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GEYSISSVÆÐISINS  Í HAUKADAL
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Verkkaupi: Bláskógabyggð

Samstarfsaðili: Arkitektafélag Íslands

Hönnun og umbrot: Snæfríð Þorsteins

Prentun:  Pixel



INNGANGUR

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti  sveitarfélaginu Bláskóga  
byggð styrk til þess að efna til hugmyndasamkeppni/skipulags vinnu á 
Geysissvæðinu. Samkeppnin fór fram í samvinnu við Arkitekta félag Íslands.  

Geysir er einstakt náttúrufyrirbæri og þekktasti hver heims. Hvera svæðið 
er einn fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi og  mikill meiri hluti þeirra 
erlendu ferðamanna, sem koma til Íslands, heim sækir svæðið. Talið er að 
yfir 500 þúsund manns hafi heimsótt Geysi á árinu 2012.  

Ferðamönnum hefur fjölgað mikið á svæðinu undanfarin ár en upp
bygging og viðhald hefur ekki haldist í hendur við þann mikla vöxt. Því 
er mikilvægt er að bæta aðgengi að að þessum merku minjum og stuðla 
að jákvæðri upplifun fyrir gesti. Náttúruperlur eins og Geysissvæðið ber 
að umgangast af virðingu. Uppbygging svæðisins á að vera metnaðar  full. 
Gæði, fagmennska og vandvirkni eiga að vera leiðar stef upp byggingar.  

Dómnefnd þakkar öllum þeim sem sendu inn tillögur í hugmynda
samkeppnina. Ennfremur þakkar dómnefnd þeim aðilum sem aðstoðuðu 
hana í störfum hennar og útveguðu henni húsnæði.  



DÓMNEFND OG RITARI DÓMNEFNDAR

Dómnefnd skipa: 

Halldóra Vífilsdóttir aðstoðar forstjóri FSR, fulltrúi ríkisins, formaður dómnefndar

Birgir Þröstur Jóhannsson, arkitekt FAÍ

Pétur Ingi Haraldsson, skipulagsfulltrúi,  fulltrúi Bláskógabyggðar

Sigurður Másson, fulltrúi Landeigendafélags Geysis ehf

Ulla Rolfsigne Pedersen, landslagsarkitekt FÍLA

Ritari dómnefndar er:

Drífa Kristjánsdóttir,  oddviti  Bláskógabyggðar

Trúnaðarmaður dómnefndar:

Haraldur Helgason, arkitekt FAÍ

Sérstakir ráðgjafar dómnefndar eru:

Helgi Tor fason, jarðfræðingur

Sigurður Norðdahl,  verkfræðingur



samkeppni  var   að ræða og því  ber  ek k i  að gera k röfur  um ful l 
leystar  t i l lögur  heldur  þur fa  þær að byggja  á  sterk r i  hugmynd
og þær þur fa  auk þess  að vera vel  fa l lnar  t i l  nánari  útfærslu.

Vonir  dómnefndar  standa t i l  þess  að verðlaunaðar  hugmyndir 
verði  nýttar  í  áfram haldandi  v innu við  gerð hei ldarsk ipulags fyr ir 
svæðið og að hefja  megi  uppbyggingu á  svæðinu á  grundvel l i 
þeirrar  v innu.

Dómnefnd komst að eftirfarandi niðurstöðu: 
1. verðlaun kr. 4.000.000, tillaga nr. 4 auðkenni  13075
2. verðlaun kr. 2.500.000, tillaga nr. 2 auðkenni  08008
3. verðlaun kr. 1.500.000, tillaga nr. 6 auðkenni  15615

Dómnefnd samþykkti jafnframt að veita sérstakar viðurkenningar:
        Viðurkenning, kr. 600.000,  tillaga nr. 8 auðkenni  18516
       Viðurkenning, kr. 600.000,  tillaga nr. 13 auðkenni  79582

Hafnarfirði,  28. febrúar 2014

S amkeppnin var  hugmyndasamkeppni ,  opin öl lum sem upp 
fyl l tu  sk i lyrði  samkeppnis  lýs ingar.  Hún var  auglýst  á  vef jum 
Ark itektafélags  Ís lands,  Bláskógabyggðar  og Framk væmda 
sýslu  r ík is ins.  S amkeppnisgögn voru  bir t  20.  september 2013. 
Sk i lafrestur  var  t i l  30.  janúar  2014.  Fjór tán t i l lögur  bárust  og 
voru þær al lar  metnar.  

Fundir  dómnefndar  voru 12 tals ins.  Dómnefnd fundaði  m.a.  á 
G eysis  svæðinu og  „mátaði“  þar  þær t i l lögur  sem t i l  greina
komu í  verðlaunasæti .

Lögð var  áhersla  á  raunhæfar  og spennandi  t i l lögur  um hei ldar
lausn varðandi  aðgengi  hvera svæðisins  og tengingu  svæðisins 
við  nánasta  umhver f i .

Dómnefnd leitaði  ef t i r  t i l lögum sem báru með sér  vandað og 
fal legt  hei ldar  yf i rbragð sem fél l i  vel  að umhver f inu og tæk i  mið 
af  helstu sérkennum svæðisins. 

Flestar  t i l lögurnar  uppfyl l tu  ágætlega ák væði  samkeppnis
lýsingar.  Keppendur hönnuðu nær al l i r  lengra og umfangsmeira 
st ígaker f i  en nú er  á  svæðinu og opnuðu þannig aðgengi  að 
f le ir i  hverum og minjum.  Flest ir  huguðu einnig ágætlega að 
gerð áhugaverðra áningastaða með t i lheyrandi  upplýsinga
sk i l tum og bek kjum.   Fæstir  keppendur nýttu tæk ifærið t i l  að 
koma með t i l lögur  utan áherslusvæðis  keppninnar  en þó voru 
nok k rar  áhugaverðar  t i l lögur  sem gerðu það.  Áhugaver t  hefði 
ver ið  að s já  ytr i  mörk nýtt  enn betur.

Dómnefnd var  samhljóma þegar  kom að því  að vel ja  v innings
t i l löguna.  Nok k rar  umræður urðu um aðrar  t i l lögur  sem hl jóta 
verðlaun.  Dómnefnd var  sammála um að þær t i l lögur  búi  a l lar 
yf i r  afgerandi  kostum.  Hafa þar f  í  huga að um hugmynda

STÖRF DÓMNEFNDAR OG NIÐURSTÖÐUR

Halldóra Vífilsdóttir 

Birgir Þröstur Jóhannsson 

Pétur Ingi Haraldsson

Sigurður Másson 

Ulla Rolfsigne Pedersen 





TEIKNING AF SAMKEPPNISSVÆÐI



  
TIllAGA NúMER 4 – AUÐKENNI 13075
GEYSIR Í HAUKADAl. HlÝIR STRAUMAR NÁT TúRU OG MANNlÍFS

HÖFUNDAR:
Landmótun sf
Einar E. Sæmundsen, landslagsarkitekt FÍLA
Guðrún Ragna Yngvadóttir, arkitekt
Jóhann Sindri Pétursson, mastersnemi í landslagsarkitektúr
Lilja K. Ólafsdóttir, landslagsarkitekt FÍLA
Yngvi Þór Loftsson, landslagsarkitekt FÍLA

SAMSTARF:
Argos  arkitektar
Grétar Markússon, arkitekt FAÍ
Stefán Örn Stefánsson, arkitekt FAÍ
Einar Ásgeir E. Sæmundsen, landslagsarkitekt FÍLA

RÁÐGJÖF:
Gagarín ehf margmiðlunarstofa

Heildarlausn er vel útfærð. Tillagan leysir vel þær forsendur sem lagt var upp með og 
er lega stíganna raunhæf og til þess fallinn að mynda gott flæði. Upplifunarstígum og 
útsýnispöllum er vel fyrirkomið. Sjónlínum er haldið hreinum og er aðgangur opnaður 
að fleiri hverum. Tillagan tekur vel á neðra svæðinu, í kringum Þykkuhveri, og er jákvætt 
að pallarnir teygi sig að hverunum því nálægð er forsenda þess að sjá megi hverina vel. 
Hugsanlega mætti bæta lítillega við stígum og einnig má bæta tengingar út fyrir svæðið.

Gerð er tillaga um að núverandi stígur verði steyptur og upphitaður og er það jákvætt 
enda opnar það á aðgengi á öllum árstímum. Léttari göngustígar, uppbyggðir stígar, eru 
klæddir timbri. Athuga þarf skil á steyptum stíg og timburstíg og einnig uppbyggingu 
kerfis, þ.e. tæknilega útfærslu, og grundun. Einnig þarf að skoða hæðarlegu yfir landi.

Hugmynd um margmiðlun er áhugaverð en efasemdir eru um byggingu. Góð hugmynd 
er að færa innganginn fjær Geysi en ný sleppisvæði fyrir rútur á norðanverðu svæðinu, 
eru í óþarfa nálægð við svæðið. Framtíðarsýn með flutningi þjóðvegar suður fyrir 
þjónustukjarnan er sannfærandi en dómnefnd tekur ekki afstöðu til legu vegarins.  

Tillagan er vel framsett með góðum skýringarmyndum.

1. VERÐlAUN









  
TIllAGA NúMER 2 – AUÐKENNI 08008
GEYSISGÁRUR

HÖFUNDAR:
Arkiteó

Magdalena Sigurðardóttir, arkitekt
Hulda Sigmarsdóttir, arkitekt
Einar Ólafsson, arkitekt FAÍ

Falleg og áhugaverð tillaga. Skemmtileg hugmyndavinna er að baki stígakerfi svæðisins 
þar sem leiðir bera mismunandi nöfn; hveraleið, leirleið og gufuleið. Aðrir stígar bjóða 
upp á góðar tengingar út fyrir nærsvæðið og er kostur að fá tengingar við skóglendið og 
Laugafell. Tekið er tillit til fjölbreyttra minja og áhugaverðra staða á svæðinu og má þar 
nefna konungssteina og litlu hverina á gufuleið.  

