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Málefni: Stuðningur við gestastofu og samfélagsmiðstöð

Eldgosið í Geldingadölum naut gríðarmikillar athygli víða um heim. Fjallað var um gosið í net- 
fréttum, á bloggsíðum, samfélagsmiðlum, í prentmiðlum og ísjónvarpi. Nærri 680 þúsund 
manns höfðu deilt efni frá gosinu á samfélagsmiðlum frá því eldgosið í Geldingadölum hófst 19. 
mars 2021 og þar til því lauk hálfu ári síðar. Uppsafnaður fjöldi lestra/áhorfa í öllum tegundum 
miðla er yfir 175 milljarðar og auglýsingaverðmæti er áætlað vera rúmlega 49 milljarðar króna. 
Þetta kemur fram í tölum frá Cision-umfjöllunarvaktinni sem fylgdist með umfjöllun um ísland 
fyrir Islandsstofu. Eldgosin í Geldingadölum og Meradölum juku komu ferðamanna til landsins 
verulega og var svæðið mest sótti ferðamannastaður landsins árið 2021. Áhrifin hafa meðal 
annars komið fram sem mikill efnahagslegur ábati fyrir þjóðarbúið.

Líklega hefur ekkert sveitarfélag eða þéttbýli á landinu fengið í fangið annað eins óvænt og 
þungt verkefni og Grindavík síðustu misseri, nema ef vera skyldi Seyðisfjörður. Jarðhræringar og 
eldgos í nágrenni Grindavíkur hafa haft mikil áhrif í bæjarfélaginu, bæði á mannlíf og rekstur. 
Árlegur kostnaður við almannavarnir hjá Grindavík hefur nær tvöfaldast frá árabilinu 2017- 
2019, úr um 60 mkr. í tæplega 120 mkr. Ekki er þá meðtalinn umtalsverður vinnu- og 
umsýslukostnaður ýmissa stofnana og sviða bæjarins sem ekki er reikningsfærður undir lið 
almannavarna. Björgunarsveitin Þorbjörn í Grindavík hefurgegnt lykilhlutverki í þeim 
verkefnum sem lúta að vettvangi gosstöðvanna. Björgunarsveitin hefur notið stuðnings frá 
Grindavíkurbæ við að byggja við og bæta aðstöðu fyrir sveitina sem nauðsynleg er til að takast á 
við verkefni í framtíðinni.

Ekki lengur hægt aö líta á eldgosin í Geldingadölum og Meradölum sem tilfallandi atburði. 
Vísindasamfélagið er sammála um að nýtt eldgosatímabil sé hafið á Reykjanesi sem varað geti 
áratugum saman. Mikið gæti mætt á íbúum Grindavíkur, en áhrifin geta einnig orðiö mikil 
annars staðar á Reykjanesi, á höfuðborgarsvæöinu og víöar. Fram til þessa hefur 
Grindavíkurbær umfram önnur sveitarfélög boriö meginþungann af kostnaði og vinnu vegna 
eldgosanna í lögsögu sveitarfélagsins. Jafnframt hefur þurft aö endurskoöa allar 
viðbragðsáætlanir og treysta innviöi til að samfélagið sé í stakk búið til að mæta nýjum 
áskorunum. Brýnt er framvegis veröi lögð þung áhersla á að efla forvarnir, uppbyggingu og 
stuðning við íbúana og viðbragösaðila vegna mögulegra eldsumbrota í stað þess að bregöast 
þurfi viö aðstæöum þegar gos er hafið.
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Gestastofa og samfélagsmiðstöð í Kvikunni
í kjölfar umfjöllunar í ríkisstjórn var settur á fót starfshópur helstu hagaðila sem falið var að 
koma með tillögur um uppbyggingu eldgosasvæðisins í Geldingadölum til skemmri og lengri 
tíma. Að lokinni mikilli undirbúningsvinnu skilaði hópurinn ítarlegu minnisblaði dags. 30. apríl 
2021 til starfshóps til verndar innviðum vegna eldsumbrota á Reykjanesi, en starfshópnum var 
stýrt af ráðuneytisstjóra forsætisráöuneytisins. í minnisblaðinu segir m.a. að tekin hafi verið 
fyrstu skref viö undirbúningsvinnu viö aö kanna möguleika til aö setja upp gestastofu í Grindavík 
um eldvirkni á Reykjanesi með sérstaka áherslu á eldgosið í FagradaIsfjaIli. Enn fremur segir: 
„SHk gestastofa yrði mikilvægur hluti af heildrænni upplifun gesta á svæðinu. íþessu sambandi 
er horft til þess að nýta aðstöðu í Kvikunni sem er menningarhús Grindvíkinga í eigu 
bæjarfélagsins. Gagarín hefur verið að vinna að þróun og uppsetningu gestastofa jarðvangsins 
og er að vinna kostnaðarmat fyrir sýningu í Grindavík. ífylgiskjali er að finna kostnaðar- og 
tímaáætlun.

Sú áætlun sem að framan er getið gerir ráð fyrir að kostnaður við gestastofu í Grindavík nemi 
99,7 m.kr. Uppfærð kostnaöaráætlun Hönnunarstofunnar Gagarín nemur 106 m.kr. Er þá ekki 
meðtalinn sá kostnaður sem Grindavíkurbær mun bera af því að gera salarkynni í Kvikunni 
tilbúin til sýningarhalds. Framkvæma þarf umtalsverðar breytingar innanhúss, setja upp nýja 
móttöku, loftlýsingu, loftræstingu og fleira. Áætlun gerir ráð fyrir að slíkar framkvæmdir kosti 
um 35 m.kr. Brunabótamat fasteignarinnar er 371.250 þús.kr.

Á síöastliönum 20 mánuöum hefur gosið í tvígang í nágrenni Grindavíkur. Áformin um að nýta 
Kvikuna fyrir gestastofu hafa aö undanförnu þróast yfir í það að húsið verði einnig vettvangur 
sem samfélagsleg miöstöð. Reynslan hefur sýnt að það sé nauðsynlegt í þágu almannavarna að 
hafa sérstaka aðstöðu fyrir íbúa svæðisins á umbrotatímum. í Kvikunni hafa veriö haldnir 
fyrirlestrar og fundir vegna náttúruhamfara, fariö fram teymisvinna og veittar upplýsingar af 
hálfu sérfræðinga á sviði jarðfræði og mannvirkjagerðar. Enn fremur áfallahjálp og andlegur 
stuðningur þar sem sérstaklega var hugaö aö íbúum af erlendum uppruna. Þannig yröi Kvikan 
ekki einungis gestastofa og jarðeldasýning heldur einnig fjölþjóðleg og gagnvirk 
upplýsingamiðstöð og samfélagsþjónusta þegar og ef til þess kemur aö Grindvíkingar og aðrir 
íbúar á suövesturhluta landsins þurfi að leita í reynslubanka heimamanna.

Þess er vænst að ríkisvaldið komi með myndarlegum hætti aö stuðningi við framangreinda 
gestastofu og samfélagsmiöstöð í Kvikunni. Fjárfesting vegna verkefnisins er í stórum dráttum 
áætluð þessi:

Samtals

/ þús.kr.
Uppsetning gestastofu
Framkvæmdir innanhúss

106,000
35,000

Andvirði fasteignarinnar 371,000

512,000



Hér með er óskað eftir 100.000.000 kr. stuðningi við ofangreind verkefni, sem jafngildir nærri 
kostnaði við uppsetningu gestastofu í Kvikunni. Annar framkvæmdakostnaður verður á hendi 
Grindavíkurbæjar.


