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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér
og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu

Reykjavík, maí 2014
___________________________
Hallfríður Guðmundsdóttir
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Ágrip
Breyttur lífsstíll og vitundarvakning um mikilvægi útivistar og hreyfingar fyrir bætta
lýðheilsu hefur á undanförnum árum haft í för með sér aukna notkun á útivistarsvæðum á
jaðarbeltum höfuðborgarsvæðisins. Borgarfjallið Esja er eitt af þeim svæðum þar sem sífellt
fleiri stunda útivist og hreyfingu sér til skemmtunar og heilsubótar. Erfitt er að meta til fulls
þá kosti sem svæðið hefur. Því er hætta á að litið verði framhjá þeim í skipulagi og meiri
hagsmunum mögulega fórnað fyrir minni.
Mikilvægt er að sveitarfélög kortleggi þau tækifæri sem felast í gæðum útivistarsvæða við
borgarmörk og marki sér stefnu um nýtingu þeirra í samráði við aðra aðila sem svæðinu
tengjast. Þannig má nýta betur þau verðmæti sem í svæðunum felast og styðja við
nauðsynlegt viðhald þeirra og uppbyggingu.
Helstu markmið með athuguninni eru að greina notkun athugunarsvæðis sunnan við Esju
með spurningakönnun og djúpviðtölum. Með því er ætlunin að draga betur fram kosti þess
að borgarbúar hafi aðgang að útivistarsvæðum við borgarmörk og efla um leið þekkingu á
notkun og viðhorfi notenda. Verkefnið leiddi í ljós að notendur eru helst að sækjast eftir að
upplifa náttúruna og að komast á útivistarsvæði í nálægð við höfuðborgarsvæðið. Flestir fara
sömu leiðina upp fjallið þrátt fyrir fjölbreytt stígakerfi og fáir notendur taka börn með. Þá
kom einnig fram að ásókn er í svæðið til annarra nota og að sú notkun gæti sett í hættu þau
gæði sem núverandi notendur eru að sækjast eftir. Í lokin er komið með hugmynd að
skipulagi fyrir svæðið en mikilvægt er að endanlegt deiliskipulag sé unnið í náinni samvinnu
allra hagsmunaaðila til þess að sátt myndist og skilningur um ákvörðunartöku.
Lykilorð: Esja, borgarfjall, hagsmunaaðilar, jaðarbelti, landslag, lýðheilsa, umhverfi, útivist,
útivistarsvæði.
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Abstract
Lifestyle changes and increased health awareness have resulted in greater use of recreational
areas in fringe belts in city regions. The City Mountain Esja is close to the capital Reykjavík
and is one of the areas with the greatest rise in outdoor activities and exercise for leasure and
health. Esja can be seen from a long distance as it towers over the capital area and stands as
a landmark, or a roadmap, for those who know it. It is difficult to appraise the full quality of
that kind of an area and what it has to offer may be overlooked if not planned carefully.
It is important for municipalities to map out opportunities that lie in the quality of outdoor
activities within the city borders in order to preserve its values, take care of maintenance and
restruction. This needs to be done through cooperation of all parties connected to and with
interests in the area.
The main aim of the research is to analyze the use of the observation area south of Esja with
questionnaires and private interviews. The intention is to highlight the benefits of citizens to
have access to recreational areas by the city limits and to enhance the knowledge concerning
possibilities consisting in the use of City Mountains and recreational areas within fringe
belts. The project revealed that users are most likely seeking to experience nature and
recreational area in close proximity to the capital for exercise and distraction from everyday
life. Few users take children with them and almost all of them always take the same route on
their way up the mountain, despite various other paths situated around the area and numerous
other possibilities for experiences. The study also revealed that there is demand for other
reforms for the area whichcould jeopardize the quality pursued by current users. A planning
proposal is presented but the author emphasizes the importance of a close cooperation with
all stakeholders in the final plan for the area in order to form a consensus and establish an
understanding in decision making.
Keywords: Esja, City Mountain, stakeholders, fringe belts, landscape, public health,
environment, outdoor life, outdoor recreation.

iii

Þakkir
Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Dr. Sigríði Kristjánsdóttur, Dr. Nínu Rós Ísberg
og Samson Bjarnar Harðarsyni fyrir góðar athugasemdir og ábendingar. Einnig vil ég þakka
viðmælendum djúpviðtala og öllum þeim sem tóku þátt í spurningakönnun fyrir þátttöku. Ég
vil þakka Arnþóri Þórðarsyni starfsmanni hjá Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar fyrir
gögn varðandi farþegaferju. Erlu Karlsdóttur og Guðmundi Gunnarsyni þakka ég yfirlestur,
umburðarlyndi og góðar ráðleggingar.
Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum Kormáki Hlina Hermannsyni fyrir stuðning,
hjálp, yfirlestur verkefnis og endalausa þolinmæði. Tengdaforeldrum mínum þakka ég fyrir
lokayfirlestur á verkefninu. Jafnframt vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir góðar
ábendingar og umburðalyndi á meðan á skrifum stóð.

iv

Orðalisti
Aðalskipulag (e. master plan): Skipulagsáætlun sem nær yfir heilt sveitarfélag. Þar er birt
stefna sveitarstjórnar varðandi landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál,
þróun byggðar og byggðamynstur í sveitarfélaginu fyrir a.m.k. 12 ára tímabil. Í aðalskipulagi
eru forsendur fyrir gerð deiliskipulags.
Borgarfjall (e. city mountain): Fjall sem liggur við borgarmörk þéttbýlis. Það gnæfir yfir
svæðið og sést nánast hvar sem er innan borgarmarka. Það er oft gott kennileiti fyrir svæðið
og notað sem útivistarsvæði fyrir borgarbúa.
Deiliskipulag (e. local plan): Skipulagsáætlun sem byggir á aðalskipulagi og er nánari
útfærsla á afmörkuðu svæði eða reit innan aðalskipulags. Í deiliskipulagi er m.a. kveðið á
um byggðamynstur, húsagerðir, landmótun, starfsemi og lóðamörk. Það á við í þétt- og
dreifbýli, fyrir m.a. stór og smá hverfi, gatna- og hafnarmannvirki, útivistarsvæði,
hljóðmanir og snjóflóðavarnargarða.
Fólkvangur (e. country parks): Samkvæmt náttúruverndarlögum eru fólkvangar friðlýst
landsvæði ætluð til útivistar og almenningsnota og er markmiðið að vernda landsvæði sem
eru að mestu ósnortin. Sveitarfélög eiga að stofna og reka fólkvanga að fenginni umsögn
Umhverfisstofnunar sem sér um verndar- og stjórnunaráætlanir í samráði við sveitarfélögin.
Stofnun fólkvanga [byggist] fyrst og fremst á sjónarmiðum um félagslega náttúruvernd, þ.e.
að tryggja almenningi aðgang að svæðum til þess að njóta náttúrunnar (Umhverfisráðuneyti
Íslands, 2011, 218). Gert er ráð fyrir að fólkvangar séu fjölbreytt og aðgengileg
útivistarsvæði í nánd við þéttbýli.
Græni trefillinn (e. Green scarf): Skipulagt útivistar- og frístundarsvæði þar sem skiptast á
skógur og opin svæði til almennra nota. Lögð er áhersla á gott aðgengi og að
byggð/mannvirki sé ekki innan svæðisins, nema í sérstökum tilgangi.
Hagsmunaaðilar (e. stakeholders): Aðilar sem eiga hlut að eða hafa afskipti af einhverju
máli eða stað. Hagsmunaaðilar geta verið notendur, neytendur, samtök, landeigendur og/eða
íbúar.
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Jaðarbelti (e. fringe belt): Hugtakið tilheyrir borgarformfræði og […] liggur á mörkum
sveitar og borgar […] Conzen skilgreinir jaðarbelti sem „beltislöguð svæði [zone]¹ sem eiga
rætur sínar að rekja til tímabundinnar kyrrstöðu eða mjög hægrar framsóknar útjaðars
borgarinnar og einkennist af blandaðri landnotkun sem leitar eftir jaðarstaðsetningu“
(Conzen, 1969 bls. 125) […] Eitt af einkennum jaðarbelta er að landnotkunin er misleit [og]
skipta [jaðarbelti] borginni upp í vaxtarsvæði [sem] endurspeglar skipulagshugmyndir þess
tíma sem það er byggt á (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003, 107, 109).
Landslag (e. landscape): [S]væði sem hefur ásýnd og einkenni vegna náttúrulegra og/eða
manngerðra þátta og samspils þar á milli […] upplifun af landslagi er meira bundin
persónulegu, huglægu mati en flestir aðrir þættir náttúrunnar (Umhverfisráðuneyti Íslands,
2011). Landslag mótast af náttúrulegum þáttum sem einkenna svæði og er vettvangur þar
sem einstaklingar og náttúran koma saman.
Lýðheilsa (e. public health): Lýðheilsa er hugtak yfir almennt heilsufar þjóðar eða
þjóðfélagshóps. Lýðheilsustarf miðar að því að viðhalda og efla heilbrigði fólks, með
forvarnarstarfi og samfélagslegri ábyrgð á heilbrigði (Lýðheilsa, á.á.).
Svæðisskipulag (e. regional plan): Skipulagsáætlun sem nær yfir fleiri en eitt sveitarfélag
þar sem sett er fram sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og sameiginlega hagsmuni.
Með svæðisskipulagi er verið að samræma stefnu um landnotkun, samgöngur, þjónustukerfi,
umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á minnst 12 ára tímabili.
Umhverfi (e. environment): Umhverfi mannsins [er] mótað af athöfnum mannsins og
hverfist […] um hann. Umhverfi [er] hin ytri náttúra umsköpuð af tæknilegu valdi mannsins
(Umhverfisráðuneyti Íslands, 2011, 163).
Útivist (e. outdoor life): Hugtakið merkir að eiga […] för um landið án hjálpar vélknúinna
farartækja og dvöl undir beru lofti þar sem maðurinn er í náinni snertingu við landið sem
farið er um (Umhverfisráðuneyti Íslands, 2011, 165).
Útivistarsvæði (e. outdoor recreational area): Samkvæmt orðabók merkir þetta hugtak;
landsvæði sem er ætlað (skv. skipulagi) eða notað til útivistar (s.s. iðkunar útiíþrótta,
gönguferða eða náttúruskoðunar) (Snara, á.á.).
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1. Inngangur
Á undanförnum árum hefur breyttur lífsstíll og vitundarvakning um mikilvægi útivistar og
hreyfingar fyrir bætta lýðheilsu haft í för með sér aukna notkun á útivistarsvæðum í jaðri
höfuðborgarsvæðisins. Opin og ósnert svæði og skóglendi laða og hvetja einstaklinga til
útivistar. Borgarfjallið Esja er eitt þeirra svæða þar sem sjá má hvað mesta aukningu þess
fjölda sem stundar útivist og hreyfingu sér til skemmtunar og heilsubótar. Esja sést langt að
þar sem hún gnæfir yfir höfuðborgarsvæðið og er bæði kennileiti og vegvísir fyrir þá sem
þekkja til hennar.
Útivistarsvæði við borgarmörk nýtast ekki einungis iðkendum útivistar til aukinna lífsgæða
heldur einnig til sparnaðar í heilbrigðiskerfinu. Erfitt er að meta umhverfi eins og Esju, hún
hefur ákveðið útlitslegt og táknrænt gildi fyrir suma og útivistargildi fyrir aðra enda hafa
einstaklingar mismunandi sýn á slík svæði. Upplifun hvers og eins, þeirra gildi, sýn og
notkun, áhrif gróðurs og náttúrunnar, útsýni, samgöngur, tengingar og margt fleira hefur
áhrif á gæði svæðis og hvernig það getur þjónað notendur jafnt sem landeigendur.
Sveitarfélög þurfa að vera vakandi yfir þeim gildum og möguleikum sem útivistarsvæði við
borgarmörk hafa. Annars vegar í ljósi bættrar lýðheilsu íbúa, hins vegar til að bregðast við
auknu álagi og koma í veg fyrir rýrnun á gæðum svæðisins. Mikilvægt er að náttúran sé
aðgengileg borgarbúum og að þeir hafi möguleika á að nýta hana á öllum tímum.
Framtíðarskipulag sveitarfélaga verður að taka mið af þessari vitneskju og gera ráð fyrir
opnum útivistarsvæðum í nánd við þéttbýliskjarna. Vistvænar lausnir og sjálfbærni eru
hugtök sem einnig er vert að hafa í huga varðandi skipulag og framtíðarlausnir slíkra svæða.
Í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur er sett fram […] gæðastefna þar sem sjálfbærni og virðing
fyrir fólki og náttúru er í forgangi [þar sem það] hámarkar lífsgæði og skapar heilsusamlegt
og margbreytilegt umhverfi (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, C1-Umhverfisskýrsla,
2013).
Esjan á verulegan þátt í þeirri samsemd að vera Reykvíkingur. Esjan er meðal annars
veðurstöð margra Reykvíkinga. Með því einu að líta fjallið augum má lesa veður og
árstíð. Esjan er eitt mikilvægasta kennileiti borgarinnar og hún er hluti af þeim
lífsgæðum

að

búa

í

borginni

(Aðalskipulag

Umhverfisskýrsla, 2013).
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Reykjavíkur

2010-2030,

C1-

1.1 Tilurð verkefnisins
Þörf er á góðum og öflugum útivistarsvæðum við þéttbýli sem bjóða upp á tækifæri til
náttúrulegrar upplifunar fyrir borgarbúa. Notendahópurinn hefur stækkað og er því ágangur
meiri á svæðin. Nauðsynlegt er að umgengni og umhirða sé góð til að raska sem minnst
slíkum svæðum og öryggi notenda. Mikilvægt er að sveitarfélög hlúi að útivistarsvæðum við
jaðarbelti borga með heildstæðum hætti og komi þannig bæði til móts við notendur og
umhverfið.
1.2 Markmið
Markmið verkefnisins er að greina nýtingu, notkun og náttúrufar svæðisins við Esju. Ásamt
því að auka þekkingu og virðingu íbúa og sveitarfélaga fyrir útivistarsvæðum við
borgarmörk. Ekki verður sett fram eiginleg deiliskipulagstillaga, heldur eru lagðar fram
hugmyndir til þess að sýna hagsmunaaðilum hvernig bæta megi svæðið. Þegar endanlegt
deiliskiplag fyrir svæðið verður unnið er mikilvægt að það sé gert í nánu samstarfi við alla
hagsmunaaðila til þess að sátt ríki um nýtingu svæðisins og koma í veg fyrir árekstra.
Mikilvægt er að hagsmunaaðilar hafi sameiginlega sýn á framtíð svæðisins.
Fjallað verður um;


kosti þess að borgarbúar hafi aðgang að útivistarsvæðum við borgarmörk



mikilvægi þess að taka skynsamlegar ákvarðanir um útivistarsvæði og græn svæði
við borgarmörk í samstarfi við alla hagsmunaaðila og horfa fram í tímann varðandi
breytingar á þeim svæðum



hlutverk og tilgang borgarfjallsins Esju

1.3 Rannsóknarspurningar
Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:
1) Hvað hefur Esja upp á að bjóða sem útivistarsvæði?
2) Hvernig nýtir almenningur svæðið við Esju í dag?
3) Hvað þarf að hafa í huga varðandi skipulag og framtíð athugunarsvæðisins í
suðurhlíðum Esju?
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2. Fyrri rannsóknir
Höfundi er ekki kunnugt um fræðilega umfjöllun um borgarfjöll hérlendis en rannsóknir hafa
verið unnar um jaðarbelti við borgarmörk og greinar m.a. skrifaðar um virði og verðmætamat
landslags. Við gerð verkefnisins er m.a. stuðst við viðfangsefni eftir Dr. Sigríði
Kristjánsdóttur, Dr. Patrik Grahn, Dr. Ulrika Karlsson Stigsdotter, Sigurð Jóhannesson, Dr.
Brynhildi Davíðsdóttur, Dr. Daða Má Kristófersson, Kristínu Eiríksdóttur og Dr. Frode
Flemsæter.
2.1 Jaðarbelti og þróun byggðar út frá náttúrufarslegum forsendum
Dr. Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfræðingur hefur rannsakað mörkin á milli þéttbýlis og
dreifbýlis. Í bókinni Borgarbrot (2003) gerir Sigríður grein fyrir hugtakinu jaðarbelti borga,
en það tilheyrir borgarformfræði. Jaðarbelti eru þau svæði sem liggja […] á mörkum sveitar
og borgar [og] eiga rætur sínar að rekja til tímabundinnar kyrrstöðu eða mjög hægrar
framsóknar útjaðars borgarinnar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003, 107). Blönduð landnotkun
einkennir oft þessi svæði sem geta rúmað iðnað, ruslahauga, verslanir, íbúðabyggð, hesthús,
kirkjugarða, landbúnað og útivistarsvæði. Þar sem land á jaðarbeltum er oft verðminna en
það sem er miðsvæðis geta fyrirtæki verið þar með rýmisfrekan og mengandi iðnað sem er
óæskilegur inni í íbúðarbyggð. Þessa þróun nefnir Sigríður miðflóttaafl, það er þegar
ákveðinni landnotkun er ítrekað þokað út í jaðra þéttbýlisins. Þessi svæði breytast í takt við
útþenslu byggðar og færast oft til og þá myndast ný jaðarbelti. Mismunandi hvatar valda
breytingum á landnotkun í jaðarbeltum og í íbúðabyggð. Jaðarbelti breytast sjaldnar en
íbúðahverfi og í stærri stökkum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003, 112).
Í aðalskipulagi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu kemur fram þörfin á að þétta byggð og
vernda græn nærsvæði þéttbýlis. Vannýtt svæði innan borgarmarka eru einnig endurnýtt til
að vernda grænu svæðin við jaðarinn. Sigríður bendir á að […] jaðarbeltin skipta borginni
upp í sjálfstæð formfræðileg svæði með eigin skipulagseinkennum, sem vert er að halda í til
að auka fjölbreytileika innan borgarlandslags (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). Hver borg
breytist með tímanum og jaðarbelti hliðrast til í takt við þær breytingar, hvort sem þær eru
jákvæðar eða neikvæðar fyrir umhverfið og íbúa þess.
Í greininni Þróun byggðar út frá náttúrufarslegum forsendum (2005) sem var birt í
Fræðaþing landbúnaðarins, fjallar Sigríður um hvort og hvernig náttúrufarslegar forsendur
hafa haft [...] áhrif á búsetu og byggðarmynstur í Reykjavík (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005,
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209). Í borgarformfræði er reynt að gera grein fyrir núverandi borgarlandslagi og hvernig
það hefur þróast. Gæði landsvæða breytast við útþenslu þéttbýlis. Þau geta t.d. orðið eftirsótt
byggingarlönd, en einnig geta ákveðin svæði hamlað útþenslu [...] og þannig markað
afgerandi spor í borgarlandslagið (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005, 210). Þær hindranir sem
geta orðið á jaðarbeltum við þéttbýli, geta orsakað það að borg þróist einungis í eina átt eða
elti ákjósanlegt byggingarland þegar skortur verður á góðu byggingarlandi. Græn
útivistarsvæði á jaðri þéttbýlis eru oft nýtt sem byggingarland. Er þá hætta á að [...] þessir
grænu geirar sem skorið hafa byggðin[a] og í dag eru vinsæl útivistarsvæði hverf[i] að öllu
eða að einhverju leyti (Sigríður Kristjánsdóttir, 2005, 217). Bendir hún á að
skipulagsyfirvöld verði að koma í veg fyrir slíka þróun og hafa þegar mörg sveitarfélög gert
ráðstafanir í nýju skipulagi til þess að að vernda græn svæði við jaðar byggðarinnar fyrir
mannvirkjagerð.
Í kaflanum The contemporary urban fringe of the city of Reykjavík, Iceland tekur Sigríður
Kristjánsdóttir viðtal við Harald Sigurðsson skipulagsfræðing hjá Reykjavíkurborg (Sigríður
Kristjánsdóttir, 2008, 178). Þar kemur fram að oft verði átök varðandi deiliskipulag og að
þátttaka hagsmunaaðila varðandi ákvarðanatöku sé því mikilvæg. Sömuleiðis skiptir miklu
máli að spáð sé fram í tímann um nýtingu svæðis og skipulagt sé í samræmi við það og
heimila þá starfsemi eða landnotkun sem gæti rutt brautina fyrir áætlaðar framkvæmdir
seinna meir.
2.2 Greining á útivistarathöfnum
Dr. Patrik Grahn gerði umfangsmikla könnun á útivistarathöfnum einstaklinga (viðauki I).
Könnunina birti hann í doktorsritgerð sinni Om parkers betydelse (1991). Könnunin bar
yfirskriftina Factor analysis of outdoor activities in Sweden og var framkæmd á árunum
1985 og 1987 (Grahn, Patrik, 1991, 224). Niðurstöður könnunarinnar sýna að einstaklingar
velja athöfnum sínum það umhverfi sem hentar. Sem dæmi má nefna að einstaklingar sem
sækja í fjallgöngur og skoðunarferðir í náttúrunni fara út í villta náttúru, en þeir sem hafa
áhuga á hlaupum og æfingum úti við velja almenningsrými. Því telur Grahn að athafnir
einstaklinga utan dyra fari að miklu leiti eftir gæðum nærumhverfisins. Spurningalisti þessa
verkefnis var að hluta til byggður á könnun Grahns þar sem hún dregur fram notkun og
viðhorf einstaklinga til útivistarsvæða.
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Patrik Grahn skiptir grænum svæðum upp í átta flokka eftir grunneiginleikum hvers. Hann
skoðar m.a. hvers konar græn svæði einstaklingar sækja í ásamt því að skoða notkun og
upplifun einstaklinganna (Grahn, Patrik, 1991, 227-229).
Stór svæði:
1) Það villta: Svæði þar sem hægt er að stunda fjallgöngur og útilíf í villtri náttúru,
útivistarsvæði og náttúrugarðar.
2) Það gróskumikla og fjölskrúðuga: Svæði þar sem hægt er að stunda
náttúruskoðun og skoða fjölbreytilega gerð náttúrunnar.
3) Það víðlenda og óhefta: Svæði þar sem hægt er að stunda æfingar, hlaup og
göngur, fjarri hávaða og amstri hversdagsins.
4) Það friðsæla: Garðar nærri heimilinu þar sem hægt er að komast frá áreiti
borgarumhverfis.
Lítil svæði:
5) Það opna og almenna: Græn svæði með opnum rýmum þar sem einstaklingar geta
safnast saman.
6) Það leikvæna: Græn leiksvæði þar sem börn geta notað ímyndunaraflið við leik
t.d. með vatn, gróður og dýr.
7) Það skemmtilega og fjölmenna: Svæði þar sem margir safnast saman og haldnar
eru almennar hátíðir og skemmtanir.
8) Það menningarlega: Svæði þar sem hægt er að skoða listaverk, minnismerki og
garðhönnun.
2.3 Tengsl útiveru og streitu
Ulrika Karlsson Stigsdotter og Patrik Grahn rannsökuðu tengslin á milli útiveru og streitu í
rannsókn sinni; Stressed individuals´ preferences for activities and environmental
characteristics in green spaces (2011). Í rannsókninni kemur fram að þegar skortur er á
aðgengi að grænum svæðum í þéttbýli fyrir daglegar athafnir geti það leitt til lakari
líkamlegrar og andlegrar heilsu einstaklinga þar sem færri tækifæri í daglegu lífi bjóðast til
útiveru. Einstaklingar með mikil streitueinkenni höfðu litla reynslu af útivist og náttúrunni
ásamt

því

að

vera

óánægðir

með

nærumhverfi

sitt.

