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ÚTDRÁTTUR 
 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar má rekja til þess að ritgerðarhöfundur 
hefur um nokkurt skeið staðið fyrir framkvæmdum við neðansjávar 
kvikmyndatökur í Bjarnargjá á Reykjanesi þar sem komið var fyrir sérsmíðuðu 
„gervi“ skipsflaki á botni gjárinnar. Samhliða þessari vinnu fæddust hugmyndir 
um að kanna hvort það væri fýsilegt að sækjast eftir eignar- eða umráðarétti yfir 
svæðinu við Bjarnargjá í þeim tilgangi að bæta aðstöðu til köfunar og mögulega 
starfrækja þar köfunartengda starfsemi. Höfundur valdi að gera rannsókn á 
viðhorfum ólíkra hópa kafara til núverandi aðstæðna í gjánni og svo til breytinga 
sem gætu orðið á aðgengi og aðstöðu við gjána ef farið yrði út í hinar ýmsu 
framkvæmdir. Einnig var skoðað hvort það skipti máli hver stæði fyrir 
mögulegum framkvæmdum eða rekstri. Í rannsókninni er gerð grein fyrir 
aðstæðum í Bjarnargjá og þær bornar saman við aðra fjölsótta köfunarstaði á 
Íslandi.  

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir og send út viðhorfskönnun 
til valinna einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa kafað í Bjarnargjá og 
notað gjána til kennslu, þjálfunar eða sem áfangastað fyrir ferðamenn. Sömu 
einstaklingar voru einnig fengnir til að mynda ráðgjafahóp sem tók að sér að 
skilgreina mögulegt verkefni um aðstöðusköpun, rekstur og samnýtingu gjárinnar 
fyrir köfunartengda starfsemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Benedikt Ólafsson benniraf@gmail.com 
2 Háskólinn í Reykjavík, Tækni- og verkfræðideild, MPM 2019, Reykjavík Ísland.   
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1. INNGANGUR 
 

Á Íslandi má finna fjölmarga áhugaverða staði og náttúrufyrirbrigði sem 
kafarar sækja í að heimsækja og iðka áhugamál sitt. Af mörgum stöðum má 
nefna gjána Silfru á Þingvöllum, Strýturnar í Eyjafirði og svo Bjarnargjá sem 
verkefni þetta fjallar um. Sé gjáin Silfra borin saman við Bjarnargjá eru 
landslagslegar aðstæður svipaðar, brattir klettaveggir og umtalsvert dýpi 
aðgengilegt. Einn er þó reginmunur er varðar staðsetningu gjánna en það er að 
Silfra er í landi þjóðgarðsins á Þingvöllum þar sem öll umgengni og notkun 
gjárinnar er háð ströngum reglum Þingvallanefndar sem skipuð er af 
forsætisráðuneytinu. Bjarnargjá er aftur á móti staðsett í bæjarlandi 
Grindavíkurbæjar en engar reglur hafa verið settar um notkun hennar.  

Greinarhöfundur er lærður björgunar- og atvinnukafari og stóð fyrir 
framkvæmdum við neðansjávar kvikmyndatökur í Bjarnargjá sem hófust í 
september 2018 og er áætlað að ljúki í júní 2019. Verkefnið hófst með því að sótt 
var um leyfi hjá skipulags- og umhverfissviði Grindavíkurbæjar til kvikmyndatöku 
í gjánni ásamt því að koma fyrir sérsmíðuðu skipslíkani á botni gjárinnar. Í 
umsókninni var tekið fram að líkanið yrði fjarlægt að tökum loknum. Beiðninni var 
vel tekið og leyfi veitt. Framkvæmdir hófust á því að fluttur var aðstöðugámur og 
rafstöð á svæðið. Kom sú ráðstöfun sér vel því tökurnar reyndust mun tímafrekari 
en gert var ráð fyrir. Því næst var skipslíkanið sem alla jafna gengur undir nafninu 
Ramóna, flutt að gjánni og sökkt í djúpið.  

Við langa viðveru í gjánni fóru að fæðast hjá höfundi ýmsar hugmyndir um 
ýmsar aðgerðir sem gætu bætt aðstöðu til köfunar í gjána og svo einnig löngun til 
að kanna möguleika á að fá varanlegt leyfi til að hafa Ramónu að vera á botni 
gjárinnar um ókomna tíð. Á meðan á tökum stóð komu kafarar, köfunarkennarar 
með nemendur í þjálfun og leiðsögumenn með ferðamenn til köfunar í gjána og 
var gerður góður rómur af veru Ramónu á botni gjárinnar. Nú þegar hafa margar 
myndir og myndskeið úr gjánni birtst á samfélagsmiðlum og alla jafna hlotið 
jákvæð viðbrögð. 

