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Útdráttur 
Fjallahjólreiðar hafa verið að færast í aukana á Íslandi á síðustu árum, bæði á meðal 
heimamanna og ferðamanna. Ferðalög á fjallahjólum um landið hafa mikil tækifæri í för 
með sér fyrir ferðaþjónustu. Þau hafa einnig möguleika á að bæta álag á þeim slóðum sem 
nú þegar eru til staðar, sem leiðir til neikvæðra áhrifa á náttúru landsins. Til þess að verða 
við eftirspurn fjallahjólreiðafólks og að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið er 
uppbygging aðlaðandi fjallahjólreiðaleiða mikilvæg. Í þessu verkefni er gerð tilraun til þess 
að varpa ljósi á hvað einkennir aðlaðandi fjallahjólreiðaleiðir. Einkenni leiða sem hafa fengið 
gæðastimpilinn „Epic“ frá fjallahjólreiðasamtökunum International Mountain Bicycling 
Association (IMBA) eru greind. Þessar leiðir, sem tilnefndar eru af notendum, eru álitnar 
gæðaleiðir af fjallahjólreiðasamtökunum. Því eru þær teknar til greiningar. Greining þeirra 
snýst um að finna mynstur í lengd, hæð, bratta og fleiru. Viðmið eru svo búin til í kjölfar 
greiningar, sem gera hönnuðum fjallahjólreiðaleiða kleift að hanna leiðir í anda þeirra. 
Leiðirnar eru fjölbreyttar, en erfiðar. Þær eru með ákveðinn fjölda mishæða á kílómeter og 
hækkun og lækkun í hverri mishæð fylgir mynstri. Einnig eru í þessu verkefni gerðar tvær 
tillögur um slíkar leiðir á Borgarfirði eystri. Borgarfjörður eystri hefur fengið aukna athygli 
fjallahjólreiðafólks á seinustu árum og myndi njóta góðs af aukinni uppbyggingu innviða á 
því sviði. Einnig myndi aukning í fjallahjólreiðum efla fjölbreytni í ferðaþjónustu á staðnum.  

Abstract 
Mountain biking in Iceland has seen a recent surge in popularity and has attracted adventure-
seeking riders from all over the world. Riding in the Icelandic hills and mountains provides 
new opportunities for tourism development. It also presents a challenge, as an increase in 
the number of riders leads to an increased pressure on the already present hiking trail 
systems. To meet the demand of mountain bikers, and to prevent negative effects on the 
environment, new and attractive trails must be developed. This project presents research 
undertaken to investigate what aspects may contribute to making trails attractive to riders. It 
analyses data collated in the International Mountain Bicycling Assocation’s (IMBA) “Epic” 
designation (“The IMBA Epics”). These trails, nominated by users and selected by the 
IMBA, are considered to be some of the best riding opportunities for mountain bikers in the 
world. The trails are analyzed with regard to length, height, slope and other aspects of their 
characteristics. The results show that the Epics have varying geospatial characteristics. There 
are certain trends, namely the number of sections containing climbs and descents, as well as 
how significant the climb and descent is in each section. The results of the analysis allows 
for the definition of a set of criteria for designing trails which resemble those included in the 
Epics. Two suggestions for trail development in Borgarfjörður eystri, which were designed 
with the criteria, are then presented. The area around Borgarfjörður eystri has seen a recent 
increase in mountain biker visits, so further development would benefit the area and lead to 
increased tourism diversity. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ég tileinka þessa ritgerð samfélaginu á Borgarfirði eystri, sem hefur veitt mér innblástur 
til að eltast við drauma mína. Einnig tileinka ég ritgerðina Lindsey Lee, unnustunni minni, 

sem hefur veitt mér ómetanlegan stuðning við skrifin. 

 





vii 

 

Efnisyfirlit 
Myndir ..................................................................................................................... viii	

Töflur ......................................................................................................................... ix	

Þakkir ...........................................................................................................................x	

1	 Inngangur ................................................................................................................1	
1.1	 Útivist og ferðaþjónusta á Borgarfirði eystri ..................................................2	

2	 Eiginleikar vinsælla fjallahjólreiðaleiða ..............................................................5	
2.1	 Eiginleikar slóða .............................................................................................5	
2.2	 Innviðir og þjónusta ........................................................................................8	
2.3	 Stjórnun fjallahjólreiðasvæða .........................................................................9	

3	 Gögn og aðferðir ...................................................................................................11	
3.1	 Imba Epic-leiðir ............................................................................................11	
3.2	 Úrvinnsla gagna ............................................................................................11	
3.3	 Kortlagning mögulegra IMBA Epic-leiða á Borgarfirði eystri ....................13	

4	 Eiginleikar IMBA Epic-leiða ...............................................................................15	
4.1	 Lengd, hæðarbreyting og mishæðir ..............................................................15	
4.2	 Hækkun og lækkun á kafla ...........................................................................18	
4.3	 Halli ..............................................................................................................22	

5	 Tillögur að IMBA Epic-leið á Borgarfirði eystri ...............................................23	
5.1	 Stórurðarleiðin ..............................................................................................25	
5.2	 Breiðuvíkurhringur .......................................................................................27	

6	 Umræða og lokaorð ..............................................................................................31	

Heimildir ....................................................................................................................35	

Viðauki A ...................................................................................................................39	
 



viii 

Myndir 
Mynd 1 Borgarfjörður eystri og nærsvæði. Kort nýtir ArcticDEM gagnasafn 

(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) ....................................................4	

Mynd 2 Dæmi um hæðarferil leiðar búinn til í Excel - Rattling Creek í Pennsylvania í 
Bandaríkjunum .........................................................................................12	

Mynd 3 Ákvörðunarferli fyrir skilgreiningu hækkunarkafla ......................................13	

Mynd 4 Samband heildar hæðarbreytingar og lengdar leiða ......................................15	

Mynd 5 Samband lengdar leiða og fjölda upp- og niðurkafla ....................................16	

Mynd 6 Samband lengdar leiða undir 50 km og fjölda upp- og niðurkafla ................17	

Mynd 7 Samband fjölda mishæða á kílómeter og lengd leiða ....................................18	

Mynd 8 Samband meðalhækkunar og -lækkunar á hvern kafla í leið ........................19	

Mynd 9 Tíðni flokkaðra hækkunarkafla í Epic-leiðum ..............................................20	

Mynd 10 Tíðni flokkaðra lækkunarkafla í Epic-leiðum .............................................20	

Mynd 11 Hæðarferill prófleiðar ..................................................................................21	

Mynd 12 Yfirlitskort af Borgarfjarðarsvæðinu og tillögunum tveimur. Kort nýtir 
ArcticDEM gagnasafn (höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) .............24	

Mynd 13 Stórurðarleiðin og tvær svipmyndir. Kort nýtir ArcticDEM gagnasafn 
(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) ..................................................26	

Mynd 14 Hæðarferill Stórurðarleiðarinnar .................................................................26	

Mynd 15 Horft niður í Stórurð frá Mjóadalsvarpi ......................................................27	

Mynd 16 Breiðuvíkurhringurinn og tvær svipmyndir. Kort nýtir ArcticDEM gagnasafn 
(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) ..................................................28	

Mynd 17 Hæðarferill Breiðuvíkurhringsins ................................................................29	

Mynd 18 Horft niður að Breiðuvíkurskála frá norðri .................................................29	

 



ix 

Töflur 
Tafla 1: Æskilegir eiginleikar fjallahjólreiðaleiða ........................................................6	

Tafla 2: Lýsistærðir fjarlægða á milli punkta í GPS-ferlum í úrtakinu .......................11	

Tafla 3  Lykiltölur um heildar hæðarbreytingu leiða undir 50 kílómetra lengd, í metrum
 ..................................................................................................................16	

Tafla 4 Töluleg greining prófleiðar .............................................................................21	

Tafla 5 Lykiltölur um halla leiða ................................................................................22	

Tafla 6 Töluleg greining tillagna að fjallahjólreiðaleið á Borgarfirði eystri ..............25	

 



x 

 Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Karli Benediktssyni og Benjamin Hennig fyrir 
ómetanlega aðstoð og ráðgjöf í gegnum allt ferlið. Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni 
fyrir þolinmæði, yfirferð og aðstoð. Hafþóri Snjólfi Helgasyni vil ég þakka fyrir 
staðþekkingu og aðgang að hágæða ljósmyndum.  

Landfræðilegar upplýsingar sem notaðar voru til stuðnings við þetta verkefni fengust hjá 
Polar Geospatial Center samkvæmt NSF-OPP 1043581 og 1559691 

DEM gögn fengust hjá Polar Geospatial Center samkvæmt NSF-OPP 1043681, 1559691 og 
1542736. 

 

 



1 

1 Inngangur 
Afþreyingarferðaþjónusta hefur verið að ryðja sér til rúms í auknum mæli á síðustu árum og 
æ fleiri ferðast til þess að stunda sitt áhugamál eða íþrótt utan síns lands. Í þessu verkefni 
verður litið á ferðaþjónustu í tengslum við fjallahjólreiðar sem leið til uppbyggingar á 
jaðarsvæðum á Íslandi. Til þess verða kannaðar fjallahjólreiðaleiðir sem hafa fengið „Epic“ 
útnefningu bandarísku fjallahjólreiðasamtakanna International Mountain Bicycling 
Association (héðan í frá skammstafað IMBA). Þessar leiðir eru álitnar vera skemmtilegar og 
erfiðar leiðir sem eru aðlaðandi fyrir fjallahjólreiðafólk.  

Nútíma fjallahjólreiðar komu til sögu á áttunda áratug síðustu aldar þegar nokkrir hópar 
innan hjólreiðafélaga í Kaliforníu í Bandaríkjunum fóru að breyta hjólum sínum til notkunar 
utan vega. Innan fárra ára voru fyrstu fjallahjólin komin í sölu og fyrsta keppnin í 
fjallahjólreiðum var haldin nálægt Fairfax í Norður-Kaliforníu árið 1976 (Mallon og 
Heijmans, 2011). Fjallahjólreiðar hafa í kjölfarið orðið æ vinsælli og einungis í 
Bandaríkjunum eru þátttakendur í íþróttinni orðnir yfir 40 milljón manns (IMBA, 2019). 
Ennfremur hefur verið spáð að markaðurinn á heimsvísu muni stækka um tæplega 10% á 
árunum 2017-2021 (PR Newswire, 22. Nóvember 2017). Að sama skapi er áætluð fjölgun 
ferðamanna á ári til Evrópu nú um 3,5–4,5% (UNWTO, 2017).  

Engin spurning er að aukin þátttaka í fjallahjólreiðum og ferðamennska í þeim tilgangi að 
stunda íþróttina hefur haft jákvæð áhrif á efnahag samfélaga nálægt fjallahjólreiðasvæðum. 
Rannsóknir og skýrslur, unnar fyrir félagasamtök í íþróttinni eins og IMBA hafa fjallað um 
þessi áhrif. Maples og Bradley (2017) komust að því að fjallahjólreiðar hafa haft mikil 
jákvæð áhrif á efnahag svæðanna í kringum þjóðskógana Pisgah og Nantahala í Norður-
Karólínu fylki í Bandaríkjunum. Þar eru margar leiðir fyrir fjallahjólreiðafólk og svæðin laða 
að sér yfir 400.000 gesti á ári hverju. Útgjöld gestanna hafa víðtæk áhrif á rekstur 
gistiheimila, veitingastaða og kjörbúða og skila miklum tekjum til svæðanna. Jákvæð áhrif 
fjallahjólreiða fyrir ferðaþjónustu má einnig sjá á smærri svæðum. Í rannsókn á þremur 
þjóðskógum í Colorado reyndust koma um 150.000 gestir á ári til svæðisins til þess að stunda 
fjallahjólreiðar. Þetta styður við fjölda starfa og áætlað er að svæðið aflaði um 24 milljónum 
Bandaríkjadollara í tekjur frá fjallahjólreiðum á rannsóknarárinu (Maples og Bradley, 2018). 
Því mætti færa rök fyrir því að uppbygging innviða í kringum fjallahjólreiðar gæti orðið 
efnahagsleg búbót á jaðarsvæðum á Íslandi.  

