
FLÖKKUTAUGIN

Mýrlendi er talsvert í landinu við Deildartunguhver en gróðurfar ber þess merki með fallegri og sérstakri litaflóru sem breytist enn frekar við 
breytileg birtuskilyrði.  Svæðið tilheyrir lághitasvæði og annar heita vatns þörf á Vesturlandi. Reykjadalsáin fagurlega bugðótt með grónum 
bökkum er sýnileg frá svæðinu með góðu móti. 

Saga hitaveitu á Íslandi tengist þessu orkuríka svæði enda er þar vatnsmesti hver í Evrópu; Deildartunguhver. 
Að jafnaði gefur hann 180 lítra af 96-97°C heitu vatni á sekúndu. Lengsta jarðhitalögn í heimi liggur frá hvernum að Akranesi og tekur 
um 2-3 daga fyrir vatnið að ferðast á leiðarenda með hjálp dælustöðva. Áhugavert er að vatnið kólnar aðeins um 20% þegar komið er á 
leiðarenda sem er um 64 km í burtu. 

Við virkjun var reynt að raska svæðinu sem minnst og haga frágangi þannig að nátturulegt rennsli haldi sér. Engar borholur eru á svæðinu 
heldur er hveravatnið látið flæða upp og því safnað í þró ásamt því að girða sérstakt hættusvæði í hólnum fyrir aftan hverinn. 
Friðun tunguskollakambs burknategundar sem á heimkynni í hólnum má að mörgu leiti þakka hið litla rask næst hvernum sjálfum. Hverinn 
er síbreytilegur en vatnið rennur undan hólnum og því er skemmtilegt að heimsækja hann aftur og aftur í framtíðinni. 

Gönguleið frá Hvalfjarðarbotni inn í Húsafell er nokkuð auðveld 
fimm daga leið um fallega dali hvar fjöll, saga, menning, gróður og 
fjölskrúðugt dýralíf er við hvert fótmál. 
Hvíldar og hressingarstaðir eru víða á leið og er hugmyndin að 
útbúa einn slíkan á svæðinu við Deildartunguhver sem er á vegi 
okkar seinni hluta leiðar. 
Hverinn er talsvert heimsóttur fyrir sögulegar sakir og einnig þegar 
farið er til slökunar í baðstaðnum Krauma sem m.a. nýtir vatn úr 
hvernum auk þess að fá kælingu úr Rauðsgili. 
 Öryggissvæði og friðuð svæði eru afmörkuð og lítil hætta eða ógn 
sem stafar af heita vatninu í dag. 
Almennt skipulag á svæðinu virðist ekki sett fram með tilliti til 
fagurfræði og er aðkoma ekki skipulögð með góðu móti í dag. 
Hönnunin hér gengur því út á að hanna tengingu gönguleiðar og 
bílastæðis svo staðurinn njóti sem best. 
Friðað afbrigði tunguskollakambs finnst á svæðinu en kjöraðstæður 
fyrir vistkerfi hans er í gufuríkum hólnum aftan við hverinn. 
Græn stjarna sýnir staðsetningu svæðis sem skal sérstaklega veita 
athygli og endurbæta. 
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 Við óbreyttar aðstæður og ef aðal og deiliskipulag 
svæðisins verður síbreytilegt er líklegt að ásýnd verði 
breytt og ekki með tilliti til hagsmuna svæðisins.
 Líklegt er að áherslur á það sem hentar eigendum hverju 
sinni fái að ráða. 
 Þá er hætt við því að öðrum verði ekki gefinn kostur á að 
njóta svæðisins og saga þess falli í gleymskunnar dá. 
 Tíminn sýnir að eignarnám Orkuveitu með nýtingarrétt á 
jarðvarma svæðisins hefur ekki verið hugað að 
fagurfræðilegum hagsmunum þess. 
Ef sú yrði raunin gæti kynslóðum framtíðarinnar ekki verið 
fært að sækja svæðið heim og njóta sögu þess.   
Öryggisþættinum og aðgengi að veitu væri líklega haldið 
við.