Hringlaga form stígakerfisins er grafískt fallegt en formfestan takmarkar 
aðlögunarmöguleika að landinu. Flæði virðist einnig gjalda fyrir Vlaga tengingar 
stígamóta.

Aðkoma er einföld og látlaus og er gaman að sjá notkun vatns á þessum stað. Jákvætt er 
að færa aðalinngang sunnar. Skilti og bekkir eru vel hönnuð. Efnisnotkun er sannfærandi.  
Tillagan er skemmtilega framsett.

2. VERÐlAUN
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STROKKUR - SNEIÐING - 1:200 ÚTSÝNISPALLUR - SNEIÐING - 1:200

STROKKUR - 1:200 ÚTSÝNISPALLUR - 1:200

AÐALSTÍGUR - DEILI - 1:20PALLUR - DEILI - 1:20 VIÐARSTÍGUR - DEILI - 1:20

1 steypt undirstaða
2 IPE-80 stálbiti galvaniseraður
3 IPE-120 stálbiti galvaniseraður
4 80 mm steypa
5 corten-stál
6 corten-rist
7 handlisti úr íslensku lerki
8 upplýsingaskilti
9 corten-stál

1 steypt undirstaða
2 IPE-80 stálbiti galvaniseraður
3 IPE-120 stálbiti galvaniseraður
4 80 mm steypa
5 corten-stál
6 LED ljós
7 leiðslur

1 steypt undirstaða
2 IPE-80 stálbiti galvaniseraður
3 150 mm viðarbiti
4 íslenskur lerkiviður
5 corten-stál
6 LED ljós
7 leiðslur

LEIRLEIÐ - ÓÞERRISHOLA

CORTEN STÁL STEYPA LERKI CORTEN RIST

HVERALEIÐ - STROKKUR
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Chr. X (1921)
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Chr. IX (1874)
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ÚTGANGUR

ÖRNEFNASKÍFA
UPPLÝSINGAR

HÓTEL GEYSIR

stíg lyft yfir gróður

Leirleið

vatn flæðir óhindrað

áning í skóginum

hverastúka

Gufuleið

útsýnispallur

hlykkjast um hver

brú

vatn seytlar undir 
aðkomu

STÍGAKERFI GEYSISSVÆÐISINS

HVERALEIÐ - 1150 m
Upplyftur, steyptur stígur.
Aðgengilegur snjómoksturstækjum og hjólastólum 
(að undanskildum bratta upp að útsýnispalli).

LEIRLEIÐ - 450 m
Upplyftur, viðarlagður stígur.
Aðgengilegur hjólastólum.

GUFULEIÐ - 330 m
Upplyftur, viðarlagður stígur.
Aðgengilegur hjólastólum með aðstoð.

AÐRIR STÍGAR - 1060 m
Malarstígar og slóðar.

AFSTÖÐUMYND - 1:2500



TIllAGA NúMER 6 – AUÐKENNI 15615  
GEYSISSVÆÐIÐ Í HAUKADAl

HÖFUNDAR:
Arkís arkitektar ehf

Birgir Teitsson, arkitekt FAÍ, Samark
Sara Axelsdóttir, arkitekt

RÁÐGJAFAR VIÐ TILLÖGUGERÐ:
Hermann Ólafsson, landslagsarkitekt FÍLA
Guðjón L. Sigurðsson, lýsingarhönnuður PLDA

Vel unnin og áhugaverð tillaga. Torg við aðalinnganga marka vel upphaf gönguleiða. 
Heildarflæði innan svæðisins virkar vel en langar beinar línur stígakerfisins eru ekki 
raunhæfar í breytilegu landslagi svæðisins. Þó að stígarnir tengist áhugaverðum stöðum 
mætti fjölga tengingum til að ná til enn fleiri hvera og minja. Vistgata er áhugaverð 
hugmynd sem  ákjósanlegt væri að útfæra frekar. Jákvætt er að færa aðalinngang.

Efnisval stíga er nokkuð einsleitt en skemmtilegt hvernig stígar skarast við hveri og 
mynda þannig litla útsýnispalla.

Athyglisverð er tillaga um þekkingarsetur. Búnaður frekar þungur en „Horft til fortíðar“, 
gegnsæ mynd af gjósandi Geysi, er mjög flott hugmynd sem mætti útfæra. 

3. VERÐlAUN





göngustígur með skilti
sneiðing _____1:50 

göngustígur með skilti
ásýnd _____1:50 

Gegnsætt skilti á stíg uppað Geysi
Áprentuð mynd af gjósandi Geysi_ horft til fortíðar

torg við Geysisstofu_____1:200 

torg við Geysisstofu____horft mót Strokk frá veginum við Geysistofu

torg við Geysi_____1:200 

torg við Geysi____horft mót Geysi

svæðið við Strokk_____1:200 

göngustígur og pallar við Strokk
sneiðing_____1:50 

Biskupstungnabraut  _cortenstál lagt í veg til að hægja á 
umferð og tengja við torgin og girðingu

Íhlutir svæðisins úr Corteinstáli 

grunnmyndir í mkv__1:100 

ásýndir og grunnmyndir íhluta í mkv__1:50 

Tillaga mönnuðum afgreiðslubásum eða 
sjálfsafgreiðsluhliðum 
Ásýndir í mkv__1:100 

Göngustígar  _cortenstál lagt í göngustíga utan 
hverasvæðis til að aðgreina göngusvæði frá akbraut

upplýsingaskilti 

ljósastaurar við Torg setbekkir

sorptunnur

Malarstígar  _cortenstál lagt í möl/jarðveg til að mynda 
þrep og aðgreina göngusvæði frá vernduðu svæði

Girðing milli hverasvæðis og vegs
_cortenstálrenningar taka á sig lóðrétta mynd og verða að 
girðingu

göngustígur 3,5m breiður
ásýnd _____1:50 

Á hverasvæði verði Biskupstungnabraut 

verður Vistgata m
eð hám

arkshraða 15 km
/klst

Geysisstofa og 
Þjónustumiðstöð

Rist sambærileg 
göngustígunum yfir 
árfarveginum undir 
torginu

Rist sambærileg 
göngustígunum yfir 
árfarveginum undir 
torginu
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Náttúru Lab
Staður fyrir fyrirlestra, vísindarannsóknir, 
ráðstefnur, fræðslu um skógrækt á svæðinu
ofl.

skilti

skilti

skilti

skilti

skilti

Strokkur

áhorfendapallar

Cortenstál lagt í götu til að 
hægja á umferð og mynda 
heildstætt umferðarrými

stólpar og ljósastaurar

sorp

aðgangshlið

miðasala

Á þessu torgi er sýnd aðstaða fyrir miðasölu, verði gestum gert að greiða inná svæðið.  Við óbreyt fyrirkomulag yrði miðasölu skipt út fyrir aðgangshliðum.Á þessu torgi eru sýnd aðgangshlið sem gætu einnig verið með innbyggðum greiðslukerfum

sorp

sorp

girðinggirðing

girðing
girðing

girðing

girðing

girðing

girðing

Stofnleið

Aðalstígur

Stofnleið

Stofnleið

Hjáleið

Hjáleið

15615



Heimsókn á svæðið
Farþegar í stórum ferðamannahópum sem gjarnan eru á 
hraðferð, gefst kostur á að nýta sér það að tveir inngangar 
eru á svæðið. Rútubílstjóri getur hleypt hópnum út við eitt 
torgið og sótt hann svo á hinu torginu (eins og oft er gert 
í dag).  Ef lagt er af stað frá Þjónustumiðstöð/Geysisstofu 
er þar rúmgott torg sem aðskilið er frá götu með stólpum 
og götulýsingu.  Nægt svæði er til að safna saman stórum 
hópi ferðamanna sem nýverið hefur lokið við hádegisverð í 
Geysisstofu og vill ferðast um stofnleiðina saman.  Stofnleið 
þessi leiðir gesti um fjölbreytta hveri, auk helstu aðdráttarafla 
svæðisins.  Áður en lagt er af stað er þó hægt að kynna sér 
sögu og náttúrufræðilegar útskýringar á skiltum við torgið.  
Fyrsti hverinn sem fólk kemur að er Sísjóðandi og er þar 

annað skilti með upplýsingum um hann.  Því næst fara gestir 
framhjá fjölmörgum hverum sem eru eins fjölbreyttir og þeir 
eru margir uns næsta stopp leiðir gesti að góðum leðjuhver, 
Móra. Hér komast gestir í návígi við bubblandi leirhver en eru 
þó ekki í hættu á að freistast til að pota fingri í hverinn (eins 
og gestum hefur dottið í hug). Næsti hver sem staldrað er við, 
þegar búið er að dáðst að Vigdísarhver og fleirum á leiðinni, er 
Óþerrishola og er þar upplýsingaskilti um þá skemmtilegu sögu 
um hverinn sem veðurspástöð bænda á svæðinu.  Nú nálgast 
gestir Strokk.  Við Strokk eru áhorfendapallar bæði fyrir ofan 
og neðan göngustíginn, nægt rými er fyrir ljósmyndaáhugafólk.  
Hér eiga gestir kost á að standa tilbúnir á myndavélahnappnum 
eða tylla sér á setbekki til að fylgjast með nokkrum gosum.  Ekki 
má svo gleyma þeim hver sem allir hverir heita eftir, en Geysir 

