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Yfirlýsing 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér, þar sem ég hef unnið að 

gagnasöfnun og úrvinnslu þeirra gagna sjálf með aðstoð leiðbeinenda minna. Ritgerðin hefur 

hvorki að hluta til né í heild sinni verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

 

 

Reykjavík, 2. desember 2013 

 

 

________________________________ 

Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir 
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Ágrip 
 

Hellisheiði er einstakt svæði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins þar sem orkuöflun og 

heitavatnsframleiðsla fer fram. Svæðið er í dag þó nokkuð nýtt til útivistar af fjölmörgum og 

ólíkum hópum notenda. Markmið verkefnisins er að leggja fram skipulagstillögu að 

lokafrágangi á svæðinu í anda vistheimtar, svo úr verði aðlaðandi svæði með fjölþætt 

notagildi. Einnig verður fjallað um hvernig hægt sé að skapa aðstæður á svæðinu til fræðslu 

og menntunar án þess að ganga frekar á landið sjálft. Kynntar verða fyrri rannsóknir sem 

horft var til við gerð þessa verkefnis og má þar helst nefna greiningar sem voru mjög 

mikilvægar í undirbúningsvinnunni fyrir sjálfa skipulagstillöguna. Skoðuð eru sérkenni 

svæðisins, hvað það hefur upp á að bjóða, hvað þarf að bæta og hvaða framtíðarmöguleika 

það hefur. Að því loknu er skipulagstillaga að svæðinu lögð fram þar sem áhersla er lögð á 

vistheimt, fjölbreytta útivistarmöguleika og nýtingu svæðisins til útikennslu og fræðslu án 

þess að gengið sé á viðkvæman gróður og náttúru.  

 

Lykilorð: Hellisheiði, vistheimt, útikennsla, útivist og skipulagstillaga.  
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Abstract 
 

Hellisheiði, a remarkable area near the capital city of Iceland, Reykjavík, is the site of a large 

Geothermal Power Plant. The area is currently  used for outdoor activities by many different 

groups of people. The goal of this project is a planning proposal for the final design of the 

area with emphasis on ecological restoration, resulting in an attractive area with many 

options for use. It also addresses how to make conditions for outdoor education without 

further disrupting the environment. Previous studies are discussed, in particular those which 

had major impact on the final design. The identifying features of the area were analysed in 

view of what it has to offer, what has to be improved and what its future opportunities and 

possibilities are. The resulting new planning proposal for the area emphasizes ecological 

restoration as well as various outdoor activities, using the area for outdoor education 

without damaging the sensitive nature and flora which is prevalent in the region. 

 

Keywords: Hellisheiði Geothermal Power Plant, ecological restoration, outdoor education, 

outdoor activities and planning proposal. 
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1. Inngangur 

Hellisheiði er einstakt svæði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins þar sem jarðvarmavirkjun er 

staðsett. Þar fer fram framleiðsla á rafmagni og heitu vatni sem ætlað er fyrir 

höfuðborgarsvæðið og nærsvæði þess (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). Hellisheiði er mikið nýtt 

til fjölbreyttrar útivistar allt árið um kring af mörgum og ólíkum notendum (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2006). 

Með ört vaxandi byggð á höfuðborgarsvæðinu þar sem nú búa rúmlega 200.000 manns 

(Hagstofa Íslands, 2013) hopar útivist oftar en ekki fyrir annarri landnotkun og færist sífellt 

fjær byggðinni. Hellisheiði hentar vel sem framtíðarstaðsetning fyrir útivistarsvæði 

höfuðborgarbúa með tilliti til nálægðar hennar við byggð og tilkomu góðra samgangna. Huga 

þarf að markvissri uppbyggingu og gerð skipulags á svæðinu svo útkoman verði sem best. 

Svæðið hentar einnig einkar vel til útikennslu (Lund, 1990) og ferðaþjónustu sökum 

staðsetningar og alls þess sem það hefur upp á að bjóða (Gísli Gíslason & Yngvi Þór Loftsson, 

1997).  

Tilgangur verkefnisins er að skipuleggja aðlaðandi svæði með fjölþætt notagildi, með áherslu 

á vistheimt í lokafrágangi á umhverfi Hellisheiðarvirkjunar. Sett er fram skipulagstillaga fyrir 

svæðið sem tekur tillit til aðstæðna og umhverfisins og byggir hún á niðurstöðum 

greiningarvinnu. Þar er reynt eftir fremsta megni að draga fram kosti svæðisins en bæta úr 

veikleikum þess. Sérstaklega þarf að hafa í huga hverjir eru hagsmunaaðilar þar sem 

markmiðið er að koma til móts við sem flesta hópa samfélagsins.  

Hlutur vistfræði innan landslagshönnunar og skipulags hefur ekki verið mikill hingað til, en 

viðhorfið er að breytast, sem má til dæmis sjá í bók landlagsarkitektsins Travis Beck, sem 

tengir saman hugmyndafræði vistfræði og hönnun og stjórnun sjálfbærs landlags (Beck, 

2013). Ekki hafa verið unnið sambærilegt verkefni hérlendis þar sem þessi viðfangsefni eru 

öll sameinuð, en meira er um hönnunardæmi líkt og Bláa lónið og Jarðböðin við Mývatn þar 

sem sameinuð er jarðhitanýting og ferðaþjónusta (Bláa Lónið, á,á.; Jarðböðin við Mývatn, 

á,á.). Erlendis er einnig meira um sambærileg hönnunardæmi en þar má helst nefna 

Landschaftspark í Dusburg í Þýskalandi þar sem gömlu iðnaðarsvæði var breytt í opinn 

almenningsgarð með fjölbreyttri landnotkun (Landschaftspark, á.á.). Auk Hoover dam 

stíflunnar í Nevada í Bandaríkjunum, þar sem er ein af stærstu vatnsaflsvirkjunum heims, en 
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þar fer einnig fram öflug ferðaþjónusta, fræðsla og útivist á svæðinu umhverfis virkjunina og 

lónið (Hoover Dam, á.á.).  

1.1. Markmið 

Markmið verkefnisins er að setja fram skipulagstillögu að aðlaðandi svæði  þar sem 

orkunýting, fræðsla, ferðaþjónusta og útivist er samtvinnuð með vistheimt að leiðarljósi. 

Umferð um svæðið á að taka tillit til viðkvæms gróðurs og náttúru sem einkennir það.  

1.2. Rannsóknarspurningar 

 Er hægt að gera svæðið meira aðlaðandi? 

 Er hægt að samþætta orkunýtingu, náttúrufar, útivist, fræðslu/kennslu og 

ferðaþjónustu á svæðinu? 

 Hvernig er best að ganga frá svæðinu að raski loknu? 

2. Staða þekkingar 

2.1. Landslagsgreiningar og rannsóknir 

Engin sambærileg verkefni hafa verið unnin hérlendis með það að markmiði að samþætta í 

skipulagstillögu eftirfarandi fimm þætti; náttúrufar, orkunýtingu, ferðamennsku, útikennslu 

og útivist. En dr. Sigríður Kristjánsdóttir vann áþekkt verkefni árið 1994, þar sem hún skoðaði 

útivistarsvæðið í Heiðmörk, hvað það hefur upp á að bjóða og hvernig megi nýta það til 

útivistar. Útkoman var hugmynd um fræðslustíga um svæðið (Sigríður Kristjánsdóttir, 1994). 

Sólveig Helga Jóhannsdóttir og Drífa Gústafsdóttir (2011) unnu mastersverkefni um 

Vatnsmýrina í Reykjavík þar sem fjallað er um vistvænt skipulag fyrir Vatnsmýrina og tekið á 

þáttum eins og fuglum og fuglafriðlandinu. Þar er einnig komið inn á hugtakið útikennslu og 

tengingu svæðisins og eiginleika þess við fræðslu og kennslu með áherslu á sjálfbæra þróun 

(Drífa Gústafsdóttir, 2011; Sólveig Helga Jóhannsdóttir, 2011).  Þetta eru bæði hliðstæð 

verkefni en þó með öðrum áherslum.  
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Landlagsgreiningar í upphafi skipulagsvinnu eru mjög mikilvægar. Hægt er að velja úr margs 

konar tegundum greininga, allt eftir því hvers konar svæði er verið að vinna með t.d. sögu-, 

rýmis-, svæðis-, gæða- og staðarvalsgreiningu (Stahlschmidt, 2001). 

Rýmisgreining er einkum mikilvæg og talar Kevin Lynch (1960) um að skoða þurfi þá þætti í 

umhverfinu sem geta haft áhrif á komandi hönnunarvinnu. Greiningin fellst svo í því að 

flokka og skilgreina eindir í umhverfinu sjálfu. Fimm megináhrifaþættirnir eru: 

 Leiðir: Umferðaræðar, t.d. stígar, gönguleiðir og vegir. 

 Punktar: Þungamiðjupunktar þar sem fólk hittist/safnast saman/mætist, staðir þar sem 

hlutirnir gerast. 

 Jaðrar: Skýr mörk á milli svæða sem mynda ákveðinn kant eða skörp sjónræn skil. 

 Svæði: Svæði sem hafa sín ákveðnu einkenni/svipmót. 

 Kennileiti: Hlutir sem hjálpa fólki að átta sig á umhverfinu og að rata um svæðið (Lynch, 

1960). 

Andi staðar eða „genus loci“ er forn rómverskt hugtak sem segir til um eðli eða kjarna staðar, 

eða það sem gefur honum líf (Nordberg-Schulz, 1976). Rómverjarnir upplifðu umhverfi sitt 

sem samansafn af eiginleikum og um leið ákveðinn persónuleiki eða andi sem hefur bæði 

líkamleg og sálræn áhrif  á okkur mannfólkið. Andi staðar hefur í gegnum aldirnar verið 

innblástur m.a. rithöfunda og listamenn. Simon Bell (2004) skilgreinir anda staðar sem 

hugtak sem vísar til þeirra sérkenna eða gæða sem staðurinn hefur fram að færa og nefnir 

hve mikilvægt það sé að halda í áhrifamikinn staðaranda sé hann fyrir hendi. Því skuli varast 

að raska honum við breytingar og frekar reyna að styrkja hann og laða fram allt það góða 

sem staðurinn hefur fram að færa (Bell, 2004). Aðferðir Kevin Lynch (1960) í greiningu á 

umhverfinu nýtast vel til að finna út hver andi staðarins er. 

Nauðsynlegt er að spyrja spurninga eins og fyrir hvern er svæðið/skipulagið, hverju á það að 

skila til notenda og hvaða vandamál eigi að leysa (Lynch & Hack, 1984). Til að geta áttað sig 

betur á því er gott að nota greiningu á styrkleikum, veikleikum, ógnunum og tækifærum 

(SVÓT), en aðferðin byggir á því að greinandinn hafi öðlast þekkingu á svæðinu sem greina 

skal (Bell, 1997) og nýtist hún vel til að sjá út eiginleika tiltekins landsvæðis (Humphrey, 

2000-2011). SVÓT-greining er greinandi aðferð sem notuð er til að finna og flokka innri og 

ytri áhrifaþætti á ákveðnum vettvangi í þessu tilfelli á ákveðnu svæði, en getur líka átt við 
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fyrirtæki, stofnanir, svæði eða borgir, útkoman á að hjálpa manni að einblína á styrkleikana, 

lágmarka veikleika og nýta tækifærin sem bjóðast sem best (European Commission, 2007). 

Margvíslegar rannsóknir og úttektir hafa farið fram á athugunarsvæðinu undanfarin ár, 

sérstaklega í tengslum við gerð Hellisheiðarvirkjunar og umhverfismatsins vegna 

framkvæmdanna (VGK, 2003). Þær rannsóknir snúast m.a. um gróðurfar, fornleifar, veðurfar, 

vatnafar, dýralíf, jarðfræði, jarðefnafræði, gildi landlagsins, uppgræðslu- og endurheimtar-

aðferðir, útivist, ferðaþjónustu og fleira.                                     

Árið 2003 kom út greinargerð um áhrif jarðvarmavirkjunar á Hellisheiði á útivist og 

ferðaþjónustu (Rögnvaldur Guðmundsson, 2003). Þar kom fram að ekki yrði um veruleg 

neikvæð áhrif á útivist og ferðaþjónustu að ræða, heldur myndi útivistarfólki fjölga á 

svæðinu. Samkvæmt könnun sem gerð var stunduðu um 18% Íslendinga á aldrinum 18-75 

ára einhverja útivist eða afþreyingu á Hellisheiði og Hengilssvæðinu, þar af  voru 24% íbúar 

höfuðborgarsvæðisins. Fróðlegt væri að framkvæma sambærilega könnun í dag til að sjá 

hvort útivistin og afþreyingin sem fer fram á svæðinu er sú sama og var áður en 

virkjanaframkvæmdir hófust. 

Rannsóknir á aðferðum við endurheimt staðargróðurs hafa verið gerðar á Hellisheiði þar sem 

rannsakað var hvernig standa megi að endurheimt í nágrenni við mannvirki m.a. svo hægt sé 

að fella þau betur að umhverfinu og þannig draga úr áhrifum framkvæmda á nærliggjandi 

búsvæði (Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011; Magnea Magnúsdóttir & Ása L. 

Aradóttir, 2011; Magnea Magnúsdóttir, 2013). Hér á eftir verður fjallað nánar um hugtökin 

vistheimt og útikennslu. 

2.2. Vistheimt 

Hugtakið vistheimt er íslensk þýðing á orðasambandinu ecological restoration og kom fyrst 

fram hérlendis árið 1988 (Ólafur Arnalds, 1988). Vistheimt er ferli sem miðar að bata 

vistkerfis sem hefur hnignað, skemmst eða eyðilagst og gengur út á það að örva náttúrulega 

ferla eða framvindu og endurreisa virkni vistkerfa með það markmið að útkoman verði 

heilbrigt og sjálfbært vistkerfi, sem hefur náð upp álíka virkni og tegundasamsetningu og var 

áður en rask/hnignun átti sér stað (SER & Policy Working Groop, 2004). Nú á dögum er sífellt 

minna til af villtri náttúru sem ekki hefur verið raskað af mannavöldum (Palmer, 2004; 

Millenium Ecosystem Assessment , 2005), það hefur orsakað röskun á starfsemi vistkerfa og 
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er vistheimt og endurreisn vistkerfaþjónustu nú talið með mikilvægustu viðfangsefnum 21. 

aldarinnar (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). Vistheimtin hefur sífellt meira gildi í 

þeirri stefnu að snúa við áhrifum hnignunar, en hún hefur fjölbreytt áhrif á bæði vistkerfi og 

samfélagið sjálft (Ása L. Aradóttir & Dagmar Hagen, 2013). Í félags- og efnahagslegu 

samhengi felst hugtakið einkum í aðgerðum sem stuðla að endurheimt náttúruauðlinda og 

ýmiss konar vistkerfaþjónustu (Clewell & J. Aronson, 2007).  

Þegar talað er um þjónustu vistkerfa eða starfsemi er átt við eftirfarandi fjóra flokka 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005):  

1) Lífsviðurværi; fæða, ferskvatn, viður og aðrar trefjar, eldsneyti og fleira.  

2) Viðhald; hringrásir næringarefna, jarðvegsmyndun, frumframleiðni og fleira. 

