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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 ____________________________________ 

 Ívar Sæland Sveinsson 
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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er að koma með hönnunartillögu að bættu aðgengi ferðamanna að 

hverasvæðinu á Geysi, gera hverasvæðið öruggara fyrir ferðamenn, auk þess að leysa umferða 

og bílastæðavanda vélknúinna ökutækja á Geysissvæðinu.      
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Þakkir og tileinkun 

Við vinnu þessa verkefnis hafa margir lagt mér lið. Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum Einari Ásgeiri Sæmundsen fyrir góðar og gagnlegar hugmyndir. Ég vil þakka Oddi 

Hermannsyni hjá Landform fyrir aðgengi að kortum og vinnuaðstöðu. Ég vil einnig þakka 

Ásborgu Arnþórsdóttir ferðamálafulltrúa, Guðrúnu Gísladóttir hjá Veðurstofu Íslands og Ingu 

Aradóttir bókasafnsfræðingi hjá Umhverfisstofnun fyrir hjálp við heimildaöflun. Auk þess vil 

ég þakka Þóru Einarsdóttir fyrir að prófarkalesa ritgerðina. Að lokum vil ég þakka foreldrum 

mínum fyrir þolinmæði og skilning.    
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1. Inngangur 

 

Geysir á sér merka sögu í jarðfræði, menningu og sem ferðamannastaður. Bærinn Geysir var 

byggður árið 1927 þegar Sigurður Greipsson tók við búi. Sigurður Greipsson var mikill 

íþróttafrömuður og nam íþróttafræði í skóla Niels Bukhs í Ollerup í Danmörku. Hann var 

stórhuga við heimkomu og byggði húsnæði sem var með íþróttasal og fimm herbergjum. Í 

framhaldi af því stofnaði hann íþróttaskóla. Fyrsta veturinn voru 12 strákar í námi hjá honum 

en oftast voru þeir um 25 – 30. Glíman var mikið æfð enda var Sigurður glímumaður mikill 

og varð hann fimmfaldur glímukóngur Íslands. Síðustu nemendurnir í íþróttaskólanum voru 

veturinn 1972 – 73, var hann svo lagður af (Gísli Sigurðsson, 1998). 

„Geysissvæðið í Haukadal er eitt þekktasta hverasvæði jarðar, enda eitt fárra sem 

þekkt var í árhundruð. Geysir gefur erlendum hverum nafn, „geyser”, og hverahrúður er á 

erlendum málum oft kallað „geyserite”“ (Umhverfisstofnun, 2003). 

Geysir hefur haft fallega ímynd síðan fyrstu listamennirnir komu að Geysi og teiknuðu 

og máluðu hann. Elsta 

mynd af Geysi er síðan 

1772 en allar götur 

síðan hafa listamenn 

farið í pílagrímsferðir 

að Geysi til þess eins að 

mála hann, og nú á 

seinni tímum til að 

fanga hann á ljósmynd. 

Með auknum 

vinsældum Geysis hafa 

tignarfólk barið hann 

augum, þar á meðal þrír 

Danakonungar, Kristján IX árið 1874, Friðrik VIII árið 1907 og Kristján X árið 1921. Upp frá 

þessum heimsóknum fór almenningur að leggja leið sína að Geysi. Oft voru svokölluð 

túristagos framkvæmd með því að setja sápu í Geysi. Áður en sápugosin hófust var torfi og 

grjóti hent ofan í Geysi til að framkvæma gos (sjá mynd 1) þegar þjóðhöfðingjar mættu á 

svæðið. (Gísli Sigurðsson, 2003) 

Mynd 1 Menn að bera grjót og torf í Geysi til að framkvæma gos. 



2 

Fyrstu heimildir um jarðhita á Geysissvæðinu eru frá 1294 í Oddverjamáli en það ár 

varð Suðurlandsskjálfti og er talið að margir hverir hafi myndast við skjálftann á svæðinu. 

Ekki er þó vitað hvort Geysir sjálfur hafi myndast við þann skjálfta. Árið 1630 varð stór 

jarðskjalfti og talið er víst að Geysir hafi myndast þá. Geysir gýs ekki nema með hjálp manna 

en það er ekki lengur leyft. 

Með tíð og tíma hefur hverasvæðið og þá sérstaklega hverahrúðrið látið á sjá. Þegar hefur 

verið hellulagður göngustígur frá hótel Geysi og upp að Geysi, einnig hefur verið byggður 

trépallur við hverinn Blésa. (Það kemur ekki fram í hvaða tilgangi voru göngustígar og pallar 

byggðir). Göngustígarnir á svæðinu eru fáir og úr sér gengnir.  

Markmið verkefnisins er að koma með hönnunartillögur um nýtt göngustígakerfi og 

dvalarsvæði á hverasvæðinu. Tillögurnar benda á hvernig hlífa megi svæðinu fyrir átroðningi 

og samstundis taka við auknum ferðamannastraumi, jafnframt því að sýna ferðamönnum 

svæðið á betri hátt. 
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2. Geysir 

2.1. Staðsetning 

Geysissvæðið er staðsett í uppsveitum Árnessýslu í Bláskógabyggð (sjá kort 1). Geysir er 

kenndur við jörðina Haukadal. „Svæðið afmarkast af Laugaá, Beiná, Almenningsá, 

Tungufljóti og skógræktargirðingunni í Haukadal.“ (Umhverfisstofnun, 2002)  

 

 

Kort 1 Kort af Suðurlandi, Geysir merkur inn á kortið sem rauður punktur. 

 

2.2. Staðarlýsing 

Hverasvæðið Geysir hefur lengið verið ein mesta perla Íslendinga. Geysir er í jaðri Laugafells 

sem er 185 metrar á hæð og hallar svæðið til suður og austurs. Trjágróður á svæðinu er 

aðallega lágvaxið birki en einnig eru aspir í brekku Laugafells sem voru plantaðar niður árið 

1975. Fyrir norðan svæðið er Haukadalsskógur en þar var byrjað með skógrækt árið 1938. 

Rétt vestan við Laugafell er Bjarnarfell en það er 727 metra hátt. Víðsýnt er af svæðinu og 

sést Hekla og Vörðufell frá svæðinu. Fjögur vatnsföll eru á svæðinu en þau eru Laugaá, 

Beiná, Almenningsá og Tungufljót, allt eru þetta bergvatnsár. Tjaldsvæði er rétt suðvestur af 

hverasvæðinu (Gísli Sigurðsson, 1998). 

 

Umhverfisstofnun lýsir svæðinu á þessa leið í tillögum sínum um friðlýsingu á svæðinu   

 

Fjölmargir hverir og laugar eru á svæðinu og eru goshverirnir Geysir og Strokkur 

þekktastir. Marteinslaug er friðlýst sem fornminjar en þar var reist torfsundlaug og 

var þar sundkennsla fyrir börn í sveitinni fram á síðustu öld. Árið 1894 keypti 
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breskur maður hluta hverasvæðisins og rukkaði hann þá fyrir aðgang að því. Síðar 

gaf hann vini sínum svæðið. Árið 1935 keypti Sigurður Jónasson landið aftur og gaf 

það íslensku þjóðinni. Eftir að Geysissvæðið var girt af náði gróðurinn sér og eru 

þar þekktar yfir 125 tegundir háplantna og yfir 20 mosategundir.  

Miklar rannsóknir hafa verið gerðar á svæðinu til lengri tíma, m.a. á goshegðun 

Geysis og Strokks (Umhverfisstofnun, 2003). 
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3. Greiningar 

Ákveðið var að gera nokkrar greiningar á Geysissvæðinu, valdar voru greiningar sem myndu 

koma að gagni í sjálfri hönnunarvinnunni. Oftast koma ekki greiningarnar fram í sjálfri 

hönnuninni heldur eru þær notaðar við vinnuna á bakvið hugmyndina að hönnuninni 

3.1. Veður 

Veðurgreining af Geysissvæðinu 

var gerð vegna fyrirhugaðra 

hönnunar. Veðurathuganir hafa 

verið gerðar á Gullfossi í tæp átta ár 

en engin veðurstöð er á Geysi. Taka 

verður því í reikningin að Gullfoss 

er í um 8 km fjarlægð. 