Í rannsókn þessari er jarðfræði í landshluta Bjarnargjár skoðuð og reynt að 
varpa ljósi á mögulega áhættuþætti þar að lútandi. Þá er gerð grein fyrir 
aðstæðum og nýtingu annarra áhugaverðra köfunarstaða og þeir bornir saman 
við Bjarnargjá. Valinn var hópur kafara og viðhorf hópsins til mögulegra breytinga 
á aðgengi og aðstöðu við gjána rannsökuð og leitað eftir hverjar væru 
ákjósanlegastu leiðirnar til breytinga. Í rannsókninni verður leitast við að svara 
eftirfarandi spurningum: 
 

1. Hvaða viðhorf hafa kafarar til ýmissa framkvæmda til að bæta aðstöðu í 
og við gjána? 

2. Hverjum vildu þeir helst fela umráð yfir svæðinu og fá til að framkvæma 
umbætur á aðstöðu við gjána? 

3. Hvaða viðhorf hafa kafarar til mögulegra framkvæmda og ráðstafana til að 
minnka áhættu í gjánni, til dæmis að fjarlægja lausan jarðveg og stóra 
steina sem gætu fallið yfir kafara? 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 

Í þessum kafla er jarðfræði umhverfis Bjarnargjá skoðuð. Þá er lýst 
staðháttum og notkun gjárinnar til þessa. Þá eru aðrir vinsælir köfunarstaðir á 
Íslandi greindir og því lýst hvernig staðið er að umgengni og nýtingu þeirra. 
 
2.1 JARÐFRÆÐIN 
 

Reykjanesskagi, ásamt Íslandi, liggur á Atlantshafshryggnum en hann er 
mörk plötuskila Evrasíuflekans og Norður Ameríkuflekans sem mjakast í sitthvora 
áttina. Þessi hreyfing veldur tíðum umbrotahrinum á hryggnum sem einkennast 
af jarðskjálftum og eldgosum. Hryggurinn brotnar upp í rekbelti sem tengjast um 
þverbrotabelti. Slíkt rekbelti er að finna við suðvesturhorn Íslands og nefnist 
Reykjanesrekbeltið (Ari Trausti Guðmundsson, 2001). 
Bjarnargjá er um 70 metra löng og mest um 5 metra breið klettagjá, staðsett 2 
km vestan við Grindavíkurbæ. Frá gjánni eru um 11 km að Reykjanestá á 
suðvesturhorni Reykjanesskaga þar sem Atlantshafshryggurinn gengur á land. 
Mynd 1 Bjarnargjá (Já.is, e.d.) sýnir suðvestur-norðaustur stefnu gjárinnar. 
 

 
Mynd 1 Bjarnargjá (Já.is, e.d.) 

 
Strandsvæðið vestan Grindavíkur, sem er á náttúruminjaskrá, er 

frábrugðið öðrum strandsvæðum á sunnanverðum skaganum (Grindavík 
aðalskipulag 2010–2030, 2012). Þar er að finna þröngar og djúpar vatnsfylltar 
gjár, Hrafnagjá og Bjarnargjá, þar sem lífríki er afar sérstætt og athyglisvert en 
fremur fátæklegt. Þar gætir nokkurra sjávarfalla og lítill sem enginn gróður vex í 
þeim, sem sennilega orsakast af birtuleysi, skorti á næringarefnum og seltu í 
vatninu(Agnar Ingólfsson, 1990). 
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Á Mynd 2. Jarðskjálftar á Íslandi 1995-2014, má sjá að Bjarnargjá er 
staðsett á mjög virku jarðskjálfta svæði og einnig má sjá að rekhraði á svæðinu 
er talinn um 2 cm á ári. 
 

 
Mynd 2. Jarðskjálftar á Íslandi 1995-2014 (Snæbjörn Guðmundsson, e.d.) 

 

 
2.2 BJARNARGJÁ 
 

Við gjána eru tvö hús sem eru í niðurníðslu en þau eru leifar af starfsemi 
Fiskeldis Grindavíkur hf. sem árið 1985 stundaði lúðueldi og var sjó dælt úr gjánni 
í ker fiskeldisins. Seltustigið í gjánni er um 10 prómill en venjulegt seltustig sjávar 
er 35 prómill(Þjóðviljinn, 50 árgangur, 1985, 210. tölublað, 1985). 
Ekki fundust heimildir um hvenær starfsemin lagðist af en í frétt Víkurfrétta í 
nóvember 1989 er Fiskeldi Grindavíkur hf. sagt í greiðsluerfiðleikum og það 
skýrist innan 3 mánaða hvort fyrirtækið verði tekið til gjaldþrotaskipta 
(Víkurfréttir, 10. árgangur 1989, 4. tölublað, e.d.). Ástand bygginganna og 
ummerki við gjána bera þess merki að allar líkur séu á að starfsemi við 
Bjarnargjá hafi lagst af um 1990. Síðan þá hefur engin atvinnustarfsemi verið við 
gjána og því eru nú um 30 ár sem byggingarnar og svæðið hefur verið í 
einhverjum skilningi umkomulaust og slæm umgengni því oft á tíðum viðgengist. 
Má þar nefna að allmargir losuðu sig við alls kyns hluti svo sem stór heimilistæki 
og bílhluti sem annaðhvort var kastað inn í byggingarnar eða varpað í gjána.  