Fjallhjólreiðar á Íslandi byrjuðu nokkru eftir að uppgangur fjallahjólreiða í Kaliforníu hófst. 
Hér höfðu áður fyrr verið allmörg félög í kringum hjólreiðar (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 
2008) og nokkuð um keppnisskap í íþróttinni. Árið 1989 var stofnaður í Skaftafelli Íslenski 
fjallahjólaklúbburinn með þeirri yfirlýsingu að efla fjallahjólreiðar á Íslandi, að hluta til 
vegna ferðamennsku til landsins. Síðan þá hefur nokkur uppgangur verið í hjólreiðum til 
dægrastyttingar og hreyfingar á Íslandi. Töluverður fjöldi fjallahjólreiðafólks hefur bæst í 
hópinn á síðustu árum, nýjar leiðir hafa verið skipulagðar um allt land og þekktar leiðir hafa 
verið settar inn á vefsíður á borð við Trailforks.com. Ein IMBA Epic-leið hefur verið útnefnd 
hér á landi, Laugavegurinn frá Landmannalaugum að Þórsmörk og yfir Fimmvörðuháls að 
Skógum. Fyrirtækjum í ferðaþjónustu sem bjóða upp á fjallahjólreiðaferðir með leiðsögn 
hefur einnig fjölgað. Fyrirtæki á borð við Icebike Adventure, Reykavik Bike Tours og 
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Iceland Bike Farm hafa verið starfrækt síðustu ár. Félög sem vinna að eflingu fjallahjólreiða 
á Íslandi, líkt og Hjólafærni og CyclingIceland.is, hafa einnig unnið mikilvæga vinnu við að 
kortleggja þau tækifæri til fjallahjólreiða sem eru til staðar hérlendis. Þessi félög hafa þó 
einblínt á víðavangshjólreiðar á malarvegum og slóðum sem ætlaðir eru fyrir bílaumferð. 
Rannsóknir hefur skort hér á landi sem kafa dýpra í hvernig „alvöru“ fjallahjólreiðaslóðar 
líta út, hvaða eiginleika þeir hafa og hvernig mætti beita þeim upplýsingum til uppbyggingar 
á fjallahjólreiðaleiðum hér á landi.  

Tilgangur þessa verkefnis er að skapa grundvöll fyrir frekari þróun á 
afþreyingarferðaþjónustu á jaðarsvæðum, þar sem víðfeðm óuppbyggð landsvæði eru til 
staðar. Til þess er sóst eftir að búa til nothæf viðmið um ævintýralegar fjallahjólreiðaleiðir 
sem skipuleggjendur og landeigendur geta notað í hönnun slíkra leiða. Þau verða byggð á 
leiðum sem IMBA hefur gefið gæðastimpilinn „Epic“ (stórfenglegar, epískar). Markmið 
IMBA með tilnefningu Epic-leiða er að deila með sem flestum þeim leiðum sem halda í 
hávegum aðferðir IMBA til sjálfbærra leiðagerða og veita notendum einstaka upplifun 
(Jessica Rockson verkefnastjóri IMBA, munnleg heimild, 19. mars 2019). Í vali á leið til 
tilnefningar er litið til nokkurra þátta eða skilyrða sem leiðin þarf að uppfylla. Skoðað er 
hvort leiðin bjóði í raun upp á upplifun í víðerni, en fjarlægð frá uppbyggðum svæðum, 
vegum og öðrum leiðum er einkennandi fyrir IMBA Epic-leiðir. Einnig á slík leið að vera 
staðsett í fallegu og náttúrulegu umhverfi. Leiðin á að fela í sér tæknilega áskorun, með 
bröttum brekkum, yfirborði sem getur verið erfitt yfirferðar og á að vekja tilfinningu um 
áhættu fyrir notendur. Hún á einnig að vera líkamleg áskorun fyrir notendur. Hún á að vera 
að minnsta kosti 32 kílómetrar að lengd og að minnsta kosti 80% hennar á að vera einfaldur 
slóði. Einnig þarf viðkomandi sem hannar og byggir hana að skuldbinda sig við viðhald 
hennar. Í fyrstu köflum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins; eiginleika 
fjallahjólreiðaslóða og svæða, sem og þjónustuframboð, nausynlegir innviðir og 
stjórnunarhættir. 

Til þess að búa til viðmið um hvernig skal hanna leið sem hefur þá eiginleika sem hér var 
lýst ákvað höfundur að greina ítarlega þær leiðir sem hafa þegar hlotið Epic-tilnefningu. Því 
eru rannsóknarspurningar verkefnisins þessar: 

• Hver eru helstu einkenni hæðarferla Epic-leiða? 
• Hvernig má nýta einkenni spennandi fjallahjólreiðaleiða til uppbyggingar 

ferðaþjónustu á jaðarsvæði á Íslandi? 

Niðurstöður verða settar fram bæði á myndrænan og tölulegan máta, að gefnu myndrænu 
eðli gagnanna. Í kjölfarið verða tvær tillögur um fjallahjólreiðaleiðir kynntar á Borgarfirði 
eystri. Að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar, ásamt tillögunum tveimur og 
önnur tillagan valin til frekari þróunar og uppbyggingar og valið rökstutt.  

1.1 Útivist og ferðaþjónusta á Borgarfirði eystri 
Þegar búið er að búa til viðmið fyrir hönnun fjallahjólreiðaleiða út frá niðurstöðum 
rannsóknarinnar verður tekið íslenskt raundæmi til stuðnings. Borgarfjörður eystri varð fyrir 
valinu, annars vegar vegna þess að þörf er á aukinni uppbyggingu í ferðaþjónustu, og hins 
vegar vegna fjölskyldutengsla höfundar til staðarins. Borgarfjörður eystri er eitt af minnstu 
sveitarfélögum landsins í íbúum talið. Aðeins 108 manns búa þar allt árið (Samband 
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íslenskra sveitarfélaga, e.d.) og flestir vinna í sjávarútvegi eða landbúnaði. Nokkuð er um 
ferðaþjónustu, en hún er ekki næg til að vera heilsársstarf fyrir íbúa. Borgarfjarðarhreppur 
er þó ekki smár, heldur nær hann yfir víðáttumikið land, frá Njarðvík í norðri til 
Loðmundarfjarðar í suðri, og þekur um 435 km2 (Landmælingar Íslands, 2019). 
Borgarfjarðarsvæðið býr að auki yfir einstakri jarðsögu, en talið er að þar hafi verið tvær til 
þrjár megineldstöðvar fyrir um 10-15 milljónum ára, í Njarðvík, Breiðuvík og við Dyrfjöll 
(Lúðvík Eckart Gústafsson, 2011).  

Á svæðinu er stórt útivistarsvæði þar sem má finna fjöldann allan af gönguleiðum. Flestar 
þeirra eru sunnan og austan við Borgarfjörð eystri, á svæði sem kallast Víknaslóðir, þar sem 
einu sinni var blómleg byggð (Áskell Heiðar Ásgeirsson, 2011). Þegar íbúafjöldi þar var í 
hámarki fyrir byrjun seinustu aldar bjuggu um 140 manns á svæðinu öllu. Gróskutímabilið 
entist stutt og byggðin lagðist af áður en þær tækniframfarir í landbúnaði sem komu til 
landsins náðu alla leið til Víkna. Nú eru Víkur alfarið í eyði fyrir utan nokkur sumarhús og 
hafa verið síðan á sjötta áratug seinustu aldar. Til landbúnaðar eru þær aðallega nýttar fyrir 
rekstur búfjár frá Borgarfirði. Vegna þess hversu snemma byggð lagðist af á svæðinu utan 
Borgarfjarðar bera Víkur nær engin merki nútímans, líkt og rafmagnsstaura eða símalínur. 
Því eru þær tilvalið svæði til útivistar í nær ósnortinni náttúru. Vestan Borgarfjarðar má finna 
annað útivistarsvæði í kringum Dyrfjöll, þar sem einnig má finna gönguleiðir, en þó færri. 
Því má í raun skipta útivistarsvæðum Borgarfjarðar í tvennt, Víknaslóðir og Dyrfjallasvæðið.  

Bæði Dyrfjallasvæðið og Víknaslóðir einkennast af fjöllóttu landslagi, en Dyrfjallasvæðið 
er með hærri fjöll og minna gróið landslag og undirlendi heldur en Víknaslóðir. Dalirnir 
undan Dyrfjöllum eru alsettir stórum bergstykkjum sem brotnuðu úr fjöllunum og færðust 
niður dalina á ísaldarjöklum. Sérstaklega flókna jarðfræðisögu má lesa í Dyrfjöllum, þar sem 
stór dyngja brotnaði saman eftir sprengigos og þaktist að lokum hrauni (Lúðvík Eckart 
Gústafsson, 2011). Ísaldarjöklar sviptu seinna hulunni af henni og mynduðu Dyrfjöllin í 
sinni nútímamynd. Þessir ísaldarjöklar mynduðu einnig hina margrómuðu Hrafnbjargaurð, 
einnig þekkt sem Stórurð. Þessi náttúruperla er af undirrituðum talin einn fallegasti staður á 
Íslandi þó víða væri leitað.  

Ferðaþjónusta á Borgarfirði byggir að mestu á ferðamennsku sem tengist útivist og 
menningu, sérstaklega gönguferðum, fuglaskoðun og sögum af huldufólki. Byggðir hafa 
verið þrír skálar fyrir göngufólk á Víknaslóðum; í Breiðuvík, Húsavík og Loðmundarfirði. 
Fjallahjólreiðar eru farnar að tíðkast á svæðinu, jafnvel þó að engar fjallahjólreiðaleiðir hafi 
beinlínis verið lagðar, sem bendir til þess að eftirspurn eftir slíkum leiðum sé að aukast. Því 
telur höfundur að svæðið sé tilvalið til uppbyggingar á fjallahjólreiðaferðamennsku.  
Mikilvægt er að mæta þeirri eftirspurn og að þróa svæðið áfram til þess að nýta áhugann.  
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Mynd 1 Borgarfjörður eystri og nærsvæði. Kortið nýtir ArcticDEM gagnasafnið 
(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) 
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2 Eiginleikar vinsælla 
fjallahjólreiðaleiða 

Notendur fjallahjólreiðaleiða eru sérstakur undirhópur útivistarfólks sem sækist í upplifun 
af áhættu og hraða ásamt því félagslífi og náttúruupplifun sem fylgir annarri útivist 
(Cessford, 1995). Hópurinn samanstendur aðallega af karlmönnum á aldrinum 25–45 ára 
með tiltölulega mikla menntun og og í hátt launuðu starfi (Cessford, 1995; Goeft og Alder, 
2000; Symmonds, Hammit og Quisenberry, 2000; Bowker og English, 2002; Buning, Cole 
og McNamee, 2016). Enginn sérstakur munur virðist vera eftir löndum á viðhorfum hópsins 
gagnvart hönnun slóða (Symmonds, Hammit og Quisenberry, 2000), en mikill munur getur 
verið á viðhorfum eftir getustigi (Cessford, 1995). Vegna þess hversu líkur hópurinn er á 
milli landa er gaumgæfileg greining á viðhorfum til ákveðinna þátta slóðahönnunar mjög 
mikilvæg þegar á að þróa fjallahjólreiðaleiðir til ferðamennsku. Eiginleikar slóðanna sjálfra 
eru þó ekki það eina sem skiptir máli. Einnig þarf að skoða hvaða innviðir utan slóðanna eru 
til staðar, hvaða þjónusta er í boði og hvernig svæðinu er stjórnað. Í undirköflunum sem 
fylgja verða þessir þættir skoðaðir og nýttir til þess að draga upp mynd af mikilvægustu 
eiginleikum fjallahjólreiðasvæða samkvæmt notendum.  

