosið á síðustu 100 árum („Eldstöðvar og eldgos á 
Íslandi | Jarðvísindastofnun - Institute of Earth Sciences“, e.d.). Ísland hefur verið 
áhugaverður áfangastaður fyrir þá sem hafa áhuga á jarðvísindum um árabil. Nú bætist 
ævintýramennskan við. Ef miðað er við þann fjölda ferðamanna sem sækir í afþreyingu 
tengda eldvirkni má gera ráð fyrir að aðsóknin í hana sé ekki að fara að dala á næstunni 
(Erfurt-Cooper, Sigurdsson og Lopes, 2015), („Stjórnstöð ferðamála“, e.d.). 
Eldfjallaferðamennska felur m.a. í sér heimsóknir á jarðhitasvæði, hellaferðir og 
skoðun eldgosa/fjalla (Erfurt-Cooper o.fl., 2015), (Erfurt-Cooper, 2011). Á Íslandi hafa 
heimsóknir á jarðhitasvæðin verið hvað vinsælastar og höfum við t.d. minnismerki á 
Geysissvæðinu um komu þriggja Danakonunga frá 1874 (Magnús A. Sigurðsson, 
2008). Í dag eru hellaferðir orðnar vinsælar og að minnsta kosti sex hellar hafa verið 
útbúnir sérstaklega til móttöku ferðamanna. 

Hellaskoðun er því vaxandi ferðaþjónusta á Íslandi sem felur í sér skoðun á viðkvæmu 
landsvæði á virkum eldfjallasvæðum. Hellarnir eru ýmist kulnaðar hraunrásir eða 
íshellar sem myndast hafa við útfall jökulvatns eða jarðhita. Aðkoma að þeim er oft 
torveld, þeir erfiðir yfirferðar og staðsettir á landssvæðum fjarri byggð (Erfurt-Cooper, 
2011). Ýmsar hættur leynast í hellum og mikilvægt er að lágmarka slysahættu með 
fullnægjandi undirbúningi og meðvitund um hættuna. Þetta geta verið slys þar sem ís 
eða grjót hrynur úr lofti, eitraðar gastegundir menga andrúmsloftið eða fall verður 
vegna óslétts yfirborðs (Erfurt-Cooper o.fl., 2015). Nýlegt banaslys í Blágnípuhelli gefur 
tilefni til að skoða þurfi betur öryggismál í hellum (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2018). 
Þetta slys er langt í frá eina atvikið sem hlotið hefur umfjöllun fjölmiðla og ekki þarf 
annað en að slá inn nöfn hella í leitarvélar til að fá upp greinar sem fjalla um ýmis 
hellaslys („Banaslys í Kverkfjöllum“, 2011), („Þriggja leitað í Raufarhólshelli“, 2014). 

Ævintýraferðamennska 

Slys í ævintýraferðamennsku eru oft alvarleg, rata gjarnan í fjölmiðla og geta skaðað 
orðspor ferðaþjónustufyrirtækjanna verulega, fyrir utan áhrif þeirra á ferðamennina 
sjálfa. Það ætti því að vera forgangsatriði að reyna að draga úr hættunni á slysum að 
fremsta megni (Erfurt-Cooper o.fl., 2015). Það er ekki hægt að gera nema með því að 
vinna áhættumat og reyna að sjá fyrir sér hvað mögulega gæti komið fyrir á svæðinu. 
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Áhættumat felur í sér greiningu og mat á mögulegum áhættuþáttum í umhverfinu. Matið 
er oftast huglægt þar sem tölfræði skortir. Áhættuþættirnir geta verið ytri þættir sem 
fyrirtæki hafa enga stjórn á eins og veður, náttúruhamfarir, gengisbreytingar og 
stjórnvaldsákvarðanir. Þetta geta líka verið innri þættir sem fyrirtæki geta stjórnað, t.d. 
þekkingarskortur, vanbúnaður, óvönduð vinnubrögð eða samskiptaerfiðleikar við 
viðskiptavini. Þegar áhættuþættirnir hafa verið greindir, eru þeir metnir og sé áhættan 
of mikil eru gerðar ráðstafanir til þess að draga úr líkum eða afleiðingum áhættunnar 
með það að markmiði að draga úr neikvæðum áhrifum áhættuþáttarins á verkefnið 
(Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2008). 

Bentley, Page og Walker benda á að ekki dugi nein ein aðferð fyrir alla. Hver grein 
innan ferðaþjónustu sé annarri ólík og meðan áhættustjórnun sé t.d. innbyggð í ferðum 
sem fela í sér mikla áhættu, eins og fallhlífarstökki og köfun, þá séu ferðir sem fela í 
sér litla áhættu, líkt og gönguferðir á sléttu undirlendi, ólíklegri til að fela í sér stífar 
öryggisreglur eða viðmið. Það væri samt sem áður skynsamlegt að framkvæma 
áhættumat fyrir þess háttar ferðir líka því að bara það eitt að vera meðvitaður um 
mögulega áhættu dregur úr líkum á alvarlegum afleiðingum. Mestu skiptir að greina 
hvar atvik geta komið upp og gera ráðstafanir til að fyrirbyggja þau (Bentley o.fl., 2004). 

Rannsókn í Queensland í Ástralíu 2008 sýndi fram á að þrátt fyrir að um 80% 
ferðaþjónustufyrirtækja í ævintýraferðamennsku teldi sig vera með virka 
áhættustjórnun, þá hefðu aðeins um 25% þeirra talið sér skylt að skoða orsakir 
alvarlegra slysa nánar og gera úrbætur. Alvarleg slys töldust beinbrot, hættulegir 
skurðir, brunasár, nær drukknun og áverkar sem kröfðust sjúkrahúsheimsóknar. Enn 
fremur sögðust aðeins 48% fyrirtækjanna rannsaka orsakir allra slysa (Bentley, Cater 
og Page, 2010). Rannsóknin sýndi einnig fram á að árangursríkasta leiðin til að 
fyrirbyggja slys væri að veita smáóhöppum (STF – slips, trips, falls) sérstaka athygli 
því að alvarleg slys orsökuðust oft af sömu ástæðum og smáóhöpp. Það sem jók hins 
vegar hættuna á að slysin yrðu alvarlegri var þegar aðrir áhættuþættir bættust við STF 
atvikin, s.s. breytilegt veður, varasamt umhverfi, vanþekking ferðamanna á aðstæðum 
og tilhneiging þeirra að fara ekki eftir fyrirmælum leiðsögumanna (Bentley o.fl., 2010). 
STF atvikin ættu því að vera ofarlega í huga ferðaskipuleggjenda þegar verið er að 
útbúa áhættumat fyrir ferðir. 

Erfurt-Cooper hefur rannsakað öryggismál í eldfjallaferðamennsku töluvert og bendir á 
að framtíð eldfjallaferðamennsku byggi á viðurkenningu á að öryggis- og varúðar-
ráðstafanir þurfi að vera skiljanlegar fyrir alla ferðamenn og fyrirfram aðgengilegar þeim 
sem heimsækja mögulega hættuleg svæði. Margir ferðamenn reiði sig á eigin 
dómgreind til að meta mögulega hættu, sem er ekki endilega í samræmi við 
raunverulega hættu (Erfurt-Cooper, 2011). Þar kemur einnig fram, að eldfjalla-
ferðamennska muni halda áfram að aukast þrátt fyrir undirliggjandi ógn um 
náttúruhamfarir, í ljósi fleiri og ódýrari ferðamöguleika og auðveldara aðgengis að 
áfangastöðunum (Erfurt-Cooper, 2011). Í greininni er lagt til að ferðaþjónustan, yfirvöld 
og vísindasamfélagið taki höndum saman um að gera þessar ferðir eins öruggar og 
hægt er, með því að gera þá kröfu að leiðsögumaður sé sérmenntaður í leiðsögn um 
eldfjallasvæði og hafi einnig bakgrunn í hamfarastjórnun, þar sem fulltrúar 
ferðaskrifstofanna séu oft ekki hæfir til að taka réttar ákvarðanir ef kemur til 
náttúruhamfara. Einnig þurfi að taka tillit til mismunandi uppruna ferðamanna og útbúa 
allar öryggisleiðbeiningar þar sem fram komi ítarlegar upplýsingar, þ.m.t. neyðar-
símanúmer og hvernig staðið skuli að neyðarbrottflutningi, í myndum og máli og á 
nokkrum mismunandi tungumálum (Erfurt-Cooper, 2011). 
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Vakinn 

Mikilvægt er að vinna áhættumat hellaskoðunarferða vel því að áhættuþættirnir eru 
fjölmargir. Vakinn er gæða- og umhverfiskerfi fyrir gististaði og ferðaþjónustuaðila1 sem 
tekur m.a. á öryggismálum og einhver hellaskoðunarfyrirtæki hafa þegar innleitt það 
eða eru í umsóknarferli. Kerfið er tiltölulega nýtt eða frá 2012 og er unnið út frá 
Qualmark2, gæðakerfi Nýsjálendinga fyrir ferðaþjónustufyrirtæki. Í kerfinu er öryggis-
áætlunum skipt niður í fjóra þætti; áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlun og 
atvikaskráningu. Í áhættumatinu felst að greina áhættu, meta líkur og afleiðingar og 
skilgreina aðgerðir sem eiga að draga úr líkum eða afleiðingum. Verklagsreglurnar 
skýra hvernig fyrirtækið starfar og hvernig á að vinna hvert atriði og þar er meðal 
annars fjallað um þjálfun starfsmanna. Viðbragðsáætlunin fjallar um hvernig skuli 
bregðast við ef eða þegar hættuástand skapast. Atvikaskráningin lýsir svo því hvernig 
öll frávik frá verklagsreglum eða slys og óhöpp skuli skráð svo hægt sé að læra af þeim 
og laga verklagsreglurnar og viðbragðsáætlanirnar í kjölfarið sé þess þörf (Vakinn, 
e.d.-a). 