Með aukinni umferð kafara og bættri umhverfisvitund hefur þó öðru hvoru 
verið hreinsað til á svæðinu og í gjánni. Árið 2014 hreinsuðu kafarar frá Dive.is 
og nokkrir grindvískir verktakar rúm 2 tonn af rusli úr gjánni þar á meðal heilt 
bílflak. Síðan hefur ekki borið á að rusl sé losað í gjána. Zvjezdan (Jammi) Jovisic 
(munnleg heimild, 4 maí 2019) 

Ekki eru til neinar tölur um fjölda þeirra sem kafa í gjána en hér er um að 
ræða ýmist áhugakafara, köfunarkennara með nemendur sína, ferðamenn í fylgd 
leiðsögumanna, kafara björgunarsveitanna og munnmæli eru um að kafarar 
sérsveitar ríkislögreglustjóra og kafarar slökkviliðs hafi notað gjána til æfinga. 
Aðstæður til köfunar í Bjarnargjá eru hinar ákjósanlegustu að mörgu leyti og 
aðkoma að svæðinu auðveld. Vegna nálægðar við hafið gætir sjávarfalla í gjánni 
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og munnmæli er um að hana leggi ekki í frostum. Helstu kostir gjárinnar sem 
köfunarstaðar eru eftirfarandi: 
 

 Umtalsvert dýpi (17-20m) er aðgengilegt lóðrétt frá barmi gjárinnar 
 Gjáin er varin gegn vindi og öldugangi 
 Gott aðgengi er fyrir akandi umferð 
 Gjáin er á bersvæði, gott fyrir aðkomu til dæmis á þyrlu 
 Staðurinn er ekki í alfaraleið en samt nálægt byggð og þjónustu 

 
Gjáin er auðvitað ekki gallalaus en helstu neikvæðu þættir eru: 

 Hætta á hruni  
 Hætta á slæmu skyggni þegar botnset rótast upp 
 Hellir sem teygir sig inn í landið en þar er mikil hætta á að botnfall rótist 

upp 
 

Í norðausturenda gjárinnar, á hægri hönd, hallar botninn niður á við og 
endar í helli þar sem dýpi er um 23 metrar en það er dýpsti staður gjárinnar. Yfir 
hellismunnanum er stórt grjót sem er skorðað milli klettaveggjanna og við köfun í 
hellinn er farið undir þetta grjót. Sagnir eru um að einnig hafi verið hellir í 
norðausturendanum, á vinstri hönd, en sá hellir hafi fallið saman í 
Suðurlandsskjálftanum árið 2000. Ekki er ólíklegt að umrætt grjót hafi fallið niður 
í sama skjálfta. Á þessu svæði gjárinnar er einnig nokkuð um lausan jarðveg og 
auðvelt fyrir kafara að koma af stað litlum skriðum sé farið ógætilega. 
Botnset er nokkuð í gjánni og er það fljótt að spilla skyggni sé því rótað upp. Við 
þetta geta myndast hættuleg skilyrði. 
 
2.3 SILFRA Á ÞINGVÖLLUM 
 

Mest sótti köfunarstaður á Íslandi er gjáin Silfra í þjóðgarðinum á 
Þingvöllum sem er einn fjölsóttasti ferðamannastaður landsins en um 500.000 
gestir heimsækja Þingvelli árlega. Langstærsti hópur kafara í Silfru eru erlendir 
ferðamenn á vegum ferðaþjónustuaðila en einnig er nokkuð um að fólk komi á 
eigin vegum. Þingvellir voru samþykktir á heimsminjaskrá 
Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna árið 2004(Þjóðgarðurinn á 
Þingvöllum, e.d.-a). 