2.1 Eiginleikar slóða 
Í doktorsrannsókn Steve Taylor (2010), sem skoðaði áhrif á val fólks á áfangastöðum til 
fjallahjólreiða í Englandi og á Nýja Sjálandi, reyndust nokkrir eiginleikar slóða standa upp 
úr sem sérstaklega mikilvægir áhrifaþættir. Einfaldir slóðar, sem vekja upp tilifinningu um 
flæði, ævintýri og spennu, með beygjum og mishæðum eru mikilvægasti áhrifaþátturinn í 
aðdráttarafli áfangastaða. Umhverfisupplifun er einnig mjög mikilvæg; notendur sækjast 
helst í að komast í náttúrulegt umhverfi þegar íþróttin er stunduð. Einnig er mikilvægt að 
hægt sé að nota leiðirnar í öllum veðrum.  Í þessum undirkafla verða þessir eiginleikar og 
fleiri skoðaðir í smáatriðum, en samantekt má finna um æskilega eiginleika slóða í töflu 1. 

Einfaldir slóðar eru yfirleitt ekki mikið breiðari en hjólið (30–90cm) og hafa nokkra kosti 
þegar kemur að fjallahjólreiðum. Þeir gera notendum einungis kleift að ferðast í einfaldri röð 
og eru aðeins aðgengilegir gangandi eða hjólandi fólki. Ekki er unnt að hjóla á mjög miklum 
hraða á slíkum slóðum, en þeir skapa meiri upplifun um hraða í ferðinni (Taylor, 2010). 
Hraðinn er því afstæður, þar sem tæknilega erfiðar leiðir sem innihalda hindranir skapa meiri 
upplifun af hraða þó að ferðin sé hægari (Hagen og Boyes, 2016). Að lokum falla einfaldir 
slóðar tiltölulega vel inn í umhverfið, þar sem yfirborð þeirra er yfirleitt úr efnum úr 
nærsvæðinu (Felton, 2004), og þeir setja notendur í náið samband við náttúruna (Taylor, 
2010). Nokkur munur virðist vera á viðhorfum til breiddar slóða eftir reynslustigi. Með meiri 
reynslu eykst krafan um að leiðir séu með einföldum slóða (Cessford, 1995). Minna reyndir 
hjólreiðamenn gera mun minni kröfu um einfalda slóða og þola betur malarvegi ætlaða 
bílaumferð, eða kjósa þá jafnvel frekar (Goeft og Alder, 2000; Koemle og Morawetz, 2016). 
Þessi breyting á kröfum eftir reynslustigi er skiljanleg, þar sem þrengri leið reynir meira á 
hjólreiðamanninn (Cessford, 1995).  
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Einfaldir slóðar virðast þó ekki vera eins mikilvægir og áður var haldið. Mikilvægi þeirra 
virðist öllu heldur einskorðast við kafla sem fara niður í móti, og þegar farið er upp í móti 
eru malarvegir ekki síðri en einfaldir slóðar (Koemle og Morawetz, 2016). Einnig þarf að 
hafa í huga hjólreiðastíl notenda. Þegar viðhorf þáttakenda í fjallahjólreiðum í Slóveníu voru 
skoðuð komu í ljós aðskildir hópar notenda sem mátti skipta eftir því hvar hjólað væri og á 
hvernig leið (Zajc og Berzelak, 2016). Hóparnir voru fjórir: Brekkubrunshjólreiðar (e. 
gravity), víðavangshjólreiðar (e. cross-country), annars vegar á einföldum slóðum og hins 
vegar á malarvegum, og almennar fjallahjólreiðar (e. all- mountain). Einnig var nokkur 
skipting á hópum eftir aldri; þeir sem hjóluðu í víðavangsstíl á malarvegum og einföldum 
slóðum voru yfirleitt í kringum 40 ára en þeir sem hjóluðu í brekkubrunshjólreiðastíl og 
almennum fjallahjólreiðastíl voru nálægt þrítugu. Einfaldir slóðar voru vinsælir hjá öllum 
fjórum hópum en þó síst hjá þeim hópi sem hjólaði í víðavangsstíl á malarvegum, sem var 
sá hópur þar sem meðalaldur var hæstur (Zajc og Berzelak, 2016). Því virðist almennt leiða 
til betri upplifunar að hafa meira af einföldum slóðum heldur en minna, þó að byrjendur og 
eldri notendur séu líklegri til þess að velja heldur malarvegi heldur en einfalda slóða. 

Tafla 1: Æskilegir eiginleikar fjallahjólreiðaleiða 

Flokkur Æskilegir eiginleikar 

Breidd Það fer eftir getustigi og aldri, en einfaldir slóðar eru æskilegir. Breidd 
einfaldra slóða er yfirleitt um 30–90 cm. 

Yfirborð Blanda af beru grjóti, rótum og mjúkum jarðvegi. Leiðir eiga að vera 
hjólreiðavænar í öllum veðrum. Djúp hjólför eru umdeild. 

Lengd leiða Lengri leiðir eru betri upp að vissu marki. Dagleiðamörk virðast vera 
um 20–50 km en nokkur áhugi er fyrir leiðum sem taka fleiri en einn 
dag. 

Hækkun Stuttir kaflar, mishæðir, fjölbreytni, fleiri toppar í lengri leiðum. 

Lækkun Tíðir og spennandi kaflar niður í móti, reynslumeiri notendur sækja í 
meiri bratta. 

Tæknilega 
krefjandi 
hindranir 

Viðhorf til hindrana líkt og grjótgarða, falla og stökkpalla eru 
breytileg eftir reynslustigi. Reyndari notendur virðast frekar sækja í 
slíkar hindranir og byrjendur virðast forðast þær. 

Staðsetning Náttúrulegt umhverfi, fjarri uppbyggðum svæðum 

 

Yfirborð slóða er talið vera mikilvægur þáttur í upplifun fjallahjólreiðafólks (Bowker og 
English, 2002), en rof og veðrun ásamt efni yfirborðsins hefur mikil áhrif á ástand þess. Fólk 
upplifir þó rof vegna notkunar eða veðurs á mismunandi máta. Sumir notendur fara frekar á 
svæði þar sem jarðvegsrof er lítið (Siderelis, Naber og Leung, 2010) og sækjast í slóða þar 
sem yfirborðið er þétt (Goeft og Alder, 2000) og mjúkt (Hagen og Boyes, 2016), en aðrir 
sækjast í slóða þar sem má finna bert grjót og rætur. Í öllum tilfellum skerðir leir og blaut 
drulla upplifun (Symmonds, Hammit og Quisenberry, 2000; Hagen og Boyes, 2016). 
Upplifun af rofi er einnig mismunandi eftir getustigi, eins og blaut drulla eða djúp hjólför. 
Reynslumeiri notendur geta til dæmis nýtt sér djúp hjólför í beygju til þess að stýra hjólinu 
á miklum hraða á meðan byrjendur reyna frekar að forðast þau (Hagen og Boyes, 2016). 
Töluverður umhverfisskaði í kringum slóðann og eyðilegging slóðans getur orðið vegna rofs 
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í honum (Felton, 2004), en aðstæður sem koma í veg fyrir fjallahjólreiðar eru í allt að 
helmingi tilfella viðhaldsleysi eða lélegt afrennsli (Symmonds, Hammit og Quisenberry, 
2000). Við val á svæði fyrir  fjallahjólreiðaleið þarf samt alltaf að hafa í huga að breytingar 
á umhverfinu í kringum slóðann eru líklegar. Sterkt undirlag sem stenst áganginn getur þó 
komið í veg fyrir mikið rof og víkkun leiðar (Goeft og Alder, 2001). Ef leiðin liggur í 
gegnum svæði þar sem jarðvegur er djúpur er hægt að byggja ákveðna eiginleika rofs, líkt 
og bert grjót, inn í yfirborð slóðans til þess að mæta þörfum notenda og verja slóðann gegn 
rofi. Best er að staðsetja slóða á svæðum þar sem lítið er um jarðveg því slíkir slóðar standast 
ágang betur. Jarðvegurinn raskast minna og bert grjót kemur fyrr í ljós, sem minnkar áhrif á 
umhverfið í kring (Symmonds, Hammit og Quisenberry, 2000).  

Góð fjallahjólreiðaleið er hönnuð til þess að vera fjölbreytt hvað varðar erfiðleika, tæknilegar 
áskoranir, halla og lengd (Goeft og Alder, 2001; Taylor, 2010) og til þess að skapa upplifun 
af hraða og spennu. Mishæðir í slóðanum, beygjur, stuttar brekkur upp í móti og langar  
brekkur niður í móti eru mikilvægir þættir samkvæmt notendum (Goeft og Alder, 2000), en 
niðurleiðin er yfirleitt sá kafli sem býður upp á mestu spennuna og hraðann (Hagen og Boyes, 
2016). Blanda af bröttum og aflíðandi brekkum með hólum og hindrunum er því æskileg 
(Symmonds, Hammit og Quisenberry, 2000). Sömuleiðis er gott að hafa val á erfiðari leiðum 
og möguleika á að sneiða fram hjá tæknilega krefjandi hlutum slóða (Goeft og Alder, 2001; 
Felton, 2004). Á heildina litið vilja notendur frekar hjóla á svæðum þar sem útfærsla leiða 
gefur tækifæri á hærra flækjustigi og krefjandi upplifun (Cessford, 1995; Siderelis, Naber og 
Leung, 2010). Mikill breytileiki er þó í því hversu krefjandi upplifunin má vera. Töluverður 
munur virðist vera eftir getustigi á því hversu mikill bratti má vera á leið. Byrjendur vilja 
frekar minni bratta og hraða en lengra komnir sækja í aukna áskorun með hraðari ferðum 
niður brattan slóða (Cessford, 1995). Heildarhækkun leiðar virðist hafa jákvæð áhrif á val á 
leið upp, en aðeins upp að vissu marki (Koemle og Morawetz, 2016). Notendum líkar 
almennt ekki við langa kafla upp í móti (Goeft og Alder, 2000). Fleiri toppar virðast almennt 
hafa neikvæð áhrif á upplifun, en með lengri leiðum virðast notendur frekar vilja fleiri toppa 
(Koemle og Morawitz, 2016). Því þarf með staðsetningu leiðar að huga að því að með lengri 
leið sé ekki nýttur allur fyrri helmingur leiðar í að hjóla upp á topp og allur seinni 
helmingurinn í að hjóla aftur niður. Betra væri að skipta upp- og niðurleiðum meira og hafa 
kaflana styttri. Jafnvel væri best að byrja leiðina hátt og ljúka henni lágt til þess að hafa færri 
og styttri kafla upp í móti.  

Rannsóknir benda til þess að viðhorf til lengri leiða séu almennt jákvæð, en þó aðeins upp 
að vissu marki (Koemle og Morawetz, 2016). Ástundun er breytileg á meðal 
fjallahjólreiðafólks en margir virðast fara reglulega  (Goeft og Alder, 2000; Newsome, 
Stender, Annear og Smith, 2016) og vegalengdin sem er farin í einu lagi er oft á milli 20 og 
50 kílómetrar (Goeft og Alder, 2000). Cessford (1995) komst að því að áhugi á lengri ferðum 
sem spanni fleiri en einn dag sé líklegur til þess að aukast. Sú niðurstaða er spegluð í 
niðurstöðum Goeft og Alder (2000) þar sem margir reyndust hafa áhuga á ferðum sem taka 
allt að fjóra daga. Rannsóknir fullyrða ennfremur að fjallahjólreiðafólk er í hnakknum að 
meðallagi í um 3,7 klukkustundir í senn (Bowker og English, 2002). Þetta er þó mismunandi 
eftir getustigi, þar sem byrjendur eyða aðeins 1–2 klukkustundum á hnakknum í senn 
(Cessford, 1995). Þess vegna þurfa fjallahjólreiðasvæði að bjóða upp á tækifæri fyrir 
notendur til þess að vera á hjólinu í allt að fjórar klukkustundir og helst lengur svo að 
fjölbreytni fyrir hjólreiðafólk á öllum getustigum sé tryggð. Þó virðist notendum finnast 
gaman að hjóla sömu leiðir oft þannig að ekki er nauðsynlegt að tryggja að notendur þurfi 
aldrei að endurtaka leið (Goeft og Alder, 2000). Fjallahjólreiðafólk er samt eindregið á því 
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að möguleikar á að hjóla margar og fjölbreyttar leiðir bæti alltaf upplifun (Goeft og Alder, 
2000; Bowker og English, 2002). Í fullkomnum heimi væri því til staðar aðalleið sem hentar 
fyrir fólk á öllum getustigum og erfiðari leiðir væru aðgengilegar frá henni (Goeft og Alder, 
2000).  