Samkvæmt

Alþjóðlegu

heilbrigðisstofnuninni (WHO) hefur andleg heilsa áhrif á líkamlega heilsu, og öfugt.
Niðurstaða þessarar rannsóknar, og annarra, sýnir að græn svæði, villt náttúra og útivera hafa
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jákvæð áhrif á einstaklinga og draga úr streitu. Auk þess gefa niðurstöðurnar okkur
vísbendingar um hvernig hægt sé að skipuleggja og hanna græn svæði í þéttbýlum í því skyni
að bæta hag, uppfylla þarfir og minnka streitu notenda. Út frá þessu er hægt að vinna með
græn svæði í og við þéttbýli sem auðlind því þau bæta heilsufar borgarbúa.
Í doktorsverkefni Ulriku A. Stigsdotter, Landscape Architecture and Health (2005), er
fjallað um mikilvægi grænna svæða fyrir heilsuna. Þar kemur fram að margar rannsóknir
hafa sýnt að umhverfið stuðli að bættri heilsu og geti komið í veg fyrir sjúkdóma tilkomna
af andlegri líðan einstaklinga. Einnig að þættir eins og dagsljós, hreyfing, upplifun, örvun
skilnings og fagurfræði hafi allir áhrif til bættrar heilsu gegnum útiveru. Fleiri rannsakendur
eru farnir að skoða heilsu út frá heildrænu sjónarhorni og taka þá lífstíl fólks til viðmiðunar.
2.4 Virði Esju
Sigurður Jóhannesson hagfræðingur kannaði virði landslags (2003) og veltir m.a. fyrir sér
hvernig Esja geti skapað tekjur beint til landeiganda og hvort hægt sé að meta virði Esju í
krónum talið. Hann tekur fram að mat á landslagi sé viðkvæmt og flókið ferli, og fyrir marga
er það ekki gerlegt. Framkvæmdir séu oftast ekki afturkræfar og því sé erfitt að endurheimta
óspillta náttúru ef mikið rask hefur átt sér stað. Því þarf að vanda vel við val á framkvæmdum
við Esju og meta hvort þörf sé á þeim yfir höfuð. Valfrelsið sem við höfum á meðan Esjan
er að mestu ósnortin er nokkurs virði (Sigurður Jóhannesson, 2003).
Esja skapar íbúðareigendum í Reykjavík tekjur vegna útsýnis úr stofuglugga, en gefur lítið
til landeigenda. Miðað við uppsett fermetraverð á íbúðum í Reykjavík þegar Esja […] sést
úr íbúðinni hækkar verð hennar um 9% […] Samkvæmt athuguninni er útsýni til Esjunnar
úr 30 milljóna króna húsi einnar til þriggja milljóna króna virði (Sigurður Jóhannesson,
2003).
Skoðanir fólks á virði náttúrunnar er mismunandi. Fyrir suma felur landslag í sér
tilfinningalegt verðmæti, fyrir aðra getur verið meira virði að reisa mannvirki frekar en að
halda í ósnortið landslag. Fleiri rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á verðmæti
útivistarsvæða, t.d. má nefna rannsókn Brynhildar Davíðsdóttur um Gildi Heiðmerkur, mat
á þjónustu vistkerfa (2009) í þeim tilgangi að tryggja og bæta útivistarmöguleika svæðisins.
Í rannsókninni eru þjónustuþættir náttúrunnar skilgreindir og reynt að verðmeta á
hagfræðilegan hátt þjónustu vistkerfa. Þar kemur m.a. fram að við verðum að horfa í víðu
samhengi á gildi náttúrunnar og þjónustu hennar. Þjónusta Heiðmerkur er fjölbreytt og snýst
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ekki eingöngu um að vera öflugt útivistarsvæði við borgarmörk, heldur eru samfélög háð
náttúrunni og lífsskilyrði mannsins tengjast sjálfbærri þjónustu hennar.
Einnig má nefna rannsókn Daða Más Kristóferssonar og Kristínar Eiríksdóttur um
efnahagslegt verðmæti Heiðmerkur, Valuing recreational demand. The case of Heiðmörk
(2010). Í þeirri rannsókn er lagt mat á verðgildi Heiðmerkur. Þá er ekki verið að horfa á
umhverfisverðmæti í beinhörðum peningum, heldur á alla þjónustu sem vistkerfi veita
samfélögum. Rannsóknin var gerð í þeim tilgangi að hjálpa landeigendum að taka upplýsta
og skynsamlega ákvörðun um framtíð svæðisins.
Á ráðstefnu sem haldin var í Brussel á vegum COST (Evrópusamstarf á vegum vísinda- og
tæknirannsókna) er bent á mikilvægi þess að viðhalda grænum svæðum fyrir vistkerfið og
umhverfið. Rásðstefnan bar yfirskriftina, Green Infrastructure approach: linking
environmental with social aspects in studying and managing urban forests (2014). En
markmið ráðstefnunnar var að auka skilning á mikilvægi borgarskóga og græns
nærumhverfis fyrir vistkerfið. Einnig var bent á umhverfis- og samfélagslegan ávinning
slíkra svæða, sérstaklega þar sem þau draga úr skaðlegum afleiðingum loftlagsbreytinga.
2.5 Siðferðislegt landslag
Norðmaðurinn Frode Flemsæter hélt fyrirlestur á 5th Nordic Geographers´meeting, 11.-14.
júní 2013, í Háskóla Íslands um Dofrafjöll í Noregi sem bar yfirskriftina: Moral Landscapes
and the rural-urban interface. Fyrirlesturinn byggir á verkefninu Dovrefjells moralske
landskap (2013), sem var samvinnuverkefni þeirra Frode Flemsæter, Katrina Rønningen og
Frank Egil Holm.
Í fyrirlestrinum veltir höfundur m.a. fyrir sér hvernig landslag Dofrafjalla hafi mótast í
gegnum söguna og hverjir gætu haft áhrif á siðferðislegt gildi landslags og náttúru. Þær
breytingar sem hafa orðið á landnotkun í gegnum tímann eru greindar, hvernig landslagið
hefur þjónað mismunandi tilgangi og ólíkum hagsmunaaðilum. Einnig var skoðað hvernig
viðhorf almennings til landslags hefur tekið breytingum.
Niðurstaða rannsóknarinnar er m.a. sú að Dofrafjöll veiti, eða hafi möguleika á að veita,
mismunandi hagsmunaaðilum fjölbreytilegan ávinning. Þessi ávinningur sé þó undir því
kominn að sátt ríki um nýtingu svæðisins og að sú sátt fáist með sameiginlegri sýn
hagsmunaaðila á framtíð svæðisins. Þá sé það lykilatriði að þær ákvarðanir sem teknar eru
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um skipulagsmál séu í rökréttu samhengi við þessa sameiginlegu sýn. Þannig geti þeir aðilar
sem eiga einhverra hagsmuna að gæta bæði virt og skilið ákvarðanir skipulagsyfirvalda þrátt
fyrir að ákvarðanirnar séu mögulega andstæðar þeirra hagsmunum. Jafnframt er mikilvægt
að sömu reglur gildi um alla.
2.6 Leikandi náttúra
Í bókinni Open space People space (2007) skrifar Catharine Ward Thompson kafla um
muninn á að því hvers vegna sumir einstaklingar fara út en aðrir ekki. Hún veltir þar fyrir
sér hverskonar náttúrlegt umhverfi geti verið ánægjulegt og hvernig hægt sé að bæta þau og
styrkja til að þau nýtist öllum. Niðurstöður rannsóknar Thompson sýna að einstaklingar þurfi
að finna til öryggis í umhverfinu og eiga góðar minningar eða upplifun til að vilja koma
þangað aftur. Umhverfið má ekki auka á streitu og ef einstaklingar eiga góðar minningar um
staði sem börn þá aukast líkurnar á að þeir komi aftur sem fullorðnir einstaklingar.
Mismunandi þarfir eru á milli aldurshópa, náttúrleg upplifun er meiri hjá ungum notendum,
en eldri notendur horfa meira til aðstöðu og aðgengis, hvort stígar séu góðir, bekkir til staðar
og að hávaðamengun sé lítil. Mikilvægt er að hafa hjólastíga aðskilda frá göngustígum þar
sem viðbrögð eldri einstaklinga séu hægari en hjá þeim yngri. Kannanir sýna að einstaklingar
vilja hafa aðgang að náttúru, eða útiveru, því það auki lífsgæði og bæti geðheilsu.
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2.7 Samantekt
Ef fyrri rannsóknir eru dregnar saman þá má vel greina að landslag og græn svæði eru
mikilvæg fyrir íbúa í þéttbýlum. Rannsóknir sýna að villt náttúra, græn svæði og útivera
minnkar streitu og vanlíðan og getur komið í veg fyrir sjúkdóma þeim tengdum. Einnig hefur
verið sýnt fram á að einstaklingar velja útivistarathöfnum sínum það umhverfi sem hentar
og að gæði nærumhverfis skiptir miklu máli. Í dag hafa mörg sveitarfélög gert ráðstafanir í
skipulagi varðandi verndun grænna nærsvæða í og við byggð. En skipulag byggða hefur
sömuleiðis oft leitt til þess að iðnaðarsvæði og annað sem ekki á heima í íbúðarbyggð lendir
á jaðarbeltum byggðar og þá eru útivistarsvæði í hættu. Mengandi iðnaðarsvæði eiga hvorki
heima við íbúðarbyggð né við útivistarsvæði. Þess vegna þarf í skipulagi að skilgreina vel
bæði landnotkun, virði landslags, virði ósnortinna svæða og áhrif framkvæmda þannig að
nýting svæða samræmist vel. Einnig þarf að horfa fram í tímann og skilgreina þá starfsemi
sem getur fallið að áætluðum notum svæðisins í framtíðinni. Við verðlagningu þarf að huga
að fleiri þáttum en tekjum landeigenda eða framkvæmdaaðila. Þannig má t.d mæla þann
ávinning fyrir samfélagið sem kemur fram í heilsubót og þar með minna vinnutapi þeirra
sem nýta þessi ósnortnu svæði sér til heilsubótar. Útsýni úr íbúð að Esju má mögulega meta
til fjár en tilfinningalegt og menningarlegt gildi er öllu erfiðara viðfangs. Ítarlegt
umhverfismat ásamt verðmati er því nauðsynlegt fyrir ósnortin svæði svo hægt sé á einhvern
hátt að meta þær náttúruauðlindir sem við höfum aðgang að.
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3. Gögn og aðferðir
3.1 Gögn
Þau gögn sem voru nýtt við vinnslu þessa verkefnis voru kort, greinar, bækur, fyrirlestrar,
opinber gögn af vefsíðum, ljósmyndir, spurningakönnun og djúpviðtöl. Helstu upplýsingar
voru fengnar úr verkefnum og greinum sem hafa verið birtar hérlendis og erlendis. Sérkenni
svæðisins voru dregin fram m.a. með því að rýna í kort af svæðinu, og myndrænar- og
sagnfræðilegar heimildir. Vettvangsferðir voru farnar þar sem náttúrufar og landslag
svæðisins var greint.
3.2 Aðferðir
Til að komast sem næst markmiðum athugunarinnar var rýnt í sögu svæðisins, ásamt því
sem greining var gerð á náttúrufarslegum forsendum, tengingum, gönguleiðum,
samgöngum, umhverfi, náttúruvá og skipulagi athugunarsvæðisins. Vettvangsferðir voru
farnar á svæðið frá maí 2013 og fram í apríl 2014 þar sem sjónræn upplifun svæðisins var
greind með ljósmyndum og skissum. Einnig var haldin dagbók þar sem veðurfar og fjöldi
bíla á svæðinu skráð niður í hverri ferð. Styrk- og veikleikar svæðisins voru greindir með
SVÓT greiningu. Eftir greiningarvinnu voru niðurstöður dregnar saman og teiknaðar upp á
blað og hugarkort unnið í Adobe Illustartor. Tölulegum upplýsingum var safnað með
spurningakönnun á vettvangi. Því næst voru niðurstöður skráðar inn í Microsoft Excel.
Spurningakönnun er byggð út frá könnun Patriks Grahns (1991), útfærð og samræmd
íslenskum aðstæðum og unnin í samráði við leiðbeinendur (viðauki II). Hún var sett upp á
þremur blaðsíðum sem viðmælendur svöruðu sjálfir. Úrtak var valið af handahófi á vettvangi
athugunarsvæðisins þar sem spurningalistanum var svarað. Tekin voru djúpviðtöl við
notendur fjallsins haustið 2013 og í upphafi árs 2014. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki
og svo skrifuð upp í Microsoft Word (viðauki III). Höfundur tók einnig ljósmyndir sem voru
unnar og klipptar til í Adobe photoshop og Illustarator. Grunnur sem notaður var við gerð
tillögu að skipulagi er byggður á loftmynd af svæðinu fengna frá Umhverfis- og
skipulagssviði Reykjavíkur. Hæðalínur og aðrar upplýsingar af svæðinu er teiknaður eftir
kortum frá Google maps, Samsýn og LMÍ. Þær upplýsingar eru lagðar ofan á loftmyndina
af svæðinu og teiknaðar inn auk upplýsinga um stígakerfi frá Skógrækt ríkisins. Þar næst er
grunnmyndin teiknuð og lituð í Adobe Photoshop og Illustrator.
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3.3 Vinnuferill

Mynd 1. Uppbygging verkefnis (HG, 2014).

Við upphaf verkefnisins var athugunarsvæðið afmarkað og skoðað með vettvangsferðum.
Rannsóknarspurningar voru settar fram og tilgangur verkefnisins afmarkaður. Gagnasöfnun
hafin og greiningarferli skipt upp í eftirfarandi atriði; saga svæðis, náttúrufarslegar
forsendur, aðkoma og aðgengi, skipulag og vettvangsathugun. Náttúrufarslegum forsendum
var skipt upp fimm þætti; veðurfar, jarðfræði, gróður, landform/landslag og náttúruvá.
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Kaflanum um aðkomu og aðgengi var skipt upp í; gönguleiðir, samgöngur, nær- og
fjærumhverfi. Ítarleg greining var gerð á stöðu svæðisins í dag, aðbúnaður á svæðinu
skoðaður, stígakerfi greint og sjónrænir þættir kannaðir. Kaflanum um skipulag svæðisins
var skipt upp í sex þætti; svæðis- og aðalskipulag svæðisins, deiliskipulag, Græna trefilinn,
hagsmunaaðila svæðisins, og tillögu að framkvæmd á svæðinu. Verkefnið er byggt á
spurningakönnun, djúpviðtölum og greiningum. Nákvæmari greining var unnin með kortum,
loftmyndum og ljósmyndum. Tilgangur og notkun útivistarsvæða og borgarfjalla við
borgarmörk var greindur með því að skoða gögn á veraldarvefnum og bækur sem fjalla um
efnið. Eftir úrvinnslu greininga var hafist handa við að draga saman niðurstöður og tillaga
unnin um úrbætur fyrir athugunarsvæðið.
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4. Athugunarsvæðið
4.1 Staðsetning og mörk athugunarsvæðisins
Athugunarsvæðið er suðurhlíðar fjallsins Esju. Það liggur innst í Kollafirði við Faxaflóa,
norðan við höfuðborgarsvæðið, sunnan við Kjós, austan við Kjalarnes og vestan við
Mosfellsdal. Afleggjari frá Vesturlandsvegi er eina leiðin að svæðinu, sem er hluti af
þjóðvegi 1. Athugunarsvæðið afmarkast við útivistarsvæðið við Mógilsá, sunnan við fjallið.
Ástæða staðarvals er til komin vegna vinsælda svæðisins sem útivistarsvæðis í dag og vegna
nálægðar þess við höfuðborgarsvæðið. Það liggur frá bílastæðinu við Vesturlandsveg, innst
í Kollafirði, inn á skógræktarsvæðið við Mógilsá og upp að Þverfellshorni. Sá hluti Esju
tilheyrir Kjalarnesi sem er hverfi innan Reykjavík.

Mynd 2. Mörk og staðsetning athugunarsvæðis. Efsta mynd til vinstri sýnir mörk sveitarfélaga og
er Reykjavík brúnt (Landupplýsingar, á.á., ismennt, á.á., Sveitarfélagasjá, á.á.).
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4.2 Brot úr sögu svæðisins
Borgarfjallið Esja hefur verið andagift
margra skálda, rithöfunda og listamanna í
gegnum tíðina, sem sýnir áhrifavald
borgarfjallsins á einstaklinga (mynd 3).
Hér á eftir eru til gamans nokkur brot úr
kvæðum sem hafa verið ort um fjallið:
Esjan er yndisfögur
utanúr Reykjavík.
Hún ljómar sem litfríð stúlka

Mynd 3. Málverk eftir Ásgrím Jónsson frá 1910 sem sýnir
útsýni að Esjunni frá miðbæ Reykjavík (Wikipaintings, á.á.).

í ljósgrænni sumarflík.
(Erindi úr kvæði Þórbergs Þórðarsonar Esjan og kvinnurnar. Mjólkursamsalan, á.á.).
Finnst þér ekki Esjan vera sjúkleg
og Akrafjallið geðbilað að sjá […]
(Brot úr kvæði Megasar Spáðu í mig. Mjólkursamsalan, á.á.).
Alltaf stendur Esjan hinum megin
og ekki virðist Skarðsheiðin á förum […]
(Brot úr kvæði Hallgríms Helgasonar Á Skúlagötu. Mjólkursamsalan, á.á.).
Sjónlínur að fjallinu frá borginni hafa hrifið listamenn enda tilkomumikið að horfa á fjallið
frá miðbænum. Jóhannes Sveinsson Kjarval skrifaði grein í Morgunblaðið árið 1923 um
skipulagsmál. Þar telur hann upp nokkur [ú]tvöld meistaraverk íslenskrar fegurðar handa
höfuðborgarbúum (Jóhannes Sveinsson Kjarval, 1923), þar á meðal Esju. Greina má að
útsýni yfir á Esju frá höfuðborgarsvæðinu skiptir máli í skipulagi og mikilvægi þess að halda
sjónlínum gatna með útsýni yfir á fjallið.
Er ekki Lækjargata í heiðskíru – […] einmitt ein af allra fegurstu götum í heimi – af
þeirri einföldu ástæðu, að Esjan með rúnum og blámadýpi gnæfir fyrir enda hennar?
[…] Við eigum að skapa okkur eftir línum lands vors, útsýnið […] í hinum ótæmandi
skemmtigarði íslenskrar náttúru (Jóhannes Sveinsson Kjarval, 1923).
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Íslensku jólasveinarnir eiga, samkvæmt trú sumra, heima í Esju ásamt foreldrum sínum
Grýlu og Leppalúða. […] Ýmsar hugmyndir [eru] í gangi um heimkynni jólasveinsins […]
og Reykvíkingar hafa […] fundið þeim bústað í Esjunni (Vísindavefurinn, 2010).
4.2.1 Uppruni nafnsins Esja
Margvíslegar hugmyndir er að finna í heimildum um uppruna nafnsins Esja. Ekki er að finna
eina skýringu á nafninu, en samkvæmt orðabók merkir orðið esja; leirbleyta, lausamjöll og
sólbráð (Snara, á.á.). Talið er að nafnið Kjalarnes sé vísun til lögunar fjallsins Esju, þ.e.
aflangt fjall, sem minnir á bátskjöl. Ein skýring á nafninu er að það sé dregið af orðinu
tálgusteinn vegna ummyndaðra bergtegunda í fjallinu og sé komið frá Noregi, eftir norska
orðinu ysja sem merkir;
[…] tálgusteinn eða kleyf steintegund, smáfiskur eða síli og glóðaraska eða eitthvað
sem varpar frá sér glóð eða gullnum bjarma […] Einhverja frumlegustu og
skemmtilegustu skýringuna á Esjunafninu [er] að í vissum fannalögum á haustin megi
lesa nafn þetta úr snjólínum á einum stað í hlíðum fjallsins (E. J. Stardal, 1985, 84).
Einnig er að finna heimildir um að […] nafnið Esja sé af keltneskum uppruna, dregið af Ésa
eða Essa (Vísindavefur, 2000). Keltnesk kona að nafni Esja, á að hafa komið með Írum í
Kollafjörð á landnámsöld. Var hún auðug ekkja sem keypti landnámsjörðina Esjuberg á
Kjalarnesi og á hún […] að hafa búið að Esjubergi eins og kemur fram í Kjalnesingasögu
en hún tók við búi af landnámsmanninum Örlygi Hrappsyni hinum írska (Ferlir b, á.á.).
4.2.2 Brot úr Kjalnesinga sögu
Örlygur Hrappsson reisti bæinn Esjuberg á landnámsöld og við bæjartóftir Esjubergs eru
taldar vera forn kirkjugrunnur, að fyrstu kirkju hér á landi. Einu minjar á svæðinu frá fyrri
tíð eru
[...] við Grundará undir Kerhólakambi Esju [þar] mótar fyrir görðum Grundar,
Esjubergs og Árvalla sem og tóftum bæjanna og öðrum mannvirkjum [...] Þessar
minjar eru lítt þekktar þrátt fyrir að [...] um langan aldur [hafi] verið ein fjölfarnasta
þjóðleið landsins (Vesturlandsvegur) (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013,
102).
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Heimildir um svæðið í kringum fjallið Esju eru að finna í Íslendingasögum, þá helst í
Kjalnesinga sögu. Írskir menn sigldu á landnámsöld inn Kollafjörð og á Helgi bjóla
Ketilsson landnámsmaður og kona hans Þórný að hafa numið land á Kjalarnesi og búið á bæ
sem hét Hof. Helgi bjóla á að hafa komið með Ingólfi Arnarsyni landnámsmanni til landsins
og á Ingólfur að hafa bent Helga á að hefja búskap við rætur Esju. Í Eilífsdal á að vera […]
legstaður Eilífs, þess er gaf dalnum nafn (Ferlir a, á.á.), og var Eilífur þessi í áhöfn Helga
bjólu. Esja, keltneska konan sem keypti jörðina Esjuberg af Örlygi Hrappsyni […] fóstraði
Búa Andríðsson, aðalkappa sögunnar. Sagan segir að hellir hafi verið uppi í klettunum í
enda Langahryggs og þar hafi Búi leynst fyrir óvinum sínum. Hellirinn bar nafn hans. Nú
sést hann ekki (Morgunblaðið, 1980). Búi er ein aðalpersóna Kjalnesinga sögu og [þ]egar
Esja deyr sest Búi að á Esjubergi (Ferlir d, á.á). Hann á að hafa dvalið um skeið í Noregi þar
sem hann gat barn með Fríði Dofradóttur, dóttur Dofra í Dofrafjöllum.
4.2.3 Skógrækt við Mógilsá
Mikil skógrækt er við Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á jörðinni Mógilsá, sem liggur
sunnan við fjallið og er innan athugunarsvæðis:
Ákveðið var að efla rannsóknir í þágu skógræktar á Íslandi og var rannsóknarstöð
Skógræktar ríkisins reist á Mógilsá í Kollafirði árið 1967 fyrir þjóðargjöf frá
Norðmönnum sem gefin var í tilefni af heimsókn Ólafs V. Noregskonungs til Íslands
1961 (Þröstur Eysteinsson, á.á).
Rannsóknarstöðin var vígð árið 1967 og innan hennar er í dag blönduð skógrækt þar sem
fram fara rannsóknir á ræktun trjáa og skógræktar á Íslandi. Þar er m.a. fræjum safnað saman
ásamt því að erfðarannsóknir á tegundum og kvæmum fara þar fram.
Skógræktarfélag Reykjavíkur sér um útivistarsvæðið í Esjuhlíðum sem nær yfir
ríkisjarðirnar Kollafjörð og Mógilsá, í samstarfi við Reykjavíkurborg og Rannsóknarstöð
Skógræktar ríkisins á Mógilsá. Þeir hafa í fjölda ára staðið fyrir gróðursetningu í hlíðum Esju
og unnið að stígagerð, merkingum og kortagerð af svæðinu og er þetta starf aðallega unnið
í sjálfboðavinnu. Flestar trjátegundir innan svæðisins eru vel merktar. Þessi uppbygging er
nær einungis byggð á styrkjum. Sem dæmi má taka að árið 2013 veitti Íslandshótel hf.
tveggja milljóna króna styrk til Skógræktarfélags Reykjavíkur […] til að gróðursetja og
bæta aðstöðu ferðafólks í Esjuhlíðum (Skógræktarfélag Reykjavíkur, 2013). Þar er tekið
fram að það sé gert til að fyrirbyggja spjöll á svæðinu og bæta öryggi notenda. Árið 2012
16