3) Varnir; flóðavarnir, verndun loftlags, vatnshreinsun og sjúkdómavarnir. 

4) Menning; möguleikinn á útivist, menntun, andlegri upplyftingu og öðrum aðlaðandi 

eiginleikum náttúrulegs umhverfis. 

Þar sem vistkerfi hefur raskast þarf að vinna að endurreisn þess til þess að það geti haldið 

áfram að sinna hlutverki sínu, því án virkra vistkerfa tapast mikilvægar hringrásir næringar-

efna og framleiðni jarðvegs (Umhverfisstofnun 2010; Millenium Ecosystem Assessment, 

2005). Ávinningur af vistheimtarverkefnum  getur verið margvíslegur og má þar nefna 

endurreisn líffræðilegrar fjölbreytni, stöðvun jarðvegseyðingar og annarrar landhnignunar, 

aukið þol vistkerfisins gegn áföllum og bættur vatnsbúskapur (Ása L. Aradóttir, 2009; Ása L. 

Aradóttir & Dagmar Hagen, 2013). Mikilvægt er að viðhalda virkum vistkerfum því ef virkni 

þeirra skerðist eða tapast getur verið mjög kostnaðarsamt að endurbyggja þau að nýju en því 

verr sem vistkerfið er farið þeim mun dýrari getur vistheimt þess orðið (SER & Policy Working 

Groop, 2004). Markmið einstakra vistheimtarverkefna geta verið mismunandi, bæði að 

endurgera fyrri virkni með sömu uppbyggingu en einnig að skapa nýtt vistkerfi með nýjum 

tegundum sem hafa sambærilega virkni og það vistkerfi sem var áður (Hobbs & Harris, 2001).   

Landlagsarkitektinn Travis Beck fjallar um í bók sinni frá 2013 að í dag séu áhrif mannanna á 

jörðinni sífellt að aukast og um leið manngert umhverfi því leikur landlagshönnun og 

stjórnun þess sífellt stærra hlutverk í lífi okkar og vistfræðileg þjónusta muni í framtíðinni 

aðeins koma frá varðveittu, endurheimtu, stýrðu eða hönnuðu landslagi. Til að viðhalda 

virkni vist-kerfanna og um leið lífsgæðum okkar verðum við að breyta hugsunarhætti 



6 
 

landlags-hönnunar(Beck, 2013). Uppgræðsla með fáum aðfluttum tegundum, auk 

takmarkaðrar þekkingar á vistfræði, minnkar hönnunarmöguleika og getur um leið skapað 

mikla hættu fyrir umhverfið (Simmons, Venhaus & Windhager, 2007). 

Með notkun gróðurs af svæðinu má draga verulega úr sjónrænum áhrifum frá röskuðum 

svæðum og um leið minnka viðhald til lengri tíma litið, en frá 2007 hafa staðið yfir 

margvíslegar tilraunir og rannsóknir á endurheimt staðargróðurs á framkvæmdarsvæði 

Hellisheiðarvirkjunar (Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 2011). Á svæðinu hefur 

verið lögð áhersla á að laga röskuð svæði á þann hátt að þau falli vel að nálægu umhverfi og 

einnig með því að stuðla að endurheimt staðargróðurs (Herdís Friðriksdóttir & Gunnar 

Hjartarson, 2011).                               

Dæmi um aðferðir sem nýtast við endurheimt staðargróðurs eru (byggt á; Ása L. Aradóttir & 

Járngerður Grétarsdóttir, 2011):   

 Söfnun og dreifing á fræslægju  

 Flutningur á gróðurtorfum  

 Nýting svarðlags  

 Sáning og gróðursetning mikilvægra staðartegunda  

 Sjálfgræðsla 

2.3. Útikennsla 

Þrátt fyrir að flest Norðurlöndin hafi verið nokkuð framarlega í þróun útikennslu er þessi 

kennslutæknin nokkuð ný af nálinni hérlendis, þó fari fjölgandi þeim skólum sem bjóða upp á 

slíkt (Sara Jóna Haraldsdóttir, 2010; Náttúruskóli Reykjavíkur, 2013). Hugtakið útikennsla 

hefur mikið verið rætt í skólakerfinu sem ný nálgun innan kennslufræðinnar en samkvæmt 

Lund (1990) á útikennsla að vera blanda af ævintýri og umhverfinu sem gefur okkur ákveðna 

upplifun og um leið reynslu. Útikennsla er gott verkfæri til að kenna okkur betur á tengsl 

okkar við náttúruna og ýmis hugtök innan hennar,  þar sem samband hins mannlega og 

náttúruauðlinda er sérstaklega tekið fyrir (Lund, 1990).  

Hægt er að nýta náttúruna og umhverfið til að vekja almenning og nemendur til auknar 

vitundar og auka reynslu þeirra með því að vera í umhverfinu sem unnið er með. Simon 

Priest talar um að með því að nota umhverfið sem kennslustofu sé verið að auka samband  
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einstaklinga og náttúru og þannig efla skynfærin og auka á umhverfisvitund (Priest, 1986). 

Sara Jóna Haraldsdóttir (2010) fjallar um hönnun útikennslusvæðis með tilliti til þarfa 

grunnskólabarna og kennara við útikennslu í lokaverkefni sínu (Sara Jóna Haraldsdóttir, 

2010). Náttúruskóli Reykjavíkur hefur staðið fyrir þróunarverkefni frá árinu 2005 í gerð 

útikennslustofa og því að efla útikennslu (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2013).  

Hægt væri að nýta umhverfi Hellisheiðarvirkjunar til útikennslu þar sem svæðið er stutt frá 

höfuðborgarsvæðinu auk annarra þéttbýlisstaða og þar fara saman sérstök náttúra, 

orkunýting og fjölbreyttir útivistarmöguleikar. Hægt að kynna fyrir fólki hvaðan orkan og 

heita vatnið kemur og um leið hægt að kynna það fyrir fjölbreyttum útivistar- og 

náttúruskoðunarmöguleikum.   
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3. Athugunarsvæðið 

3.1. Staðsetning 

Mynd 1. Hellisheiðarvirkjun. Afmörkun skipulagssvæðisins á Hellisheiði. Heimild: Samsýn 2013, 

loftmynd af kortavef ja.is, 2013. 
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Svæðið sem skipulagstillagan nær til er staðsett í norðurhluta sveitarfélagsins Ölfuss (mynd 

1), en framkvæmdasvæði virkjunarinnar er einnig í Grímsnes- og Grafningshreppi. 

Athugunarsvæðið afmarkast af þjóðvegi 1 um Orrustuhólshraun til suðurs, fjallaskálanum 

Þrym að austanverðu, upp undir Skarðsmýrafjall til norðurs ásamt Sleggjubeinsdal. 

3.2. Tengingar 

Hellisheiðarvirkjun er staðsett við Hringveg 1 (Suðurlandsveg). Allar helstu tengingar á 

athugunarsvæðinu má sjá á mynd 2. 

 

Mynd 2. Allar helstu tengingar skilgreindar á athugunarsvæðinu. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur, 

2013 og SKÞ, 2013. 
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3.3. Hellisheiðarvirkjun 

Hellisheiðarvirkjun er rekin af Orku Náttúrunnar sem er dótturfyrirtæki Orkuveitu 

Reykjavíkur og var gangsett haustið 2006 (Orka Náttúrunnar, 2014). Virkjunin nýtir 

jarðvarma á sunnanverðu Hengilssvæðinu til framleiðslu á rafmagni og heitu vatni. Uppsett 

afl virkjunarinnar er 303 MW í rafmagni og 133 MW í varmaafli en virkjunin er stærsta 

jarðvarmavirkjun heims. Raforkan frá Hellisheiðarvirkjun fer í gegnum tengivirki Landsnets á 

220 KV spennu inn á háspennulínur, sem liggja um sjálft virkjanasvæðið (Landsnet, á.á.). Leið 

heita vatnsins frá virkjuninni er 16 km löng og liggur um land Ölfuss, Mosfellsbæjar og 

Reykjavíkur að geymum Orkuveitunnar á Reynisvatnsheiði. Jarðvarmi úr um það bil 40 

borholum er nýttur til framleiðslu á rafmagni í Hellisheiðarvirkjun (Orkuveita Reykjavíkur, 

á.á.) 

Mynd 3. Hellisheiðarvirkjun, stöðvarhús 

virkjunarinnar. Ljósmynd: Gunnar Svanberg. 

Mynd 4. Hellisheiðarvirkjun, séð framan á 

stöðvarhús virkjunarinnar. Ljósmynd: Rafn 

Sigurðsson.  

Jarðhitasýning er í Hellisheiðarvirkjun (mynd 3 og 4) þar sem hægt er að kynna sér jarðhita-

nýtingu Orku Náttúrunnar og skoða virkjunina sjálfa. Meðal sýningaratriða eru upplýsingar 

um jarðhitanýtingu á Íslandi á margmiðlunarformi, vinnsluferlið sjálft, frá borunum til 

fullbúinnar afurðar, jarðfræði , jarðskjálftar og sérþekking Íslendinga á sviði jarðvarma 

(Orkusýn, á.á.).   
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3.4. Útivistarsvæði 

Hellisheiði nýtist sem útivistarsvæði allan ársins hring og hefur fram að færa allt það helsta í 

íslenskri náttúru: áhugavert landslag, jarðhita, hvera- og gígasvæði, fjölbreytt gróðurfar, ár 

og stöðuvötn. Allt eru þetta þættir sem gefa svæðinu fjölbreytta útivistarmöguleika og eru 

þetta þeir sömu þættir og ferða- og útivistafólk fer langan veg til að finna á hálendi Íslands 

(Gísli Gíslason & Yngvi Þór Loftsson, 1997). Á svæðinu er net merktra gönguleiða í mörgum 

styrkleikaflokkum (mynd 5), upplýsingaskilti og gönguskálar. Fjölbreyttir hópar nýta svæðið 

til útivistar, t.d. göngufólk, hjólreiðafólk, mótorkrossfólk, hestamenn, snjósleðamenn, 

jeppafólk og fleiri (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006). Svæðið býður upp á nýtingarmöguleika 

allt árið um kring (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Gönguleiðakort af Hengilsvæðinu. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur, 2002.  
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4. Gögn og aðferðir 

4.1. Vinnuferill 

Eftirfarandi þættir voru skoðaðir (sjá einnig mynd 6):  

- Samfélagslegir; saga, fornleifar, landnotkun, fræðsla/útikennsla, kennileiti, 

sjónlínur, útsýni, umferð, notendur og hagsmunaaðilar, styrkleika-, veikleika-, 

tækifæra- og ógnanagreining (SVÓT), andi staðar og vernduð svæði.   

- Náttúran; veður, vatnafar, gróður, dýralíf, jarðfræði, landslag, hæðarlega 

- Hagkerfi; rafmagnsframleiðsla, heitavatnsframleiðsla, raflínur og ferðaþjónusta. 

Mikið af gögnum sem nýtt voru í greiningarvinnunni voru fengin úr skýrslum og 

umhverfismati sem unnið var vegna gerð Hellisheiðarvirkjunar. Einnig var stuðst mikið við 

verkefni Sigríðar Kristjánsdóttur um Heiðmörk (1994) og þeirra Ásu L. Aradóttur og 

Járngerðar Grétarsdóttur um vistheimt (2011).  Fjöldi vettvangsferða var farinn um svæðið, á 

tímabilinu maí 2012 til loka ágúst 2013 til að ná fram mismunandi árstíðum og mismunandi 

tíma dags. Með því móti var hægt fá fjölbreyttar upplýsingar og mynd af heilsársnotkun 

svæðisins. Myndir voru teknar, umferð um svæðið og notendur skráðir niður og talað við 

hina ýmsu aðila sem tengjast svæðinu á einn eða annan hátt, m.a. starfsfólk Orkuveitu 

Reykjavíkur, starfsfólk Orkusýnar, verktaka sem vinna á svæðinu og ferðaþjónustuaðila.  

Með því að ferðast mikið um svæðið var gott að sjá hvaða leiðir voru farnar og hverjir voru 

notendurnir ásamt öðrum punktum. Farið var um allt svæðið til að átta sig á staðháttum og 

vinna ýmsar greiningar eins: landlagsgreiningu, rýmisgreiningu, greiningu á notendum og 

hagsmunaaðilum, styrkleika, veikleika, tækifæra og ógnanagreining, greiningu á anda staðar 

og fleiri. Einnig voru farnar aðrar sérferðir um svæðið, þá í fylgd með leiðbeinandanum dr. 

Sigríði Kristjánsdóttur, með erlendum gestakennurum: Emanuel Giannotti, Giambattista 

Zaccariotto og Sybrandt Tjallingii og fleirum. Landgræðslustjóri Orkuveitunnar, Magnea 

Magnúsdóttir, var ötul við að fara með höfundi í vettvangsferðir, ásamt því að kynna höfund 

fyrir hinum ýmsu landgræðslu-, vistheimtar- og endurheimtaraðferðum og þeim rannsóknum 

sem fram fara á Hellisheiði.  
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Mynd 6. Vinnuferill. Skipurit verkefnisins. Byggt að hluta til á verkefnum Yngva Þórs Loftssonar, 

1988 & Sigríðar Kristjánsdóttur, 1994.  

 

 Skilgreining á 

viðfangsefninu 

Gagnasöfnun og greiningar 

Gögn 

Fyrri rannsóknir; innlendar og 

erlendar 

Vettvangskannanir 

Notendur, gróður, ljósmyndir 

Loftmyndir, kortagögn 

 

Náttúran: 

Náttúrufar 

Veður 

Vatnafar 

Gróður 

Dýralíf 

Jarðfræði 

Landslag 

Samfélag: 

Saga 

Fornleifar 

Tengingar 

Útivist 

Fræðsla 

Kennileiti 

Sjónlínur 

Útsýni 

Hagkerfi: 

Rafmagnsframleiðsla 

Heitavatnsframleiðsla 

Raflínur 

Ferðaþjónusta 

Fræðsla/útikennsla 

Forsendur 

Markmið  

Hugmyndafræði 

Niðurstöður greininga 

Skipulagstillaga 
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Að þessu loknu var farið í að setja upp kortagrunn til að setja fram greiningarnar fyrir svæðið, 

hugmyndavinnuna og síðar skipulagstillöguna. Kortagrunnur af athugunarsvæðinu var 

fenginn hjá Orkuveitu Reykjavíkur úr Luksjá OR (Orkuveita Reykjavíkur, 2012) og niðurstöður 

greininganna voru í flestum tilfellum settar fram á kortagrunninn sem unninn var ásamt 

viðeigandi skýringartexta. Loftmyndir og kortagrunnur voru svo að mestu unnin í 

landupplýsingaforritinu ArcMap 10/ ArcGis og síðar í Adobe forritinu Photoshop. Upplýsingar 

og kort með aðal- og deiliskipulagi voru fengin frá sveitafélaginu Ölfusi og vindrósir og 

veðurfarsgögn voru fengin frá Veðurstofu Íslands. Ljósmyndir voru fengnar úr ýmsum áttum, 

m.a. úr myndabanka Orkuveitunnar, úr bókum og tímaritum, frá Arnari Þór Egilssyni, 

Magneu Magnúsdóttur og höfundi. Allar myndasamsetningar eru unnar af höfundi.  
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5. Greiningar   

Í þessum kafla verið fjallað um athugunarsvæðið og greindar helstu forsendur þess 

manngerða og náttúru.  