Það er jákvætt fyrir ferðaþjónustuna að slíkt gæðakerfi sé komið í gagnið og það eykur 
trúverðugleika ferðaþjónustufyrirtækja í augum ferðamanna. Samkvæmt könnun 
Ferðamálastofu 2015/2016 meðal erlendra ferðamanna sögðu 75% aðspurðra að 
gæðavottun hefði mjög eða frekar mikil áhrif á val viðkomandi á ferðaþjónustufyrirtæki 
(Vakinn, e.d.-b). Vakinn hvetur því til aukinnar ábyrgðar ferðaþjónustuaðila á öryggi 
ferðamanna. Auk þess eru meginmarkmið Vakans að kerfið nái útbreiðslu, að það 
skapist virðing fyrir kerfinu sem viðhaldist og að fyrirtæki sjái virði í þátttökunni. Dræm 
þátttaka fyrirtækja í Vakanum dregur þó úr trúverðugleika kerfisins. Rannsókn Önnu 
Lilju Torfadóttur á stöðu gæða í ferðaþjónustu á Íslandi gefur vísbendingar um að mikið 
álag í daglegum rekstri ferðaþjónustufyrirtækja, sökum hraðrar fjölgunar ferðamanna, 
geti orðið til þess að fyrirtækin hafi ekki tíma til að innleiða gæðakerfi. Enn fremur að 
mögulega veigri lítil fyrirtæki sér við að innleiða Vakann vegna skorts á þekkingu á því 
hvernig eigi að útbúa öryggisáætlun og áhættumat Vakans. Þau vanti hreinlega aðstoð 
(Anna Lilja Torfadóttir, 2017). Í rannsókn frá Nýja Sjálandi má sjá sambærilegar 
niðurstöður en þar er bætt við að auk tímaskorts sé kostnaður ein mesta hindrunin 
þegar kemur að öryggismálum (Bentley, Page og Walker, 2004). Þetta skýrir sennilega 
að einhverju leyti dræma þátttöku íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja í Vakanum en 
aðeins 80 fyrirtæki í afþreyingarferðamennsku eru skráð í Vakann af 1500 slíkum sem 
skráð eru hjá Ferðamálastofu eða 5,3% (Vakinn, e.d.-c), (munnleg heimild, 
Ferðamálastofa). Í samtali við starfsmann Vakans kom fram að þrátt fyrir dræma 
skráningu í Vakann séu gögnin á vefnum mikið skoðuð ásamt þeim leiðbeiningum sem 
tilheyri Vakanum á heimasíðu sinni, en þau gögn séu öllum opin. Starfsfólk Vakans viti 
jafnframt af fyrirtækjum sem fari eftir leiðbeiningum hans um uppsetningu öryggis-
áætlana þrátt fyrir að vera ekki í umsóknarferli fyrir Vakann. Þannig nýtist Vakinn einnig 
þeim fyrirtækjum sem stefni ekki á að fara í gegnum viðurkenningarferlið. Þá hafi 
árlegar úttektir Vakans sýnt að á meðan sum fyrirtæki taki flugið í öryggismálum eftir 
viðurkenningu, dali önnur og sinni öryggismálunum ekki af neinni alvöru og hafi jafnvel 
stungið áætlunum ofan í skúffu (munnleg heimild, Vakinn). Í dag felist eftirlitið í 
innköllun á gögnum (öryggisáætlunum) en einnig sé til umræðu að fá vottunarstofu 

                                                           

1 www.vakinn.is  
2 https://www.qualmark.co.nz/ 

http://www.vakinn.is/
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með faggildingu til að sinna eftirlitshlutverki í framtíðinni og þá myndu hulduheimsóknir 
sennilega bætast við eftirlitið en það eru fyrirvaralausar heimsóknir á vettvang 
(munnleg heimild, Vakinn). Þetta aukna eftirlit er í samræmi við lagafrumvarpið sem 
liggur fyrir á vorþingi 2018 og skilgreinir vel eftirlitshlutverk Ferðamálastofu (695/148 
stjórnarfrumvarp). 

Vegvísir í ferðaþjónustu 2015 

Stjórnstöð ferðamála hefur undanfarin ár unnið að forgangsverkefnum í ferðamálum 
sem skilgreind voru í Vegvísi í ferðaþjónustu 2015 („Vegvísir í ferðaþjónustu“, 2015). 
Eitt þessara verkefna er að móta verkfæri fyrir ábyrgðar- og umsjónaraðila áfangastaða 
ferðamanna til áhættustjórnunar og áhættumats („Verkefnalisti“, e.d.). Í verkefninu er 
stuðst við alþjóðlega staðla og viðurkenndar aðferðir sem verið er að beita í 
ferðaþjónustu hérlendis og erlendis. Þessu verkefni lauk í byrjun árs 2018 og á eftir að 
fara í formlega birtingu og kynningu. Verkfærið er fyrst og fremst hugsað fyrir 
umsjónaraðila áfangastaða ferðamanna innan og utan þjóðgarða. Það var rýnt af 
fulltrúum Ferðamálastofu, Samtaka ferðaþjónustunnar, Lögreglunnar á Suðurlandi, 
Umhverfisstofnun, Sambands sveitarfélaga og Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
prófað m.a. af fulltrúum Umhverfisstofnunar á tilteknum svæðum, t.d. á Snæfellsnesi, 
í Jökulsárgljúfrum sem og í Reykjadal, Reynisfjöru og Geysi. Niðurstöður prófana á 
verkfærinu benda til þess að það gæti nýst vel við áhættumat áfangastaða en áður en 
hægt er að fara að nýta það á markaði þarf þó að finna ábyrgðaraðila til að halda utan 
um það, reka það og sjá um endurbætur og þróun (munnleg heimild, Stjórnstöð 
ferðamála). Þá eru hugmyndir uppi um að þróa flýtiútgáfu verkfærisins í formi 
smáforrits „apps“ sem geti nýst til auðveldunar ákvarðanatöku vegna mats á öryggi 
áfangastaðar, m.a. vegna mögulegrar lokunar. Upplýsingar sem slegnar væru inn í 
smáforritið færðust í gagnagrunn til þess að hægt væri að nýta gögnin aftur og af fleiri 
aðilum. Smáforritið er þó enn einungis á hugmyndastigi. 

Fyrirmæli yfirvalda 

Hellaferðir teljast til áhættuferða og því ætti að vera krafa yfirvalda að eins vel sé staðið 
að öryggisreglum og hægt er. Ísland hefur ekki enn, þrátt fyrir samspil öfga í náttúru 
og sprengingar í fjölda ferðamanna, samþykkt reglugerð eða lög sem snúa að öryggi 
ferðamanna á ferðamannastöðum. Á vegum Ferðamálastofu var 2010-2011 unnin 
skýrslan Stefna til 2015 um öryggi á ferðamannastöðum í samvinnu við 
Umhverfisstofnun og Slysavarnafélagið Landsbjörg („Öryggi á ferðamannastöðum, 
Stefna til 2015 - DRÖG“, 2011). Stefnunni, sem birt var í maí 2011, átti að fylgja eftir 
með skilgreiningum á öryggisáætlunum í reglugerð sem ekki var gefin út. 
Ferðamálastofa birtir einnig á vef sínum3, skjal sem heitir Leiðbeinandi reglur um 
öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa og gefið var út í maí 2013 
(Ferðamálastofa, e.d.). Það var unnið af fulltrúum SAF, samtökum ferðaþjónustunnar, 
Ferðamálastofu, félags leiðsögumanna og Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. 
Reglurnar voru unnar í samræmi við kröfur Vakans um öryggismál. Þrátt fyrir að 
reglurnar séu til þá hafa þær ekki lagalegt gildi og ferðaþjónustuaðilum ber ekki að fara 
eftir þeim heldur er það hverjum og einum í sjálfsvald sett hvort og þá að hversu miklu 
leyti hann fer eftir þeim. 

