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Yfirlýsing 
Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, 

er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til 

hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

                Gunnar Kári Oddsson 
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Ágrip 
„Esjan er ákaflega vel staðsett andspænis Reykjavík, hún veitir 

okkur borgarbúum öryggistilfinningu án þess að vera 

uppáþrengjandi. Hún er eins og bók, við lesum hana á hverjum degi, 

textinn er aldrei sá sami á hlíðum hennar, skrifaður í litbrigðum 

birtunnar.“  

(Sigurður Pálsson, 2014, bls. 128). 

 

Útivistarsvæði við Esjuna hefur á seinustu árum vaxið mjög í vinsældum. Því 

veldur nálægð fjallsins við höfuðborgarsvæðið, nánd við ósnerta náttúru og aukinn 

áhugi á hreyfingu og útivist. Esjan er sterkt kennileiti við höfuðborgina, og flestir 

höfuðborgarbúar, ef ekki landsmenn, þekkja hana í sjón. Verkefni þetta felur í sér að 

auka aðdráttarafl og fjölga útivistar- og afþreyingamöguleikum í Esjuhlíðum, ásamt 

því að greina möguleika Rauðhóls í Esjuhlíðum sem áningarstaðar fyrir kláfsferju, 

svokallaða Esjuferju, sem og sjálfstæðs útivistarsvæðis. Svæðið þarf að henta bæði 

innlendum og erlendum ferðamönnum, auk þess sem æskilegt er að það nýtist árið um 

kring. Verkefnið er unnið eftir forsendum áætlaðrar Esjuferju sem Verkfræðistofa 

Jóhanns Indriðasonar undirbýr að reisa í hlíðum fjallsins. Veðurfarsgreining ásamt 

jarðfræðigreiningu og greiningu á núverandi notkun svæðisins er partur af verkefninu, 

auk þess sem rýnt verður í niðurstöður áhuga- og viðhorfskannana sem framkvæmdar 

hafa verið. Mikið af gögnum fengust frá Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar, 

Veðurstofu Íslands og úr bæði gildandi og drögum að skipulagsáætlunum. Gagnaöflun 

og greining á nærsvæði er unnin áður en vinna við skipulagstillögu hefst. 
Mynd 1 á forsíðu (VJI) 

Mynd 2 á innsíðu (Gunnar Kári Oddsson) 
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Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Svanhildi Gunnlaugsdóttur, fyrir gott 

samstarf og góðar leiðbeiningar á öllum stigum verkefnisins. Arnþóri Þórðarsyni hjá 

Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar vil ég þakka fyrir þau gögn sem mér voru afhent 

til notkunar og fræðslu. Einnig á Þráinn Hauksson þakkir skildar fyrir aðstoð við verk-

efnið og gögn sem hann lét mér í té. Oddi Hermannssyni, föður mínum, vil ég þakka 

fyrir aðstoð, ráðgjöf og aðgengi að vinnuaðstöðu, en þó fyrst og fremst fyrir að 

kveikja áhuga minn á faginu hér forðum daga. Kærustu, móður og systkinum þakka 

ég stuðning og tillitsemi. 
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1. Inngangur 
 

1.1 Tilurð verkefnis 
Útivistarsvæði við Esjurætur hefur lengi notið mikilla vinsælda Íslendinga, þá 

sérstaklega íbúa höfuðborgarsvæðisins. Útivistarsvæðið hefur hingað til mest nýst í 

göngur um hlíðar fjallsins, sem og fjallgöngu upp á topp fjallsins, en þar er einn besti 

útsýnisstaður landsins, með útsýni bæði niður Reykjanesskagann, sem og upp að 

Snæfellsnesi. Undanfarin ár hefur ferðamannastraumur til landsins aukist mikið og 

ásókn í þær náttúruauðlindir sem landið hefur upp á að bjóða víða aukist í samræmi 

við það. Lunginn af þeim ferðamönnum sem kemur til landsins hefur gistiaðstöðu í og 

við höfuðborgarsvæðið og sækir í afþreyingu sem er innan dagsfæris frá 

höfuðborginni. Sem dæmi má nefna dagsferðir um „gullna hringinn“, Þingvelli, 

Gullfoss og Geysi. Aukin ásókn á viðkvæm náttúrusvæði kallar á bætta aðstöðu við 

ferðamannasvæði til að forðast rask eftir fremsta megni en einnig má spyrja hvort 

hægt sé að dreifa ásókn með því að fjölga ferðamannastöðum og minnka þannig áreiti 

á hvern stað.  

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar hafði samband við Helenu 

Guttormsdóttur brautarstjóra Umhverfisskipulagsbrautar Landbúnaðarháskóla Íslands, 

og kynnti fyrir henni verkefni um að reisa kláfferju upp Esjuna, en verkefnið, sem 

hefur hlotið nafnið Esjuferja, varð síðan forsenda þessa verkefnis. Samkvæmt 

áætlunum Esjuferju á að reisa kláfferju til að auka ferðamannagildi Esjunnar og 

auðvelda aðgengi almennings upp á fjallstopp. Vegna landhalla fjallshlíðarinnar er 

ekki fært að láta kláfinn ferðast viðstöðulaust upp á topp og því hefur verið áætlaður 

viðkomustaður við Rauðhól. Vegna veðráttu svæðisins er jafnframt útséð um að það 

verður ekki alltaf fært upp á topp Esjunnar, en þó mun áningastaðurinn við Rauðhól 

alltaf vera aðgengilegur. Þessar forsendur ýta undir mikilvægi þess að Rauðhóll öðlist 

spennandi og fjölbreytt hlutverk, sem aukið getur aðdráttarafl Esjunnar hvernig sem 

viðrar.  

Í verkefni Verkfræðistofunnar, Esjuferju, er notagildi Rauðhóls óvisst, en í 

BS-verkefni þessu verður m.a. leitast við að auka aðdráttarafl hans samtvinnuðu 

útivistarsvæði Esjuhlíða. Einnig verður horft til möguleika staðarins til ferðamennsku, 

þá sem viðkomu- eða endastaðar Esjuferju, allt eftir veðri.  
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1.2 Markmið verkefnis 
Í upphafi verkferlis voru sett fram markmið sem leitast var við að uppfylla við 

gerð verkefnisins. 

1. Greina möguleika Esjuhlíða til útivistar og ferðamennsku út frá staðsetningu og 

landslagi. 

2. Leggja fram tillögu að fjölbreyttu útivistar- og ferðamannasvæði í Esjuhlíðum með 

tilliti til áætlaðrar Esjuferju. 

3. Auka gildi Rauðhóls sem aðdráttarafls ferðamennsku og útivistar sem nýst getur 

árið um kring. 

 

1.3 Efnistök 
Við upphaf verkefnisins var hafist handa við ítarlega gagnasöfnun sem nota 

skyldi við greiningavinnu. Þó nokkuð af rannsóknum, myndefni og greiningum hafði 

nú þegar verið aflað frá Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar, t.d. veðurfræðigögn og 

áhugakannanir og fékk höfundur aðgang að þeim gögnum. Á heimasíðu 

Reykjavíkurborgar fékkst  nákvæmur hæðarlínugrunnur af svæðinu. Farið var í 

vettvangsferð um athugunarsvæðið, teknar ljósmyndir og útivistarmöguleikar 

svæðisins kannaðir. Grófur grunnur af leið svifferjunnar nýttist við áframhaldandi 

skipulagningu útivistarsvæða. Við val á útivistar- og afþreyingarmöguleikum var 

stuðst við heimildir af internetinu. Aftast í verkefninu má finna yfirlitskort af 

skipulagstillögu verkefnisins, auk sniðmynda af athugunarsvæðinu, á útflettanlegu A3 

formi. 

 

 
 Mynd 3  Horft að kistufelli frá Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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1.4  Sambærileg verkefni 
Svifferjur til fólksflutninga hafa ekki risið hérlendis, svo segja má að sam-

bærileg verkefni séu ekki til staðar hér á landi. Það sem næst kemst svifferju á Íslandi 

eru skíðalyftur, en eðli þeirra og tilgangur er þó allt annar en farþegaferju. Erlendis 

má þó víða finna sambærileg verkefni. Sem dæmi má nefna svifferju við Höfðaborg 

(e. Cape Town) í Suður Afríku, í Tromsö, Bergen og Voss í Noregi, auk fjölmargra 

annarra. Svifferjurnar eru þá nær alltaf nýttar til að bæta aðgengi að útsýnis- og 

útivistarsvæðum. Algengt er að gönguleiðir séu einnig upp hlíðar og tengdar upphafs- 

og endastöðvum ferjanna og að kaupa megi sér ferð aðra leið (til dæmis að ganga upp 

og taka ferju niður eða öfugt).  

Afar fjölbreyttir útivistarmöguleikar eru á sambærilegum svæðum erlendis, allt 

frá göngu- hjólreiða- og skíðaleiðum yfir í fallhlífasvif (e. paragliding) og klettaklifur 

(e. abseil). Við Cardada fjall í Sviss er að finna sambærilegt verkefni. Árið 2000 var 

svæðið endurhannað og byggð ný svifferja. Á svæðinu er aðstaða til margskonar 

útivistar, svo sem gönguleiða, hjólreiða, rathlaups, skíða o.fl. Hönnun svæðisins þykir 

með besta móti og hefur stórbætt bæði útivistar- og ferðamennskumöguleika á 

svæðinu. Gönguleiðir svæðisins þykja afar vel heppnaðar, en áninga- og útsýnisstaði 

er að finna víðsvegar meðfram gönguleiðum upp fjallið. (Cardada, e.d.). Hægt er að 

hafa hliðsjón af umbreytingu Cardada fjalls, þar sem notkunarmöguleikar fjallsins eru 

svipaðir notkunarmöguleikum Esjunnar, þá sérstaklega vegna áhrifa af veðráttu og 

árstíðaskiptum.  

 
            Mynd 4  Útsýnispallar við gönguleið upp Cardada í Sviss. (Mynd tekin af interneti) 
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2. Efni og aðferðir 

2.1 Vinnuferill 
Vinnuferill verkefnisins nær yfir sex mánaða tímabil, en í desember 2014 var 

viðfangsefni verkefnisins ákveðið í samráði við Helenu Guttormsdóttur og 

Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar (VJI). Í kjölfarið var farið til fundar við VJI og 

helstu áherslur og möguleikar verkefnisins ræddir. Í framhaldi af því ræddi höfundur 

við Svanhildi Gunnlaugsdóttur landslagsarkitekt, sem samþykkti að gerast 

leiðbeinandi við vinnslu þessa verkefnis og var BS lokaverkefnissamningur 

undirritaður. Í janúar 2014 var hafist handa við gagnasöfnun og grunnvinnu við 

greiningar en markviss vinna við verkefnið hófst ekki að fullu fyrr en eftir að 

hefðbundinni kennslu við LbhÍ lauk um miðjan mars. Fram að þeim tímapunkti höfðu 

þó verið haldnir nokkrir fundir með leiðbeinanda þar sem markmið verkefnisins voru 

rædd frekar og tímalína vinnu áætluð. Einnig héldu samskipti við VJI áfram, þó 

aðallega í gegnum tölvupósta.  

Strax og veður bauð var farið í vettvangsferð á athugunarsvæðið og það 

myndað og kannað nánar. Við vettfangsferðina fóru hugmyndir að skipulagstillögu 

svæðisins strax að myndast og gerjuðust þær í kolli höfundar allt til skiladags. Að 

vettvangsferðinni lokinni tók við greiningavinna á þeim gögnum sem aflað hafði 

verið. Í lok hennar var ráðist í SVÓT greiningu á athugunarsvæðinu og áhrifum 

framkvæmdarinnar á það. Fundað var með Þránni Haukssyni, landslagsarkitekt og  

meðleiðbeinanda og möguleikar svæðisins ræddir.  

Því næst var hafist handa við útfærslu tillögu að skipulagi svæðisins og að 

lokum farið í þrívíða myndvinnslu til útskýringar á ýmsum innviðum verkefnisins. 