5.1. Manngerðar forsendur - Saga 

Allt frá landnámi um 870 fram yfir 1900 voru engin sýnileg ummerki um mannanna verk á 

Hellisheiði nema gamla þjóðleiðin (sjá mynd 7) og vörðurnar meðfram henni. Elsta varðan 

sem mönnum var kunnugt um var hin krosshlaðna Biskupsvarða frá árinu 1703 og stóð 

hún fram á 19. öld. Þegar Hellukofinn (sem sjá má á mynd 8) var reistur um 1830 var 

grjótið úr Biskupsvörðunni notað í hann (Skúli Helgason, 1959). 

Mynd 7. Gamla þjóðleiðin um Hellisheiði sker athugunarsvæðið sjálft. Heimild: Samsýn 2013, af 

kortavef ja.is & SKÞ, 2013.  

Í tímaritinu Blanda birtist greinin Saga Kolviðarhóls eftir Þorstein Bjarnason frá Háholti og þar 

er lýsing á legu þjóðleiðarinnar á Hellisheiði: 

Hinn forni vegur milli Ölfuss og Mosfellssveitar lá af Kambabrún, austan við Hurðarásinn, 

sjónhending á skarðið við norðaustur enda Reykjafells, lá vegurinn þar niður af Hellisheiði um 

Hellisskarð, yfir Bolavelli, 1) vestur með Húsmúla, niður með norðurbrún svínahrauns, hjá 

Lyklafelli, og var þá komið í byggð hjá Elliðakoti (Helliskoti) og Vilborgarkoti (nú eyðijörð) í 

Mosfellssveit. Leiðarvísir var mjög lítilfjörlegur á þessum langa fjallvegi, smávörður voru með 

veginum yfir Hellisheiði, sem fóru á kaf í fyrstu snjóalögum. Í ekkert hús var að venda, nema 

smákofa, er var í Svínahraunstöglum, sem ganga út á Norðurvelli. Kofi þessi var illræmdur fyrir 
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draugagang, og mynduðust hinar fáránlegustu sögur um kofa þennan manna á milli. Heyrði ég í 

ungdæmi mínu haft eftir grobbnum karli, sem náttaði sig í kofa þessum, að hann sagðist hafa 

verið í áflogum við draugsa alla nóttina. „Hafði ég hann stundum undir, þó slapp hann alltaf úr 

höndum mér, af því að hvergi var eiginlega hægt að festa hendur á honum“ 

1) Í örnefnaskrá frá því um 1700 í Þjóðskjalasafninu er Hellisskarð nefnt Nautaskarð, Bolavellir 

nefndir Hvannavellir. Bolavellir áfastir við Norðurvelli. – Óvíst hvar. 

(Þorsteinn Bjarnason, 1936, 362) 

 

Mynd 8. Hellukofinn á Hellisheiði. Ljósmynd: Jónas Hafsteinsson. 

Hellukofinn (mynd 8) er boghlaðið sæluhús, að þvermáli 1,85 m, 2 m hátt og rúmar 4-5 

manns (Gamla gatan á Hellisheiði, 1980; Gestur Guðfinnsson, 1967) og er friðaður 

samkvæmt aldursákvæði 1. janúar 1990 (Þjóðminjalög nr. 88/1989). Séra Jón 

Matthíasson segir í  sóknarlýsingu Arnarbælisþinga að yfir hundrað vörður hafi verið á 

Hellisheiði árið 1840 (Skúli Helgason, 1959) og ætla má að fjöldi varðanna segi til um hve 

óörugg og erfið leiðin var þá.  
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Mynd 9. Djúp för í klöppinni á Hellisheiði eftir 

hrossaumferð, austan megin  við Reykjafell oft 

kallað Hellurnar. Ljósmynd: Arnar Þór Egilsson, 

2006. 

Mynd 10. Hættulegt var að ferðast um 

Hellisheiðina enda fórust margir á leið sinni 

um þennan veg. Reynt var að tryggja öryggi 

vegfarenda með vörðum Ljósmynd:  Arnar Þór 

Egilsson, 2006. 

Ummerki eftir ferðir fólks um fornu leiðina yfir heiðina sjást enn í dag þar sem enn í dag 

standa vörður uppi og förin í hrauninu sjást en þau eru allt að 20 cm djúp (myndir 9 og 10).           

„Ofan í stálhart hraunið hafa á liðnum öldum járnslegnir hesthófar markað götuna svo djúpt, að 

víða mælist hún manni meira en ökkladjúp eða allt að 20 sm“ (Skúli Helgason, 1959, 9).   

Nafnið Kolviðarhóll er tilkomið vegna bardaga Búa Andríðssonar og Kolfinns á Vatni 

(Elliðavatni) sem felldu hugi til sömu konunnar. Bardaginn endar með því að Búi drap Kolfinn 

eða Kolvið eins og hann var kallaður og heygði hann á Kolviðarhóli (Kjalnesinga saga, 2007).   

Í bókinni Saga Kolviðarhóls eftir Skúla Helgason (1959) er fjallað um sögu svæðisins, en fyrir 

tíma sæluhúsanna á Hellisheiði var mjög hættulegt að ferðast um heiðina og því aðeins farið 

ef veður og færð var góð og fóru menn að lágmarki 2-3 saman. Fyrsta sæluhúsið við 

Kolviðarhól var reist árið 1844 (sjá mynd 11) og hýsti það 24 menn og 16 laus hross. 
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Mynd 11. Teiknuð mynd eftir gamalli ljósmynd af fyrsta sæluhúsinu á Kolviðarhóli. Heimild: Skúli 

Helgason, 1959.  

Skömmu fyrir aldamótin 1900 hélt tæknibylting nútímans innreið sína á heiðina og var þá 

ruddur 10 feta breiður, upphlaðinn, framræstur og vagnfær vegur en sá vegur var  jafnframt 

fyrsti bílvegurinn yfir Hellisheiðina. Árið 1929 byggir Sigurður Daníelsson stór og mikil hús á 

Kolviðarhóli sem sjá má á mynd 12. Húsin á Kolviðarhóli voru rifin og jöfnuð við jörðu árið 

1977 og lauk þar með hlutverki margra alda björgunar- og áningarstaðar í sögu Íslendinga. Á 

Kolviðarhóli var rekið sæluhús eða gistihús fyrir ferðamenn á árunum 1844 -1952.  

Mynd 12. Kolviðarhóll um 1930. Heimild: Skúli Helgason, 1959.  
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Enn í dag stendur grafreiturinn sem stóð sunnan við bæinn auk  túngarðsins sem var um 

bæinn sjálfan. Gamla leiðin lá upp Hellisskarð en vegna brattans í skarðinu var þjóðvegurinn 

færður vestur fyrir Reykjafell 1972. Þar má enn sjá vegstæðið austan við núverandi veg í 

Skíðaskálabrekkunni (Efla verkfræðistofa, 2009).  

Þegar kom fram á 20. öld hófu Reykvíkingar að horfa til Kolviðarhóls og nágrennis til skíða-

iðkunar og Íþróttafélag Reykjavíkur kaupir Kolviðarhól árið 1938 (Skúli Helgason, 1959). 

Fyrstu skíðamannvirkin risu við Skíðaskálann í Hveradölum og síðar í Sleggjubeinsskarði og 

Hamragili (myndir 13 og 14). Eftir að stórvirkar vinnuvélar tóku að flytjast til landsins um 

miðja síðustu öld urðu mannvirkin stærri og meiri og raskið sem þeim fylgdi að sama skapi 

meira. Um 1970 var núverandi veglína þjóðvegar lögð yfir Hellisheiði (Efla verkfræðistofa, 

2009) og skömmu áður reis þar háspennulína sem nefnd hefur verið Búrfellslína 1. Í síðari tíð 

hafa bæst við fleiri háspennulínur, m.a. Búrfellslínur 2 og 3 (Aðalskipulag sveitarfélagins 

Ölfuss 2010-2022). 

 

 

Auk mannvirkjagerðar hefur svæðið verið nýtt til efnisnáms. Gjallnám úr hraungígum á 

Hellisheiði hófst skömmu fyrir 1960 og stóð fram undir síðustu aldamót. Með þeirri vinnslu 

var yngstu gígaröðinni á heiðinni stórlega raskað. Um 1970 var töluvert magn af hraunkarga 

tekið ofan af yngstu hraununum á heiðinni, bæði í Skíðaskálabrekkunni og í Orrustuhóls-

Mynd 13. Skíðastökkpallur ÍR við Búastein ofan 

Kolviðarhóls. Heimild: Ágúst Ásgeirsson, 2007.  

Mynd 14. Hamragil eftir vígslu skálans 1962. Heimild: Ágúst 

Ásgeirsson, 2007. 
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hrauni og notað við lagningu núverandi þjóðvegar (Efla verkfræðistofa, 2009). Í október 1955 

keypti Hitaveita Reykjavíkur Kolviðarhól af ÍR (Gísli Gíslason & Yngvi Þór Loftsson, 1997). Í 

tengslum við gerð Hellisheiðarvirkjunar sem gangsett var árið 2006 hafa verið lagðir slóðar, 

byggðir vegir og mannvirki, lagðar lagnir, boraðar jarðhitaholur, gerð bor- og lagerplön, 

grafnar út  námur o.s.frv. (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.).  

Á mynd 15 sem tekin var af Hellisheiðarvirkjun, stöðvarhúsinu og nærumhverfi hennar í 

ágúst 2012 má sjá að umtalsvert rask hefur fylgt virkjuninni í formi vega, slóða, gufulagna, 

mannvirkja, lagerplana, borplana, borholna og fleira. Helsta raskið í næsta nágrenni 

virkjunarinnar hefur verið merkt inná myndina með gulum hringjum. Ofangreind saga af 

framkvæmdum á Hellisheiði sýnir í hnotskurn þau miklu þróun sem orðið hefur í umsvifum 

mannsins í náttúrunni. Fyrir hundrað árum leit heiðin nánast eins út og um landnám, rúmum 

1000 árum fyrr. En með auknum framkvæmdum á svæðinu eykst þörfin á fyrirhyggju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Loftmynd af Hellisheiðarvirkjun í ágúst 2012. Rask í næsta nágrenni virkjunarinnar merkt 

með gulu. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur, 2012.  
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5.2. Fornleifar 

Fornleifastofnun Íslands skráði fornleifar á afrétti Ölfusshrepps árið 1998 (Orri Vésteinson, 

1998) og í tengslum við rannsóknarboranir og virkjanaframkvæmdir á Hellisheiði kannaði 

stofnunin fornleifar á virkjunarsvæðinu (Orri Vésteinsson, 2001, Adolf Friðriksson & Uggi 

Ævarsson, 2003).  

Svæðið sem skráð var árin 1997-1998 liggur allt hærra en þau svæði þar sem hægt hefur 

verið að stunda hefðbundinn búskap og telst hluti af hálendi Íslands. Helstu nytjar af svæðinu 

hafa verið sumarbeit búfjár, þá einkum sauðfjár og nautgripa, en það eru not sem yfirleitt 

skilja ekki eftir sig miklar fornleifar. Það sem gerir hins vegar Hengilssvæðið mjög óvenjulegt 

er að mjög miklar minjar eftir sumarbeit er að finna á svæðinu og enn fleiri tengdar 

samgöngum. Margar af fjölförnustu þjóðleiðum landsins liggja um svæðið, sem útskýrir hve 

margar sögur eru til af atburðum sem gerst hafa á svæðinu sem og fjöldinn allur af 

þjóðsögustöðum sem eru skráðir þar. Ein af helstu þjóðleiðunum sem liggja um svæðið er 

leiðin „Milli hrauns og hlíðar“ sem liggur upp Hellisskarðið undir Skarðsmýrafjalli yfir 

Hengladalsá og austur í Fremstadal. Auk þess lá hinn forni þjóðvegur milli Árnessýslu og 

Mosfellssveitar úr Ölfusi upp Kamba, af Kambabrún vestur Hellisheiði og svo um Hellisskarð 

við Kolviðarhól og þaðan um Bolavelli og vestur meðfram Húsmúla. Gamli þjóðvegurinn sker 

þannig núverandi og stór hluti af gömlu leiðinni er enn varðaður og þar má enn sjá för í 

jörðinni um hraunklappirnar eins og getið er um í kafla 5.1. Því er um mjög sérstakt 

hálendissvæði að ræða þar sem saman fara óvenjumiklar forminjar og mikil umferð manna 

um svæðið.  

Hellukofinn, rásirnar á Hellisheiðinni og vörðurnar á hinni fornu leið eru á meðal friðlýstra 

minja á svæðinu. 

5.3. Mannvirki og önnur landnotkun 

Hellisheiðarvirkjun, mannvirki og rask er mjög áberandi á athugunarsvæðinu. Þó er svæðið 

einnig nýtt til sauðfjárbeitar og útivistar.  

 

 



22 
 

5.3.1. Hellisheiðarvirkjun  

Samkvæmt aðalskipulagi Sveitarfélagins Ölfuss 2010-2022 er virkjunarsvæðið á Hellisheiði 

skilgreint sem iðnaðarsvæði til jarðhitavinnslu og nú er í gildi 5.útgáfa deiluskipulags fyrir 

Hellisheiðarvirkjun og nærumhverfi (Landslag, 2013). Borholurnar eru um það bil 40 sem 

nýttar eru til framleiðslu á rafmagni í Hellisheiðarvirkjun (Orkuveita Reykjavíkur, á.á.). 

Staðsetningu þeirra má sjá á mynd 16, þar sem borholurnar eru merktar með rauðum 

stjörnum. Töluvert rask hefur hlotist af virkjanaframkvæmdum, vegagerð og efnisnámi á 

svæðinu. Nokkrar námur eru einnig á svæðinu, bæði frágengnar og opnar. Með vegagerð 

hefur einnig verið greitt fyrir aðgengi ferðamanna að svæðinu sem eykur umferð um svæðið 

(Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns, 2005; Verkfræðistofa Guðmundar og Kristjáns, 

2006; Árni Bragason & Eva Yngvadóttir, 2009).  

Mynd 16. Staðsetning mannvirkja er tengjast Hellisheiðarvirkjun og borholur á svæðinu. Heimild: 

Orkuveita Reykjavíkur, 2013 & SKÞ, 2013. 
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5.3.2. Skíðaskálinn og íþróttahreyfingar 

Um árabil voru tvö íþróttafélög, Víkingur og ÍR, með aðstöðu á Hengilssvæðinu fyrir 

skíðaiðkun en sú starfsemi er nú flutt annað (Víkingur, á.á.). Ferðafélög og Skátahreyfingin 

hafa um árabil nýtt svæðið til útivistar- og gönguiðkunar og eru nokkrir skálar á svæðinu sem 

risið hafa á þeirra vegum; í Innstadal, austan í Stóra-Skarðsmýrafjalli ofan Skarðsmýrar, við 

Þrengsli austan dalsins, við Dalaskarðshnjúk á Ölkelduhálsi og við mynni Engjadals.                    

Í Skíðaskálanum í Hveradölum er veitingasala (Skíðaskálinn í Hveradölum, á.á.). 