Silfra er eins og Bjarnargjá á mörkum plötuskila Evrasíuflekans og Norður 
Ameríkuflekans. Talið er að gjáin hafi myndast árið 1789 í jarðskjálftum af 
völdum hreyfinga á plötuskilunum. Vatnið í Silfru er mjög hreint og getur skyggni 
í vatninu orðið yfir 100 metrar. Vatnið er um 2°- 4° C. Mesta dýpi sem fundist 
hefur í sprungukerfi Silfru er um 63 metrar og er það í helli, en hættulegir hellar, 
höft og rangalar leynast víða. Silfra er talin meðal áhugaverðustu köldu 
köfunarstaða í heimi en köfun þar er mjög krefjandi; vatnið í gjánni er óvenju 
kalt, 2-4°C allt árið um kring svo það frýs aldrei. Aðstæður í gjánni hafa breyst á 
undanförnum árum eins og víðar á Þingvöllum og hrunhætta er nú talin meiri en 
áður. 
Köfun í Silfru hófst líklega um 1966 en Silfra byrjaði fyrst að öðlast alþjóðlega 
viðurkenningu sem köfunarstaður um 1990 til 2000 og þá fyrir viðleitni Tómasar 
Knútssonar stofnanda DIVE.IS en hann kafaði fyrst í Silfru árið 1976 (DIVE.IS, 
e.d.). 
Ýmislegt hefur verið gert til að bæta aðstöðu við Silfru en fyrsta niðurstigið ásamt 
palli var komið fyrir 2005 og nokkru síðar var akfær stígur lagður að pallinum til 
að tryggja aðgengi viðbragðsaðila. Árið 2010 var lagður stígur að lóninu þar sem 
fólk kemur upp úr eftir sundið en þar eru bæði pallur og stigi sem eru sjáanlegir 
úr kafi þannig að kafarar sjá hvert þeir eiga að stefna til að komast upp úr. Vorið 
2016 var niðurstigið frá 2005 síðan endurnýjað og stækkað. Tillögur eru um að 
setja annan pall niður á 2 metra dýpi til að bæta aðstöðu til flotjöfnunar. Við 
Silfru eru góð bílastæði, fráleggsborð fyrir kafarana ásamt salernisaðstöðu, 
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þyrlupallur og svo aðstaða fyrir starfsmann þjóðgarðsins sem sinnir ýmsum 
skyldum og þjónustu. Skilti hafa verið sett upp á þremur stöðum til að ítreka 
kröfur til kafara og þeirra sem fara í Silfru og stórt upplýsingaskilti var sett upp 
við niðurstigið með loftmynd af gjánni til að hópar geti skoðað leiðina sem þeir 
eiga að fara.  Sömu upplýsingar um Silfru er að finna á lausum skiltum á hverju 
fráleggsborði fyrir kafarana og því er auðvelt fyrir leiðsögumenn að útskýra 
leiðina áður en haldið er af stað. Áætlaðar tekjur þjóðgarðsins vegna Silfru árið 
2016 voru um 50 milljón krónur (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, e.d.-b).  

Þess má geta að allar þessar ráðstafanir hafa einnig orðið til þess að 
minnka allt slit á köfunarbúnaði með tilheyrandi sparnaði fyrir kafara og 
ferðaþjónustuaðila.  
Til að gera sér grein fyrir aukningu gesta í Silfru síðustu ár má sjá í frétt á vef 
Þjóðgarðsins í desember 2013 um hreinsunarstarf nokkura leiðsögumanna og 
kafara frá DIVE.IS að áætlað var að um 12 þúsund manns köfuðu eða snorkluðu í 
gjánni á því ári (Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 13 desember 2013, e.d.) 

Samkvæmt svari við fyrirspurn höfundar í tölvupósti til Þjóðgarðsins á 
Þingvöllum sem gerð var 2. maí 2019, greiddu 60408 gestir fyrir köfun og snorkl í 
Silfru 2018 (Jóna Kolbrún Sigurjónsdóttir, 6 maí 2019, e.d.). Gjaldskylda er fyrir 
köfun í Silfru og er gjaldið nú 1500 kr. á mann sem þýðir að tekjur þjóðgarðsins 
af þessari starfsemi eru rúmar 90 milljónir króna á ári. 

Frá árinu 2010 hafa fjögur banaslys og sex alvarleg slys átt sér stað í 
Silfru. Hefur þetta haft í för með sér að settar hafa verið reglur um búnað og 
réttindi til köfunar og þá þarf einnig að virða dýpistakmörk og fjöldatakmarkanir 
gesta með hverjum leiðsögumanni. Þetta eru fyrirmæli nr. 165/2013 frá 
Siglingastofnun (165/2013) og reglur Þingvallanefndar í skjali nr. 214/2013 
(REGLUR um köfun í þjóðgarðinum á Þingvöllum (yfirborðs- og djúpköfun) nr. 
214/2013). Síðar voru reglur hertar enn frekar í fyrirmælum frá Samgöngustofu 
nr. 207/2017 (207/2017), sem sett voru fyrst og fremst með öryggi ferðamanna 
að leiðarljósi.  
 