 
           Mynd 5.  Ásýnd svæðis í þrívídd. (Gunnar Kári Oddsson) 
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2.2 Gögn 

Til þess að niðurstöður verkefnisins væru með besta móti var farið í mikla 

heimildaöflun. Mikið af gögnum um verkefni Esjuferju fengust frá VJI svo sem 

kannanir á áhuga bæði erlendra ferðamanna sem og viðhorfi útivistarfólks sem að 

jafnaði nýtir sér aðstöðu við Esjurætur, auk veðurfarsupplýsinga. Farið var í 

vettvangsferð upp á Esjuna, gengið um svæðið og myndað. Teiknigrunnur auk 

loftmyndar af skipulagi svæðisins fékkst frá Þránni Haukssyni. Við lok 

greiningarvinnu var farið í SVÓT greiningu til þess að öðlast heildarsýn yfir bæði 

utanaðkomandi og innræna áhrifaþætti verkefnisins. 

 
            Mynd 6. Horft upp að Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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3. Forsendur 
Ýmsar forsendur eru gefnar til úrvinnslu verkefnisins. Mikilvægasta má nefna 

Esjuferju, en framkvæmd og uppbygging á vegum hennar er grundvöllur þess að 

skipulagstillaga verkefnisins sé raunhæf. Einnig er stuðst við afmarkanir gildandi 

skipulagsáætlana, en þær eru svæðisskipulag, aðalskipulag Reykjavíkur og 

deiliskipulag Mógilsár og Kollafjarðar 

3.1 Athugunarsvæðið 
Athugunarsvæði verkefnisins liggur frá rótum Esju við botn Kollafjarðar og 

upp að fjallsbrúnum Esjunnar, milli austurhlíða Þverfells og vesturhlíða Kistufells. 

Fjallsbrúnir Þverfells, Kistufells og Esjunnar mynda nokkurskonar hvilft sem umlýkur 

aflíðandi hlíðar Esjunnar. Vesturlandsvegur liggur meðfram útjaðri svæðisins og er 

ekið að svæðinu frá honum. 

 
Mynd 7. Yfirlitsmynd yfir núverandi útlit athugunarsvæðis. (Gunnar Kári Oddsson) 
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Á svæðinu er nú aðeins hægt að stunda fjallgöngu, en einnig er skógræktarstöð 

á svæðinu. Skógrækt við Mógilsá í botni Kollafjarðar hefur verið stunduð við stöðina 

frá því árið 1967 og er að finna ýmsar fágætar tegundir innan svæðisins, t.d. linditré, 

broddhlyn og risalerki.  

 
Mynd 8. Lega lands frá botni Kollafjarðar að brúnum Esju. (Gunnar Kári Oddsson) 

Innan skógræktarmarka er að finna fjölmarga styttri göngustíga, sem sumir 

hverjir tengjast þeim gönguleiðum upp Esju sem unnið verður með í skipulagstillögu. 

Vinsælasta gönguleið svæðisins liggur upp að Stein, sem er kennileiti innan svæðisins 

(Skógrækt Ríkisins [SR], e.d.).Ekki verður fjallað um stíga innan skógræktarinnar í 

verkefninu. 

 
            Mynd 9. Styttri gönguleiðir innan skógræktarmarka Esjuhlíða. ( Skógræktarfélag Íslands) 

 
Í efri beltum skógræktar hefur verið erfitt að koma niður gróðri vegna 

næringarskorts í jarðvegi. Brugðið hefur verið á það ráð að sá fyrir lúpínu á svæðinu, 
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en hún er þekkt fyrir að auka næringargildi jarðvegs. Einnig hefur sprottið mikið af 

skógarkerfli á þeim svæðum, en tegundirnar eru báðar taldar mjög ágengar og erfiðar 

viðureignar. Ofan skógræktarmarka, í um 200 m. hæð tekur gróðurþekja að minnka, 

en gróður þar samanstendur m.a. af ýmsum fjallajurtum og mosa. (Hallfríður 

Guðmundsdóttir, 2014)  

 

Mynd 10. Þversnið af hlíðum fjallsins m.v. legu svifferju. (Gunnar Kári Oddsson) 

Áhersla er lögð á svæði við Rauðhól þar sem millistöð svifferju er áætluð 

samkvæmt forsendum um byggingu Esjuferju. Lóðrétt landhækkun svæðisins er um 

800 metrar, svæðið er í um 18.5 kílómetra fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur og tæpri 

6 kílómetra fjarlægð frá nálægasta þéttbýli í Mosfellsbæ. Flatarmál athugunarsvæðis 

er um 12 ferkílómetrar (km2).  

 
  Mynd 11. Staðsetning athugunarsvæðis. (Gunnar Kári Oddsson) 
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Svæðið er flokkað sem almennt útivistarsvæði samkvæmt núverandi 

skilgreiningu deiliskipulags og er aðallega ætlað til fjallgöngu auk skógræktar. 

Skógræktarmörk miðast samkvæmt gildandi deiliskipulagi við 200 metra hæðarlínu, 

en ofan við hana taka við viðkvæm gras- og moslendi og í framhaldi af þeim lítt 

gróinn melur með mosaþekjum á víð og dreif, sem er afar viðkvæmur fyrir átroðningi.  

Svæði millistöðvarinnar við Rauðhól er í um 460 metra hæð yfir sjávarmáli og 

er þar að finna lítt gróinn mel í bland við stórgrýti. Lífríki svæðisins er eins og sjá má 

víðast hvar á landinu, þar er að finna allar helstu fugla- og spendýrategundir auk 

algengustu plöntutegunda. (Landmótun ehf. [LM], 2003) 

 
Mynd 12. Gróðurþekja athugunarsvæðis. Grænn litur táknar gróður. (Gunnar Kári Oddsson) 

3.2 Fyrirhuguð Esjuferja 
Á undanförnum árum hefur aukning ferðamanna skapað aðstæður fyrir ýmis 

tækifæri til betri nýtingar útivistar- og ferðamannasvæða. Verkfræðistofa Jóhanns 
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Indriðasonar í samvinnu við Esjuferju ehf. hóf fyrir tæpum tveimur árum athugun á 

aðstæðum við Esjuna til þess að reisa þar svokallaða svifferju eða farþegakláf, sem 

sinna skyldi jafnt ferðamönnum sem og útivistarfólki auk þess að auka stórlega 

aðgengi almennings og hreyfihamlaðra að þeim útivistar- og útsýnissvæðum sem 

Esjan hefur að geyma.  

Síðan verkefnið hófst hafa aðstandendur hennar ekki setið auðum höndum. 

Búið er að framkvæma áhugakönnun meðal erlendra ferðamanna, þar sem þeir voru 

spurðir álits á framkvæmdinni. Einnig var gerð viðhorfskönnun meðal útivistarfólks 

sem reglulega heimsækir útivistarsvæði Esjunnar. Unnið var að grunnhönnun á legu 

svifbrautarinnar í samvinnu við Landslag ehf. teiknistofu landslagsarkitekta, en 

tengiliður þar var Þráinn Hauksson landslagsarkitekt. Starfsmenn verkfræðistofunnar 

hafa farið í vettvangsferðir erlendis og skoðað sambærileg mannvirki og á seinasta ári 

voru reist þrjú veðurathugunarmöstur sem mæla og skrá veðráttu svæðisins. Í júlí 

2014 var einnig unnin fyrirspurn um matsskyldu framkvæmdarinnar, en í henni er 

fjallað náið um ýmsa þætti framkvæmdarinnar, svo sem áhrif hennar á náttúru 

svæðisins og mismunandi valkosti framkvæmda. 

3.2.1 Fyrirspurn um matsskyldu 
Í fyrirspurn Esjuferju um matsskyldu sem send var til Skipulagsstofnunar til 

álitsgjafar í júlí 2014 var fjallað ítarlega um ýmsa þætti framkvæmdarinnar og þau 

áhrif sem hún kann að hafa. Niðurstaða Skipulagsstofnunar liggur ekki fyrir þegar 

verkefni þetta er unnið. Samkvæmt hönnunarforsendum framkvæmdarinnar verður 

leitast við að draga úr sjónrænum áhrifum mannvirkja og fella þau að umhverfi sínu 

eins og kostur er. Ferjan verður staðsett við botn Kollafjarðar og á að ná upp á brún 

Esjunnar, nokkuð austan við Þverfellshorn. Lengd milli upphafs- og endastöðva 

verður um 2.800 metrar og lóðrétt hækkun leiðarinnar um 800 metrar. Staðsetning 

leiðar var ákveðin með tilliti til veðurfars. Helstu framkvæmdaþættir verksins eru 

kláfar, möstur, kaplar, drifbúnaður, efnistaka, vegur, öryggisbúnaður, miðstöð og 

þjónustustöðvar, auk aðkomu.  

Til athugunar eru tveir valkostir. Valkostur eitt snýr að svifferju sem nær frá 

botni Kollafjarðar upp að Esjubrúnum án þess að vegur sé lagður meðfram leiðinni. 

Til skoðunar í valkosti eitt eru tvær tæknilegar lausnir, annarsvegar 10 – 20 kláfar sem 

hver um sig tekur 2-7 farþega, og hinsvegar tveir 20 – 30 farþega klefar. Ferðatími 

beggja valkosta er sá sami eða 5-7 mín. og mesta þol vindálags hvors valkosts er um 
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20 m./sek. Áætlað er að drifbúnaður svifferjunnar verði rafknúinn, þó varaaflstöð 

komi til með að vera knúin með dísileldsneyti. Fyrri valkosti fylgja um 15 möstur sem 

hvert um sig er 10 metra hátt, en þeim seinni fylgja 3 möstur sem hvert um sig er 30 

metra hátt. Möstrin munu standa á 20-50 fermetra steyptum undirstöðum og notast 

verður við þyrlu við uppsetningu þeirra svo ekki þurfi að leggja vegi um ósnortið 

land. Valkostur tvö gerir ráð fyrir vegi sem liggja muni frá þjónustuhúsi við botn 

Kollafjarðar upp á Rauðhól, þar sem staðsettur væri kláfur sem ferjar fólk upp á topp 

fjallsins. Vegurinn yrði ekki hugsaður fyrir almenna umferð, heldur aðeins 

fólksflutninga á vegum Esjuferju.  

Sama hvor valkosturinn verður valinn verða þrjár þjónustustöðvar áætlaðar 

fyrir svifferjuna, upphafs- milli- og endastöð og hverri stöð gefinn 5000 m2 

byggingareitur. Upphafsstöð sé þannig við botn Kollafjarðar, millistöð við Rauðhól, 

og endastöð við Esjubrúnir.  Við upphafsstöð væri þá drifbúnaður svifferjunnar auk 

stjórnstöðvar, miðasala, salerni og ferðamannaverslun, auk eldhúss sem sinna muni 

öllum þjónustustöðvunum. Við millistöð Rauðhóls er reiknað með aðstöðu til að fara í 

og úr kláf, auk veitinga- og salernisaðstöðu. Endastöðin skuli staðsett á bjargbrún 

fjallsins og að hluta til niðurgrafin. Þar komi til með að vera veitingaaðstaða, salerni 

og miðasala. Bygging hverrar stöðvar er áætluð um 1000 fermetrar að stærð.  

Efnisþörf framkvæmdarinnar í heild er samkvæmt framkvæmdalýsingu áætluð 

um 10.000 – 17.000 rúmmetrar efnis. Rekstur svifferjunnar reiknar með um 150.000 

gestum á svæðið á ársgrundvelli og á hann að geta hafist við framkvæmdalok um mitt 

ár 2016. Fjallað er um líkleg umhverfisáhrif framkvæmdar og reksturs Esjuferju í 

fyrirspurn hennar um matsskyldu. 

 
                      Mynd 13. Sambærileg Svifferja. (Mynd tekin af interneti) 
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Ekki er reiknað með hávaðamengun af starfsemi svifferjunnar þar sem aflvélar 

hennar eru rafknúnar og tiltölulega hljóðlausar. Helstu hávaðauppsprettur á svæðinu 

verða líklega þær sömu og eru í dag, umferð frá Vesturlandsvegi. Töluverð áhrif verða 

á landnotkun svæðisins þar sem framkvæmdirnar fela í sér þörf á að breyta 

skipulagsáætlunum þess, en með fjölgun gesta á svæðið og aukinni uppbyggingu eru 

áhrifin talin jákvæð. Framkvæmdir vegna byggingar þjónustumiðstöðva og annarra 

mannvirkja eru sagðar munu raska landi og þar með þeirri gróðurþekju sem þar er. 