hefur hlotið uppreisn sem verðugur staður til að skoða á svæðinu. Á 
leiðinni upp að Geysi sjást vel útfellingar og hrúður við hlið stíganna, 
en einnig í gegnum gólfristina. Þegar gestir hafa virt fyrir sér þennan 
heimsfræga hver er haldið í áttina að rútunni sem bíður við hið nýja 
Geysistorg.  Fyrir miðju stígsins ganga gestir að stóru skilti sem er 
gegnsætt með áprentaðri mynd af gjósandi Geysi. Hér er sögulegri 
upplifun bætt inn í náttúruupplifun.  Við hið nýja torg eru svo enn 
fleiri upplýsingaskilti, bekkir, sorptunnur og götulýsing.  Tillagan 
mælir með því að vegurinn inn í Haukadal verði færður til austurs frá 
Geysi til að sýna honum þá virðingu sem honum ber. 
Þeir sem meiri tíma hafa á svæðinu og eru þá jafnan óháðir rútuak-
stri, geta valið um það við hvort torgið þeir leggja hjólum eða bílum 
sínum, en göngustígakerfi bæði innan sem og utan hverasvæðisins er 
heildsteypt og öruggt. Þeir fara einnig um hjáleiðina sem fer framhjá 

hverum eins og þeim sem steypt er yfir, Sóða, Smið og Litla-Geysi.  
Við þessa hveri eru upplýsingaskilti.  Annað sem hjáleiðin hefur uppá 
að bjóða er stígur upp að Blesa, en þar er pallur sem svipar til núver-
andi palls. Ofan við Blesa hefur einnig verið settur pallur við Konung-
shver en tengt þeim palli eru bekkir og þrep „Amphitheatre“ sem 
byggð eru í landslagið.  Hér er upplagt svæði til fræðslu en hér sést vel 
yfir allt hverasvæðið.  Sé þrepunum fylgt upp brekkuna koma gestir 
að útsýnisskífunni, en malarstígurinn þangað hefur verið aðgreindur 
frá annarri möl með þrepum.  Þá ætti gróður að eiga auðveldara með 
uppsprettu.  Frá Konungshver er einnig stígur yfir til Konungsstein-
anna, en við þann fyrsta eru gestir hvattir til að setjast og horfa í átt 
að Geysi í gegnum gegnsætt skilti með áprentaðri mynd af Geysi eins 
og Danakonungur sá hann þegar hann sat hér.   Sé nægur tímin til að 
skoða má ganga hina malarstígana á svæðinu og tylla sér við áningar-
staðina.  

3D - venjulegur Hver3D - gEYSIS SILUETTA

göngustígur 3,5m breiður
ásýnd _____1:50 

göngustígur með öryggislínu
ásýnd _____1:50 

göngustígur með skilti
ásýnd _____1:50 

göngustígur 3,5m breiður (Stofnleið)
sneiðing _____1:50 

göngustígur með öryggislínu
sneiðing _____1:50 

göngustígur með skilti
sneiðing _____1:50 

Horft á Strokk til suðvesturs
megin göngustígur ásamt áhorfendapöllum

Útikennslustofa ofan við Konungshver
setaðstaða og þrep fylgja landslagi _horft að útsýnisskífu

Gegnsætt skilti á stíg uppað Geysi
Áprentuð mynd af gjósandi Geysi_ horft til fortíðar

Göngustígur verður að áhorfendapalli
Einn af fjölmörgum minni hverum sem gestir geta komist í nálægð 
við á öruggan hátt.

Næturmynd
Rauðleitur bjarmi lýsir gönguleið og þrýstihnappar við hveri gefa 
gestum möguleika á að upplifa þá í myrkri

gegnsær göngustígur

úr ryðlitaðri rist

mala
rst

ígu
r

malarstígur

mala
rst

ígu
r

malarstígur - tengist núv. 
stígakerfi

giðring umhverfis hverasvæði

giðring umhverfis hverasvæði

giðring umhverfis hverasvæði

malarstígur - tengist núv. 
stígakerfi

Gistiheimili

Aðgangstorg 
við Geysis

Þekkingarsetur

Aðgangshlið
Grjóthleðslur

Göngu-, hjóla- og reiðstígur

Grjóthleðslur

Strokkur

Óþerrishola

Blesi

Áningarstaður

Áningarstaður

malarstígur

malarstígur Konungsshver

Konungssteinn

Konungssteinn

Konungssteinn
Útikennslustofa

Stofnleið

Stofnleið

Hjáleið

Hjáleið

Fjölbreytt hveraþyrping

Litli Geysir

Geysir

Gegnsætt skilti með 
áprentaðri mynd af 
gjósandi Geysi

Ný bílastæði

Haukadalsvegur færður lengra frá Geysi

Gegnsæju skilti með áprentaðri mynd af gjósandi Geysi er 
komið upp við einn konungssteinanna til að tengja gesti 
við sögu svæðisins. Hver vill ekki sitja í Kóngastól og 
horfa á gos? 

Tillagan hvetur til þess að hrúður og útfellingar verði 
verndaðar fyrir átroðningi gesta.  Stígur neðan Strokks 
verði fjarlægður svo þar nái að myndast náttúrulegara 
umhverfi.  

(í dag)

(skv. tillögu)

Móri
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Nálgun
Hugmyndin byggir á að auka aðgengi allra að hverasvæðinu og vernda viðkvæma náttúru þess. Tillagan gerir ráð fyrir að gerðir verði tveir inngangar inn á svæðið sem 
tengdir eru saman með stígum, þannig að gestir fá notið hverasvæðisins allt eftir því hvaða hluti hentar hverjum gesti. Inngangar eru annar vegar við aðkomu að vestan-
verðu við núverandi veitingarsölu og hinsvegar við nýja upplýsingamiðstöð að austanverðu sem á að fá það meginhlutverk að miðla upplýsingum um hverasvæðið og 
skógrækt í Haukadal. Torgin við inngangana eru stór og rúmgóð og gefa þannig möguleika á að innrétta þau með upplýsingaskiltum, bekkjum, ruslafötum og jafnframt 
er gert ráð fyrir að mögulegt sé að koma upp aðstöðu fyrir gjaldtöku í hvaða formi sem hún verður. Torgin tengjast vel innbyrðis fyrir utan svæðið með stíg sem liggur 
meðfram Biskupstungnabraut. Á þessu svæði á milli innganga er gert ráð fyrir að stígur og Biskuptungnabrautin myndi vistgötu þar sem umferðarhraði verði 15 km. 
Unnið verði með yfirborðsefni sem tengir torgin, veitinga- hótel og gistirýmaþjónustuna saman í eina heild þannig að gestir geti ferðast öryggir fótgangandi öryggir á 
milli þessara þjónustusvæða og hverasvæðisins.

Innan hverasvæðisins er hugmyndin að leggja stíganet úr málmgrindum sem mun svífa yfir landslaginu og mynda torg, útikennslustofu við Kóngahver, ásamt rými við 
helstu hveri svæðisins og gefa svæðinu þannig möguleika á að mótast óhindrað, t.d. að útfellingar hveranna fái að fljóta yfir svæðið.  Stígarnir munu verja viðkvæma 
náttúru svæðisins, vera afturkræfir, auðbreytanlegir og gefa svæðinu möguleika á að taka á móti fleiri gestum en nú er, einnig eru þeir auðveldir í viðhaldi og rekstri.
Stígunum er skipt upp í tvær meginleiðir, það er einn stígur  sem leiðir mann beint á milli helstu hvera svæðisins (stofnleiðin) og er hann formaður með beinum línum 
sem mynda stíg og torg og hins vegar stígur með mjúkum náttúrulegum línum (hjáleiðin) sem leiðir mann á milli margra smærri hvera sem veitir manni ró og næði 
til að njóta nærverunnar við hverasvæðið kíkja ofaní, ganga yfir eða kynna sér örverur hveranna á upplýsingaskiltum. Út frá þessum meginstígum liggja malarstígar að 
nestisskjólum, konungssteinunum, útsýnisskífu og yfir Laugarfjallið að bænum Laug.
Stígarnir eru gerðir úr stöðluðum málmristum sem lagðar eru á stálbitakerfi. Ristarnar eru með möskvaneti það stóru að það er gegnsætt þegar horft er niður í gegnum 
það og mun það gefa gróðri möguleika á að þrífast þar undir auk þess sem það gefur marga skemmtilega möguleika á að upplifa hverasvæðið í mikilli nánd, bæði með 
því að upplifa það að ganga yfir hveri, kíkja ofaní þá eða ganga gegnum gufuna frá þeim. Þannig mun gestum gefast fjölmargir möguleikar á að upplifa svæðið. Á milli 
ristanna í ákveðnum takti munu koma timburlistar úr íslensku sitkagreni frá Haukadal. 