2.4 STRÝTURNAR Í EYJAFIRÐI 
 

Að austanverðu í Eyjafirði, um 1,5 sjómílu undan bænum Ytri Vík er að 
finna einstök náttúruundur. Þetta eru 3 mjóar hverastrýtur sem teygja sig hátt 
upp frá hafsbotninum. Tilvist strýtanna var staðfest árið 1990 í leiðangri 
Hafrannsóknarstofnunar á rannsóknarskipinu Bjarna Sæmundssyni. Það var þó 
ekki fyrr en 1997 að Erlendur Bogason kafaði og fann strýtutopp á 33 metra dýpi. 
Í leiðangri á vegum Háskóla Íslands sama ár, kafaði Erlendur síðan aftur og fann 
þá hæstu strýtuna á 15 metra dýpi. Umhverfsráðherra friðlýsti hverastrýturnar og 
næsta nágrenni þeirra sem náttúruvætti í samræmi við 2. tl., 53. gr. laga nr. 
44/1999 um náttúruvernd árið 2001. Í auglýsingu um friðlýsinguna eru mörk 
náttúruvættisins sýnd á uppdrætti og eru þau hringur með 200 m radíus út frá 
staðsetningu þess á botni fjarðarins. Heimilt er að kafa niður að hverastrýtunum 
og skoða þær en óheimilt er að hrófla við þeim eða valda á þeim spjöllum. Þá ber 
að tilkynna hafnaryfirvöldum á Akureyri samdægurs um köfun við strýturnar. 
Óheimilt er að kasta akkeri innan marka náttúruvættisins en köfurum er hins 
vegar bent á að kafa niður hjá ljósbauju sem komið var fyrir við strýturnar í 
leiðangri árið 2003. Í leiðangrinum var komið fyrir tveggja tonna legufæri við 
rætur hæstu strýtunnar. Þaðan liggur strengur í flotbauju sem marar á sjö metra 
dýpi. Úr flotbaujunni er taumur í flotdufl á yfirborði sem auðvelt er að festa við 
léttan bát. Til að auðvelda köfun og auka öryggi kafara var settur strengur frá 
flotbaujunni í festingu sem steypt er í kísilberg strýtunnar. Erlendur Bogason 
annaðist undirbúning og stýrði framkvæmdum en einnig tóku þátt í verkefninu 
kafararnir Árni Kópsson, Ómar Hafliðason og Haukur Þór Haraldsson ásamt 
áhöfnum á Níelsi Jónssyni frá Hauganesi og hafrannsóknaskipinu Bjarna 
Sæmundssyni (Samráðsnefnd um verndun strýtnanna í Eyjafirði, 2003). 
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Í samtali við Erlend sagði hann botninn umhverfis hverastrýturnar vera 
milli 65 og 70 metra dýpi. Stærsta strýtan er 55 metra há og toppur hennar er 
um 13-15 metrum undir sjávarborðinu. Áætlað er að um 100 sekúndulítrar af 
75ºC heitu vatni renni stöðugt út úr strýtunni og á henni þrífst mikið lífríki 
harðgerðra örvera. Haustið 2013 fól Umhverfisstofnun Erlendi umsjón með 
strýtusvæðinu og skulu allir kafarar sem ætla að kafa á strýturnar í fyrsta skipti 
fá fræðslu um þær og hvernig standa eigi að köfun á þær. Einnig kemur fram að 
reyndir kafarar eigi að láta Erlend vita ætli þeir að kafa niður að strýtunum. 
Óreyndir kafarar skulu fá fræðslu hjá Erlendi um strýtusvæðið áður en lagt er í 
köfun. Einnig sagði Erlendur að ein helsta ástæðan fyrir því að koma fyrir 
legufærinu var að við leitina að strýtunum hafði allnokkrum sinnum verið varpað 
akkeri og reynt að hitta á topp strýtunnar og þegar loks var kafað niður að henni 
sáust skýr merki um niðurbrot á strýtunni eftir endurtekna vörpun akkera við 
leitina að strýtunum. Því var farið í það verkefni að hlífa strýtunum fyrir akkerum 
frá bátum sem sækja myndu þær heim í framtíðinni.Erlendur sagði að 
verndaráætlunin hefði gefið góða raun og umgengni alla jafna vera til 
fyrirmyndar. Fyrirtæki Erlends, Strýtan Divecenter býður upp á daglegar 
köfunarferðir á strýturnar. Ekki er vitað um nein slys eða óhöpp við köfun í 
strýturnar. Erlendur Bogason (munnleg heimild, 1 maí 2019) 
 
 
3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 
 

Til að Bjarnargjá geti orðið fjölfarinn köfunarstaður þarf bæði mikið 
vinnuframlag og fjármagn. Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að kanna 
viðhorf kafara til mögulegra breytinga á aðgengi og aðstöðu við gjána og hvort 
hugmyndir ritgerðarhöfundar um nýtingu svæðisins við Bjarnargjá séu 
raunhæfar. Í bókinni Skipulagsfærni eftir dr. Helga Þór Ingason og dr. Hauk Inga 
Jónasson benda þeir á mikilvægi þess að áður en ákvörðun er tekin um að fara út 
í tiltekið verkefni sé nauðsynlegt að gera svokallaða verkefnisáætlun, en hún lýsir 
þeim markmiðum sem stefnt skal að í verkefninu og hvernig þeim skuli náð. 
Verkefnisáætlunni er ætlað að svara hvað skuli gera í verkefninu, hvers vegna 
þetta verkefni er valið og hvernig eigi að vinna það og að lokum hver á að gera 
hvað og hvenær. Einnig er horft til aðfanga verkefnisins. Bent er á þörfina fyrir 
skapandi hugsun, að hún sé til staðar allan líftíma verkefnisins, sérstaklega í 
upphafi þess. Mynd 3. Skilgreining verkefnis (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi 
Jónasson, (mynd 24, bls. 93), 2012) lýsir tveimur hlutum verkefnisáætlunarinnar, 
efri hluti myndarinnar er skilgreiningarferlið og sá neðri er úrvinnsla upplýsinga 
og áætlanagerð. Þá er bent á mikilvægi forvinnunnar sem sýnd er í efri hlutanum 
því þá sé minni þörf á nýjum upplýsingum í áætlanagerðinni. (Helgi Þór Ingason 
og Haukur Ingi Jónasson, 2012)  