Í frumvarpi sem lagt var fram 2012 til breytingar á lögum um skipan ferðamála 73/2005 
var gerð tillaga að því að skylda ferðaþjónustuaðila til að leggja fram öryggisáætlanir 

                                                           

3 https://www.ferdamalastofa.is/  
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með áhættumati, verklagsreglum og viðbragðsáætlunum til þess að fá starfsleyfi hér á 
landi (984/140 stjórnarfrumvarp). Þessi breytingartillaga náði ekki fram að ganga. Nú 
á 148. löggjafarþingi 2017–2018 liggur hins vegar fyrir nýtt frumvarp um 
Ferðamálastofu, sem felur í sér heildarendurskoðun þessara laga (73/2005) (695/148 
stjórnarfrumvarp). Gert er ráð fyrir að lögin taki gildi í júlí 2018 verði þau samþykkt og 
falli þá eldri lög úr gildi. Helstu breytingar fela m.a. í sér kröfur til ferðaþjónustuaðila um 
öryggisáætlanir og ítarlegri valdheimild og eftirlitshlutverk Ferðamálastofu. Í lagafrum-
varpinu er skilgreint hvað felst í öryggisáætlunum og hvar ábyrgð á framkvæmd, úttekt 
og eftirliti liggur. Ferðamálastofa mun fá hlutverk eftirlitsaðila og mun geta beitt 
þvingunarúrræðum í formi dagsekta auk þess sem hægt verður að svipta ferðaskipu-
leggjendur ferðaskrifstofuleyfinu fari þeir ekki að þessum lögum og skili ásættanlegum 
öryggisáætlunum. Tekið er fram í frumvarpinu að óheimilt sé að bjóða til sölu, kynna 
eða miðla á nokkurn hátt ferðum hafi öryggisáætlun ekki verið unnin (695/148 
stjórnarfrumvarp). Verði frumvarpið að lögum mun það geta haft mikil áhrif á öryggi 
ferðamanna hér á landi, sem hafa hingað til eingöngu þurft að treysta á áreiðanleika 
ferðaskipuleggjenda út frá upplýsingum á heimasíðum fyrirtækjanna og umsögnum á 
vefjum í ætt við Tripadvisor.com. 

Rannsóknaraðferðir 

Rannsókninni var ætlað að draga fram upplýsingar um stöðu öryggismála í 
hellaskoðunarferðum hjá fyrirtækjum sem eru með einkaafnot af hellum á Íslandi, stýra 
aðgengi að þeim og eru jafnvel með innbyggðan rekstur á staðnum. Unnið var út frá 
rannsóknarspurningum: 

• Hvaða áhættuþættir eru teknir inn í áhættumat hellaskoðunarfyrirtækja og 
hvaða áhrif hafa þeir á verklag og öryggisáætlanir þeirra? 

• Hvaða áhrif hefur lagaumhverfið á áhættumatið og öryggisáætlanirnar? 

• Hvaða munur er á framkvæmd áhættumats fyrirtækja í Vakanum og þeirra sem 
eru það ekki. 

Ljóst var í upphafi að þýðið væri mjög lítið en miðað við upplýsingar sem fengust frá 
upplýsingamiðstöðvum ferðamála víðsvegar um landið féllu aðeins sex hellar undir 
ofangreinda skilgreiningu. Í ljósi smæðar þýðisins þótti ekki heppilegt að beita útsendri 
könnun enda skipti miklu máli að fá skýr svör. Ákveðið var því að beita aðferðafræði 
eigindlegra rannsókna og taka viðtöl, fara í vettvangsathuganir og skoða gögn. 

Tekin voru viðtöl við forsvarsmenn fimm fyrirtækja til þess að fá upplýsingar um 
áhættumat og stöðu öryggismála hjá þeim. Viðtölin fóru fram dagana 26. og 27. mars 
og 16. og 17. apríl. Greinarhöfundur hitti forsvarsmenn þriggja fyrirtækja en talaði í 
síma við forsvarsmenn tveggja fyrirtækja. Þrjú viðtalanna voru hljóðrituð og svo skrifuð 
upp í skjal að þeim loknum. Símaviðtölin voru ekki hljóðrituð en greinarhöfundur 
punktaði hjá sér helstu atriði og skrifaði upp að loknu samtali. Sendur var tölvupóstur 
til að staðfesta nokkur atriði sem voru óljós eftir símtalsviðtölin. Spurningaramminn fyrir 
viðtölin var m.a. unninn með hliðsjón af áður prófuðum spurningalista úr rannsókn sem 
gerð var 2017 (Ásdís Þórhallsdóttir og Berglind Kristófersdóttir, 2017). Aðrar 
spurningar beindust að þeim þáttum sem Vakinn skilgreinir sem þætti í gerð öryggis-
áætlana; áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlanir og atvikaskráningu. Mótaðar 
voru nokkrar grunnspurningar og gerðar tillögur að ítrunarspurningum þar fyrir neðan. 
Spurningaramminn var síðan settur upp í viðtalshandrit sem sjá má í viðauka 1. 
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Viðtölin voru hálfopin sem þýðir að unnið var út frá grunnspurningunum en viðmælanda 
og spyrjanda gefið svigrúm til að fara með viðtalið lengra eftir þörfum (Blumberg, 
Cooper og Schindler, 2014). Með þessari samtalsaðferð aukast möguleikar á skýrum 
svörum og hægt er að dýpka samtalið að vild til að ná fram viðhorfum viðmælandans. 
Einnig upplifir viðmælandinn meiri ánægju af viðtalinu og getur jafnvel lært af athuga-
semdum og viðbrögðum spyrjandans (Blumberg o.fl., 2014). Þannig fást mörg svör án 
þess að spurning sé raunverulega borin upp. Þessi aðferð er sérstaklega gagnleg í 
rannsóknum sem þessari þar sem spyrjandinn hefur tækifæri til að spyrja nánar til þess 
að fá fram viðhorf viðmælandans um tiltekin atriði. Einnig gefst tækifæri til að leiða 
viðmælandann aftur inn á fyrra umræðuefni til að fá skýrari svör og tengja við önnur 
umræðuefni. Í hálfopnum viðtölum er  nauðsynlegt fyrir rannsakandann að vera með 
spurningaramma til að gæta þess að fjallað sé um öll sömu meginatriðin í viðtölunum. 
Spurningaramminn eykur því áreiðanleika og réttmæti viðtalanna (Blumberg o.fl., 
2014). 

Tveir hellanna voru heimsóttir og skoðaðir með leiðsögn. Það var gert til þess að fá 
upplifun ferðamannsins fram um hversu öruggur hann teldi sig vera á áfangastaðnum 
og til þess að geta borið þá upplifun að einhverju leyti saman við niðurstöður 
viðtalanna. Ferðirnar voru farnar 3. mars og 26. mars 2018 í samfylgd fleira fólks. 
Niðurstöður þeirra voru skráðar sérstaklega. Í ferðunum gafst gott tækifæri til að skoða 
umhverfið með „öryggisgleraugunum“ og fá ekki einungis eigin upplifun fram heldur 
einnig viðhorf samferðafólks og leiðsögumanna. Í heimsóknunum var litið eftir því 
hvaða öryggisbúnað ferðamenn fengju á staðnum, hvers konar leiðbeiningar væru 
gefnar, hvort einhverjar neyðarupplýsingar væru sýnilegar ferðamönnum og hvernig 
leiðsögumenn væru útbúnir. Einnig var aðgengi að hellunum skoðað, yfirborð 
göngustíga, lýsing og hvort einhver merki væru sýnileg um yfirvofandi hættu, t.d. hrun. 
Leiðsögumennirnir í báðum ferðum voru forvitnir um veru Íslendinga í ferðunum og 
fannst áhugavert að heyra tilefni þeirra. Þeir höfðu áhuga á að ræða við greinarhöfund 
að lokinni ferð og gáfu sér góðan tíma til þess. Athugasemdir þeirra voru einnig skráðar 
í vettvangsskýrslurnar. 

Með því að beita þessum rannsóknaraðferðum er ljóst að mat greinarhöfundar á stöðu 
öryggismála fyrirtækjanna verður á einhvern hátt huglægt. Hann er að hluta til með 
fyrirfram mótaðar hugmyndir og erfitt að koma í veg fyrir þær. Reynt var þó að draga 
úr áhrifum skoðana hans á aðstæður með því að fara í vettvangsathuganirnar áður en 
viðtölin fóru fram. Það jók hlutlægni greinarhöfundar sem var meðvitaður um hættuna 
og reyndi að fara með galopinn huga í heimsóknirnar. Eins er erfitt að meta áhrif 
greinarhöfundar á viðtölin sjálf en með því að vinna út frá spurningarammanum var 
reynt að viðhalda áreiðanleika þeirra og réttmæti. 

Niðurstöður gagnaöflunar 

Af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni var eitt komið með viðurkenningu 
Vakans og annað var á lokastigum umsóknar. Þriðja fyrirtækið hafði ekki kynnt sér 
Vakann og hafði ekki innleitt neitt gæðakerfi en byggði aðferðir sínar á öðrum vottuðum 
gæðakerfum. Fjórða fyrirtækið hafði skoðað Vakann og hætt við innleiðingu og fimmta 
fyrirtækið áætlar að sækja um aðild sem fyrst, vonandi á næsta ári skv. viðmælanda. 
Fyrst verða niðurstöður viðtalanna um stöðu öryggisáætlana fyrirtækjanna teknar 
saman, reynt að greina hvort munur sé á milli verklags fyrirtækis í Vakanum og þeirra 
sem eru það ekki og síðan skoðaðar niðurstöður vettvangsathugana. 
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Staða öryggisáætlana 

Þrjú fyrirtækjanna reyndust hafa nýtt sér aðstoð verkfræðistofa við áhættumat sitt. Tvö 
þeirra höfðu keypt þjónustu sem fól í sér mælingar á áhættuþáttum og skilum á skýrslu. 
Í einu þeirra vann verkfræðingur, sem er starfsmaður fyrirtækisins, matið út frá ráð-
leggingum fagmanna í áhættumati og stjórnun. Einn viðmælandi sagðist hafa unnið 
sína áætlun að N-Amerískri fyrirmynd þar sem hann hefði lært að vinna slíkt í námi 
sínu í Kanada. Annar viðmælandi talaði um að hann hefði unnið sína öryggisáætlun í 
samvinnu við fleiri aðila, sem allir væru aðilar að björgunarsveitum og með reynslu í 
að meta aðstæður og öryggi á vettvangi. Allir viðmælendur töluðu um að öryggismálin 
skiptu miklu máli í þeirra fyrirtæki, metnaður væri lagður í að gera sem best og vildu fá 
að vita hvort það væri eitthvað sem þeir gætu gert betur í þessum málum. Öll fyrirtækin 
hafa gert öryggisáætlanir sem fela í sér áhættumat, verklagsreglur, viðbragðsáætlun 
og atvikaskráningu sem er í samræmi við kröfur Vakans og almenn viðmið um 
áhættustjórnun. Tvö fyrirtækjanna veittu aðgang að öryggisáætlunum sínum. Í töflu 1, 
hér að neðan hafa fyrirtækin fengið dulkóðunina H1 – H5. 