Algengustu vindáttir á Geysi eru 

NA (norðaustan) áttir og SSV 

(suðsuðvestan) átt eins og sést á 

mynd 2. NA áttirnar eru einkum 

haust og vetrar áttir. Á meðan SSV 

er aðallega sumar átt. Við N eða 

NA áttir á sumrin er hætt við 

moldroki því þessar áttir eru oftast þurrar á sumrin, þá blæs upp sandur og aur frá svæðum 

eins og Hagavatn og Haukadalsheiði. Geysir stendur í skjóli Laugafells og Bjarnarfells sem 

skýlir svæðinu frá vestan áttum.    

Á veturnar er meðalhitinn á svæðinu oftast um -1,4°C en mesti kuldi er um -15°C og fer í 

örfáum tilfellum niður í -20°C. Meðalhitinn á sumrin er um 9,8°C en á sólríkum sumardögum 

getur hitinn farið upp í 20°C. Meðalhitinn yfir allt árið er um 3,8°C.  

Sólríkt er á svæðinu en það er aðeins Laugafellið sem fer fyrir sólina, en það gerist á 

sumarkvöldum(Guðríður Gísladóttir, 2009). 

 

 

 

 

Mynd 2. Vindrós frá veðurstöðinni á Gullfossi Tíðni vindátta í (%), 

06. nóv. 2001 − 16. sep. 2009 
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3.2. Gróðurfar 

Gróður á hverasvæðinu er ekki mikill, þó er náttúrulegt lágvaxið birki á svæðinu og þá 

einkum fyrir neðan göngustíginn sem liggur upp að Strokki og Geysi. Asparlundur var 

plantaður út árið 1975 en það er talin vera eini gróðurinn sem hefur verið komið til á svæðinu. 

Gerðar voru athuganir á gróðurfari á Geysissvæðinu í 20 ár, frá 1960 – 1980. Þar fór Ingólfur 

Davíðsson fremstur í flokki. Í síðustu rannsókn hans á svæðinu fundust 134 tegundir 

blómjurta og byrkninga, að auki fundust 20 

tegundir af mosa. (Gísli Sigurðsson, 1998) 

 

3.3. Núverandi gönguleiðir 

Mikill ferðamannastraumur er um 

Geysisvæðið og var því ákveðið að gera 

athuganir á því hvernig ferðamenn hegða sér 

á svæðinu og þá aðallega hvar þeir fara yfir 

um svæðið. Kort 2 sýnir  hvar gönguleiðir 

eru á svæðinu nú þegar. Rauði liturinn táknar 

gönguleiðirnar og svarti liturinn táknar 

akbrautir fyrir vélknúin ökutæki í gegnum 

svæðið. Við athuganirnar á hegðun 

ferðamanna á svæðinu voru valdir 3 

mismunandi dagar, 7. apríl 2009, 12. júlí 2009 

og 28. ágúst 2009. Ég framkvæmdi þessa 

athugun með því að ganga um svæði og teikna inn á kort hvar fólkið gekk um.  

Ég skissaði misþykkar línur inn á kort af staðnum, því þykkari sem línunar voru því 

fleiri ferðamenn gengu þá leið. Eftir athuganirnar endurgerði ég kortin með því til hliðsjónar 

að gera þau auðlæsileg. Gönguleiðir ferðafólksins voru skipt niður í þrjá flokka og hefur hver 

flokkur sinn lit. Flokkarnir eru eftirtaldir:  

1. Flokkur eitt er merktur sem grænn inn á kortin og sýnir hvar ferðamennirnir 

fóru mest yfir.  

2. Flokkur tvö er merktur sem blár inn á kortin og sýnir hvar ferðamennirnir fóru 

miðlungs mikið yfir. 

Kort 2 Núverandi gönguleiðir og þjóðvegur á 

Geysisvæðinu 
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3. Flokkur þrjú er merktur sem appelsínugulur inn á kortin og sýnir hvar 

ferðamennirnir fóru minnst yfir. 

  

 

3.3.1 7. apríl 2009 

7. apríl var þriðjudagur. Veður var þungbúið 

en engin úrkoma, N átt var á svæðinu þó 

ekki stíf. Fjöldi ferðamanna var ekki mikill. 

Allir ferðamennirnir sem fóru inn um syðri 

innganginn að svæðinu gengu beint upp að 

Strokki, stöldruðu þar við og sáu Strokk 

gjósa að minnsta kosti einu sinni og  upp að 

fjórum sinnum. Enginn labbaði fyrir neðan 

Strokk og tel ég ástæðuna fyrir því að það 

var norðan átt og gufan úr Strokki fór því 

suður. Eftir að fólk var búið að sjá Strokk 

gjósa fór hluti af þeim tilbaka niður á 

bílastæði. Aðrir gengu upp að Geysi og Blésa 

og skoðuðu þá. Þegar fólk var búið að skoða 

Geysi og Blésa fóru flestir tilbaka og niður á 

bílastæði, sumir stöldruðu þó við hjá Strokki í smá stund. Fáir lögðu leið sína upp að 

Konungshveri en allt það fólk sem fór þangað á annað borð héldu áfram upp að hringsjánni. 

Enginn ferðamaður fór upp á Laugafellið í þessari skoðun hjá mér. Ég tók eftir einu pari sem 

labbaði að Óþerrisholu frá Strokki, frá Óþerrisholu löbbuðu þau yfir hverasvæðið þar sem 

enginn stígur er fyrir og yfir á Stofnstíginn. Fátt ferðafólk kom inn á svæðið frá nyrðri 

inngangi svæðisins. Fólk staldraði almennt frekar stutt á svæðinu. 

3.3.2 12. júlí 2009 

12. júlí var sunnudagur. Veður var gott, heiðskýrt og smá S átt á svæðinu. Fjöldi ferðamanna 

var mikill á svæðinu. Allt ferðafólkið sem fór inn um syðri innganginn að svæðinu fór beint 

upp að Strokki, allir stöldruðu þar við og sáu Strokk gjósa að minnsta kosti einu sinni og allt 

upp í fjórum sinnum. Ferðamennirnir gengu flestir allan hringinn í kringum Strokk. Eftir að 

fólk var búið að sjá Strokk gjósa, fór lítill hluti af þeim til baka niður á bílastæði. Aðrir héldu 

Kort 3 Ferðir ferðamanna 7. apríl 2009 
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upp að Geysi og Blésa og skoðuðu þá. Þegar 

fólk var búið að skoða Geysi og Blésa fóru 

margir tilbaka og niður á bílastæði, sumir 

stöldruðu þó við hjá Strokki í smá stund. 

Margt fólk lagði leið sína upp að 

Konungshveri og flestir héldu áfram upp að 

hringsjánni. Einn hópur ferðamanna fóru upp 

á Laugafellið. Ég tók eftir að nokkrir gestir 

gengu þvert í gegnum hverasvæðið 

sunnarlega á svæðinu. Við athugun kom í 

ljós að ferðafólkið var tjaldsvæðagestir á 

svæðinu en tjaldsvæðin eru staðsett vestan 

við hverasvæðið.  Margt ferðafólk kom inn á 

svæðið frá nyrðri inngangi svæðisins. 

3.3.3 28. ágúst 2009 

28. ágúst var föstudagur. Veður var frekar 

slæmt, þungskýjað og rigning en lítill sem 

enginn vindur á svæðinu. Fjöldi 

ferðamanna var frekar mikill á svæðinu. 