Framkvæmdasvæðin eru þó að mestu ógróin, þá sérstaklega þau svæði sem eru ofan 

150 m. yfir sjávarmáli, til dæmis millistöð við Rauðhól og endastöð við Esjubrúnir.  

Beint rask af völdum framkvæmda er talið neikvætt. Áhrif á vatnafar 

svæðisins eru fyrst og fremst talin verða á framkvæmdartíma, þar sem mengun vegna 

fráveitu og olíusmit frá vinnuvélum getur haft neikvæð áhrif. Utan þess eigi rekstur 

verkefnisins ekki að hafa nein áhrif á vatnafar svæðisins. Rask verður á jarðvegi, bæði 

vegna bygginga mannvirkja á framkvæmdatíma og aukins átroðnings 

heimsóknargesta svæðisins á rekstrartíma. Mikilvægt er að afmarka göngustíga og 

miðla upplýsingum um viðkvæma náttúru svæðisins til heimsóknargesta. Að 

framkvæmd lokinni er áætlað að gengið verði frá því yfirborði sem raskast í samræmi 

við nærumhverfi, og sárum verði lokað til að koma í veg fyrir frekari jarðvegsrof.  

Áhrif reksturs verkefnisins á loftgæði eru talin verða lítil sem engin, þar sem 

svifferjan verður rafknúin. Þó er varaaflstöð sem knúin er af dísileldsneyti, auk þess 

sem vinnuvélar á framkvæmdartíma koma til með að hafa neikvæð áhrif á loftgæði 

svæðisins. Þessi áhrif eru þó tímabundin og afturkræf og því talin óveruleg. Áhrif á 

landslag og ásýnd svæðisins verða óhjákvæmilega neikvæð vegna þeirra mannvirkja 

sem kunna að rísa. (VSÓ ráðgjöf. [VSO], 2014) 

3.3 Skipulagsáætlanir 
Athugunarsvæði verkefnisins er innan marka gildandi skipulagsáætlana en þær 

áætlanir sem hafa áhrif á svæðið eru Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins, 

aðalskipulag Reykjavíkurborgar og deiliskipulag Mógilsár og Kollafjarðar. Hér verða 

skipulagsáætlanirnar greindar út frá umhverfissjónarmiðum þeirra og samrými milli 

afmarka áætlananna og áhrifa áætlaðra framkvæmda athugað. Eðlilegt væri að haga 

verkefninu á þann hátt að sem minnstra breytinga sé þörf á skipulagsáætlunum og 

verkefnið sé þannig í samræmi við þá skilmála sem gilda innan svæðisins og varða 

verndun náttúru og minnkun á raski hennar.  
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3.3.1 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 
Athugunarsvæði verkefnisins liggur innan skilgreindra marka „græna 

trefilsins“ samkvæmt Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins (2015-2040). Græni 

trefillinn er samhangandi skógræktar- og útivistarsvæði við útmörk sveitarfélaga 

höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt markmiðum nýs svæðisskipulags kemur fram að 

sérstaklega skuli hugað að þeim tækifærum sem felast í útivist og ferðaþjónustu á 

Esjunni, til dæmis með stofnun Esjuvangs með tilheyrandi landvörslu, 

umhverfisfræðslu og miðlun upplýsinga. Almennt er talað um að opin óbyggð svæði 

skuli vera laus við frekari byggð.(Svæðisskipulagsnefnd.[SSH], 2014). Skipulagið er í 

góðu samræmi við uppbyggingu útivistar- og ferðamannasvæðis við Rauðhól, þó 

áform Esjuferju um ris þjónustubygginga utan byggðarmarka samræmist ekki 

skipulaginu og kalli á breytingar á því. 

 

3.3.2 Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 
Aðalskipulag Reykjavíkurborgar 2010-2030 skilgreinir græna trefilinn á sama 

hátt og fram kemur í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Heimilt er að reisa 

byggingar og mannvirki innan græna trefilsins, svo fremi sem þau nýtist til útivistar- 

og frístundaiðkunar. Sett eru skilyrði þess efnis að ekki verði lagt til land undir slíkar 

framkvæmdir umfram nauðsynjar og ekki skuli reist mannvirki sem kunna að spilla 

umhverfinu. 

Auðveldlega má haga framkvæmdum á vegum Esjuferju þannig að þessum 

kröfum sé fullnægt. Það land sem er ofan græna trefilsins í hlíðum Esju flokkast 

samkvæmt aðalskipulaginu undir fjalllendi/heiðalönd. Ekki er gert ráð fyrir 

mannvirkjagerð, þar með talinni skógrækt á slíkum svæðum. 

(Reykjavíkurborg, Umhverfis- og skipulagssvið. [RVK], 2014). Áætlaðar 

þjónustubyggingar bæði á toppi Þverfells og við Rauðhól eru staðsettar ofan græna 

trefilsins og falla því utan leyfilegra byggðarmarka. Útivistar- og ferðamannasvæði 

við Rauðhól er því fyllilega innan marka aðalskipulagsins, þrátt fyrir að nauðsynlegt 

sé að breyta aðalskipulagi til að það samræmist áætlunum um þjónustubyggingar 

Esjuferju.  

3.3.3 Deiliskipulag Mógilsár og Kollafjarðar 
Athugunarsvæði verkefnisins er innan deiliskipulagsmarka Mógilsár og 

Kollafjarðar. Meginmarkmið deiliskipulagsins eru að styrkja svæðið í heild sem 
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útivistarsvæði. Þá er lögð áhersla á gönguleiðir, ræktun og verndun menningaminja. Í 

deiliskipulaginu er Esjuhlíðum skipt í mismunandi landssvæði eftir landslagsheildum, 

þar sem svæði A er hlíðarfótur neðan skógræktarmarka, en þau miðast við 0 - 200 m. 

yfir sjávarmáli. Svæði B eru neðri hlíðar fjallsins, sem samkvæmt skilgreiningu 

deiliskipulagsins miðast við 200 – 500 m. yfir sjávarmáli. Svæði C eru efri hlíðar, 500 

– 700 m. yfir sjávarmáli. Svæði D er klettabeltið neðan Þverfells sem nær frá 700 m. 

upp í 800 m. yfir sjávarmáli. Loks er svæði E skilgreint sem háslétta Esjunnar sem er 

allt land ofan 800 m. hæðarlínu.  

 
Mynd 14. Skipting athugunarsvæðis eftir forsendum deiliskipulags. (Gunnar Kári Oddsson) 

Athugunarsvæðið við Rauðhól liggur á svæði B, en það er ofan 

skógræktarmarka þar sem gróðurþekja er að mestu leyti horfin fyrir mosaþembu og 

lítt grónu, grýttu landi. Á svæðinu er samkvæmt deiliskipulaginu lítil uppbygging 

fyrirhuguð og er hún nær eingöngu ætluð til útivistar og gönguleiða tengdum 
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núverandi útivistarsvæði. (LM, 2003) Því megi búast við ákveðinni uppgræðslu á 

þessu svæði, sem samræmist fyllilega hönnunarforsendum þessa verkefnis. Þó er þörf 

á breytingum á deiliskipulaginu til að samræmast framkvæmdaáformum Esjuferju.  

 

4. Greining 
4.1 Veðurfar 

Við skipulagningu útisvæða á Íslandi, hvort sem er til hreyfingar og útivistar 

eða ferðamennsku er mikilvægt að taka mið af veðráttu viðkomandi svæðis. Veðurfar 

á Íslandi er fljótt að breytast og því er afar gott að búið sé að rýna í og sjá hvernig 

veður getur haft áhrif á upplifun á svæðinu, hvort sem þau verði jákvæð eða neikvæð.  

Veðurfarsathuganir voru lengi vel stundaðar við mælistöð Veðurstofu Íslands 

við Mógilsá í botni Kollafjarðar. Mælt var frá árinu 1968 til 1979, en þá var 

mælingum á þessari stöð hætt. Niðurstöður mælinganna sýndu að veðurfar á svæðinu 

var afar svipað almennu íslensku veðri hvort sem varðar hitastig, vindafar eða 

úrkomu. Í verkefni þessu er ekki litið svo á að nauðsynlegt sé að álykta að veðurfar 

hafi breyst svo orð á geri frá því mælt var við Mógilsá.  

Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar í samstarfi við Esjuferju  hefur auk þess 

komið fyrir mælistöðvum á þremur stöðum í hlíðum Esju; við botn Kollafjarðar, á 

Rauðhól og á toppi Þverfells eða þar sem áætluð þjónustuhús ferjunnar munu rísa. 

Mælistöðvunum var komið fyrir á seinasta ári, 2014 og sýna núverandi meðatöl 

niðurstaðna því ekki heilsárs útreikninga. Þó er afar fróðlegt að sjá þær mælingar sem 

komnar eru. Mælingarnar sýna að hitastig á svæðinu er líkt og við mælingar 

Veðurstofu Íslands hér á árum fyrr eða afar svipað því sem sést alla jafna á landsvísu. 

Þó sýna mælistöðvar bæði við Rauðhól og Þverfell lægra hitastig að meðaltali en það 

má að öllum líkindum reka til aukinnar hæðar frá sjávarmáli. Mælistöðin við Rauðhól 

stendur í 487 metra hæð yfir sjó og sýnir að jafnaði 1,5 – 2°C lægra hitastig en finna 

má á sama tíma við rætur fjallsins.  



16 
 

 
Mynd 15. Ríkjandi vindáttir m.t.t. athugunarsvæðis. (Gunnar Kári Oddsson 

Mælistöðin við Þverfell stendur í 783 metra hæð yfir sjó og sýnir á sama tíma 

um það bil 3°C lægra hitastig en mælistöðin við rætur Esju. Úrkoma á svæðinu er afar 

svipuð því sem mátti sjá á niðurstöðum mælinga Veðurstofunnar en meðalúrkoma 

svæðisins þá var um 100 mm. í mánuði. Vindafar svæðisins hefur lítið breyst frá 

mælingum Veðurstofu Íslands, en með tilkomu fullkomnari stöðva á vegum Esjuferju, 

er nú hægt að fá ítarlegri upplýsingar, ekki aðeins um vindhraða, heldur einnig tíðni 

vindhviða og hlutfall ríkjandi vindátta. Í mælingum Veðurstofu Íslands mældist 

meðalvindhraði á bilinu 4-7 m./sek. (Veðurstofa Íslands [VÍ], e.d.). 
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Mynd 17. Tíðnirós. (VJI) 

Mynd 18. Tíðnirós. (VJI) 

Mynd 16. Vindrós. (VJI) 
Hér sjást hæstu gildi vinds og 
vindhviða miðað við vindátt. Ekki er 
tekið tillit til tíðni vindátta. 

Hér sést hversu oft 10 mín. 
meðalvindhraði er á ákveðnu bili 
miðað við vindátt. 

 

Hér má sjá hversu oft 3 sek. 
vindhviður eru á ákveðnu bili miðað 
við vindátt 
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Vindrósirnar sýna að algengustu vindáttir eru norð-norð-austanáttir og aust-

norð-austanáttir, en sterkasta vindáttin er sunnanátt, þó hún sé alls ekki algeng. 

Sjaldgæft er að meðalvindur fari yfir 20 m./sek. og einnig sjaldséð að vindhviður séu 

sterkari en 40 m./sek.  

Höfundur vill ítreka að hér er um að ræða mælingar sem ná aðeins yfir seinni 

part sumars og vetrarmánuði. Þó að ágætis sýn af veðurfari fáist, er ekki um 

fullmótaðar niðurstöður að ræða. 