var lögð braut meðfram göngustígum til að auðvelda aðgengi björgunarsveita að svæðinu og
öryggi notenda. Hópur ferðamanna hefur tekið þátt í gróðursetningu á svæði
Skógræktarfélags Íslands við Esjurætur og sumarið 2013 [h]afa alls um 2000 ferðamenn
tekið þátt í þessu verkefni (Laufblaðið, 2013).
4.2.4 Vinir Esju
Svæðið hefur til fjölda ára verið vinsælt útivistarvæði og var Esja tilnefnt fjall ársins árið
1977. Það árið […] efndi Ferðafélag Íslands til margra gönguferða á Esjuna (Morgunblaðið,
1980). Greinar hafa verið skrifaðar um upplifun fólks af að ganga á Esju. Gönguleiðirnar eru
margar, og fara flestir upp að Steini. Þessi steinn á að hafa fengið þetta nafn þegar;
[...] hlaupaþjálfari í Hafnarfirði fór að láta nemendur sína hlaupa í Esjunni fyrir
tveimur áratugum eða svo. Hann sagði þeim alltaf að fara upp að Steininum og átti
þá við þennan tiltekna stein. [...] Til að taka af allan vafa um hvaða stein væri átt við
fékk þjálfarinn vin sinn til að búa til þetta skilti [...] og skrúfa það á steininn (Páll
Ásgeir Ásgeirsson, 2014).
Hlaupa- og göngugarpar nota fjallið til æfinga og er haldin árlega keppni sem nefnist MT.
Esja Ultra. Í henni er hlaupið upp að Steini, [...] og þeir allra hörðustu fara 10 ferðir upp að
Steini sem eru 70 km og 6000 m hækkun (Vísir, 2012). Vinir fjallsins setja inn á
veraldarvefinn myndir og sögur af ferðum sínum og hefur m.a. verið stofnað félag á facebook
sem nefnist Esjuvinir og voru 56 meðlimir í mars 2014. Á þessari netsíðu er að finna helstu
vini fjallsins sem sækja það allt árið og greina frá ferðum sínum í orðum og myndum. Þeir
hafa meðal annars bendt á hvað sé ábótavant og hvað mætti betur fara ásamt því að greina
frá ferðum sínum, jarðraski sem þeir verða varir við og veðri þann dag sem þeir sækja fjallið.
Margir vinir fjallsins sjá um viðhald í sjálfboðavinnu og hafa meðal annars staðið fyrir
grjótburði til að koma í veg fyrir skemmdir á stígum og gróðri. Helst eru það erlendir
sjálfboðaliðar sem vinna á sumrin við stíga- og brúargerð, ásamt því að lagfæra stíga og týna
upp rusl.
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Mynd 4. Atlaskortateikning frá því 1908 sem sýnir suðurhlíðar Esju, frá Kollafirði og inn Mosfellsdal
(Landmælingar, á.á.)

Ýmsar aðrar heimildir er að finna um Esju. Til að mynda er á vef Landmælinga Íslands
Atlaskortateikning frá 1908 sem sýnir suðurhlíðar Esju, frá Kollafirði og inn Mosfellsdal
(mynd 4). Þar má sjá athugunarsvæðið. Í bókinni Landið þitt Ísland kemur fram að kalknáma
hafi verið staðsett við Mógilsá við Esjuhlíðar frá árinu 1873, hún var opin í nokkur ár en
hætti vegna erfiðleika við rekstur. Kalkið var flutt sjóleiðis til Reykjavíkur og vandaður
brennsluofn reistur fyrir neðan Arnarhól (Þorsteinn Jósepsson, og Steindór Steindórsson,
1984, 171), þar sem nú er Kalkofnsvegur. Nokkrum árum seinna, eða árið 1916-17, var aftur
reynt við rekstur kalknámunnar sem tókst ekki og lagðist rekstur niður eftir það.
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5. Náttúrufarslegar forsendur
Undir hugtakið náttúrufarslegar forsendur fellur m.a. veðurfar, jarðfræði, gróðurfar, landslag
og náttúruvá. Við greiningar- og skipulagsvinnuna voru þessar ytri aðstæður dregnar saman
til að öðlast betri skilning á athugunarsvæðinu.
5.1 Veðurfar
Íbúar höfuðborgarsvæðisins horfa oft í átt til Esju til að líta eftir veðri. Stundum sést ekki til
fjallsins vegna þoku við Kjalarnes og þegar hvítur hattur er kominn á fjallið á haustin bendir
það til að vetur sé að ganga í garð. Einnig hafa snjóalög í fjallinu verið notuð sem mælikvarði
á gæði sumars: Skaflinn í [Gunnlaugsskarði] Esjunni hefur verið notaður sem mælikvarði á
veðurfar, hverfi hann hefur sumarið verið gott (Vísir, 2009).
Veður er breytilegt á Esju og getur breyst snögglega á hverjum degi, þá sérstaklega á veturna.
Kalt getur verið upp á toppi þrátt fyrir að hlýtt sé við fjallsrætur og þurfa gestir fjallsins að
hafa það í huga þegar þeir leggja af stað upp fjallið og undirbúa ferðir sínar eftir því. Fjöll
hafa áhrif á vindafar við staði sem liggja nálægt því og geta stýrt bæði stefnu vinds og styrk
ásamt því að draga úr vindi. Þegar hugað er að framkvæmdum við Esju verður því að huga
vel að veðri og vindum. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir m.a. í grein á mbl.is að
vegna Esju […] geti orðið mjög hvasst í norðan- og norðaustanátt á Kjalarnesi [og að]
Veðuráhrifin af Esjunni hafa náð til Reykjavíkur [en] Esjan skýli oft Reykvíkingum fyrir
norðanátt (Morgunblaðið, 2012). Skógur hefur einnig áhrif á vindafar á svæðinu og telur
Haraldur Ólafsson veðurfræðingur að ef skógur væri [...] upp eftir Esjuhlíðum væri líklegt
að vindurinn í norðaustanáttinni […] væri mun hægari en núna og þessir stormar og
ofsaveður sem komi úr norðaustri geti jafnvel næstum horfið (RÚV, 2011).
Vegagerðin hefur verið með veðurstöð við Móa á Kjalarnesi frá 1998 og nefnist sú stöð
Kjalarnes. Stöðin sýnir vindrós mælingar frá 10. júlí 1998 – 11. febrúar 2014 (mynd 5).
Veðurstofan setti upp veðurstöð við Skrauthóla 2001 og sýnir vindrós mælingar frá 21.
september 2001 – 11. febrúar 2014 (mynd 5). Ef skoðuð er vindrós frá veðurstöð við
Kjalarnes sést að veður getur verið slæmt úr austri og hviður koma oftast úr norðaustri.
Vindrós frá veðurstöð við Skrauthóla sýnir að verstu veðrin koma úr austsuðaustri (mynd 5).
Samtímamælingar benda til þess að allra verstu veðrin séu ekki samtímis á báðum stöðvum
[…] Vindur er nokkuð byljóttari á Skrauthólum […] (Trausti Jónsson og Árni Sigurðsson,
2006), og er sjaldnar hvassviðri þar ef borið er saman við veðurstöð að Kjalarnesi.
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Mynd 5. Til vinstri, vindrós frá veðurstöð við Kjalarnes. Til hægri, vindrós frá veðurstöð við Skrauthóla (Veðurstofa
Íslands, 2014).

Með því að staðsetja vindrósir inn á landakort (mynd 6), eins og Trausti Jónsson og Árni
Sigurðsson hafa gert í greinargerð sem þeir gerðu fyrir Veðurstofuna, sést betur hegðun
vinds meðfram hlíðum fjallsins. Mjög hvasst getur verið á Kjalarnesi og eru
[…] hvassviðrin […] og hviður mestar í áttum sem standa af Esjunni
[Móar/Kjalarnes] og einnig austlægum áttum meðfram hlíðum hennar [Skrauthólar]
Telja má líklegt að heldur dragi úr hviðum eftir því sem lengra dregur frá fjalllendi
Esjunnar, en tjón og önnur reynsla benda til þess, að hviðusvæði nái allt í kringum
hana (Trausti Jónsson og Árni Sigurðsson, 2006).

Mynd 6. Staðsetning veðurstöðva og vindrósir settar inn á kort af svæðinu (Trausti
Jónsson og Árni Sigurðsson, 2006, 10).
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5.2 Jarðfræði
Esja mótaðist á nokkrum tímaskeiðum og byrjaði að myndast á fyrri hluta ísaldar fyrir 2,5
milljónum árum. Esjan og berggrunnurinn undir Reykjavík, Mosfellssveit og Kjós myndaðist
í gosbeltinu sem nú liggur frá Reykjanestá um Þingvallasveit og norður í Langjökul
(Vísindavefurinn, 2008).
Esja myndaðist vestan til á því
gosbelti, sem hlóðst upp við eldgos
á

jökulskeiðum,

inn

á

milli

hlýskeiða, og eru ýmis jarðfræðileg
fyrirbrigði sýnileg í fjallinu. Ef
skýringarmynd af myndun fjallsins
er skoðuð má í stuttu máli lýsa
henni þannig að hraun hefur runnið
yfir svæðið á hlýskeiðum og á

Mynd 7. Teikning sem sýnir hvernig Esja myndaðist við eldgos á
hlýskeiðum og jökulskeiðum (Vísindavefurinn, 2008).

jökulskeiðum hefur móberg hlaðist
upp í skörðum eða giljum í ísnum (mynd 7). Fjallið hefur því myndast annarsvegar í gosi
undir jökli á jökulskeiðum og svo hinsvegar [...] úr hrauni úr megineldstöðinni sem annað
hvort hlóðust upp á, eða ofan á móbergið (Ferlir c, á.á.). Fjallið er að mestu gert úr basaltog móbergslögum til skiptis og er syðsta blágrýtisfjall á Íslandi.
Á meðfylgjandi jarðfræðikorti (mynd 8), má sjá þversnið og grunnkort af Esju, þar er hægt
að greina að elsta bergið í fjallinu er vestast en það yngsta austar. Það má sjá móbergið á
ljósum lit fjallsins, en litbrigði fjallsins er mismunandi eftir veðri. Basískt innskotsberg er
við Kjalarnes og við Kollafjörð má finna berghlaup. Líparítið í Móskarðshnúkum er um 1,8
milljón ára og er yngsti hluti fjallsins. Í milljón ár eftir að Móskarðahnúkar mynduðust skófu
ísaldarjöklar fjalllendið og skáru út það landslag, sem við sjáum í dag (Ingvar Birgir
Friðleifsson, 1985, 145). Kerhólakambur er 3-4 milljón ára gömul megineldstöð og er hún
kölluð Kjalarneseldstöðin. Í fjallinu eru 2 megineldstöðvar, Kjalarnes- og Stardalseldstöð.
Kjalarneseldstöðin er stærri og eldri, og er megineldstöð gosbeltisins sem liggur frá
Reykjanestá, um Þingvallasveit og að Langjökli. Stardalseldstöðin er yngri og varð gosvirkni
frá henni mest við Kistufell í Esju.
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Mynd 8. Jarðfræðikort af Esju, rauður hringur sýnir staðsetningu athugunarsvæðisins (Vísindavefur.is, 2008).
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5.3 Gróður

Mynd 9. Víðmynd sem sýnir nærumhverfi athugunarsvæðis. Á efstu mynd er horft í vestur í átt að Fálkakletti, á næstu
mynd sést Langihryggur, Þverfellshorn og Kistufell og á neðstu mynd er horft í átt að Mosfellsbæ. Á myndunum má sjá
hversu útbreiddur skógarkerfillinn og alaskalúpínan eru orðin á svæðinu (HG, 2013).

Innan athugunarsvæðisins er blönduð skógrækt, tún og mólendi. Blönduð skógrækt er við
Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá í Kollafirði, og einnig rétt við bílastæðið þar
sem Toyota bílaumboðið styrkir skógrækt. Votlendi er við Skrauthóla og innst í Kollafirði
og mosagróður norðan og austan við fjallið. Innan athugunarsvæðisins eru heilu breiðurnar
af skógarkerfli og alaskalúpínu sem hafa lagt undir sig stór svæði. Báðar tegundir eru mjög
ágengar og er [a]ukin útbreiðsla slíkra tegunda […] talin [vera] ein helsta ógn við
líffræðilega fjölbreytni í heiminum næst á eftir eyðileggingu búsvæða (Náttúrufræðistofnun
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Íslands, 2007). Alaskalúpínan eykur frjósemi jarðvegs og hefur því verið nýtt í landgræðslu
á gróðurvana auðnum. Hún vex hratt og þrífst vel í næringarlitlum jarðvegi. Skógarkerfillinn
dafnar best í rökum og næringarríkum jarðvegi og var fyrst ræktaður í görðum. Hann kemur
sér m.a. fyrir í gömlum lúpínubreiðum. Landnám alaskalúpínu er í mörgum tilvikum
forsenda þess að skógarkerfill breiðist út. Aðgerðir gegn henni eru því jafnframt
fyrirbyggjandi gegn útbreiðslu skógarkerfils (Náttúrufræðistofnun Íslands og Landgræðsla
ríksins, 2010, 7). Skógarkerfillinn er að yfirtaka svæði sem alaskalúpínan hafði komið sér
fyrir á þar sem hann […] er hávaxnari en lúpínan og virðist eiga gott með að ná yfirhöndinni
í samkeppni við hana (Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á.).

Mynd 10. Ljósmynd til vinstri er af gullkolli sem er áberandi í hlíðum fjallsins, mynd til hægri er tekin inn í skógrækt við
Mógilsá (Skógræktarfélag Reykjavíkur, 2009, HG, 2013).

Í Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá er blandaður skógur sem er hávaxinn og
þéttur á köflum (mynd 9 og 10). Þar má finna fjölmargar trjátegundir, […] m.a. fágætar
tegundir eins og linditré, broddhlynur […] og risalerki (Skógrækt ríkisins, á.á.). Þau
rannsóknarverkefni sem m.a. fara þar fram eru erfðaauðlindir í skógrækt, nýræktun skóga
og skjólbelta, skógur og loftlagsbreytingar, og samfélag og vistfræði skóga (Mógilsárfréttir,
2011). Þegar farið er í gegnum skóginn verða á vegi manns fjölmargir stígar og brýr, og þar
má finna jarðarber (mynd 11) og hindber og tína sveppi síðla sumars. Tegundir eins og
gullkollur, rauðsmári, freyjubrá og maríuskór eru einnig á svæðinu (mynd 11). Ýmsar
tilraunir með landgræðslu hafa verið gerðar í hlíðum fjallsins, m.a. var í júní 2008 gerð
tilraun með að gróðursetja birkitré í Einarsmýri sem er í um 500 metra hæð. […] Mýrin er
[…] frjósöm hallamýri […] og líklega skjólbetra en víða annars staðar í hlíðinni […] það
stefnir […] í að Esjuhlíðar verði kjarri og skógi vaxnar upp undir kletta innan nokkurra ára
(Skógræktarfélag Reykjavíkur, 2009).
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Mynd 11. Gróður í hlíðum Esju við Mógilsá. Efsta mynd til vinstri, rauðsmári, freyjubrá og maríuskór rétt við bílastæðið
við Mógilsá (Skógræktarfélag Reykjavíkur, 2011). Efsta mynd til hægri, skógarkerfill og alaskalúpínubreiða á
athugunarsvæðinu. Neðri mynd til vinstri; séð yfir Kögun og neðri mynd til hægri, jarðarber inni í skógrækt við Mógilsá
(HG, 2013).
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5.4 Landform/ landslag
Landslag Esju er fjölbreytt og hefur mismunandi form, liti og mynstur ásamt því að bjóða
upp á ólíka notkun og upplifun fyrir hvern og einn, bæði náttúrufarslega og samfélagslega.
Flatarmál fjallsins er mikið og teygir það sig í um 17 km. frá vestri til austurs og um 11 km.
frá norðri til suðurs, það er hæst 914 metrar. Form fjallsins einkennist af giljum, lækjum,
hólum, bröttum hlíðum, hömrum efst við fjallstind og skriðum fyrir neðan, ásamt djúpum
dölum og fjallstindum. Mosar, tún, skógrækt, steintegundir, skuggi og birta hafa áhrif á liti
fjallsins og eru þeir mismunandi eftir árstíðum og veðráttu.

Mynd 12. Ljósmyndir af athugunarsvæði sem sýna landslag á svæðinu. Mynd til vinstri og í miðjunni; Mógilsá neðar á
athugunarsvæðinu þar sem hlíðar eru aflíðandi. Mynd til hægri; hér sést hvernig gróður og skógur hafa mótað ásýnd
svæðisins (HG, 2013).

Efst á athugunarsvæðinu eru brattar hlíðar og skriður sem setja svip sinn á landslagið og á
þeim svæðum er lítill gróður. Neðar eru hlíðarnar aflíðandi, lækir og ár renna víða og þar
hefur skógrækt mótað ásýnd athugunarsvæðisins (mynd 12).
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5.5 Náttúruvá
Notendur þurfa að sýna aðgát þegar farið er um fjallið. Ýmsar hættur geta steðjað að sem er
ástæða til að varast, t.d. vegna hæðar og hlíðarnar eru á stöku stað brattar. Helstu hættur eru
ofanflóð, en það geta verið;
[...] snjóflóð, krapaflóð, aurskriður, grjóthrun, berghlaup og annað framskrið úr
hlíðum, sem og aurblönduð krapa- og vatnsflóð í bröttum farvegum […] Helst steðjar
hætta að núverandi og fyrirhugaðri byggð á svæðinu undir Esjuhlíðum á Kjalarnesi,
en það er meðal þekktustu skriðusvæða landsins. Þar hefur margsinnis orðið
umfangsmikið tjón af völdum skriðufalla (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030,
Umhverfisskýrsla, 2013, 61).

Mynd 13. Björgunarsveitarmenn og lögregla að störfum við Esjuna (Landsbjörg, 2013, RÚV, 2013).

Slys hafa orðið í fjallinu, misalvarleg að vísu, og fara björgunarsveitir oft upp í Esju til að
koma fólki til bjargar (mynd 13). M.a. hefur fólk komist í sjálfheldu, hrasað, örmagnast
vegna orkuleysis og vanbúnaðar eða
hrapað. Á veturna eru margir sem sækja
fjallið á mannbroddum og hafa þá orðið
slæm slys vegna vankunnáttu notenda.
Þegar veður breytist snögglega er hætta á
að göngufólk villist og er því mikilvægt að
fólk geri grein fyrir ferðum sínum áður en
lagt er af stað. Þeir sem þekkja vel til
fjallsins hafa náð að komast aftur til
byggða með hjálp hlaðinna varða sem eru

Mynd 14. Ljósmynd sem sýnir mikilvægi varða á svæðinu til
að notendur eigi auðveldara með að rata (Ófeigur S.
Sigurðsson, 2014).

efst í fjallinu (mynd 14).
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Mikilvægt er að ferðamenn geri sér grein fyrir þeim hættum sem gætu orðið á leið þeirra um
fjallið og kynni sér vel gönguleiðir og veðurfar þann daginn sem þeir fara á fjallið.
Ferðamenn þurfa að vera viðbúnir snöggum breytingum í veðráttu og þá sérstaklega á
ferðum að vetri til. Búast má við að ferð um Esju geti tekið lengri tíma en gert var ráð fyrir
í upphafi, og er mikilvægt að notendur séu vel búnir, bæði hvað varðar skóbúnað, fatnað,
orkuforða og annan fjallabúnað. Helstu notendur athugunarsvæðisins koma að sumri til og
þá er minni hætta á ferð.
Ferðafélag Íslands hefur ásamt tryggingafélaginu VÍS gert áhættumat á helstu gönguleiðum
Esju. Þær eru; Blikdalur, Dýjadalshnúkar, Móskarðshnúkar, Skálatindur og Þverfellshorn.
Tilgangur áhættumatsins er að auka öryggi, auðvelda notendum að meta hættur hverrar
gönguleiðar og velja leiðir eftir getu (mynd 15). Matið var gert vegna aukinnar ásóknar á
Esju, en hún hefur leitt til þess að tíðni slysa á fjallinu hefur aukist, [...] fólk hefur ekki verið
nógu vel útbúið fyrir gönguleiðirnar miðað við aðstæður og veður í fjallinu (Ferðafélag
Íslands, 2013).