Allt ferðafólkið sem fór inn um syðri 

innganginn að svæðinu hélt beint upp að 

Strokki, allir stöldruðu þar við og sáu 

Strokk gjósa að minnsta kosti einu sinni. 

Ferðamennirnir gengu flestir allan hringinn 

í kringum Strokk. Eftir að fólk var búið að 

sjá Strokk gjósa fór stór hluti af þeim til 

baka niður á bílastæði. Aðrir löbbuðu upp 

að Geysi og Blésa. Kom þó í ljós að fátt 

fólk lagði leið sína að Geysi. Fólk hélt 

frekar upp að Blésa. Ástæðuna fyrir 

áhugaleysi á Geysi tel ég vera mikil rigning. 

Þegar fólk var búið að skoða Geysi og Blésa fóru margir til baka og niður á bílastæði, sumir 

Kort 4 Ferðir ferðamanna 12. júlí 2009 

Kort 5 Ferðir ferðamanna 28. ágúst 2009 
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stöldruðu þó við hjá Strokki í smá stund. Fáir lögðu leið sína upp að Konungshveri og enn 

færri héldu áfram upp að hringsjánni. Enginn fór upp á Laugafellið í þessari skoðun hjá mér. 

Ágætlega margt ferðafólk kom inn á svæðið frá nyrðri inngangi svæðisins. 

3.3.4 Samantekt 

Þegar þessar þrjár athuganir eru teknar saman kemur í ljós ákveðið mynstur fram í hegðun 

ferðamanna þegar þeir ganga um hverasvæðið á Geysi. Nánast allt ferðafólk sem kemur inn 

syðri innganginn koma annars vegar af bílastæðinu við Hótel Geysi og hins vegar úr 

söluskálanum. Því næst ganga allir upp að hvernum Strokki og horfa á hann gjósa að minnsta 

kosti einu sinni. Því næst fara ferðamennirnir upp að Blésa og Geysi en ekki allir ferðamenn, 

sumir snúa strax við hjá Strokki og halda leið sína að bílastæðunum. Fáir leggja leið sína að 

Konungshveri og mjög fáir fara upp á Laugafell. Enginn ferðamaður fór upp að 

Konungssteinunum þrem. Ástæðuna fyrir því tel ég vera að það veit enginn af þeim og litlar 

sem engar upplýsingar er hægt að finna um þá. Ferðamenn sem komu á hverasvæðið frá 

nyrðri endanum voru ekki margir, þeir stoppuðu í skemmri tíma og flest allir fóru aftur út af 

svæðinu við nyrðri endann hverasvæðisins. Veðrið á stóran þátt í hversu lengi ferðafólkið er á 

svæðinu og hvað það skoðar mikið.  

3.4. Ferðamennska á svæðinu 

Sveitarfélagið Bláskógabyggð varð til við sameiningu Þingvallasveitar, Laugardalshrepps og 

Biskupstungnahrepps. Íbúar Bláskógabyggðar eru 986 í árslok 2008. Ferðamannastraumurinn 

í Bláskógabyggð liggur aðallega á fimm staði, Þingvellir, Laugavatn, Skálholt, Gullfoss og 

Geysir. Allt eru þetta ferðamannastaðir í Gullna hringnum. Gullni hringurinn er dagsferð sem 

ferðamenn fara í frá Reykjavík og eru Þingvellir, Laugavatn, Skálholt, Gullfoss og Geysir á 

Gullna hringnum.  Um 1500 sumarhús eru í Bláskógabyggð eða um 40% allra sumarhúsa í 

uppsveitum Árnessýslu.  

Í greinagerðinni „gildi hálendisins fyrir ferðaþjónustu og útivist til 2020“ er lagt til að 

hafa jaðarsetur fyrir neðan hálendisbrún og kemur Geysir þar sterklega til greina. Þar væri 

hægt að fá upplýsingar um hálendið bæði fyrir áhugaverða viðkomustaði og einnig fyrir veður 

og færð. Jaðarsetrið yrði hálfgerð gestastofa fyrir hálendið.  

Ferðaþjónustan er talin vera stærsta atvinnugrein heimsins og telur World Tourism 

Organization að ferðir fólks á milli landa verði 1,6 milljarðar árið 2020. Fjöldi ferðamanna á 

Geysisvæðinu og í uppsveitum Árnessýslu er mikill. Ferðamenn á Íslandi hefur fjölgað mikið 

síðan árið 1950 en þá komu um 4 þúsund ferðamenn til landsins, 66 þúsund komu árið 1980 
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til landsins, 303 þúsund komu árið 2000 til landsins og árið 2003 komu um 350 þúsund 

ferðamenn til Íslands þar af 30 þúsund með skemmtiferðaskipum. Talið er að ferðamenn á 

Íslandi verði orðnir um 1 milljón árið 2020. Ferðamönnum hefur því fjölgað um 8,6% á ári, 

þessi prósenta hefur hækkað með 

árunum, á milli 1997 til 2000 var 

fjölgunin um 12% að meðaltali. 

Nú er talið að ferðamenn fjölgi 

um 12-14% á ári.  

Um 80% ferðamanna sem koma 

til Íslands leggja leið sína um 

uppsveitir Árnessýslu og flest 

allir ferðamennirnir fara um 

Geysissvæðið. Þetta þýðir að árið 2003 fóru um 280 þúsund ferðamenn um Geysissvæðið, en 

gera má þá ráð fyrir að 800 þúsund ferðamenn fara um Geysissvæðið árið 2020 eins og sést á 

Töflu 1. Íslendingar ferðast líka um svæðið og er talið að 150 þúsund íslendingar munu 

ferðast um svæðið í 700 þúsund heimsóknum um uppsveitirnar, gistinætur þeirra eru nánast 

jafnmargar en aftur á móti eru um 70% þeirra gistinótta í sumarhúsum. Íslendingar eru ekki 

mikið að heimsækja hverasvæðið Geysi, lítill hluti þeirra hafa viðkomu á svæðinu.  

Mikill uppgangur er í fjölda giststaða og gistinátta. Gerð var könnun árið 2002 meðal 

Íslendinga um hvort þeir höfðu heimsótt Árnessýslu, hversu oft þeir gerðu það, hvert þeir fóru 

og hvort þeir gistu á svæðinu. 76% Íslendinga sögðust hafa komið í Árnessýslu árið 2002 og 

þar af 32% gist. Þegar þessar tölur eru færða yfir á Íslendinga kemur í ljós að 190 þúsund 

Íslendingar komu við í Árnessýslu árið 2002. Um 80 þúsund af þeim gistu að meðaltali í 10,9 

nætur að jafnaði. Sem gera um 870 þúsund gistinætur. 70% þessara gistinátta voru í 

sumarhúsum. 

Fjöldi íslenskra gesta á Geysisvæðinu samkvæmt þessari könnun voru um 75 þúsund en 

athuga skal að skekkjumörk þessara könnunar var 10 – 15%. Einnig eru þetta Íslendingar sem 

aka beint í gegnum svæðið og eru á leið upp á Kjöl og stoppa ekki við á Geysi (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2003). 

 

 

 

 

Tafla 1 Fjöldi ferðamanna á Íslandi 2003 og 2020 
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4. Sambærileg erlend svæði 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sögu, hönnun og hugmyndum frá sambærilegum 

svæðum erlendis, annars vegar Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum og hins vegar 

Rotorua svæðinu í Nýja Sjálandi. 