4.2 Jarðfræði 
Berggrunnur Esjunnar og nágrennis myndaðist í gosbelti sem liggur frá 

Reykjanestá um Þingvallasveit og alla leið norður í Langjökul. Esjan var hluti af 

Kjalarneseldstöðinni fyrir um 2,8 milljónum ára. Gosvirkni eldstöðvarinnar stóð yfir í 

um milljón ár. Á þessum milljón árum voru að minnsta kosti tíu jökulskeið með 

hlýskeiðum á milli. Gosefni hlóðust upp undir jökli sem móberg á jökulskeiðum en á 

hlýskeiðunum runnu hraun yfir og/eða upp að móberginu. Vísbendingar eru um að 

stór askja hafi myndast í þessari megineldstöð, Kjalarneseldstöðinni. Auk þess 

myndaðist mikill fjöldi innskota. Meðal annars eru ein stærstu innskotin að finna milli 

Skrauthóla og Mógilsár. Með tíma færðist eldvirknin austar og virknin varð mest þar 

sem Kistufell er nú. Frá eldstöðinni runnu þunnfljótandi hraunlög til vesturs og 

mynduðu reglulegan hraunlagabunka sem í dag myndar topp Esjunnar og klettabeltið 

við Þverfell. Loks tóku roföflin við og í rúm milljón ár skófu ísaldajöklar fjalllendið 

og mynduðu það landslag sem sjá má í dag.(LM, 2003)  

Við athugunarsvæði verkefnisins við Rauðhól hefur jarðvegur lítið verið 

rannsakaður en áætla má að fyrst og fremst sé að finna lausan jarðveg með lítilli 

gróðurþekju og því er ákveðin hætta á landskriði. Undir jarðvegi er líklegt að finnist 

stórt grjót sem hrunið hefur við myndun fjallsins en þó ekki fast berg. Gæti þetta haft 

áhrif á framkvæmd við gerð mannvirkja. Mögulegt landskrið þarf að hafa í huga við 

útfærslu á tillögu verkefnisins. 

4.3 Kannanir 
Þegar ráðist er í framkvæmd af þessu tagi og ekki síst þegar staðsetning hennar 

er eitt ástsælasta útivistarsvæði landsins, er mikilvægt að allur undirbúningur sé mjög 

góður. Stór partur af þeim undirbúningi er að athuga áhuga bæði markhóps 

(ferðamanna) og áhrifahóps (útivistarfólks) framkvæmdarinnar. Greina þarf hvort 

forsendur séu fyrir því að ráðast í framkvæmdina og hver áhrif af henni koma til með 
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að vera á núverandi notkun og útlit áhrifasvæðisins. Ferðamálastofa framkvæmir 

árlega kannanir á hegðunarmynstri ferðamanna á Íslandi og gefur út tölfræðibækling 

sem hægt er að nálgast á internetinu. Í bæklingi ferðamálastofu frá árinu 2013-2014 

kemur meðal annars fram að rétt 807.349 ferðamenn hafi heimsótt landið. Af þeim 

komu 97% við eða dvöldust á höfuðborgarsvæðinu.  

 
Mynd 19. Skipting landshluta eftir ásókn ferðamanna. (Ferðamálastofa) 

Einnig kemur fram að helst var það fegurð óspilltrar náttúru og ósnerts 

landslags sem heillaði ferðamenn og var ástæða fyrir heimsókn þeirra til Íslands eða 

51,3%.(Ferðamálastofa [FMS], 2015). Því má bersýnilega sjá að stór markhópur er 

fyrir framkvæmd Esjuferju og uppbyggingu útivistarsvæðis Esjuróta sem 

ferðamannastaðs. 

Einnig hafa verið framkvæmdar áhugakannanir fyrir Esjuferju. Annarsvegar 

voru erlendir ferðamenn spurðir álits á framkvæmdinni og hinsvegar göngufólk í 

Esjuhlíðum. Rannsóknir og ráðgjöf ehf. sá um áhugakönnun meðal erlendra ferða-

manna og taldi yfirgæfandi meirihluti aðspurðra framkvæmdina vera góða eða 79% 

aðspurðra. Af þeim töldu 69% líklegt að þeir myndu nýta sér ferjuna og þá aðstöðu 

sem kæmi til með að fylgja. Það sem fólki þótti mikilvægast að myndi fylgja fram-

kvæmdinni er hreinlætisaðstaða, merktar gönguleiðir, fræðsluskilti utandyra, 

veitingaþjónusta, sýning um Esjuna og skipulagðar gönguleiðir. Fæstir eða 13% 

aðspurðra töldu minjagripasölu og verslun vera æskilega innan fram-

kvæmdarinnar.(Rannsóknir & Ráðgjöf ferðaþjónustunnar [R&R], 2014). 
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Dr. Anna Karlsdóttir lektor við mannvistarlandfræði og ferðamálafræði við 

Háskóla Íslands og Valur Magnússon sagnfræðingur, framkvæmdu viðhorfskönnun 

göngufólks í Esjuhlíðum á vegum ferðamálafræðideildar Háskóla Íslands. Um 50% 

aðspurðra voru jákvæðir gagnvart Esjuferju, 20% voru hlutlausir og um 30% 

mótfallnir framkvæmdinni. 20% aðspurðra sögðust myndu leggjast gegn fram-

kvæmdinni. Meirihluti aðspurðra stundaði ekki reglulega útivist á svæðinu. Um 30% 

sögðust myndu nýta sér ferjuna, 50% voru óviss, og um 20% sögðust ekki myndu 

nýta sér hana. Meirihluti aðspurðra, eða um 65% voru sammála því að framk-

væmdinni myndi fylgja bætt aðgengi fólks að fjallinu og útsýnisstöðum. 45% svöruðu 

að framkvæmdin kæmi til með að hafa neikvæð áhrif vegna breyttrar ásýndar 

Esjunnar og um 40% töldu neikvæð áhrif geta myndast vegna hljóðmengunar. 30% 

svarenda töldu neikvæð áhrif verða af framkvæmdinni vegna aukinnar umferðar fólks 

og 55% töldu mögulegt rask á náttúru geta valdið neikvæðum áhrifum. Í heildina litið 

var fólk þó jákvætt gagnvart framkvæmdinni og auknum útivistarmöguleikum og  

uppbyggingu útivistarsvæðisins sem henni myndu fylgja. (Dr. Anna Karlsdótir & 

Valur Magnússon [AK], 2014). 

4.4 Möguleg afþreying 
Af erlendum fyrirmyndum má sjá að bjóða má upp á fjölbreytta 

afþreyingamöguleika á athugunarsvæði verkefnisins. Framboð á afþreyingu er 

aðdráttarafl fyrir útivistarfólk og ferðamenn og öruggt að álykta að fleira fólk 

heimsæki svæðið því fjölbreyttari afþreyingu sem boðið upp á og svæðið nýtist því 

betur. Óstöðug veðrátta Íslands hefur takmarkandi áhrif á afþreyingamöguleika svæði-

sins þar sem ekki er mögulegt að stunda ýmis „adrenalínsport“ hérlendis sem tengjast 

sambærilegum svæðum erlendis. Sem dæmi má nefna fallhlífasvif (e. Para-gliding) 

þar sem iðkandi stekkur fram af fjallsbrún í fallhlíf og svífur niður með fjallinu en 

vegna snöggbreytilegra vindátta hérlendis hefur ekki þótt æskileg að stunda þessa 

íþrótt vegna hárrar slysatíðni. Ýmsir aðrir afþreyingamöguleikar eru þó á svæðinu. 

 
         Mynd 20. Útsýni frá göngu í Esjuhlíðum. (Gunnar Kári Oddsson) 
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4.4.1 Fjallganga 
Fjallganga er sú útivist sem nú er stunduð á svæðinu. Gönguleiðir eru nokkrar 

og mis erfiðar yfirferðar. Ganga má bæði um hlíðarnar og upp að toppi Þverfells. 

Núverandi ástand gönguleiða er þó ábótavant, þar sem yfirborðsefni göngustíga losnar 

ár hvert í leysingum. Í skipulagstillögu verður gerð grein fyrir bættum gönguleiðum.  

 
                       Mynd 21. Fjallganga þykir hin besta útivist. (Mynd tekin af interneti) 

4.4.2 Útsýni 
Útsýni frá toppi Esjunnar er mikilfenglegt og einstakt á heimsmælikvarða. 

Einstakt útsýni er kveikurinn að hugmynd Esjuferju en veðrátta Íslands veldur því að 

ekki verður alltaf fært fyrir ferjuna upp að Þverfelli. Þó að athugunarsvæðið við Rauð-

hól bjóði ekki upp á jafn stórfenglegt útsýni og Þverfell er þó frábært útsýni þaðan. Í 

skipulagstillögu verður gerð grein fyrir mögulegum útsýnisstöðum á mismunandi 

stöðum í Esjuhlíðum ásamt því sem stígar og gönguleiðir verði tengdar við þá. 

 
    Mynd 22. Útsýni frá Esjuhlíðum. (Gunnar Kári Oddsson) 
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4.4.3 Fjallahjólreiðar 

Fjallahjólreiðar njóta sívaxandi vinsælda bæði erlendis og hér á landi. Notast 

er við reiðhjól og farið um fyrirfram ákveðnar brautir sem bjóða upp á sem besta og 

fjölbreyttasta upplifun. Fjallahjólreiðar eru ekki hættulaus íþrótt, og því æskilegt að 

iðkendur séu íþróttinni kunnugir. Eftirsóknarvert þykir að hjóla um sem náttúrulegust 

svæði og algengast er að hjólað sé niður á við svo meira reyni á athyglisgáfu og 

viðbragðshæfni einstaklings frekar en úthald. (ABC of mountain biking [ABC], e.d.). 

Fjallshlíðar Esju eru því kjörsvæði þessarar íþróttar og möguleikar á mismunandi 

brautum nokkrir. Þeir verða athugaðir nánar í skipulagstillögu. Tengja má leigu hjóla 

og annars búnaðar við verðandi þjónustu við Rauðhól. 

 
                      Mynd 23. Fjallahjólreiðar njóta sívaxandi vinsælda. (Mynd tekin af interneti) 

4.4.4 Sviflína 
Sviflínur (e. zip lines) eru víðast hvar erlendis strengdar yfir gljúfur eða niður 

fjallshlíðar þar sem útsýni og upplifun er aðalatriði. Koma þarf fyrir traustum undir-

stöðum við upphaf og enda leiðarinnar og er vír strengdur á milli. Hjólbúnaður er fest-

ur á vírinn og rennur eftir honum. Iðkendur eru síðan kyrfilega festir við hjólbúnað og 

renna sér niður eftir vírnum. Slík afþreying krefst lítillar líkamlegrar getu, en þykir þó 

afar skemmtileg og spennandi. Adrenalín fer á fullt á leiðinni niður þó sumir iðkendur 

þurfi að horfast í augu við ýmsa ótta svo sem lofthræðslu. (Zoomziplines [ZZ], e.d.).  
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Mikil þróun hefur átt sér stað á seinustu árum í þróun öryggisbúnaðar og þar 

með hefur dregið úr slysahættu. Nú til dags er öryggisvír strengdur aukalega sem 

tekur við ef ske kynni að aðalvír gefi sig og einnig er búið að fullþróa margskonar 

aðferðir til sjálfvirkrar stöðvunar þegar niður er komið. (Aaron Roper [AR], 2013). 

Fyllsta öryggis þyrfti að gæta við svifbrautina og æskilegt væri að þjónusta við 

Rauðhól sæi um þessa starfsemi. Í skipulagstillögu verður gerð grein fyrir mögulegri 

sviflínu. 

 
                            Mynd 24. Sviflínur eru afar vinsæl afþreying. (Mynd tekin af interneti) 

4.4.5 Sleðabrun 
Sleðabrun (e. alpine coaster) er í raun afar keimlíkt bob-sleða sem meðal 

annars er keppt í á Vetrarólympíuleikum. Sest er í sleða sem rennur niður fjallshlíðina 

eftir sértilgerðri braut. Á sleðanum er hemlunarbúnaður svo að notandi geti ráðið 

hraða sínum sjálfur. Brautin er í raun eins og lestarteinn og er sleðinn kyrfilega festur 

á teininn. Þar að auki eru öryggisbelti í sleðanum svo að slysahætta við afþreyinguna 

er í raun lítil sem engin. Veðrátta hefur ekki áhrif á rekstur sleðabrunsbrauta og eru 

þær færar jafnt að sumri sem vetri. Brautin liggur alla jafna í þægilegum halla niður á 

við með hlykkjum og sveigjum. Miðað er við að ferðin niður bjóði frekar upp á fallegt 

útsýni og þægilega ferð, frekar en hratt rennsli niður. (Berkshire East [BE], e.d.). 