Tæknilega krefjandi hindranir, líkt og stökkpallar, grjótgarðar (e. rock gardens) og föll (e. 
drops), eru umdeildar á meðal notenda fjallahjólreiðaleiða. Sérstaklega eru stökkpallar 
umdeildir, en skiptingin virðist aðallega liggja á milli byrjenda og lengra kominna. Krefjandi 
hindranir virðast skerða upplifun byrjenda en bæta upplifun reynslumeiri notenda (Goeft og 
Alder, 2000). Rannsóknir vísa til þess að notendur sem sækja í slíkar aðstæður, þá 
sérstaklega lengra komnir notendur, geti átt það til að grípa til eigin ráða þegar slíkar 
hindranir eru ekki til staðar og koma þeim fyrir af sjálfsdáðum (Pickering, Castley, Hill og 
Newsome, 2010).  Slíkar framkvæmdir eru sjaldnast gerðar með samþykki landeigenda eða 
stjórnenda viðkomandi svæðis og geta leitt til aukinna umhverfisáhrifa og rofs. Því er 
mikilvægt að huga að óskum þeirra notenda sem sækjast í tæknilega áskorun þegar leið er 
hönnuð fyrir þá, sérstaklega þegar stjórnendur verða þess áskynja að óformlegar 
framkvæmdir hafi verið gerðar á leiðum.  

Notendur slóða telja umhverfisupplifun vera mikilvægan þátt í vali sínu á áfangastað 
(Cessford, 1995; Goeft og Alder, 2000; Taylor, 2010). Viðhorf notenda eru mjög jákvæð 
gagnvart því að hjóla í náttúrulegu umhverfi. Það veitir þeim fallegt útsýni og leiðir til 
upplifunar um að notandinn sé inngróinn í landslaginu. Ennfremur vekja langar og villtar 
leiðir upp meiri tilfinningar um ævintýri heldur en þétt leiðakerfi með stuttum leiðum 
(Taylor, 2010). Mismunandi hópar vilja þó sjá mismunandi náttúruumhverfi á leiðinni 
(Goeft og Alder, 2000). Sumum finnst gaman að hjóla rólega um skóginn og aðrir vilja frekar 
fara langar leiðir um villtar óbyggðir. Sameinandi þátturinn er þó að fjallahjólreiðafólk leitast 
eftir því að komast frá uppbyggðum svæðum og er tilbúið til þess að ferðast langar leiðir til 
þess að stunda íþróttina í náttúrulegu umhverfi (Goeft og Alder, 2001).  

2.2 Innviðir og þjónusta  
Innviðir fyrir utan slóðana sjálfa eru mikilvægur hluti af uppbyggingu fjallahjólreiðasvæða. 
Allir innviðir virðast bæta upplifun gesta (Goeft og Alder, 2000) og vel útfærðir innviðir við 
leiðarbyrjun hafa jákvæð áhrif á aðdráttarafl áfangastaðarins (Taylor, 2010). Innviðir geta 
verið mismunandi. Í rannsókn Bowker og English (2002) á fjallahjólreiðasvæðinu í Tsali í 
Norður-Karólínu í Bandaríkjunum voru niðurstöður þær að upplifun af öryggi væri einn 
mikilvægasti þáttur sem ætti að hafa í huga við uppbyggingu innviða. Öryggi gagnvart 
hverju er óljóst, en mögulegir öryggisþættir á fjallahjólreiðasvæði eru nokkrir. Öryggi 
gagnvart hjólaþjófum er einn þáttur, fjallahjól eru dýr búnaður og mikilvægt er að notendum 
finnist þeir ekki vera í hættu á að verða fyrir tjóni. Annar þáttur er öryggi gagnvart 
líkamlegum meiðslum á meðan hjólað er og hversu langt er á næstu heilbrigðisstofnun. 
Rannsóknir benda einnig á að salerni og bílastæði við upphaf leiðar séu mikilvægir innviðir 
fyrir gesti, sem og drykkjarvatnsstöðvar og vegvísar (Goeft og Alder, 2000; Bowker og 
English, 2002). Mikilvægi mismunandi innviða getur þó verið breytilegt á milli notenda. Í 
rannsókn Bowker og English voru til dæmis skiptar skoðanir um nauðsyn þess að hafa 
aðstöðu á staðnum til þess að hreinsa hjól. Aðstaðan var mjög mikilvæg fyrir annan helming 
gesta og nær óþörf fyrir hinn. Í uppbyggingu áfangastaða fyrir fjallahjólreiðar er því 



9 

mikilvægt að meta eftirspurn vandlega og þróa eins öfluga innviði og fjárhagur leyfir miðað 
við hana. 

Framboð þjónustu er mikilvægur hluti af áfangastöðum til fjallahjólreiða. Notendur slóða 
virðast þó ekki leggja mikla áherslu á þjónustu sem er utan beinna líkamlegra þarfa, eða 
þarfa sem tengjast hjólreiðaupplifuninni beint. Í fyrrnefndri rannsókn í Tsali í Norður-
Karólínu, þar sem má finna IMBA Epic-leið, fannst gestum framboð á veitingastöðum og 
gistingu mjög mikilvægt en fannst minjagripaverslun aftur á móti ekki bæta neinu við 
upplifun sína. Framboð á leiðsögn og möguleikar til þess að leigja búnað eru líka mikilvægir 
þættir fyrir gesti (Bowker og English, 2002). Í Colorado virðast gestir einnig nýta sér 
veitinga- og gistiþjónustu (Maples og Bradley, 2018) en sækjast lítið í skemmtun utan 
fjallahjólreiða eða verslun sem ekki tengist fjallahjólreiðum. Niðurstöður rannsóknanna 
tveggja voru þó ekki alveg sama sinnis, þar sem eftirspurn eftir búnaðarleigu, 
búnaðarkaupum og leiðsöguþjónustu var ekki jafn mikil í Colorado og í Norður-Karólínu. 
Sá munur sem kemur fram á milli búnaðarleigu og leiðsagnar í þessum tveimur rannsóknum 
getur einfaldlega verið vegna þess að þær voru gerðar með löngu millibili. Í millitíðinni hefur 
eignarhald á fjallahjólum orðið almennara og því minni líkur á því að gestir þurfi að leigja 
sér viðeigandi búnað. Aftur á móti leiðir aukinn áhugi á íþróttinni til þess að fleiri langar til 
að prófa hana, sem þá leiðir til þess að fleiri þurfi á viðeigandi búnaði að halda. Þá eru einnig 
möguleikar á svæðisbundnum mun á eftirspurn eftir slíkri þjónustu.  

2.3 Stjórnun fjallahjólreiðasvæða 
Stjórnun fjallahjólreiðasvæða snýr að miklu leyti að því að tryggja gæði upplifunar og öryggi 
allra notenda, sem og að sjá um umhverfismál svæðisins (United States Forest Service, 1994; 
Chiu og Kriwoken, 2003). Eins og kom fram í fyrri kafla eru tvö víðfeðm útivistarsvæði á 
Borgarfirði eystri sem hafa til þessa verið notuð aðallega af göngufólki. Því er mikilvægt að 
gera grein fyrir rannsóknum sem hafa verið gerðar á stjórnun útivistarsvæða þar sem 
mismunandi notendur koma saman. Árekstur á milli ólíkra notendahópa getur valdið 
ágreiningi vegna ólíkra markmiða þeirra með útivist sinni (Chiu og Kriwoken, 2003). 
Ágreiningur af völdum samskipta á milli fjallahjólreiðafólks og göngufólks er málefni sem 
hefur vakið mikla umræðu í afþreyingarfræðum. Þegar hjólreiðafólk hjólar í auknum mæli á 
fjallgöngustígum eru meiri líkur á því að einhver ágreiningur muni eiga sér stað á milli þeirra 
og göngufólks (Zajc og Berzelak, 2016). Það þýðir ekki endilega að fjallahjólreiðafólk og 
göngufólk upplifi sig sem mismunandi fólk, en einungis um fjórðungi göngufólks finnst 
markmið fjallahjólreiðafólks vera önnur en göngufólks.  

Munur virðist vera á upplifun göngufólks af ágreiningi á milli sín og fjallahjólreiðafólks og 
raunverulegum ágreiningi á milli þeirra (Cessford, 2003) og töluvert ójafnvægi er í þessari 
upplifun (Taylor, 2010). Yfirleitt upplifir göngufólk ágreining við fjallahjólreiðafólk en ekki 
öfugt, og fjallahjólreiðafólk upplifir ágreining við aðra ferðamáta sem nýta sér aukið vélarafl 
(United States Forest Service, 1994). Möguleg lausn við þessu vandamáli getur verið sú að 
einfaldlega banna umferð fjallahjóla um ákveðna stíga og leyfa hana aðeins á vegum sem 
annars eru ætlaðir fyrir bílaumferð. Þessi aðferð er gagnrýnd vegna þess að hún getur leitt til 
óánægju á meðal notenda (Chiu og Kriwoken, 2003; Carothers, Vaske og Donnelly, 2010). 
Hún getur einnig skapað togstreitu. Fjallahjólreiðafólk byrjar að móta eigin óformlegar leiðir 
ef nógu krefjandi leiðir eru ekki til staðar (Zajc og Berzelak, 2016), sérstaklega ef óskum 
notenda þeirra um leiðarval er ekki framfylgt (Goeft og Alder, 2001). Því þarf að tryggja það 
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að nóg sé af slóðum fyrir fjallahjólreiðafólk ef aðskilja á þessa hópa (Carothers, Vaske og 
Donnelly, 2010). Önnur aðferð til að minnka ágreining er einfaldlega að upplýsa notendur 
um alla þá hópa sem nota leiðina. Með því að bæta upplýsingagjöf, til dæmis með skiltum 
við byrjun slóða og bæklingum á upplýsingamiðstöðvum um siðareglur allra notenda, er 
hægt að auka vitund um aðra notendur á slóðanum og hvetja til kurteisi í samskiptum. Slíkar 
aðferðir geta einnig leitt til jákvæðra samskipta mismunandi hópa (Chiu og Kriwoken, 2003; 
Cessford, 2003). Fleiri ástæður eru fyrir því að deila notkun. Þegar slóðar eru hannaðir til 
þess að vera fjölnýttir þá nýtast þeir fyrir sem flesta og notendur dreifast um allt leiðakerfið. 
Slóðar sem einungis eru ætlaðir einum notendahópi nýtast verr og eru líklegri til að þjappa 
notendum saman (Felton, 2004). 

Stjórnunarhættir sem eru vel liðnir á meðal notenda virðast því einkennast af mjúkum 
aðferðum eins og fræðslu um ábyrga notkun, upplýsingaveitur og leiðahönnun í stað harðra 
aðferða eins og laga og reglusetningar (Chiu og Kriwoken, 2003). Notendur eru jákvæðir 
gagnvart leiðbeiningum um ábyrga notkun, virðingu gagnvart öðrum notendum, umhverfinu 
og slóðanum (Chiu og Kriwoken, 2016). Sektir fyrir notkun án leyfis eða brot á reglum 
virðast ekki hafa áhrif á notendur. Til þess að hvetja þá til að halda sig á leiðum sem eru 
eingöngu fyrir fjallahjólreiðar er því besta ráðið einfaldlega að gera þær leiðir meira 
aðlaðandi fyrir notendur (Zajc og Berzelak, 2016). Þetta virðist virka best þegar notendur 
eru hafðir með í ráðum í ákvarðanatöku og þegar leiðir eru hannaðar, þó að það komi ekki 
alfarið í veg fyrir myndun óformlegra leiða. Einnig er samvinna landeigenda, stjórnenda og 
notenda mikilvægt verkfæri til að móta svæðið í samræmi við þarfir notenda (Newsome, 
Stender, Annear og Smith, 2016). Því er ekki hægt að leggja of mikla áherslu á samskipti 
þessara þriggja aðila. 