5.3.3. Háspennulínur 

Um svæðið liggja háspennulínur frá virkjununum á Suðurlandi. Sogslína 2 liggur frá 

Sogsvirkjun að höfuðborgarsvæðinu, Búrfellslína 2 frá Búrfellsvirkjun að Geitahálsi og 

Búrfellslína 3A frá Búrfellsvirkjun til höfuðborgasvæðisins.  Einnig liggur ljósleiðari Símans 

þvert í gegnum framkvæmdasvæði Hellisheiðarvirkjunar. Endurvarpsstöð og 

jarðskjálftamælir eru staðsett á Stóra- Skarðsmýrafjalli (Aðalskipulag sveitarfélagsins Ölfuss 

2010-2022).  

5.3.4. Jarðhitasýning  

Fyrirtækið Orkusýn er með jarðhitasýningu í hluta stöðvarhússins á Hellisheiði, þar sem 

sjónum er beint að sjálfbærri jarðhitanýtingu. Þar er hægt að sjá glæsilega margmiðlunar-

sýningu um virkjun jarðhitans á Hengilssvæðinu, jarðfræðina og sérþekkingu Íslendinga á 

sviði jarðvarma (Orkusýn, á.á.). Verið er að vinna að breytingum á sýningunni í samstarfi við 

Orkuveitu Reykjavíkur og á þar að taka inn heitavatnsframleiðsluna sem hingað til hefur 

vantað inn í sýningarefnið (Auður Björg Sigurjónsdóttir, Orkusýn, munnleg heimild , 2013). Á 

hverju ári koma um 40-50 þúsund manns á sýningu Orkusýnar og fer fjöldinn sífellt vaxandi 

(Auður Björg Sigurjónsdóttir, Orkusýn, tölvupóstur og munnleg heimild, 2013). Á mynd 17 

má sjá dreifingu gestaheimsókna hjá Orkuveitunni 2009, bæði á Nesjavöllum og á Hellisheiði. 

Um 66% gestanna eru erlendir, þar af eru flestir frá Bretlandi. Aðrir fjölmennir hópar eru 

Norðmenn, Danir, Bandaríkjamenn, Þjóðverjar og Svíar. Sem dæmi komu árið 2008 fólk frá 

alls 73 mismunandi þjóðum og öllum heimsálfum nema Suðurskautinu (Gestaskýrsla OR 

2008-2009, óbirt) 
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Mynd 17. Meðalfjöldi gesta eftir dögum 2009. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur, óbirt. 

5.4. Umferð 

Töluverð umferð er um Suðurlandsveg sem liggur um Hellisheiði og árið 2010 fóru alls 

2.410.825 bílar um heiðina eða að meðaltali 6.605 bílar á sólarhring (Samgöngunefnd SASS 

2011), en sjá má þróun umferðar frá árinu 200-2010 á mynd 18. Í umræðunni er að tvöfalda 

Suðurlandsveg alveg frá Hólmsá ofan Reykjavíkur og að Hveragerði til að auka 

umferðaröryggi, lækka slysatíðni og tryggja greiðari umferð um Suðurlandsveg (Línuhönnun 

Verkfræðistofa, 2008). Um athugunarsvæðið fara einnig göngufólk, hestar og hestamenn, 

óheimil utanvegaaksturs jeppa, torfæruhjól og snjósleðar (Árni Bragason & Eva Yngvadóttir, 

2009). Önnur umferð um svæðið er um göngustíga, reiðleiðir og aðra vegi og slóða á 

svæðinu. Gamla þjóðleiðin sem lá á milli Reykjavíkur og austur fyrir fjall er enn í dag nýtt og 

þá sérstaklega sem göngu- og reiðleið. Mikil umferð er um gömlu leiðina á vorin þegar 

hestaeigendur á höfuðborgarsvæðinu fara í svokallaða sleppitúra, þar sem hrossin eru rekin í 

stórum hópum á leið til sumarhaganna. Einnig er hluti gömlu leiðarinnar auk annarra nýrri 

leiða nýtt til hestaferða um Hengilsvæðið (Gísli Gíslason & Yngvi Þór Loftsson, 1997). 
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Mynd 18. Umferðartalning á árunum 2000-2010, Hellisheiði merkt með rauðum lit. Heimild: 

Samgöngunefnd SASS, 2011. 

Mikið er um vinnuvegi og slóða á svæðinu en ekki er nægilega greinilegt hvort vegfarendur 

megi fara um þá eða ekki. Göngu- og reiðleiðir eru að einhverju leiti aðskildar frá  akvegum, 

en eitthvað er um að það sé samnýtt með ökutækjum. Samkvæmt aðalskipulagi 

sveitafélagsins Ölfuss 2010-2022 er ætlunin að þétta net göngu- og reiðleiða um svæðið 

(Aðalskipulag sveitafélagsins Ölfuss, 2010- 2022). Samkvæmt upplýsingum frá starfsfólki 

Orkusýnar eru þessar fjölbreyttu leiðir um svæðið ekki nægilega vel nýttar í dag. Þar gætu 

spilað inní lélegar merkingar, vegvísun og fjöldi slóða sem rugla ferðamenn og útivistar- og 

göngufólk (munnleg heimild: Auður Björg Sigurjónsdóttir, 2013).  
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5.5. Notendur og hagsmunaaðilar 

Notendur svæðisins eru margvíslegir eins og sést í töflu 1 sem er byggð á fjölmörgum 

vettvangsferðum sem höfundur fór á svæðið þar sem skráðir voru notendur svæðisins, auk 

upplýsinga frá starfsmönnum Orkuveitunnar og Orkusýnar. 

Mynd 19. Fjölskylda í hjólreiðaferð um efra svæðið, leið þeirra liggur um veginn „milli hrauns og 

hlíðar“. Ljósmynd: Magnea Magnúsdóttir, 2012. 

Hengilssvæðið og nágrenni nýtur vaxandi vinsælda meðal ferða- og útivistarfólks.  Fjöldi 

innlendra ferðaskipuleggjenda nýtir svæðið í jeppaferðir, gönguferðir, vélsleðaferðir, 

hestaferðir og annarskonar afþreyingu sem er sífellt að aukast. Niðurstöður kannana á 

vegum Rannsókna og ráðgjafar ferðaþjónustunnar benda til þess að árið 2006 hafi um 23-28 

þúsund ferðamenn farið  í skipulagðar ferðir um Hengilssvæðið og nágrenni þess, þar af eru 

um 95% erlendir ferðamenn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2006). Í könnun sem  Rögnvaldur 

Guðmundsson gerði árið 2006 á meðal útivistarfólk á Hellisheiði og upplandi Hafnarfjarðar 

þar sem 165 manns tóku þátt, voru flestir að koma á svæðið í styttri gönguferðir samferða 

bíltúrum en einnig margir í lengri gönguferðir á eigin vegum (mynd 20). 
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Tafla 1. Notendur og hagsmunaaðilar athugunarsvæðisins, byggt á vettvangsferðum höfundar um 

svæðið sumrin 2012-2013.  

- Orkuveita Reykjavíkur, nýtir jarðvarma til heitavatns og raforku framleiðslu. 

- Orkusýn, er með sýningu í stöðvarhúsi Orkuveitu Reykjavíkur um nýtingu jarðvarma, 

jarðskjálftavirkni og fleira. 

- Skíðaskálinn í Hveradölum, veitingaþjónusta.  

- Göngufólk, nýtir gönguleiðir um svæðið. 

- Ljósmyndarar, bæði gróður/náttúrumyndir og norðurljósamyndir. 

- Hjólreiðafólk, nýtir hjólreiðastíga/akvegi  á svæðinu. 

- Mótorkross/ endurohjól, nýta reiðleiðir og hjólreiðastíga/akvegi á svæðinu. 

- Snjósleðafólk, fer um svæðið á veturna. 

- Jeppafólk, fer mikið leiðir sem ekki eru skilgreindar sem vegir á svæðinu heldur sem göngu-, 

hjólreiða- og reiðleiðir. Til dæmis er mikið farin svokölluð þúsundvatnaleið og leiðin „milli 

hrauns og hlíðar“ sem í aðalskipulagi eru ekki skilgreindar sem akvegir. 

- Hestamenn, fara á ákveðnum tímabilum þá oftast frá lok apríl fram í byrjun júní í svokallaða 

„sleppitúra“ af höfuðborgarsvæðinu og austur fyrir fjall. 

- Ferðaþjónustufyrirtæki, skiptast í nokkra megin flokka: 

 Hópferðabifreiðar: Koma ýmist að Orkusýn eða fara gömlu leiðina um Hellisskarð. 

 Jeppar: Sumir fara að Orkusýn en fara aðallega gömlu leiðirnar á svæðinu sem eru ekki 

skilgreindar sem akvegir. 

 Hestaleiga/ferðir: Eldhestar úr Hveragerði fara mikið um svæðið með ferðamenn, helst er 

farið um Hellisskarðið, leiðin „milli hrauns og hlíðar“ og þaðan í átt að Hveragerði. 

 

Fast á eftir gönguferðum og bíltúrum komu mótorhjólaferðir og jeppaferðir. Könnun 

Rögnvaldar Guðmundssonar skráði enga hjólreiðamenn á Hellisheiði, en í þeim 

vettvangsferðum sem höfundur fór í (2012-2013) var þónokkur umferð hjólreiðamanna um 

svæðið eins og sjá má á mynd 19. Meirihluti þeirra sem heimsækja svæðið voru konur í elsta 

aldursflokknum eða >50 ára.  En nokkuð misskipt var eftir því hvaða útivist/afþreyingu var 

um að ræða hvort meira væri um konur/karla og á hvaða aldri fólkið væri (Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2006). 
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Mynd 20. Útivist og afþreying sem stunduð er á Hellisheiði og í Hafnarfirði 2006. Heimild: Rögnvaldur 

Guðmundsson, 2006.  
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5.6. Skiltanotkun 

Mörg mismunandi hönnunarþemu eru á þeim skiltum sem finnast á Hellisheiði (mynd 20).  

 

Mynd 21. Skiltamál og járngirðing um borholu á Hellisheiði 2012. Dæmin eru númeruð á 

yfirlitsmyndinni fyrir miðju svo hægt sé að átta sig á staðsetningu þeirra. Ljósmyndir og kort SKÞ, 

2013.  

Bannskilti eru víða um Hellisheiðina, sem tilkynna vegfaranda að hann sé kominn inn á lokað 

vinnusvæði og óviðkomandi sé bannaður aðgangur. Þetta gerir umferð um svæðið ógreiða 

og vegfarendur upplifa sig óvelkomna og óörugga. Einnig er eitthvað um það að skiltin séu 

staðsett á röngum stöðum, eða þannig að fólk hefur ekki greiðan aðgang að þeim, á mynd 21 

má sjá nokkur dæmi um gerð og staðsetningu skilta á athugunarsvæðinu. Einnig eru tvö 
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upplýsingaskilti sem standa úti í móa norðvestan við Hellisskarðið, en að þeim liggur enginn 

vegur eins og sjá má á myndum 22 og 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Vegurinn um Hellisskarðið, skiltin tvö á vinstri hönd (merkt með gulu). Ljósmynd: SKÞ, 2013.   

Mynd 23. Upplýsingaskiltin tvö við Hellisskarðið, enginn vegur liggur að þeim. Ljósmynd: SKÞ, 2013.  

Lagt er til að hafa samrænda hönnun og uppsetningu á skiltum á svæðinu svo vegfarendur 

átti sig á að um upplýsingaskilti um svæðið eða eitthvað annað fróðlegt sé um að ræða. 

Einnig þarf aðgengið að skiltunum að vera gott en eitthvað er um það að upplýsingaskilti og 

gönguleiðir séu fyrir innan umferðarbannskilti, og þar er óljóst fyrir vegfarendur hvort halda 

megi áfram eða snúa verði við.  
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5.7. Andi staðar 

Samkvæmt aðferðafræði þeirra Simon Bell (2004), Nordberg-Schulz (1976) og Kevin Lynch 

(1960) var gerð athugun á anda staðar eða „genus loci“ .                       

Í vettvangsferðunum sem farnar voru 2012-2013 um svæðið var niðurstaðan sú að andi 

svæðisins væri einkum tvenns konar, annars vegar náttúru sem svipar mikið til annarra 

hálendissvæða Íslands og hins vegar orkunýtingu jarðvarmans/iðnaðarsvæði (sjá mynd 24). 

Mynd 24. Skipting svæðisins í orkunýtingu/iðnað (merkt blátt), leiðir um svæðið og náttúru. Heimild: 

Orkuveita Reykjavíkur, 2013 & SKÞ, 2013.                    

Ferðaþjónusta er tengd báðum þessum öndum, Orkusýn er tengd jarðvarmanýtingu og t.d. 

Eldhestar, skipulagðar gönguferðir og jeppaferðir tengdar náttúrunni og útsýninu.              

Hægt er að flokka svæðið frekar niður í eftirfarandi staðaranda : 

- Náttúran, nánast ósnortin að ásýnd. 

- Náttúrulegt umhverfi með inngripum, s.s. göngustígar, vegslóðar og fleira. 

- Borholur og svæðið umhverfis þær. 
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- Gufu- og hitaveitur, pípur sem liggja frá borholum að stöðvarhúsi og frá 

stöðvarhúsi til Reykjavíkur. 

- Virkjunin sjálf, stöðvarhúsin og önnur mannvirki. 

 

Mynd 25. Dæmi er lýsa staðaranda hins græna á svæðinu, náttúrunnar. Ljósmyndir frá: 

flickrhivemind.net & ferlir.is.  

Á svæðinu er margt af því helsta sem prýðir íslenska náttúru; hraunið, steinarnir, mosinn, 

mólendið, fjöllin, hlíðarnar, ár/lækir, stöðuvötn sem gefur vísbendingu um hví Hellisheiði 

gæti nýst vel sem útivistarsvæði allt árið um kring. Fjölbreytt og áhugavert landslag og 

gróðurfar er á svæðinu, eitthvað sem útivistarfólk og náttúruunnendur fara gjarnan langan 

veg til að finna (Gísli Gíslason & Yngvi Þór Loftsson, 1997).    

Miklar andstæður má þó sjá á Hellisheiði þar sem orkunýting/iðnaður er í annars lítið 

snortinni náttúru. Helstu ummerki þess eru: virkjunin sjálf (stöðvarhús og önnur mannvirki), 

kæliturnar, gufu- og hitaveitupípur, borplön, borholur, hljóðdeyfar, lagerplön og raflínur.  

Dæmi um orkunýtinguna og iðnaðinn má sjá á mynd 26. 
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Mynd 26. Dæmi er lýsa staðaranda orkunýtingarinnar/iðnaðarins á svæðinu. Ljósmyndir efri röð frá 

vinstri: Gunnar Svanberg, Einar Gunnlaugsson, neðri röð frá vinstri: Sigfús Már Pétursson, Landsnet, 

e.d. & Rafn Sigurðsson.   