4.1. Saga, hönnun og útfærslur í Yellowstone 

Yellowstone þjóðgarðurinn er án vafa stærsta jarðhitasvæði í heimi og með fjöldann allan af 

hverum. Talið er að um 75 % allra hvera í heiminum eru í Yellowstone þjóðgarðinum. Margir 

hverir eru á svæðinu en sex þeirra hvera eru þó frægastir en þeir eru Old Faithful, Grand, 

Castle, Giantess, Beehive og 

Lion geysers. Old Faithful er 

án vafa sá allra frægasti en 

hann er ekki stærsti hverinn 

heldur gýs hann með 

reglulegum hætti eða á um 

60 – 80 mínútu fresti en 

stundum gýs hann á tveggja 

tíma fresti þó að það er frekar 

sjaldgæft. Það er 

nákvæmlega það sem gerir 

hann að svo miklu 

aðdráttarafli, fólk flykkist að til þess eins að sjá hann gjósa. Old Faithful gýs allt að 100 fet 

upp í loftið eða um 30 metra. Gosin eru frá einni og hálfri mínutu til fimm mínútna. Vinsældir 

þess að sjá Old Faithful gjósa hefur rekið stjórnendur Yellowstone þjóðgarðsins til að vernda 

svæðið í kringum hann fyrir ágangi. Fólki er haldið í 100 metra fjarlægð frá hvernum annars 

vegar út af ágengni ferðamanna á hverinn og hverahrúðrið og hinsvegar út af öryggi 

ferðfólksins eins og sést á mynd 3. 

Yellowstone þjóðgarðurinn á í sömu vandamálum og Geysissvæðið. Fólk getur verið 

tillitlaust gagnvart svæðinu, fer út af göngustígum og skaðar viðkvæma náttúru  með því að 

ganga á henni, fólk hendir einnig peningum, steinum og öðru lauslegu í hverina. Einnig hefur 

fólk verið að brjóta hverahrúður til að taka með sér minjagrip. Yellowstone þjóðgarðurinn 

hefur reynt að sporna við þessu með nokkrum leiðum svo sem með upplýsingum á skiltum og 

Mynd 3 Margir ferðamenn að horfa á hverinn Old Faithful gjósa  
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bæklingum. Einnig hafa þeir 

ákveðið að hafa einn lítinn 

hver þar sem fólki er leyft að 

henda peningum í hverinn. 

Þessi aðferð hjá þeim hefur 

reynst ágætlega en þó eiga 

þeir langt í land með að fá 

allt fólk til að hætta henda 

smáhlutum í alla hverina. 

Yellostone þjóðgarðurinn 

hefur haft það að leiðarljósi  

við framkvæmdir nálægt  

hveri svæðisins, svo sem byggingu húsa, göngustíga, skólpræsis og vega þá rannsaka þeir 

svæðið áður og haga svo framkvæmdunum eftir því. Þeir láta hverasvæðið alltaf ganga fyrir. 

Ef kemur í ljós að tiltekin framkvæmd myndi skaða einhvern hver með því að skerða 

grunnvatnsflæði að hvernum þá er ekki farið í þá framkvæmd.  

Yellowstone þjóðgarðurinn hefur reynt í gegnum tíðina að fá lög um friðun á Old Faithful og 

svæðinu í kringum hverinn samþykkt á þjóðþingi Bandaríkjana. Þjóðþingið hefur ekki 

samþykkt það en aftur á móti hefur stjórn fylkisins Montana og Landsamband þjóðgarða 

(NPS) ákveðið fylgjast með og stýra notkun heita vatnsins, varmaorku og grunnvatnsins rétt 

norður af þjóðgarðinum en 

talið er að það svæði sé afar 

mikilvægt fyrir bæði 

goshverina og aðra hveri 

þjóðgarðsins. Þessi aðgerð er 

gerð til þess að tryggja 

hverasvæði til framtíðar en 

ekki ganga á það með því að 

skerða til dæmis grunnvatnið. 

Þessi aðgerð þjónar bæði 

hagsmunum náttúruunnenda 

og arðrænum hagsmunum 

garðsins og ríkisins til framtíðar (Service, Á.Á)  

Mynd 4 Loftmynd sem sýnir vegakerfið í kringum kringum Old Faithful í 

Yellowstone þjóðgarðinum 

Mynd 5 Loftmynd sem sýnir bílastæði, byggingar og gönguleiðir í 

kringum Old faithful í Yellowstone þjóðgarðinum.  
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4.2. Saga, hönnun og útfærslur í Rotorua 

Rotorua svæðið er norðanlega á norður eyju Nýja-Sjálands, á svæðinu má finna fjölmarga 

hveri í mörgum gerðum. Rotorua er þekkt jarðvarmasvæði og er það í útjaðri borgarinnar 

Rotorua. Í gegnum aldinar hefur fólk nýtt svæðið og raskað það. Snemma á 18. öld byrjuðu 

ferðamenn að koma á svæðið og tóku þeir eða keyptu mikið af hverahrúðri sem minjagripi. 

Svæðið hefur verulegt menningarlegt 

gildi fyrir Maoríar á Nýja-Sjálandi. 

Maoríar eru innfæddir Nýsjálendingar 

og kalla sig verði jarðhitasvæðanna. 

Samkvæmt trú og hefð þeirra er það 

verkefni þeirra er að verja svæðið til að 

allir niðjar þeirra í framtíðinni geta 

notið svæðanna. Maoríar hafa gefið 

öllum 189 hverum á Whakarewarewa 

svæðinu nöfn og eiga allir þessir hver sína sögu. Whakarewarewa er hluti af Rotorua 

svæðisins. Þeir nota suma hverina enn fyrir sína menningu, við eldamennsku, böð og 

helgiathafnir.  

Enginn virkur goshver er á Rotorua svæðinu en áður fyrr voru hverir sem gusu má þar nefna 

hverinn Wairoa sem náði allt að 60 metra hæð, síðasta náttúrulega gosið hans var árið 1940 en 

sett var sápa í hann til að framkalla gos allt sjötta áratugarins.  

Jarðhitasvæði á Nýja-Sjálandi eru afar mikilvæg ekki bara fyrir ferðaþjónustu, orkuöflun og 

menningarlegt gildi, heldur hafa stjórnvöld Nýja-Sjálands  séð mikilvægi þess að rannsaka 

vistkerfi, og jarðfræði svæðanna. Þessi tvö gildi eru oft vanmetin enda sér fólk þetta ekki með 

berum augum og þá sérstaklega heimafólkið því svæðið er bara partur af þeirra nátturu.  

Rotorua svæðið hefur að geyma sjaldgæfar plöntur sem lifa bara í nágrenni jarðvarma, svæðið 

er í hæsta flokki á Nýja-Sjálandi yfir svæði með sjaldgæfar og viðkvæmar tegundir, Þetta er 

enn einn þátturinn sem gerir Rotorua svæðið einstakt. 

Fimm stór jarðhitasvæði voru til á Nýja-Sjálandi fyrir 110 árum en þau hétu Rotomahana, 

Orakei Korako, Whakarewarewa, Wairakei og Spa. Whakarewarewa er eina svæðið sem 

ennþá virkt af einhverju ráði og með hveri. Hin fjögur svæði hafa annaðhvort skemmst af 

manna völdum eða náttúrunnar völdum. Orakei Korako svæðið fór af stórum hluta undir vatn 

þegar fljótið Waikato var stíflað fyrir virkjun. Þróun á jarðvarmaorku var gerð á svæðinu þar 

sem Wairakei svæðið var, það endaði með skelfilegum afleiðingum en grunnvatnsstaða 

Mynd 6 Einn af 189 hverum á Whakarewarewa á Rotorua 

svæðinu 
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svæðisins lækkaði mjög 

mikið, sem varð til þess 

að allir 70 hverirnir 

tæmdust eða hurfu. 