 
Mynd 3. Skilgreining verkefnis (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 

(mynd 24, bls. 93), 2012) 
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Við rannsóknarvinnuna eru notaðar greiningaraðferðir Morten Fangel sem 
hann skrifar um í bók sinni Proactive Project Management (Fangel, 2013) en 
Morten kennir í námskeiði í MPM náminu sem kallast Raunhæft verkefni. Morten 
er sérfræðingur í verkefnisræsi og notar meðal annars svonefnda spjalda og 
miðaaðferð sem er  einföld og árangursrík aðferð við skilgreiningu verkefna og 
verkefnisræsi. Ein af greiningum Mortens er „Situational analysis” sem íslenskast 
hér sem stöðugreining, en hún virðist samræmast vel fyrri skilgreiningum Hauks 
og Helga á gerð verkefnisáætlunar. Notað er stöðugreiningar sniðmátið sem 
inniheldur sex kafla; inngangur (tilgangur), samhengi, markmið, auður, 
framkvæmdaferli og stjórnun. Vegna eðli og umfangs þessarar rannsóknar verður 
þó fyrstu þremur köflunum aðeins gerð skil þar sem hér er ekki um verkefnaræsi 
að ræða heldur fyrri hluta verkefnisáætlunar. Þetta ferli spannar sviðið frá 
hugmynd til upplýsingaöflunar og skapandi vinnu samkvæmt efri hluta myndar 
Mynd 3. Skilgreining verkefnis (Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson, 
(mynd 24, bls. 93), 2012). 

Til að framkvæma þessa greiningu var myndaður ráðgjafahópur kafara 
sem eiga það sameiginlegt að hafa kafað í Bjarnargjá og notað gjána til kennslu, 
þjálfunar eða sem áfangastað fyrir ferðamenn. Kappkostað var að hafa jafnt 
kynjahlutfall, þrjá karla og þrjár konur og var þeim send viðhorfskönnun um 15 
atriði sem höfundur taldi mikilvægt að kanna áður en hópurinn tæki til starfa við 
skilgreiningu verkefnisins. Spurningarnar voru lagðar fram á þann hátt að spurt 
var hversu hlynnt(ur) eða mótfallin(n) ertu eftirfarandi spurningu og 
svarmöguleikarnir voru; mjög hlynnt(ur), frekar hlynnt(ur), hvorki né, frekar 
mótfallin(n), og loks mjög mótfallin(n).  
  Sent var út fundarboð og mættu fimm aðilar til fundar en einn forfallaðist 
á síðustu stundu. Byrjaði fundurinn á því að höfundur kynnti verkefnið og skýrði 
frá aðferðafræði greiningarinnar. Höfundur brá sér síðan í hlutverk sem kallast 
„facilitator” og gæti útlagst á íslensku sem liðþjálfi en hlutverk hans er að styðja 
við vinnu hópsins og fylgja verkplaninu samkvæmt dagskrá. 
 
 
 
 
 
4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 
 

Rannsakaðir voru tveir fjölfarnir köfunarstaðir og þeir bornir saman við 
aðstæður í Bjarnargjá. Gerð var viðhorfskönnun og myndaður ráðgjafahópur sem 
vann að gerð verkefnisáætlunar. 
 
4.1 VIÐHORFSKÖNNUN 
 

Viðhorfskönnunin sem send var köfurunum fjallaði um aðgerðir til að bæta 
aðstöðu og öryggi í gjánni en einnig tók hún á eignar- og umráðarétti yfir 
svæðinu sem og mögulegri aðgangsstýringu og loks var spurt um innheimtu 
gjalds fyrir köfun í gjána. Svörin við spurningunum um áhættumat hvers kafara 
voru mjög misjöfn, allt frá því að einn aðili mat alla áhættu í lágmarki til þess að 
einhverjir mátu hana talsverða og mjög mikla. Skýrist þetta bæði af persónulegri 
upplifun og svo hvort kafari meti áhættuna gagnvart sjálfum sér eða þá 
hugsanlega óvönum og ókunnugum köfurum. Kafararnir voru sammála um þá 
hættu sem getur skapast við köfun í helli gjárinnar og þá sérstaklega fyrir óvana. 
Í eftirfarandi töflu má sjá spurningarnar sem lagðar voru fyrir kafarana og svo 
samanlagðan fjölda atkvæða á hvern valkost. Til að minnka umfang töflunnar eru 
eingöngu sýndir þeir valkostir sem atkvæði hlutu í hverri spurningu. 
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Nr. Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi:   Fjöldi  