5.8. Vernduð svæði 

Á Hellisheiði njóta hraun, eldvörp og jarðhitasvæði verndar samkvæmt lögum um 

náttúruvernd. Fornminjar sem eru eldri en einnar aldar gamlar eru friðaðar samkvæmt 

þjóðminjalögum. Gamla þjóðleiðin yfir Hellisheiði ásamt vörðunum er friðuð og óheimilt að 

hrófla við henni. Hluti Hengilssvæðisins er á náttúruminjaskrá vegna stórbrotins landslags og 

fjölbreytni að jarðfræðilegri gerð (Umhverfisstofnun, á.á.). Þetta er vatnasvið Grænadals, 

Reykjadals og Hengladala ásamt Maradal og Engjadal norðan Húsmúla. Að sunnanverðu 

liggja mörk náttúruminjasvæðisins um Skarðsmýrafjall, Orrustuhól og Hengladalsá að Varmá 

(Náttúruverndarráð, 1996). Einnig liggja mörk vatnsverndarsvæðisins inná 

athugunarsvæðinu, staðsetningu svæðanna má sjá á mynd 27. 
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Mynd 27. Vernduð svæði á athugunarsvæðinu; vatnsverndarsvæðin merkt með bláu og eru austan og 

vestan við virkjunarsvæðið. Appelsínugulu þekjurnar sýna svæðin sem teljast til; friðlýstra fornminja, 

hverfisverndar, náttúruverndarsvæðis og menningarminja. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur, 2013 & 

SKÞ, 2013. 

5.9.  Náttúrufarslegar forsendur - Náttúrufar 

Hellisheiði liggur í miðju gosbelti Reykjanesskagans. Í gosbeltunum eru yngstu jarðmyndanir 

landsins og þar renna hraun að jafnaði með nokkur þúsund ára millibili. Síðast runnu hraun á 

Hellisheiði fyrir um 2.000 árum en móbergsfjöllin sem rísa upp yfir hraunið eru eldri og 

hlóðust upp í eldgosum þegar svæðið var hulið jökli á síðasta jökulskeiði (Sigurður Kristinsson 

& Kristján Sæmundsson, 1996).  Gróðurþekja er víða rýr, auk þess sem jarðvegur er þunnur, 

enda heiðin í tæplega 400 m hæð yfir sjó (Rannveig Thoroddsen, 2002; Guðmundur 

Guðjónsson o.fl., 2005). Sjálf Hellisheiðarvirkjun liggur í 250 m.y.s. og svæðið milli hrauns og 

hlíðar í 400 m.y.s. og fjöllin í kring eru mörg hver há, eins og t.d. Húsmúli sem er í  616 m.y.s. 

(Landmælingar Íslands, á.á.). Svæðið er því afar viðkvæmt og á það jafnt við um hraunin og 

hina lifandi náttúru.  
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5.9.1. Veður 

Veðurstofa Íslands hefur rekið sjálfvirkar veðurstöðvar í Hellisskarði og á Ölkelduhálsi síðan 

2001. Í  Hellisskarði (370 m.y.s.) er mælt hiti, rakastig, vindhraði, vindátt og úrkoma með 

safnmæli. Samantekt á niðurstöðum veðurmælinganna 2001-2002 (Þórður Arason & Torfi 

Karl Antonsson, 2003) sýnir að meðaltali er 2,6°C lægra hitastig á Hellisheiði en í Reykjavík. 

Meðalhiti á Hellisheiði 2010-2011 var 2,9°C og 2,8°C 2012 (Veðurstofa Íslands, óbirt gögn).   

Á Hellisheiði eru NA- og V-áttir ríkjandi og ekki er marktækur munur á sumri og vetri hvað 

það varðar. Úrkoman var að jafnaði minnst á vorin og snemma á sumrin en mest á veturna 

(Þórður Arason & Torfi Karl Antonsson, 2003). Árið 2011 var meðalársúrkoman 2163 mm og 

árið 2012 var hún 2068 mm (Veðurstofa Íslands, óbirt gögn). 

 

Mynd 28. Vindrós fyrir Hellisskarð 2002-2012. Heimild: Veðurstofa Íslands, 2013 óbirt gögn.  
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Mynd 29. Meðalvindhraði vindátta, 2002-2012. Heimild: Veðurstofa Íslands, 2013 óbirt gögn.  

5.9.2. Vatnafar 

Á vestanverðu Hengilsvæðinu eru stöðugar lindir og lækir einungis þar sem jarðlögin eru svo 

ummynduð að þau halda vatni. Að öðru leyti sígur allt vatn í jörð eða rennur í stuttan tíma í 

leysingum (Sigurður Kristinsson & Kristján Sæmundsson, 1996). 

Verkfræðistofan Vatnaskil (2006) hefur fundið út að grunnvatnsstraumar á Hengilssvæðinu 

sýna að fjallakeðjan Hengill - Stóra Reykjafell – Stórimeitill - Litlimeitill skiptir svæðinu frá 

suðvestri til norðausturs eins og sjá má á mynd 30. En vegna jarðhitaummyndunar eru 

bergmyndanirnar í þessum fjöllum mjög þéttar. Á austurhluta Hellisheiðarinnar falla vötn til 

suðausturs niður til Ölfuss. Á vestursvæðinu er um flóknara vatnafar að ræða en það 

einkennist af „grunnvatnshásléttu“ vestan við Hengilinn. Þar er vatnsborðið í um 172 m.y.s á 

um 15 km² svæði. Þaðan falla grunnvatnsstraumar til vesturs á vatnasvið Elliðaáa, til 

norðausturs til Þingvallavatns og til suðvesturs undir fjöllin austan við Bláfjöll til sjávar í 

Selvogi (Verkfræðistofan Vatnaskil, 2003; Gestur Gíslason, 2003). Árið 2005 voru ný lög sett 

um vatnsvernd Þingvallavatns og vatnasvið þess (Lög um verndun Þingvallavatns og 

vatnasvið þess nr. 85/2005).  En vatnasvið Grænadals, Reykjadals og Hengladala er innan 

þess hluta Hengilssvæðisins sem er á náttúruminjaskrá (752,  Náttúruverndarráð, 1996).  
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Mynd 30. Grunnvatnsstraumar samkvæmt endurbættu hermilíkani Vatnaskila, athugunarsvæðið 

merkt með gulum hring. Heimild: Vatnaskil, 2006.  

5.9.3. Gróður 

Mosaþemba er víðáttumesta og algengasta gróðurlendið ásamt smárunnum og grösum á 

virkjanasvæðinu á Hellisheiði, þar á eftir kom graslendi og eitthvað var um stærri og minni 

votlendissvæði (Guðmundur Guðjónsson, Kristbjörn Egilsson & Kristinn Haukur Skarphéðins-

son, 2005). Jarðhitagróður og annar gróður sem nýtur góðs af jarðhita fannst í Miðdal, 

Fremstadal og á Ölkelduhálsi og þar af voru nokkrar plöntur sjaldgæfar, gróðurfar 

Skarðsmýrafjalls einkennist af melum og mosagróðri (Rannveig Thoroddsen, 2002). 

Gróðurþekjan er víða rýr, sérstaklega í ofanverðum fjallshlíðum og fjallstoppum og í 

hraunjöðrum (Rannveig Thoroddsen, 2002; Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2005).           

Samtals hafa fundist um 150 mosategundir á Hellisheiði en hraungambri og melagambri eru 

algengustu tegundirnar (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2005).  
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5.9.4. Dýralíf 

Fuglalíf á Hengli og Hellisheiði er svipað hvað varðar varptegundir og útbreiðslu og gengur og 

gerist í svipuðum gróðurlendum hérlendis (Arnþór Garðarsson, 2002). Í Hellisskarði og við 

Kolviðarhól hafa alls verið skráðar 15-17 tegundir varpfugla og þar af voru nokkrar sem 

virtust vera staðbundnar við Kolviðarhól og nágrenni hans, einkum við Draugatjörn. Við 

Hellisskarð hefur hrafn verið að verpa, en hann er á válista. Vitað er um eitt fálkasetur á 

svæði Reykjadals og Ölkelduháls en þar er aðeins minni tegundafjölbreytni eða um 10-12 

tegundir varpfugla (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2005). Smádýralíf var samkvæmt 

niðurstöðum kannana allfjölbreytt og verndargildi rannsakaðra svæða var mest í 

Sleggjubeinsskarði (Iris Hansen & Jón S. Ólafsson, 2002). En þegar að smádýralífið í 

vötnunum var skoðað kom í ljós að þar var svipuð tegundasamsetning botndýra og finnst 

víða annarsstaðar hérlendis (Jón S. Ólafsson & Gísli Már Gíslason, 2002).   Í þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á hitakærum örverum í hverum á Hellisheiði og á Hengilssvæðinu kom 

í ljós að lífríki flestra þeirra er fábreytt (Sólveig K. Pétursdóttir o.fl., 1998, Tryggvi Þórðarson 

& Sólveig K. Pétursdóttir, 2002).                                                                               

Afréttur fyrir Ölfuss, Grímsnes- og Grafningshrepp, Þingvallasveit, Mosfellsdal og fjárborgir í 

Reykjavík  liggur að svæðinu og þar gengur sauðfé á beit yfir sumartímann, hluti 

virkjunarsvæðisins er inni á afréttinum.  Samkvæmt Halldóri Guðmundssyni á Nautaflötum í 

Ölfusi ganga tæplega 1400 ær frá Ölfusi ásamt lömbum á afréttinum á hverju sumri, en þær 

halda sig einkum í nágrenni Hellisheiðarvirkjunar (sjá mynd 31). Sauðfé sem gengur á 

afréttinum hefur þó farið ört 

fækkandi á síðustu áratugum 

og örfáar kindur úr 

Þingvallasveit, Mosfellsdal og 

Fjárborgum í Reykjavík koma í 

réttina á Hellisheiði um 

haustið (Halldór 

Guðmundsson, bóndi á 

Nautaflötum, munnleg 

heimild, 22.apríl 2013). 

Mynd 31. Kindur á Hellisheiði. Ljósmynd: Hildur Ingvarsdóttir. 



39 
 

Mynd 32. Jarðfræðikort af athugunarsvæðinu á Hellisheiði. Gulur hringur afmarkar stöðvarhús 

Hellisheiðarvirkjunar. Heimild: VGK, 2003. 

 

5.9.5. Jarðfræði 
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Tvær megineldstöðvar eru á háhitasvæðinu í Hengli, Hveragerðiseldstöðin er útdauð og 

sundurgrafin en hin sem nær yfir Hengil og Hrómundartind er virk og skiptist niður í tvær 

gosreinar eða eldstöðvarkerfi (Sigurður Kristinsson & Kristján Sæmundsson, 1996). 

Eldstöðvarkerfið skiptist svo í þrennt, vestast er Hengilskerfið sem tengist eldstöðvarkerfi 

Hengilsins en inni á því kerfi eru bæði vinnslusvæði Hellisheiðar og Nesjavalla sem er yngst 

og virkast af þeim.  Austan við Hengilskerfið kemur Ölkelduhálssvæðið sem tengist 

Hrómundartindseldstöðinni, suðaustasti hluti háhitasvæðisins tengist svo 

Hveragerðiseldstöðinni, sjá mynd 33 (Sigurður Kristinsson & Kristján Sæmundsson, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 33. Eldstöðvakerfi Reykjanesskaga, Hengilskerfið lengst til hægri, athugunarsvæðið merkt með 

gulum hring. Heimild: Aðalskipulag sveitarfélagsins Ölfuss 2010-2022.  

Frá ísaldarlokum fyrir 11.000 árum eru þrjú þekkt eldgos í Hengilskerfinu sem einkenna 

umhverfi svæðisins (Kristján Sæmundsson, 2003). Gosin voru fyrir 2.000, 5.800 og 10.000 

árum, en einnig urðu umbrot á Hengilssvæðinu árið 1789, þá gliðnaði og seig spilda á 

sprungubeltinu sem liggur yfir Dyrafjöll og Hestvík og þaðan norður yfir Þingvallavatn milli 

Almannagjár og Hrafnagjár um 1-2 metra (Kristján Sæmundsson, 1995a, 1995b og 2003). 
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Þar sem gróin þurrlendissvæði eru á Hellisheiði er brúnjörð (Brown Andosol) eins og víða á 

Íslandi (Ólafur Arnalds & Hlynur Óskarsson, 2009). Upplýsingar um jarðlög neðan yfirborðs á 

Hengilsvæðinu eru að mestu fengnar úr borholum, en þar er aðallega um að ræða móberg 

og hraunlög. Móberg sem myndaðist við eldgos undir jökli er ríkjandi.  

Rannsóknir Knúts Árnasonar og Ingvars Þórs Magnússonar (2001) sýndu að á Hengli og 

Hellisheiði er mikið jarðhitakerfi sem er að öllum líkindum meira og minna samfellt frá 

dölunum norðan Hveragerðis, yfir um Tjarnarhnjúk og Bitru, Henglafjöll og áfram langt 

norðvestur undir Mosfellsheiði en talið er að varmagjafi jarðhitakerfisins séu innskot tengd 

AV-lægum brotum sunnar. 

Sigurður Þ. Ragnarsson og Sigurrós Friðriksdóttir unnu m.a. árið 1992 nákvæma lýsingu á 

öllum jarðhitastöðunum á rannsóknarsvæðinu. Til að hægt sé að fylgjast nákvæmlega með 

brennisteinsvetni er það mælt um það bil mánaðarlega á virkjunarsvæðunum á Nesjavöllum 

og á Hellisheiði (Grétar Ívarsson, 2006). Í dag er búið að auka loftmælingar á svæðinu og eru 

það starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur sem fylgjast með mælingunum ásamt 

Heilbrigðiseftirlitinu (Umhverfisstofnun, á.á.). 

5.9.6. Landslag 

Landslagið á Hengilsvæðinu er mótað af gosmyndunum sem hlóðust upp á síðasta jökulskeiði 

og á nútíma (eftir ísöld) en að austanverðu hafa einnig roföflin mótað landlagið (Sigurður 

Kristinsson & Kristján Sæmundsson, 1996). Sléttlendið er þakið lausum jarðlögum þar sem ár 

og lækir hafa dreift með sér framburði, eða gömlum setlögum sem safnast hafa í gömul 

vatnsstæði sem síðar voru framræst en fjallshlíðar eru hvergi mikið skriðrunnar nema þar 

sem þykk hraunlög eru í brúnum eða þar sem fjöllin eru eingöngu úr bólstrabergi en það 

molnar í sundur við veðrun (Sigurður Kristinsson & Kristján Sæmundsson, 1996).  

5.9.7.  Landslagsmat 

Mat á landslagi er oft erfiðara viðfangs en mat á öðrum þáttum náttúrufars, þar sem 

verðmæti landlags eru í eðli sínu huglæg (VGK, 2003). Líffræðistofnun Háskólans vann skýrslu 

um gildi landslagsins á Hengilssvæðinu (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2002) þar sem svæðið var 

flokkað niður eftir megindráttum í landslagi og greint hvaða hlutar þess hafa mesta gildi hvað 

varðar landslag, sérstaklega á þeim svæðum sem helst komu til greina fyrir orkuvinnslu. 



42 
 

Byggt var á erlendri aðferðafræði og nálgun auk aðferðafræði sem faghópur um 

náttúruvernd og minjar innan Rammaáætlunar þróaði.  Einnig var gerð skoðanakönnun á 

meðal útivistarfólks sem nýtir svæðið, ekki var lagt fagurfræðilegt mat á gildi landsins eða 

upplifun af því. Hengilssvæðinu var skipt upp í sex hluta; suðvesturhluta, vesturhluta, 

miðhluta, norðurhluta, austurhluta og suðurhluta og voru eftirfarandi  fjórir flokkar skoðaðir 

fyrir hvert svæði fyrir sig:  

 Útivist/skoðanakönnun 

 Fjölbreytni  

 Landlagsfegurð/sjónrænt gildi 

 Röskun 

Útkoman úr skýrslu Þóru Ellenar var dregin saman í töflu 2, sem sjá má hér fyrir neðan. 