Efnisnotkun
Öll efnisnotkun miðar að því að velja efni sem falla vel að þeim litum sem eru í náttúru hverasvæðisins og hafa langan líftíma og eru þar með auðveld í viðhaldi. Stígar 
eru byggðir upp annars vegar sem uppbyggðir stálstígar og sem malarstígar. Stálstígarnir eru smíðaðir úr cortenstáli þ.e. bæði berandi stálbitarnir og ristarnar eru úr 
stáli sem fellur á og myndar ryðrautt yfirborð stígsins. Stálristarnar sem mynda yfirborð stígsins er með „anti slip“ hálkuvarnar  yfirborðsáferð. Opin uppbygging stígsins 
mun gera það að snjór sitji síður á stígnum og einnig mun það hjálpa til við allt viðhald og snjómokstur að minna sest af snjó á stíginn ásamt því að hann er hannaður 
þannig að hægt er að koma smávélum að við snjómokstur og annað viðhald. Á milli stálrista koma timburlektur úr sitkagreni frá Haukadal, timburlekturnar skapa 
ákveðinn takt, þar sem bilið á milli þeirra eykst og minnkar allt eftir því hvað er af athyglisverðum hverum á leiðinni. Öryggislínur upplýsingaspjöld, ruslafötur og 
innkomuhlið eru einnig úr sama stáli. Bekkir á aðkomu torgum,  torgum við hveri og úti- kennslu og upplýsingasvæði við Konungshverinn eru úr sitkagreni. Aðkomu-
torg  eru lögð steyptum hellum með UNP stál prófílum á milli. Malarstígar eru lagðir með möl sem þjappast vel, með jöfnu millibili og þar sem farið er uppí móti koma 
stálprófílar sem mynda takt og þrep til að halda betur utan um efnið í stígunum.
Einiga „mótúl“ uppbygging stíganna og það að þeir eru smíðaðir úr stöðluðu verksmiðjuframleiddu efni gerir það að auðvelt er að breyta og bæta við stígakerfið auk 
þess er auðvelt að aðlaga stígana að nýjum aðstæðum á hverasvæðinu, t.d. þegar nýr hver myndast. Uppbygging burðarkerfis og styrkur ristanna gerir það að tiltölule-
ga auðvelt er að forma stíginn þannig að hann falli vel að landinu, auk þess sem mikil opnun rista hleypir dagsbirtu niður í gegnum sig og tryggir að gróður þrífist vel 
undir stígnum.

Lýsing
Gert er ráð fyrir að svæðið geti verið opið allan sólarhringinn. Lýsing við aðkomu er hugsuð sem mild óbein lýsing sem gefur gestum góða yfirsýn yfir aðkomutorgin 
og stíginn á milli þeirra. Lýsing innan hverasvæðisins er hugsuð að mestu sem öryggislýsing, auk sérlýsingar við sérstaka hveri. Þannig er hugmyndin að aðkomutorgin 
og stígurinn sem liggur á milli þeirra meðfram Biskupstungnabrautinni verði með lömpum sem veita óbeina lýsingu, en lýsi upp stíginn og veginn þannig að fólki líði 
vel. Lýsing innan hverasvæðisins er hugsuð á meginstígnum sem liggur á milli aðkomutorganna framhjá Strokk og Geysi með rauðri  óbeinni birtu sem stíga mun upp í 
gegnum ristarnar, rauður birtugjafi er valinn þar sem hann hefur ekki áhrif á birtusvið mannsins. Við hveri verður komið fyrir óbeinni lýsingu sem lýsa mun upp viðko-
mandi hver. Lampinn mun vera tengdur við þrýstirofa, þannig að gesturinn verður að kveikja á lampanum sjálfur. Við að hanna stígalýsinguna á þennan hátt mun hún 
ekki verða sjáanleg og þar með ekki valda sjónmengun.

Öryggi gesta
Tillagan gerir ráð fyrir að tryggja aðgengi allra að mikilvægustu hverum svæðisins á auðveldan og greiðan hátt. Stígurinn er látinn elta landið og mýkja allan 
hæðarmismun þannig að hann rétt svífi yfir rétt um 20 sm. Öryggislína er sett upp við hættulega hveri og jarðmyndanir, línan er  frá 10 – 50 sm há og frá 50 – 90 sm há 
þar sem mesta hættan  er, handrið við tröppur, bekkir eru á aðkomutorgum og torgum við hveri. Óbein rauð öryggislýsing er á megin gönguleiðinni eftir að dimma fer.

GEYSIR DAGSFERÐ
“Geysir Viðbót” + útsýnisskífa 
+ tengingar við tjaldsvæði og aðra stíga
+ allir Konungssteinar + áningarstaðir 
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GEYSIR HRAÐFERÐ
-helstu hverir
-Strokkur
-Geysir

GEYSIR VIÐBÓT
- fjölbreyttir hverir - Strokkur - Blesi - 
Konungshver - Konungssteinn - Geysir - 
Litli-Geysir - fjölbreyttir hverir

3D - venjulegur Hver

göngustígur með skilti
sneiðing _____1:50 

göngustígur 2,5m breiður (Hjáleið)
sneiðing _____1:50 

staður fyrir lýsingu:
göngustígur við akbraut
sneiðing _____1:50 

útikennsla / svið ofan við Konungshver
sneiðing _____1:50 

Horft á Strokk til suðvesturs
megin göngustígur ásamt áhorfendapöllum

Afstöðumynd____!:1000

Biskupstungnabraut (vistgata)

Aðgangstorg við 
Geysisstofu

Geysisstofa

Þjónustuhús v. 
Tjaldsvæði

Tjaldsvæði

mala
rst
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r

giðring umhverfis hverasvæði

Þjónustumiðstöð

Hótel Geysir

G
öngu-, hjóla- og reiðstígur

Sísjóðandi

Stofnleið

Hjáleið

Sóði

Fjölbreytt hveraþyrping

Aðgangshlið

Geysissvæðið í Haukadal
hugmyndasamkeppni um skipulag og hönnun
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HÖFUNDAR:
Rúnar Halldórsson, arkitekt MAA  
Helgi Indriðason, arkitekt MAA

Áferðarfalleg tillaga með rólegu yfirbragði. Heildarflæði er gott, með sann
færandi flæði á stígakerfi. Göngustígar á neðra svæði gætu náð betur til 
einstakra hvera.

Inngrip er of mikið við Geysi og Strokk þar sem mannvirki eru stór og líður 
tillagan fyrir formfestu á pöllum.  

Ekki er komið með tillögu að lausnum á ytri mörkum samkeppnissvæðis en 
tenging við tjaldstæði er góð. Aðkoma að svæðinu er óbreytt en létt er yfir 
inngangi og er skífa með korti svæðisins áhugaverð.

Útsýnisskífa er skemmtileg, raunhæf og ákjósanleg tillaga til útfærslu.

SéRSTÖK VIÐURKENNING



Möguleg undirg
öng 

/ a
ðgangshlið

Við Yellowstone, stærsta þjóðgarð heims er það alkun-
na að tekið er aðgangsgjald til að standa straum af eft-
irliti og viðhaldi svæðisins. Líklegt er að sú verði einnig 
raunin á Geysissvæðinu þar sem mikilla breytinga er 
þörf til að vel geti tekist til við verndun svæðisins.

Höfundar sjá fyrir sér undirgöng við suðurenda hó-
telsins og að þaðan sé uppgengt á inngangs pall tillö-
gunnar. Aðgangshlið er sett upp við byrjun gangna 
sem gestir renna sjálfir aðgangsmiða í gegn.  

Norðurinngang má leggja niður og aukinni umferð um 
aðalinngang er mætt með stækkun rútusvæðis norðan 
við hótel. Við það skapast aukið rými fyrir einkabíla við 
þjónustumiðstöð. 

G E Y S I R  /  S A G A N  S Ö G Ð
S A M K E P P N I  U M  G E Y S I S V Æ Ð I Ð

Það er fátt sem ögrar skilningarvitunum jafn 
mikið og göngutúr um Geysissvæðið. Hver-
alykt í bland við votan gróður, síbreytilegir 
litir og að því er virðist endalaus flóra af fall-
egum og merkilegum hverum. Hápunkturinn 
er Strokkur og fólk flykkist hvaðanæva að til 
að sjá vatnið sogast niður og svo gjósa með 
ógnarkrafti stuttu síðar. 
Forvitni, fegurð og löngun í nýja upplifun dre-
gur því ár hvert mörg hundruð þúsund ferða-
menn á svæðið. 
Þessi aukni ferðamannastraumur endur-
speglar þá áskorun sem við stöndum nú 
frammi fyrir. Að vernda þennan dýrmæta 

F O R S A G A

náttúrauð fyrir frekari ágangi án þess þó að 
skerða möguleika fólks til að njóta hans.

Ljóst er að þessi mikli fjöldi ferðafólks fer 
á mis við margt spennandi og sögulegt á 
svæðinu. Hvernig voru og eru hverirnir nýt-
tir? Lífsstíll og búseta á svæðinu hér áður fyrr 
og fræðsla um hveri almennt. Segja má að 
sögubrot liggi á víð og dreif um svæðið sem 
ferðamenn ná ekki að kynnast við núverandi 
aðstæður. Er því sagan aðeins hálfsögð.

Markmið höfunda tillögunnar er að tengja sa-
man áðurnefnd sögubrot og hveri og skapa 
þannig heildstætt svæði og frásögn. 

Stígurinn er söguþráðurinn í þessari frásögn. 
Hann teiknar sig náttúrulega eftir landslaginu 
og fram hjá áhugaverðum stöðum svo sagan, 
hverirnir og Geysis-svæðið fái notið sín til 
fulls. Höfundar vilja einnig með útfærslu og 
efnisvali stígsins hafa jákvæð áhrif á 
upplifun gesta hvað varðar svæðið og þar 
með auka tilfinningu þeirra og virðingu fyrir 
því.  

H U G M Y N D

Til að ná ætluðum markmiðum leggja hö-
fundar
áherslu á eftirtalin atriði. 

- verndun landsvæðis
- upplifun gesta
- tengingar utan svæðis sem innan
- öryggi
- efniviður

V E R N D U N  L A N D S V Æ Ð I S

Geysissvæðið er einstaklega viðkvæmt og 
friðuðu hvera hrúðri stendur ógn af hál-
fri milljón skópara sem ganga ár hvert um 
svæðið. Höfundar leggja aðaláherslu á að 
landsvæðinu verði hlíft sem frekast er unnt 
og því er farin sú leið að “lyfta” álaginu af 
jörðinni.