Mynd 15. Áhættumat VÍS og FÍ fyrir Móskarðshnúka (Ferðafélag Íslands,
á.á.).
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5.6 Samantekt
Athugunarsvæðið er á mörkum þéttbýlis og dreifbýlis og er mjög vinsælt útivistarsvæði.
Borgarfjallið skýlir höfuðborgarsvæðinu fyrir vindi auk þess sem að útsýni að svæðinu
gleður borgarbúa. Mikil uppgræðsla hefur verið innan svæðisins í umsjá Skógræktarfélags
Reykjavíkur ásamt stígagerð. Á athugunarsvæðinu eru hlíðar fjallsins brattar sem gerir
upplifunina ríkari en einnig áhættusamari fyrir óvana og illa búna. Vörður eru nokkrar á
svæðinu sem bæta rötun og auka öryggi notenda en þeim mætti fjölga á villugjarnari leiðum.
Hætta er á ofanflóðum og aurskriðum á svæðinu sem vert er að hafa í huga við frekari
uppbyggingu. Veðrátta á Íslandi breytist snögglega, sérstaklega þegar komið er upp fyrir 200
m. hæð, mikilvægt er að ferðamenn geri sér grein fyrir þessu og séu með viðeigandi búnað
ásamt því að kynna sér vel þá leið sem þeir ætla að fara.
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6. Aðkoma og aðgengi
Tenging fyrir umferð inn á athugunarsvæðið er inn afleggjara frá Vesturlandsvegi, innst inn
í Kollafirði. Afrein frá Vesturlandsvegi fer inn á bílastæðið við Mógilsá þar sem m.a. er
strætóstoppistöð, einkarekið kaffihús og fjölmargar gönguleiðir sem liggja út til allra átta um
fjallið (mynd 17). Aðrar tengingar við svæðið, samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur (mynd
16), eru reið- og göngustígur sem liggur meðfram Vesturlandsvegi. Eins og staðan er í dag
þá er [...] núverandi reiðleið meðfram Vesturlandsvegi [...] stórhættuleg (Aðalskipulag
Reykjavíkur 2010-2030, Umhverfisskýrsla, 2013, 97). Reið- og stígakerfi tengist ekki frá
Esjumelum að bílastæðinu við athugunarsvæðið. Nálægðin við höfuðborgarsvæðið,
Þingvelli, Kjalarnes og Hvalfjörð ýtir undir kosti svæðisins sem útivistarsvæðis, þar sem það
er miðsvæðis og í alfaraleið. Hægt er að koma á einkabíl, með strætó, hjólandi, hlaupandi
eða gangandi.

Mynd 16. Skýringarmynd úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, sem sýnir helstu vegi og stíga sem liggja að svæðinu
(Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2013, 2013, 315).
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6.1 Gönguleiðir
Esja er vinsælt útivistarsvæði með fjölbreyttum
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Íslands við Steininn en fjölmargir gefa sér ekki
tíma til þess (tafla 1). Fjöldin er slíkur að á sumrin
þarf stundum að skipta um gestabók á þriggja
vikna fresti (RÚV, 2012). Árið 2003 kom út
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Tafla 1. Fjöldi skráninga í gestabók við Steininn sem
sýnir hversu vinsælt svæðið er orðið (Ferðafélag
Íslands 2007, 2013).

útivistarkort af Esju þar sem merktar eru […] 42 gönguleiðir, 13 skíðaleiðir, 6
fjallahjólaleiðir, 10 fjallaskokkleiðir [og] fjölda klifurleiða og klifursvæða (Morgunblaðið,
2003). Helstu gönguleiðir eru út frá bílastæðinu við Mógilsá en ofar í fjallinu eru nokkrar
leiðir merktar með vörðum sem auka öryggi notenda þegar skyggni er lélegt eða á vetrum
þegar snjór hefur fallið á stíga. Á leiðinni eru tröppur og brýr til að auðvelda leiðina upp
fjallið, og til að hindra átroðning á gróður. Esjan leynir á sér og býr yfir verkefnum sem hæfa
öllum útivistarmönnum á hvaða aldri sem þeir eru og hver sem geta þeirra er (Páll Ásgeir
Ásgeirsson, 2005, 150).

Mynd 17. Steinninn, útsýnisskífan á Þverfellshorni og útsýni frá Móskarðshnúkum í átt að Reykjavík (restless toes, 2011,
solstice, á.á, Íslensk ljósmyndun, 2012).

Ein fjölfarnasta leiðin upp á Esju er leiðin upp að Steini, hún liggur frá bílastæðinu vestan
við Mógilsá og upp með ánni, í átt að Þverfellshorni (mynd 19). Einarsmýri er mýrlendi á
leiðinni upp að Steini, nánar staðsett austan við Langahrygg rétt fyrir neðan Steininn. Fara
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sumir þá leið frekar en að fara eftir
stígnum

sem

liggur

meðfram

Mógilsá og hefur orðið rask á
jarðvegi á því svæði. Steinninn er í
587 m. hæð efst á Langahrygg.
Leiðin

fram

og

til

baka

frá

bílastæðinu eru u.þ.b. 6,6 kílómetrar.
Hægt er að fara ofar, eða upp á topp
á Þverfellshorni, sem er 780 m. hátt
yfir sjávarmáli og er leiðin u.þ.b. átta
kílómetrar frá bílastæðinu, fram og
til baka. Þverfellshorn er rétt fyrir
ofan Þverfell sem er 479 m. hátt.

Mynd 18. Yfirlitsmynd sem sýnir fjölfarnasta stíg svæðisins að
Steininum, og alveg upp á topp á Þverfellshorn (rauð lína), Blá lína
liggur upp á Hábungu (Toppatrítla, á.á.).

Leiðin upp á topp er brött og hluta af leiðinni þarf að styðja sig við keðju. Uppi á
Þverfellshorni er útsýnisskífa sem Ferðafélag Íslands lét setja upp árið 1994 (mynd 18).
Skífan er úr blágrýti og var sett upp í minningu um Jón J. Víðis landmælingamann. Við
skífuna er útsýni frá Þverfellshorni m.a. yfir höfuðborgarsvæðið og Reykjanes og sést jafnvel
í góðu veðri að Heklu. Þegar komið er upp á Þverfellshorn er hægt að fara enn hærra upp á
Esju eða að Hábungu sem er hæsti tindur fjallsins og er 914 m. yfir sjávarmáli.

Mynd 19. Kort sem sýnir helstu staði þar sem er vinsælt að ganga á Esju (Ja.is, á.á., HG, 2014).
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Mynd 20. Göngugarpar setja myndir á veraldarvefinn af ferðum sínum um fjallið. Efri mynd sýnir gönguhóp upp á Eilífstind
í Eilífsdal og sést í Hvalfjörð (Fjallgöngur, 2011). Neðri mynd er af stuðlabergi við Móskarðshnúka (Fjallafreyjur, á.á.).

Aðrar vinsælar gönguleiðir um fjallið eru t.d. Kerhólakambur, sem er 851 m. yfir sjávarmáli,
og liggur góð leið að honum frá Gljúfurá við Gljúfursdal, eða við bæinn Esjuberg. Blikdalur
liggur frá Kjalarnesi, í átt að Hábungu, og eru 6-7 km. inn dalinn, sem er lengstur Esjudala,
og er hann u.þ.b. 2 km. breiður. Örnefni dalsins vekja mann til umhugsunar um forna daga.
Brekkan sem er innst inn í dalnum heitir Skollabrekka, Leynidalur liggur í átt að Kjós,
Hestbrekka er fremst í dalnum og Bolagil rétt fyrir innan. Þórnýjartindur liggur frá Hábungu
í átt að Hvalfirði og dalurinn austan við hann heitir Eilífsdalur (mynd 21). [Hann] er mjög
tilkomumikill, girtur snarbröttum hamrahlíðum á þrjá vegu, sem gnæfa 5-600 m. yfir
dalbotninn. Í þessum bröttu hlíðum fara ísklifrarar á veturna, […] en þar myndast frægar
ísþiljur sem spanna hundruð metra (Páll Ásgeir Ásgeirsson, 2005, 147). Skálatindur er
austan við Eilífsdal og Esjuhorn og Seltindur austan við hann. Móskarðshnúkar eru mjög
mjór hryggur sem liggur nánast í há austur og eru þrír tindar í röð. Má sjá stuðlaberg á
leiðinni (mynd 21). Eru litirnir í hnúknum og útsýni þaðan fallegt (mynd 18). Sunnan við
Esju er Hátindur og Kistufell sem eru vinsæl göngusvæði.
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6.2 Samgöngur
Til að komast inn á athugunarsvæðið er hægt að koma með einkabíl eða strætó (mynd 21).
Ef komið er með strætó er farið úr vagninum á biðstöð fyrir neðan Esjustofu og getur biðtími
verið frá einni upp í þrjár klukkustundir. Þegar spurningakönnun var framkvæmd sumarið
2013 greindi höfundur verkefnis að helst voru það erlendir ferðamenn sem nýttu sér þann
valkost að ferðast með strætó á svæðið en hefur sá hópur gesta á svæðið vaxið mikið.
Biðskýlið er rétt við Vesturlandsveg, innst inni í Kollafirði, fyrir neðan Esjustofu. Biðskýlið
sést vel frá Vesturlandsvegi en engin lýsing er við skýlið en það aftrar ökumönnum að sjá
inn að skýlinu frá veginum þegar skyggni er lélegt.

Mynd 21. Aðkoma inn á athugunarsvæðið. Rautt sýnir leiðina inn á svæðið frá
Vesturlandsvegi (Landupplýsingar, á.á. HG, 2014).
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6.3 Nærumhverfi
Nærumhverfi athugunarsvæðisins er bæði náttúrulegt og manngert (mynd 23). Í kringum
skógræktarsvæðin eru margar skemmtilegar gönguleiðir sem tengjast stígakerfi um Esju
(mynd 22). Eru stígarnir m.a. yfir nokkra læki, inn í skógræktina og á milli svæða. Inni í
skógi hafa flestar tegundir verið vel merktar og einnig eru skilti á leiðinni sem lífga upp á
ferðina. Hægt er að taka nesti með sér og víða má finna lautir til að leggjast í á leiðinni.
Trjágróður er hár og veitir gott skjól.

Mynd 22. Loftmynd sem sýnir stígakerfi athugunarsvæðisins. Græn lína sýnir helstu
göngustíga, rauð lína eru minni stígar (Skógrækt ríkisins, á.á., HG, 2014).

Esjustofa er einkarekið kaffihús sem er rétt við bílastæðið. Þegar kaffihúsið er opið er bæði
hægt að sitja inni og fyrir utan. Grillaðstaða er við kaffihúsið ásamt bekkjum og borðum.
Salernisaðstaða var áður við bílastæðið en hefur verið flutt aftur fyrir Esjustofu, einnig er
salerni inni á Esjustofu. Ruslatunnur eru við bílastæðið og Esjustofuna, og við bílastæðið er
einnig lítil nestisaðstaða. Skilti af stígakerfi er við bílastæðið og einnig á nokkrum stöðum á
leiðinni upp að Steini. Strætó biðskýli er við afleggjarann sem liggur inn á svæðið. Á milli
bílastæðisins og Esjustofu eru tvær brýr með stuttu millibili. Reið- og göngustígur er á milli
Mosfellsbæjar og Kjalarness og liggur hann við Vesturlandsveg. Hann er ekki fullgerður og
tengir því ekki svæðin ennþá, en stígarnir eru hluti af Græna treflinum.
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Mynd 23. Ljósmyndir af nærumhverfi athugunarsvæðis. Efsta röð: Laut inn í skógrækt, skilti á leiðinni upp að Steini,
gatnamótin inn á svæðið frá Vesturlandsvegi. Mið röð: Horft frá göngustíg yfir að Esjustofu, brú inn í skógrækt, horft
niður að Esjustofu frá stíg. Neðsta röð: Skilti við Skógrækt á Mógilsá, skilti við skógrækt við bílastæði, stígur sem liggur
frá bílastæði. (HG, 2013).
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6.4 Fjærumhverfi

Mynd 24. Kort af helstu svæðum rétt fyrir utan athugunarsvæðið (Landmælingar Íslands, á.á.).

Fjærumhverfi athugunarsvæðis er höfuðborgarsvæðið, Hvalfjörður og Þingvellir og nær Esja
þannig tengingu við miðhálendi Íslands. Vesturlandsvegur liggur meðfram fjallinu frá
Mosfellsbæ að Hvalfjarðargöngum. Hann er fjölfarinn þjóðvegur og aðalleið norður og
vestur á land. Áður en komið er að fjallinu er afleggjari inn á Þingvallaveg, sem liggur í átt
að þjóðgarðinum Þingvöllum. Þingvallavegur liggur um Mosfellsdal og framhjá Skálafelli,
sem er eitt af skíða- og útivistarsvæðum höfuðborgarbúa. Í Hvalfirði og á Þingvöllum eru
fjölmörg frístundahús og liggja nokkrar leiðir upp á fjallið sunnan við Hvalfjörð (mynd 24).
Önnur vinsæl útivistarsvæði í næsta nágrenni við Esju eru Úlfarsfell í Mosfellsbæ,
Hvammsvík í Hvalfirði, Meðalfellsvatn sem liggur við Eilífsdal, Helgafell í Mosfellsbæ,
Geldinganes í Grafarvogi og Álfsnes sem liggur á milli Kollafjarðar og Leiruvogs. Á
Álfsnesi er Skotfélag Reykjavíkur með æfingasvæði og geta skothljóð frá því svæði heyrst
upp í hlíðar Esju. Viðey liggur milli Reykjavíkur og Esju og eyjurnar Lundey og Þerney eru
nær Kollafirði.
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6.5 Samantekt
Helstu kostir svæðisins

er nálægðin

við höfuðborgarsvæðið. Gönguleiðir um

athugunarsvæðið eru margar en bæta mætti reið- og hjólastíg sem sést inn á skýringarmynd
aðalskipulags Reykjavíkur og tengja svæðið betur við Mosfellsbæ og Kjalarnes. Afleggjari
inn á athugunarsvæðið er frá Vesturlandsvegi þar sem umferð er mikil og hröð þannig að
vegamótin inn á svæðið geta verið hættuleg. Svæðið er í dag mjög vinsælt útivistarsvæði og
fara flestir leiðina upp að Steini sem er vel greinileg. Í skóginum eru margir stígar, lautir og
brýr sem merkja ætti betur inn á kortum til að leiða notendur að þeim svæðum. Bæta má stíg
um Einarsmýri þar sem bæði átroðningur og aurskriður raska gróðri. Lýsingu á svæðinu er
ábótavant. Engin lýsing er við biðskýli strætó en hún er nauðsynleg, þar sem það sést illa í
myrkri og lélegu skyggni. Þetta verður að bæta til að koma í veg fyrir slysahættu og auka
öryggi notenda. Esjustofu mætti nýta betur og skoða önnur rekstrarform á þjónustunni. Bæta
þarf salernisaðstöðu og gera hana sýnilegri. Ruslatunnur eru fáar og sjaldan tæmdar. Eitt kort
er á svæðinu og er það orðið úrelt og illlæsilegt, en ný kort mættu sýna fjærsvæði og
tengingar við gönguleiðir.
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7. Skipulag
Til að skoða betur þá stefnu sem er í gildi um svæðið er í þessum kafla farið yfir
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins og gildandi aðalskipulag Reykjavíkur. Einnig er rýnt
í deiliskipulag af svæðinu, Græna trefilinn, hagsmunaaðila svæðisins og tillögu að
framkvæmdum á athugunarsvæðinu.
Athugunarsvæðið tilheyrir Kjalarnesi, sem er fámennasta hverfið í Reykjavík og eina
landbúnaðar- og dreifbýlissvæðið innan sveitarfélagsins. Fjöldi íbúa Kjalarness eru 342
manns (Hagstofa Íslands, 2014). Kjalarnes er stærsta hverfið í Reykjavík að flatarmáli og
það svæði sem fellur undir borgarhlutann nær frá [...] Leirvogsá í suðri, Kiðafellsá og
Hvalfirði í norðri og hábungu Esju og Skálafells í austri (Aðalskipulag Reykjavíkur 20102030, 2013, 306). Þetta er fjölbreytt hverfi og nær Esja yfir stóran hluta af flatarmáli þess.
Eina íbúahverfið innan Kjalarness er Grundarhverfi en þar er m.a. grunnskóli, leikskóli,
sundlaug og verslun.
7.1 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024
Á núgildandi svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins kemur m.a. fram að Esja sé eitt helsta
sérkenni landslagsins norðan við höfuðborgarsvæðið og að þar þurfi sérstaklega að taka tillit
til náttúru í uppbyggingu á svæðinu. Esja [...] umlykur, verndar og afmarkar höfuðborgina í
hinu tilkomumikla náttúrulega umhverfi hennar (Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins
2001-2024, 2002, 21). Í skipulaginu kemur fram mikilvægi þess að tryggja aðkomu íbúa að
útivistarsvæðum og skerpa skil á milli landslags og byggðar ásamt því að bæta samgöngur.
Skilgreina þarf vel framtíðarþróun og uppbyggingu svæða sem eru innan Græna trefilsins.
Lagfæra þarf afmörkun Græna trefilsins, einkum á Kjalarnesi, og aðlaga gildandi
aðalskipulagi Reykjavíkur. Á óútgefnu svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins til 2040 má
sjá að Græni trefillinn hefur verið styttur og hann látinn ná að athugunarsvæðinu
(Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-204, 2014, 70). Með því er komið til móts við
bændur á svæðinu og tillit tekið til landbúnaðarsvæða. Athugunarsvæðið er skilgreint sem
opið óbyggt svæði. Gert er ráð fyrir að á slíkum svæðum séu ekki reist mannvirki eða
frístundarbyggð heldur verði þeim haldið opnum til almennrar útiveru. Mikilvægt er að
vernda og viðhalda grænum svæðum á mörkum byggðar og náttúru og byggja upp sjálfbært
umhverfi á höfuðborgarsvæðinu. Landbúnaður er allt í kringum athugunarsvæðið, á
Kjalarnesi, í Kjós og í Mosfellsdal. Samkvæmt skipulaginu þá hefur landbúnaður vikið
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undan byggð og er hætta á að sú þróun haldi áfram. Gert er ráð fyrir að þau landbúnaðarsvæði
sem sýnd eru á skipulagsuppdráttum verði þar áfram.
7.2 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030
Í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er athugunarsvæðið skilgreint sem opið svæði
og efri hluti Esju sem óbyggt svæði. Þau svæði Esju sem eru fyrir ofan Græna trefilinn eru
skilgreind sem óbyggð svæði eða opin svæði til almennrar útiveru. Þar er ekki gert ráð fyrir
mannvirkjagerð, fyrir utan skógrækt og landgræðslu. Við Mógilsá, Blikdal, norðan við Esju
og innst í Kollafirði, er gert ráð fyrir að svæði verði tekin undir borgarskógrækt og er
markmiðið að styrkja og bæta þá skógrækt sem er til staðar og efla aðgengi borgarbúa (mynd
25). Auka þarf útvistar- og afþreyingarmöguleika og vernda verður þau svæði sem hafa
útivistargildi og tryggja öryggi notenda þar.

Mynd 25. Núverandi skógar og framtíðarskóglendi við Esju (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013,
115).

Í skipulaginu kemur fram að bæta þarf samgöngur, gera þær greiðari og vistvænni.
Betrumbæta á áætlanir um stígagerð á útivistarsvæðum, og byggja upp göngu-, hjóla- og
reiðstígakerfi sem eiga að tengja betur Grundarhverfi og Kjalarnes við stígakerfi
höfuðborgarsvæðisins.
Í aðalskipulaginu kemur fram mikilvægi þess að viðhalda tengslum við búskap og trjárækt
til þess að þéttbýlisþróun miðborgarinnar breyti ekki þróun byggðar á landbúnaðarsvæðum.
Kjalarnes er skilgreint sem landbúnaðar- og dreifbýlissvæði og er landnotkun þar sett fram
á annan hátt en innan þéttbýlis Reykjavíkur. Lögð er áhersla á að skerpa skil á milli
landbúnaðar-, þéttbýlis- og opinna svæða með útivistargildi. Lagfæra og afmarka á Græna
trefillinn í samræmi við stefnu og áætlun aðalskipulagsins. Við rætur Esju er lagt til að gert
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verði deiliskipulag fyrir það svæði sem fellur undir Græna trefilinn og að þar verði gerð grein
fyrir ræktun ásamt landmótun. Deiliskipulag undir Esjuhlíðum á að vera unnið í samstarfi
við Veðurstofu Íslands varðandi ofanflóðahættu.

Mynd 26. Skýringamynd frá aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2013 sem sýnir skipulag landnotkunar og samgangna á og í
kringum athugunarsvæðið (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013, 311).