Athugunarsvæði þessa verkefnis er innan suður- og suðvesturhluta Hengilssvæðis.  

Tafla 2. Niðurstöður mats Þóru Ellenar Þórhallsdóttur (2002).  

 

Þóra Ellen ályktar að Hengilssvæðið sé eitt verðmætasta útivistarsvæði í nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins og fær meginhluti þess háa einkunn í matinu, svæðið er fjölbreytt, 

litaauðugt, með fjölskrúðugt gróðurfar (miðað við önnur útivistarsvæði á suðvesturhorninu), 

landið að mestu heilt og óraskað og myndar samfellu hryggja, dala og tinda (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, 2002). Niðurstöður Þóru Ellenar voru sambærilegar við niðurstöður mats Gísla 

Gíslasonar og Yngva Þórs Loftssonar frá árinu 1997 um landlagsgildi landlagsheilda þó 

skipting svæðisins væri ekki sú sama (VGK, 2003). En þeir þættir sem lágu til grundvallar í 

mati Gísla og Yngva Þórs voru landslag, jarðmyndanir, gróðurfar, ár og vötn, auk 

menningarminja. Þeir gáfu svæðunum einkunn: A, B, C og D, þar sem A var hæsta einkunn og 

D sú lægsta (Gísli Gíslason og Yngvi Þór Loftsson, 1997) og má sjá útkomu matsins á mynd 34.  
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Mynd 34. Landnýtingaráætlun fyrir svæðið, athugunarsvæði SKÞ (2013) fellur inn á svæði F2, F3, F4 

og F5. Heimild: Gísli Gíslason og Yngvi Þór Loftsson, 1997. 

Þótt bæði mat Þóru Ellenar og þeirra Gísla og Yngva gefi nánasta umhverfi Hellisheiðar-

virkjunar lægstu einkunn miðað við umhverfið í kring verður að taka með í reikninginn að í 

dag koma nánast allir inn á svæðið um aðkeyrsluna við Hellisheiðarvirkjun. Umhverfið í kring 

um virkjunina verður því  eins konar inngangur inn á svæðið sjálft fyrir fólk sem á leið um 

það, útivistarfólk og ferðamenn. Því skiptir miklu máli að frágangur og útlit svæðisins sé gott 

því það gefur tóninn fyrir það sem koma skal.  
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5.9.8. Hæðarlega 

Sjálf Hellisheiðarvirkjunin liggur í 250 m.y.s. og svæðið milli hrauns og hlíðar í 400 m.y.s. og 

fjöllin í kring eru mörg hver há, eins og t.d. Húsmúli sem er í  616 m.y.s. (Landmælingar 

Íslands, á.á.). Sjá má á mynd 34 af Hellisheiðarvirkjun verður mikil hæðaraukning austan við 

virkjunina. Unnið var líkan af athugunarsvæðinu í tengslum við gerð Hellisheiðarvirkjunar. 

Skýrt má sjá á mynd 35 og 36 hve mikil hækkun verður austan við stöðvarhúsið, en þar liggja 

skilin á milli svokallaðs neðra og efra svæðis. 

 

Mynd 35. Hæðalegukort. Hellisheiðarvirkjun og athugunarsvæðið. Heimild: Orkuveita Reykjavíkur 

2013 & SKÞ, 2013. 
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Mynd 35. Módel af Hellisheiðarvirkjun og umhverfi hennar,útsýn 

 

Mynd 36. Módel af Hellisheiðarvirkjun og umhverfi hennar, tillagan að útsýnisstöðunum tveimur er 

merkir inná með gulum lit. Módelið er í mælikvarða 1:6000. Ljósmynd: Sigfús Már Pétursson, 2010, 

umsýsla/almannatengsl H.P. 

Þegar líkanið er skoðað (mynd 36) og farið um svæðið sjálft má sjá að hægt væri að nýta 

þessa miklu hæð yfir sjávarmáli á efra svæðinu til að koma upp góðum útsýnisstöðum, þar er 

hægt að sjá til allra átta og njóta þessa frábæra útsýnis sem svæðið hefur upp á að bjóða. Í 

skipulagstillögunni er lagt til að útsýnisstaðirnir verði tveir, á Gígahnúk og á Skarðsmýrafjalli. 

Á Gígahnúk er nú þegar er göngustígur upp og tvö upplýsingaskilti á toppnum, en bæta þarf 

við bílastæðum og betri 

upplýsingaskiltum fyrir 

notendur, þá t.d. sem fjalla 

um kennileiti, náttúruna, 

jarðhita, og sögu svæðisins. 

Með þessu er hægt að tengja 

útsýnisstaðinn betur við 

kennslu og fræðslu um svæðið 

en vel sést um efra svæðið og 

til allra átta frá báðum 

stöðunum. 

Mynd 37. Útsýnið til suðurs frá toppi Gígahnúks nær til sjávar, Eldborg til vinstri og Lakahnúkar í 

bakgrunni. Ljósmynd: Magnea Magnúsdóttir, 2012. 
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Mynd 38. T.v. upphaf gönguleiðar upp á Gígahnúk, þar vantar afmörkuð bílastæði. T.h. skiltin á toppi 

Gígahnúks, vantar betri upplýsingar um svæðið eins og um kennileiti, náttúruna, jarðhitann og sögu 

svæðisins. Gott útsýni er af toppi Gígahnúks, Esjan til norðvesturs og Reykjavík til vesturs. Ljósmyndir: 

Magnea Magnúsdóttir, 2012.                   

Mynd 39. T.v. Esjan sést í norðvesturátt af Gígahnúk, Skarðsmýrafjall til norðurs. T.h. Skarðsmýrarfjall 

til norðurs, leiðin „milli hrauns og hlíðar“ liggur austur með hlíðinni. Ljósmyndir: Magnea 

Magnúsdóttir, 2012. 

Myndir 37-39 sýna aðstæður á Gígahnúk. Á útsýnisstaðnum sem lagður er til á Skarðsmýra-

fjalli er gott útsýni enda staðurinn í um 480 m.y.s., en þaðan má sjá til Reykjavíkur, Selfoss, 

Vestmanneyja og fleiri staða þegar að vel viðrar. Útsýnið þar er því mjög svipað því sem er á 

Gígahnúk en vegna legu getur það náð lengri í sumum tilfellum. Fjallað verður frekar um 

útsýnisstaðina og mögulega staðsetningu þeirra í kafla 6.5.10 hér á eftir.  
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5.10. Landgræðsla og vistheimt á Hellisheiði 

Í dag er landgræðsla og frágangur á framkvæmdarsvæði Hellisheiðarvirkjunar í fullum gangi 

ásamt frekari  hönnun og skipulagningu á því sem eftir er að ganga frá. Unnið er útfrá 

hugmyndafræði vist- og endurheimtar og aðferðirnar meðal annars byggðar á þeim 

tilraunum sem gerðar hafa verið á svæðinu (Ása L. Aradóttir & Járngerður Grétarsdóttir, 

2011; Magnea Magnúsdóttir, 2013). Ákvarða þarf fyrir hvert raskað svæði um sig hvaða 

gróðurfari skuli stefnt að og hvaða aðferðir hentar því svæði best. Reynt er eftir fremsta 

megni að ná fram svipaðri gróðursamsetningu og ásýnd og var á svæðinu fyrir virkjana-

framkvæmdirnar. Til að ná sem bestum árangri hafa mismunandi uppgræðsluaðferðir 

prófaðar við ólíkar aðstæður og útkoman ræður því hvernig áframhaldandi aðgerðir verða. 

Helstu aðferðir sem unnið hefur verið með eru eftirfarandi:  

 Sáning grasfræs og dreifing áburðar; notuð er íslensk grastegund sem samsvarar eða 

finnst í nánasta umhverfi og áburður sem hentar viðkomandi jarðvegi er dreift með. 

 Dreifing áburðar; áburði dreift sem hentar viðkomandi jarðvegi, á þau svæði sem 

þurfa einungis hjálp til að flýta uppvexti staðargróðurs (sjá mynd 40).              

 

Mynd 40. Áburði og grasfræi dreift. Gott að mynda beina röð með rétt bil á milli einstaklinga. 

Ljósmynd: SKÞ, 2013.  
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 Víðigræðlingar;  fjölgun víðiplantna, plöntur á svæðinu nýttar til græðlingagerðar og 

þeim plantað í röskuð svæði (sbr. bók Kristínar Svavarsdóttur, 2006). Tilraunir hafa verið 

gerðar varðandi hvaða aðferðir koma best út og eru þær sumar enn í gangi. Sem dæmi er 

verið að athuga hvaða þakning umhverfis græðlingana komi best út en prófaðar eru þrjár 

mismunandi; hey, mosi og engin þaking, til að sjá hvað gefur besta niðurstöðu (munnleg 

heimild: Magnea Magnúsdóttir, 2013). Á mynd 41 má sjá frá notkun græðlinga til 

landgræðslu á Hellisheiði.  

Mynd 41. Gróðursetning græðlinga, útkomuna má sjá á myndinni til hægri. Ljósmyndir: SKÞ, 2013.  

 Dreifing fræslægju (sbr. Járngerður Grétarsdóttir, 2011); nálæg svæði nýtt sem 

gjafasvæði, þau slegin á þeim tíma þegar plöntunar hafa þroskað fræ og slægjunni dreift á 

rofsvæði (mynd 42). Slægjan ber fræ af staðargróðri sem fer að vaxa á rofsvæðinu. Nýtist 

einnig vel til að stöðva/minnka frostlyftingu. Þar sem gjafasvæðin  á Hellisheiði gefa 

takmarkaða uppskeru hefur verið leitað leiða til að nýta slægjuna sem best.  

Mynd 42. Söfnun og dreifing fræslægju kemur vel út á Hellisheiði, staðargróður og mosi nær sér á 

strik. Ljósmyndir: SKÞ, 2013. 
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 Dreifing hraungambra (Racomitrium lanuginosum [Hedw.] Brid.); mosinn var tekinn af 

gjafasvæðum og honum dreift á uppgræðslu svæði. Margar aðferðir hafa verið prófaðar, 

m.a. útbúinn mosahræringur (sjá mynd 43) sem samanstendur af: mosabrotum, vatni og 

súrmjólk og því dreift á t.d. steina á frágangssvæðum eins og sjá má á mynd 44.                 

Mynd 43. Gerð mosahrærings, súrmjólk, vatni og niðurrifnum mosa er blandað saman í fiskikari. 

Ljósmyndir: SKÞ, 2013.  

Mynd 44. Mosahræringi dreift á steina til uppgræðslu. Ljósmyndir: SKÞ, 2013.  

Súrmjólkin virðist ná að mynda einskonar lím fyrir mosann á uppgræðslusvæðum (Magnea 

Magnúsdóttir, 2013). Flutningur mosa, þar sem mosi er tekinn á gjafasvæði og fluttur í nýtt 

umhverfi til að flýta fyrir uppgræðslu.  

 Flutningur á gróðurtorfum; hefur talsvert verið stundað af OR og samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna Ásu L. Aradóttur (2012,2013) og Guðrúnar Óskarsdóttur (2013) er 
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flutningurinn líklega ein besta aðferðin við endurheimt staðargróðurs (þar sem hægt er að 

nálgast torfur). Með notkun þeirra má draga má úr tapi líffræðilegrar fjölbreytni og 

viðhaldskostnaði miðað við hefðbundna sáningu hraðvaxta tegunda. Mjög mikilvægt að 

halda til haga öllum gróðursverði sem til er þar sem raska þarf landi (Ása L. Aradóttir, 2012; 

Ása L. Aradóttir & Guðrún Óskarsdóttir, 2013).  

 Niðurstöður rannsókna og óformlegra prófana gefa tóninn fyrir það sem koma skal 

varðandi hvaða aðferðir verður haldið áfram að nota og markmiðið er að um sjálfbær svæði 

verði að ræða, þar sem gróðurfar og tegundasamsetning er í samræmi við staðargróður.   

Hér fyrir neðan á myndum 45-48 eru fleiri dæmi úr uppgræðsluprófunum á svæðinu. Hér 

skiptir miklu máli að gróðurinn sem nýttur er til uppgræðslu sé staðarefniviður eða svipi til 

þeirra gróðursamsetningar sem áður var. Með þessu móti næst sjálfbært gróðursamfélag og 

stuðlað er að endurheimt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 45. Dæmi um mismunandi vistheimtaraðferðir. 1-3. Mismunandi aðferðir við fjölgun græðlinga. 

4. Flutningur mosa í gjallbeð. Ljósmyndir: SKÞ, 2013. 

1 2 

3 4 
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Mynd 46. Hellisskarðsbrekkan, svæðið upp við pípurnar. Myndin tekin vorið 2012 áður en 

landgræðsluaðgerðir hófust. Ljósmynd: Magnea Magnúsdóttir, 2012. 

Við pípurnar í Hellisskarði hefur verið vandamál vegna vatnsrofs og lítt gróins jarðvegs (mynd 

46). Landgræðsluaðgerðir hófust vorið 2012 í brekkunni og var dreift heyþakningu, grasfræi 

og áburði til að ná að mynda jarðvegsmassa, síðan voru víðigræðlingar (gulvíðir og loðvíðir) 

settir niður í þyrpingum í brekkuna, en byrjað var að ofanverðu. Kring um græðlingana var 

sett viðbótar heyþekja til að halda raka að þeim og  verja græðlingana fyrir frostlyftingu 

vetrarins (sbr. Kristín Svavarsdóttir, 2006). Afrakstur sumarsins 2012 má sjá á mynd 47.  

Mynd 47. Hellisskarðsbrekkan, svæðið upp við pípurnar. Myndin tekin haustið 2012. Ljósmynd: 

Magnea Magnúsdóttir, 2012. 

Sumarið 2013 var haldið áfram að græða upp Hellisskarðsbrekkuna, áburði dreif í kring um 

græðlingana frá 2012, nýir græðlingar gróðursettir í þyrpingar í áframhaldi niður brekkuna og 
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reynt var að setja þá í götin sem höfðu myndast á milli grassáningarinnar síðan sumarið áður. 

Áburði og grasfræi var dreift í norðurkant brekkunnar og kom það vel upp í lok sumars. Mjög 

mikill munur er á brekkunni aðeins eftir eins og hálfs árs landgræðsluvinnu eins og sjá má á 

mynd 48, útkoman sýnir að fjölbreyttar og markvissar landgræðsluaðferðir eru að virka.   

 

 

Mynd 48. Hellisskarðsbrekkan, svæðið upp við pípurnar. Myndin tekin sumarið 2013. Ljósmynd:  

Magnea Magnúsdóttir, 2013. 