Ljóst er að margir mismunandi þættir hafa áhrif á upplifun notenda fjallahjólreiðaleiða. Því 
er margt sem þarf að hafa í huga við hönnun leiðar á Borgarfirði eystri sem á að uppfylla 
gæðakröfur notenda. Landslagið í kringum Borgarfjörð, bæði á Víknaslóðum og á 
Dyrfjallasvæðinu, virðist vera tilvalið fyrir fjallahjólreiðaleiðir á heimsvísu. Gnægð er af 
einföldum slóðum sem þvera landið; blanda af kindagötum, smalastígum og formlega 
kortlögðum gönguleiðum. Þar er einnig að finna marga fjallvegi, t.d. Vatnsskarðsveginn, 
veg yfir Gagnheiði, og veg sem liggur að Sandaskörðum. En mikilvægt verður í kjölfar 
uppbyggingar að sjá til þess að þjónusta fyrir notendur sé til staðar og að stjórnunarhættir 
séu í lagi til þess að svæðið geti orðið að aðlaðandi áfangastað fyrir fjallahjólreiðafólk á 
ferðalagi.  
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3 Gögn og aðferðir 

3.1 Imba Epic-leiðir 
IMBA Epic-leiðirnar eru í heildina 52 talsins. Leiðirnar má aðallega finna í Bandaríkjunum, 
en einnig í öðrum löndum; Kanada, Ástralíu, Nýja Sjálandi, Finnlandi, Wales og Íslandi. 
Vegna takmarkana við gagnaöflun og útilokun útlaga þurfti að fækka leiðum í úrtakinu. Ekki 
var mögulegt að fara á vettvang og mæla leiðirnar með nákvæmum mælitækjum, því voru 
einungis teknar með þær leiðir þar sem GPS-gögn voru aðgengileg á netinu. Alls voru GPS-
ferlar 44 leiða teknir til greiningar. 

Ferlarnir voru sóttir af vefsíðunum Mtbproject.com og Trailforks.com, sem eru 
upplýsingaveitur fyrir fjallahjólreiðafólk. Vefsíðurnar bjóða upp á kort, lýsingu á leiðum, 
erfiðleikastig, ástand leiða, gagnrýni frá notendum og margt fleira. Vefsíðurnar eru einnig 
gagnasöfn fyrir GPS-ferla. Notendur sem hjóla leiðirnar og taka upp á síma eða snjallúr geta 
hlaðið upp ferlinum á síðuna. Tækin taka punkta á ferlinum og gefa upp staðsetningu á 
þremur ásum (lengd, breidd og hæð). Fjarlægðina á milli punkta í öllum GPS ferlum 
úrtaksins má sjá í töflu 2. Gögnin eru skráð með notendavænum tækjum, líkt og símum og 
snjallúrum, en ekki háþróuðum mælitækjum. Því er nákvæmni þeirra ekki eins og best er á 
kosið og gagnapunktarnir ekki með jöfnu millibili. Ennfremur eru IMBA Epic-leiðirnar 
samkvæmt skilgreiningu í nokkurri fjarlægð frá uppbyggðum svæðum, sem bætir möguleika 
á skekkju í upptöku. GPS í snjallsímum undir berum himni er yfirleitt með lárétta nákvæmni 
upp á 4,9 metra (van Diggelen og Enge, 2015) en hlutir í landslaginu umhverfis tækin eins 
og tré og háar byggingar geta haft neikvæð áhrif á nákvæmni tækjanna (Gps.gov, 13. Mars 
2019). Því má áætla að nákvæmni síma og snjallúra sem eru að taka upp GPS ferla á 
víðavangi og oft á skógi vöxnum svæðum sé nokkuð skert. Stærstu bil í gagnasafninu stafa 
líklega af því að síminn eða snjallúrið sem notandinn var með missti samband í nokkurn 
tíma.  

Tafla 2: Lýsistærðir fjarlægða á milli punkta í GPS-ferlum í úrtakinu 

Lýsistærð Metrar 
Miðgildi fjarlægðar 39 
Mesta fjarlægð 1966 
Minnsta fjarlægð 1 
Algengasta fjarlægð 21 

3.2 Úrvinnsla gagna 
Í þessari rannsókn voru notuð hæðargildi og lengdarbil á milli punkta í GPS-ferlum Epic-
leiðanna til þess að ná fram hæðarferli þeirra. Eins og fram kom í fyrri kafla eru hæðarferlar 
mikilvægur hluti af greiningu leiða, þar sem hækkun og lækkun hefur töluverð áhrif á 
upplifun hjólreiðafólks. Í mynd 2 má sjá dæmi um hæðarferil. Vegna þess hversu flókið og 
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tímafrekt hefði verið að skilgreina kafla með hækkun og lækkun, telja þá og mæla með 
sjónrænu hæðarlíkani var ákveðið að nota forritið Excel til að reikna út þær lykilstærðir sem 
seinna nýtast við sköpun viðmiða fyrir hönnun fjallahjólreiðaleiða. Í Excel má auðveldlega 
skilgreina kafla með hækkun og lækkun og talning þeirra er að mestu sjálfvirk. Þegar búið 
er að skilgreina og telja kafla með hækkun og lækkun má komast að því hver halli þeirra er 
með því að mæla einnig fjarlægðina á milli punkta í köflunum og bera hana saman við 
hækkun þeirra. Þannig var einnig komist að því hvort kaflar lægju upp eða niður í móti.  

 

Mynd 2 Dæmi um hæðarferil leiðar búinn til í Excel - Rattling Creek í Pennsylvania í 
Bandaríkjunum 

Til þess að greina á milli punkta sem eru hluti af hækkunar- eða lækkunarkafla og punkta 
sem eru einfaldlega hávaði (e. noise) í gögnunum var notað IF-fall í Excel. Þessari aðgerð er 
lýst í flæðiritinu á mynd 3. Skilyrðið um fimm metra hækkun var valið vegna þess að 
nákvæmni snjallsíma er yfirleitt ekki meiri en það. Ef punkturinn uppfyllti skilyrðinn byrjaði 
dálkur að leggja saman þá hækkun sem var á milli punktanna. Þannig mynduðust kaflar á 
leiðunum með hækkun. Sama aðferð, nema spegluð, var notuð til þess að skilgreina kafla 
með lækkun. Kaflarnir voru síðan taldir í sérstökum dálki. Sá dálkur leitaði að sellum í 
hækkunardálkinum þar sem stærðin í næstu sellu var minni en sú á undan. Þegar hækkun 
lauk varð stærðin í hækkunardálkinum aftur núll, sem leiddi til þess að talningardálkurinn 
bætti við einum hækkunarkafla. Gögnin voru að lokum tekin saman og reiknaðar voru út 
lykilstærðir fyrir hverja leið fyrir sig: Lengd, heildarhækkun og heildarlækkun, fjöldi kafla 
með hækkun eða lækkun, og halli. Ennig voru sóttar stærðir í gögnin sem lýstu hversu mikil 
hækkun og lækkun er á hverjum kafla fyrir sig í leiðinni. Þessar stærðir voru svo teknar 
saman fyrir allar leiðirnar. 
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3.3 Kortlagning mögulegra IMBA Epic-leiða á 
Borgarfirði eystri 

Í skipulagi og kortlagningu á tillögum til fjallahjólreiðaleiða á Borgarfirði eystri var horft til 
landslagsins; staða sem eru áhugaverðir eða fallegir, fjalla og vega. Einnig er að finna gnægð 
af einföldum slóðum sem þvera landið; blanda af kindagötum, smalastígum og formlega 
kortlögðum gönguleiðum. Vegirnir eru þónokkrir; Vatnsskarðsvegurinn, vegir yfir 
Gagnheiði og Húsavíkurheiði, og vegur sem liggur að Sandaskörðum. Allir þessir vegir ná 
umtalsverðri hæð og geta nýst sem leið til þess að komast að fjallahjólreiðaslóðum. Tvö 
gagnasöfn voru notuð í kortlagningu, sem unnin voru með forritinu QGIS. Annað 
gagnasafnið var vigurgögn frá Landmælingum Íslands, úr gagnasafninu IS 50V. Safnið er 
byggt upp af ýmsum þekjum, líkt og strandlínu Íslands, vatnafari, örnefnum, 
stjórnsýslumörkum og hæðargögnum (Reglugerð um innihald IS 50V landfræðilegs 
gagnasafns um Ísland, 918/2009). Fyrir kortlagningu hjólaleiðarinnar var ákveðið að nota 
þekjurnar strandlínu, vatnafar, vegi og samgöngur. Þessi gögn gáfu góða sjónræna mynd af 
svæðinu, ásamt þess að þau upplýstu ákvarðanir um staðsetningu og útfærslu leiðarinnar. 
Ákvörðun um að nota ekki þekjurnar hæðarlínur eða hæðarpunkta, sem eru einnig til staðar 
í gagnasafninu, var tekin snemma í ferlinu. Ástæðan fyrir því var að hæðarlínurnar í IS 50V 
eru með 20 metra hæðarbili, sem er of gróft til þess að geta nákvæmlega kortlagt 
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fjallahjólreiðaleiðir. Hjólreiðar eru líkamlega erfið íþrótt og minniháttar breytingar í 
landslaginu geta haft stórfelld áhrif á erfiðleika leiðar fyrir notendur. Því voru til hönnunar 
og greiningar á tillögum til fjallahjólreiðaleiða notuð gögn frá USGS (United States 
Geological Survey), sem kallast ArcticDEM. Þessi rastagögn eru nákvæmustu hæðargögn 
af norðurslóðum í heiminum og státa af tveggja metra hæðarnákvæmni. Þegar búið var að 
hlaða þeim inn í QGIS voru gerðar hæðarlínur til þess að aðstoða við hönnun leiðanna og 
hlíðaskyggning (e. hillshade) til þess að auðvelda lestur kortsins. 

Tekin var ákvörðun um að hanna tvær leiðir, aðra á Dyrfjallasvæðinu og hina á 
Víknaslóðum. Í byrjun voru skilgreindir staðir á hvoru svæði fyrir sig sem æskilegt væri að 
leiðirnar lægju um. Í QGIS voru þessir staðir teiknaðir inn á kortin með punktum. Vigurlínur 
voru dregnar á milli punktanna og þær svo aðlagaðar landslaginu til þess að leiðirnar myndu 
uppfylla þau viðmið sem búin voru til í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar 
leiðirnar voru tilbúnar var þeim sveipað á rastagögnin frá ArcticDEM. Þessi aðgerð gaf 
vigurlínunum hæðargildi. Síðan voru búin til kortalög þar sem vigurlínunum var skipt niður 
í punkta með hæðargildum á 20 metra fresti, í samræmi við algengustu fjarlægð á milli 
punkta í GPS-ferlum úrtaksins. Að lokum voru hæðargildin dregin úr punktunum og sett í 
töflu þannig að hægt væri að greina leiðirnar sem hannaðar voru á sama máta og leiðirnar í 
úrtakinu.
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4 Eiginleikar IMBA Epic-leiða 
IMBA Epic-leiðirnar eru mjög mismunandi á alla vegu. Þær virðast ekki fylgja neinum 
sérstökum skilyrðum um lengd, hækkun og lækkun eða halla fyrir utan þau skilyrði sem 
tilgreind eru af samtökunum. Þó komu fram nokkrar áhugaverðar niðurstöður þegar skoðuð 
var hækkun og lækkun á kafla og halli á köflum, sem má nýta við hönnun og kortlagningu 
fjallahjólreiðaleiða.  