Efnistökusvæði, sem er vestan við athugunarsvæði, þarf að laga og aðlaga að landslagi og
ramma betur inn reglugerðir um efnistöku.
[Í] aðalskipulagi 2001-2024 var gert ráð fyrir að efnistaka væri ekki heimil innan
Græna trefilsins, á opnum svæðum til sérstakra nota og á óbyggðum svæðum [...]
Efnistaka [er] þar með ekki heimil í hlíðum Esju (Aðalskipulag Reykjavíkur 20102030, 2013, 68).
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Hvað varðar Vesturlandsveg þá kemur fram í aðalskipulaginu að það þurfi að
endurskipuleggja veginn til að tryggja öryggi notenda. Stefnt er að 2+1 vegi og fækkun
tenginga við þjóðveg (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013, 312). Bæta þarf
gatnamót upp að athugunarsvæðinu, lagfæra Vesturlandsveg og gera ráð fyrir Sundabraut,
sem fer í framtíðinni um Álfsnes. Gróf og mengandi starfsemi verður á Esjumelum og
Álfsnesi þar sem gert er ráð fyrir athafna- og iðnaðarsvæði. Iðnaðarhöfn verður á Álfsnesi
og lítil höfn í Kollafirði með landfyllingu og varnargörðum. Iðnaðarsvæði verða felld að
náttúrulegu landslagi til að draga úr áhrifum neikvæðrar ásýndar af þeim svæðum og gera
þarf ráðstafanir til að draga úr hljóð- og lyktarmengun sem gæti orðið á Álfsnesi með
auknum iðnaði, þar er ekki gert ráð fyrir íbúðarbyggð eða útivistarstarfsemi. Tekið er fram
að ekki verði mengunarhætta frá iðnaðarsvæði á Esjumelum. Gert er ráð fyrir að iðnaður,
sem er núna í Elliðaárvogi, fari af svæðinu og verði komið fyrir á Esjumelum. Landfrekum
og óþrifalegum iðnaði verður fundinn staður á nýju iðnaðar- og hafnarsvæði í Álfsnesi, á
Esjumelum eða á svæðum utan Reykjavíkur (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, 2013,
36). Mikið rask gæti orðið á náttúrufari vegna fyrirhugaðra framkvæmda við
Vesturlandsveg, Sundabraut og vegna breytinga á iðnaðar- og hafnarsvæði við Álfsnes og
innst í Kollafirði. Vernda þarf strandlengju Kollafjarðar og [...] minnka og takmarka Græna
trefilinn, hann fer of langt og takmarkar landbúnað (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030,
Umhverfisskýrsla, 2013, 97).
7.3 Deiliskipulag
Gert var deiliskipulag fyrir svæðið árið 2002. Þar kemur m.a. fram að árið 2000 hafi verið
undirritaður

samningur

til

25

ára

milli

Skógræktarfélags

Reykjavíkur

og

landbúnaðarráðuneytisins um að félagið hafi umsjón með jörðunum. Skipulagið tók gildi í
janúar 2003 og er meginmarkmið þess;
[…] að festa í sessi útivistarnotkun á skipulagssvæðinu, skilgreina aðkomuleiðir,
gönguleiðakerfi og skógræktarsvæði. […] Auka þjónustu við útivistarfólk [og] bjóða
upp á fjölbreyttar gönguleiðir við hæfi flestra (Mógilsá og Kollafjörður á Kjalarnesi,
2002, 4).
Á deiliskipulaginu kemur fram að byggja eigi þjónustumiðstöð við Mógilsá með
snyrtiaðstöðu, veitingasölu og upplýsingamiðstöð. Gert er ráð fyrir að mannvirkið verði
1000 m² á 1-2 hæðum. Í þjónustumiðstöð á að vera hægt að nálgast upplýsingar um svæðið
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ásamt því að hafa sýnilegar merkingar á neðri hluta svæðisins með upplýsingatöflum og
skiltum. Setja á fræðslustíg um skóg þar sem hægt verður að fræðast um náttúru, gróður,
fuglalíf, söguminjar, jarðfræði og dýralíf. Leiðir á hásléttu Esju eiga að vera merktar með
vörðum og stikum. Útsýnisskífur verða settar m.a. á Þverfellshorn, Langahrygg, Kögunarhól
og Gnípu. Þá er lagt til að göngustígakerfi verði sett upp og skipt upp í flokka eftir
hæðarbeltum og stærð stígs.

Mynd 27. Kort af jörðinni Mógilsá sem sýnir m.a. mannvirki á svæðinu og skipulag
(Mógilsá og Kollafjörður á Kjalarnesi, 2002, 9).

Á deiliskipulagi af svæðinu má m.a. sjá íbúðarhús ásamt öðrum mannvirkjum (mynd 27).
Íbúðarhús er á Grundarhóli, Mógilsá og á Hólum og eru íbúar þessara húsa hagsmunaaðilar
svæðisins. Eigendur þessara íbúðarhúsa eru með langtímasamning um lóðirnar. Á
skipulaginu kemur fram að gera þurfi sérstakt skógræktarskipulag af jörðunum í framhaldi
af deiliskipulagi og að ræktunarsvæði verði stækkuð. Breyting var gerð á skipulaginu árið
2010 sem fól í sér breytingar á gatnamótum, biðstöð Strætó og nýja vegtengingu að bílastæði
athugunarsvæðisins.
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7.4 Græni trefillinn
Græni trefillinn er u.þ.b. 60 km² opið svæði á útmörkum höfuðborgarsvæðisins sem myndar
grænan ramma um borgina (mynd 28). Hann er á mörkum þéttbýlis og útmerkur og er
samheiti fyrir skógræktar- og útivistarsvæði ofan byggðar. Hugmyndin er að halda svæðinu
sem einni heild og hafa opið fyrir almenna útiveru. Mikil uppgræðsla á svæðinu hefur skapað
skjól fyrir byggðina og hefur áhrif á svifryksmengun. Græni trefillinn […] er samfellt
skógræktar- og útivistarsvæði þar sem lögð er áhersla á fjölbreytt náttúrufar og lífríki og
sambland skógræktar- og ósnortinna náttúrusvæða (Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030,
2013, 92).
Ekki er gert ráð fyrir mannvirkjagerð á svæðinu að undanskildu því að hún tengist útivistarog frístundanotkun eða gatnatengingum. Þau frístundahús sem fyrir eru á svæðinu mega
vera, en ekki má fjölga þeim. Grænir geirar ganga út frá Græna treflinum inn í borgina og er
gert ráð fyrir að tengja Græna trefillinn betur við þá og strandlengjuna. Græn útivistarsvæði
skipta miklu fyrir lýðheilsu fólks, bæði andlega og líkamlega (Græni trefillinn, 2006), og eru
táknræn fyrir lífsgæði borgarbúa.

Mynd 28. Skýringarmynd sem sýnir græna geira og Græna trefilinn á höfuðborgarsvæðinu
samkvæmt núgildandi svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins (Arkitektafélag Íslands, á.á.).
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Á Rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins á Mógilsá er blönduð skógrækt og er gert ráð fyrir að
við rætur Esju verði áfram unnið að uppgræðslu og skógrækt. Samfellt ræktunarsvæði er frá
Esjurótum til Hafnarfjarðar og aðgengilegt útivistarsvæði fyrir íbúa borgarinnar er talið vera
mikilvæg auðlind fyrir höfuðborgarsvæðið. Lögð er áhersla á að sveitarfélög innan Græna
trefilsins sameinist í að halda órofinni þeirri heild sem hann myndar. Að auki skuli útbúa
grænan stíg meðfram Græna treflinum sem tengir öll svæðin.
7.5 Hagsmunaaðilar
Hér er gerð grein fyrir helstu hagsmunaaðilum svæðisins og í hverju hagsmunir þeirra felast.


Landeigendur: Jörðin Mógilsá er innan athugunarsvæðisins og jörðin Kollafjörður
austan við hana. Báðar jarðirnar eru í eigu ríkisins en í umsjá Skógræktarfélags
Reykjavíkur til ársins 2025. Þeirra hagsmunir felast m.a. í friðun, ræktun og
eignarhald.



Sveitarfélög: Þau sveitarfélög sem liggja næst svæðinu eru Kjósarhreppur og
Mosfellsbær. Kjósarhreppur nær að Hábungu, Mosfellsbær að Álfsnesi og inn
Mosfellsdal. Sveitarfélög í kring, ásamt landeigendum, hafa m.a. hagsmuna að gæta
varðandi beit og eignarhald.



Skógræktarfélag Reykjavíkur: Fyrir er mikil skógrækt á svæðinu og á
aðalskipulagi kemur fram að fyrirhugað er að stækka ræktunarsvæðið. Hagsmunir
þess felast í að fá m.a. að halda áfram rannsóknum sínum ásamt því að efla
borgarskógarækt.



Notendur: Göngu-, hlaupa- og klifurfólk ásamt björgunarsveitum nýtir svæðið til
æfinga og eru helstu notendur í dag. Hagsmunir þessara aðila felast m.a. í því að
viðhald á staðnum sé gott ásamt því að hafa aðgang að svæðinu á öllum tímum.



Íbúar: Íbúðarhús eru við Grundarhól, norðan við Esjustofu, og einnig á Hólum sem
er austan við rannsóknarstöð Skógræktar ríkisins. Íbúar þessara húsa hafa hagsmuna
að gæta og einnig íbúar í nágrenni svæðisins, s.s. á Kjalarnesi, í Kjós og Mosfellsbæ.
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7.6 Tillaga að farþegaferju á svæðinu
Tillaga hefur verið lögð fram um að setja upp farþegaferju, sem fer upp á Esju. Verkefnið
ber yfirskriftina Esjan fyrir alla og er stjórn verkefnis í höndum Verkfræðistofu Jóhanns
Indriðasonar, samstarfsaðilar eru; Batteríið Arkitektar, Landslag og Veðurvaktin.
Fyrirhugað er að […] starfrækja rafmagnsknúna farþegaferju sem flutt geti hundrað til
hundrað og fimmtíu þúsund ferðamenn árlega upp á Esjubrúnir (RÚV, 2013).
Upphafsstaður farþegaferjunnar verður við
Esjustofu, rétt við Mógilsá og bílastæðið
(mynd 29). Ástæður staðarvals eru þær að
á því svæði er mesta skjólið og að á
staðnum eru strætóstöð og bílastæði og
flestir notendur hefja gönguferðir þar.
Einnig

er

það

svæði

í

umsjá

Reykjavíkurborgar sem einfaldar ferlið
fyrir slíka framkvæmd. Upphafspunktur
ferjunnar er fyrir ofan Esjustofu og mun
hún svo liggja meðfram Mógilsá, yfir
Kögunarhól og endar 1-2 km. austan við

Mynd 29. Loftmynd af svæðinu sem sýnir hvar upphafspunktur
farþegaferju mun hugsanlega verða staðsett við Esjustofu (VJI
Ráðgjöf, 2013).

Þverfellshorn, þar sem móttökustöð verður
felld inn í fjallið (mynd 31). Kláfurinn mun
fara í 800 m. hæð. Á upphafs- og
móttökustað efst á fjallinu verða mannvirki
með salerni og veitingaaðstöðu, einnig
verður útsýnispallur á móttökustað (mynd
30).
Samkvæmt fundargerðum frá umhverfisog skipulagsráði Reykjavíkur er staða
verkefnisins í dag sú að verkfræðistofa

Mynd 30. Útsýnispallur sem verður staðsettur efst á fjallinu og
sýnir mynd upplifun og útsýni frá honum (VJI Ráðgjöf, 2013).

Jóhanns Indriðasonar óskaði fyrst í júní 2013 eftir þremur lóðum undir framkvæmdirnar í
hlíðum Esju (Fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs, á.á.). Vísaði borgarráð málinu til
umsagnar hjá umhverfis- og skipulagssviði, skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar, og
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menningar- og ferðamálasviði. Í ágúst 2013 var umsögn skipulagsfulltrúa samþykkt og í
september sama ár er, samkvæmt fundargerð, enn verið að vinna úr umsögn málsins.
Ef framkvæmdin verður samþykkt, er vonast til að verkefnið hefjist árið 2015 og að ferjan
verði tekin í notkun ári seinna. Áætlað er að verkið taki um 2 ár og kosti um 3 milljarða
króna. Markmið verkefnisins er að byggja upp starfsemi sem er umhverfisvæn og arðbær,
og að hugmynd verði unnin í samstarfi við Reykjavíkurborg og aðra hagsmunaaðila. Í
kynningarbæklingi verkefnisins kemur m.a. fram að vegna mikillar aukningar ferðamanna á
svæðið sé aukin þörf [...] fyrir afþreyingu í grennd [við] höfuðborgarsvæðið [og að]
Esjuferjan væri skemmtileg viðbót við þau tækifæri sem þegar eru fyrir hendi í Esjuhlíðum
og myndu opna Esjuna fyrir mun breiðari hóp en nú er (VJI Ráðgjöf, 2013).

Mynd 31. Upphafsstaður farþegaferjunnar er rétt við bílastæðið
neðst við Esjustofu. Þaðan fer ferjan yfir Rauðhóla og á topp Esju.
Aðalgönguleið svæðisins liggur vestan við Mógilsá og upp á
Þverfellshorn og íbúðarhúsið Grundarhóll er til hægri við
upphafsstað ferjunnar (VJI Ráðgjöf, 2013).
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7.7 Samantekt
Í skipulagi er svæðið skilgreint sem opið svæði til almennrar útiveru. Þar er ekki gert ráð
fyrir mannvirkjagerð utan þeirrar sem er tengd skógrækt og landgræðslu. Þá er gert ráð fyrir
að svæðið sé tekið undir borgarskógrækt og aðgengi borgarbúa aukið að útivistarsvæðinu.
Samkvæmt skipulagsreglum skal landnotkun samræmast stefnu um sjálfbæra þróun og
verndun á útivistargildi svæðisins. Samgöngur eiga að vera vistvænni og því þarf að tengja
betur reið- og hjólastíga að svæðinu sem kemur fram á aðalskipulagi og einnig á
deiliskipulagi af svæðinu. Gert er ráð fyrir að bæta Vesturlandsveg með því að tvöfalda
veginn, en með tilkomu Sundabrautar má reikna með að töluverður þungi umferðarinnar
flytjist þangað og umferð minnki þá umtalsvert neðan við svæðið. Í skipulagi er einnig gert
ráð fyrir athafna- og iðnaðarsvæði á Álfsnesi og Esjumelum sem gæti skert náttúrulega
upplifun af svæðinu vegna aukinnar hávaða- og loftmengunar. Í svæðisskipulagi er tekið
fram að taka þurfi tillit til náttúru á svæðinu og vernda útvistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu.
Varðandi fyrirhugaða borgarskógrækt sem kemur fram í aðalskipulagi sést að gert er ráð
fyrir framtíðarskóglendi meðfram allri Esju þar sem m.a. er landbúnaðarsvæði fyrir. Í dag
má sjá hluta þess stígakerfis sem kemur fram á deiliskipulagi en uppsetning upplýsinga- og
fræðslukorta af svæðinu hefur enn ekki verið framkvæmd. Íbúar á svæðinu eru meðal
hagsmunaaðila og er íbúðarhús að Grundarhóli staðsett nálægt því svæði sem upphafsstaður
að fyrirhugaðri farþegaferju mun vera. Tillaga er um að setja upp farþegaferju í hlíðum
athugunarsvæðisins austan við Mógilsá. Nauðsynlegt er að skoða skipulagsbreytingar vel og
framkvæma í samræmi við stefnu skipulags, í samvinnu við notendur og hagsmunahópa svo
að upplifun og andi staðarins haldist.
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8. Vettvangsathugun
Vettvangsathugun

var

framkvæmd

með

spurningakönnun

og

djúpviðtölum.

Spurningakönnun var framkvæmd sumarið 2013. Staðsetning könnunar fór fram við
bílastæðin og Esjustofu. Úrtak var valið af handahófi við fjallsrætur og tóku samtals 101
einstaklingur þátt. Spurningalisti könnunar var þýddur og staðfærður út frá doktorsritgerð
Patriks Grahn og settur saman í samráði við leiðbeinendur. Þrjú djúpviðtöl voru tekin. Tvö
viðtalanna voru tekin haustið 2013 og eitt vorið 2014. Unninn var spurningalisti fyrir
djúpviðtöl útfrá frá spurningakönnun og var einungis miðað við notkun þeirra á og við
athugunarsvæðið.
Markmiðið með vettvangsathuguninni er að fá betri innsýn í viðhorf og notkun fólks á
athugunarsvæðinu og komist að því hverjir nota svæðið og hvað þeir eru að sækja þangað. Í
framhaldinu voru niðurstöðurnar greindar og nýttar við gerð að grófum skipulagstillögum á
athugunarsvæðinu.
8.1 Spurningakönnun
Spurningakönnun var framkvæmd með þrískiptum spurningalista;
1) Bakgrunnur: Fyrst var farið yfir bakgrunn fólks, til að sjá hvernig
einstaklingar eru að nota svæðið og af hverju þeir velja þetta svæði
fram yfir annað. Spurt var um grunnupplýsingar eins og
fjölskylduhagi, menntun, búsetu og spurt hvers vegna þátttakendur
voru á svæðinu þann dag.
2) Athafnir: Því næst var spurt um hvaða athafnir fólk stundar á svæðinu
og í hvaða tilgangi fólk notar útivistarsvæðið.
3) Skoðanir um aðgengi og skipulag svæðisins: Að lokum voru settar
fram spurningar til að varpa ljósi á hvað fólki finnst um aðgengi,
skipulag og umhverfið sjálft. Þessi atriði eiga að sýna betur viðhorf
fólks til skipulags og aðgengis á svæðinu og hvort að fólki finnist
eitthvað vera ábótavant eða hvort eitthvað mætti betur fara.
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8.1.1 Staðsetning spurningakönnunar

Mynd 32. Yfirlitsmynd sem sýnir hvar spurningakönnun fór fram sumarið 2013
(Skógrækt ríkisins, á.á., HG, 2014).

8.1.2 Bakgrunnur
Til að skilja betur hvaða einstaklingar sækja svæðið og bakgrunn þeirra fólst fyrsti hluti
könnunarinnar í nokkrum bakgrunnsspurningum.
Kyn

Fjöldi

Karl

48

Kona

53

Tafla 2. Kyn þátttakenda.

Í ljós kom að fleiri konur en karlar komu á svæðið á meðan á könnun stóð.
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Fjölskylduhagir

Fjöldi

Lítil börn á heimilinu

23

Unglingar á heimilinu

28

Á uppkomin börn

35

Á engin börn

36

Fjölskylduhagir voru mismunandi og voru
sumir bæði með lítil börn og unglinga á

Tafla 3. Fjölskylduhagir þátttakenda.

heimilinu. Meirihluti þátttakenda átti annað
hvort engin eða uppkomin börn.

Aldur

Fjöldi

0-20

14

21-39

33

39-60

39

60+

15

Tafla 4. Aldur þátttakenda.

Flestir þátttakendur voru á aldrinum 39-60 ára. Elsti þátttakandi var 81 árs gamall karlmaður.

Tafla 5. Fyrri tafla sýnir aldur og fjölda barna með í för. Seinni tafla til hægri sýnir hlutfall þátttakenda sem voru með börn
með í för.

Flestir sem sóttu svæðið voru ekki með börn með í för, eða um 85%. Af þeim sem svöruðu
voru 15 manns með börn með í för.
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Tafla 6. Búseta þátttakenda miðað við póstnúmer.

Spurt var um búsetu þátttakenda miðað við póstnúmer. Flestir bjuggu í Reykjavík, alls 70
manns, þar af 16 manns búsettir í póstnúmeri 105 (Miðbær/Hlíðar) og 13 í Grafarvogi (112).
Alls voru 94 af 101 þátttakendum búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim sem voru búsettir
fyrir utan Reykjavík voru samtals 13 búsettir í Kópavogi (200, 201, 203), tveir í Garðabæ
(210, 225), þrír í Hafnarfirði (220), sex í Mosfellsbæ (270), einn í Reykjanesbæ (230), einn
á Akranesi (300), einn í Borgarnesi (310), einn á Grundarfirði (350) og einn í
Vestmannaeyjum (900). Enginn þátttakenda bjó á Seltjarnarnesi (170), en tveir Íslendingar
búsettir erlendis tóku þátt í spurningakönnun.
Spurt var hvaða menntun fólk hafði lokið.
Flestir höfðu lokið framhaldsmenntun/
tækniskóla/

sérmenntun

eða

36%

þátttakenda. Flestir hökuðu við alla þrjá
valmöguleika.

Tafla

Tafla 7. Menntun þátttakenda.

97% þátttakenda komu á einkabíl á svæðið.
Strætó gengur að svæðinu og nýttu fáir sér
þann samgöngu kost, eða einungis 2%.

Tafla 8. Með hvaða hætti þátttakendur komu á svæðið.
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Spurt var um heimsóknir þátttakenda á svæðið.
Flestir sem sóttu svæðið komu einu sinni til
þrisvar á ári eða sjaldnar.

Tafla 9. Fjöldi heimsókna þátttakenda á svæðið.

Tafla 10. Ástæða komu þátttakenda í dag á svæðið.

Spurt var um ástæðu fyrir komu þátttakenda á svæðið og tilgreindi það sjálft ástæðuna.
Flestir tóku fram að þeir væru á svæðinu til að ganga og þá yfirleitt upp að Steini. Næst á
eftir því nefndu flestir að þeir væru á svæðinu til að hreyfa sig. Enginn var á svæðinu til að
skoða fugla, gróður eða að fara í lautaferð. Nokkrir voru þar til að njóta náttúrunnar og
útiverunnar.

Tafla 11. Með hverjum voru þátttakendur í dag á svæðinu.
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Flestir sem komu á svæðið þann daginn voru í fylgd vina eða um 42 þátttakendur. Alls komu
21 einir og þá til að ganga upp að Steini. Lítið var um að fjölskyldur eða hundaeigendur
kæmu saman.

Tafla 12. Ástæða komu þátttakenda í dag á svæðið.

Af hverju Esja núna? Flestir sem tóku þátt svöruðu þessari spurningu á þá leið að þeir kæmu
í dag vegna veðurs. Nokkrir þátttakendur tóku fram að það væri stutt að fara og hagkvæmt
að nota svæðið. Margar ástæður heimsóknar á svæðið komu upp og flokkaði rannsakandi
þær undir annað, sem dæmi má nefna; Hef aldrei gengið á Esju áður, Af hverju ekki? og Var
á leið á vídeóleigu en þar var lokað.
Þegar spurt var um það hvort þátttakendur hafi
komið sem börn á útivistarsvæðið svöruðu
67% þátttakenda neitandi, en 33% játandi.

Tafla 13. Koma þátttakenda á svæðið sem börn.
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8.1.3 Athafnir
Kannað var hvaða athafnir fólk stundaði á athugunarsvæðinu og í hvaða tilgangi það notaði
svæðið. Spurt var m.a. hvort að þátttakendur væru sammála eða ósammála eftirfarandi
fullyrðingum: Í hvað tilgangi notar þú útivistarsvæðin við Esju?