5.11. Styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir 

Niðurstöður greiningar á styrkleikar, veikleikar, tækifæri og ógnanir (Bell, 1997) sem gerðar 

voru fyrir athugunarsvæðið (tafla 3) sýndu m.a. að helstu styrkleikar svæðisins liggja í nálægð 

þess við höfuðborgarsvæðið og fræðslu um orkunýtingu og útivist. Veikleikarnir í miklu raski 

á vegum OR á svæðinu, ónógum upplýsingum um hvar vegfarendur eigi eða megi vera og 

ólestri í  skiltamálum. Byggt var á niðurstöðu SVÓT greiningarinnar í skipulagstillögunni og 

reynt var að halda í styrkleikana og tækifærin og vinna áfram með þau atriði. Jafnframt var 

reynt að bregðast við veikleikunum og ógnununum og koma fram með mögulegar lausnir á 

þeim vandamálum. SVÓT-greiningin ásamt hugmyndafræði Lynch og Hack (1984) blandast 

saman í niðurstöðunum eða skipulagstillögunni sjálfri þar sem skoðað var fyrir hverja svæðið 

væri og hvaða vandamál þarf að laga og reynt að bregðast við þeim atriðum sem fram komu.  
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Tafla 3. Greining á styrkleikum, veikleikum, tækifærum og ógnunum á athugunarsvæðinu.  

- Styrkleikar 

Náttúrufegurð, fjölbreytt landslag, stutt frá stofnbraut, stutt frá höfuðborgar-

svæðinu sem er stærsta þéttbýli Íslands, góðar samgöngur að/frá svæðinu, gott 

svæði til útivistar, fróðleikur um orkunýtingu, sögulegt svæði, fornleifar, möguleiki 

á fræðslu um gróður og fleira. 

- Veikleikar 

Mikið rask á virkjunarsvæðinu, óljóst hvar fólk má vera, hættur eins og gufa frá 

borholum, heit rör og fleira. Óljóst hvort vegfarendur séu æskilegir eða ekki. 

Skiltamál í ólestri, varnargirðingar við borholur í ólagi, vantar samræmingu í skilta-, 

stíga- og vegamálum, bílastæði við aðalgönguleið ómerkt og opin námusvæði. 

- Tækifæri 

Ljúka frágangi á svæðinu, sýna fram á að ferðaþjónusta/útivist/útikennsla geti farið 

með orkuvinnslu, hampa sjálfbærri orkunýtingu, uppgræðsla/landgræðsla, vaxandi 

fjöldi ferðamanna/útivistarfólks/almennings, endurheimt staðargróðurs, friða 

ákveðin svæðið fyrir sauðfjárbeit tímabundið á meðan staðargróður nær sér á strik, 

og varðveisla menningarverðmæta. 

- Ógnanir 

Brennisteinslyktar- og gufumengun frá borholum, álag á viðkvæman gróður, gróður 

skemmdur eftir holublástur, illa merktar leiðir, upplýsingaskilti á röngum stöðum  

og óæskileg sauðfjárbeit á landgræðslusvæðum. 

5.12. Samantekt greininga 

Hengilssvæðið nýtur vaxandi vinsælda meðal ferða- og útivistarfólks og fjöldi innlendra 

ferðaskipuleggjenda nýtir svæðið í jeppaferðir, gönguferðir, vélsleðaferðir, hestaferðir og 

annarskonar afþreyingu. Helstu styrkleikar svæðisins eru einstök náttúran í miklu návígi við 

höfuðborgarsvæðið og nærliggjandi byggðir, sem býður upp á mjög fjölbreytta möguleika í 

útivist. Í dag er á svæðinu orkuöflun og vinnsla á vegum Orku Náttúrunnar en 

Hellisheiðarvirkjun var gangsett árið 2006. Helstu mannvirki á heiðinni eru því tengd 

orkuöflun og vinnslu, auk háspennumastra sem koma að austan en enn í dag fer fram 

mannvirkjagerð á svæðinu tengd orkuöflun. Jarðhitasýning er í stöðvarhúsi Hellisheiðar-

virkjunar, en þangað koma árlega um 40-50 þúsund manns. Þessa þætti mætti nýta frekar þá 
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t.d. í útikennslu og fræðslu fyrir fólk sem á leið um svæðið. Hægt væri að nýta svæðið mun 

betur, m.a. með útikennslu og fræðslu um jarðhita og vinnslu hans, auk þess sem hægt væri 

að nýta þá vegslóða/námur/rask sem fyrir er til ýmiss konar útivistar. Einnig væri hægt að 

styrkja svæðið til muna með uppsetningu útsýnisstaða, upplýsingaskilta, með betri stýringu 

umferðar um svæðið og fleira.                                                   

Hellisheiðin er í miðju gosbelti Reykjanesskagans og fyrir einungis 2.000 árum síðan rann 

hraun síðast á heiðinni, en einnig er mikil saga á svæðinu tengd gömlu þjóðleiðinni sem 

liggur yfir heiðina þar sem enn í dag má sjá för eftir bæði menn og hesta. Því hefur svæðið 

margt upp á að bjóða bæði hvað varðar náttúru og sögu.  

Mikil umferð fer um Hellisheiði en árið 2010 fóru að meðaltali rúmlega 6.600 bílar yfir 

heiðina á degi hverjum. Mikið er um skilgreindar göngu-, hjólreiða- og reiðstíga um svæðið, 

en oft er þeim málum þó ábótavant hvað varðar merkingu leiða, skiltamál og fleira.  

Þessar helstu niðurstöður ásamt fleiri punktum úr greiningunum voru unnir áfram og nýttir 

sem forsendur við gerð nýrrar skipulagstillögu fyrir umhverfi Hellisheiðarvirkjunar. En með 

góðri greiningavinnu fæst betra skipulag þar sem hægt er að vinna betur með þá styrkleika 

og tækifæri sem eru til staðar og reyna bæta veikleikana og ógnanirnar. 
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6. Skipulagstillagan 

6.1. Forsendur 

Höfundur ritgerðarinnar gaf sér ákveðnar forsendur við vinnslu skipulagstillögunnar. 

- Fjöldi gesta í Orkusýn heldur áfram að aukast og aukin eftirspurn verður frá gestum/ 

ferðamönnum sem koma á svæðið eftir tengslum við virkjunina sjálfa og starfsemi hennar. 

Hér er byggt á talningu gesta og þróun þeirra mála í Hellisheiðarvirkjun undanfarin  ár. 

- Umferð útivistarfólks um heiðina á eftir að aukast, Hellisheiðin er svæði sem getur þjónað 

stórum hluta höfuðborgarbúa með framboði á fjölbreyttri útivist. Í dag búa rúmlega 

200.000 manns á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa Íslands, 2013) og sífellt þrengir að 

útivistarsvæðum höfuðborgarbúa með ört vaxandi byggð.  

- Aukin eftirspurn eftir útikennslu og fræðslu á Hellisheiði, aukin tengsl við íbúa nærliggjandi 

svæða og fræðsla um það hvaðan rafmagnið og heita vatnið kemur. En hugtakið útikennsla 

er ört vaxandi innan íslensk skólakerfis (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2013).   

- Aukning á almennri fræðslu um jarðvarmavirkjanir.  

6.2. Markmið 

Markmiðin eru eftirfarandi:  

 Gera svæðið meira aðlaðandi á tvennan hátt, annars vegar hvað varðar orkunýtingu og hins 

vegar fjölbreytta ferða- og útivistarmöguleika. Byggir á greiningu á anda staðar.  

 Samræma skiltamál svæðisins, byggir á SVÓT-greiningu fyrir athugunarsvæðið þar sem 

ósamræmi í skiltamálum kom fram sem veikleiki og ógnun fyrir svæðið. 

 Stefnt að því að frágangur og hönnun á svæðinu sé gerð með vistheimt og endurheimt 

staðargróðurs að leiðarljósi. Nýta skal þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á svæðinu til að 

minnka sýnilegt rask eftir virkjanaframkvæmdir s.s. lagerplön, borteiga, vegi meðfram pípum 

og fleira. Byggir á SVÓT-greiningu fyrir athugunarsvæðið þar sem skemmdur gróður og rask 

eftir mannvirkjaframkvæmdir kom fram sem veikleiki og ógnun fyrir svæðið. 

 Stýra umferð um svæðið svo ágangur á viðkvæmum gróður- og náttúrusvæði sé 

takmarkaður. Byggir á sömu niðurstöðu og í atriðinu fyrir ofan. 

 Gera ákveðnar borholur og svæðið umhverfis þær ferðamannavæn eða meira miðuð að fólki 

sem á leið um svæðið eins og útivistarfólk. Girða mætti svæðin svæðin af og koma upp 

góðum upplýsingaskiltum sem tengjast orkunýtingu/sögu/náttúru/útikennslu og fleira. Byggir 

á greiningu á notendum svæðisins, anda staðar og SVÓT-greiningunni þar sem kom fram að 
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styrkleikar og tækifærin liggja í góðum samgöngum að svæðinu, ferðaþjónustu, útivist og 

útikennslu. 

 Auka upplýsingagjöf um svæðið með upplýsingaskiltum og t.d. bæklingi sem tengist 

mismunandi leiðum um svæðið, áhugaverðum stöðum (orkunýting, saga, náttúra, gróður, 

útikennsla), útsýnisstöðum og fleira. 

6.3. Hugmyndafræði 

 

Mynd 49. Hugmyndakort fyrir skipulagstillöguna. Heimild: SKÞ 2013. 

Skipulagstillagan byggir á áframhaldandi orkunýtingu, meiri miðlun margþættra upplýsinga, 

fjölbreyttum útivistarmöguleikum og stýrðri umferð um svæðið. Mynd 49 sýnir helstu 

þemaþætti sem voru teknir inn í hönnunina. Samþætting mismunandi útivistarmöguleika og 

orkuöflunar og nýtingar mun styrkja svæðið sem eina heild. Aukin fræðsla um orkunýtingu, 
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bætt aðgengi og stýring umferðar um svæðið eykur öryggi vegfarenda og um leið ánægju 

þeirra og upplifun. Við þetta bætist vistheimt en það ýtir undir útivistar- og náttúruupplifun 

vegfarenda.  

Í töflu 4 eru dregin saman helstu vandamálin í skipulagi svæðisins og hvernig ætlunin er að 

leysa þau.  
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Tafla 4. Hugmyndafræðin á bak við skipulagstillöguna, hver eru helstu vandamálin og 

hvernig er hægt að leysa þau.  
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6.4. Endanleg skipulagstillaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 50. Skipulagstillaga að umhverfi Hellisheiðarvirkjunar. Kort: SKÞ, 2013. 

A
 

B
 

C
 

D
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Mynd 51. Skipulagstillagan, útskýringarmynd sem sýnir hvað er í boði á hverjum stað fyrir sig. Kort: 

SKÞ, 2013. 

Skipulagstillöguna fyrir svæðið má sjá á mynd 50. Helstu breytingar eru þær að lagt er til að 

vegir/göngustígar og reiðvegir verði afmarkaðir betur og vinnuvegir á vegum Orku 

Náttúrunnar verði lokaðir fyrir almennri umferð. Við bókstafinn A verður sett fellislá til að 

takmarka umferð um framkvæmdasvæðið hjá Sleggju. Með þessu verður leiðin að upphafi 

gönguleiðanna við Sleggjubeinsdal gerð mun skýrari og ólíklegra verður að vegfarendur villist 

inn á ófrágengið iðnaðarsvæðið sem er til staðar í dag. Útsýnisstöðum er fjölgað úr einum í 

tvo og verða þar sem bókstafirnir B og C eru, umgjörðin við staðina verður gerð meiri með 

gerð bílastæða, göngustígs og sérstakrar útsýnisskífu sem veitir um leið margskonar 

upplýsingar um svæðið eins og náttúru, gróður, kennileiti, hæð yfir sjávarmáli, sögu og 

jarðvarmanýtingu með því móti verða útsýnisstaðirnir tengdir útikennslu. Einnig verður 

veginum við útsýnisstaðinn á Skarðsmýrarfjalli (B) lokað við enda bílastæðisins svo 

starfsmenn OR/ON geta einungis farið þar um. En þar fyrir ofan er enn ófrágengið 

vinnusvæði og gróður mjög rýr svo öll óþörf umferð getur valdið frekara raski á svæðinu. Við 

bókstafinn D verður einnig sett fellislá því um er að ræða vinnuslóða ON en á því svæði er 

viðkvæmur gróður sem þolir takmarkað rask. Skiltanotkun á svæðinu öllu verður samræmd 
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og aukið fræðslugildi fyrir útivistarfólks og ferðamenn. Einfaldari skýringarmynd má svo sjá 

hér fyrir ofan á mynd 51. Þar er búið að setja upp hvað verður í boði á hverjum stað fyrir sig 

svo auðveldara sé að átta sig á nýju skipulagstillögunni.  

6.5. Skipulagslausnir 

6.5.1.  Skiltamál 

Með því að samræma skiltamál og laga og breyta þeim skiltum sem taka á móti vegfarendum 

þegar þeir koma inn á svæðið sjálft er hægt að breyta aðkomu svæðisins til muna. Í dag taka 

stór skilti í sterkum litum á móti vegfarendum með áletruðum bannorðum um umferð um 

svæðið. Lagt er til að samræma hönnun og litaval skilta. Fræðsluskiltin munu einnig fylgja 

sömu reglum, en þau verða staðsett t.d. við borholur, sögustaði og útsýnisstaði. 

6.5.2. Aðkeyrsla að virkjun 

Við aðalbyggingu Hellisheiðarvirkjunar verður aðkeyrslum fækkað úr þremur niður í tvær. 

Einn vegur liggur að Orkusýn og annar að einkasvæði Orku Náttúrunnar. Takmarka þarf 

aðgengi um þann síðarnefnda t.d. með fellislá þar sem umferð almennings á vinnusvæðum  

er ekki æskileg.  

6.5.3. Takmarka aðgengi 

Þar sem umferð almennings er ekki æskileg verður að merkja það sérstaklega og takmarka 

aðgengi með aðgerðum eins og fellislám, hliðum og fleira. Þetta á sérstaklega við þar sem 

gróður er mjög viðkvæmur eða slóðar/vegir hafa einungis þann tilgang að þjónusta pípur, 

holur og lagnir á vegum ON/OR. Sérstaka vinnuslóða er einnig hægt að græða upp með 

staðagróðri og keyra í gömlu förin þegar á þarf að halda. Með þessu móti verður raskið með 

öllum pípum, vegslóðum, borteigum og fleira ekki jafn sýnilegt vegfarendum.  

Þar sem illa gengur að græða upp svæði þarf að grípa til róttækari aðferða eins og til dæmis 

að girða svæðið af til varnar beitar sauðfjár sem í dag étur mikið til allan þann gróður sem 

upp kemur við uppgræðslu.  
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6.5.4. Frágangsmál 

Forgangsraða þarf í frágangsmálum og byrja á þeim svæðum sem hætta er á að spillist frekar 

og einnig svæðum sem næst liggja helstu umferðaræðum svæðisins. Flýta þarf frágangi á 

þeim borplönum sem næst liggja helstu umferðaræðum og fegra ásýnd svæðisins eins og 

kostur er. Lagerplön við umferðaræðar skulu hafa forgang í hreinsun og uppgræðslu. 