 
  Mynd 25. Sleðabrun er skemmtileg leið til að ferðast niður fjallshlíðar. (Mynd tekin af interneti) 
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4.4.6 Annað 
Fleiri afþreyingamöguleikar voru skoðaðir en þóttu ekki fýsilegir vegna 

aðstæðna. Sem dæmi má nefna fallhlífasvif þar sem stokkið er niður af klettum og 

svifið niður fjallshlíðar í fallhlíf. Slysahætta er hinsvegar of mikil bæði vegna 

snöggbreytilegra vindátta sem alkunnar eru Íslandi en einnig vegna þeirra mannvirkja 

sem rísa munu samkvæmt forsendum. Einnig var athugað klettaklifur í námunda við 

Rauðhamar, en mögulegt grjóthrun vegna jarðskjálfta, auk rasks á ásýnd fjallskletta 

varð til þess að afþreyingin þótti ekki henta innan tillögu. 

 

4.5 SVÓT greining 
Við greiningu á áhrifaþáttum verkefnisins var farið í svót greiningu. Svót 

greining stendur fyrir greiningu á Styrkleikum, Veikleikum, Ógnum og Tækifærum 

athugunarsvæðisins. SVÓT greiningar nýtast vel til að greina og flokka innri sem ytri 

áhrifaþætti svæða og veita heildarsýn yfir þá áhrifavalda sem taka þarf með í reikn-

inginn þegar skipulagstillaga verkefnisins er mótuð. (Businessballs [BB], e.d.). 

Styrkleika- og veikleikagreining snýr að innri áhrifaþáttum, svo sem að 

veðurfari, jarðfræði og núverandi ástandi og notkun svæðisins. Ógna- og 

tækifærisgreining snýr hinsvegar að utanaðkomandi áhrifaþáttum, þá einna helst 

áhrifum fyrirætlaðra framkvæmda Esjuferju.  

 
Mynd 26. Yfirlit SVÓT greiningar. (Gunnar Kári Oddsson) 

 

4.5.1 Styrkleikar 
Nálægð við höfuðborgarsvæðið veitir athugunarsvæði verkefnisins mikinn 

styrk, þar sem það kemur til með að ýta undir notkun útivistarfólks og ferðamanna á 

þeirri aðstöðu sem boðið verður upp á.  

Strætisvagnar ganga að rótum Esjunnar við Kollafjörð. Það eykur aðgengi 

gesta að svæðinu til muna og kemur þannig líklega til með að fjölga gestum á svæðið.  
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Esjuhlíðar ofan skógræktar eru að mestu leyti óspillt land og hrein íslensk 

náttúra, sem samkvæmt áhugakönnun ferðamálastofu meðal erlendra ferðamanna er 

helsta aðdráttarafl landsins.  

Umhverfið, bæði ofan og neðan skógræktarmarka, er afar fallegt og býður upp 

á ánægjuríka upplifun við hvers konar afþreyingu sem stunduð er þar.  

Einn helsti styrkleiki svæðisins er hinsvegar tvímælalaust útsýnið, enda 

kveikur allrar uppbyggingar á svæðinu. Frá útsýnisstöðum á toppi Þverfells má sjá 

bæði yfir allan Reykjanesskagann sem og alla leið að Snæfellsnesi. Einnig má finna 

fleiri útsýnisstaði á leið niður hlíðar Esjunnar sem allir veita afar fagurt útsýni niður 

hlíðarnar og langt út Reykjanesskagann. 

4.5.2 Veikleikar 
Útivistarsvæðið við Esjuna hefur lengi einungis verið nýtt einungis til 

fjallgöngu og skógræktar. Við lestur viðhorfskönnunar göngufólks í Esjuhlíðum má 

sjá að reglulegir notendur svæðisins líta að jafnaði á hlíðarnar einungis til göngu og 

eru ef til vill þröngsýnir gagnvart því að breyta og bæta við fleiri útivistarmöguleikum 

á svæðið. Því gæti reynst erfitt að breyta fastmótuðu hlutverki svæðisins með því að 

bæta við nýjum útivistarmöguleikum.  

Íslensk veðrátta er einnig flokkuð sem veikleiki. Hvort sem er vegna hitastigs, 

úrkomu eða vinds kemur óútreiknanleiki íslenskrar veðráttu til með að hafa heftandi 

áhrif á hvers lags notkun á svæðinu. Með skipulagi á fjölbreyttu útivistarsvæði gefst 

þó kostur á afþreyingu og útivist hvernig sem viðrar.  

Aðgengi hreyfihamlaðra er augljós veikleiki þegar litið er á skipulag í 

fjallshlíðum. Tilkoma Esjuferju kemur þó til með að allt að því eyða þessum 

veikleika, þar sem ferjan opnar fyrir aðgengi allra hvort sem er að Rauðhól eða upp að 

Þverfelli. Við skipulag göngustíga og útsýnisstaða ber þó að gæta að aðgengi 

hreyfihamlaðra. Samstarfsverkefnið Ferðaþjónusta fyrir alla, sem unnið var árið 2007 

af Ferðamálastofu Íslands og Öryrkjabandalags Íslands veitir ítarlegar leiðbeiningar 

um hvað beri að hafa í huga við hönnun útivistarstíga og aðstöðu á útivistarsvæðum.  

Loks er jarðvegur Rauðhóls og nærsvæðis flokkaður til veikleika svæðisins en 

að mestu er um að ræða lítt gróinn mel með mosaþekju á víð og dreif. Einnig er 

stórgrýtt á sumum svæðum í nánd við Rauðhól sem kemur til með að flækja 

framkvæmdir við festingar og undirstöður mannvirkja. Í vorleysingum er melurinn 
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afar blautur og því mikil hætta á framskriði og rofi á landi. Koma má að nokkru leyti 

til móts við þetta við skipulag göngustíga og meðvituðu vali á yfirborðsefnum þeirra. 

4.5.3 Ógnir 
Rask þeirrar óspilltu náttúru sem svæðið hefur upp á að bjóða er raunveruleg 

ógn þegar framkvæmd sem þessi er annars vegar. Hvort sem er við framkvæmdina 

sjálfa eða við aukinn fólksfjölda inn á svæðið er hætt við því að óhreyft land raskist 

og spillist. Til að sporna gegn þessu er æskilegt að gönguleiðir og svæði til útivistar 

séu afmörkuð og stuðli að því að fólk fari ekki um óspillt svæði.  

Af og til falla snjóflóð í Esjunni, nú seinast í janúar á þessu ári. Til eru dæmi 

um dauðsföll vegna þessa, til dæmis þegar flóð féll á tvo drengi við göngu þann 6. 

mars árið 1979. Allri útivist á svæðinu, en þó sérstaklega á vetrarmánuðum, stendur 

því bein ógn af snjóflóðahættu. Þó flóðin séu alla jafna lítil er ekki þar með sagt að 

þau séu hættulaus. Mögulegt er þó að bætt aðstaða við Rauðhól veiti skjótari viðbrögð 

við slíkri ógn. (Hörður Þ. Sigurðsson & Þórður Arason [HÞS], 2006). 

Á Íslandi eru einnig tíðir jarðskjálftar. Þó Esjan sjálf sé ekki á virku jarð-

skjálftabelti, eru til dæmi um það að jarðskjálftar í grennd við hana hafi komið af stað 

grjóthruni. Nú seinast eftir jarðskjálfta sem olli tölu-verðu grjóthruni efst í klettabelti 

Þverfellshorns árið 2009.(Ferðafélag Íslands [FÍ], 2009). Þó ekki séu til dæmi um  að 

manntjón hafi orðið af völdum þessa er nauðsynlegt að útivistar- og göngufólk verði 

upplýst og meðvitað um þessa ógn. Mögulegt er að ný aðstaða og þjónusta við 

Rauðhól geti veitt skjót viðbrögð ef grjóthrun ógnar fólki. 

Í viðhorfskönnun ferðamálafræðideildar Háskóla Íslands sem framkvæmd var 

á vegum Esjuferju árið 2014 kemur fram að þó það útivistarfólk sem nýtir sér svæðið 

nú sé alla jafna jákvætt í garð framkvæmda og uppbyggingar Esjuferju, hefur meiri-

hluti aðspurðra áhyggjur af breyttri ásýnd á fjallið. Svifferjan sjálf og þau mannvirki 

sem henni fylgja koma til með að breyta núverandi ásýnd Esjuhlíða. (AK, 2014)  

Í fyrirspurn um matsskyldu sem VSÓ ráðgjöf vann árið 2014 fyrir Esjuferju 

kemur fram að þó sýnileiki mannvirkja minnki eftir því sem fjær dragi sé mikilvægt 

að litaval, hönnun og efnisval mannvirkja taki hliðsjón af því að minnka sýnileika eins 

og kostur gefist. (VSO, 2014) 
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4.5.4 Tækifæri 
Hlíðar Esjunnar bjóða upp á fjölbreytta afþreyingamöguleika. Hlíðin liggur til 

suðurs mót sólu og lega lands er kjörin fyrir margs konar afþreyingu, auk þess sem 

slétta/dalverpi við Rauðhól veitir bæði skjól og aðstæður til uppbyggingar mannvirkja 

án mikils rasks á ásýnd fjallsins. Eðlilegt er að áætla að notkun og vinsældir svæðisins 

aukist með aukinni fjölbreytni á útivistarmögleikum.  

Samkvæmt áhugakönnun sem unnin var af Rannsóknum og ráðgjöf ferða-

þjónustunnar fyrir hönd Esjuferju árið 2014 telja aðspurðir ferðamenn einmitt vera 

þörf á auknum afþreyingamöguleikum í nánd við höfuðborgarsvæðið. (R&R, 2014)  

Sömu niðurstöðu má finna í viðhorfskönnun  meðal göngufólks í Esjuhlíðum sem 

unnin var á vegum ferðamálafræðideildar Háskóla Íslands fyrir Esjuferju. 

Landhalli Esjuhlíða býður ekki aðeins upp á kjöraðstæður til fjallgöngu og 

útivistar, heldur einnig upp á ýmisskonar afþreyingu sem vinsæl þykir á 

sambærilegum svæðum erlendis. Því eru möguleikar svæðisins til að auka aðdráttarafl 

afar miklir. 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 27.  Horft upp að Rauðhól og Esjubrúnum. (Gunnar Kári Oddsson) 
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5. Skipulagstillaga 
5.1 Meginmarkmið skipulagstillögu 

Meginmarkmið skipulagstillögunnar eru að ýta undir núverandi gæði 

svæðisins og auka fjölbreytni þeirrar afþreyingar sem svæðið hefur upp á að bjóða. 

Þannig er komið til móts við vaxandi þörf á fjölbreyttum og spennandi 

ferðamannastað í nánd við höfuðborgina og skapaður raunverulegur valkostur til 

dagsferða fyrir ferðamenn. Markmiðið er einnig að fjölga útivistarmöguleikum innan 

svæðisins og koma þannig til móts við þarfir breiðari markhóps til daglegrar útivistar 

og ánægju. Hingað til hefur aðalmarkmið göngu um Esjuna verið að komast upp að 

Steini eða Þverfellshorni. Áhersla er lögð á að fjölga gönguleiðum og áfangastöðum 

innan svæðisins og móta þær þannig að henti sem flestum. Efnisval og hönnun 

mannvirkja mun miðast við að falla sem best að náttúrulegu umhverfi svæðisins og 

valda þannig sem minnstu raski og ásýndarbreytingum innan svæðisins.  

 
Mynd 28. Yfirlit yfir skipulagstillögu. (Gunnar Kári Oddsson) 

Búið var að staðsetja nákvæma leið svifbrautar Esjuferju áður en hafist var 

handa við verkefnið. Þar sem framkvæmd Esjuferju er forsenda þessa verkefnis þótti 

ekki æskilegt að fara í breytingar eða tilfærslur á leiðinni, heldur aðeins stuðst við 
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hana við staðsetningu annara útivistar- og afþreyingamöguleika innan 

skipulagstillögu. Sem dæmi má nefna staðsetningu sviflínu, gönguleiðir og áninga- og 

útsýnispalla. Þó er lagt til að þegar kemur að rekstri ferjunnar sé æskilegt að boðið 

verði upp á að kaupa far aðra leið hvort sem er upp að milli- eða endastöð. Þannig sé 

hægt að bjóða upp á möguleika á því að taka ferjuna upp og fara einhverja af þeim 

fjölbreyttu leiðum sem lagðar eru til niður.  