Með svífandi stígnum næst einnig sá ávin-
ningur að fólk fer síður út af honum. Þá er 
einnig hægt að stýra hæð stígsins til að jafna 
út halla í landslaginu svo hann sé  öllum að-
gengilegur.

Tillagan í framsettri mynd er um 9000 m2 sem 
stígar og pallar. Þar af eru aðeins 34 m2 sem 
snerta jörðina. Til samanburðar er núverandi 
stíga og slóðakerfi um 5700 m2 með tilhey-
randi sárum á svæðinu.

Lyfting stígsins upp á sökkla gerir það að ver-
kum  að hægt er að breyta honum eftir þör-
fum án þess að hann skilji eftir sig lýti, hvort 
sem líða ár eða árhundruð.  

Meginhluti stígsins er í um 50 sm. hæð yfir 
jörðu.

34 m2 5700 m2
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TENGINGAR ÚT

Höfundar halda núverandi tengingu við 
tjaldsvæði og ný er opnuð við efri hluta 
tjaldsvæðis. Tenging við tjaldsvæði er styrkt 
með tilkomu hringlaga leiksvæðis og sviðs úr 
sama efnivið og stígarnir.

Útsýnisskífan er hæsti punktur stígsins og 
þaðan er útafgengt að núverandi slóðum í 
fellinu. 

Staðsetning aðalinngangs er óbreytt. Hann 
er miðlægur og stutt í alla þjónustu. Hæðar-

T E N G I N G A R

mun í landslagi er hægt að nýta til undir-
ganga í tengslum við hugsanlega gjaldtöku. 
Norðurinngangur er á núverandi stað en 
mætti leggja niður við innleiðingu að-
gangsgjalds.

TENGINGAR INN

Geysisstígurinn teygir anga sína víða. Með 
því að skapa innbyrðis tengingar myndast 
óheft flæði sem gefur gestum fjölmarga 
möguleika á leiðarvali og dreifing þeirra um 
svæðið verður því mun meiri.

Strokkur og Geysir eru aðalaðdráttarafl 
svæðisins og flestir eiga eftir að staldra þar 
við. Stígarnir sem að þeim liggja eru því 4m 
breiðir skv. tillögu. Sú breidd heldur áfram 
upp að útsýnisskífu sem hefur verið færð 
neðar og er því öllum aðgengileg.

Stígar sem liggja um suðursvæðið og teng-
jast aðalstíg við Strokk eru 2,5m breiðir. Þeim 
er ætlað að skapa upplifun og nálægð við 
hverina sjálfa og við þá eru útskot til að hefta 
ekki flæði um stíginn

Hjólastólaaðgengi er um allt svæðið.

Á FA N G A S K I P T I N G

Skoðunarpallar við Strokk og 
Geysi eru reistir ásamt þeim 
stígum sem liggja þar að og 
áfram upp að Blesa. Hægt 
er að nota núveradi aðalstíg 
til flutninga efnis svo að 
lágmarks rask verði á öðru 
svæði. 

Stígar um suðursvæði ásamt 
tengingu við tjaldstæði og 
að Ullarhver. Einnig stígur 
upp að Konungshver og 
Útsýnisskífan verða reist.

Stígar að Óþerrisholu og 
tenging við nyrðri hluta 
tjaldsvæðis. Hveraeyjan í 
miðju suðursvæðis ásamt 
nýjum stígum við hveri sem 
kunna að hafa skotið upp 
kollinum í millitíðinni.

Gjaldtaka og mannvirki henni 
tengd eru sér áfangi.

tjaldstæði

aðalinngangur

Laugafell

Háihver

S

B

1. áfangi

G

3. áfangi
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GEYSIR -  stendur glampandi stöfum á háum 
vegg sem skilgreinir aðalinnganginn. Hann er 
þó er ekki neima fimmtungur af hæð gosa 
Strokks sem setur stærðina í skiljanlegt sam-
hengi. Hlýr viðarstígurinn leggur sig niður á 
jörðina og býður gesti velkomna inn á svæðið 
og fyrir innan standa ferðamannahópar til að 
skoða umgengnisreglur og legu svæðisins. 
Stuttu eftir að leiðin hefst þá kvíslast Gey-
sisstígurinn. Í norður liggur hann að Strokk 
og Geysi og til vesturs svífur hann yfir gu-
fusvæðið og tengist þar við tjald-svæðið, Ul-
lar- og Þvottahver. Ef beygt er til vesturs af 
þeim stíg er gengið að Hveraeyjunni. Þar er 

Haldið er áfram að Geysi frá skoðunarpalli-
num. Við Geysi er sögu hans gerð góð skil í 
máli og myndum og hægt er að fara nær en 
áður var hægt og virða 
þannig djúpbláan lit hversins fyrir sér. Með 
rýmri svæðum og stærri bekkjum er sköpuð 
aðstaða fyrir skólabörn og aðra hópa í fræðs-
luferðum. 
 Næsti viðkomustaður er Blesi. Pal-
lurinn við hann dregur keim af andstæðum 

U P P L I F U N

gisnari stígalögn sem hleypir þ.a.l. meiri gufu 
og hveralykt upp í gegn og skapar aðra og 
nýja upplifun fyrir gesti. Héðan liggur teng-
ing við Geysisstíginn og fram hjá Litla Geysi 
upp að Strokk. Einnig er hægt að halda len-
gra í vestur og skoða marga aðra minni hveri 
ásamt veðurspánni í Óþerrisholu. 
 Strokkur er í dag aðalaðdráttarafl 
svæðisins og því margir ferðamenn sem st-
aldra lengi þar við.  
Á skoðunarpallinum eru því fleiri bekkir til 
áninga til að koma til móts við viðverutíma 
gesta. Á stöku stað umhverfis Strokk eru 
minni upplifunarstopp svo allir geta fundið 

sitt sjónarhorn og rými til að njóta gossins og 
festa það á filmu.

hveranna, ma. með lagningu og útfærslu 
efnis. Þaðan er gengið upp að 
Konungshver en hér er fræðslustoppið stær-
ra en við aðra hveri þar sem Konungssteinum 
er hér gert hátt undir höfði. Efst við stíginn 
trónir útsýnisskífan í nýrri útfærslu. Af skí-
funni er hægt er að halda upp að 
Háahver eða enn lengra á vit ævintýra.

Við hönnun stígsins var markmið höfunda að skapa 
einfaldan bakgrunn sem félli vel að landslaginu. Því 
hefur efnivið og öllum línum verið haldið 
hlutlausum til að hámarka upplifun ferðafólks af umh-
verfinu og lágmarka sýnileika stígsins í náttúrunni.

Eldri útsýnisskífa hefur verið felld inn í gólf 
skífunnar og útsýnislínur framlengdar út á við 
svo sem flestir geti áttað sig á staðarháttum á 
skemmtilegan hátt. Grafík og upplýsingar eru 
að hluta til steyptar í undirlag útsýnisskífunnar.

MARTEINSLAUG
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Ð
AR
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LAUG

LAU
G
AFELL

Upplýsingar við hveri og sögulega staði 
sett fram á einfaldan og skýran hátt. 
Útlit upplýsingamiðla 
hefur sömu hönnun og handrið / ljós til 
að undirstrika einfalt form-mál stígsins. 
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TIllAGA NúMER 13 – AUÐKENNI 79582  

HÖFUNDAR:
R21 Arkitektar ehf
Bergur Þorsteinsson Briem 

AÐRIR SEM UNNU AÐ VERKEFNINU:
Thomas Thorsnes, arkitekt
Martin Smedsrud, arkitekt
Lína Grundström, arkitekt
Anders Melsom, arkitekt
Merethe T. Skjellvik, arkitekt

Frjó tillaga sem tekur á mörgum atriðum. Tillagan ber með sér góða dreifingu gesta 
og er staðsetning áningastaða sannfærandi.  Stígakerfi í kringum Þykkuhveri virkar 
vel en stígar í kringum Strokk og Geysi umlykja hverina með skringilegum hætti. 
Formlega er ekki samræmi á milli hönnunar á norður og suðursvæði. Tillagan gerir 
ráð fyrir aðgengi að Fötu, sem er áhugaverður hver.  Hugmynd um konungsstóla er 
skemmtileg.   

Aðkoma inn á svæðið virkar nokkuð fráhrindandi með háum veggskífum sem skerma 
svæðið af. Góð tæknileg lausn er á pöllum. Útfærslur lýsingar eru áhugaverðar en 
mikilvægt er að öll lýsing sé lágstemmd. Lýsing í jaðri stígakerfis er góð.

Tillagan er áferðafalleg með skýrri framsetning og fallegum myndum. Útfærslur eru 
þó misgóðar.

SéRSTÖK VIÐURKENNING









TIllAGA NúMER 1 – AUÐKENNI 07137

HÖFUNDAR:
Henný Helga Hafsteinsdóttir arkitekt MAA
Hanna Kristín Birgisdóttir arkitekt MAA

Umhverfisgögn eru helsti styrkleiki tillögunnar.  Skemmtilegt er 
að þrykkja kort svæðisins á steypuskífu við innkomu. Tillagan líður 
fyrir það að mannvirki umvefja helstu náttúru minjar svæðisins. 
Þannig draga of fyrirferðarmikil mannvirkin úr möguleikum til 
upplifunar. 