Frágangur náma 

Við frágang náma á svæðinu má líta til fjölbreyttra hönnunarmöguleika. Í stað þess að ýta yfir 

og loka námunum mætti t.d. nýta svæði sem nú þegar er mikið raskað og mun ekki ná fyrri 

ásýnd svo auðveldlega með öðrum og nýjum tilgangi. Til dæmis væri hægt að gera gömlu 

námurnar að opnu svæði fyrir almenning til iðkunar á ýmiss konar jaðarsporti eins og klifri og 

mótorkross, setja upp fjallahjólabrautir og fleira. Með því er verið að auka fjölbreytileika 

útivistar á svæðinu.  

Vistheimt og endurheimt staðargróðurs 

Þegar hönnun og skipulagning vistheimtar og endurheimtar staðargróðurs fer fram á 

framkvæmdasvæðinu er mikilvægt að horft sé til þeirra tilrauna og prófana sem gerðar hafa 

verið á vegum vísindamanna og starfsmanna OR. Leitast er eftir að ná fram þeirri ásýnd sem 

var á svæðinu fyrir virkjanaframkvæmdirnar, en þar sem því verður ekki við komið er reynt 

að líkja eftir þeirri ásýnd eins og unnt er. Farið verður eftir gróðurfari/ásýnd nánasta 

umhverfis við raskið hverju sinni þegar landgræðsluaðferðir eru ákveðnar og reynt er að ná 

fram því gróðurfari og/eða ásýnd sem er í kring. Mikilvægt er að halda áfram með tilraunir á 

endurheimt staðargróðurs, því með aukinni vitneskju er hægt að fá betri útkomu á svæðinu 

auk þess sem reynsluna má nýta á fleiri svæðum á landinu þar sem um svipaðar aðstæður er 

að ræða. Ef raska þarf gróðri á svæðinu skal leggja áherslu á að taka gróðursvörðinn og nýta 

hann til vistheimtar í nágrenninu.  

Borplön 

Við borplönin sem standa við alfaraleið eru háar bráðabrigða járngirðingar eða járnstaurar 

með bandi á milli til varnar því að fólk fari inn á svæðin. Þær ná oft ekki alla leið og eru bæði 

ógnandi og draslaralegar. Hér má breyta ásýndinni og aðkomu mikið með því að samræma 

girðingamálin við borplönin og setja upp snyrtilegar „ferðamannagirðingar“ líkt og þekkjast á 

helstu ferðamannastöðum Íslands eins og á Þingvöllum. Borplönin má minnka mörg hver og 



63 
 

laga betur að landslaginu og gróðurfarinu sem er í kring. Horfa þarf á hver staðargróðurinn er 

til að ákveða landgræðsluaðferðir. Jarðvegsmótun á að taka mið af því landslagi sem er í 

kringum en þá borplön sem  þurfa að halda stærð sinni vegna frekari borana eða tilrauna má 

samt oftar en ekki græða upp að mestu leyti með tímabundnum og hraðvirkum aðferðum til 

að minnka ásýnd rasks á svæðinu fyrir vegfarendur.   

6.5.5. Lagerplön 

Lagerplön eru staðsett á nokkrum stöðum meðfram helstu leiðum sem liggja um nágrenni 

Hellisheiðarvirkjunar. Þau eru bæði lýti í annars ósnortinni náttúru og ógna öryggi 

vegfarenda um svæðið. Sameina þarf lagerplönin og koma þeim fyrir á stað/stöðum þar sem 

þau blasa ekki við vegfarendum sem fara um svæðið. Svokallað Jóhannesarplan er framtíðar 

lagerplan hjá Orku Náttúrunnar, en í dag og samkvæmt skipulagi liggur þar í gegn göngu- og 

reiðstígur. Hann þarf því að færa til vesturs eins og gert er í nýju skipulagstillögunni.  

6.5.6. Borholur sem aðdráttarafl 

Með gerð sérstakra borholna ætlaðar ferðamönnum má auka fræðslu og upplifun 

útivistarfólks og ferðamanna  sem fara um svæðið. Hægt væri að tengja þær við sýningu 

Orkusýnar og stíla inn á útikennslu fyrir t.d. börn af höfuðborgarsvæðinu sem og í öðrum 

nágrannabyggðum Hellisheiðarvirkjunar eins og Hveragerði, Selfossi og fleiri. Með þessu 

móti má samþætta orkunýtinguna betur við útivist og ferðaþjónustu, og með betri 

merkingum og stýringu ferða fólks um svæðið má einnig passa upp á það sérstaka og um leið 

það viðkvæma náttúrufar sem er á svæðinu. Lagt er til að öll borplön sem liggja við umferð 

um svæðið séu afmörkuð með þar til gerðum girðingum og við þau standi góð 

upplýsingaskilti með upplýsingum um borplanið, fjöldi holna og dýpt þeirra, hvenær þær 

voru boraðar og hvaða afköst þær hafa ásamt fleiri fróðleiksmolum. Með því móti má 

upplýsa ferðamenn og útivistarfólk um orkunýtinguna og aðgerðir í endurheimt 

staðargróðurs sem fram fer á Hellisheiðinni. Einnig mætti skoða þann valmöguleika að nýta 

tæknina og þá einna helst snjallsíma, spjaldtölvur og fleira til fræðslu um svæðið. Hægt væri 

að koma við hjá t.d. Orkusýn eða opna ákveðna vefslóð á internetinu sem leiðir mann um 

svæðið og hægt væri að velja ákveðin þemu í ferðinni eftir því hvar áhugasvið viðkomandi 

liggur. Hægt væri því t.d. að velja ferð um svæðið sem gengur út á fræðslu um 
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orkunýtinguna/ gróðurinn og gróðurfarið/ kennileiti og söguna, úrval útivistarmöguleika og 

fleira.  

 

Mynd 52. Ferðamenn að skoða blásandi borholur á Hellisheiði, hér væri gott að setja upp girðingu til 

að afmarka svæðið, upplýsingaskilti og tengja betur við fræðslu um orkunýtingu, gróðurfar og fleira. 

Ljósmyndir: Magnea Magnúsdóttir, 2012. 

Í dag er takmörkuð upplýsingagjöf fyrir vegfarendur og afmörkun borplananna/holanna ekki 

alltaf til staðar (sjá mynd 52). Opnu borholurnar yrðu staðsettar bæði á neðra og efra 

svæðinu, á neðra svæðinu er álitlegasti kosturinn að hafa planið þar sem í dag er upphaf 

gönguleiða um Hengilssvæðið. Þar væri því hægt að samnýta bílastæði, upplýsingaskilti og 

girðingar. Nauðsynlegt er að einnig sé slíkt á efra svæðinu þar sem vegurinn um Hellisskarðið 

lokast oftar en ekki yfir vetrartímann, en þá koma ferðamenn og útivistarfólk beint inn á efra 

svæðið um veginn sem liggur til norðurs frá Suðurlandsvegi, rétt austan við skíðaskálann í 

Hveradölum.  

Samkvæmt OR á alla jafna að vera öruggt að vera nærri borholunum, en þegar eitthvað 

sérstakt er í gangi (prófanir og annað slíkt) væri hægt að takamarka aðgengi að viðkomandi 

holum eða borplani ef þurfa þykir til að að tryggja öryggi vegfarenda.  
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Mynd 53. Girðingar upp við borholurnar voru margvíslegar eins og sjá má á þessum myndum. Með 

því að hanna og setja upp sérstakar girðingar sem falla vel að landinu og nýta efni af svæðinu við 

gerð þeirra má ná fram heildstæðara útliti á svæðinu. Ljósmyndir: Magnea Magnúsdóttir, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 54. Setja upp eins girðingar við öll borplönin sem umferð er um, nota steina úr umhverfinu í 

kring, bora í þá göt og líma í þá ryðfríar járnlykkjur sem kaðall er svo dreginn í. Upplýsingarskiltin yrði 

svo í samræmi við steinaröðina. Heimild: Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir, 2013. 

6.5.7. Útsýnisstaðir 

Útsýnisstaðir verða tveir, annarsvegar á Gígahnúki (C) þar sem í dag liggur göngustígur upp 

og á leiðinni upp á Skarðsmýrafjall (B) en staðsetningu útsýnisstaðanna var ákvörðuð út frá 
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greiningunum m.a. rýmisgreiningu Kevin Lynch og athugun á hæðarlegu svæðisins. Á báðum 

stöðunum þarf að bæta merkingar, afmarka og gera bílastæði, setja upp útsýnisskífur með 

upplýsingum um það helsta sem fyrir augu ber, s.s. nöfn og hæð fjalla/kennileita, fræðsla um 

orkunýtinguna og gróðurinn auk þéttbýlis- og sögustaða sjá mynd 55, en þetta myndi auka 

upplifun vegfarenda. Einnig væri hægt að nýta tækni snjallsíma og spjaldtölva hér og með 

með þráðlaust net á útsýnisstöðunum, með því móti væri hægt að leyfa notendum að sækja 

þær upplýsingar um svæðið sem þeir óska eftir hverju sinni. 

 

Mynd 55. Setja upp bílastæði við báða útsýnisstaðina og göngustígurinn liggur inní U-boga þar sem 

öll helstu kennileiti í kring eru merkt inná ásamt myndum af því sem fyrir augu ber. Upplýsingar um 

fleiri atriði verða einnig eins og; jarðhitanýtingu, gróðurfar, sögu og fleira. Heimild: Sæunn Kolbrún 

Þórólfsdóttir, 2013 

6.5.8. Aðskilnaður umferðar  

Aðskilja þarf betur og stýra umferð gangandi/hjólandi og hestamanna frá þeim vegum sem 

mikil bílaumferð er um. Á nokkrum köflum þurfa allir notendurnir að nýta sér sama 

vegkaflann sem getur verið þröngur og bundinn með slitlagi sem hentar t.d. ekki hestum eða 

veitir gangandi eða hjólandi vegfarendum öryggi. Einnig eru skiltamálin fyrir umferð um 

svæðið ekki alltaf fullnægjandi. Bæta þarf merkingar um hvar umferð gangandi/hjólandi 

vegfaranda og hestamanna eigi að vera.  
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6.5.9. Notkun allan ársins hring 

Til að fá sem besta nýtingu á svæðinu allan ársins hring væri hægt að fá til liðs við ON mögulega 

ferðaþjónustufyrirtæki eða t.d. Reykjavíkurborg til að skipuleggja mismunandi þemu eftir árstíðum 

hvað varðar notkun á svæðinu. Sem dæmi um ferðir eru: 

- Orkuferðir; einblínt á orkuöflun, vinnsluna, borholurnar, ferð í Orkusýn og fleira. 

- Útikennsla; einblínt á fræðslugildi svæðisins, mismunandi þemu í boði eftir því hvað hentar 

fyrir notendur. 

- Náttúruferðir; einblínt á náttúru svæðisins, en hún samsvarar náttúru hálendis Íslands vel 

sem margir þá bæði erlendir og innlendir ferðamenn fara langan veg til að upplifa og sjá.  

- Útsýnisferðir; farið á annan eða báða útsýnisstaðina á efra svæðinu, U-bogar settir upp 

eins og sýndir eru á mynd 54 og þar settar inn allar helstu upplýsingar um það sem fyrir 

augu ber. 

- Fjallahjólaferðir; farið um svæðið á fjallahjólum á ákveðnum vegum/slóðum, umferð stýrt 

svo ekki sé verið að fara um viðkvæm gróðursvæði. 

- Gönguferðir; boðið uppá skipulagðar gönguferðir um svæðið þar sem komið er inná helstu 

upplýsingar um svæðið, hægt væri að velja milli mismunandi þemu eftir áhugasviði 

hópsins. Einnig væri útivistarfólki gert auðveldara að fara um svæðið og nýta það til 

gönguferða (þá með betri upplýsingaskiltum og fleira).  

- Söguferðir; einblínt á sögu svæðisins. Hægt væri að fara á mismunandi vegu um svæðið s.s. 

gangandi, á hestbaki, hjólandi og fleira með leiðsögn um sögu svæðisins.  

- Hestaferðir; farið um svæðið á hestbaki, hægt að einblína á þann þátt fræðslu um svæðið 

sem hópurinn kýs. 

- Snjósleðaferðir/gönguskíði; farið um svæðið að vetri og þannig hægt að lengja 

notkunartímabilið. Farið um á snjósleðum eða gönguskíðum.  

- Jeppaferðir; vegir skilgreindir til aksturs vélknúinna farartækja og beint um þau svæði sem 

þola slíka umferð. 
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7. Niðurstöður og lokaorð                                                                                                                                                                     

Mikil auðævi felast í svæði eins og Hellisheiði þar sem miklir möguleikar eru til staðar fyrir 

m.a. ferðaþjónustu, útivist, fræðslu og orkunýtingu. Markmið verkefnisins er að samþætta 

þessa þætti og koma fram með skipulagstillögu sem samtvinnar þá og er með vistheimt að 

leiðarljósi. Skipulagslausnin byggir á þeim markmiðum sem sett voru fram í upphafi og á 

niðurstöðum úr greiningunum. Með því að gera svæðið opnara og  aðgengilegra almenningi 

má skapa kjöraðstæður til allra fyrrgreindra þátta, þó þarf umferðin um svæðið að taka tillit 

til viðkvæms gróðurs og náttúru sem einkennir svæðið. Slíkt getur skapað meiri sátt um 

orkunýtingu Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfyrirtæki þess Orku Náttúrunnar á 

Hengilssvæðinu.  

Skipulagstillagan sýnir hvernig má samþætta útvist, kennslu/fræðslu og orkunýtingu á 

svæðinu. Í dag er í gildi deiliskipulag fyrir nærsvæði Hellisheiðarvirkjunar, en til að svæðið 

næði meiri heildarmynd þyrfti skipulagið að ná lengra út. Með fækkun leiða og slóða á 

svæðinu má stuðla að betri stýringu fólks umferðar um svæðið og um leið má auka þjónustu 

við vegfarendur með uppsetningu samræmdra upplýsingaskilta, útsýnisstaða, bílastæða og 

fleira. Stýring umferðarinnar kemur einnig í veg fyrir umferð um viðkvæm svæði og frekara 

rask.  

Við frágangsmál á framkvæmdarsvæðinu skal leitast við að fara eftir því landslagi og 

gróðurfari sem fyrir var. Vistheimt skal höfð að leiðarljósi við hönnun og skipulagningu 

landgræðslu og landlagsmótunar.  

Við vinnslu verkefnisins kom mjög skýrt fram hve þverfagleg skipulagsfræðin er því mjög 

marga þætti þarf að taka inn í vinnuferlið til að ná sem bestri útkomu.      

Skipulagsmál á ferðamannastöðum hérlendis er oft á tíðum verulega ábótavant þar sem 

miklar náttúru- og menningarminjar liggja undir skemmdum þar sem ekkert skipulag er fyrir 

svæðin né hvernig taka eigi á móti og stýra þeim gífurlega fjölda ferðamanna sem staðina 

sækja. Því er mjög mikilvægt að vinna deiliskipulag sem nær yfir allt svæðið á 

ferðamannastöðum með sambærilega hugmyndafræði og greiningarvinnu að leiðarljósi til að 

bæði verði hægt að taka á móti útivistar- og ferðafólki án þess að ganga á gæði landsins eða 

minjanna sem um ræðir. Mikil þörf er á að rannsaka frekar skipulag útivistar- og 

ferðamannastaða og móta skýra stefnu í þeim málum til að við getum hlúð að menningar- og 

náttúruperlum landsins. 
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