Í kafla um fyrirspurn Esjuferju um matsskyldu kemur fram að lagðar hafi verið 

fram tvær tillögur þar sem annarsvegar var keyrt upp að Rauðhól og hinsvegar ferja 

tekin frá botni Kollafjarðar. Einnig kom fram að annaðhvort yrðu nýttir minni kláfar, 

með fleiri en lægri stuðningsmöstrum eða stærri kláfar með færri en hærri möstrum. Í 

skipulagstillögu verður reiknað með seinni kostinum og er því öll skipulagstillagan 

miðuð að því að um þrjú 30 metra há möstur sé að ræða og aðeins tveir kláfar. Að 

auki er gengið út frá því að ekki verði stuðst við akstur að Rauðhól heldur svifferju frá 

botni Kollafjarðar alla leið að Esjubrúnum. Sá vegur sem nýta átti til aksturs er í 

skipulagstillögu aðeins ætlaður neyðarakstri.  

Eins og fram hefur komið er áætlaður ferðatími svifferjunnar um 5-7 mínútur 

frá upphafsstöð til endastöðvar en með viðkomu á Rauðhól má reikna með 2-3 

mínútum aukalega. Ferðin frá upphafsstöð til millistöðvar yrði þá um 3-4 mínútur, en 

frá millistöð upp að endastöð aðeins um 2-3 mínútur. (VSO, 2014) 

Þar sem rask mun eiga sér stað við framkvæmd skal endurheimta núverandi 

landsgæði, til dæmis með gróðursetningu viðeigandi plöntutegunda eftir svæði sem og 

aðlögun lands að óhreyfðri mynd þess. Einnig er lagt til að hlutverk þjónustubygginga 

eins og það er lagt fram í verkefnislýsingu Esjuferju verði breytt.  
 

 
Mynd 29. Horft inn eftir Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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5.2 Gönguleiðir 
Gönguleiðum um svæðið verður fjölgað í skipulagstillögu og þær tengdar 

betur við millistöð við Rauðhól. Nýjar gönguleiðir eru hannaðar með það í huga að 

mynda fjölbreytta möguleika til göngu um hinar ýmsu landslagsheildir svæðisins og 

henta sem fjölbreyttustum hópi fólks. Lega gönguleiðanna er að mestu látin ráðast af 

hæðarlegu landsins, upplifun og útsýni við göngu, sem og sneiðingu fram hjá 

viðkvæmum gróðri sem fyrir er til að sem minnst rask hljótist bæði af framkvæmd 

uppbyggingar og rekstri svæðisins. 

 

 
Mynd 30. Yfirlit yfir gönguleiðir skipulagstillögu. (Gunnar Kári Oddsson) 

 

Nýjar gönguleiðir eru mis-erfiðar og henta því bæði óreyndu sem vönu fjall-

göngufólki. Göngustígar svæðisins eru samanlagt um 25 km. að lengd. Þeir ná allt frá 

botni Kollafjarðar upp á hábungu Esjunnar og er lóðrétt hækkun þeirra alls um 800 m.  
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Mynd 31. Skipting nýrra og núverandi gönguleiða. (Gunnar Kári Oddsson) 

Núverandi gönguleið upp að Steini heldur sér í óbreyttri mynd. Hún er 

vinsælasta gönguleið á Esjuna í dag og er kær þeim sem stunda reglulega göngu á 

fjallið. Ekki þótti ástæða til að breyta leiðinni þó skipulagstillaga leggi til að hún verði 

lagfærð.  

Ný leið liggur frá Kollafirði upp á Kögunarhól, þaðan upp á Rauðhól, því næst 

Geithól og loks upp Gunnlaugsskarð og upp á hásléttu fjallsins. Á leiðinni eru margir 

góðir útsýnisstaðir, þar sem lagt er til að verði áningastaðir. Leiðin frá Kollafirði og 

upp að Geithól er hönnuð til að henta sem flestum, en Gunnlaugsskarð er illfært 

sökum landhalla og hentar því aðeins lengra komnum. Við Rauðhól kvíslast leiðin 

annarsvegar að Gunnlaugsskarði og hinsvegar að Steini. Ný gönguleið er lögð í vestur 

og upp hlíðar Kistufells. Þaðan liggur hún meðfram fjallinu og sameinast loks annarri 

leið við Gunnlaugsskarð. Leiðin er staðsett eftir landhalla og hönnuð sem erfiðari 

gönguleið fyrir lengra komna. Núverandi gönguleið sem liggur þvert um miðjar 

Esjuhlíðar heldur sér en hún þykir afar hentug til að bjóða möguleika á styttri 

hringferðum.  
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Mynd 32. Erfiðleikastig gönguleiða. (Gunnar Kári Oddsson) 

 

Við uppbyggingu göngustíganna er gert ráð fyrir að jarðvegsskipt verði niður á 

40 cm. dýpi. Þar verður komið hálfgegndræpum jarðvegsdúk og yfir hann sett gróf 

vegagerðarmöl svipuð þeirri möl sem notuð er undir malbikaða akvegi. Mölin er þeim 

eiginleikum gædd að hleypa vatni vel í gegn um sig og renna lítið sem ekkert til. Hún 

hentar því vel í göngustíga sem þessa þar sem landhalli á það til að valda framskriði á 

jarðvegi. Mölin kemur til með að vera sýnileg þeim sem ganga um stígan, en ekki svo 

að hún stingi í stúf og rýri ásýnd svæðisins við áhorf á hlíðar Esju séð úr meiri fjar-

lægð. Fræðsluskilti sem verða við upphafspunkta, endapunkta og á áningastöðum 

hverrar gönguleiðar upplýsa vegfarendur um viðkvæma náttúru svæðisins og sýnileiki 

malarinnar veldur því að ekki er talið nauðsynlegt að stika eða merkja leiðirnar frekar.  

Á nokkrum stöðum skarast gönguleiðir svæðisins við leiðir annarar útivistar 

sem verður á svæðinu svo sem hjólaleiða og sleðabrunsbrautar. Við slík gatnamót er 

þess gætt að ekki sé hætta á ferðum með göngubrúm yfir hjólaleiðir og sleðabraut. Þar 

sem kostur er og sýnileiki nægur væri hinsvegar nóg að upplýsingaskilti vari 
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göngufólk við hjólreiðafólki og minni á að líta þurfi til beggja átta áður en gengið er 

yfir hjólaleið.  

 

 
Mynd 33. Hvar mismunandi leiðir mætast. (Gunnar Kári Oddsson 

 

5.3 Útsýnisstaðir/áningastaðir 
Ný gönguleið sem nær frá upphafsstöð við Kollafjörð og liggur um 

Kögunarhól og að Rauðhól er hönnuð með það meginmarkmið að veita ánægjuríka og 

þægilega göngu með áninga- og útsýnispöllum á nokkrum stöðum á leiðinni. Reiknað 

er með þremur áningastöðum á leiðinni og er útsýni frá þeim sífellt glæsilegra því ofar 

sem dregur. Leiðin er hugsuð almenningi frekar en þaulvönu útivistarfólki, þó öllum 

sé valfrjálst að ganga leiðina.  
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Mynd 34. Staðsetning útsýnis- og áningastaða. (Gunnar Kári Oddsson) 

Fyrsti áninga-og útsýnisstaður er við Kögunarhól í 250 m. hæð. Þaðan er gott 

útsýni niður hlíðina að Reykjavík. Upplýsingaskilti fræðir gesti um viðkvæmt 

gróðurlendi Esjuhlíða og algengustu spendýra- og fuglategundir svæðisins. 

Áningastaðurinn gefur nasaþefinn af því sem koma skal og hvetur gesti eftir stutta 

hvíld til áframhaldandi göngu að næsta palli.  

 
   Mynd 35. Dæmi um mögulegt útlit áningastaðar við Kögunarhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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Mynd 36. Dæmi um útsýni frá áningastað við Kögunarhól. (Gunnar Kári Oddsson) 

Næsti áningastaður er í 280 m. hæð, nokkuð ofan við Kögunarhól en þó nógu 

nálægt til að kalla gesti til sín. Þegar þangað er komið blasir við enn fallegra útsýni 

þvert yfir og niður hlíðar Esjunnar, upp á klettabrúnir Þverfells og yfir höfuðborgina. 

Aðstaða er til hvíldar og viðveru og upplýsingaskilti fræðir gesti um nærumhverfi og 

útsýni staðarins. 

 
Mynd 37. Dæmi um mögulegt útlit áningastaðar ofan við Köguarhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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Mynd 38. Dæmi um útsýni frá áningastað ofan við Kögunarhól. (Gunnar Kári Oddsson) 

Áður en komið er upp á millistöð við Rauðhól er að finna annan áningastað, 

þar sem útsýni er yfir Kollafjörð og byrjar að glitta í Reykjanesskagann. Nú er lóðrétt 

hækkun orðin um 350 m. frá upphafi gönguleiðar, en vegna þægilegs bratta 

göngustígarins blása vegfarendur ekki úr nös. Stutt er upp að Rauðhól, þar sem 

aðstaða er til lengri viðveru og hvíldar. 

Útsýnisleiðin heldur áfram um göngustíg frá millistöð við Rauðhól upp á topp 

Kistufells um Gunnlaugsskarð. Útsýnis- og áningastaður er við Geithól í 520 m. hæð, 

umvafinn klettabelti hólsins og með útsýni um allar Esjuhlíðar og langt yfir 

Reykjanesskagann.  

Síðasti útsýnisstaðurinn áður en upp á topp er komið er við Gunnlaugsskarð. 

Landhalli veldur því að gönguleiðin frá Geithól og að skarðinu er ekki fær nema 

afburða göngufólki en verðlaun göngunnar eru þeim mun betri. Útsýnisstaður 

Gunnlaugsskarðs er umvafinn klettum í 640 m. hæð með útsýni yfir allan 

Reykjanesskagann og út eftir Kollafirði. Uppspretta Kollafjarðarár er aðeins ofar og 

fellur hún í fossi rétt við hlið gesta. Þaðan er lokaleiðin upp ekki löng. 

Í verkferli Esjuferju á enn eftir að staðsetja útsýnispall við endastöð 

svifferjunnar og ekki var talin ástæða til að finna honum stað í þessu verkefni. Eðli 

útsýnispalla er slíkt að ekki aðeins er gengið út á brún og horft yfir Kollafjörð og yfir 

til höfuðborgarinnar heldur einnig boðið upp á aðstöðu til stuttrar viðkomu og hvíldar. 

Setjast má og slaka á, njóta útsýnis, borða nesti eða lesa bók ef viðrar. Hjá hverjum 

palli verða upplýsinga- og fræðsluskilti sem meðal annars geta frætt aðkomufólk um 
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hvað er að sjá, landfræðilega eiginleika staðsetningar, náttúru og nærumhverfi og sögu 

svæðisins.  

Tvö dæmi eru lögð fram um útlit áningastaða. Efnisvalið fellir þá að 

nærumhverfi en aðallega er notast við grjóthleðslur og steypu. Jarðvegsskipti eru að 

einhverju leyti nauðsynleg við framkvæmd til að sporna gegn framskriði en rík 

áhersla er lögð á að gengið verði frá nærumhverfi í sömu mynd og fyrir var. 

5.4 Hjólaleiðir 
Lagðar eru til tvær hjólaleiðir frá millistöð við Rauðhól og niður að 

upphafsstöð við Kollafjörð. Leiðirnar eru mis-erfiðar og henta því bæði óvönu og 

fullvönu fjallahjólafólki. Leiðirnar hlykkjast niður með hlíðum Esju og fullnægja 

kröfum hinna færustu fjallahjólreiðamanna. 