Svæðið Spa var í aðeins 7 

km fjarlægð frá Wairkei 

svæðinu og hafði þessar 

tilraunir sömu afleiðingar 

á það svæði eða það 

þurrkaðist upp og hverir 

hurfu. Rotomahana 

svæðið eyðilagðist af 

náttúrulegum ástæðum þegar eldfjallið Tarawera gaus í nágrenni svæðisins. 

Jarðhitasvæðið á Rotorua svæðinu liggur undir skemmdum í dag þó það stafi ekki út af 

virkjunum eða 

náttúrulegum orsökum 

heldur vegna ferðamanna 

sem eru að eyðileggja það. 

Aðal ástæðan er sögð vera 

skilningsleysi ferðamanna á 

þessu viðkvæma svæði. 

Ferðamenn henda rusli á 

svæðið, hjóla um, ganga 

fyrir utan merktar 

gönguleiðir og stíga, 

fjarlægja plöntur og henda 

steinum á viðkvæma staði. Öll þessi atriði virka minniháttar en þegar er litið 

sammögnunaráhrifa og tíðni þessara þátta eru áhrifin mjög mikil og svæðið líður fyrir það. 

Svæði sem hafa leirhveri hafa liðið fyrir að fólk reynir að ná sér í leir í hverunum, bæði er 

þetta stórhættulegt fyrir fólkið og einnig endurnýja leirhverirnir leirinn á mjög löngum tíma. 

Ástæðan fyrir því að fólk er að ná sér í leir úr leirhverunum er sú að það heldur að það fegri 

skinnið á þeim ef þau bera leirinn á sig. Stærsta ógnin er að missa vatnið af svæðinu með 

lækkun grunnvatnsins, því ef það gerist þá geta þeir þess vegna lokað hverasvæðinu því það 

Mynd 7 Loftmynd sem sýnir nálægð Rotorua svæðisins við nærliggjandi borg 

Mynd 8 Loftmynd sem sýnir aðkomu, gönguleiðir og hveri á Rotorua 

svæðinu 
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væri ekkert gaman að skoða það lengur. Rotorua þjóðgarðurinn er með lista fyrir ferðamenn 

sem kemur á svæðið um hvað má ekki gera á svæðinu. Eftirfarandi er á þessum lista 

(Department of Conservation, Á.Á). 

 

 Alltaf ganga á göngustígum eða merktum slóðum. 

 Ekki taka upp blóm eða annan gróður. 

 Ekki ganga á hverahrúðrinu. 

 Ekki hjóla á svæðinu. 

 Ekki henda rusli eða steinum í neina hveri. 

 Þið skuluð verja svæðið, ekki láta viðgangast að aðrir brjóti reglunar. 

 Komið með uppástungur til okkar til að bæta þessar reglur.             
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5. Hönnunarhugmyndin á Geysisvæðinu 

 

Í þessum kafla verður lögð fram tillaga að endurbótum á Geysissvæðinu. Endurbæturnar ná til 

vegagerðar, aðkomu að svæðinu, göngustígagerð, staðsetninga skilta og dvalarsvæði í 

kringum hverina. Við hönnunina var haft að leiðarljósi að Geysissvæðið er viðkvæmt fyrir 

raski en mikið af ferðamönnum koma á svæðið árlega og eykst fjöldinn frá ári til árs, 

samstundis þarf að fara í miklar endurbætur. Hér koma greiningarnar til góða. 

5.1.1 Heildarmynd Geysissvæðisins 

Þegar svæði eins og Geysissvæðið er hannað þá þurfa markmiðin að vera á hreinu til dæmis 

hvað felst í hönnuninni, fyrir hverja er hönnun gerð og hver sé ástæðan fyrir hönnuninni. 

Ákveðið var að gera lista yfir markmiðum hönnunarinnar en markmiðin eru eftirfarandi: 

 

 Að vernda viðkvæmt hverasvæði fyrir ágangi 

 Að vernda hverahrúðrið á svæðinu fyrir ágangi 

 Að taka á móti hátt upp í hálfa milljón ferðamanna á ári 

 Að gera svæðið aðgengilegra fyrir fatlaða 

 Að fræða og upplýsa gesti um sérkenni svæðisins 

 Að gera Geysissvæðið öruggara fyrir ferðamenn 

 Að greiða fyrir umferð vélknúinna ökutækja á svæðinu 

 Að gera Geysissvæðið meira aðlaðandi 

 

Eftir að markmiðin hafa verið sett fram þarf að greina þau niður og skilgreina hvernig sé best 

að koma þeim inn í hönnunina á sem bestan máta. Valið var að skipta hönnunar kaflann upp í 

sjö kafla til að koma hönnuninni sem best fram.  

5.1.2 Þjóðvegur nr.35 

Þjóðvegur nr.35 liggur í núverandi mynd framhjá versluninni og Hótel Geysi og heldur þar 

áfram upp að Gullfossi. Mikil hætta skapast fyrir allt gangandi ferðafólk sem ætlar upp að 

Geysi þegar það fer yfir þjóðveginn.  

Legg ég til að að færa þjóðveg nr.35 út úr hringiðjunni og færa hann suður af Geysi (sjá kort 

6). Aðkoman að Geysi væri þá úr suðri en ekki vestri eins og það er í dag. Aðkeyrslan að 

Haukadalsskógi, gistiheimilinu og að golfvellinum yrði áfram í gegnum Geysi. Vegurinn sem 
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liggur svo áfram fram hjá golfvellinum og upp að Gullfossi yrði fjarlægður eða gerður að 

einkavegi. Þessi aðgerð myndi hægja verulega á umferðinni í gegnum Geysi og gera 

Geysissvæðið að öruggari stað bæði fyrir ferðamenn og heimafólk. Fjögur bílastæði yrðu til á 

Geysi.  

Fyrsta bílastæðið (merkt sem 1 á korti 8) væri vestast á Geysi, vestan við verslunina það 

bílastæði væri fyrir einkabíla. Bílastæði A væri með tvær raðir af bílastæðum sem væru sett 

með 45° horn á bílastæðið. Bílastæðið væri með einstefnu, bílarnir kæmu inn á stæðið frá 

syðri enda bílastæðisins og færu út um þann nyðri. Á þessu bílastæði myndu rúmast um 60 

bílar. 

Annað bílastæðið (merkt sem 2 á korti 8) væri fyrir gesti Hótels Geysi og er það staðsett við 

aðal innganginn að Hótel Geysi, það bílastæði væri bara fyrir fólksbíla. Bílastæðið væri með 

einstefnu, fólksbílarnir kæmu inn á bílastæðið frá syðri endanum og færu út af því á nyrðri 

enda þess. Einnig væri útskot á þessu bílastæði fyrir rútur til að láta farþega fara úr rútunum. 

Rúturnar myndu ekki leggja á þessu bílastæði heldur leggja á bílastæði C eftir að rúturnar 

væru búnar að láta farþegana út. Rúturnar myndu nota sömu innkeyrslu og útkeyrslu og 

fólksbílarnir en inni á bílastæðinu myndu rútur og fólksbílar aðgreinast og ekki vera fyrir 

hvoru öðru. Á þessu bílastæði myndu rúmast um 55 bílar.     

Þriðja bílastæðið (merkt sem 3 á korti 8) væri eingöngu rútubílastæði og væri það staðsett 

austan við Hótel Geysi. Á þessu bílastæði væru rúturnar á meðan farþegarnir þeirra væru að 

skoða Geysissvæðið. Rúturnar væru þá búnar hleypa farþegunum út, annaðhvort á bílastæði B 

eða D. Þarna myndu svo farþegarnir koma þegar þeir væru búnir að skoða Geysissvæðið. 

Þetta rútubílastæði gæti rúmað yfir 20 rútur.  

Fjórða bílastæðið væri við nyrðri innganginn að hverasvæðinu Geysi. Það bílastæði myndi 

breytast lítið. Þar yrði einföld röð fyrir fólk til að leggja bílunum sínum, einnig gætu rútur sett 

farþegana sína út þarna, snúið svo við á bílastæðinu og lagt svo á bílastæði C. 