Tafla 14. Athafnir þátttakenda á svæðinu.
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Ef farið er yfir niðurstöður á spurningakönnun um athafnir þátttakenda á svæðinu koma
flestir þátttakendur á svæðið til að stunda hreyfingu og til að njóta náttúrunnar. Fáir nýta
svæðið til að fræðast eða til lautaferða.
Sú hreyfing sem flestir þátttakendur stunduðu á
svæðinu var ganga, eða 81% svarenda, 15% komu
til að skokka og 4% til að hjóla.

Tafla 15. Hreyfing sem þátttakendur stunduðu á svæðinu.

8.1.4 Aðgengi og skipulag

Tafla 16. Skoðanir þátttakenda um aðgengi og skipulag á svæðinu.
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Varðandi skoðanir fólks um aðgengi og skipulag á svæðinu fannst flestum mikilvægt að
umgengni á svæðinu væri góð og að rusl og stígar væru hreinsaðir. Einnig fannst flestum
mikilvægt að gott aðgengi væri að svæðinu, næg bílastæði og fannst flestum þeir vera öruggir
á svæðinu.

Tafla 17. Niðurstaða könnunar varðandi hávaðamengun á svæðinu. Tafla til hægri sýnir hverskonar hávaðamengun
þátttakendur eru varir við.

Svöruðu 54% þátttakenda neikvætt þegar þeir voru spurðir um hvort þeir yrðu varir við
hávaða á svæðinu, en 46% jákvætt. Þeir sem svöruðu játandi voru beðnir um að greina frá
því hverskonar hávaða þeir yrðu varir við. Það var helst hávaði frá bílaumferð frá
Vesturlandsvegi og 14% skynjuðu hávaða frá æfingaskotsvæðinu við Álfsnes.
Flestir þátttakenda svöruðu játandi varðandi það hvort að
þeir

notuðu

reglulega

önnur

útivistarsvæði

á

höfuðborgarsvæðinu. Þeir sem tilgreindu ákveðin svæði
nefndu flestir Elliðaárdal eða Heiðmörk (tafla 19).
Tafla 19. Svar þátttakenda við því hvort að þeir
notuðu önnur útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu.

Tafla 18. Þau útivistarsvæði sem þátttakendur eru helst að sækja á höfuðborgarsvæðinu. Elliðaárdalur og Heiðmörk eru
vinsælust.
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Mynd 33. Merkt kort af athugunarsvæðinu til að kanna hvaða svæði þátttakendur voru helst að
nota (Já.is, á.á., HG, 2013).

Í lok spurningalistans er mynd með merktum stöðum (mynd 33), til að kanna hvaða svæði
þátttakendur nota helst. Spurt var um hversu mikið þeir notuðu þá hluta svæðisins sem voru
merktir með númerum á kortinu. Svæðin sem eru merkt inn á eru; 1) bílastæðið með
nestisaðstöðu og skógrækt við, 2) svæðið við Esjustofu, 3) gönguleið upp að Steini og/eða
upp á topp (Þverfellshorn), 4) gönguleið í átt að Þingvallasveit/Mosfellsdal og 5)
skógræktarsvæðið við Mógilsá og gönguleiðir þar um.

Tafla 20. Niðurstaða könnunar á því hvaða svæði þátttakendur eru helst að nota.

Samkvæmt niðurstöðum fóru flestir þátttakendur gönguleiðina upp að Steini, eða svæði 3,
42 þátttakendur svöruðu mjög mikið og 30 mikið. Næst á eftir nota flestir þátttakendur svæði
1, eða bílastæðið og svæðið þar í kring, samtals 36 svöruðu mjög mikið og 28 mikið. Fáir
nota Esjustofu eða skógræktarsvæðið.
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8.2 Djúpviðtöl
Markmiðið með djúpviðtölunum var að afla upplýsinga frá notendum athugunarsvæðisins
sem ekki fást úr öðrum heimildum. Viðtölin voru opin og með því gafst viðmælendum kostur
á að spjalla meira og viðtölin urðu persónulegri. Viðmælendur voru fundnir með því að
spyrjast fyrir um einstaklinga sem höfðu farið á Esju að staðaldri í nokkur ár. Rannsakandi
þekkti ekkert til viðmælenda og hitti þá á vinnustað þeirra eða í heimahúsi.
8.2.1 Bakgrunnur
Fyrst var spurt um bakgrunn viðmælenda. Viðmælendur voru á aldrinum 47 til 68 ára, tveir
karlar og ein kona, og nefni ég þá A, B og C. Tekið var viðtal við A og B haustið 2013, en
við C byrjun árs 2014. Fjölskylduhagir voru mismunandi, einn býr með maka og börnum,
annar býr einn og sá þriðji býr með maka. Þau eru öll búsett á höfuðborgarsvæðinu, nánar
tiltekið í póstnúmeri 200, 112 og 109, og hafa lokið háskólamenntun. Þau koma á svæðið í
einkabíl og fara mismunandi oft, allt frá nokkrum sinnum á ári, 1-3 í viku, upp í daglega.
Tveir viðmælanda fara allt árið um kring og hafa gert það í mörg ár, en einn kemur einungis
þegar snjór er farinn og þá þegar veður er gott. Viðmælendur A og C fara yfirleitt tveir eða
þrír saman, en viðmælandi B fer yfirleitt með hlaupahóp. Þau komu ekki á fjallið sem börn
og byrjuðu flest að sækja það um fertugt.
8.2.2 Athafnir
Spurt var út í athafnir viðmælenda á svæðinu. Þau notuðu öll fjallið sem æfingatæki, hvort
sem það var fyrir göngur eða fjallahlaup, og fannst þeim fjallið bjóða upp á marga möguleika
til æfinga. Það sem þau eru helst að sækjast eftir er hreyfing, útivera og það að vera í
náttúrulegu umhverfi. [...] Það að komast út í náttúruna er mikill kostur til að hreyfa sig og
tæma hugann (Tekið úr viðtali, C). Þau koma á svæðið til að komast frá amstri
hversdagleikans og jafnframt nefndi einn viðmælanda það að í fjallinu væri gott að leysa
ýmis mál. Þau nefndu öll að helsti kostur svæðisins væri hversu stutt væri þangað.
Ekkert þeirra er á svæðinu til að fræðast eða nýta afurði náttúrunnar og þau koma sjaldan
með fjölskylduna með sér í lautarferð eða nýta svæðið fyrir samverustundir með vinum og
fjölskyldu. En þau tóku það samt fram að þau skoðuðu það sem yrði á leið þeirra um fjallið.
[…] Þó svo að manni finnist Esja venjuleg, þá er merkilegt hvað maður kemur auga á nýja
og nýja hluti í kringum mann (Tekið úr viðtali, B).
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Ein helsta ástæða viðmælenda er sú upplifun að komast út í villta náttúru og tæma hugann.
Auk þess nefndu tveir viðmælendur að helsta upplifun sem þeir hefðu orðið fyrir í fjallinu
var þegar þeir hefðu komið að slysstað. Einn hefur þurft að kalla á þyrlu og báðir hafa þurft
að aðstoða einstaklinga sem hafa slasað sig í fjallinu. Þeir eru báðir alltaf með öryggisbúnað
í bakpokanum og á veturna eru þeir með brodda og annar þeirra með hjálm í bakpokanum.
Varðandi slys þá nefndi einn viðmælanda að þau gerist helst á niðurleið þegar fólk væri orðið
þreytt og kærulaust.
8.2.3 Skoðanir um aðgengi og skipulag svæðisins
Spurt var um skoðanir viðmælenda um aðgengi og skipulag athugunarsvæðis. Fyrsta
spurningin var um upplýsinga og leiðbeiningakort af svæðinu. Þar sem þau fara öll yfirleitt
sömu leið þá fannst þeim persónulega ekki þörf á að auka við kortum á leiðinni. En þau tóku
það fram að þar sem ágangur Íslendinga hefur aukist og fleiri ferðamenn sækja svæðið þá
væri þörf á kortum og upplýsingum um svæðið til að auka upplifun og öryggi notenda,
sérstaklega fyrir þá sem þekkja lítið til svæðisins. Einnig væri eina kortið af svæðinu, sem
er við bílastæðið, gamalt, úrelt og nánast ólæsilegt, og að þar væri ekki að finna margar
upplýsingar um svæðið. Þeim fannst vanta skilti með upplýsingum um svæðið, til að fólk
geri sér grein fyrir þeim möguleikum sem fjallið hefur upp á að bjóða. Benti einn
viðmælenda á að það mætti einnig vera skilti á ensku fyrir ferðamenn. Þar mætti vera texti
um svæðið og leiðbeiningar um hvernig best væri að búa sig, hvenær myrkur skellur á og
hverju notendur mættu búast við varðandi snögguar breytingar í veðráttu. Einnig mætti vera
skilti fyrir Íslendinga um það sama.
Einn viðmælanda stofnaði ásamt öðrum síðu á veraldarvefnum þar sem fólk var beðið um
að taka einn og einn stein úr stígnum á leiðinni gegnum skriðuna og henda til hliðar. Settu
þeir upp skilti neðst og efst, og var þetta gert til að auka öryggi fólks.
Það sást alveg eftir sumarið að fólk hafði stikað út leið í gegnum skriðuna og svo var
fullt af fólki sem hafði gripið einn og einn stein á leið sinni upp [...] í stað þess að við
hefðum verið þarna nokkrir sjálfboðaliðar að búa til stíg þá bjuggu allir til stíginn
(Tekið úr viðtali, A).
Hann benti einnig á að fyrir fólk sem er að byrja að ganga þá væri sniðugt að brjóta leiðina
betur niður, upp að Steini, og gera t.d. áfangastikur með jöfnu millibili. Þannig myndi leiðin
nýtast betur sem heilsubót og með því gætu notendur tekið einn áfanga í einu. Honum fannst
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að alltof langt væri á milli stika fyrir fólk sem er að byrja að hreyfa sig og þarf að bæta sig
lítið í einu. Það væri hægt að gera leiðina að góðri þjálfunarleið þannig að fólk gæti sett sér
markmið, ef það er í slæmu formi, og þá væri hægt að bæta sig um t.d. 500 metra á viku og
eftir ákveðinn tíma kæmist það alla leið upp. […] En svo náttúrulega þegar fólk er byrjað
að ganga þetta þá er það byrjað að meta fjallið fyrir það sem það er, þar sem það er
skemmtilegur og virkilega flottur staður (Tekið úr viðtali, A).
Næst var spurt um umhirðu og umgengni á svæðinu. Fannst þeim öllum að viðhaldi og
þrifum á staðnum væri ábótavant. Tók einn viðmælenda fram að það mætti fjölga
ruslatunnum neðst í fjallinu á leiðinni upp að Steini til þess að auðvelda fólki að losa sig við
rusl, sem það er að reyna að þrífa upp eftir sig og hundinn, en hundaeigendur mættu vera
duglegri að taka upp eftir sinn hund. Tveir viðmælenda eru duglegir að týna upp rusl á leið
sinni um fjallið, en vegna aukins álags og lélegrar umhirðu er mjög oft rusl meðfram
stígnum, þá sérstaklega á stígnum upp að Steini. Þeim fannst margir skilja rusl eftir sig hvar
sem er og einnig tóku tveir viðmælenda fram að þar sem salerni var ekki til staðar síðasta
sumar safnaðist fyrir pappír inni í skógrækt og annars staðar í umhverfinu.
[…] Það er oft heill poki [af rusli] sem kemur niður eftir eina ferð [...] allir ættu að
líta í sinn eigin barm og hver sjái um sig til að viðhalda náttúrunni og koma því
áleiðis í góðu ásigkomulagi til komandi kynslóðar. Það þarf ekkert endilega að borga
aðilum til að týna upp rusl, frekar að allir hjálpist að (Tekið úr viðtali, C).
Varðandi aðgengi nefndi einn viðmælenda að það mætti bæta aðkomuna því oft væri
stórhættulegt að beygja inn á svæðið frá Vesturlandsvegi. Um aðstöðu og bílastæði þá töluðu
allir viðmælendur um Esjustofu og fannst að þeir sem rækju staðinn gæfu frá sér ákveðin
viðskiptatækifæri með því að hafa sjaldan opið og þá sérstaklega á sumrin þegar fjöldi manns
sækir svæðið.
Í sambandi við bílastæði nefndi einn viðmælanda að hann legði aldrei bílnum við bílastæðið
neðst, heldur fyrir neðan Esjustofu, sem er í raun ekki bílastæði. En þetta gerði hann vegna
þess að það hafi komið fyrir að það hefði verið brotist inn í bíla á bílastæðinu í skjóli frá
trjánum. […] Ég held að það mætti trimma aðeins niður þetta hekk þarna og aðeins opna
þarna inn og bæta lýsingu og svona (Tekið úr viðtali, A).
Annar talaði einnig um innbrot í bíla en kaus samt að leggja á bílastæðinu því að það færi
illa með gróður að leggja í brekkunni fyrir neðan Esjustofu. Tveir viðmælenda töluðu um
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lýsingu neðst við bílastæðið og að þar mætti bæta hana en vildu alls ekki setja lýsingu ofar í
fjallið til að halda í það náttúrulega. Viðmælendur töldu ekki þörf á bekkjum á leiðinni upp
á fjallið en það mætti bæta aðstöðuna við bílastæðin og gera nestisaðstöðu meira aðlaðandi
t.d. með yfirbyggingu og grillaðstöðu. […] En svo er það aftur umgengni, hver á að sjá um
það? Í Heiðmörk var t.d. svona til margra ára en nú er búið að fjarlægja það [...] það var
svo hræðileg umgengni (Tekið úr viðtali, B).
Viðmælendur lofuðu þá sem ynnu sjálfboðavinnu við allt viðhald á stígum á svæðinu og að
það væri alltaf verið að bæta stíga og breyta. En stígar upp að Steini og leiðin um Einarsmýri
væru oft eitt moldar- og drulluflag og þar væri viðhaldi stíga ábótavant og ofaníburður
lélegur. Bleytan og drullan ýtti undir það að notendur færu til hliðar við stíga og þá yrði
gróður og jarðvegur fyrir enn meira hnjaski. Þeim fannst mikilvægt að halda stígum í góðu
ásigkomulagi og hafa náttúruleg efni í þeim, eins og möl.
Það á alls ekki að malbika stíga, setja bekki eða slíkt. Reyna frekar að halda í
náttúrulegt horf. Það er líka erfitt á veturna að ganga á stígum þar sem þeir eru hálir
ef þeir eru vel sléttir [...] Stígar eiga við neðst og þá til að vernda gróður og fyrir þá
sem þekkja lítið til. En þegar ofar dregur þá er betra að hafa slóðir og vörður eins
og á fjallgöngum um hálendið. Það gefur meiri upplifun og er öruggara (Tekið úr
viðtali, C).
Viðmælendum fannst mikilvægt að halda í það náttúrlega, og vanda vel ákvarðanir varðandi
framkvæmdir í hönnun eða skipulagi á svæðinu. En jafnframt gerðu þau sér grein fyrir að
þar sem ágangur á fjallið hefur aukist þá þyrfti að gera einhverjar ráðstafanir til að komast
hjá því að svæðið verði fyrir hnjaski.
Viðmælendur töldu sig almennt vera örugga á svæðinu en þau tóku samt fram að þar sem
lýsing á svæðinu neðst væri nánast engin þá kæmi fyrir að erfitt væri að sjá þegar þau kæmu
á svæðið og einnig þegar þau koma niður úr fjallinu. Það gæti verið stórhættulegt að vera
ljóslaus og vissi einn viðmælenda um fólk sem hafi lent í miklum erfiðleikum við að komast
niður úr fjallinu í niðamyrkri.
Allir viðmælendur fundu fyrir hávaða frá æfingaskotsvæðinu á Álfsnesi. […] Það var ekki
staðsett þarna áður og er eiginlega ekki hægt að hafa það þarna út á nesinu þar sem það er
staðsett í dag, það glymur svo mikið í fjallinu (Tekið úr viðtali, C).
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Tveir viðmælenda nefndu að þau notuðu jafnframt önnur fjöll á höfuðborgarsvæðinu til
útivistar og þá helst Úlfarsfell, en einnig nefndu þau Helgafell, Keili, Vífilsfell og Bláfjöll.
[…] Esja er þægileg upp á það að þar er gott bílastæði og þar er lækur, þú getur náð þér í
vatn (Tekið úr viðtali, B). Einn viðmælenda fer aðeins á Esju af þeim fjöllum sem eru við
höfuðborgarsvæðið, en á sumrin fer hann á önnur fjöll á Íslandi.
8.2.4 Breytt viðhorf og notkun á milli ára
Að lokum var spurt um breytt viðhorf og notkun á milli ára. Þau höfðu öll orðið vör við
breytingar á notkun á milli ára á svæðinu. Sérstaklega fannst þeim notendum hafa fjölgað og
að breiðari hópur fólks kæmi á svæðið, þá ekki einungis göngufólk, heldur hlauparar, eldra
fólk, börn og nefndu þau einnig að koma ferðamanna á svæðið hafi sérstaklega aukist. Einn
viðmælenda benti á að sér fyndist athafnir fólks á fjallinu hafa breyst þannig að fleiri væru
ekki aðeins að ganga heldur væri einnig [...] fólk sem [væri] að taka rólegar gönguferðir,
fólk sem [væri] að njóta útsýnis [og] einhverjir að þjálfa (Tekið úr viðtali, B).
Þau nefndu öll að ágangur hafi aukist mjög í gegnum árin á svæðinu. Þeir sem fara allt árið
að staðaldri hitta oft sama fólkið í fjallinu og svo væri margt af göngufólki að æfa sig fyrir
aðrar fjallgöngur.
Það sem stendur upp úr varðandi svæðið er náttúran og umhverfið. Þau sækjast eftir því
náttúrulega og sé það helsti kostur staðarins:
[...] að vera nánast kominn upp á hálendi rétt við bæjardyr […] Þegar gengið er um
fjallið þá er farið yfir ólík svæði. Allt frá skógi vaxinni leið að urð og grjóti. Það er
frábært að koma á öllum árstíðum, umhverfið er svo ólíkt eftir því hvað tími árs er. Á
sumrin með gróðurinn, haustlitirnir, vorið þegar allt vaknar og snjórinn á veturna. Það
er ekkert eins (Tekið úr viðtali, C).
Viðmælendur nota helst svæðið frá bílastæðinu og upp að Steini. En tveir þeirra hafa einnig
farið frá Kjós og Kjalarnesi upp á fjallið og gengið það nánast allt. Þeir nota helst stíginn
upp að Steini, en þegar ofar dregur nýta þeir slóðir og vörður eins og á fjallgöngum um
hálendið.
Tveir viðmælenda fara allt árið á fjallið og þá oft í viku. Þeir líta á veðrið sem áskorun og
láta það ekki stöðva sig.
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[…] Ég hef farið þarna í algjörlega brjáluðu veðri þar sem ég hef þurft að skríða upp
[...] og gengið þarna í niðamyrkri og bara með ennisljós [en] í þessu liggja töfrar
fjallsins [...] fólk sem sér það bara í sól að sumarlagi það er að fara á mis við mjög margt
(Tekið úr viðtali, A).
Annar þeirra sækir fjallið í dagsbirtu oft í viku þegar fáir eru á ferli og getur gangan tekið
mislangan tíma. Sérstaklega þegar blindbylur er og erfitt er að fóta sig eða rata. Hann fer því
oftast sömu leið þar sem hann þekkir kennileiti í umhverfinu til að komast aftur niður. Hann
hefur ásamt fleirum, reynt að viðhalda þeim vörðum sem eru á leiðinni en þær veita öryggi
á veturna þegar það er snjór yfir stígum og hjálpa til við að rata. En það er alloft sem þær
eru teknar niður þar sem það eru ýmsir sem þykja þær náttúruspjöll (Tekið úr viðtali, C).
Að lokum vildu viðmælendur taka það fram hversu ánægðir þeir eru með að hafa þetta
borgarfjall og þvílík auðlind það væri. Þeir voru samt öll hræddir um að farið yrði út í
einhverjar framkvæmdir á svæðinu sem myndu skemma þá náttúrulegu upplifun sem þeir
sæktust eftir. Tveir þeirra nefndu hugmyndina um farþegaferjuna, en töldu þeir að sú
hugmynd myndi eyðileggja gæði og sjarma svæðisins. Þetta er göngufjall, það á ekki að
flytja fólk upp með lyftum (Tekið úr viðtali, C).
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8.3 Samantekt
Spurningakönnun fór fram sumarið 2013 frá lokum maí til loka ágúst og niðurstaða hennar
leiddi í ljós að flestir þátttakendur komu frá höfuðborgarsvæðinu til að njóta veðursins, bæta
heilsuna og hreyfa sig. Meirihluti þeirra kom frá Reykjavík og flestir voru búsettir í
póstnúmeri 105. Viðmælendur voru flestir á aldrinum 39-60 ára og voru fæstir með börn
með í för. Fleiri konur tóku þátt og flestir sækja svæðið 1-3 á ári og komu 97% á einkabíl.
Enginn var á svæðinu til að skoða dýralíf, gróður eða fara í lautarferð og mjög fáir komu
með fjölskyldunni á svæðið. Varðandi menntun þátttakenda þá hökuðu flestir við alla
valmöguleika sem sýnir að meirihluti þeirra sem tók þátt er langskólagenginn. Hvað varðar
skipulag og aðgengi þá fannst flestum mikilvægt að umgengni væri góð, rusl og stígar
hreinsaðir og að aðgengi væri gott á svæðið og næg bílastæði. 54% þátttakenda voru ekki
varir við hávaðamengun á svæðinu en af þeim sem svöruðu því að hávaðamengun væri á
svæðinu þá fannst 46% hún koma frá bílaumferð og 14% voru varir við hávaða frá skotsvæði
á Álfsnesi. Þátttakendum fannst þeir vera öruggir á svæðinu og notuðu 74% reglulega önnur
útivistarsvæði við höfuðborgarsvæðið. Ef þeir tilgreindu ákveðin svæði þá sóttu flestir
Elliðaárdal eða Heiðmörk. 67% svarenda höfðu ekki komið á svæðið sem börn.
Töluvert var um erlenda ferðamenn á svæðinu á meðan á könnun stóð og virtust flestir koma
með strætó. Spurningakönnunin var ekki á öðru tungumáli en íslensku og tóku erlendir
ferðamenn því ekki þátt í henni. Það eru engin kort af svæðinu fyrir erlenda ferðamenn. Er
því hætta á að þeir eigi erfitt með að átta sig á stígakerfinu og hvað svæðið hefur upp á að
bjóða. Nokkrir þátttakendur voru að koma í fyrsta sinn á svæðið, og stoppuðu einungis á
bílastæðinu. Þátttakendur notuðu flestir stíginn upp að Steini, þrátt fyrir mikinn fjölda
annarra göngustíga um svæðið, en svo virtist vera að þeir gerðu sér ekki grein fyrir þeim
tækifærum sem fjallið hefur upp á að bjóða. Mjög fáir notuðu Esjustofu, þar sem hún var
nánast ekkert opin á þeim tíma sem könnunin stóð yfir. Engin salernisaðstaða var í boði á
meðan á könnun stóð og mátti sjá að nokkrir nýttu sér skógræktina sem salernisaðstöðu.
Nokkrir erlendir ferðamenn virtust ekki vilja nýta sér þann kost og spurðu athuganda hvers
vegna engin salernisaðstaða væri á staðnum. Það var ekki fyrr en í lok ágúst að útikamri á
vegum borgarinnar var komið fyrir bakvið Esjustofu. Fáir voru með börn með í för sem gæti
stafað af því að einstaklingar sækja þetta ákveðna svæði mikið til æfinga fyrir lengri göngur
um hálendi Íslands eða fjallahlaup og virtist þetta svæði henta vel til þess.
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Viðtöl við notendur fjallsins sýna að mikilvægt er fyrir einstaklinga að komast út í náttúruna
til að tæma hugann og efla andann. Enn fremur kemur fram í spurningarkönnuninni og í
viðtölunum að notendur vilja að umgengni á svæðinu sé góð. Sú ályktun er dregin út frá því
að notendur skipta svæðinu upp í tvö svæði. Annað svæðið er neðst, þar sem bílastæði og
aðstaða er, og hitt svæðið er fyrir ofan skógræktarsvæðin. Vilja notendur að fyrra svæðið sé
vel hirt og aðstaða góð. En á seinna svæðinu vilja þeir halda í það náttúrulega sem er fyrir.
Það sem notendur greina sem ósnortna náttúru er að öllum líkindum sú ásýnd sem fyrir er á
svæðinu. Helsti kostur svæðisins er að þeirra mati hversu stutt er að fara og nýttu þeir svæðið
til æfinga og heilsueflingar. Viðmælendum fannst notkun hafa aukist í gegnum árin og þá
ekki einungis af Íslendingum heldur hefur erlendum ferðamönnum fjölgað umtalsvert. Þá
hafi notkunin líka breyst og til að koma til móts við það og aukinn ágang yrði að bæta
aðstöðu, fjölga kortum og leiðbeiningum á svæðinu. Leiðbeiningar gætu verið um veðráttu,
hættur, búnað, gönguleiðir og mættu þær vera á nokkrum tungumálum. Umhirða á svæðinu
er slök að mati viðmælenda, lýsing á svæðinu er takmörkuð og bílastæði fá og innilokuð sem
gerir það að verkum að innbrot hafa orðið í bíla. Bæta má nestisaðstöðu, setja upp grill og
jafnvel yfirbyggingu og hafa aðgang að salerni. Viðhald á stígum mætti bæta og huga að því
að nota náttúrleg efni í stígum til að auka öryggi. Allir viðmælendur lýstu sig að fyrra bragði
andsnúna hugmyndum um kláf eða farþegaferju á svæðinu og töldu að það myndi rýra gæði
svæðisins og draga úr hefðbundinni nýtingu.
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9. SVÓT greining og hugarkort
9.1 SVÓT greining
Til að ná enn betri yfirsýn yfir niðurstöður greininga var gerð SVÓT greining til að greina
betur gæði athugunarsvæðisins og skoða möguleika, kosti og galla svæðisins. Þar eru
styrkleikar og veikleikar innra umhverfis metnir, ásamt þeim ógnunum og tækifærum sem
ytra umhverfi getur orsakað. Auðveldara er að hafa áhrif á innra umhverfið heldur en ytra
umhverfið.
Svæðið er í mikilli notkun og fjölgar notendum árlega. Svæðið hefur upp á margt að bjóða
eins og útivist, upplifun, fjölbreytt umhverfi, nálægð við höfuðborgarsvæðið og náttúrulegt
umhverfi. Tekið er mið af þeim tækifærum sem svæðið hefur í skipulagstillögunni með bættu
skipulagi og viðhaldi og reynt er að halda í þau tækifæri og styrkleika sem svæðið hefur upp
á að bjóða. Einnig verður reynt að bregðast við þeim veikleikum og ógnunum sem svæðið
hefur og koma með tillögur að úrbótum.