TIllAGA NúMER 3 – AUÐKENNI 10203

HÖFUNDAR:
Marey arkitektar 

Meginstyrkur tillögunnar er skipulag göngustígakerfis sem nær til 
áhugaverðustu staða svæðisins.  Aðalleiðir bjóða upp á flæði sem 
er vel til þess fallið að dreifa gestum svæðisins, en göngukerfið 
byggir þó helst til mikið á „botnlöngum“ hjá áhugaverðum stöðum 
og heftir það flæði um of. Uppbygging stígakerfis virkar óþjál og 
tæknilega þung.
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örnefnaskilti

burðarvirki úr 
corten stáli

kantur úr corten stáli

göngurist

dæmigert þversnið
svífandi göngustígar mkv 1:50
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lýsing undir
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ruslílát úr corten stáli

örnefnaskilti

hvíldarbekkur úr corten stáli,
setflötur úr við

handlisti úr við

dæmigerð útlitsmynd 1:50

Geysir

örnefnaskilti
kantur úr corten stáli

fræðsluskilti

skábraut 3 %
göngurist

Skábraut (dæmigert
langsnið við Geysi) 1:50

yfirborð jarðvegs

R1: Skýringamynd sýnir nýjar aðstæður við aðalinngang að Hverasvæðinu í mkv. 1:200

Dæmigert þversnið í svífandi stíg mkv. 1:50

Dæmigert langsnið í tröppur við Konungshver
mkv. 1:50

Dæmigerð útlitsmynd 
mkv. 1:50

Dæmigert langsnið í skábraut við Geysi
mkv. 1:50

Dæmigerð grunnmynd af svífandi göngustíg á hverasvæðinu
mkv. 1:50

R3: Skýringamynd sýnir tengingingu stígakerfis frá Konungshver í mkv. 1:200 R2: Skýringamynd sýnir hluta stígakerfis suður af hverasvæðinu í mkv. 1:200
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STROKKUR

GEYSIR
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MÖRK HVERASVÆÐIS

INNGANGAR

HELSTU HVERIR

MINJAR / SAGA

1 km / AÐGENGI FYRIR ALLA 

2 km GÖNGULEIÐ

2,5 km GÖNGULEIÐ

Hann hlustar, 
hann bíður, 
hann bærist ei,
heldur í feldinn, horfir í eldinn
og hrærist ei.
Það birtir, það syrtir,
því máninn veður og marvaðann treður
um skýja sæinn.
Hver ber utan bæinn?
Nú hljóðnar allt, - nú heyrist það aftur.
Það hriktir hver raftur.
Hann ríður húsum og hælum lemur,
það brestur,
það gnestur,
nú dimmir við dyrin,
það hlunkar, það dunkar,
það dynur, það stynur.
Draugurinn kemur!
- - - - - - -
Matthías Jochumsson

Hundruð þúsunda ferðamanna leggja leið sína að Geysissvæðinu ár hvert og freista 
þess í ofvæni að upplifa eitthvað einstakt. Kveðskap skáldsins (um hinn ódæla og 
myrkfælna Gretti Ásmundarson) mætti líkja við þá eftirvæntingu sem einhverjir og 
kannski margir upplifa í kringum þá stund er hverinn gýs. 

Áherslur og helstu breytingar

Innra skipulag samkeppnissvæðisins í tillögu þessari tekur mið af staðsetningu að-
komuleiða við 
núverandi aðstæður. Við skipulag gönguleiða er stuðst við núverandi flæði, ágang og 
jarðrask sem fyrir er. Nýjar leiðir opna aðgang að hverum og minjum, og auka á fjöl-
breytta upplifun sem svæðið býr yfir. Þær tengjast fyrra stígakerfi, mynda hringleiðir 
af mismunandi erfiðleikastigi og stuðla að dreifingu gesta þegar mikinn fjölda ber að.

Geysisvæðið er afmarkað með núverandi hætti (girðingu) en með breyttu efnisvali 
sem þykir falla vel að ásýnd umhverfisins og í samræmi við útlit og áherslur tillögun-
nar. Inngangar inn á svæðið eru þrír. Um þá mætti stýra aðgangi að svæðinu þegar 
svo bæri við sem og að aðlaga áætlanir um gjaldtöku þegar þær liggja nánar fyrir. 

Aðal inngangur að hverasvæðinu að sunnanverðu er staðsettur með sambærilegum 
hætti og í dag með tengingu við þjónustusvæðið. Aðkoman er stækkuð við inngang-
inn og aukið rými gefst til athafna þegar mikinn fjölda ber að í einu. Aðgengi fatlaðra 
að svæðinu er aukið með sérmerktum bílastæðum við norðaustur inngangurinn og 
samræmist betra aðgengi innan skipulags hverasvæðisins. Tillagan gerir einnig ráð 
fyrir inngangi vestan við svæðið þegar komið er niður Laugarfjall. Með breyttu fyrir-
komulagi stígakerfis er ekki gert ráð fyrir aðgengi ferðamanna að hvernum Sísjóðan-
da með núverandi hætti. 

Útsýnisskífan er færð örlítið ofar í hlíðina. Þá er brýn þörf á að huga að endurgerð og 
uppbyggingu á bænum Laug sem er fallegt hús með sögulegt gildi. Bærinn gæti m.a. 
nýst undir safn þar sem fræðast mætti nánar um sögu svæðisins. Bærinn er einn af 
mörgum viðkomustöðum stígakerfis tillögunnar og er með til að auka á fjölbreytta 
upplifun.

Á uppdráttum eru kynntar hugmyndir að nýrri leið um sunnanvert hverasvæðið. Þar 
mætti upplifa suðið og hvæsið í hverunum sem og vaða í gegnum gufuna sem frá 
þeim berst. Þá er hluti svæðisins skv. heimildum að mestu óvirkt (Þykkvuhverir) og 
þörf væri á nánari úttekt um nákvæma staðsetningu í ljósi breytileika á virkni annars 
staðar um svæðið.
Þá er lagður stígur frá Konungshver að konungssteinunum.   

Stígar / stígagerð – efnisval og ásýnd

Við val á efni til mannvirkja og innviða var litróf landslagsins haft til hliðsjónar. Sér í 
lagi mórauða blæinn sem einkennir svæðið í ríku mæli. 

Fyrirkomulag stíga með föstu yfirborði eru af tvennum toga. Tillagan felur í sér 
annars vegar svífandi stíga og útsýnispalla þar sem lítið eða ekkert jarðrask hefur 
átt sér stað. Hönnun hans er mynduð af einingum sem settar eru saman á staðnum. 
Einingarnar eru hannaðar að hluta til úr Rhombic  Dodecahedron, annars vegar 
ferhyrningur og hins vegar tveir misstórir þrýhyrningar. Formin raðast eins og hentar 
hverju sinni eftir legu stígarins og útsýnisstaða um svæðið. Slíkt auðveldar tilfærslur 
á legu stígs ef upp koma breyttar aðstæður á svæðinu. Steyptum stöplum er komið 
fyrir í jörðu með um 4 m millibili eftir legu stígsins. Með þessu móti er raski á jarðvegi 
haldið í lágmarki og takmarkast við svæði í kringum stöplana. Einingarnar eru síðan 
boltaðar fastar koll af kolli við þá.  

Einingarnar eru gerðar úr Corten stáli, sem fær á sig riðlitaða og matta áferð. Ofan 
á þær eru lagðar gönguristar með samsvarandi áferð. Meðfram hliðunum er kan-
tur sem stífar af og bindur einingarnar saman. Kanturinn er einnig leiðarlína fyrir 
blinda og sjónskerta og varnar því að hjólastólar, kerrur og barnavagnar rúlli fram 
af.  Fjarlægð stígs frá yfirborðsfleti jarðar er um 25 cm. Sjónlínan hækkar og ný og 
skemmtilegt sjónarhorn myndast, en þar sem að öryggi gesta þykir ógnað er han-
driði komið fyrir. Handriðin eru úr Corten stáli og handlistar úr mjúkum og 
ómeðhöndluðum við.

Hins vegar þar sem þegar hefur verið jarðvegsskipt undir hellulögn (að mestu leyti) 
eru staðsteyptar yfirborðseiningar. Slík útfærsla býður upp á upphitaða stíga yfir ve-
trartímann verði því komið við. Lögun hans og formgerð verður með áþekkum hætti 
og í svífandi stígnum. Meðfram honum er einnig kantur úr Corten stáli. 
Hugað er að óbeinni lýsingu á hringleið um svæðið sem er aðgengileg öllum (sjá 
skýringamynd). Annars vegar er lýsingu komið fyrir undir svífandi stígnum og hins 
vegar innfelld lýsing meðfram steypta stígnum.
Þá er markmið tillögunnar að gæta samræmis í ásýnd og efnisvali nýrrar girðingar 
sem afmarkar hverasvæðið og þeirra mannvirkjagerðar sem tillagan felur í sér.