Tafla 1 Staða öryggisáætlana 

Texti 
Aðili að 

Vakanum 

Aðg. að 
öryggis-
áætlun 

Öryggis-
áætlun til 

staðar 
Fyrirmynd 

Áhættu-
mat 

Verklags-
reglur 

Viðbragðs-
áætlun 

Atvika-
skráning 

H1 Nei Já Já 

OHSAS 
18801 

ISO 9001 
ISO 

14001 

Já Já Já Já 

H2 Já Já Já 
ISO 

13001 
Vakinn 

Já Já Já Já 

H3 Í vinnslu - Já Vakinn Já Já Já Já 

H4 Nei - Já 
N-

Amerískir 
staðlar 

Já Já Já Já 

H5 Nei - Já 

Engin, 
reynsla af 
björgunar-

störfum 

Já Já Já Já 

 

Fyrirtækin skoðuðu sambærilega áhættuþætti, sjá töflu 2. Fallhætta, hrunhætta, 
ofkæling og súrefnisgæði voru metin hjá öllum aðilum auk þess sem yfirborð stíga var 
skoðað sérstaklega. Aðrir þættir tengdust séreinkennum hvers hellis. 

Tafla 2 Ytri áhættuþættir 

Áhættu-
þáttur 

Fall Hrun Súrefni Hálka 
Of-
kæling 

Óveður Villa 
Yfirborð 
stíga 

Bilun í 
búnaði 

Lokun 
hellis-
munna 

H1 X X X - X X X X X X 

H2 X X X X X X X X X X 

H3 X X X X X - - X - - 

H4 X X X X X X X X X X 

H5 X X - X X X - X - X 
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Fjórir af fimm viðmælendum sögðu að áhættumat hefði verið framkvæmt áður en farið 
var að selja ferðir í hellana. 

Í kjölfar áhættumats gripu öll fyrirtækin til almennra fyrirbyggjandi aðgerða, meðal 
þeirra voru: loftop hellanna var girt af með bandi, stígar ákveðnir út frá niðurstöðum 
mælinga um öruggustu leið, með tilliti til hrunhættu og torfærðar. Einnig var yfirborð 
stíga sléttað með tilliti til þess að hellirinn tapaði sem minnstu af náttúrulegu útliti sínu 
en jafnframt dregið úr hættu á hrösun. Öruggasta leiðin var valin að hellunum og gerðar 
ráðstafanir til að draga úr líkum á slysum á þeirri leið. Gerðar voru ráðstafanir til að 
tryggja loftflæði, bregðast við hálku og ísingu á stígum og í lofti. Fyrirtæki H1 – H4 settu 
upp áætlanir fyrir daglega ástandsathugun á hellunum til að greina frávik frá eðlilegu 
eða æskilegu ástandi hellisins og gerðu viðbragðsáætlun í samræmi við hana. Þessi 
sömu fyrirtæki gerðu einnig áætlanir um menntun og þjálfun starfsfólks og útbjuggu 
handbók með verklagsreglum og viðbragðsáætlunum. H5 var á svipuðum nótum 
varðandi þjálfun starfsfólks en hafði ekki útbúið sérstaka handbók. Það hefur sett sér 
ákveðin veðurviðmið sem hjálpa til við að ákvarða hvort ferð verður farin eða ekki 
ásamt H2. 

Fram kom í viðtölunum hjá öllum viðmælendum að mannlegi þátturinn væri stór 
áhættuþáttur í ferðunum. Ofmat viðskiptavina á eigin getu, vanmat á aðstæðum á 
áfangastað, lélegur klæðnaður, aldur og líkamlegt atgervi viðskiptavina væru þættir 
sem fyrirtækin þyrftu að takast á við á hverjum degi. Því hafa fyrirtækin mótað stefnu 
til að draga úr áhættunni með því að bjóða upp á nauðsynlegan skjólfatnað, stýra 
hópastærðum, setja aldurs-, styrk- eða liðleikakröfur og efla þjálfun starfsmanna. Fram 
kom í viðtölum að uppfylli viðskiptavinir ekki þær kröfur sem fyrirtækin fara fram á, sé 
þeim heimilt að vísa þeim frá. 

Fyrirtækin hafa sett sér skriflegar verklagsreglur til að draga úr áhættu. Þar er farið yfir 
hvernig vinna skuli þau verk sem unnin eru daglega í hellinum auk tilfallandi verka sem 
koma upp við frávik. Verklagsreglurnar eru ýmist í formi handbókar sem starfsfólk fær 
afhent, handbókar á starfsmannavef eða útprentuð plaköt í starfsmannarými á 
vettvangi og eru kynntar sérstaklega fyrir starfsfólki. Þar er skilgreindur hámarksfjöldi 
gesta á hvern leiðsögumann, sá öryggisbúnaður sem gestir fá afhentan í byrjun ferðar 
og handrit að öryggisræðu sem haldin er fyrir gesti áður en farið er inn í hellinn. Þjálfun 
starfsfólks er skilgreind og felst m.a. í að fara, einu sinni til tvisvar á ári, í gegnum 
handbók fyrirtækisins, skyndihjálp, björgun, leiðsögn, notkun á tækjum, notkun á 
öryggisbúnaði, verndun og varðveislu svæðisins, sjá töflu 3. 

Tafla 3 Þjálfun starfsmanna 

Fyrir-
tæki 

Skyndi-
hjálp 

Wilder-
ness first 
response 

Björgun Rötun 
Öryggis-
námskeið 

Tæki/ 
búnaður 

Leið-
sögn 

Verndun 
og varð-

veisla 
svæðis 

Samskipti/ 
fjarskipti 

H1 X - X X X X X X X 

H2 X X X - X X X X X 

H3 X - - - X - X X - 

H4 X - X - X X X - X 

H5 X - X X X X X - X 

 

Einn þáttur verklagsreglanna felst í að kanna dagleg ástand hellanna. Fram kom hjá 
viðmælendum fjögurra fyrirtækja að ástand hellanna væri metið a.m.k. daglega og oftar 
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ef þurfa þykir, t.d. vegna viðsjárverðra aðstæðna í veðri og færð. Aðgengi að fimmta 
hellinum er með þeim hætti að ekki er hægt að meta ástand hellisins fyrr en á staðinn 
er komið. Viðskiptavinum væri þá snúið tilbaka fremur en að hætta á að lenda í 
erfiðleikum vegna tvísýns ástands hellisins. Stjórnendur eða öryggisfulltrúar sinna 
endurskoðun á verklagsreglunum en starfsfólkið kemur stundum með hugmyndir að 
breytingum, sérstaklega þeim sem snúa beint að viðskiptavininum. 

Fyrirtækin hafa útbúið viðbragðsáætlanir í samræmi við niðurstöður áhættumatsins . 
Þær lúta að hættuástandi inni í hellinum, utan við hellinn, á leiðinni að hellinum og að 
hættuástandi sem hindrar útgöngu úr hellinum. Eitt fyrirtækjanna er með þriggja manna 
veðurráð sem tekur ákvörðun um hvort fella þurfi niður ferð vegna veðurs eða 
veðurspár. Annað fyrirtæki hefur boðið björgunarsveitum á svæðinu að halda æfingar 
í hellinum þannig að ef komi til slyss í hellinum þá séu þeir undirbúnir, þekki svæðið og 
viti hvernig best sé að vinna þar. Þriðja fyrirtækið er með stærri björgunaræfingar u.þ.b. 
annan til þriðja hvern mánuð. Í þeim tveimur öryggisáætlunum sem greinarhöfundur 
fékk aðgang að má sjá að fyrirtækin tvö hafa reynt að milda mögulegar afleiðingar af 
fyrirliggjandi áhættu ef ekki er hægt að draga úr líkunum á henni. Þar má nefna sem 
dæmi að afmarkað hefur verið öryggissvæði innan hellis og skyndihjálparbúnaður og 
búnaður til neyðarútgöngu staðsettur í helli. 

Öll fyrirtækin eru með tilbúið form fyrir atvika/frávikaskráningu. Sjaldgæft er að 
atvik/frávik séu skráð niður og nefndu allir viðmælendur að mögulega væru ekki öll 
frávik skráð í atvikaskrána. Örfá stærri atvik/alvarleg slys hafa verið skráð þar sem 
viðkomandi þurfti að fara á sjúkrahús. Þrír viðmælendur töluðu um að það væri vegna 
þess að allir verkferlar væru svo vel skilgreindir hjá þeim. 