 

Mynd 39. Yfirlit yfir legu hjólaleiða. (Gunnar Kári Oddsson) 

Með beinum brekkum og kröppum beygjum, stökkpöllum, römpum og vaði 

yfir ár, yfir mó og mel og inn í skóg, verður upplifun hjólreiðamannsins ógleymanleg. 
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Mynd 40. Erfiðleikaskipting hjólaleiða. (Gunnar Kári Oddsson) 

 

Önnur leiðin, sú erfiðari, er 3257 m. löng og liggur að mestu leyti eftir 

núverandi göngustíg og meðfram Mógilsá. Til að minnka rask og nýta þá aðstöðu sem 

nú þegar er til staðar innan svæðisins var ákveðið að breyta hlutverki 

gönguleiðarinnar og virkja hana sem hjólastíg. Auðveldari hjólaleiðin er lengri, 4866 

m. og liggur í austur í átt að Kollafjarðará og hlykkjast niður með henni þar til hún 

beygir til vesturs og liggur eftir núverandi akfærum stíg niður að upphafsstöð 

svifferju.  
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Mynd 41. Uppruni hjólaleiða. (Gunnar Kári Oddsson) 

Báðar leiðir hafa sama upphafspunkt en liggja þó hvor sínum megin í hlíðum 

Esju. Samanlögð lengd þeirra erum 8.1 km. og lóðrétt lækkun er um 480 m. Við 

upphafspunkt hjólaleiða er lagt til að lítið þjónustuhús rísi sem sinni eftirliti með 

hjólaleiðum, mögulegri leigu á búnaði og almennri fræðslu um náttúru svæðisins, auk 

fræðslu um öryggi fjallahjólreiða. Í skipulagstillögu er reiknað með því að selt verði 

aðgengi að hjólaleiðum, hvort sem viðkomandi þurfi að leigja búnað eður ei. Þannig 

myndast tekjulind sem nýtast má við viðhald og lagfæringu hjólaleiða. Rekstur og 

viðhald hjólaleiða kemur þá til með að samtvinnast rekstri Esjuferju.  

Sú upplifun sem sóst er eftir í fjallahjólreiðum er adrenalínkeyrð spenna í 

fallegri og ósnertri náttúru. Hjólreiðamaðurinn hlykkjast niður eftir brautunum, yfir 

mela og móa, niður í gil, yfir læki og skógi vaxið land. Mikilvægt er að ekki sé 

jarðvegsskipt fyrir hjólaleiðir, heldur hjólað í eðlilegu og náttúrulegu landi, til að 

eftirsótt upplifun hjólreiðamannsins tapist ekki. Rask af völdum fjallahjólreiða getur 

þó verið umtalsvert til lengri tíma litið og því er mikilvægt að reglulega sé bætt 

jarðefni frá nærumhverfi í leiðirnar, þjappað vel og þær þannig lagaðar til. Sem dæmi 
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má nefna að í krappri beygju þar sem oft er bremsað og brautin kemur til með að síga, 

verði á nokkurra ára fresti hægt að grafa niðursigið jarðefni upp og endurleggja 

beygjuna. Í fjallahjólreiðum er einnig algengt og eftirsóknarvert að svokallaðir 

„rampar“ og stökkpallar séu á leiðum. Oftast nær eru slík mannvirki afar einföld og 

auðveld í uppsetningu, einungis notast við náttúrulegt timbur og því auðvelt að setja 

slík upp þar sem við á, laga ef þörf krefur eða færa til. (ABC, e.d.)

 
Mynd 42. Dæmi um rampa hjólaleiðar. (Mynd tekin af interneti) 

Á nokkrum stöðum mætast hjólaleiðir og gönguleiðir en við útfærslu 

skipulagstillögu var þess gætt að það væri við mishæðótt land, til dæmis í gilum, þar 

sem auðvelt er að koma fyrir göngubrú sem hjólafólk myndi hjóla undir. Þar sem 

gróðurþekja landsins er viðkvæm yfir 200 metrum er þess gætt að hjólaleiðir sneiði 

fram hjá gróðri.  

5.5 Sleðabrunsbraut 
Gert er ráð fyrir sleðabrunsbraut í skipulagstillögu. Braut sleðabrunleiðar 

liggur alfarið eftir núverandi gönguleiðum. Bróðurpartur leiðarinnar liggur eftir 

akfærum stíg sem nú nýtist björgunarsveitafólki. Hlutverk stígsins helst óbreytt, 

þ.e.a.s. ennþá aðeins ætlaður neyðartilvikum en braut sleðabrunsleiðarinnar liggur þétt 

við hlið hans. Staðsetning leiðarinnar er ákveðin með tilliti til rasks við uppsetningu 

og skerðingu á ásýnd svæðisins. 
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Mynd 43. Lega sleðabrunsbrautar samkvæmt skipulagstillögu. (Gunnar Kári Oddsson) 

 Við ferð sleðans niður Esjuna upplifir farþegi alla þá náttúru sem Esjan hefur 

upp á að bjóða í sinni hreinustu mynd. Leiðin hlykkjast niður lítt grónar efri hlíðar 

Esjunnar og niður í skógi vaxnar rætur fjallsins. Núverandi akfær stígur liggur um 

miðjar hlíðar fjallsins og verður farþegi ekki var við annað fólk á svæðinu nema einu 

sinni, þegar brautin sker gönguleið. 

Talsvert rask verður við uppsetningu brautarinnar þar sem koma þarf niður 

steyptum undirstöðum með afar reglulegu millibili eða á hverjum 5 – 10 metrum og 

ræður það legu brautarinnar meðfram núverandi leið. Áhersla er lögð á að gengið 

verði frá undirstöðum neðanjarðar og land lagað í sína náttúrulegu mynd við lok 

uppsetningar brautarinnar.  
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Mynd 44. Sleðabrunsbrautin hlykkjast niður Esjuhlíðar. (Gunnar Kári Oddsson) 

 Sleðabrunsbrautin hefst rétt við upphafspunkt hjólaleiða og þess þjónustuhúss 

sem lagt er til að þar verði. Hlutverk þjónustuhússins er því einnig að sinna eftirliti og 

miðasölu í sleðabrautina. Upplifun þess einstaklings sem fer brautina miðar fyrst og 

fremst að því að veita ánægjulega og fallega upplifun á náttúru og útsýni á leið sinni 

niður hlíðar fjallsins en þó er möguleiki á að ferðast ansi hratt niður, sem aukið getur 

slysahættu. Hemlunarbúnaður er á öllum sleðum brautarinnar, sem auk þess eru fastir 

á brautinni og búnir öryggisbeltum. Á seinustu árum hafa GPS staðsetningatæki orðið 

staðalbúnaður í sleðunum. Tækin eru samtengd tækjum annarra sleða og hemla 

sjálfkrafa ef farið er of hratt eða of nálægt öðrum sleða. Þetta kemur að miklu leyti í 

veg fyrir slys sökum „aftanákeyrslu“ eða áreksturs sleða. (BE, e.d.) 

Við kröppustu beygjur brautarinnar verði komið fyrir lágstemmdum skiltum 

sem minni fólk á að beygja sé framundan og æskilegt að hægja ferðina. Á einum stað 

skerst sleðabrautin við gönguleið en auðvelt er að komast hjá slysahættu þar sem 

einfalt er að hækka brautina eða grafa hana undir göngubrú. Þegar niður er komið eru 

sleðar losaðir af brautinni og þeim einfaldlega raðað í svifferjuna og þannig komið 

aftur á upphafspunkt. Tíðni þessa fer alfarið eftir fjölda sleða en æskilegt er að þeir 

séu að minnsta kosti 20 talsins þó aðeins séu 2-3 á leið niður í einu. 

Lengd sleðabrautarinnar er fjórir kílómetrar og lóðrétt fallhæð er um 480 m. en 

það gerir leiðina að þeirri lengstu í heimi og annarri fallmestu. Sú sem lengst er nú er 

staðsett í Austurríki, hún er 3,5 kílómetrar að lengd og fallhæð hennar er 500 m. 
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Sleðabrunsbrautin kemur því tvímælalaust til með að verða sterkt aðdráttarafl fyrir 

svæðið og skemmtileg og spennandi afþreying fyrir innlenda sem erlenda gesti. 

5.6 Sviflína 
Skipulagstillagan gerir ráð fyrir sviflínu frá millistöð við Rauðhól og niður að 

botni Kollafjarðar. Komið verður fyrir lágstemmdum timburhúsum við upphaf og 

enda línunnar. Lega sviflínunnar er ákveðin útfrá þeirri forsendu að hún skuli sem 

minnst trufla aðra útivist á svæðinu. Einnig var reynt að staðsetja línuna þannig að 

bein sjónlína væri eftir allri línunni og hvergi þyrfti að koma niður undirstöðum eða 

möstrum til að halda línunni uppi. Mikilvægt er að bein leið sé frá uppafspunkti og að 

endapunkti þar sem ferðast er eftir einum og sama vírnum alla leiðina niður. Því var 

valið að leggja sviflínuna samhliða áætlaðri braut svifferjunnar. Línan er þó um 30 m. 

austan við svifbrautina og truflar því ekki starfsemi hennar. Hæst er línan í um 40 m. 

hæð frá jörðu en lægst við upphaf hennar en þar er hún í um 10 m. yfir jörðu. 

 

 
Mynd 45. Lega sviflínu samkvæmt skipulagstillögu. (Gunnar Kári Oddsson) 

Rask af völdum sviflínunnar er lítið sem ekkert þar sem hvergi er komið við 

jörðu nema á upphafs- og endapunktum, þar sem komið verður fyrir litlum 
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timburkofum sem taka á móti iðkendum, sinna miðasölu og kynningu öryggisbúnaðar. 

Upphafs- og endahús eru þó bæði innan byggingareita þjónustuhúsa Esjuferju. 

Sjónræn áhrif af völdum sviflínunnar eru lítil sem engin, nema þar sem mesta 

uppbygging svæðisins mun eiga sér stað. 

 
Mynd 46. Lega sviflínu frá upphafi við Rauðhól, niður að botni Kollafjarðar. (Gunnar Kári Oddsson) 

Iðkandi er kyrfilega festur á rennibúnað sem rennur eftir línunni en við lok 

ferðar er búnaðurinn losaður af og sendur aftur upp með svifferjunni. Líklega mun 

aðeins þurfa að ferja rennibúnað upp einu sinni á degi hverjum.  

Upplifun við ferð niður hlíðar Esjunnar með sviflínunni kemur til með að vera 

einstök. Þó iðkunin sé aðallega ætluð þeim sem sækjast í meiri spennu þar sem hraði 

og fallhæð er mikil er ekki þar með sagt að leiðin sé ekki falleg. Ferð iðkenda í 

háloftunum með útsýni um nærumhverfi fjallshlíðanna, Kollafjörð, höfuðborgina og 

Reykjanesskagann, á leifturhraða í átt að skógi vöxnum fjallsrótunum, kemur til með 

að gera sviflínuna að ótvíræðu aðdráttarafli fyrir svæðið. 

 
Mynd 47. Útsýni við ferð niður með sviflínunni verður óviðjafnanlegt. (Gunnar Kári Oddsson) 
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Fyllsta öryggis verður að sjálfsögðu gætt við rekstur sviflínunnar, þar sem slys 

sem verða við iðkun geta reynst lífshættuleg ef ekki banvæn. Öryggisvír er ávallt til 

staðar sem tekur við álagi ef ske kynni að aðalvír gefi sig en reglulega er skipt um 

báða víra svo hætta á vírsliti verði enn minni. Hemlunarbúnaður er við endastöð 

sviflínunnar en margskonar útfærslur eru til á honum. Hemlunarbúnaðurinn er í öllum 

tilvikum sjálfvirkur svo ekki sé hætta á því að iðkendur sem eru utan við sig af fegurð 

svæðisins, lofthræðslu, eða hverju öðru, gleymi að hemla áður en niður er komið. 

Einnig er hægt að koma fyrir sjálfvirkum hemlunarbúnaði sem er virkur alla leiðina 

niður og þannig hægt að takmarka hámarkshraða ferðarinnar. Algengasti 

hemlunarbúnaðurinn virkar þannig að utanum vírinn er settur gormur sem tekur á 

móti og dregur úr hraða þar til niður er komið en sá einfaldasti er einfaldlega að 

slakað sé á vírnum svo seinustu metrar leiðarinnar verði upp á við og þannig sjálfkrafa 

hægt á ferðinni. Vegna legu lands þykir slíkur hemlunarbúnaður þó ekki henta og 

líklegt er að notast yrði við gormahemlunarbúnað. (AR, 2013) 

Lengd línunnar er um 1,93 km. og lóðrétt lækkun hennar er um 440 m. Það 

gerir þessa sviflínu að annarri lengstu sviflínu í heimi og þeirri fallhæstu í heimi. 