4.1 Lengd, hæðarbreyting og mishæðir 
Lengd Epic-leiða er mjög mismunandi. Stysta leiðin í úrtakinu er 21,5 kílómetrar að lengd 
og lengsta leið fyrir utan útlaga er um 168 kílómetrar. Meðallengd er um 55 kílómetrar, en 
80% leiðanna eru undir 60 kílómetrum að lengd. Niðurstöðurnar virðast styðja við 
niðurstöður annarra rannsókna sem benda til þess að fjallahjólreiðafólki finnst hæfilegt að 
hjóla um 20-50 kílómetra á dag. Lengd virðist hafa töluverð áhrif á aðra eiginleika leiðar, 
líkt og heildar hæðarbreytingu. Þetta samband er sýnt í mynd 4. Svo virðist sem því lengri 
sem leiðin er, því meiri verður hæðarbreytingin. Til dæmis fer sú leið sem er með mesta 
hæðarbreytingu, Ouachita National Recreation Trail í Arkansas í Bandaríkjunum, 4.082 
metra upp og 4.522 metra niður. Sú leið er einnig sú lengsta í úrtakinu.  

 
Mynd 4 Samband heildar hæðarbreytingar og lengdar leiða 

Þó virðist lengd hafa minni áhrif á hæðarbreytingu þegar horft er á leiðir sem eru undir 50 
kílómetrum að lengd. Til dæmis er leiðin með minnsta hæðarbreytingu, Sininen Saavutus í 
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Finnlandi, ekki stysta leiðin. Breytileiki hæðarbreytinga leiða undir 50 kílómetrum er sýndur 
í töflu 3. Draga má þá ályktun frá niðurstöðunum að þegar hanna á dagleið sem stenst skilyrði 
IMBA Epic-leiða er best að hæðarbreytingin sé töluverð, á bilinu 500-2.000 metrar. Einnig 
sést að lækkun er að jafnaði meiri en hækkun, sem bendir til þess að upphafsstaður leiðanna 
er yfirleitt hærra uppi en lok þeirra.  
 
Tafla 3  Lykiltölur um heildar hæðarbreytingu leiða undir 50 kílómetra lengd, í metrum 

Lykiltölur Heildarhækkun Heildarlækkun 
Meðaltal 921 1124 
Miðgildi 860 970 
Mesta 1945 2690 
Minnsta 253 254 

 
Lengd hefur sömu, en þó minni, áhrif á fjölda mishæða í leið. Því lengri sem leiðin verður, 
því fleiri mishæðir verða í henni. Þetta samband er sýnt í mynd 5. Það liggur í augum uppi 
að því lengri sem fjallahjólreiðaleið verður, því fleiri verða mishæðirnar. Þetta er þó ekki 
algilt og nokkrir útlagar eru í mælingunum. Leiðin með mestan fjölda mishæða, Beowulf í 
bresku Kólumbíu í Kanada, inniheldur 111 kafla upp í móti en er tiltölulega stutt, um 36 
kílómetrar. 

 
Mynd 5 Samband lengdar leiða og fjölda upp- og niðurkafla 

Að henni og einni annarri  undanskildri virðast leiðirnar fylgja mynstrinu. Þegar horft er 
einungis á dagleiðir undir 50 kílómetrum (mynd 6) sést að ennþá er nokkur fylgni með 
þessum breytum en þó ekki jafn sterk. Fjöldi kafla með hækkun og fjöldi kafla með lækkun 
virðist einnig haldast í hendur og yfirleitt er lítill munur á þeim. Einungis í fáum tilfellum er 
mikill munur á þessum tveimur stærðum. Þó virðist einnig eins og flestar leiðirnar séu í 
kringum eða undir 60 kílómetrar og með færri en 40 upp- og niðurkafla. Því þarf einnig að 
líta á hversu margar mishæðir á hvern kílómetra eru í leiðum. 
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Mynd 6 Samband lengdar leiða undir 50 kílómetrum og fjölda upp- og niðurkafla 

Til þess að telja mishæðir er nóg að telja kafla með hækkun. Af tveimur ástæðum má gera 
ráð fyrir að hækkunar- og lækkunarkaflar skiptist á, annars vegar vegna þess að lítill munur 
er á fjölda þeirra á leiðum og hins vegar vegna þess að hækkunar- og lækkunarkaflar eiga 
það til að fylgja hvor öðrum eins og sést á mynd 2. Mishæðir eru þá skilgreindar sem punktar 
á leið þar sem kafli með lækkun fylgir kafla með hækkun, eða „toppar“. Mynd 7 sýnir 
hvernig samband fjölda mishæða á hvern kílómetra og lengd leiða lýsir sér. Leiðirnar virðast 
í heild vera mun einsleitari þegar horft er á tíðni mishæða en þegar horft er einungis á fjölda 
þeirra heilt á litið. Um 93% leiðanna eru með minna en eina mishæð á kílómetra og 
meðalfjöldi mishæða á kílómetra er í kringum 0,5 burtséð frá lengd. Breytileiki er lítill, en 
staðalfrávikið er 0,2. 
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Mynd 7 Samband fjölda mishæða á kílómeter og lengd leiða 

Niðurstöðurnar sýna að nokkuð örugglega er hægt að áætla fjölda mishæða út frá lengd Epic-
leiða og má draga frá því mikilvægar ályktanir fyrir hönnun fjallahjólreiðaleiða. Viðmiðið 
fyrir hönnun leiða er þá að ein marktæk mishæð (yfir 5 metrum) á að vera á að minnsta kosti 
eins til þriggja kílómetra fresti, að meðallagi. Niðurstöðurnar gefa þó enga mynd af því 
hversu mikil hækkun og lækkun á sér stað í þessum mishæðum. Til þess að komast að því 
þarf að fara dýpra í  gögnin.  

4.2 Hækkun og lækkun á kafla 
Meðal hækkun og –lækkun í samsvarandi köflum í Epic-leiðum er mjög mismunandi. 
Meðalhækkun á kafla upp í móti er um 29 metrar, en breytileikinn er mjög mikill. Jafnvel 
þegar helstu útlagar hafa verið teknir út er staðalfrávik hækkunar á kafla um 46 metrar. 
Meðallækkun á kafla niður í móti er örlítið meiri, um 34 metrar, en staðalfrávikið er líkt, um 
49 metrar.  Ennfremur virðast leiðir ekki fylgja neinni reglu eftir því sem lengd leiðar eykst. 
Mynd 8 sýnir þetta samband. Útlagar í mælingunum eru þó mikilvægir í heildarmyndinni og 
geta gefið innsýn inn í hvernig leiðirnar eru hannaðar. Útlagar í hækkun eru tveir talsins og 
tilheyra leiðum sem eru báðar stuttar og með mikilli hækkun yfir fáa kafla. Stærsti útlaginn, 
með 206 metra hækkun að meðaltali, tilheyrir leiðinni í Douthat State Park í Virginíu í 
Bandaríkjunum. Sú leið hækkar að heild yfir 1.000 metra á aðeins fimm köflum. Útlagar í 
lækkun eru örlítið flóknari. Þeir eru fleiri en útlagar í hækkun, fjórir talsins, og tilheyra 
leiðum sem eru með umtalsvert meiri lækkun en hækkun. Til dæmis tilheyrir mesti útlagi 
þar Cannell Trail, leið í Kaliforníu í Bandaríkjunum, sem lækkar að meðaltali um 175 metra 
á hvern kafla. Heildarlækkun leiðarinnar er 2.445 metrar en heildarhækkun aðeins 500 
metrar. Meðalhækkun leiðarinnar er því ekki útlagi þó að meðallækkun hennar sé útlagi. 
Þessi mismunur skýrist frá því að leiðin byrjar í 2.780 metra hæð en lækkar sig niður í 856 
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metra hæð á endanum. Einnig eru kaflar með lækkun aðeins 14 talsins og með mikilli lækkun 
hver, sem hækkar meðaltalið. 

 

Mynd 8 Samband meðalhækkunar og -lækkunar á hvern kafla í leið 

Breytileiki í hækkun og lækkun á hvern kafla kemur enn betur fram þegar hann er settur 
fram í tíðnigrafi, líkt og í myndum 9 og 10. Styttri kaflar í hækkun virðast vera mun algengari 
en lengri. 6–10 metra hækkun er algengust, og þar á eftir 1–5 metra hækkun. Kaflar með 
hækkun undir 30 metrum eru um 75% af öllum köflum upp í móti á leiðunum. Þó er nokkuð 
um að hækkun fari yfir 30 metra en hækkun á bilinu 90–600 metrar kemur fyrir að minnsta 
kosti einu sinni í úrtakinu. Því er dreifing hækkunar á kafla hægri skekkt einkryppudreifing. 
Í skekktri dreifingu er miðgildi betri lýsistærð fyrir miðju en meðaltal. Því er mikilvægt að 
nefna miðgildi hækkunar, sem er 14 metrar. Dreifing lækkunar er mjög lík dreifingu 
hækkunar, fyrir utan það að hún virðist vera örlítið meira skekkt til hægri eins og sést í mynd 
10. Tíðasta lækkun er í 6–10 metra flokki en  1–5 metra lækkun er hlutfallslega sjaldgæfari. 
Í stað þess virðast fleiri kaflar vera í flokkum á bilinu 11–50 metrar. Miðgildi lækkunar er 
16 metrar. 
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Mynd 9 Tíðni flokkaðra hækkunarkafla í Epic-leiðum 

 

Mynd 10 Tíðni flokkaðra lækkunarkafla í Epic-leiðum 

Af niðurstöðunum er ljóst að Epic-leiðirnar eru framar öllu fjölbreyttar hvað varðar hækkun 
og lækkun á samsvarandi leiðarköflum. Einnig styðja þær niðurstöður annarra rannsókna 
sem benda til þess að fjallahjólreiðafólk hafi gaman af því að hjóla leiðir sem innihalda 
mishæðir og stutta kafla með hækkun. Þegar þessi viðmið um hæðarbreytingar liggja fyrir 
er hægt að nota þær í tilraun til þess að hanna prófleið sem lagast að þeim í alla staði og er 
algjör tilbúningur út frá gildum greiningarinnar. Leið sem er 40 kílómetrar á lengd ætti þá 
að innihalda 24-40 mishæðir. Fyrir tilraunina má ákveða að þær séu 30. Með dreifingu 
hækkunar á kafla er hægt að áætla hlutfall kafla með ákveðna hækkun. Mynd 11 sýnir 
hvernig slíkt dæmi gæti litið út á hæðarferli. Notkun niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að 
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mikilvægt er að hafa töluvert af mishæðum, í stað þess að leitast eftir því að finna stystu leið 
upp og niður.  

 

Mynd 11 Hæðarferill prófleiðar 

Því er leiðin, sem er 40 kílómetrar að lengd, mishæðótt. Hækkun er sjaldan meiri en 16 
metrar og lækkun er sjaldan meiri en 20 metrar. Tafla 4 sýnir lykiltölur leiðarinnar. Upphaf 
leiðarinnar er staðsett hærra uppi heldur en endir hennar, til þess að lækkun sé meiri en 
hækkun. Leiðin verður því meira spennandi fyrir notendur. Þennan eiginleika er auðvelt að 
skapa á Íslandi, til dæmis með því að setja upphaf leiðar við fjallveg og ljúka henni niðri í 
dal eða bæ. Þó er ein afleiðing þess að þörf fyrir þjónustu skapast við að koma notendum á 
upphafsstaðinn. Því má álykta að svæði sem sækjast ekki eftir því að auka 
innviðauppbyggingu umfram leiðirnar sjálfar skuli forðast slíka eiginleika.  