Þrjú fyrirtækjanna sögðust uppfæra öryggisáætlunina árlega eða oftar eftir þörfum. Þar 
kom fram hjá viðmælendum að ef eitthvað atvik/frávik kæmi upp þá væri 
öryggisáætlunin yfirfarin og gerðar nauðsynlegar breytingar. Einn þeirra sagðist síðast 
hafa uppfært öryggisáætlunina vegna aukinnar jarðskjálftaumræðu og annar sagðist 
þurfa að uppfæra sína fljótlega vegna aukins vatnsflæðis sem skapaði nýja hættu fyrir 
gesti. Eitt fyrirtækjanna hefur nýlokið við vinnu á sinni áætlun og gert er ráð fyrir að 
endurskoða hana eftir eitt ár nema eitthvað komi upp á sem krefjist endurskoðunar á 
henni. Fimmta fyrirtækið vill endurskoða sína áætlun tvisvar á ári í kjölfar veðra-
breytinga og umhleypinga á vori og hausti. 

Áhrif Vakans og lagaumhverfis 

Lítill greinanlegur munur var á niðurstöðum fyrirtækisins sem er í Vakanum og hinna 
sem voru það ekki. Þær kröfur sem fyrirtækin gerðu til sín við framkvæmd 
öryggisáætlananna og áhættumatsins voru mjög sambærilegar. Það fyrirtækjanna sem 
var með umsókn í gangi til Vakans var aðeins styttra á veg komið í formlegum 
verkferlum en viðmælandinn sagði það vera vegna smæðar fyrirtækisins og hversu 
ungt það væri. Verkferlarnir væru til staðar en ekki búið að setja þá upp í handbók 
heldur væru þeir á veggspjöldum í starfsmannarými. Þeir væru enn í stöðugri þróun. 

Þegar spurt var um þekkingu viðmælenda á Leiðbeinandi reglum um öryggismál 
ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa hafði einn viðmælenda séð þær. Annar 
viðmælenda sagði að öryggisáætlunin sín og áhættumat hefði verið unnin í samræmi 
við ISO 31000 öryggisstaðalinn. Það hefði því verið lítið mál að bæta við sig vottun 
Vakans. Það væri bara aukastimpill fyrir fyrirtækið en kæmi sér vel því að stór 
ferðaþjónustufyrirtæki vildu ekki senda viðskiptavini sína til þeirra án þess að til væru 
öryggisáætlanir. Eitt fyrirtækjanna utan Vakans sagðist strax hafa gert nákvæmar 
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öryggisáætlanir vegna þess að stór viðskiptafæri hefðu boðist þeim að þeim kröfum 
uppfylltum að til væru nákvæmar öryggisáætlanir á íslensku og ensku. 

Öll fyrirtækin nefndu að það væri nauðsynlegt að vera með einhverja gæðavottun en 
voru ekki endilega sammála um hvernig gæðakerfið ætti að vera. Einn viðmælenda 
varaði við því að búið yrði til nýtt opinbert gæðakerfi því að þeim hætti til að öðlast 
sjálfstætt líf og blása út að umfangi. Á endanum væri hætta á því að það yrði svo flókið 
að jafnvel þeir sem hefðu samið það þekktu það ekki lengur. Hann vildi ekki að hver 
sem er gæti gert hvað sem er en vissi ekki hvort rétt væri að skylda alla til að koma sér 
upp vottuðu áhættumati og öryggisstjórnunarkerfi. Annar talaði um að það væri gott að 
hafa kerfi eins og Vakann en hafði áhyggjur af því að hann væri hálfgerð skúffuvottun, 
stimpill sem fyrirtæki fengju með því að skila inn pappírum og svo þyrftu þau ekki að 
gera neitt af því sem þau segðust vera að gera. Vakinn fylgdi vottuninni ekki eftir svo 
hér væri hægt að gera betur. Tveir viðmælenda töldu Vakann vera of almennt 
gæðakerfi, þar væri margt sem ætti ekki við dagsferðafyrirtæki. Annar þeirra var ekki 
hrifinn af því að búa til nýtt opinbert gæðakerfi og taldi það gott ef hægt væri að nýta 
Vakann og hann væri þá tekinn út reglulega, kannski á tveggja ára fresti. Hinn vildi fá 
eitthvað eitt kerfi sem væri einfalt í notkun fyrir alla og Ferðamálastofa fengi hlutverk 
eftirlitsaðila til að framfylgja því að allir færu eftir því. 

Allir viðmælendur voru sammála um að lagaumhverfið hefði haft lítil áhrif á ákvörðun 
um gæði öryggismála innan fyrirtækjanna. Þeir hefðu lagt metnað sinn í að gera þetta 
eins vel og þeir gætu, væru stöðugt að reyna að bæta sig og vildu fá að vita hvort og 
hvernig þeir gætu bætt sig. Einn viðmælenda sagði í lokin að; „það yrði að lágmarka 
hættuna, að það væri ekki hægt að koma í veg fyrir hana því þetta væri hættulegt 
umhverfi“. Annar talaði um að; „það væri númer eitt, tvö og þrjú að starfsfólkið þekki 
hætturnar, kunni að lágmarka þær og þar eru verklagsreglurnar“. Einn viðmælenda 
taldi jafnvel að nýtt frumvarp um hlutverk Ferðamálastofu myndi litlu breyta fyrir ferða-
skipuleggjendur því að til þess að tryggja að þeim kröfum væri mætt sem krafist er í 
frumvarpinu varðandi öryggisáætlanir og áhættumat, yrði að leiðbeina fyrirtækjum um 
það hvernig standa ætti að gerð öryggisáætlana og áhættumats. Það væri ekki á færi 
hvers sem er og því héldi hann að fagmennska myndi ekki aukast með samþykki 
frumvarpsins. 

Niðurstöður vettvangsathugana 

Skoðaðir voru tveir hellar líkt og áður kemur fram. Heimsóknin í annan hellinn sýndi að 
fyrirtækinu er alvara með öryggisáætlunum sínum. Farið var eftir verklagsreglum í einu 
og öllu. Leiðsögumaðurinn var mjög meðvitaður um ábyrgð sína og hlutverk og ítrekaði 
mjög reglulega að gestir þyrftu að hafa gát á sér og fylgja stígnum, benti á misfellur og 
ítrekaði fyrir fólki að gæta að símunum sínum. Ýmsar öryggisráðstafanir voru sýnilegar 
fyrir gesti og upplifun ferðamannsins mjög jákvæð að ferð lokinni þar sem hann upplifði 
sig öruggan allan tímann. Í hinum hellinum voru nokkur frávik á verklagi. Ekki var ekki 
nægilega vel gengið úr skugga um að allir fengju leiðbeiningar um notkun 
öryggisbúnaðar í upphafi. Upplýsingar voru gefnar yfir hópinn einu sinni en þeir sem 
bættust síðar í hópinn fengu engar upplýsingar. Ferðamannahópurinn var einnig 
talsvert stærri en verklagsreglur gerðu ráð fyrir á einn leiðsögumann. Aðgengi að 
hellinum var erfitt enda grófkornaður krapasnjór yfir sem auðvelt var að skrika fótur í. 
Þá vantaði eitthvað til að halda sér í þegar komið var í nokkurn halla og fór svo að einn 
ferðamaður rann og datt. Færðin batnaði þó þegar lengra var komið inn í hellinn. 
Leiðsögumaður var duglegur að minna fólk á að stoppa meðan það tæki myndir eða 
horfði upp í loftið til að forðast fall og að gæta að símum sínum. Ferðamenn fóru sáttir 
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af vettvangi með sína upplifun en náttúran minnti óþægilega á sig með steini, u.þ.b. 10 
– 12 cm í þvermál, sem lá ofan á snjónum rétt utan við göngustíginn og hafði nýlega 
hrunið úr loftinu. 

Umfjöllun og ályktanir 

Mikill vöxtur hefur verið í ævintýraferðamennsku um allan heim og Ísland er þar engin 
undantekning. Öll gögn benda til þess að ekki verði viðsnúningur á því í bráð og því er 
mikilvægt að öll öryggismál séu höfð í hávegum til þess að Ísland falli ekki úr sessi sem 
spennandi ferðamannaland. Gæðakerfi eru ein leið til þess að viðhalda góðu orðspori 
innan greinar sem vex hraðar en umhverfið gerir ráð fyrir. Greinarhöfundur átti von á 
að einhver munur væri á gæðum öryggisáætlana fyrirtækjanna og hversu ítarlega hefði 
verið staðið að áhættumati ef það væri til staðar. Einnig taldi höfundur líklegt að skortur 
á kröfum frá löggjafanum hefði í för með sér takmarkaðan áhuga á öryggismálum innan 
þessarar ört vaxandi atvinnugreinar. 

Væntingar voru um að niðurstöður rannsóknarinnar mætti nýta til að draga fram mynd 
af stöðu öryggismála hjá hellaskoðunarfyrirtækjum og hver áhrif gæðakerfis Vakans 
væru á öryggismál fyrirtækjanna. Það er mikil þörf á skýrum kröfum frá löggjafanum 
um aukna áherslu á öryggiskröfur enda er vettvangurinn viðkvæmur með tilliti til 
jarðhræringa og eldsumbrota. Þá er mikilvægt fyrir ferðaskipuleggjendur að sjá hvernig 
aðrir bera sig að til að geta borið sig saman við þá og metið hvar eigin umbóta er þörf. 