1. Að einhver aðili beiti sér fyrir því að húsin við 
gjána verði lagfærð eða endurbyggð. 

Mjög hlynnt(ur) 6 

     
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi:     

2. Að settur verði upp stigi (stigar/tröppur) til að 
auðvelda aðgengi í og úr gjánni. 

Mjög hlynnt(ur) 6 

     
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 1 

3. Að einkafyrirtæki kaupi/leigi húsin með það að 
markmiði að reka þar köfunartengda starfsemi 
og þar með bæta aðstöðu fyrir kafara.  

Frekar hlynnt(ur) 1 

Hvorki né 2 

Mjög mótfallin(n) 2      
Hverjum myndir þú helst treysta: Grindavíkurbæ 2 

4. Til að standa fyrir lagfæringum/endurbótum á 
húsunum og bæta aðstöðu fyrir kafara í og við 
gjána? 
(merkja má við fleiri en eitt atriði) 

Ríkinu 1 

Þjóðvangi /       
Umhv. stofnun 

0 

Félagasamtökum 
kafara 

5 

Einkafyrirtæki 0      
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 1 

5. Að greiða gjald fyrir köfun í gjána, td. 1500 kr. 
(eins og í Silfru) ef aðstaða og umhverfi yrði 
stórbætt. 

Hvorki né 2 

Frekar 
mótfallin(n) 

1 

Mjög mótfallin(n) 2     

6. Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 5 

Að flakið RAMÓNA sem nú liggur á botni 
gjárinnar fái að vera þar til framtíðar. 

Frekar hlynnt(ur) 1 

    

7. Hversu lengi hefur þú stundað köfun? 6-10 ár 3 

11-15 ár 2 

>21 ár 1     

8. Hversu mikla telur þú almenna áhættu við köfun 
í Bjarnargjá? 

Talsverð 1 

Hvorki né 2 

Lítil 1 

Mjög lítil 2     

9. Hversu mikla telur þú hættu á hruni við köfun í 
Bjarnargjá? 

Mjög mikil 1 

Talsverð 1 

Lítil 2 

Mjög lítil 2     

10. Hversu mikla telur þú hættu vegna slæms 
skyggnis við köfun í Bjarnargjá? 

Mjög mikil 2 

Talsverð 1 

Lítil 2 

Mjög lítil 1 
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Nr. 
  

Fjöldi     

11. Getur þú nefnt einhverjar aðrar hættur sem eiga 
sérstaklega við í Bjarnargjá? 

Rusl sem hefur 
verið hent í gjána 

1 

Hellirinn 2      
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Hvorki né 1 

12. Að loka fyrir inngang eða fylla í hellinn í norð-
austur enda gjárinnar? 

Frekar 
mótfallin(n) 

2 

Mjög mótfallin(n) 3       
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 4 

13. Að koma fyrir reipi/kaðli sem  lægi á miðum 
botni gjárinnar og niður í hellinn? 

Frekar hlynnt(ur) 2 
     

Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 3 

14. Að losa um laust berg og fjarlægja stóra steina 
sem eru skorðaðir milli veggja í norð-austur 
enda gjárinnar í þeim tilgangi að minnka líkur á 
slysum? 

Hvorki né 2 
Mjög mótfallin(n) 1 

     
Hversu hlynnt(ur)/mótfallin(n) ertu eftirfarandi: Mjög hlynnt(ur) 2 

15. Að settar yrðu reglur fyrir Bjarnargjá um 
fjöldatakmarkanir ferðamanna með hverjum 
leiðsögumanni líkt og gildir um Silfru? 

Frekar hlynnt(ur) 1 

Hvorki né 2 

Mjög mótfallin(n) 1 

 
 
 
 
 
4.2 VERKEFNISÁÆTLUN 
 

Við gerð verkefnisáætlunar var sniðmátið; „stöðugreining” notað en það er 
ein af greiningum Mortens Fangel (Fangel, 2013). Einungis er unnið með fyrstu 
þrjá kaflana og voru niðurstöður ráðgjafahópsins eftirfarandi: 
 
 

0: Inngangur 
 

0.1 Tilgangur verkefnis 
 Að auka öryggi, aðgengi og þægindi sérhvers gests og bjóða 

upp á snyrtilegt umhverfi 
 Skapa góða aðstöðu fyrir alla kafara til afþreyingar, kennslu, 

æfinga og leiðsagnar ferðamanna 
 Nýta svæðið í heild sinni til hvers kyns útivistar 
 Skapa köfunartengda atvinnustarfsemi 

 
0.2 Þegar framkvæmt, hvaða þáttum er lokið og hvað er til staðar? 