Núverandi lengsta sviflína heims er í Suður Afríku og er hún tveggja kílómetra löng, 

en sú fallhæsta er í Alaska og er lóðrétt lækkun hennar um 400 m. Sviflínan kemur því 

til með að verða gríðarlega sterkt aðdráttarafl á svæðið og jafnvel til landsins. 

5.7 Rauðhóll  
Búið var að ákveða staðsetningu þjónustubygginga Esjuferju þegar hafist var handa 

við verkefnið. Ekki var ástæða til að breyta staðsetningu þeirra. Í skipulagstillögu er 

hinsvegar lögð fram breytt hlutverkaskipan milli- og endastöðva auk þess sem bætt er 

við minni byggingum svo sem upphafs- og endastöð sviflínu sem og þjónustumiðstöð 

hjólaleiða og sleðabrautar.  
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Mynd 48. Byggingareitir þjónustubygginga. (Gunnar Kári Oddsson 

Í kafla um áhugakönnun erlendra ferðamanna að verkefni Esjuferju og heimsókna til 

landsins almennt kemur fram að lunginn af ferðamönnum kemur til landsins til að sjá 

óspillta og hreina íslenska náttúru. Í kafla um fyrirspurn Esjuferju að matsáætlun er 

fjallað um hlutverk hverrar þjónustustöðvar fyrir sig. Þar kemur fram að áætlað er að 

endastöð verði að hluta til niðurgrafin og að í henni verði aðstaða til veitingasölu, 

salernisaðstaða, fræðsluaðstaða, miðasala og jafnvel minjagripasala. Á millistöð er á 

móti aðeins reiknað með salernisaðstöðu og aðstöðu til að fara í og úr svifferjunni. 

(VSO, 2014). Þetta telur höfundur stangast á við kröfur bæði erlendra ferðamanna um 

hreina náttúru, sem og kröfur útivistarfólks um lágmörkun á breyttri ásýnd.  

Því er lagt til að hlutverkum þessara stöðva verði að nokkru leyti snúið við. Hætt verði 

við fellingu endastöðvar inn í brúnir fjallsins og veitingaaðstaða, fræðslusetur, 

salernisaðstaða og miðasala færð á millistöð við Rauðhól. Á endastöð verði þá aðeins 

miðasala og aðstaða til að fara í og úr svifferjunni. Þannig er helsta aðdráttarafl 

svæðisins, útsýnið, samtvinnað helsta aðdráttarafli erlendra ferðamanna til landsins, 

óspilltri náttúru. Á endastöð sé því aðeins um útsýnispall í hreinu íslensku fjallendi að 

ræða og viðvera gesta verði því sem styðst þar sem náttúran er hvað viðkvæmust fyrir 

raski. Ganga má niður frá endastöð niður fjallshlíðarnar eða ganga einhverja af þeim 
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gönguleiðum sem liggja út fyrir athugunarsvæðið. Einnig veldur þessi breyting því að 

endastöð verður mun veigaminni og þar af leiðandi verður rask við framkvæmd minna 

og neikvæð áhrif hennar á ásýnd svæðisins minnka verulega. 

 
Mynd 49. Séð frá millistöð við Rauðhól upp í átt að Esjubrúnum. (Gunnar Kári Oddsson) 

Á móti er lagt til að millistöð við Rauðhól verði að hálfu leyti niðurgrafin og land 

lítillega lækkað til að opna fyrir útsýni framan við húsið. Þar er lagt til að verði 

veitingasalur með gluggasýn fram í Kollafjörð og út að höfuðborgarsvæðinu. Gæti 

þetta orðið afar vinsæll veitingastaður sökum staðsetningar, bæði fyrir erlenda sem 

innlenda gesti. Svifferjan veldur því að einfalt er að koma aðföngum og hráefni á 

millistöðina og kæmi þetta til með að auka aðsókn á svæðið bæði að kvöldlagi sem og 

yfir vetrarmánuði. Þak veitingasalar kemur þá til með að liggja í sömu hæð og 

náttúrulegt yfirborð lands við Rauðhól og ofan við veitingasal myndast þá kjörsvæði 

fyrir útsýnisstað með aðgengi fyrir alla, sem og hvers lags viðveru.  

Þjónustuhús fjallahjóla- og sleðabrunsbrautar er í stuttu göngufæri frá 

þjónustubyggingu millistöðvar Rauðhóls. Byggingin er hugsuð sem afar einfalt 

timburhús sem ekki þarf að grafa fyrir. Þjónustuhús sviflínu sem bæði eru innan 

byggingareita þjónustubygginga Esjuferju eru einnig einföld timburhús en þar sem 

sviflínan sjálf kemur til með að vera strengd á milli þeirra er nauðsynlegt að þau séu 

kyrfilega fest. 
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Mynd 50. Dæmi um einfaldleika þjónustuhúss hjólaleiða- og sleðabrunbrautar. (Gunnar Kári Oddsson) 

Innan við millistöð liggur land tiltölulega slétt inn að fjallinu og myndast þar 

feiknarstórt svæði sem hulið er augnsýn neðar í hlíðum fjallsins. Þarna er samkvæmt 

skipulagstillögu staðsett þjónustuhús fjallahjóla- og sleðabrunsbrautar. Svæðið er af 

slíkri stærðargráðu að auðvelt er að sjá fyrir sér frekari uppbyggingu mannvirkja þar 

þó ekki verði farið nánar út í möguleika þess hér.   

 

 
Mynd 51. Útsýni frá þaki veitingasalar millistöðvar við Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 

 
 
 



49 
 

 
Mynd 52. Dæmi um útlit veitingaaðstöðu og millistöðvar við Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 

 
Mynd 53. Millistöð við Rauðhól. (Gunnar Kári Oddsson) 
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6. Niðurstöður/Ályktanir 
Niðurstöður verkefnisins er fjölbreytt og áhugavert aðdráttarafl til heimsóknar og 

viðveru við millistöð Rauðhóls sem og útivistarsvæðis Esjuhlíða í heild. Innan 

athugunarsvæðisins er að finna afþreyingu sem hentar hverjum þeim sem heimsækja 

mun svæðið. Þó að aðal aðdráttarafl Esjuferju sé ennþá víðáttumikið og einstakt 

útsýni frá toppi fjallsins, er hægt að fullyrða að skipulagstillaga verkefnisins bætir við 

fjölmörgum nýjum útivistar- og afþreyingarmöguleikum á svæðið og gæðir það 

þannig fyrr óséðum eiginleikum. Geta svæðisins til að sinna kröfum bæði 

útivistarfólks og ferðamanna er aukin um leið og gætt er að varðveislu núverandi 

náttúru og gæða svæðisins.  

Ýmsar hugmyndir innan skipulagstillögu eru djarfar. Sumar hverjar eru einstakar á 

lands- og jafnvel heimsmælikvarða. Til dæmis er hvergi á landinu til sleðabrunsbraut 

af svipuðu tagi og lögð er fram í tillögu og jafn fjölbreyttar fjallahjólreiðaleiðir er ekki 

að finna neins staðar jafn nálægt höfuðborgarsvæðinu, þar sem nálægasta hjólaleið 

sem býður upp á svipaðar aðstæður er staðsett austur í Lónsöræfum. Möguleikar 

fjallahjólreiðamanna til útivistar í nærsvæði heimabyggðar margfaldast því, verði 

farið eftir skipulagstillögu verkefnisins.  

Einnig má geta þess að sviflína frá millistöð við Rauðhól og niður á upphafsstöð 

Kollafjarðar kæmi ekki aðeins til með að vera sú lengsta á landinu hvað varðar lárétta 

vegalengd heldur einnig sú önnur lengsta í heimi. Leiðin verður einnig sú fallmesta í 

heiminum með um 40 m. hærra fall en hæðsta lína heims í dag sem staðsett er í 

Alaska og er í um 400 m. hæð. Sú sem er lengst er staðsett í Suður Afríku og er aðeins 

um 70 metrum lengri en sú sem rísa mun við Esju samkvæmt skipulagstillögu. Afar 

líklegt er því að hún myndi gífurlegt aðdráttarafl á svæðið.  

Sleðabraut svæðisins kæmi einnig til með að vera sú lengsta í heimi, og að auki sú 

fyrsta á landinu. Með fjögurra kílómetra leið og 480 metra fallhæð kemur hún einnig 

til með að vera afar sterkt aðdráttarafl á svæðið og eykur að sama skapi fjölbreytileika 

og skemmtanagildi svæðisins.   

Gönguleiðir svæðisins bjóða upp á fjölbreytilega upplifun, allt frá rólegri og þægilegri 

yndisgöngu, til erfiðrar fjallgöngu. Útsýnis- og áningapallar á gönguleiðum auka á 

yndi við göngu og draga fram anda staðarins og bjóða fólki upp á að staldra við og 

njóta augnabliksins, útsýnisins, nestisins eða hvers sem það kýs að njóta.  

Öllu skipulagi tillögunnar er hagað þannig að núverandi ásýnd á svæðið raskist sem 

minnst umfram það sem fylgir framkvæmdum við Esjuferju, auk þess sem leitast var 



51 
 

við að nýta núverandi leiðir til hinna ýmsu útivistarmöguleika tillögunnar. Þannig er 

dregið verulega úr framkvæmdakostnaði og raski sem fylgir framkvæmdum og rekstri 

á svæðinu í heild. 

Esjan er sést afar vel víðsvegar að frá höfuðborgarsvæðinu og er kennileiti fyrir marga 

íbúa þess. Óhjákvæmilegt er að skipulagstillaga hafi að eitthverju leyti neikvæð áhrif 

á núverandi ásýnd athugunarsvæðisins. Breyting á ásýnd svæðisins af völdum 

skipulagstillögu kemur þó ekki til með að vera meiri en sú sem áætluð Esjuferja kann 

að valda. Aukinn fjölbreytileiki á útivistar- og afþreyingarmöguleikum svæðisins 

vegur á móti og kemur jafnvel til með að réttlæta ásýndarbreytingu athugunarsvæðis 

með aukninni ásókn og betri nýtingu innan svæðisins. 

 Í heildina litið má draga þá ályktun að með tillögunni sé athugunarsvæðið gætt áður 

óséðum töfrum sem koma til með að auka ásókn á svæðið hvort sem er frá innlendum 

eða erlendum ferðamönnum og útivistarfólki og einnig veita skemmtilega, spennandi 

og fjölbreytta upplifun í íslenskri náttúru.  

7. Lokaorð 
Við vinnslu verkefnisins komu fram ýmsar hugmyndir. Þeir útivistar- og 

afþreyingamöguleikar sem dregnir voru fram í tillögunni þóttu henta hvað best 

svæðinu. Sem dæmi um heftandi breytur (forsendur) við val útivistar- og 

afþreyingamöguleika má nefna veðráttu, árstíðaskipti, skort á jarðvegsupplýsingum 

og margt fleira. Höfundi þykir skipulagstillagan geta komið til með að henta vel sem 

viðbót við áætlaða uppbyggingu svæðisins til útivistar og upplifunar en ekki hvað síst 

til afþreyingar. Eins og Sigurður Pálsson rithöfundur segir um Esjuna má lesa hana 

eins og bók, hin síbreytilegu litbrigði hennar koma okkur á óvart á hverjum degi. 

Vonandi bæta þær hugmyndir sem hér eru lagðar fram við nýjum litbrigðum í hlíðum 

Esjunnar, hún færist úr fjarlægri ásýnd borgarbúans, verður nærri, áþreifanlegri og við 

lærum að þekkja hana betur.  

Áhugavert er að velta því fyrir sér hver langtímaáhrif af framkvæmd 

tillögunnar gætu orðið. Sé rétt farið að við uppbyggingu, viðhaldi og eftirliti allra 

útivistar- og afþreyingarmöguleika sem lagt er upp með, er afar ólíklegt að 

langtímaáhrif verði af neikvæðum toga.  

Aftast í verkefninu má finna yfirlitskort af skipulagstillögu verkefnisins auk 

sniðmynda af athugunarsvæði í útflettanlegu A3 formi.  
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9. Viðaukar 
 
Viðaukar eru kjölbundnir á sambrjótanlegu blaði, stærð A3. 
Viðauki 1 sýnir yfirlitsmynd skipulagstillögu. 
Viðauki 2 sýnir sniðmyndir úr athugunarsvæði. 
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