Metnaður fyrirtækjanna 

Jákvæðasta niðurstaða rannsóknarinnar var sú að mikill metnaður virðist ríkja innan 
þessa flokks ferðaþjónustunnar. Forsvarsmenn fyrirtækjanna voru einhuga um að 
öryggi væri framar öllu öðru í starfsemi sinni og að kostnaður væri jafnvel aukaatriði 
þegar kæmi að öryggismálum. Ekki væri vænlegt að taka neina áhættu í því 
náttúrulega umhverfi sem hellaferðirnar eru í og kröfur stórra viðskiptavina s.s. 
skemmtiferðaskipa væru skýrar þegar kæmi að öryggisáætlunum. Því voru öll 
fyrirtækin með virkar öryggisáætlanir. Það styður einnig við fagmennsku innan 
hellaferðaþjónustunnar að flest fyrirtækin vinna sínar öryggisáætlanir í samræmi við 
erlendar eða innlendar fyrirmyndir og styðjast að einhverju leyti við vottuð kerfi og 
staðla. 

Áhættuþættirnir voru meira og minna þeir sömu hjá öllum fyrirtækjum og skiptust í 
umhverfisþætti og mannlega þætti. Það kom greinarhöfundi á óvart að hversu miklu 
leyti tekið er tillit til mannlega þáttarins við gerð áhættumatsins. Ýmis ummæli 
viðmælenda gáfu þannig í skyn að áhyggjur þeirra stæðu fyrst og fremst af mannlega 
þættinum t.d.: „Það er andvaraleysi sem veldur slysunum“, en þau voru í samræmi við 
niðurstöður erlendra rannsókna (Erfurt-Cooper o.fl., 2015). Eins kom það líka fram hjá 
meirihluta viðmælenda að stór þáttur í starfseminni hjá þeim sé að koma í veg fyrir að 
fólk sem ekki ræður við ferðina af einhverjum ástæðum, fari í hana. Viðskiptavinir 
vanmeti gjarnan erfiðleikastig ferðanna og eigi til að setja sjálft sig og aðra í erfiðar 
aðstæður og skapi þannig ógn með því að vanmeta eigin getu og færni. Það bendir því 
til að mannlegi þátturinn þurfi að vera stór hluti af áhættumati og jafnvel sérstakur kafli 
í því. Það var áhugavert að sjá að mjög lítill hluti öryggisáætlananna tveggja fjallaði um 
þennan mannlega þátt. Mögulegt er þó að um hann sé betur fjallað í verklagsreglum 
og handbókum fyrirtækjanna þar sem mótaðgerðir falla frekar undir daglegt starf 
leiðsögumannanna en fyrirbyggjandi aðgerðir. Þó má einnig sjá ýmsar fyrirbyggjandi 
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aðgerðir á heimasíðum þessara tveggja fyrirtækja þar sem finna má góðar lýsingar á 
ferðunum og aðstæðum á áfangastað. 

Viðmælendur vörpuðu ljósi á margar fyrirbyggjandi aðgerðir sem framkvæmdar höfðu 
verið til að draga úr líkum á hættu eða afleiðingum. Almennt voru fyrirtækin meðvituð 
um hvaða aðgerða var þörf og höfðu lagt í töluverðan kostnað við að búa að umhverfi 
hellanna þannig að verulega hafði dregið úr hættu fyrir ferðamenn; girðingar settar upp, 
pallar smíðaðir, yfirborð stíga sléttað, net sett undir hellisloft þar sem möguleiki var á 
hruni, menntun starfsfólks sinnt, verklagsreglur mótaðar, björgunaræfingar fram-
kvæmdar, öryggisáætlanir virkar og endurnýjun þeirra sinnt. Allt þetta eykur tiltrú á að 
fagmennska og metnaður sé ekki einungis í orði heldur einnig á borði fyrirtækjanna. 

Gæðakerfi - Vakinn 

Greinarhöfundur átti von á að sjá töluverðan mun á gæðum öryggisáætlana fyrirtækja 
sem eru þátttakendur í Vakanum eða í umsóknarferli og þeirra sem eru það ekki. 
Niðurstaðan leiddi hins vegar í ljós að svo var ekki. Einungis þrjú fyrirtæki höfðu kynnt 
sér kröfur Vakans að einhverju leyti en samkvæmt tveimur þeirra höfðu þau þegar sett 
sér upp öryggisáætlanir áður en kröfur Vakans voru skoðaðar og að þær hefðu ekki 
verið jafnítarlegar og þær kröfur sem fyrirtækin höfðu áður sett sér við gerð 
áætlananna. Þetta kom á óvart því þar sem aðgangur að öllum upplýsingum sem 
Vakinn felur í sér er öllum opinn og því taldi höfundur að fleiri hefðu kynnt sér þá 
aðferðafræði sem þar er lýst og þær reglur sem stuðst er við. Greinarhöfundur telur 
það áhyggjuefni að ekki fleiri fyrirtæki leiti þeirra upplýsinga við gerð áhættumats og 
öryggisáætlana sem og að einn viðmælandi hafi tekið sérstaklega fram að Vakinn hafi 
eingöngu verið „aukastimpill“ á gæði fyrirtækisins. 

Viðmælendur fyrirtækjanna virðast treysta töluvert á álit annarra á umfangi og gæðum 
Vakans og hafa ekki allir aflað sér sjálfir upplýsinga beint frá Ferðamálastofu. Þannig 
kom fram misræmi í því sem viðmælendur töldu og því sem starfsmaður Vakans lýsti 
í samtali við greinarhöfund varðandi úttektar- og eftirlitshlutverk hans. Viðmælendur 
voru þó fæstir á þeirri skoðun að setja þurfi á fót nýtt gæðakerfi fyrir ferðaskipu-
leggjendur en töldu að breytinga væri þörf til að ná að höfða til stærri hóps dagsferða-
fyrirtækja. Einnig gætir ákveðins vantrausts gagnvart gæðum Vakans og vekur það 
spurningar um ímynd Vakans út á við og hvort ekki þurfi að fara í gagngera kynningu 
á hlutverki Vakans meðal ferðaskipuleggjenda til að hvetja til aukinnar þátttöku og 
auknum gæðum innan ferðaþjónustunnar á Íslandi. 

Skortur á löggjöf 

Lagaumhverfið hefur ekki gert mikið á síðustu árum til að styðja við öryggi ferðamanna 
á áfangastöðum. Breytinga er þó að vænta á næstu mánuðum ef Alþingi ákveður að 
setja öryggi ferðamanna sem eitt af áherslumálum vorþings 2018. Þrátt fyrir að 
niðurstöður bendi til þess að lagaumhverfið hafi lítil áhrif á öryggisáætlanir 
fyrirtækjanna er skortur á lögum og reglum áþreifandi. Aðeins einn viðmælenda hafði 
séð Leiðbeinandi reglur um öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, jafnvel 
þótt tvö fyrirtækjanna hafi verið starfandi í sex ár eða meira. Það er áhyggjuefni að 
öryggi ferðamanna velti á metnaði hvers fyrirtækis fyrir sig eða eins og einn 
viðmælenda sagði: „Hvar vilja þau [innsk. ferðaþjónustufyrirtækin] staðsetja sig. Viltu 
bara græða pening eða viltu gera hlutina almennilega?“. Í viðtölunum kom fram skýr 
óánægja með að löggjafinn væri ekki skýrari í þessum málum. Þrátt fyrir það óttaðist 
einn viðmælenda að fyrirliggjandi frumvarp muni litlu breyta þótt það yrði samþykkt. 
Það vantaði einfaldlega fjármagn til að fylgja eftir kröfunum sem gerðar væru til 
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Ferðamálastofu í frumvarpinu. Hætta væri á að áhættumatið yrði framkvæmt af 
vanefnum og eftirlitshlutverk Ferðamálastofu brygðist. Starfsmaður Vakans staðfesti, 
þegar hann var inntur eftir eftirlitshlutverki hans, að það vantaði fjármagn til að sinna 
því eins vel og Vakinn hefði áhuga á og metnað fyrir. Hann bætti við að aukið fjármagn 
þyrfti að fylgja frumvarpinu til stofnunarinnar til þess að hægt yrði að framfylgja því. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Ekki er hægt að líta framhjá nokkrum annmörkum á rannsókninni. Þýðið var mjög lítið 
og þrátt fyrir að talað hafi verið við öll fyrirtæki utan eitt þá er lítið hægt að alhæfa um 
niðurstöður sem byggja á svo litlu þýði. Það væri því mjög áhugavert sem næsta skref 
að skoða alla ferðaskipuleggjendur sem bjóða upp á hvers kyns hellaskoðanir til þess 
að ná fram samanburði á gæðum öryggisáætlana. Það gæti einnig að einhverju leyti 
haft áhrif á niðurstöðurnar hvernig staðið var að viðtölunum en þar sem símaviðtölin 
tvö voru ekki hljóðrituð eins og hin þrjú, gætu einhverjar upplýsingar hafa misfarist í 
rituninni. Þess vegna var óskað eftir afriti af öryggisáætlunum fyrirtækjanna til að vega 
upp á móti þessum mun á aðferðum en þær bárust ekki. Það hefði aukið á marktæki 
rannsóknarinnar hefðu öll fyrirtækin veitt aðgang að öryggisáætlunum sínum. Einnig 
gefur eigindlega rannsóknaraðferðin færi á því að huglægni greinarhöfundar sé dregin 
í efa. Eins og talað var um framar í greininni var reynt að bregðast við því með ýmsum 
leiðum. Niðurstöðurnar tala hins vegar sínu máli og gefa vísbendingar um hver staðan 
er á öryggismálum hellaskoðunarfyrirtækja og hvaða áhrifaþættir eru þar veigamestir. 