Með því að skilgreina annars vegar nákvæmlega hvar rúturnar eiga að setja farþega af sér og 

hvar þær eiga bíða á meðan farþegarnir skoða svæðið, og hins vegar hvar fólksbílastæðin eru 

og hvernig þau virka fæst betra flæði í gegnum svæðið og umferðin ætti að ganga greiðar fyrir 

sér.  

Þjóðvegur nr.35 sem myndi þá liggja suður fyrir svæðið og yrði framkvæmdur samkvæmt 

öllum vegstöðlum.       

Göngustígar væru frá öllum bílastæðum og upp að anddyri hverasvæðisins. Þessi göngustígar 

yrðu í hefðbundnari kantinum, það er að segja þeir væru 2 – 4 metra breiðir og væru 

annaðhvort malbikaðir eða hellulagðir. Þessir göngustígar yrðu upplýstir í skammdeginu og 
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væri það gert með lágum ljósum sem lýsa niður. Ástæðan fyrir að hafa lága ljósastaura er sú 

að þeir lýsa göngustíga vel upp, ljósin frá þeim sker ekki í augun á ferðamönnum og með því 

að hafa lága ljósastaura falla þeir betur inn í landið frekar en háir ljósastaurar. 

Þar sem göngustígar fara yfir núverandi þjóðveg 35 yrði gangbrautir sem væri um leið 

hraðahindrun fyrir ökutæki, hraðahindrunin yrði það stór að ökutæki neyddust til að hægja á 

sér annars myndu þau skemmast.   

 

5.1.3 Aðkoman 

Aðkoman að 

Geysissvæðinu eða anddyri 

hverasvæðisins er frekar 

nöturleg (sjá mynd 9) þar 

fyrir er steinsteyptur veggur 

með þremur járnhliðum, 

þeim minni er ætluð fyrir 

gangandi ferðamenn og því 

stærsta er ætlað fyrir 

ökutæki. Stóra hliðið er 

alltaf opið og því lítil 

ástæða að hafa litlu hliðin. Aðkoman þykir mér vera frekar köld fyrir ferðamenn, venjuleg 

járngirðing er fest við 

steinsteypta vegginn 

sem umlykur allt 

hverasvæðið.  

Legg ég því til að 

steinsteypti veggurinn 

yrði fjarlægður og 

hlaðinn veggur með 

torfi ofan á kæmi í 

staðinn (sjá mynd 10), 

veggurinn myndi verða 

lengdur á kostnað 

Mynd 9 Núverandi anddyri Geysisvæðisins 

Mynd 10 Dæmi um torfvegg, þessi veggur er á Þingvöllum 
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girðingarinnar. Fengist með þessu hlýlegra viðmót. Girðingin í kringum svæðið þyrfti að 

girða upp á nýtt því á mörgum stöðum eru komin stór göt í girðinguna sem þyrfti að laga. (Sjá 

mynd 11) 

Fyrir innan 

torfvegginn væri 

nokkur 

upplýsingaskilti fyrir 

svæðið en það er eitt 

upplýsinga skilti þar 

fyrir. Eitt af 

skiltunum væri um 

sögu staðarins, annað 

skilti væri með kort af 

svæðinu á, og þriðja 

skiltið væri með 

umgengisreglur svæðisins. Öll þessi skilti þyrftu að vera á mörgum tungumálum, allavega á 

íslensku, ensku, frönsku, þýsku og spænsku en hentugt væri að norska, sænska, danska, 

ítalska, japanska og kínverska væru líka á skiltunum.    

 

5.1.4 Stofnstígur 

Stofnstígur er sá stígur sem liggur frá aðkomu Geysissvæðisins og að upp að hvernum Geysi 

(sjá kort 7) Nú í dag er þessi stígur hellulagður. Stofnstígur þarf að geta tekið á móti mörgum 

ferðamönnum á stuttum tíma, stígurinn þarf að þola mikið álag enda yrði þessi stígur notaður 

af hundruð þúsunda ferðamanna. 

Stofnstígurinn sem er núna á Geysissvæðinu er farinn að láta sjá mikið á sér, steyptir 

kantsteinar eru byrjaðir að gefa sig og hellurnar byrjaðar að gliðna (sjá mynd 12). 

Legg ég því til að stofnstígurinn verður hellulagður að hluta til eða upp að hvernum Litla-

Geysi eftir það verður stígurinn úr timbri. Ástæðan fyrir því að hafa stígin úr timbri er sú að 

sannað er að fólk fari síður út fyrir stígin ef hann er úr timbri. Stofnstígurinn yrði fjórir metrar 

að breidd bæði hellulagði hlutinn og timburlagði hlutinn. Stígurinn væri fjórir metrar að 

breidd alla leið upp að hvernum Geysi. Stígurinn yrði þrír metrar að breidd frá hvernum Geysi 

að hvernum Blésa. Stofnstígurinn frá nyrðri innkomu staðarins yrði þrír metrar að breidd 

Mynd 11 Dæmi um gat á girðingunni sem umlykur hverasvæðið 
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vegna þess að færra fólk kemur inn á 

svæðið frá þessum stað. Stígurinn hentar 

hreyfihömluðu fólki afar vel.  

Timbrið á stígnum myndi ekki liggja ofan 

á sjálfri jörðinni heldur væri þverbönd 

undir timbrinu og þau myndu liggja ofan á 

súlum sem færu ofan í jörðina. Þannig 

myndi stígurinn lágmarka snertingu við 

jörðina.   

Stofnstígurinn yrði upplýstur í 

skammdeginu og væri það gert með lágum 

ljósum sem lýsa niður. Ástæðan fyrir að 

hafa lága ljósastaura er sú að þeir lýsa 

göngustíga vel upp, ljósin frá þeim sker 

ekki í augun á ferðamönnum og með því 

að hafa lága ljósastaura falla þeir betur inn 

í landið frekar en háir ljósastaurar. 

Auk þess myndi opnunartími 

hverasvæðisins lengjast, þessa lýsingu þyrfti að hanna vel svo að öryggi ferðamanna yrði ekki 

skert. Þá væri hægt að lýsa upp nokkra hveri á svæðinu með flóðljósum. 

5.1.5 Hverastígur 

Hverastígurinn er stígur sem er ekki fyrir á svæðinu. Margir litlir hverir eru á svæðinu sem 

almenningur gefst ekki kostur vegna skorts á göngustígum.. Þó sjáist til ferðamanna sem 

ganga yfir þetta svæði og það er beinlínis hættulegt því þarna er jarðvegur ótraustur og heitir 

hverir geta verið undir jarðveginum. Hverastígurinn þarf að geta tekið á móti miklum fjölda 

ferðamanna.  

Legg ég því til að svokallaður Hverastígur verður búinn til. Myndi hann byrja við syðri 

inngang Geysissvæðisins og liggja í hlykkjum um suður og vestur hluta svæðisins og enda við 

hverinn Blésa en hafa viðkomu við hverinn Strokk. Markmið hverastígsins er sýna 

fjölbreytileika hveranna á Geysis svæðinu og myndi stígurinn hlykkjast um svæðið frá einum 

hveri til annars. Við hvern hver yrði svo upplýsingaskilti um hverinn en á því myndi til dæmis 

standa nafn, aldur og gerð hversins og ef til vill fleira. Við þennan stíg væru hverir á borð við 

Smið, Sóða, Þykkvuhverir og Óþerrishola. Lega stígarins (sjá kort 7) er aðeins hugmynd út 

Mynd 12 Hellur farnar að gliðnaí sundur 
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af því að ég get ekki dæmt um hvar stígurinn má liggja og hvar hann megi ekki liggja. Til að 

ákveða hvar hann eigi að liggja þarf að fá sérfræðinga í jarðfræði til að segja hvar hann megi 

vera staðsettur. Stígurinn úr timbri og væri tveggja metra breiður. Ástæðan fyrir því að hafa 

stíginn úr timbri er sú að sannað er að fólk fari síður út fyrir stígin ef hann er úr timbri. 