Tafla 4 Töluleg greining prófleiðar 

Lykiltölur Upp í móti Niður í móti 
Fjöldi kafla 30 28 
Mesta hæðarbreyting 127 m 90 m 
Miðgildi hæðarbreytingar 11 m 13 m 
Tíðasta hæðarbreytingar 9 m 6 m 
Heildar hæðarbreyting 541 m 641 m 
Meðalbratti 3,5% 5,4% 
Mesti bratti 9,0% 16% 
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4.3 Halli 
Meðalhalli Epic-leiða, bæð í köflum upp og niður á við, er breytilegur (tafla 4). Í bratta upp 
á við er um 14% munur á bröttustu og mest aflíðandi leið í úrtakinu. 15% mun má finna á 
sömu lykilstærðum niður á við. Ein niðurstaða sem má draga áhugaverðar ályktanir af er að 
meðaltal mesta bratta allra leiðanna upp á við í úrtakinu er yfir 57%, sem samsvarar næstum 
30 gráðu halla. Niður í móti má finna jafnvel meiri bratta, þar sem meðaltal mesta bratta 
allra leiðanna niður á við er næstum 70%, sem samsvarar um 35 gráðu halla. Ljóst er því að 
Epic-leiðirnar eru líkamlega erfiðar, sem og tæknilega krefjandi. Skipuleggjendur sem 
sækjast eftir því að leið þeirra sé tilnefnd til að fá gæðastimpilinn þurfa því að hafa í huga 
að leiðirnar eiga yfirleitt að vera brattar frekar en aflíðandi.  

Tafla 5 Lykiltölur um halla leiða 

Lykilstærðir Hækkun Lækkun 
Mesti meðalbratti leiðar 17,8% 18,2% 
Minnsti meðalbratti leiðar 3,4% 3,3% 
Meðalbratti allra kafla 8,9% 9,4% 
Meðaltal mesta bratta 57,6% 69,7% 
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5 Tillögur að fjallahjólreiðaleið á 
Borgarfirði eystri 

Tvær tillögur um fjallahjólreiðaleiðir sem viðbót við gönguleiðakerfi það sem fyrir er á 
svæði Borgarfjarðar eystri verða hér settar fram. Þær eru staðsettar á sitthvoru útivistarsvæði 
Borgarfjarðar, önnur á Dyrfjallasvæðinu og hin á Víknaslóðum. Þær má sjá kortlagðar í 
mynd 12. Önnur tillagan, sem hér eftir verður kölluð Stórurðarleiðin er staðsett á 
Dyrfjallasvæðinu vestan Borgarfjarðar. Hin tillagan, sem kallast Breiðuvíkurhringurinn, er 
staðsett á Víknaslóðum austan Borgarfjarðar. Báðar leiðirnar eru hannaðar til þess að mæta 
vaxandi eftirspurn eftir krefjandi fjallahjólreiðaleiðum á Íslandi. Ákveðið var að hafa báðar 
leiðir dagleiðir, um eða undir 50 kílómetrum á lengd. Einnig eru þær hannaðar til þess að 
nýta svæðin sem þær eru staðsettar á til hins ýtrasta og markmið þeirra er að skarta fegursta 
náttúrulandslagi sem hvort svæði býður upp á. Þó eru nokkrir mikivægir eiginleikar sem 
skilja þær frá hvor annarri.  

Fyrsti eiginleikinn sem skilur þær að er lögun þeirra. Stórurðarleiðin er 36 kílómetra löng 
línuleg leið. Hún hefst uppi á Vatnsskarði í 420 metra hæð og endar niðri við 
Loðmundarfjarðarveg nálægt bænum Hvannstóði. Breiðuvíkurhringurinn, eins og nafnið 
gefur til kynna, er 53 kílómetra löng hringleið. Upphafs- og lokastaður er sá sami, við 
Breiðuvíkurafleggjara. Vegna þess að önnur leiðin er línuleg og hin er hringur eru nokkur 
grundvallareinkenni þeirra mismunandi. Línulegar leiðir hafa þann kost að upphafsstaður 
þeirra getur verið staðsettur hærra uppi en sá staður þar sem leiðin endar. Með því að nýta 
hæðarmuninn á milli þessara tveggja punkta má hámarka hversu mikið notendur hjóla niður 
í móti. Vegna þess að fjalahjólreiðafólki finnst yfirleitt meira spennandi að hjóla niður í móti 
eru línulegar leiðir því oft aðlaðandi kostur. Hringlaga leiðir eru aftur á móti bundnar við 
sama upphafs- og lokastað, og því mun heildar hækkun og –lækkun yfir allan feril leiðarinnar 
yfirleitt vera sú sama. Þennan mismun á leiðunum má sjá í töflu 6.  

Lögun er þó ekki það eina sem skilur leiðirnar að, heldur eru svæðin sem þau eru staðsett á 
mikilvægur áhrifavaldur gagnvart tækifærum í ferðaþjónustu. Á Dyrfjallasvæðinu má finna 
einn miðpunkt, Stórurð, sem er einkennandi aðdráttarafl fyrir svæðið. Því má telja Stórurð 
mikilvægasta viðkomustað leiðar um Dyrfjallasvæðið. Aðdráttarafl Víknaslóða er aftur á 
móti ekki bundið einum stað, heldur sprettur það frá heildinni sem svæðið myndar. Leiðin 
sem fer um Víknaslóðir þarf að gera notendum kleift að uppflifa svæðið á heildstæðan máta, 
sem hefði ekki gengið upp með stuttum hring þar sem einungis ein vík er heimsótt. Þessi 
mismunur á aðdráttarafli svæðanna varð til þess að um 18 kílómetra lengdarmunur er á 
leiðunum. Einnig er heildarhækkun og -lækkun í Breiðuvíkurhringnum töluvert meiri en 
Stórurð, einfaldlega vegna þess að hún er lengri. Að lokum er nokkur munur á bratta 
leiðanna. Breiðuvíkurhringurinn er mun brattari en Stórurðarleiðin að meðaltali.  
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Mynd 12 Yfirlitskort af Borgarfjarðarsvæðinu og tillögunum tveimur. Kortið nýtir 
ArcticDEM gagnasafnið (höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) 
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Tafla 6 Töluleg greining tillagna að fjallahjólreiðaleið á Borgarfirði eystri 

Eiginleikar leiðar Breiðuvíkurhringur Stórurð – Hvannstóð  
Niður í móti   
Fjöldi kafla 28  36  
Heildar lækkun 1922 m 991 m 
Miðgildi lækkunar á kafla 41,5 m 8,5 m 
Mesta lækkun á kafla 339 m 116 m 
Meðalbratti 10,0% 7,0% 
Mesti bratti 55,0% 25,0% 
Upp í móti   
Fjöldi kafla 32  24  
Heildar hækkun 1922 m 656 
Miðgildi hækkunar á kafla 29,5 m 13 m 
Mesta hækkun á kafla 256 m 108 m 
Meðalbratti 9,1% 7,7% 
Mesti bratti 35,0% 25,0% 

Í sameiningu verða þessi eiginleikar til þess að Breiðuvíkurhringurinn er mun erfiðari leið 
heldur en Stórurðarleiðin. Þó eru nokkrir eiginleikar fyrir utan bratta, lengd og hækkun sem 
hafa áhrif á eiginleika leiðar og því þarf að lýsa báðum tillögum með tilliti til tæknilegrar 
áskorunar og umhverfisupplifunar. 

5.1 Stórurðarleiðin 
Stórurðarleiðin fer með notendur í ævintýraferð um hálendi Borgarfjarðar eystri og gefur 
þeim kost á að heimsækja eina helstu náttúruperlu landsins, Stórurð. Mynd 13 sýnir kort af 
leiðinni í heild sinni ásamt svipmyndum frá upphafspunkti leiðarinnar. Útsýni frá 
upphafsstað leiðarinnar er sýnt í mynd 13A (Árni Magnusson) og Lambamúli, einn af 
hápunktum leiðarinnar er sýndur í mynd 13B (Helgi Arngrímsson) með Tröllabotna til 
hægri. Leiðin hefst frá Borgarfjarðarvegi á Vatnsskarði og sker hlíðina í suður, í átt að 
Dyrfjöllum. Hjólað er um fjóra kílómetra á melum, móum og möl áður en hækkun upp 
Mjóadal hefst. Þaðan tekur við grýtt og tæknileg 200 metra hækkun þangað til að komið er 
upp á Mjóadalsvarp. Þaðan er mikið útsýni niður í Stórurð og inn Fljótsdalinn til suð-vesturs. 
Farið er niður um 150 metra að Stórurð yfir skriður og grasi vaxnar hlíðar. Þegar haldið er 
áfram tekur við nokkuð tæknilegur kafli upp í móti þar sem stór bergstykki setja svip á 
landslagið. Að lokinni 150 metra hækkun er komið upp á Lambamúla. Þar og í Tröllabotnum 
er farið yfir mela og minniháttar grjót. Frá Tröllabotnum liggur leiðin í átt að Sandaskörðum 
í gisnu fjalllendi. Þá er komið frá svæðinu sem inniheldur stærstu bergstykkin og framundan 
taka við raðir þar sem er aðallega hjólað á möl og minni steinum. Áframhaldandi hækkun, 
um 70 metrar, á sér stað þegar farið er um hlíðar Beinageitarfjalls þar til síðasta hápunkti 
leiðarinnar er náð. Þaðan tekur við spennandi brekkubrunskafli með nær óbrotinni lækkun í 
um 14 kílómetra. Fyrst er farið um efstu raðir Hvannstóðsdals, svo sneitt inn Lambadal og 
lækkað niður að Loðmundarfjarðarvegi. 
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Mynd 13 Stórurðarleiðin og tvær svipmyndir. Kortið nýtir ArcticDEM gagnasafnið 
(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) 

Þegar síðustu metrunum hefur verið lokið eiga notendur  að baki 36 kílómetra leið þar sem 
um 20 kílómetrar voru niður í móti. Umtalsverð lækkun, um 1000 metra, á sér stað í leiðinni. 
Hæðarferill leiðarinnar er sýndur í mynd 14.  

 

Mynd 14 Hæðarferill Stórurðarleiðarinnar 
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Kostir leiðarinnar eru talsverðir. Umhverfisupplifun notenda á leiðinni er vissulega á 
heimsmælikvarða. Náttúran tekur stakkaskiptum þegar hjólað er um svæðið og útsýnið 
breytist með hverri beygju. Grýttir dalir fylgja grasi vöxnum hlíðum, sem svo umbreytast í 
háfjallamóa umlukta bláum berghömrum. Stórurð (mynd 15, Árni Magnusson) er að 
mörgum talin einn af mikifenglegustu áfangastöðum landsins. Leiðin væri því líkleg til að 
bjóða upplifun sem enginn fjallahjólreiðamaður ætti að láta framhjá sér fara. Þess vegna gæti 
hún orðið að mikilvægu aðdráttarafli fyrir ferðamenn. 

 

Mynd 15 Horft niður í Stórurð frá Mjóadalsvarpi 

5.2 Breiðuvíkurhringurinn 
Breiðuvíkurhringurinn gefur notendum heildstæða upplifun af flestu sem Víknaslóðir hafa 
upp á að bjóða. Kort og svipmyndir af leiðinni má finna á mynd 16. Mynd 16A (Árni 
Magnusson) sýnir Kjólsvíkurskarð úr vestri og mynd 16B (Helgi Arngrímsson) sýnir 
Herjólfsvíkurvarp úr austri með Leirfjall á hægri hönd. Breiðuvíkurhringurinn byrjar við 
Breiðuvíkurafleggjarann frá Hafnarveginum, austan við Bakkagerði. Byrjað er að hjóla um 
5 kílómetra upp brattan jeppaslóða sem liggur að Gagnheiði. Þegar komið er upp í rúmlega 
300 metra hæð verður brekkan meira aflíðandi. Þegar haldið er upp hlíðar Gagnheiðar er 
snúið til vinstri af jeppaslóðanum og farið í átt að Kjólsvíkurskarði. Hlíðin er skorin upp yfir 
líparítskriður þangað til komið er upp á Kjólsvíkurskarð. Farið er langleiðina upp á Súlutind, 
fyrsta hápunkt leiðarinnar. Þá er búið að ná tæplega 630 metra hæð. Þaðan er haldið niður á 
við, fyrst í líparítskriðum, svo á melum og móum, og loks í grasi grónum hlíðum niður að 
Breiðuvíkurskála. Sá kafli er um 6 kílómetra langur brekkubrunskafli með 500 metra 
lækkun. 
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Mynd 16 Breiðuvíkurhringurinn og tvær svipmyndir. Kort nýtir ArcticDEM gagnasafn 
(höfundarréttur 2019 Digitalglobe, Inc.) 