 Tvö hús í niðurníðslu 
 Akvegur að gjánni 
 Stálvirki til festinga 
 Hreinsunarverkefni hafa átt sér stað 
 Hvalbein í enda gjárinnar 
 Skipslíkan á botni gjárinnar 
 Tímabundið leyfi fyrir skipslíkani 
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1: Samhengi 
 

1.1 Ástæða, meginástæður þess að farið er í verkefnið 
 Til að bæta aðstöðu kafara og bæta aðgengi 
 Til að bæta umgengni og tryggja hreinsun og fegrun umhverfis 

gjárinnar  
 Skapa atvinnu, auka viðskipti og hróður Grindavíkurbæjar 

 
1.2 Hagsmunaaðilar, hverjir eru stærstu hagsmuna- og hagaðilar 

verkefnisins? 
 
 Áhugakafarar 
 Atvinnukafarar 
 Köfunarkennarar 
 Kvikmyndagerðarmenn 
 Björgunarsveitir 
 Grindavíkurbær 
 Íslenska ríkið 
 Náttúruunnendur 
 Frístundabændur í nágrenninu 

 
1.3 Tengd verkefni, eru einhverjar nauðsynlegar tengingar yfir í önnur 

verkefni? 
 Möguleiki á að mynda svokallaðan „The Bronze Circle” 
sem væri samtenging annara köfunarstaða á Reykjanesi, Garðinn, 
Kleifarvatn og gjána Silfru við Grindavík 
 

2: Markmið 
 

2.1 Aðal markmið, hver eru aðal markmið verkefnisins? 
 Fyrirtaks aðgengi að gjánni með stigum og pöllum 
 Þjónustuhús með mataraðstöðu 
 Búningsaðstaða og salerni 
 Framúrskarandi snyrtilegt og öruggt umhverfi 
 Rafvæðing svæðisins 
 Bundið slitlag að svæðinu 

 
Eftir að ráðgjafahópurinn lauk vinnu við verkefnisáætlunina var framkvæmd stutt 
þankahríð um hvers kyns hugmyndir sem tengdust athöfnum við gjána. Gerð var 
stutt þankahríð sem gat af sér eftirfarandi atriði varðandi uppbyggingu við gjána. 
 

 Byggja stálgrindahús yfir gjána 
 Byggja göngubrú yfir gjána 
 Setja upp vefmyndavél á yfirborði og í kafi 
 Setja upp veðurstöð 
 Ljóskastara í kafi 
 Tónlist í kafi 
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5. UMRÆÐUR  
 

Í rannsókninni hefur verið varpað ljósi á hvernig staðið er að málum á 
tveim öðrum köfunarstöðum hvað varðar aðbúnað og öryggi. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að viðmælendur voru mjög hlynntur því að farið yrði í 
ýmsar framkvæmdir í gjánni og á svæðinu í kring. Misjafnar skoðanir voru þó á 
hvort heppilegt væri að einkaaðili fengi umráðarétt yfir svæðinu en meirihluti taldi 
að málefnum gjárinnar væri best komið í samvinnu Grindavíkurbæjar og 
hagsmunasamtökum kafara. 

Það er ljóst að nauðsynlegt er að allar breytingar á nýtingu svæðisins og 
framkvæmdir verði gerðar í sátt við þá hópa sem hafa hagsmuna að gæta. 
Höfundur lítur svo á að það sé verðug áskorun fyrir einkaaðila að koma fram með 
ásættanlega viðskipta og rekstraráætlun sem einnig tryggði hag þeirra sem 
hingað til hafa nýtt sér gjána án gjalds og afskipta. Að öðrum kosti væri það 
einnig jákvæð þróun að áhugasamir kafarar frá sem flestum hagaðilum myndu 
sameinast um að stofnaður yrði félagsskapur um málefni svæðisins.  
 
 
6. LOKAORÐ 
 

Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar sýna hvaða viðhorf kafarar hafa til 
ýmissa framkvæmda til að bæta aðstöðu og öryggi í og við gjána. 
Ráðgjafahópurinn var skipaður köfurum úr þeim geirum sem rannsókninni var 
beint að og er það niðurstaða höfundar að áhugakafarar, köfunarkennarar, 
kafarar í ferðaþjónustu og mögulegur rekstraraðili gætu samnýtt aðstöðu í 
Bjarnargjá. Gjána mætti í dag kalla „gjá án hirðis” og miklir hagsmunir séu fyrir 
alla hagaðila að gerð verði bragarbót á aðstöðu og öryggismálum við gjána. 

Köfun verður sífellt vinsælli afþreying meðal landsmanna og köfun er 
nauðsynleg til hinna ýmsu verka, bæði til framkvæmda, viðgerða, björgunar og 
leitar. Til að viðhalda kunnáttu og getu við köfun skiptir sköpum að þjálfa sig við 
hinar ýmsu aðstæður. Í Bjarnargjá má finna kjöraðstæður til þjálfunar og einnig 
forvitnilegar aðstæður fyrir hvern þann kafara sem hana sækir heim. 
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