Mynd 34. SVÓT greining (HG, 2014).
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9.2 Hugarkort greininga
Hugarkort byggir á greiningarvinnu sem gefur betri yfirsýn yfir verkefnið og auðveldar
úrvinnslu tillögu að skipulagi.

Mynd 35. Hugarkort eftir samantekt greininga (HG, 2014).
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10. Hugmynd að skipulagi
10.1

Markmið með hugmynd að skipulagi

Eftir greiningu athugunarsvæðisins eru kostir og gallar metnir og sett fram tillaga að úrbótum
sem henta svæðinu. Í byrjun verkefnisins var lagt upp með þau markmið að greina nýtingu,
notkun og náttúrufar svæðisins við Esju, ásamt því að auka skilning, þekkingu og virðingu
íbúa og sveitarfélaga á útivistarsvæðum við borgarmörk. Kostir þess að borgarbúar hafi
aðgang að útivistarsvæðum við borgarmörk eru m.a. þeir að það eykur lífsgæði og dregur úr
streitu. Landsvæði á jaðarbeltum þéttbýls fá oft ekki nógu mikið vægi sem gerir það að
verkum að mengandi starfsemi er þokað þangað. Þar sem svæðið liggur nálægt Álfsnesi þarf
að meta vel hvort að mengandi iðnaður, ruslahaugar eða æfingasvæði skotveiðifélags
Reykjavíkur eigi heima þar. Sú starfsemi getur haft áhrif á notkun og gæði
útivistarsvæðisins. Mikilvægt er því að skilgreina vel virði og landnotkun svæðisins og að
allar ákvarðanir varðandi framkvæmdir við og á svæðinu séu teknar í samstarfi við
hagsmunaaðila. Einnig verður að horfa fram í tímann varðandi allar breytingar á svæðinu,
og í kringum það, og samræma við stefnu um sjálfbæra þróun. Hagsmunaaðilar svæðisins
eru notendur þess, landeigendur og sveitarfélag. Í fyrri rannsóknum kemur fram að þegar
ákvarðanir eru teknar í samvinnu við hagsmunaaðila þá auki það skilning á þeim
ákvörðunum sem skipulagsyfirvöld taka. Útivistarsvæðið á að veita öllum hagsmunaaðilum
fjölbreytilegan ávinning og eiga þeir að hafa sameiginlega sýn varðandi tilgang og skipulag
á svæðinu. Það að gera svæðið að fólkvangi myndi ramma betur inn þá sýn og hagsmuni
ásamt því að vernda það sem þegar er einstakt við svæðið.
Útivistarsvæðið er í dag vannýtt að því leyti að fyrir er fjölbreytt stígakerfi sem fáir vita af.
Þessir stígar eru ekki merktir á korti og því auðvelt að villast, þá sérstaklega um skógrækt.
Lítil sem engin þjónusta er á svæðinu og léleg umhirða, en það afskiptaleysi getur verið
hættuleg fyrir svæðið. Lagt er til að Esjustofa verið rekin sem gestastofa á vegum
borgarinnar. Með því eykst þjónusta á svæðinu. Á svæðinu eiga að vera kort og
upplýsingaskilti sem sýna stígakerfi og fleiri upplýsingar um svæðið. Það á að sýna
fjölbreytileika svæðisins og hvað svæðið hefur upp á að bjóða. Leiðin upp að Steini myndi
vera aðalleiðin um svæðið: Aðrar aðalleiðir eru þeir stígar sem einnig hægt væri að æfa á
eða njóta útivistar. Skógarleiðir eru þrengri og upplifun ólík þeirri sem aðrar leiðir bjóða upp
á. Þær leiðir væru upplagðar fyrir fjölskyldufólk eða til náttúrukennslu. Tillagan felst í að
draga úr flækjustigi stígakerfisins og þá sérstaklega á lóð við Grundarhól. Tengileiðir tengja
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stíga á svæðinu betur. Skiltum sem sýna vegalengd sem farin hefur verið myndi vera komið
fyrir á leiðinni auk skilta með fróðleikskornum og upplýsingum um ólíka möguleika sem
svæðið hefur upp á að bjóða. Benda þarf á aðra stíga sem eru á svæðinu til að minnka álag á
stíg upp að Steini og jafnframt gefa möguleika á því að þeir sem vilja stunda rólega útiveru
trufli síður þá sem þarna eru við æfingar. Svæðið á að vera fyrir alla og því ætti ekki að
skilgreina stíga of nákvæmt. Mikilvægt er að efla upplifun og öryggi og sýna fram á gæði
svæðisins. Það er m.a. gert með því að bæta aðkomu, bílastæði, lýsingu, aðstöðu og
upplýsingar til notenda. Framkvæma þarf áætlanir um reið- og hjólastíga sem koma fram á
aðalskipulagi og tengja þannig svæðið við nærliggjandi svæði ásamt því að gera samgöngur
vistvænni. Auka þarf öryggi notenda og er það m.a. gert með því að lagfæra bílastæði og
afleggjara inn á svæðið frá Vesturlandsvegi. Einnig þarf að fylgjast vel með
ofanflóðahættum. Í athugunum kom fram að notendur töldu ekki mikilvægt að svæðið væri
vel skipulagt og er því lagt til að haldið verði í þá ásýnd sem það hefur í dag til að skerða
sem minnst kosti svæðisins.
Markmiðið með tillögunni er að draga fram það sem hugsanlega er hægt að gera fyrir svæðið
til að styrkja það enn betur. Hugmyndin með tillögu að skipulagi felst í að bæta gæði
svæðisins og auka notkun þess fyrir alla, allt árið um kring. Ekki er markmiðið að koma með
endanlegt deiliskipulag, heldur að leggja fram grófa tillögu að úrbótum fyrir svæðið sem
gæti nýst síðar í vinnu við deiliskipulag. Þegar deiliskipulag verður unnið er mög mikilvægt
að gera það í samvinnu við alla hagsmunaaðila til þess að það myndist sátt og skilningur um
ákvarðanatökur. Fólk ber þá meiri virðingu fyrir skipulaginu og er tilbúið að fara eftir því.
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10.2

Hugmynd að skipulagi

Mynd 36. Hugmynd að skipulagi (HG, 2014).
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10.3

Vandamál og lausnir fyrir athugunarsvæðið

Mynd 37. Ljósmyndir sem sýna vandamál á svæðinu, eða það sem betur mætti fara (HG, 2013, 2014. Esjuvinir, 2013).

Hér fyrir neðan eru tekin saman vandamál á athugunarsvæðinu og komið með tillögu að
lausnum:


Ábyrgð: Óljóst er hver ber ábyrgð á svæðinu og því þarf að koma skýrt fram á
herðum hverra sú ábyrgð skuli hvíla. Mælt er með því að Reykjavíkurborg axli þá
ábyrgð. Mikilvægt er að hagsmunaaðilar vinni saman að skipulagi svæðisins og komi
að ákvörðunum um framtíð þess svo að sátt ríki.



Aðbúnaður: Bæta þarf aðbúnað á svæðinu (mynd 37). Fjölga þarf ruslatunnum og
sjá til þess að þær séu tæmdar reglulega. Bæta þarf nestisaðstöðu, fjölga bekkjum og
koma fyrir yfirbyggðu skýli með grillaðstöðu og bekkjum sem hægt væri að nota allt
árið. Viðhalda þarf því sem er á svæðinu og þarf borgin að sjá til þess að það sé gert.
Slíkt getur aukið heimsóknir fjölskyldna á svæðið. Þar gætu farið fram
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afmælisveislur, fjölskylduboð og einstaklingar geta átt þar góða stund úti undir
berum himni. Inni í skógi er lagt til að komið verði fyrir yfirbyggðu húsi með grillog nestisaðstöðu sem hægt er að nýta allt árið og einnig til útikennslu. Lagt er til að
æfingatækjum verði komið fyrir við bílastæði þar sem hægt er að teygja.


Aðkoma: Gert er ráð fyrir að Vesturlandsvegur breikki í 2+1 eins og kemur fram á
aðalskipulagi. Aðkoma inn á svæðið frá Vesturlandsvegi er talin vera hættuleg og
þarf að auka öryggi þeirra sem leggja leið sína á svæðið. Það væri hægt með því að
breikka aðrein og gera út- og innakstur inn á svæðið öruggari.



Athugunarsvæðið: Markmiðið er að koma með tillögu að úrbótum fyrir
athugunarsvæðið sem gæti nýst breiðari hópi notenda allt árið. Með því kæmu ekki
einungis sá hópur sem er fjölmennastur í dag á svæðið heldur einnig fjölskyldur.
Sýna þarf fram á og kynna alla þá möguleika sem svæðið býður upp á. Ýta verður
undir gildi svæðisins sem öflugs græns útivistarsvæðis við borgarmörk þar sem
rannsóknir m.a. sýna að það dregur úr streitu og eykur lífsgæði. Viðhalda þarf þeirri
náttúrulegu ásýnd sem svæðið býr yfir í dag og halda í þá upplifun sem það hefur
upp á að bjóða fyrir notendur. Koma þarf í veg fyrir að framkvæmdir á svæðinu fæli
í burt þá notendur sem sækja svæðið.



Bílastæði: Bílastæði sem er til staðar í dag er lítið notað. Svæðið fyrir neðan
Esjustofu er frekar nýtt sem bílastæði en þar er hætta á að gróður verði fyrir hnjaski
(mynd 37). Bæta þarf aðkomu að bílastæðum við Mógilsá og koma í veg fyrir að
bílum sé lagt fyrir neðan Esjustofu. Opna þarf bílastæðið sem fyrir er í endann og fá
hringakstur inn á það. Einnig þarf að gera endurbætur varðandi trjágróður til að bæta
útsýni inn á svæðið og minnka hættu á þjófnaði úr bílum. Með því er hægt að efla
borgaralega vöktun. Nýjum bílastæðum er komið fyrir nær Esjutofu fyrir eldri
borgara og fatlaða sem hefðu áhuga á að sækja gestastofu. Einnig er bílastæðum bætt
við fyrir aftan Esjustofu fyrir vöruafgreiðslu og starfsfólk staðarins.



Esjustofa: Gera má Esjustofu að gestastofu sem Reykjavíkurborg sér um að reka.
Með því verður salernisaðstaða alltaf til staðar og opin öllum. Sú nestis- og
grillaðstaða sem er fyrir við Esjusofu myndi nýtast betur og notendum gæfist kostur
á að nálgast þar upplýsingar um svæðið.
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Fólkvangur: Með því að gera svæðið að fólkvangi fengi verndun þess meira vægi.
Ástæða fyrir verndun svæðanna getur t.d. falist í náttúrufarsþáttum, varðveislu
líffræðilegs fjölbreytileika eða menningarminja. Fólkvangar geta einnig verið góður
kostur til útikennslu eða fræðslu. Athugunarsvæðið hefur fjölbreytt náttúrufar og
bíður upp á fjölmarga möguleika til úti- og náttúrukennslu. Svæðið skal skipuleggja
sem almennt útivistarsvæði og eiga framkvæmdir að vera háðar því að almenningur
geti notið þess að vera á friðlýstu svæði, t.d. með lagningu göngustíga, áningarstaða
og uppsetningu fræðslu- og upplýsingaskilta. Fólkvangar á höfuðborgarsvæðinu eru
í dag við Ástjörn og Ásfjall í Hafnarfirði, Bláfjöll, Rauðhóla og Reykjanesfólkvang.



Gróður: Umhirða er léleg á svæðinu í dag og lítið viðhaldið sem fyrir er. Gera þarf
endurbætur á trjágróðri og grisja svæðið við bílastæði til að auka öryggi notenda.
Koma þarf í veg fyrir rask á gróðri vegna ágangs, og einnig að bílum sé lagt á gróin
svæði. Einnig þarf að gera átak til að stöðva útbreiðslu skógarkerfils og alaskalúpínu
á svæðinu þar sem annar gróður er í hættu.



Göngustígar: Stígur upp að Steini er mikið notaður og þarf því að sinna viðhaldi
betur. Þegar stígurinn er blautur ganga notendur til hliðar við hann sem skaðar gróður
og eyðileggur ásýnd svæðisins. Einnig fara margir leiðina yfir Einarsmýri og því þarf
að bæta þann stíg. Koma þarf í veg fyrir að vatnsrásir skemmi gróður og jarðveg.
Vanda þarf vel efnisval á stígum þannig að þeir verði síður hálir og nýtist betur allt
árið. Viðhalda þarf göngustígum til að tryggja öryggi notenda. Nú þegar er stígakerfi
svæðisins fjölbreytt og mætir þörfum ólíkra notenda þó gott væri að gera úrbætur á
stígakerfinu með því að bæta við upplýsingum um leiðirnar og jafnvel sýna fram á
ólíkar leiðir sem hægt er að nýta til æfinga í því augnamiði að draga úr ágangi á
leiðinni upp að Steini.



Leiksvæði: Ekkert leiksvæði er á svæðinu í dag. Leiksvæði fyrir börn er komið fyrir
neðan við Esjustofu með leiktækjum og sandi. Inni í skógi er lagt til að komið verði
fyrir leiktækjum á stöku stað, eins og köðlum og klifurtækjum. Með því myndi
upplifun og ásókn fjölskyldna á svæðið aukast.



Lýsing: Lýsing á svæðinu er léleg sem getur skapað hættur fyrir notendur eftir að
myrkur skellur á. Engin lýsing er við biðskýli strætó sem gerir það að verkum að illa
sést hvort einhver sé að bíða í skýlinu (mynd 37). Setja þarf upp ljósastaura við
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bílastæði, við Esjustofu og biðskýli fyrir strætó. Lýsing á ekki að fara ofar í fjallið,
það myndi draga úr þeirri upplifun sem notendur eru að sækjast eftir.


Reið- og hjólastígur: Núverandi reið- og hjólastígur neðst við Vesturlandsveg
tengist illa Mosfellsbæ og Kjalarnesi sem eykur hættu á slysum. Lagt er til að tengja
hann betur og setja aðstöðu og/eða skýli fyrir reiðhjól á svæðið.



Salerni: Engin salernisaðstaða var á svæðinu yfir sumarið 2013 og Esjustofa oft
lokuð. Það leiddi til þess að fólk nýtti skógrækt sem salerni með tilheyrandi rusli inní
skóginum sem gerði svæðið minna aðlaðandi. Aðrir sem ekki vildu skemma ásýnd
staðarins fóru fyrr af svæðinu. Með því að opna gestastofu rekna af borginni, þar sem
Esjusofa er í dag, yrði staðurinn opinn allt árið og þar með aðgengi að salerni alltaf
tryggt.