Stígurinn getur hentað hreyfihömluðu fólki líka.  

Timbrið á stígnum myndi ekki liggja ofan á sjálfri jörðinni heldur væri þverbönd undir 

timbrinu og þau myndu liggja ofan á súlum sem færu ofan í jörðina. Þannig myndi stígurinn 

lágmarka snertingu við jörðina. 

   

5.1.6 Stígur upp á Laugafell 

Enginn stígur er upp á Laugafellið, þegar komið er upp á Laugafellið blasir við nöturleg sjón 

þar hefur margur ferðamaðurinn verið og hefur jarðvegurinn látið mikið ásjá. (sjá mynd 13). 

Myndin sýnir hæsta stað Laugafells þar er allur jarðvegurinn mikið traðkaður niður. 

Þessi stígur upp á Laugafell þarf að geta tekið á móti mörgum ferðamönnum, þó er ljóst að 

ekki myndu allir ferðamenn fara upp á Laugafellið og þarf því stígurinn ekki vera jafn góður 

og úr sama efni og stofnstígurinn og hverastígurinn. 

Legg ég því til að búa til 

einfaldan göngustíg upp 

á Rauðafell (sjá kort 7), 

stígurinn myndi liggja 

upp frá Konungshveri 

og upp á nyrðri endann 

á Rauðafelli, þar væri 

útsýnispallur. Útsýnið af 

pallinum er til allra átta 

og sést til að mynda yfir 

Haukadalsskóg og sést 

Hekla afar vel frá 

pallinum. Á pallinum væri upplýsingaskilti um hvað ber fyrir augum, einnig legg ég til að 

hringsjá verði komið fyrir á þessum útsýnispalli. Stígurinn myndi svo liggja að syðri enda 

Rauðafells en þar væri annar samskonar útsýnispallur og einnig með samskonar skilti. 

Stígurinn myndi svo liggja þar niður af Rauðafelli og myndi sameinast hverastígnum þar sem 

Mynd 13 Hæsti staður Laugafells, hér sjást umerki um jarðvegseyðingu af 

manna völdum  
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hann liggur um suður svæði Geysis. Stígurinn væri tveir metrar að breidd og væri aðallega 

búinn til úr möl en einnig að hluta til úr timbri þar sem stígurinn sameinast hverastígnum. 

Einnig þarf að gera ráð fyrir að það þurfi að gera þrep í stíginn þar sem brattinn er sem 

mestur. Væri hægt að gera þessi þrep með því að setja niður spýtur eða trjáboli og þeir 

stemmdir af . Þessi stígur yrði ekki hentugur fyrir hreyfihamlað fólk. 

Gerður verður samskonar stígur frá Konungshveri og upp að dönsku konungssteinunum 

þremur (sjá kort 7). Enginn stígur er núna að konungssteinunum og litlar upplýsingar hægt að 

nálgast um þá.  

5.1.7 Dvalarsvæði 

Lítið er af dvalarsvæðum á Geysis svæðinu og fáir bekkir fyrir fólk til að setjast á. Legg ég 

því til að útbúa fleiri og stærri dvalarsvæði og þá sérstaklega nálægt hverunum. Dvalarsvæðin 

yrðu nægilega stór til að fólk geti gengið þar um án þess að náttúran verði fyrir átroðningi. Á  

þessum svæðum yrðu komið bekkjum fyrir fólk til setjast á. Dvalarsvæðin í kringum hverina 

Geysi og Strokk yrðu stærri en önnur vegna þess að þessir tveir staðir eru þungamiðjur 

svæðisins (sjá kort 7, 9, 10, 11 og 12). Dvalarsvæðin væru gerð úr timbri, dvalarsvæðin hjá 

Geysi og Strokki yrðu aldrei nær en fimm metra frá hverunum. Pallarnir hjá Konungshver og 

Blésa yrðu aðeins nær hverunum eða um tvo metra vegna þess að þeir hverir eru smærri og 

eru ekki goshverir er því 

hægt að hafa pallana 

aðeins nær. Viðhald á 

dvalarsvæðunum er að 

það þarf að fúaverja 

timbrið á hverju ári, skipta 

þarf um brotið timbur 

annað slagið.  

Timbrið á dvalarsvæðinu 

myndi ekki liggja ofan á 

sjálfri jörðinni heldur væri  

Á dvalarsvæðunum sem 

eru nálægt hverum væri komið fyrir skiltum sem myndu benda fólk á að ekki henda rusli, 

peningum eða öðru dóti í hverina.   

Dvalarsvæðin yrðu upplýst í skammdeginu og væri það gert með lágum ljósum sem lýsa 

niður. Ástæðan fyrir að hafa lága ljósastaura er sú að þeir lýsa göngustíga vel upp, ljósin frá 

Mynd 14 Núverandi dvalarsvæði í kringum Strokk. 
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þeim sker ekki í augun á ferðamönnum og með því að hafa lága ljósastaura falla þeir betur inn 

í landið frekar en háir ljósastaurar. Auk þess myndi opnunartími hverasvæðisins lengjast, 

þessa lýsingu þyrfti að hanna vel svo að öryggi ferðamanna yrði ekki skert. Þá væri hægt að 

lýsa upp nokkra hveri á svæðinu með flóðljósum. 

 

5.1.8 Reglur á Geysissvæðinu 

Eftir að hafa komið með hönnunartillögu að svæðinu og eftir að hafa skoðað sambærileg 

erlend svæði kemur í ljós að það þurfa að vera skýrar umgengisreglur um svæðið. Má þá taka 

reglunar á Rotorua svæðinu til fyrimyndar og fella þær að Geysissvæðinu. Reglunar á Rotorua 

svæðinu voru eftirfarandi: 

 

 Alltaf ganga á göngustígum eða merktum slóðum. 

 Ekki taka upp blóm eða annan gróður. 

 Ekki ganga á hverahrúðrinu. 

 Ekki hjóla á svæðinu. 

 Ekki henda rusli eða steinum í neina hveri. 

 Þið skuluð verja svæðið, ekki láta viðgangast að aðrir brjóti reglunar. 

 Komið með uppástungur til okkar til að bæta þessar reglur.   

 

Þessar reglur eru skýrar og góðar en það þarf að yfirfæra þær á Geysissvæðið og þurfa jafnvel 

vera ítarlegri. Reglunar þurfa líka að vera barnalegar svo að börn geti skilið þær og notið 

svæðisins áhættulaust.  Reglunar sem ég legg til að verða á Geysissvæðinu eru eftirfarandi: 

 

 Alltaf ganga og göngustígum eða mertktum slóðum. 

 Ekki taka upp blóm eða annan gróður. 

 Ekki ganga á hverahrúðrinu. 

 Ekki brjóta eða taka upp hverahrúðrið. 

 Öll vélknúin ökutæki bönnuð á svæðinu. 

 Varúð hverirnir eru brennandi heitir og eru ekki ætlaðir til neinskonar baðs 

 Ekki hjóla á svæðinu. 

 Öll gæludýr bönnuð. 

 Ekki henda rusli eða steinum í neina hveri. 

 Þið skuluð verja svæðið, ekki láta viðgangast að aðrir brjóti reglunar. 
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 Komið með uppástungur til okkar til að bæta þessar reglur.   