Innviði

Hvíldarbekkir eru staðsettir með millibili. Einnig eru bekkir í námunda við helstu hveri 
og minjar þar sem gestir geta tyllt sér, hlustað, séð og notið sérstöðunnar sem eink-
ennir svæðið. Burður bekkja er úr Corten stáli og setflötur mjúkur, ómeðhöndlaður 
viður sem gránar er hann veðrast með tímanum. 
Skipulagið gerir ráð fyrir tvenns konar skiltum um svæðið, fræðsluskilti og min-
na örnefnaskilti. Efni skiltana er Corten stál með áfastri álplötu með áletrun, sem 
auðvelt er að skipta út. Skiltunum er komið fyrir í námunda við hveri og minjar, þar 
sem ferðamönnum gefst kostur að lesa sér til skemmtunar og fróðleiks.  
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Afstöðumynd mkv. 
1:1000

Skýringamynd í mkv. 1:5000 
Mynd sýnir flæði um Geysisvæðið, vegalengd helstu stíga, aðgengi og tengsl við nær 
umhverfið.
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TIllAGA NúMER 5 – AUÐKENNI 13131

HÖFUNDAR:
DLD – Dagný Land Design ehf
Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt FÍLA

AÐSTOÐ:
Heiða Hrund Jack landslagsarkitekt FÍLA
Julia Woelcher landslagsarkitekt

RÁÐGJAFAR:
Brúarsmiðjan – Margrét Sveinbjörnsdóttir menningarmiðlari
Mundo – Margrét Jónsdóttir leiðsögumaður

Djörf og metnaðarfull tillaga sem býr yfir mörgum góðum 
hugmyndum. Gott flæði stígakerfis er styrkur tillögunnar og 
eru tengingar við fjærumhverfi góðar.  Í tillögunni koma fram 
skemmtilegar hugmyndir um notkun Laugar.

Lausn er of inngripsmikil, framandi í náttúrunni og ekki til þess 
fallinn að auka á upplifun svæðisins.  





TIllAGA NúMER 7 – AUÐKENNI 16180

HÖFUNDAR:
Kanon arkitektar ehf
Aðalumsjón:  Birkir Einarsson landslagsarkitekt FÍLA

Helgi B. Thóroddsen, arkitekt FAÍ
Halldóra Bragadóttir, arkitekt FAÍ
Anna Sóley Þorsteinsdóttir, arkitekt FAÍ
Þórður Steingrímsson, arkitekt
Þorkell Magnússon, arkitekt FAÍ
Helga Bragadóttir, arkitekt FAÍ

Heildstæð tillaga og góðum skýringarmyndum. Hugmyndin 
byggist á löngum gönguleiðum út frá einum aðalinngangi 
svæðisins. Efasemdir eru um réttmæti langra gangna og turns
á þessum stað.  

Stígakerfi nær ekki að leysa aðkomu að mörgum áhuga verðustu 
hverum svæðisins, t.d. á Þykkuhverasvæðinu á neðra hluta 
svæðisins. Innra svæðið tengist hvorki nær né fjærumhverfi. 
Jákvætt er að gestir losna við að fara yfir götu til að komast 
að hverasvæðinu. Lýsing í steyptum göngustíg er útfærð á 
skemmtilegan hátt.    





TIllAGA NúMER 9 – AUÐKENNI  23346

HÖFUNDAR:
Forma ehf landslagsarkitektar
Inga Rut Gylfadóttir, landslagsarkitekt FÍLA

SAMSTARFSMENN:
Hrönn Valdimarsdóttir, BS í umhverfisfræði

STEINSHOLT SF – LANDSLAGSARKITEKTAR
Gíslí Gíslason, landslagsarkitekt FÍLA

SAMSTARFSMENN:
Hjördís Sigurðardóttir, skipulagsfræðingur
Ingibjörg Sveinsdóttir, landfræðingur

Tillagan er auðlesanleg og skýrt uppsett. Skýringarmyndir 
eru góðar en stíf og formföst egglaga form aðlagast ekki vel 
að legu svæðisins. Aðaltorg er staðsett sunnan við Strokk, en 
sú staðsetning er ekki vel ígrunduð þar sem ríkjandi vindáttir 
valda því að úði fellur þar yfir.

Góð dreifing, en aðkoma að lykilhverum á suðursvæðinu 
mætti vera betri.





TIllAGA NúMER 10 – AUÐKENNI  41535

HÖFUNDAR:
ZeroImpactStrategies v/ Eirik Rønning Andersen siv.ark. MNAL
Handegård Arkitektur AS v/ Espen Handegård siv. Ark. MNAL

Tillagan byggir á góðum ásetningi með hringlaga heildar flæði 
svæðisins. Þó vantar að bæta aðgang að ýmsum hverum. Nánari 
útfærslu á áningastöðum við Strokk og Geysi vantar. Búnaður er 
áhugaverður.





TIllAGA NúMER 11 – AUÐKENNI   50208

HÖFUNDAR:
Gauthier Durey nemi í landslagsarkitektúr
Heiðar Smári Harðarson nemi í landslagsarkitektúr

Frumleg hugmynd sem byggir á safnhúsi. Ágæt hugmynd 
að nota líbaritmulning í stíga. Hugmynd um safngöng er 
langsótt og fer safnhúsið mjög nálægt mikilvægum hverum 
án þess þó að opna á aðgengi að þeim. Ekki er möguleiki á 
að skoða neðra svæðið, Þykkuhveri.
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NáttúrusafNið Geysir
The Geysir Open Air Natural Museum

Tillagan nálgast svæðið eins og um utandyra safn 
væri að ræða þar sem safngripurinn er hið einstaka 
hverasvæði við Geysi og jarðmyndanir sem 
fylgja háhitasvæðum sem þessum. Þungamiðja 
verkefnisins er bygging á nýju aðkomuhúsi 
sem mun hýsa margmiðlunarsafn í sérstökum 
göngum sem mun leiða safngesti inn á sjálft 
safnasvæðið og upphækkað stígakerfi sem tengir 
áhugaverðustu „safngripina“ mun dreifa álagi af  
völdum ferðamanna á háannatímum.

Ágangur af  völdum ferðamanna er farinn að 
hafa veruleg sjónræn áhrif  á svæðið og því 
gerir tillagan ráð fyrir afmörkuðu stígakerfi sem 
mun falla vel í umhverfið með látlausu efnisvali. 
Sjónrænar vísbendingar munu leiða safngesti 
eftir fyrirfram ákveðnum leiðum með stærri 
dvalarsvæðum við helstu áfangastaði og eru allar 
helstu leiðir eru öllum færar allan ársins hring.

Markmið tillögunnar er að vernda Geysis svæðið 
fyrir auknum ágangi ferðamanna samhliða því 
að efla upplifun þeirra af  svæðinu með fræðslu í 
gegnum margmiðlunarsafn og upplýsingaskiltum 
á dvalarsvæðum. Sérstaða svæðisins í dag er 
meðal annars nálægð gesta við jafn sjaldgæf  
náttúrufyrirbrigði og finnast hér og verður þeirri 
nálægð viðhaldið og aðstaða bætt til dvalar á 
sýningarpöllum.

Lögð er rík áhersla á að draga fram sérstöðu 
svæðisins með látlausu efnisvali og samræmdum 
arkitektúr á öllum þáttum safnsins en jafnframt 
kraftmikla hönnun sem samræmist þeim 
náttúrulegu öflum sem finnast á staðnum.



Grunnmynd Safnahúss
1:200

Aðalinngangur 1:100

1:100Söfnun grunnvatns

1:100Jarðvarmi og eldvirkni

1:100Hitun grunnvatns

1:100Þrýstingur byggist upp

1:100Gos / útgangur
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HÖFUNDAR:
G&J Architekten
Dipl. Ing. Auður H. Guðmundsdóttir, Freie Architektin
Dipl. Ing. Ebenhard Jungmann, Feier Architekt

Tillagan býður upp á fjölbreyttar gönguleiðir á svæðinu. Aðkoma er 
óbreytt, þ.e. aðkoma er á sömu stöðum og í dag að undanskyldum 
nýjum aðkomumöguleika á norðanverðu svæðinu. Stígar ná vel til 
fjölbreytts hverasvæðis og er boðið upp á  áhugaverða hringleið við 
konungssteina. Lega stíga virkar óþarflega flókin. Stígagerð sjálf 
er  þung og með miklum handriðum og er það takmarkandi fyrir 
upplifun á svæðinu.
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HÖFUNDAR:
Ástríður Birna Árnadóttir
Agnieszka Szwarczewska

Grafísk tillaga sem  byggir á hringlaga formum. 
Göngustígar eru gerðir úr fylltum stáleiningum sem virka 
frekar flóknar. Kerfið býður upp á ágætis dreifingu en 
efasemdir eru um hringi í kringum lykilhveri. Útfærsla 
tillögu er takmörkuð, bæði hvað varðar stíga sem 
og útsýnispalla og áningastaði.  Aðkomuhús er ekki 
aðlaðandi.  

GRUNNMYND 1:200
Sérlausn aðkoma. Móttaka þar sem að byggingin teigir sig inn 
� s��ðið og rennur saman �ið st�gaker�ið. Úts�nis�allur sem 
�eitir y�irs�n y�ir suður�luta s��ðisins. 

GRUNNMYND 1:200
Sérlausn� st�gaker�i og u����kkun um��er�is Strokk. 
Einna mest �lag er � s��ðinu um��e�is Strokk þar sem að �ans 
t�ðu gos laða að �lesta gesti. 
St�gake�ið um��e�is Strokk er þ�� �annað með þeim ��tti að 
það byggist u�� � �alla sem að gerir �leira �ólki klei�t að s�� og 
n�óta gosins. �ólk �rei�ist betur � s��ðið og ��r betra �ts�ni. 
��gt er er að sit�a � ��llunum og ��el�a lengur til að s�� �leiri 
gos. 

ÞVERSNIÐ: STROKKUR OG ÚTSÝNISTAÐUR 

90122#3
29-01-2014   13:18:55

(2,1)  -1- svansprent.indd 29-01-2014 13:22:09(2,1)  -1- svansprent.indd 29-01-2014 13:22:09



Jarðfræði

Kort af svæðinu. Öryg-
gis upplýsingar. 

Sértakar upplýsingar 
er varða hvern hver/ 
áhugaverðan stað. 

