
ENGLANDSLAUG
Lundareykjadal

Frá fyrstu tíð hafa Íslendingar notað jarðvarma
landsins til böðunar og talið er að Íslendingar hafi 
almennt verið syndir, þó að sundkunnátta hafi eitthvað dvínað þegar fram liðu 
aldir.
Á bænum Englandi í Lundarreykjadal var sundkennsla á 
fyrri hluta síðustu aldar í laug sem hlaðin var upp í heitum læk sem rennur í 
Tunguá. Pétur Georg Guðmundssons skrifar 1936: 
“það mun hafa verið vorið 1891, átti þá 
heima á Englandi, að ég fór að fikta við að hlaða úr hnausum stíflu í lækinn 
sem rennur úr Englandshver rétt fyrir ofan bakka Tunguár og safna volgu vatni í 
poll. Í félagi við nokkra pilta á líku reki, umbætti ég þetta verk nokkru síðar 
í því skyni að mynda þarna sundlaug. Mestan þátt í þessu tóku þeir Ingólfur 
Lárusson á Reykjum og Friðrik 
Björnsson, Þverfelli, en einnig fleiri. Gerðum við þarna myndarlegan poll allt 
að 2 m. á dýpt þar sem dýpst var”.
Mun þetta verk hafa verið fullgert vorið 1892.  
Sundkennsla þar lagðist af  þegar byggð var sundlaug í Brautartungu á miðri 
öldinni en Englandslaug var haldið við fram á sjötta áratuginn.
Ný laug skal vera byggð upp og halda skal í sögu 
laugarinnar með efnisvali og hleðslu. 
Laugin á að halda upprunalegu flæði sínu frá 
Englandshver. 

ÓBREYTT ÁSTANDÓBREYTT ÁSTAND
Gengur á auðlindir

Landið mun láta á sjá
Ferðaþjónusta veik á þessu landsvæði
Svæði heldur áfram að vera óþekkt

Á BESTA VEGÁ BESTA VEG
Fjármagn fæst í verkefnið

Viðhald og umhirða á svæðinu
Uppbygging 

Ferðaþjónusta sterk
Atvinna á svæðinu 

Fróðleikur um svæðið eykst

Á VERSTA VEGÁ VERSTA VEG
Aukinn ágangur ferðafólks

Takmarkað fjármagn
Grunnþjónusta takmörkuð 

Lítil þekking
Virkjun á svæðinu 
Engin atvinna
Niðurnísla

Svæðið fellur í gleymsku



PÉTURSSKÝLI

Pétursskýli er kynlaust og opið svæði þar sem gestir og gangandi 
geta komið að og haft fataskipti áður en þeir lauga sig. 
Skýlið er byggt til minningar um Pétur Georg Guðmundsson sem hlóð 
Pétursvirkið sjálft, barnungur fyrir um hundrað og þrjátíu árum. 
Virkið stendur enn og þykir afar haganlega hlaðið, ekki síst í 
ljósi þess að hleðslumaðurinn hefur aðeins verið um tíu ára gamall. 
Grjótið var heldur ekki allt við hendina og ljóst að hluti þess 
hefur verið fluttur nokkurn veg.
Pétursskýlið er byggt úr grjóthleðslu, svipuðum stíl og Pétursvirkið 
sjálft og harðvið sem er látinn veðrast með tíð og tíma. Mikil 
áhersla er lögð á að efni sé veðurþolið og viðhaldslítið.
Með þessum sameinast klefinn náttúru og umhverfi og myndar þar með 
eina hlýlega heild.  

EFNISVAL Á SVÆÐINU

GRAS
OG
LYNG

GRJÓTHLEÐSLA VÖLUSTEINAR HARÐVIÐUR

ENGLANDSLAUG

BORGARBRAUT GÖNGULEIÐ Á 
VESTURLANDI

Við Englandslaug

           



INGÓLFUR
Lítil laug sem 

tekur við vatninu 
úr Englandshver. 

PÉTURSSKÝLI
Opinn klefi fyrir 

almenning. 

ENGLANDSLAUG
Stór laug sem 
upphaflega var 
hlaðin 1880. 

TIMBURPALLUR
sem liggur meðfram 

lauginni.

MALARSTÍGUR
Lagður malarstígur 
frá bílastæði og 

að
laugunum.

STÓRI PÉTUR
Brú úr kortan-
stáli lögð yfir 
hitaveiturör. Vað  
yfir ánna verður 

óþarfi

HITAVEITURSKÚR 
þjónustuskúr fyrir 
sveitarfélagið.

Englandslaug er staðsett við 
Uxahryggjaveg í Lundareykjadal á 
vesturlandi í um 160m yfir 
sjávarmáli. 
Laugin er volg laug sem fær vatn 
sitt úr náttúrulegri uppsprettu af 
heitu vatn úr Englandshver sem er 
staðsettur vestan megin við laugi-
na. 
Samspil náttúrunnar, forms 
laugarinnar og skýlisins kalla fram 
afslappandi upplifun. Náttúran, 
umhverfið og verndun 
sögunnar er í forgrunni. 
Greitt aðgengi er fyrir flesta  til 
þess að koma og njóta 
staðarins. Lágmarks jarðrask á að 
eiga sér stað á svæðinu. 
Englandslaug á sinn sess í 
íslandssögunni, spinnast inn í 
margar 
gönguleiðir, dagleiðir, styttri 
og lengri leiðir. Einnig er hún 
einungis í rúmlega klukkustunda 
fjarlægð frá Reykjavík og er því 
kjörinn staður fyrir ferðamenn, 
íslenska sem og erlenda til þess að 
skoða svæðið. Stórt bílaplan verður 
staðsettn í 180m fjarlægð frá
 lauginni sem auðveldar gestum að 
upplifa kraftinn frá móður 
náttúru og baða sig í heitri 
 auginni á blíðviðrisdögum og njóta 
fjalladýrðarinnar í óspilltri 
náttúrunni. 

Englandslaug

Ingólfslaug

Pétursskýli

Stuðlabergshellur

Affalssvatn rennur í 
Tunguá

Malarstígur 
frá bílaplani

Brú yfir Tunguá

Plan fyrir 
hitaveituskúr

Hitaveituskúr

Stígur frá bílaplani

Bílaplan fyrir smábíla 
og rútur

180M 
gangur frá bílastæði 

að Englandslaug

Völusteinar í botni laugar

Göngupallur úr harðvið

Affallsrör úr laug

Undistöður

Hleðsla

Hlaðinn veggklæðning sem
líkist Pétursvirki

Timburstaurarveggur

Harðviðargólf

stoð

Stoð fyrir 
timburvegg

Steptur veggur að innan
+
Steypustyrktarjárn

Möguleikar á snögum, 
bekkjum
og yfirbyggingu
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PLAN MYND AF SVÆÐINU

Uxahryggjavegur