 

Þessar reglur eru ábyggilega ekki tæmandi og mætti örugglega bæta við þær eitthvað. Reglan 

með að virkja ferðamenn til þess verja svæðið og láta ekki viðgangast að aðrir brjóti reglunar 

er að mínu mati mikilvægasta reglan og getur sú regla gert mest fyrir svæðið, því það koma 

oft fólk sem er annt um náttúrsvæði og myndu geta tekið þessa reglu alvarlega. 

Einnig þarf að útbúa til reglur um aðra þætti á svæðinu, til dæmis með hvernig skal höndla ef 

kvikmyndagerðafyritæki vilja taka upp auglýsingu, kvikmynd eða annars konar upptökur. 

Hvað mega þeir gera á svæðinu og hvað ekki og hver á að vera með eftirlit og ábyrgð með 

þeim. 
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6. Lokaorð 

Sérstaða Geysissvæðisins er margsnúin og ekki ein einföld skýring á því hve svæðið er 

vinsælt. Svæðið býður upp á samspil í ferðamennsku, jarðfræði og sögu. Staðsetning Geysis 

hefur haft mikla þýðingu fyrir uppsveitir Árnessýslu, en til að komast að Geysi þarf allt 

ferðafólkið að fara um uppsveitir Árnessýslu sem er mikil tekjulind fyrir heimafólkið á 

svæðinu.   

Með greiningunum gerði maður sér grein fyrir styrkleikjum og veikleikjum svæðarins. 

Styrkleikar þess voru til dæmis hve mikil veðursæld er á staðnum og hvað er gaman að sjá 

Strokk gjósa á fallegum degi. Veikleikarnir voru miklu fleiri en ég átti von á en þeir voru til 

dæmis hve göngustígarnir voru mikið úr sér gengnir og hvað ferðafólkið gekk mikið á 

hverahrúðrinu.  

Ég áttaði mig fljótlega á því að Geysisvæðið þarf mikla yfirhalningu til þess eitt að bjarga 

svæðinu frá því geta kallast ónýtt. Mikið er búið að ganga á svæðið og þurfa stjórnvöld að 

fara vakna ef ekki illa á að fara. Ferðamenn munu líka njóta svæðarins betur ef það væri vel 

hannað og vel hirt. 

Eftir að hafa skoðað svipuð svæði erlendis kemur í ljós hvað Íslendingar eru mikið á eftir í 

hugarfari. Bandaríkjamenn sjá ágóðann í því að viðhalda og sjá vel um Yellowstone 

þjóðgarðinn. Eftir að hafa lesið um þann þjóðgarð og skoðað myndir sá ég hvað þeir leggja 

sig fram við að halda ferðamönnum í hæfilegu fjarlægð frá goshverunum og öðrum 

náttúrufyrirbærum. Bandaríkjamenn byrjuðu að hanna og hugsa um Yellowstone þjóðgarðinn 

fyrir um 100 árum. Nýsjálendingar eru með annað hugarfar, þar hugsa þeir aðallega um að 

viðhalda Rotorua svæðinu til að komandi kynslóðir og börn þeirra geta notið og lært um 

svæðið. Nýsjálendingar hafa líka lært það af vondri reynslu að ganga á náttúruauðlindinar 

sínar en þeir hafa eyðilagt þrjú af fimm jarðhitasvæðum sínum. Að mínu mati eru íslensk 

stjórnvöld ekki enn byrjuð að hugsa um Geysissvæðið og gera sig ekki grein fyrir hversu 

svæðið er mikið viðkvæmt fyrir raski og hvað liggi mikið í húfi. 

Gróðurfarið á svæðinu er með góðu móti og þarf því ekki að fara í stórar aðgerðir að planta út 

trjám og runnum. Svæðið finnst mér eiga að vera með íslenskt yfirbragð og ætti því gróðurinn 

sem er þar fyrir fá að vera viltur. Álitamál er með asparlundinn sem var plantaður út þarna 

árið 1975 hvort hann eigi heima á Geysissvæðinu eða ekki. Þegar litið er til heildarmyndar 

Geysissvæðisins ætti hann ekki að vera á svæðinu, þá er spurning hvort eigi að fella 

asparlundinn eða ekki.  
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Þegar litið var til hvar fólk labbaði um svæðið gerði ég mér grein fyrir hversu mikilvægt væri 

að fara í aðgerðir á svæðinu, ferðamenn gengu um allt á svæðinu og jafnvel yfir á svæði sem 

eru í raun og veru hættuleg, því þarf að hanna og búa til nýjar gönguleiðir á svæðinu og stýra 

algerlega öllu ferðafólki.  

Grunnhugmyndin hjá mér var sú að geta tekið á móti miklu magni af ferðafólki á stuttum 

tíma, gera svæðið öruggara fyrir ferðamenn og geta frætt þá meira um sögu og jarðfræði 

svæðisins, væri hentugt þá að leita ráða hjá eigendum Geysisstofu og fara í samstarf með 

þeim. Hugmyndin hjá mér var sú að ferðafólk gæti labbað um svæðið og lesið sér til um 

svæðið ef það vildi, það væru mikið af upplýsingaskiltum á svæðinu sem myndu fræða 

ferðamennina aðallega um jarðfræði svæðisins, myndi hverastígurinn henta einkar vel til þess. 

Einnig þarf svæðið að henta vel fyrir fólk sem hefur engan áhuga á svæðinu því þarna koma 

margar rútur af fólki á hverjum degi og er alltaf hluti fólksins sem hefur ekki áhuga á 

svæðinu. 

Ég gerði tillögu um nýtt vegstæði þjóðvegs nr.35, tel ég þessa aðgerð afar mikilvæga fyrir 

svæðið annars vegar út af öryggi ferðamanna sem myndi batna mikið við þessa aðgerð, hins 

vegar væri hægt að búa til torg á svæðinu milli hótelsins og söluskálans en það var ákveðið að 

ekki að vera hanna það í þessari ritgerð.       

Grunnhugmynd hönnunar göngustígarins upp á Laugafellið var sú að það er greinilegt að 

eitthvað af fólki fer þangað upp nú þegar og sést það mikið á fellinu. Þessi aðgerð myndi 

vernda Laugafell fyrir átroðningi og  sýna fleiru fólki útsýnið þaðan. 

Við hönnun hverastígsins hafði ég það til hliðsjónar að þessi stígur þyrfti að liggja vel í 

landinu og fara nálægt mörgum hverum. Ferðamenn eiga fá þá tilfinningu að þeir séu að labba 

innan um viðkvæmt og fallegt svæði.  

Að mínu mati þarf að herða reglur á svæðinu umtalsvert og þeim framfylgt. Til þess að 

reglununum verða fylgt eftir þarf landvörð á svæðinu allt árið um kring. Í dag er enginn 

landvörður á veturna og aðeins einn landvörður á sumrin, sá landvörður sér einnig um 

Gullfosssvæðið. Eins og fram hefur komið er fjöldi ferðamanna á Geysi mikill og fer ört 

vaxandi og þarf því að fjölga landvörðum á svæðinu á sumrin og  hafa alla vegana einn 

landvörð allt árið umkring.  

Ýmsar hugmyndir vöknuðu hjá mér í þessu verkefni en ekki staður fyrir þær inn þessari 

ritgerð. Til dæmis er hægt að hanna fallegt torg á milli hótelsins og söluskálans. Gömul 

hugmynd með Geysisvæðið skaut upp kollinum en það var flóðlýsa hverina á svæðinu, ég 

ákvað að rétt minnast á þá tillögu í hönnunarkaflanum en ekki fara neitt ítarlegra út það.   
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Vinna má með Geysissvæðið áfram og þá í stærra samhengi. Miklir möguleikar eru á svæðinu 

með annarskonar ferðaþjónustu, til dæmis væri hægt að fara lengri eða skemmri gönguferðir 

um svæðið og um fjöllin í kringum svæðið. 
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