Upplýsingar um 
menningu og líf á 
Geysissvæðinu

Upplifanir og 
gönguleiðir

Sögusvið 
Geysis

STÍGAHÖNNUN - EININGAKERFI 
Myndir og teikningar lýsa hönnunarferli á útliti og virkni einingaker�isins. 
Mynstur, litir og lagskipting líkir eftir hverahrúðri og vatnsrásum á svæðinu. 

Stig 2:
Stígaker�i þar sem að einingarnar mynda brýr y�ir 
viðkvæmt votlendi og hverasvæði. 
Handrið til að verdna gesti og umhver�i. 

1 2 3

STÍGAKERFI. STOFNBRAUT OG MINNI STÍGAR

Rammi eininganna er úr stáli en göngu�löturinn er ýmist 
úr tré, fyllt með möl, stálneti eða steypu eftir aðstæðum og 
undirlagi á svæðinu.  

Stálnet eru notuð í göngu�lötinn þar sem að áhugavert er 
að sjá undirlagið.  

Stál er notað í ramma eininganna. 
Til að gera y�irborð öruggara allan ársins hring er það 
hrjúft og með vatnsrásum.

Tvenns konar grunneiningar með og án �láa 2�4 m

Hægt er að fullvinna einingarnar í smiðju og �lytja þær á 
staðinn þar sem að þær eru settar saman á sveigjanlegan 
máta. 
Það má því gera ráð fyrir styttri byggingartíma og minna 
raski og umstangi á svæðinu. 
Ef að háhitastöðvar �lytjast er hægt að raða einingunum 
upp á nýtt. 

Stig 1:  
Stofnstígurinn er 4 metra breiður með handriði beggja 
vegna. Sums staðar er hluti handriðanna upplýsingarskilti. 
Stígarnir eru upplýstir á kvöldin og á veturnar. 
Jarðhiti er notaður til að bræða snjó og skapar greiðar og 
öruggar gönguleiðir. 
Þar sem vatn rennur undir er stígurinn upphækkaður. 

Innfelld lýsing 

Efni í einingum: 
Stálrammi. Göngubraut úr steypu, tré, eða stálneti. 
Tré undirlag. 

Innbyggð LED lýsing 

Upplýsingaskilti in-
nbyggð í einingar

Nýting  á jarðhita 

NÝTING JARÐHITA TIL SNJÓBRÆÐSLU Í STÍGAKERFI 

Hitaveita 

Varmadæla 

Lagnaker�i 

Handrið ef óskað

Tré�lekar eða steyptar hellur. Mögulei-
ki á endurnýtingu á núverandi hellum. 

Stig 3:
Fáfarnari slóðir� minna stígaker�i. 
Möguleiki á að leggja einingarnar beint á jörðuna. 
Grip undir einingunum heldur þeim stöðugum. 

Handrið
Ruslafata

Stálkjölfesta

Stálnet 

Innfelld lýsing 

Aðkoma og útsýnispallur. Stofn stígaker�isins sem síðan greinist um 
svæðið í missverum stígum. Stígarnir fylgja lifandi landslagi, hringa sig 
um markverða hveri og leiða gestinn áfram. 

Stofnstígur umhver�is Strokk. Sjá grunnmynd að sérlausn í 1:200. 

Stígurinn þróast y�ir í létta brú sem að leiðir gestinn í gegnum 
háhitasvæði og tengist stofnstíg.

GEYSISSVÆÐIÐ

Stofnstígur skapar hringrás um svæðið.   

Léttur gangstígur að jarðhitamyndunum á útjaðri svæðisins þar sem 
að hægt er að miðla upplýsingum um nýtingu jarðhita fyrr á tímum við 
bústörf. 

Stígurinn vindur sig umhver�is Litla-Geysi. Innbyggðir bekkir og lýsing

Aðgengi fyrir sérstaka hópa eða neyðartilvik. 

Léttur stígur að jarðhitasvæði

Hringlaga stígur umhver�is Konungshver 

Léttur gangstígur að Konungssteinum.  

Útsýnissvæði með hringsjá og skýli. 
Sjá útfærslu í þversniði

Léttur tröppustígur 

Háihver 

Geysir 
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Geysissvæðið hefur mikla sérstöðu jafnt á Íslandi sem og á 
heimsvísu. Tillaga þessi leggur áherslu á að til langs tíma sé litið 
hvað varðar verndun nátturunnar og þess að anna stöðugt auknum 
gesta�jölda. 
Megininntak hönnunartillögunnar er stígaker�ið sem er lengt til 
muna og �læðir um svæðið í hringrás líkt og vatnið. 
Stígarnir sækja innblástur í  hverahrúðrið, eru umve�jandi, fylgja 
landslaginu og verða því hluti af eðlilegu umhver�i. 
Hönnunartillagan tekur mið af náttúrunni í efniskennd og litavali. 
Stígaker�ið er byggt upp af einingum sem eru hannaðar 
þannig að bekkir, útsýnispallar og skilti eru samtvinnaðir og 
mynda þannig heildarlausn hvað varðar �læði um svæðið, 

STÍGAKERFI OG AÐKOMA 
Geysissvæðið er síkvikt og krefst lausna sem geta þróast í takt við 
mjög breytilegar aðstæður innan svæðisins.
Heildarlausnin opnar möguleika á að sjá stærri svæði en áður voru 
aðgengileg. Stígaker�ið getur annað umgengni stórra hópa um 
Geysissvæðið og stuðlað að betra öryggi gesta. 
Tillagan er unnin með hliðsjón af því að tryggja gott aðgengi og 
y�irsýn um svæðið allan ársins hring við mismunandi birtu- og 
veðurskilyrði. 
Flæði gesta um svæðið byggir á hringlaga stofnstíg með uppha�i og 
enda við hlið. Stofnstígurinn er breiður, greiðfær og rúmar þann 
mikla fólks�jölda sem er á svæðinu. Stofnstígurinn hringar sig og 

upplýsingar, skjólmyndun og dvöl. Upplýsingarmiðlun er hluti af 
stígauppbyggingunni þar sem ste�jum um mismunandi þætti 
umhver�issins eru gerð skil þar sem við á. Einnig eykst aðgengi að 
�leiri áhugaverðum jarðhitaamyndunum auk þess sem  gönguleiðir 
eru betur merktar. 
Tillagan gengur út frá aðgengisstýringu um aðalinngang og því að 
svæðið sé afgirt. 
Hönnunin mun verða til þessa að  gestir geti dvalið lengur á 
svæðinu og upplifað meira. Einnig er svæðið orðið greiðfærara og 
öruggara y�irferðar. 

inniber áningar við áhugaverða staði. Minni stígaker�i sem einnig 
eru byggð á einingarker�inu kvíslast frá stofnstíg. Minni stígaker�in 
ýmist teygja sig að útjöðrum svæðisins eða brúa og tengja stofn-
stíginn. Með betri nýtingu svæðisins drei�ist gestaálag auk þess 
sem upplifun gesta verður �jölbreytilegri.  
Hönnun stíganna byggir á einingarker�i þar sem að hægt er að 
setja saman það sem að hæ�ir landslagi og undirlagi. Einingar eru 
fyrirfram unnar til að draga úr kostnaði, stytta byggingartíma og 
tryggja gæði. Hægt er að hækka og lækka stöpla undir einingunum 
til minnka jarðvinnu og rask. Upphækkun er á einingunum þar 
sem að hæðamismunur eða farvegur vatns skapar hættu á aur eða 
ísingu. Y�irborð eininganna er gróft og veitir stöðugt gönguundir-
lag. 

LÝSING Á SVÆÐINU
Innfelld lýsing er hluti af einingar uppbyggingunni á stígaker�inu, 
lýsing er felld inn í göngustígana. 
Upplýsingarskilti og helstu áfangastaðir á svæðinu eru sérstaklega 
upplýstir.  

Tillagan gerir ráð fyrir því að hægt sé að útfæra 
mismunandi gönguleiðir og áætla þann tíma sem þær 
taka. Leiðir verða vel merktar á y�irlitskorti við hlið en 
einnig verða leiðarvísar á skiltum víða um svæðið. 
Stígaker�ið er hannað með því augnamiði að gesturinn 
fái endurgjöf á leið sinni. Texi og myndir eru samo�in 
hönnun stíganna um allt svæðið þannig að þeir sem 
óska geti staldrað við án þess að tru�la þá sem halda 
áfram. Gögnin eru felld inn í stígaker�i sem skjólveggir. 
Tillögur að efnisþáttum eru; sögusvið, menning og líf 

á Geysissvæðinu, jarðfræði, upplifanir og gönguleiðir. 
Hver þáttur á sinn eigin lit til að auðvelda gestum að 
upplifa svæðið út frá ákveðnum áhugasviðum. 
Hægt væri að hanna sérstakt „app“ með 
sambærilegum uppýsingum og á skiltunum þannig að 
gestir gætu undirbúið sig fyrir heimsóknina á 
Geysisvæðið eða lesið sér betur til um ákveðna þætti 
eftir á. 
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Viðkvæm svæði verða afmörkuð með handriði og ítarlegri 
uppýsingum þannig að gestum sé ljóst að eigið öryggi og vernd 
nátturunnar eru í fyrrirúmi. Frá langtíma sjónarmiði er auðvelt að 
nýta hönnina til að vaxa með svæðinu og breytilegum þörfum þess. 
Tillagan sýnir möguleika á byggingum sem að tengjast aðgengi 
svæðisins og völdum útsýnisstöðum. Bygging við inngang svæði-
sins myndar hlið og er upphaf og endir stofnstígs um svæðið. 

Tillaga: Endurbyggja gamla bæinn á Laug sem veitingastað með 
áherslu á norræna matargerð. 

UPPLÝSINGARMIÐLUN
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GRUNNMYND 1:1000
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