Upplýsingar og kort: Eitt kort er á svæðinu sem er orðið gamalt og úrelt og sýnir
m.a. ekki þá stíga sem eru til staðar á svæðinu í dag (mynd 37). Til að sýna
fjölbreytileika svæðisins og allt það sem það hefur upp á að bjóða þarf að gera gott
kort af því og útbúa ítarlegt upplýsingaskilti bæði á íslensku og erlendum
tungumálum. Þannig er komið til móts við aukna ásókn erlendra ferðamanna að
svæðinu. Á skiltunum skulu m.a. koma fram upplýsingar um gönguleiðir,
vegalengdir og möguleika á ólíkum upplifunum á svæðinu. Einnig verður að koma
upp skiltum með ráðleggingum varðandi útbúnað fyrir útivistar- og göngufólk ásamt
upplýsingum um veður, veðrabreytingar og neyðarsíma. Fyrir erlenda ferðamenn og
börn á svæðinu er enn fremur hægt að hafa upplýsingar sem tengjast sögu svæðisins
eins og því að Esja sé mögulega heimkynni íslensku jólasveinanna. Einnig er lagt til
að á miðri leið upp að Steini og við skógræktina verði komið fyrir korti með
stígakerfum, vegalengd sem farin hefur verið ásamt hæð yfir sjávarmáli. Slíkt er
hugsað sem hvatning fyrir þá sem eru að æfa eða byrja að ganga til að auka upplifun
þeirra. Einnig þurfa að koma fram ábendingar á skiltum um að virða umhverfið og
taka rusl með sér.
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11. Niðurstaða
Í upphafi voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar og þeim verður svarað hér:
1) Hvað hefur Esja upp á að bjóða sem útivistarsvæði?
Esja býður upp á mikla möguleika til útivistar og er í dag mikilvægur hluti af ásýnd og
umhverfi höfuðborgarsvæðisins. Staða þekkingar í dag varðandi útivistarsvæði og græn
nærsvæði við borgarmörk sýnir að slík svæði hafa mikil áhrif á heilsu einstaklinga.
Rannsóknir Patrik Grahn og Ulriku Karlsson Stigsdotter sýna að græn svæði og útivera hafa
jákvæð áhrif á einstaklinga og draga úr streitu. Aðgengi að fjallinu svo stutt frá byggð eykur
möguleika á hreyfingu og útiveru sem eflir lífsgæði borgarbúa og skilar sér í bættri heilsu til
hagsbóta fyrir samfélagið. Talsverður fjöldi fólks nýtir sér svæðið nú þegar og er mikilvægt
að styðja ennfremur við þá nýtingu með góðu viðhaldi og uppbyggingu með vel unnu
skipulagi.
2) Hvernig nýtir almenningur svæðið við Esju í dag?
Esja hefur nú þegar mótað íbúa höfuðborgarsvæðisins sem hafa markað tilgang hennar og
ímynd sem svæðis til útivistar og afreka. Vettvangsathugun var gerð með það í huga að
kanna viðhorf og notkun þeirra sem sækja svæðið. Núverandi notendur sækja fyrst og fremst
í að upplifa náttúrulegt umhverfi sem býður bæði upp á útivist og líkamlega áreynslu, allt
eftir þörfum hvers og eins. Spurningakönnun sýnir að fáir koma með börn á svæðið og að
fjallið er aðallega nýtt sem æfingafjall og þá nær eingöngu leiðin upp að Steini. Fram kom
að nýta mætti svæðið betur með því að fjölga kortum sem sýna fjölbreytni gönguleiða á
svæðinu, lengd þeirra og erfiðleikastig auk þess að bæta við upplýsingaskiltum, laga aðstöðu,
aðkomu og auka viðhald svæðisins. Kostirnir við að breyta svæðinu í kringum bílastæðið og
Esjustofu felast í því að þá geta núverandi notendur stundað þær athafnir sem þeir sækjast
eftir á svæðinu. Einnig myndi slík breyting koma til móts við aðra borgarbúa sem hefðu
eflaust gaman af að sækja svæðið, eins og fjölskyldufólk og börn. Í djúpviðtölunum kom
skýrt fram að notendur telji helsta kost svæðisins vera þann að geta komist út í náttúrulegt
umhverfi stutt frá byggð. Greinilegt var að öllum viðmælendum þótti vænt um fjallið og var
umhugað um framtíð þess. Þeir vonuðu að ekkert yrði úr hugmyndinni að setja farþegaferju
við svæðið, það myndi draga úr gæðum þess. Viðmælendur djúpviðtala tóku undir með
þátttakendum spurningakönnunar um að það sem helst mætti bæta væri umhirða og viðhald.
Einnig töldu þeir að óboðlegt á svo fjölsóttum stað að hafa ekki salernisaðstöðu.
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3) Hvað þarf að hafa í huga varðandi skipulag og framtíð athugunarsvæðisins í
suðurhlíðum Esju?
Eins og þegar hefur komið fram, þá er það talsverður fjöldi fólks sem nýtir athugunarsvæðið
í dag til útivistar. Það er mikilvægt að skipulag framtíðar taki tillit til þessa hóps og að
framkvæmdir rýri ekki gæði svæðisins og fæli þannig í burt núverandi notendur. Hugmyndin
um farþegaferju er mögulega gild í sjálfri sér en áætluð staðsetning mun hafa áhrif á upplifun
þessa hóps. Vettvangskönnun leiddi í ljós að notendur hafa áhyggjur af komu hennar á
svæðið og í djúpviðtölum kom berlega fram að þeir hafa ekki áhuga á að fá hana á svæðið.
Það væri því óskynsamlegt að taka áhættuna á að missa þau verðmæti sem svæðið skapar í
dag sem útivistarsvæði með uppsetningu farþegaferju einungis til þess að samnýta
salernisaðstöðu og ferðir strætisvagna. Meta verður til fulls virði landslags, þjónustu
vistkerfa og ávinning af útivistarsvæðinu og vanda vel val á framkvæmdum með það í huga
að þær eru ekki afturkræfar og erfitt að endurheimta fyrra horf svæðisins ef mikið rask hefur
átt sér stað. Með því að skoða sambærileg svæði og rannsóknir sem hafa verið gerðar ætti að
vera hægt að taka upplýsta og skynsamlega ákvörðun um framtíð þessa svæðis. Aðrir þættir
í umhverfi athugunarsvæðisins vekja upp spurningar um öryggi og afkomu við slíkan
rekstur. Þar ber helst að nefna tíð hvassviðri, hviður og hættu á ofanflóðum. Þannig verður
að teljast líklegt að ferjan standi reglulega ónotuð og spurning hvort að rekstaraðilar geti lagt
fram tryggingar eða staðið undir þeim kostnaði sem mun fylgja niðurrifi og lagfæringum
sem ráðast þyrfti í ef reksturinn færi í þrot eða hvort sá kostnaður myndi falla á
Reykjavíkurborg.
Sömuleiðis þarf að horfa til framtíðar og vanda vel við skipulag og fyrirhugaðar
framkvæmdir á iðnaðar- og hafnarsvæði við Álfsnes og á Esjumelum til að skerða ekki
núverandi notkun, náttúruleg gæði svæðisins og sjónlínur að fjallinu. Hagur sveitarfélaga er
ekki síðri en hagur einstaklinga eða einstakra fyrirtækja hvað það varðar. Þá þarf einnig að
taka tillit til aukinnar notkunar og efla samgöngur að svæðinu með því að breikka götur fyrir
einkabílinn auk þess að efla vistvænar samgöngur.
Aðrar athuganir hafa verið gerðar sem sýna að ákvarðanir sem eru teknar varðandi skipulag
svæða í samvinnu við hagsmunaaðila, framkvæmdaraðila og landeigendur leiða til þess að
þegar tillit er tekið til gilda og viðhorfa allra ríkir meiri sátt og skilningur um skipulag svæðis.
Greiningar á svæðinu sýna mikilvægi þess að uppbygging þar sé unnin í samvinnu við
notendur og hagsmunaaðila. Það getur reynst erfitt og kostnaðarsamt að leysa úr deilum um
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skipulag og notkun, þess vegna er mikilvægt fyrir skipulagsyfirvöld að horfa fram í tímann
til að vera betur í stakk búin til að takast á við möguleg vandamál sem upp geta komið.
Margir telja leiðina upp að Steini vera eina fjölförnustu fjallaleið landsins. Þetta verður að
teljast líklegt þrátt fyrir að formleg talning hafi ekki átt sér stað, svo vitað sé. Öllum þeim
sem eiga leið um svæðið er þó ljóst að það er vinsælt til útivistar auk þess sem það býður
upp á mikla vaxtarmöguleika sem slíkt. Mikilvægi Esju sem borgarfjalls er því ekki aðeins
bundið við næstu nágranna þess heldur hefur fjallið hlutverk sem verðmætt náttúrusvæði
sem eflir lýðheilsu stærsta og fjölmennasta byggðarkjarna Íslands. Þetta hlutverk mætti
mögulega festa betur í sessi með því að gera svæðið að fólkvangi og vernda það þannig betur
til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu. Á deiliskipulaginu sem gert var árið 2002 er þegar
byrjað að huga að skipulagi svæðisins sem útivistarsvæðis. Vinna við stígakerfið sem kemur
þar fram er komin vel á veg í dag en upplýsingar og kort eru enn ekki sjáanleg. Fáir notendur
vita af þessu stígakerfi og fara þar af leiðandi einungis þessa einu leið upp að Steini. Þolmörk
svæðisins eru takmörkuð en tölur frá ferðafélaginu sýna að frá 2002 hefur fjöldi notenda
margfaldast. Mikilvægi fjölbreytts stígakerfis er því mikill og beina þarf notendum á fleiri
svæði til að vernda gróður og jarðveg svo að komandi kynslóðir geti einnig haft ánægju af.
Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Patrik Grahn má sjá að einstaklingar hafa þörf fyrir
fjölbreyttar athafnir. Stígakerfið býður upp á möguleika á mismunandi upplifun af svæðinu
og ættu notendur að geta valið sér svæði eftir því hvað hentar þeirra þörfum.
Tilgangur með hugmynd að skipulagi fyrir svæðið við Esjurætur er að koma með tillögur
um hvað hægt er að gera fyrir svæðið. Hún hefur það markmið að koma til móts við þarfir
núverandi notenda og laða að nýja notendur sem nýtt geta svæðið í sameiningu án þess að
hagsmunir þeirra rekist á. Kostnaður við þær framkvæmdir er einhver en þó hverfandi miðað
við aðrar áætlanir og sé horft fram í tímann þá munu þeir fjármunir eflaust skila sér í auknu
hagræði við viðhald og bættum lífsgæðum íbúa sveitarfélagsins. Það er á forsjá
Reykjavíkurborgar að sjá um uppbyggingu, viðhald og umhirðu á staðnum, en hægt væri að
sækja um styrki og aðstoð frá fyrirtækjum til að mæta hluta af þessum kostnaði. Mikilvægt
er að skipuleggja svæðið ekki of mikið og þá sérstaklega ekki efri hluta hlíðarinnar. Þetta á
að vera svæði fyrir alla útivist og með því að merkja ólíka möguleika stíganna t.d. sem
gönguleið, hlaupaleið o.s.frv. er verið að svipta notendur ákveðnu valfrelsi. Það þarf að sýna
notendum meira umburðarlyndi og mikilvægt er að allir upplifi sig velkomna á svæðinu.

78

12. Umræður og ályktanir
Þessi athugun hefur leitt í ljós að notendur eru stoltir af fjallinu Esju, virða það og meta, nýta
og hafa ánægju af. Esja er kennileiti fyrir höfuðborgina jafnt og aðra sem þekkja til fjallsins.
Borgarfjöll erlendis hafa eflaust svipaða merkingu fyrir þá sem þekkja til þeirra, stolt og
kærleikur til slíkra kennileita þekkist út um allan heim. Esja er einnig auðlind, ekki síst með
tilliti til útivistarmöguleika í nálægð við þéttbýli. Ef litið er til sambærilegra svæða erlendis
þá er helst hægt að nefna útivistarsvæði í Noregi eða svæði þar sem veður og aðstaða er
svipuð. Fyrir marga er Esja sjálfsagður partur af daglegu lífi og einstaklingar eru vanir því
að hafa fjallið fyrir augum og eru jafnvel hættir að taka eftir því.
Endurskoða þarf skipulag fyrir svæðið með tilliti til fólksfjölgunar á höfðuborgarsvæðinu og
að mínu mati er nauðsynlegt að vernda það fyrir frekari mannvirkjagerð og halda í það sem
gerir svæðið sérstakt. Þess vegna legg ég til að svæðið verði gert að fólkvangi. Með því væri
myndaður betri rammi utan um umsjón svæðisins og notendur myndu njóta þeirra gæða sem
það hefur ásamt því að landnotkun yrði skilgreind. Í dag er verið að endurvinna nýtt
svæðisskipulag fyrir höfuðborgarsvæðið og því mætti taka þann kost til frekari skoðunar.
Mörgu er enn ábótavant varðandi þætti sem koma fram í deiliskipulagi og má velta fyrir sér
hvað veldur. Mögulega er um að ræða skort á fjármagni, pólitískum vilja eða árekstra við
hagsmunaaðila. Ásókn hefur margfaldast síðan deiliskipulagið var gert árið 2002 og því ætti
að vera enn meiri ástæða fyrir því að hefjast handa við að gera áætlanir með það að markmiði
að vernda og viðhalda þessu dýrmæta svæði.
Við skipulag þessa svæðis er mikilvægt að taka tillit til hagsmuna allra aðila, á tillögur þeirra
verður að hlusta og reyna að sætta ólík sjónarmið. Erfitt er að framkvæma nákvæmt mat á
anda staðarins og fegurðargildi en hann færir notendum jafnt sem öðrum sem njóta þess að
horfa á fjallið upplifun og bætir heilsu og lífsskilyrði. Góð nýting svæðisins er því öllum til
hagsbóta og nálæg sveitarfélög hafa einnig hag af því að efla þessa notkun með betra
skipulagi og samráði við notendur. Ekki er nauðsynlegt að fara í miklar eða kostnaðarsamar
framkvæmdir til að efla og bæta það jákvæða sem fyrir er á svæðum sem þessu en viljinn
þarf að vera fyrir hendi. Jaðarbelti við borgarmörk hafa ekki fengið nægilega umföllun eða
eftirfylgni í borgarskipulagi. Það sýnir sig varðandi umhirðu og tengingar á milli
nærliggjandi svæða. Erfitt var að finna nákvæman gagnagrunn fyrir svæðið sem leiddi til
þess að nýta þurfti upplýsingar frá ólíkum aðilum og klippa saman. Þetta þarf að laga en
slíkan gagnagrunn væri hægt að nýta til að bæta upplýsingagjöf til almennra notenda.
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Meginuppbygging verkefnisins fólst í að skoða viðhorf og notkun einstaklinga á
athugunarsvæðinu með spurningakönnun og djúpviðtölum. Hægt væri að framkvæma aðra
könnun til að fá viðhorf þeirra sem ekki sækja svæðið, þá t.d. með því að tala við úrtak
einstaklinga frá öllu höfuðborgarsvæðinu. Einnig væri áhugavert að skoða hvað veldur því
að svo stór hluti notenda er háskólamenntaður og gera mögulega rannsókn á því hverjir nota
svæði eins og Esju og hverjir nýta almenningsgarða í þéttbýli. Viðhorf borgarbúa til
almenningsgarða annarsvegar og hinsvegar til útivistarsvæða við borgarmörk eru eflaust
ekki þau sömu og notendahópar ólíkir eins og rannsókn Patriks Grahns sýnir. Ferðamönnum
hefur fjölgað og viðhorf þeirra til svæðisins gæti styrkt vinnu við að skoða alla þá möguleika
sem svæðið hefur upp á að bjóða því glöggt er gests augað. Því væri gagnlegt að setja saman
spurningakönnun á ensku fyrir erlenda ferðamenn sem nota svæðið. Með því að fá viðhorf
erlendra ferðamanna væri hægt að ná því fram hvernig álíka svæði erlendis eru notuð og
jafnvel fá uppástungur um hvað komi vel út á sambærilegum svæðum erlendis. Djúpviðtöl
mættu vera tekin við fleiri einstaklinga, t.a.m. þá sem ekki nota fjallið til að kanna viðhorf
þeirra til svæðisins. Einnig væri hægt að kanna nánar afstöðu hagsmunaaðila að svæðinu
sem geta komið með ákveðna sýn á uppbyggingu þess frá ólíkum sjónarhornum og
mikilvægt er bæði að hlusta á sjónarmið allra aðila og að nýta þá reynslu sem fyrir er.
Rannsóknir sýna að ef einstaklingar alast upp við að sækja útivistarsvæði eru meiri líkur á
því að þeir sæki slík svæði síðar á ævinni. Það að ganga á fjall er afrek fyrir börn jafnt sem
fullorðna sem bætir heilsu, eflir hugann og verður að minningu sem seint mun gleymast. Það
að eiga góðar minningar er gott veganesti í framtíðina og það hefur sýnt sig að fólk leitar
aftur á þá staði sem það tengir góðum minningum. Svæðið hefur upp á margt að bjóða og er
í dag að mörgu leyti vannýtt auðlind. Með betra skipulagi er mögulegt að laða fjölbreyttari
notendahóp að svæðinu og efla með því lýðheilsu borgarbúa. Uppbygging og úrbætur á
svæði eins og Esjusvæðinu, í því augamiði að laða að íbúa þéttbýlisins í kring, getur því haft
sterkt forvarnargildi fyrir samfélagið.
Umhverfi athugunarsvæðisins er einstakt og laðar að sér notendur. Svæðið er ekki einungis
fyrir þá sem stunda líkamsrækt heldur býður það upp á marga fleiri möguleika t.a.m. sem
dægradvöl fyrir fjölskyldur, útikennslu og náttúruskoðun fyrir leik- og grunnskóla auk þess
sem gestastofa myndi laða að fólk sem kemur til að njóta útsýnis og veðurs í óspilltri náttúru.
Það er mín von að náttúruleg ásýnd svæðisins fái að halda sér en með áðurnefndum úrbótum
á svæðinu er mögulegt að vernda gæði þess og um leið bæta upplifun þeirra sem þangað
sækja.
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Viðaukar
Viðauki I: Könnun Patriks Grahn (1991)
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Viðauki II: Spurningakannanir
Könnun um viðhorf og notkun fólks á útivistarsvæðum við Esju
Bakgrunnur:
Kyn: karl _____ , kona_____
Fjölskylduhagir: lítil börn á heimilinu _____, unglingar á heimilinu_____, á uppkomin
börn_____, á engin börn _____
Aldur: 0 -20 _______, 21-39 ______, 39-60 ______, 60+_____
Eru börn með þér í dag?_____ Ef já á hvaða aldri? _____
Ég bý í póstnúmeri ________
Ég hef lokið prófi úr; grunnskóla _____, framhaldsskóla/iðnskóla/sérnám_____,
háskóla_____
Hvernig komst á staðinn? Hjólandi_____, hlaupandi_____, einkabíl_____, strætó_____,
annað__________
Hversu oft kemur þú hingað? 1-3 í viku_____, 1-3 í mánuði_____, 1-3 á ári________,
annað_____
Ég er á svæðinu í dag til þess að
________________________________________________________
Ég er ein eða með öðrum? (hverjum)
____________________________________________________
Af hverju Esja núna?______________________________________________________
Komstu á þetta útivistarsvæði sem barn?______
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Athafnir:
Ertu sammála eða ósammála eftirfarandi fullyrðingum.
1= mjög ósammála, 3= hvorki né, 5= mjög sammála
Í hvaða tilgangi notar þú útivistarsvæðin við Esju?
Til að njóta náttúrunnar

1

2

3

4

5

Til að komast út úr amstri hversdagsleikans

1

2

3

4

5

Til að fræðast um svæðið, t.d. sögu þess og minjar

1

2

3

4

5

Til að fræðast um / skoða gróður

1

2

3

4

5

Til að skoða dýralíf / fuglalíf og smádýr

1

2

3

4

5

Til að skoða steina eða jarðfræðileg fyrirbæri

1

2

3

4

5

Til að tína sveppi/ber eða annað

1

2

3

4

5

Til að fara út með hundinn

1

2

3

4

5

Til að stunda hreyfingu

1

2

3

4

5

Ef já þá hvaða?( t.d. ganga, skokka, hjóla) ______________________________________
Til að njóta samveru með fjölskyldu og/eða vinum

1

2

3

4

5

Til að fara í lautarferð eða grilla

1

2

3

4

5

Til að slaka á

1

2

3

4

5

Til að komast frá skarkala borgarlífsins

1

2

3

4

5

Til að upplifa villta náttúru

1

2

3

4

5
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Skoðanir um aðgengi og skipulag svæðisins.
1= ekki mikilvægt, 3= hvorki né, 5 = mjög mikilvægt
Hversu mikilvægt finnst þér að góðar upplýsingar séu um svæðið, t.d. um sögu, minjar,
fuglalíf, gróðurlíf eða vegvísar?

1

2

3

4

5

Hversu mikilvægt finnst þér að útivistarsvæðið sé vel hirt, t.d. slegið, laust við illgresi?
1

2

3

4

5

Hversu mikilvægt finnst þér að umgengni á svæðinu sé góð, t.d. rusl og stígar hreinsaðir?
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Hversu mikilvægt finnst þér að svæðið sé vel hannað/skipulagt?
Hversu mikilvægt finnst þér að svæðið sé sem ósnortnast?
Hversu mikilvægt finnst þér að gott aðgengi sé að svæðinu?
Hversu mikilvægt finnst þér að næg bílastæði liggi að svæðinu?
Hversu mikilvægt finnst þér að svæðið hafi næga bekki?
Hversu mikilvægt finnst þér að svæðið bjóði upp á salernisaðstöðu?
Hversu örugga/ur telur þú þig vera á svæðinu?

Ertu var við hávaðamengun á svæðinu?_____
Ef já, hverskonar hávaða:____________________________________________________
Notar þú reglulega önnur útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu? _____
Ef já, hvaða svæði: _________________________________________________________
Annað sem þú vilt taka fram um svæðið: ________________________________________
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Hversu mikið notar þú þá hluta svæðisins sem eru merktir með númerum á kortið?

3

Þverfellshorn
(Að Steini/horni)

4
Mosfellsdalur

1
Kjalarnes

5

2

Skógrækt

Bílastæði

N

Reykjavík

1

Bílastæðið, nestisaðstöðu og/eða skógrækt í kring ?

Mjög mikið_____
2

Mikið_____ Hvorki né_____

Lítið_____

Aldrei _____

Mikið_____ Hvorki né_____

Lítið_____

Aldrei _____

Aðrar gönguleiðir um Esju, t.d. í átt að Þingvallasveit/Mosfellsdal ?

Mjög mikið_____
5

Aldrei _____

Gönguleið að Steini og/eða upp á topp (Þverfellshorn) ?

Mjög mikið_____
4

Lítið_____

Kaffistofu, grillaðstöðu /eða svæðið í kring ?

Mjög mikið_____
3

Mikið_____ Hvorki né_____

Mikið_____ Hvorki né_____

Lítið_____

Aldrei _____

Lítið_____

Aldrei _____

Gönguleiðir um skógræktarsvæðið við Mógilsá ?

Mjög mikið_____

Mikið_____ Hvorki né_____

Takk fyrir
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Viðauki III: Spurningalisti djúpviðtala
Spurningar fyrir djúpviðtöl.
Bakgrunnur:
1. Hver er aldur þinn?
2. Hvernig eru fjölskylduhagir þínir?
3. Í hvaða póstnúmeri býrðu?
4. Hverskonar menntun hefur þú lokið?
5. Hvernig ferðu á Esju?
6. Hversu oft ferðu á Esju?
7. Hvað er það sem þú ert að sækjast eftir með ferðum á Esju?
8. Ferðu einn eða með öðrum?
9. Komstu á Esju sem barn?
Athafnir:
1. Getur þú sagt mér í hvaða tilgangi þú notar útivistarsvæðin við Esju?
-

Ertu á svæðinu til að njóta náttúrunnar?

-

Til að komast út úr amstri hversdagleikans?

-

Til að fræðast um svæðið, þá sögu þess og minjar?

-

Til að skoða gróður, dýralíf, steina eða jarðfræðileg fyrirbæri?

-

Nýtir þú svæðið til að tína ber eða sveppi?

2. Hverskonar hreyfingu ertu að sækjast eftir?
3. Notar þú svæðið til annars en að stunda hreyfingu?
4. Getur þú sagt mér frá upplifun þinni af Esju?
Skoðanir um aðgengi og skipulag svæðisins:
1. Finnst þér mikilvægt að upplýsingar eða leiðbeiningakort séu á svæðinu þá um sögu þess,
minjar, fuglalíf, gróður eða göngukort?
2. Hvernig finnst þér umhirða svæðisins?
3. Hvernig finnst þér umgengni á svæðinu?
4. Hvernig finnst þér aðgengi að svæðinu, bílastæði og aðstaða?
5. Finnst þér að það mætti bæta stígakerfið eða viðhalda því betur?
6. Finnst þér að það mætti bæta skipulag eða hönnun svæðisins?
7. Finnst þér þú vera öruggur á svæðinu?
8. Ertu var við hávaðamengun?
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9. Notar þú önnur útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu?
Breytt viðhorf og notkun á milli ára:
1. Ertu var við miklar breytingar á notkun á svæðinu á milli ára?
2. Hvernig var notkun fólks hér áður?
3. Hverskonar fólk hittir þú helst á svæðinu?
4. Finnst þér viðhorf fólks til svæðisins hafa breyst?
5. Hvað er það helst sem stendur upp úr varðandi svæðið að þínu mati?
6. Hvaða hluta svæðisins notar þú helst?
7. Eru það ákveðnar leiðir sem þú ferð og þá eftir stígum eða utan stígakerfis?
8. Er eitthvað sérstakt sem þú vilt taka fram að lokum um svæðið? T.d. einhverja sögu eða
minningar frá svæðinu sem þú hefur upplifað?
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