Lokaorð 
Á meðan ferðamönnum hefur fjölgað mjög hratt á síðustu tíu árum hefur lítið bólað á 
íslenskum rannsóknum á öryggi ferðmanna og gæðamálum í þessari stærstu 
atvinnugrein landsins. Ísland er virkt eldfjallasvæði og því sérstaklega mikilvægt að 
rannsaka hvernig staðið er að áhættumati og öryggisáætlunum. Erlendar rannsóknir 
benda til þess að því betur sem staðið er að áhættumati því minni líkur séu á slysum. 
Þær benda einnig á mikilvægi þess að innleiða gæðakerfi í afþreyingarferðaþjónustu 
ásamt því að skýra þurfi lagaumhverfið og að kröfur um öryggi ferðamanna komi þar 
fram með afgerandi hætti. 

Í greininni koma fram vísbendingar um að þrátt fyrir skort á kröfum frá löggjafanum þá 
leggi hellaskoðunarfyrirtækin sig fram við að vanda til verka við gerð áhættumats og 
öryggisáætlana. Það sé þó ekki hægt að gera ráð fyrir því til frambúðar að allir muni 
gera hið sama, því sé nauðsynlegt að koma fram með lög um öryggi ferðamanna á 
ferðamannastöðum sem fyrst. Lagafrumvarp þess efnis liggur fyrir Alþingi á vorþingi 
2018. 

Mikill metnaður virðist ríkja í öryggismálum hellaskoðunarfyrirtækjanna sem litið var til. 
Öll fyrirtækin voru með virkar öryggisáætlanir sem voru jafnframt lifandi skjal í reglulegri 
endurskoðun. Áhættumat hellaskoðunarfyrirtækjanna byggir annars vegar á mati á 
umhverfisþáttum og hins vegar mannlegum þáttum. Ekkert fyrirtækjanna skar sig úr á 
einn eða annan hátt varðandi öryggi ferðamanna hvort sem það var þátttakandi í 
Vakanum eða ekki. Fyrirtækin voru sammála því að hellarnir væru náttúruleg fyrirbrigði 
sem ekki væri hægt að stjórna og því fælist þeirra öryggisvinna fyrst og fremst í því að 
stjórna líkum á því að einhver frávik kæmu upp og reyna að draga úr mögulegum skaða 
sem gæti hlotist af þeim. Þar væri mannlegi þátturinn mikilvægastur. 

Einhugur var um að gæðakerfi væri gott verkfæri til að efla fagmennsku innan 
ferðaþjónustunnar en skiptar skoðanir voru um notkun Vakans. Fram komu 
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vísbendingar um að tiltrú á Vakanum væri ekki mikil og þar gæti þurft að fara í öflugt 
kynningarstarf til að efla ímynd hans sé raunin sú að hann eigi að fá að lifa sem vottað 
gæðakerfi í ferðaþjónustunni. 

Það er skoðun greinarhöfundar að til að bæta öryggi ferðamanna og ímynd Íslands 
sem öruggs ferðamannalands sé ekki nægjanlegt að treysta á metnað einstakra 
fyrirtækja, heldur þurfi að setja lagakröfur um málaflokkinn, koma á skipulagðri áhættu-
stjórnun (gæðakerfi) og virkri eftirfylgni af hálfu opinberra aðila. Væntingar greinar-
höfundar eru að nýta megi niðurstöður rannsóknarinnar til að auka veg ferða á Íslandi, 
sér í lagi í afþreyingarferðamennsku og líta má á niðurstöðurnar sem vísbendingar um 
hvað er vel gert og hvað betur megi fara. Mikilvægt er að taka þær alvarlega og gera 
þær úrbætur sem þörf er á svo fagmennska innan ferðaþjónustunnar haldi áfram að 
vaxa og Ísland að dafna sem einn mest spennandi áfangastaður ferðamanna í 
heiminum. 
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Þakkarorð 
Bestu þakkir kann ég viðmælendum mínum hjá hellaskoðunarfyrirtækjunum fimm; 
Sigurði Skarphéðinssyni og Sverri Árnasyni hjá Into the glacier, Einari Stefánssyni hjá 
3H Travel, Hallgrími Kristinssyni hjá Raufarhóli, Berki Sveinssyni hjá Saga travel og 
Herði Míó Ólafssyni hjá The cave fyrir að vera tilbúnir að deila tíma og upplýsingum 
með mér. Einnig þakka ég Hildi Kristjánsdóttur hjá Stjórnstöð ferðamála fyrir að kynna 
fyrir mér ýmislegt varðandi lagalegt umhverfi ferðaþjónustunnar og veita mér aðgang 
að tveimur óbirtum verkefnum Stjórnstöðvarinnar; Verkfæri til áhættustjórnunar 
ferðamála og niðurstöðum könnunar um áhættustjórnun í ferðaþjónustu. Þá vil ég 
þakka Áslaugu Briem verkefnastjóra hjá Ferðamálastofu fyrir að veita mér innsýn í það 
starf sem Vakinn stendur fyrir. Bestu þakkir fær leiðbeinandi minn Dóra Hjálmarsdóttir 
hjá Verkís sem með jákvæðri og uppbyggilegri gagnrýni ýtti mér sífellt lengra. Að 
síðustu vil ég þakka Kjartani Þór Þorbjörnssyni, manni mínum, fyrir langar samræður 
um öryggismál í hellum og dætrum mínum fyrir góðan stuðning. Án ofangreindra aðila 
hefði þessi grein ekki orðið að veruleika. 

 

 
  



 
Öryggi í iðrum jarðar 

Úttekt á gerð áhættumats og öryggisáætlana í ferðamannahellum á Íslandi 
 

 

Júlía Hrönn Guðmundsdóttir  Júní 2018 

17 
 

Heimildaskrá og tilvísanir 
695/148 stjórnarfrumvarp: Ferðamálastofa. 

984/140 stjórnarfrumvarp: Skipan ferðamála. 

Anna Lilja Torfadóttir. (2017, 9. maí). „Við viljum bara vera þekkt fyrir gæði" Rannsókn á 

stöðu gæða í ferðaþjónustu á Íslandi. (MIS ritgerð í upplýsingafræði). Háskóli Íslands, 

Félags- og mannvísindadeild. Sótt 6. apríl 2018 af 

https://skemman.is/handle/1946/27289 

Ásdís Þórhallsdóttir og Berglind Kristófersdóttir. (2017, 11. september). Er áhætta öryggis 

virði? Öryggisviðmið framkvæmdaraðila í afþreyingarferðaþjónustu á Íslandi (10 

ECTS ritgerð til MPM - Master of Project Management). Háskólinn í Reykjavík. Sótt 6. 

apríl 2018 af https://skemman.is/handle/1946/28956 

Banaslys í Kverkfjöllum. (2011, 27. júní). Sótt 31. mars 2018 af 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/06/27/banaslys_i_kverkfjollum/ 

Bentley, T. A., Cater, C. og Page, S. J. (2010). Adventure and ecotourism safety in 

Queensland: Operator experiences and practice. Tourism Management, 31(5), 563–

571. doi:10.1016/j.tourman.2009.03.006 

Bentley, T. A., Page, S. og Walker, L. (2004). The Safety Experience of New Zealand 

Adventure Tourism Operators. Journal of Travel Medicine, 11(5), 280–286. 

Blumberg, B. F., Cooper, D. R. og Schindler, P. S. (2014). Business research methods (Fourt 

Edition.). London: McGraw-Hill Education. 

Brynjólfur Þór Guðmundsson. (2018, 1. mars). Holskefla af gasi á stuttum tíma. Sótt 28. mars 

2018 af http://www.ruv.is/frett/holskefla-af-gasi-a-stuttum-tima 

Eldstöðvar og eldgos á Íslandi | Jarðvísindastofnun - Institute of Earth Sciences. (e.d.). Sótt 

31. mars 2018 af http://jardvis.hi.is/eldstodvar_og_eldgos_islandi 

Erfurt-Cooper, P. (2011). Geotourism in Volcanic and Geothermal Environments: Playing 

with Fire? Geoheritage, 3(3), 187–193. doi:10.1007/s12371-010-0025-6 



 
Öryggi í iðrum jarðar 

Úttekt á gerð áhættumats og öryggisáætlana í ferðamannahellum á Íslandi 
 

 

Júlía Hrönn Guðmundsdóttir  Júní 2018 

18 
 

Erfurt-Cooper, P., Sigurdsson, H. og Lopes, R. M. C. (2015). Chapter 75 - Volcanoes and 

Tourism. Í The Encyclopedia of Volcanoes (Second Edition) (bls. 1295–1311). 