 Ef allt færi á versta veg og þess ekki 
gætt að auðlindin þess þjóni nágrenninu, 
með sjálfbærni að leiðarljósi er viðbúið að 
ábúendur sjái sér þann kostinn vænstan að 
flytjast í þéttbýlin í kring. 
 Ef þróun svæðisins undanfarinna ára er 
skoðuð er ljóst að það þarf að taka mið af 
því að uppbygging innviða í uppsveitum 
Borgarfjarðar skaðist ekki.  
 Borgarnes telur nú um 2000 íbúa og hafa 
þeir ekki verið fleiri. 
 Íbúafjöldi Borgarbyggðar er 3780 og er því 
ljóst að minnihlutinn dreifist um hið stóra 
byggðarlag eða  1780 manns. 
Þétting byggðar er ekki eini kosturinn og 
ljóst að horfa þarf á myndina í stærra 
samhengi.

Besti kosturinn er að svæðið við Deildartunguhver fái góða tengingu og bætt aðgengi við nærliggjandi 
sveitir. 
Upplyfting svæðisins með það að markmiði að raska náttúru sem minnst og hún fái að njóta sín. 
Ákjósanlegt er að ylrækt verði endurvakin og verði áberandi.  
Merkilegri  sögu  svæðisins,  yfirburðum   jarðhitans og þeim tækifærum sem tengjast honum skal 
haldið á lofti og þeim gerð skil. En ljóst þykir að svæðið hefur talsverða yfirburði umfram önnur og 
mikilvægt er að þeir glatist ekki og andi staðarins fái upplyftingu. 
Góð tenging við nærliggjandi umhverfi  þar sem unnt er að upplifa orkuna á staðnum og endurhlaða 
eigin orku hvort sem komið er gangandi, hjólandi eða akandi. 
Staðurinn myndi verða betri kostur  í framtíðinni og ákjósanlegur áningastaður í blómlegu orkuríku og 
þægilegu umhverfi. 
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FLÖKKUTAUGIN  OG ORKAN VIÐ DEILDARTUNGUHVER - besti kosturinn 
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 Þversnið: Horft suður eftir upplýstum palli við Deildartunguhver Sniðlína B-B*

 Langsnið: Horft vestur að upplýstum palli við Deildartunguhver Sniðlína A-A*

 Horft norður í átt að uppbyggðu vistkerfi tunguskollakambs Sniðlína C-C*

Langsnið A-A*
Þversnið B-B*

Snið C-C*

Stækkuð mynd af sniðlínum

FLÖKKUTAUGIN

Skýringar með planmynd 

Núverandi og
væntanlegt
heimkynni 
tunguskolla

Gróðurhús og 
Veituhús

Upplýstur stígur

Bílastæði og
göngustígar

Öfgafullar breytingar eru ekki í hönnunartillögunni heldur er leitast við að halda litaflóru svæðisins og gæta að viðkvæmu 
vistkerfi  tunguskollakambs. Vegna jarðvegssamsetningar á þessu lághitasvæði er m.a. mýrlendi með tilheyrandi leðju og 
mýrarrauða en sérsstakt gróðurfar er á svæðinu sem vert er að gera gaum. 
Tenging við gönguleið  frá Hvalfirði að Húsafelli er gerð skýr og aðlaðandi. Upplýsingaskiltum með fróðleiksmolum sem 
tengjast svæðinu verður komið fyrir í framtíðinni en í fyrstu verða þau aðgengileg með QR kóða.  Sérstöku vistkerfi 
tunguskollakambs verður komið fyrir yfir safnþró og gufustútar munu sjá til þess að plöntunni verði gefin góð lífsskilyrði. 
Andi staðarins tengist óneitanlega þessari sérstöku friðuðu plöntu sem vex einungis við þær einstöku aðstæður sem hún 
býr við. Planteikning er í norður í skalanum 1:50 þar sem leitast er við að sýna tengingu við nærumhverfið. Snið og 
deiliteikningar eru teknar úr sama skala og er uppbyggingu meginhönnunar gerð ítarleg skil með því móti. 