Amsterdam: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-385938-9.00075-4 

Ferðamálastofa. (e.d.). Öryggismál. Sótt 6. apríl 2018 af 

https://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/utgefid-efni/oryggismal 

Magnús A. Sigurðsson. (2008). Geysir, fornleifaskráning (nr. 2). Fornleifanefnd ríkissins. Sótt 

31. mars 2018 af http://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/geysir_minni.pdf 

Maskína. (2016). Erlendir ferðamenn á Íslandi. Ferðamálastofa. Sótt 18. mars 2018 af 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2017/januar/sun

arkonnun/2016_ferdamalastofa_sumar_maskinuskyrsla_islensk.pdf 

Oddný Þóra Óladóttir. (2017). Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum. Ferðamálastofa. Sótt 18. mars 

2018 af 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2017/juli/ferdatj

onusta-i-tolum-2017-9.pdf 

Stjórnstöð ferðamála. (e.d.). Sótt 6. apríl 2018 af http://stjornstodin.is/ 

The world’s 50 greatest countries – according to you. (2016, 4. febrúar). The Telegraph. Sótt 

19. apríl 2018 af https://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/The-worlds-best-

countries-in-pictures/ 

Vakinn. (e.d.-a). Öryggi og ábyrgð. Sótt 1. apríl 2018 af 

https://www.vakinn.is/is/gaedakerfi/ferdathjonusta/oryggi-og-abyrgd 

Vakinn. (e.d.-b). Forsaga. Sótt 1. apríl 2018 af https://www.vakinn.is/is/um-vakann/forsaga 

Vakinn. (e.d.-c). ÞÁTTTAKENDUR. Sótt 1. apríl 2018 af 

https://www.vakinn.is/is/thatttakendur 

Valgerður Káradóttir. (2017, 7. júní). Öryggisáætlanir í ævintýraferðaþjónustu á Íslandi : 

viðhorf stjórnenda fyrirtækja í ævintýraferðaþjónustu (BA ritgerð í  ferðamálafræði). 

Háskólinn á Hólum. Sótt 6. apríl 2018 af https://skemman.is/handle/1946/27973 



 
Öryggi í iðrum jarðar 

Úttekt á gerð áhættumats og öryggisáætlana í ferðamannahellum á Íslandi 
 

 

Júlía Hrönn Guðmundsdóttir  Júní 2018 

19 
 

Vegvísir í ferðaþjónustu. (2015). Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Samtök 

ferðaþjónustunnar. Sótt 27. apríl 2018 af http://www.saf.is/wp-

content/uploads/vegvisir_okt_2015.pdf 

Verkefnalisti. (e.d.). Sótt 27. apríl 2018 af http://stjornstodin.is/verkefnalisti 

Þórður Víkingur Friðgeirsson. (2008). Áhætta, ákvarðanir og óvissa. Reykjavík: JPV útgáfa. 

Þriggja leitað í Raufarhólshelli. (2014, 26. ágúst). Sótt 31. mars 2018 af 

http://www.pressan.is/frettir/lesafrett/thriggja-leitad-i-raufarholshelli 

Öryggi á ferðamannastöðum, Stefna til 2015 - DRÖG. (2011). Ferðamálastofa, 

Slysavarnafélagið Landsbjörg, Umhverfisstofnun. Sótt 17. mars 2018 af 

https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/umhverfismal/utgafur/oryggi_

stefna.pdf 

 



 
Öryggi í iðrum jarðar 

Úttekt á gerð áhættumats og öryggisáætlana í ferðamannahellum á Íslandi 
 

 

Júlía Hrönn Guðmundsdóttir  Júní 2018 

20 
 

Viðaukar 
Viðauki 1 Viðtalshandrit 

 

Spurningagrunnur fyrir viðtöl 

Inngangur 

Takk fyrir að gefa þér tíma til að hitta mig. Áður en við byrjum vil ég taka fram að engar rekjanlegar 
upplýsingar um fyrirtækið munu koma fram í greininni minni og að upplýsingarnar verða ekki geymdar 
undir nöfnum fyrirtækjanna eða viðmælenda.  

Afmörkun efnis 

Samkvæmt skilgreiningum Vakans býður fyrirtækið þitt upp á afþreyingu sem setur þátttakandann í 
þannig aðstæður að hætta er á heilsutjóni ef áhættu er ekki stýrt af þeim sem veita þjónustuna. 

Ég er aðallega að leitast eftir upplýsingum um hvernig var staðið að áhættumati hjá fyrirtækinu, hvaða 
þættir voru teknir inn í matið og hvort munur sé á stöðu áhættumats og öryggisáætlana fyrirtækja eftir 
því hvort þau eru í Vakanum eða ekki. Einnig langar mig að heyra aðeins um gerð verkferla, 
öryggisáætlana og skráningar.  

Bakgrunnur 

Er fyrirtækið aðili að Vakanum (Gæða og umhverfiskerfi ferðaþjónustunnar) – stendur það til? Ef svo 
er, hversu langt er fyrirtækið komið í umsóknarferlinu? 

Hversu lengi hefur fyrirtækið verið starfrækt? 

Fjöldi starfsmanna? Fastráðnir vs lausráðnir. 

Fjöldi ferðamanna á ári? Fjölgun? Árstíðarsveiflur? 

Almennt áhættumat fyrir hellinn: 

Hafið þið kynnt ykkur leiðbeinandi reglugerð um öryggismál ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa 
sem Ferðamálastofa gaf út 2013. Hvaða skoðun hefurðu á henni? Hvernig nýttist hún ykkur? 

Hvað höfðuð þið til hliðsjónar þegar meta þurfti hvaða þættir þyrftu að koma inn í áhættumat 
fyrirtækisins?  

Hvaða erlendu fyrirmyndir, ef einhverjar, voru skoðaðar? 

Hvaða þætti tókuð þið inn í áhættumatið? (veður, hrun, súrefnisþurrð, flóð, náttúruhamfarir)  

Hvaða þættir hafa mest áhrif á öryggismálin í ykkar daglegu starfsemi? 

Hversu langt myndirðu segja að þið séuð komnir í áhættumati? Hvenær og hversu oft þarf að 
endurskoða? 

 Vakinn: Hvaða áhrif hafði þátttaka ykkar í Vakanum á áhættumat og öryggisáætlanagerð? 

Áhættumat fyrir skipulagðar ferðir: 

Hversu oft er framkvæmt áhættumat fyrir ferðir? Hver framkvæmir?  

Hvaða áhættuþættir eru skoðaðir? 

Hvar liggur ákvörðunarvaldið um hvort hætta skuli við ferð eða breyta skipulagi v fyrirliggjandi 
áhættumats? 

Hversu oft er áhættumatið yfirfarið og/eða endurmetið? 

Verklagsreglur: 

Hvernig er staðið að gerð verkferla? Hverjir sjá um að vinna þá?  

Hversu oft eru verkferlar endurskoðaðir?  



 
Öryggi í iðrum jarðar 
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- Skjalfest  
- Gátlistar  

Hvernig er staðið að daglegum öryggisundirbúningi fyrir opnun hellisins? 

Hvernig er staðið að þjálfun starfsmanna?  

- Nýliðun 
- Endurþjálfun  
- Hvað felst í þjálfuninni? (skyndihjálp, fyrsta hjálp, sprungubjörgun, ferðamennska eða 

annað) 
- Æfingar 

Hvernig eru leiðsögumenn útbúnir?  

- Fjarskiptasamband 
- Neyðarbúnaður 

Hversu stórir eru hóparnir sem leiðsögumenn fara með? 

- Æskileg stærð 
- Lágmarksfjöldi 
- Hámarksfjöldi 
- Hversu vel er farið eftir þessum viðmiðum? 

Hvaða öryggisupplýsingar teljið þið ykkur skylt að veita ferðamönnum;  

- á heimasíðu 
- í upphafi ferða 
- á meðan á ferðum stendur 

Viðbragðsáætlanir og skráningar 

Hvers konar viðbragsáætlanir eru í gildi innan fyrirtækisins? 

- Eru þessar áætlanir sýnilega ferðamönnum einhvers staðar? 
- Er neyðarrými í hellinum þar sem hægt er að sinna slösuðum eða leita skjóls ef eitthvað 

kemur upp á? 

Hvernig er staðið að atvikaskráningum?  

Hvernig er unnið úr atvikaskráningum?  

Hver er tíðni minni óhappa vs. stærri atvika?  

Hversu mörg tilvik hafa komið upp á síðustu 12 mánuðum þar sem þurfti að kalla til utanaðkomandi 
aðstoð, lögreglu, sjúkrabíla, björgunarsveitir eða annað? 

- Hvaða viðbragðsáætlunum var beitt? 
- Hvernig var staðið að skráningu? 

- Hvernig var unnið úr atvikaskráningunni? 

Er eitthvað að lokum sem þér finnst mikilvægt að komi fram sem hefur ekki komið fram í spjallinu 
okkar eða þú vilt skýra frekar? 

Ég þakka þér kærlega fyrir þann tíma sem þú gafst þér í viðtalið.  

Ég mun senda þér boð á kynningu sem ég mun halda á niðurstöðum rannsóknarinnar ef þú vilt fá að 
heyra um niðurstöðurnar og eins mun ég senda þér afrit af greininni þegar hún er tilbúin hafir þú 
áhuga á því. 