Þegar haldið er frá Breiðuvíkurskála er hjólað stuttlega á jeppaslóða upp í móti en fljótlega 
er haldið af honum og hlíðin skorin inn dalinn til vesturs í grónum líparíthlíðum. Frá 
Gæsavötnum að Mosdal í Herjólfsvík er hækkað um 100 metra, áfram í grónum 
líbaríthlíðum. Í Mosdal er haldið upp tæknilega og bratta hlíð upp á Herjólfsvíkurvarp, annan 
hápunkt leiðarinnar. Þaðan er farið í átt að fjallinu Hvítserki og hlíðin skorin til að komast 
að jeppaslóðanum sem liggur yfir Húsavíkurheiði. Farið er upp á topp heiðarinnar og haldið 
til vesturs, af veginum, niður mela og móa að Afrétt. Þar er aftur farið yfir veginn og haldið 
upp nokkuð aflíðandi grasi gróna hlíð. Við því tekur nokkuð brött en auðveld líparíthlíð þar 
sem leiðin hækkar um 200 metra. Farið er yfir skarð og stefnan tekin á skarðið á milli Bálks 
og Staðarfells, beint af augum. Yfirborð leiðarinnar er áfram líparít en nokkuð er um 
grjóthnullunga. Þriðja hápunkti leiðarinnar er náð þegar farið er yfir seinasta skarð 
leiðarinnar. Eftir það tekur við nokkuð brattur fjögurra kílómetra kafli þar sem lækkað er úr 
600 metrum niður í um 80 metra í bröttum hliðarhalla, að mestu á blöndu af líparítskriðum 
og grónum hlíðum. Enda leiðarinnar hefur verið náð þegar komið er aftur að 
Breiðuvíkurafleggjaranum. Þegar ferðinni er lokið er búið að hjóla yfir 53 kílómetra og 1920 
hæðarmetra. Farið er upp og niður þrjú fjöll, í gegnum fimm skörð og um fjölmarga dali. 
Mynd 17 sýnir hæðarferilinn í heild sinni.  
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Mynd 17 Hæðarferill Breiðuvíkurhringsins 

Á  góðum degi er útsýni til allra víka Víknaslóða frá leiðinni, fyrir utan Álftavík og Húsavík. 
Möguleikar eru á því að lengja leiðina með því að fara Loðmundarfjarðarveg suður í átt að 
Húsavíkurskála þegar komið er að honum á toppi Víknaheiðar. Slíkur krókur er ekki hafður 
með í tillögunni af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi myndi krókurinn verða til þess að leiðin 
yrði talsvert lengri og ekki lengur leið sem flest fjallahjólreiðafólk gæti klárað á einum degi. 
Í öðru lagi yrði krókurinn alfarið á jeppaslóða sem samræmist ekki kröfum 
fjallahjólreiðafólks. 

 

Mynd 18 Horft niður að Breiðuvíkurskála frá norðri 
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6 Umræða og lokaorð 
Í þessu verkefni hafa fyrri rannsóknir á fjallahjólreiðum, iðkendum þeirra og slóðum verið 
teknar saman til umfjöllunar. Borin voru kennsl á eiginleika sem hafa áhrif á upplifun 
notenda fjallahjólreiðaleiða. Í verkefninu hefur einnig verið þróaður vísir að viðmiðum fyrir 
hvernig hanna má spennandi fjallahjólreiðaleiðir sem vekja upp ævintýratilfinningu hjá 
notendum. Í ljós hefur komið að viðmiðin eru sveigjanleg eftir því hversu löng fyrirhuguð 
leið á að vera. Einnig kom fram í greiningunni að fjöldi mishæða á kílómeter er fremur 
staðlaður á leiðum burtséð frá lengd þeirra. Þessar niðurstöður bæta talsverðu við 
fyrirliggjandi þekkingu á fjallahjólreiðaleiðum.  

Þó er margt sem féll fyrir utan rannsóknarsvið verkefnisins. Vegna takmarkana við 
gagnasöfnun var breidd og yfirborð slóða, ásamt tæknilegum hindrunum ekki tekin fyrir í 
þessari rannsókn. Þessir eignleikar eru kjarnaþættir í upplifun notenda og ættu að vera teknir 
fyrir í samræmi við aðra þætti. Umhverfisupplifun krefst einnig ítarlegri greiningar. Epic-
leiðirnar eru staðsettar úti um allan heim og því er mikilvægt að koma auga á hvað sameinar 
og skilur að náttúrulandslag þeirra. Samkvæmt skilgreiningu eru leiðirnar staðsettar fjarri 
uppbyggðum svæðum, vegum og öðrum stígum. Þá vakna þó í kjölfarið spurningar um 
hversu langt frá siðmenningu leiðir þurfa að vera til þess að vekja upp tilfinningu um 
ævintýri og víðerni. Einhvers konar vísitala víðernis gæti verið þróuð til þess, sem myndi 
taka saman alla þætti umhverfisupplifunar. Ítarlegri greining ásamt vettvangsathugun á 
fjallahjólreiðaleiðum í sama lengdarflokki er því næsta skref til þess að öðlast dýpri skilning 
á þeim. Einnig getur endurtekin rannsókn á viðhorfi notenda til mismunandi eiginleika slóða 
veitt skilning á sveiflu í kröfum og óskum þeirra yfir lengri tíma.  

Í þessu verkefni voru einnig kortlagðar tvær tillögur að leið á Borgarfirði eystri sem uppfylla 
öll skilyrði IMBA Epic-leiða ásamt þeim viðmiðum sem búin voru til í samræmi við 
niðurstöður rannsóknarinnar. Mikilvægt er að nefna að engin leið í raunheiminum myndi 
fylgja viðmiðunum til hins ýtrasta, einfaldlega vegna þess að endurteknar tilraunir til þess 
myndu leiða til heldur einsleitra fjallahjólreiðaleiða, sem er ekki markmið þessa verkefnis.  

Með auknum áhuga á fjallahjólreiðum á Íslandi og aukningu á notkun stíga á 
Borgarfjarðarsvæðinu til fjallahjólreiða má búast við því að ágreiningur á milli göngufólks 
og fjallahjólreiðafólks muni aukast. Því er mikilvægt að takast á við vandamálið áður en 
ágreiningur sem skerðir upplifun beggja hópa á sér stað. Aukin upplýsingagjöf á svæðinu og 
fræðsla fyrir notendur væri vissulega mikilvægt skref í rétta átt, en einnig þarf að horfast í 
augu við það að þörf er á aukinni þróun á neti útivistarleiða á svæðinu. Því þarf að hanna 
nýjar leiðir sem eru einungis fyrir hjólreiðafólk annars vegar og að gera viðbætur eða 
breytingar á öðrum leiðum sem áður voru einungis hugsaðar fyrir göngufólk hins vegar. Með 
slíkum aðgerðum væri hægt að verða við aukinni eftirspurn fjallahjólreiðafólks fljótt og 
örugglega án þess að truflun eigi sér stað hjá öðrum notendum útivistarleiðanna.  

Útivistarsvæðið í kringum Borgarfjörð eystri er hentugt vegna þess að almennri innviðaþörf 
fyrir fjallahjólreiðar er að hluta til mætt. Sérstaklega er tilvist margra fjallvega á svæðinu 
mjög hagkvæm og einungis þarf að ráðast í uppbyggingu á sértækum innviðum fyrir 
fjallahjólreiðar, líkt og breytingu á slóðum til þess að aðlagast betur þeim eiginleikum sem 
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fjallahjólreiðar hafa, salernum og bílastæðum við upphaf leiða og aðstöðu til hjólaþrifa. 
Einnig er til staðar mikið af þeirri þjónustu sem fjallahjólreiðafólk þarfnast. Þá þjónustu sem 
nú er til staðar á Borgarfirði eystra mætti gagnrýna fyrir að vera heldur fábreytt, þar sem 
engin stærri hótel eða fína veitingastaði má þar finna. En einfaldri þjónustu má ekki rugla 
saman við lélega þjónustu. Þvert á móti. Matar og voða er manni þörf, þeim sem hefur um 
fjall farið. Einföld og heiðarleg þjónusta virðist einmitt vera það sem fjallahjólreiðafólk 
sækist eftir þegar það ferðast til að stunda sína íþrótt. Á Borgarfirði eystri má finna tvö hótel 
og eitt farfuglaheimili, þrjá veitingastaði, kaffihús og matvöruverslun. Svo ekki sé minnst á 
barina fjóra.  Það sem vantar er leiðsögn fyrir hjólreiðaferðir á svæðinu og búnaðarleiga fyrir 
áhugasama ferðamenn. Annars ætti fjallahjólreiðafólk ekki að líða skort þegar það sækir 
staðinn heim. 

Að lokum er komið að því að velja tillögu til frekari uppbyggingar.  Það má nálgast 
tillögurnar á nokkra vegu. Ein matsaðferð er að íhuga hvor leiðin yrði frekar tilnefnd sem 
Epic-leið. Sú leið sem er líklegri til þess er Breiðuvíkurhringurinn. Þegar upp er staðið er 
hún lengri og erfiðari leið sem býður notendum upp á meiri víðernisupplifun og tilfinningu 
um ævintýri. Önnur aðferð væri að meta leiðirnar út frá þörf gagnvart ferðaþjónustu – hvor 
leiðin hefði meira aðdráttarafl fyrir fjallahjólreiðafólk á ferðalagi. Af útivistarsvæðunum 
tveimur, Dyrfjallasvæðinu og Víknaslóðum, er Dyrfjallasvæðið með meira aðdráttarafl fyrir 
ferðaþjónustu, vegna Stórurðar. Því er brýnni þörf að þróa fjallahjólreiðaleið þar heldur en á 
Víknaslóðum, þar sem skortur á leið myndi ekki hindra fólk í að fara þangað. Spurningar 
vakna þá um hvort uppbyggður Breiðuvíkurhringur myndi auka umferð fjallahjólreiðafólks 
til Borgarfjarðar eystri og þar með einnig til Dyrfjallasvæðisins. Slík aukning myndi einnig 
auka álag á þá stíga sem fyrir eru á Dyrfjallasvæðinu. Víknaslóðir eru aftur á móti ekki með 
sambærilegan miðpunkt og Dyrfjallasvæðið, sem hefur jafn mikið aðdráttarafl og Stórurð, 
þar sem yfirleitt eru Víknaslóðir álitnar vera heildarupplifun. Umferð um Dyrfjallasvæðið 
myndi því ekki leiða til aukningar á umferð um einn stað innan Breiðuvíkurhringsins. Þetta 
er þó málefni sem þyrfti að fylgjast grannt með og meta ef aukning verður á komu 
ferðamanna í kjölfar uppbyggingar nýrrar leiðar.  

Þriðja aðferðin væri að meta hvor tillagan er líklegri til að leiða til meiri atvinnusköpunar og 
uppbyggingar á svæðinu, sem myndi skila tekjum til íbúa Borgarfjarðar eystri. Þjónustuþörf 
á Borgarfirði eystri myndi líklega aukast með tilkomu aðlaðandi fjallhjólreiðaleiðar; 
grundvöllur fyrir búnaðarleigu og leiðsöguþjónustu myndi skapast ásamt fjölgun gistinátta 
og aukinni eftirspurn eftir veitingaþjónustu. Tillögurnar skiljast þó að með tilliti til 
sérstækrar þjónustuþarfar. Vegna þess að upphafsstaður Stórurðarleiðarinnar er ekki sá sami 
og leiðarendi eykst þjónustuþörf notenda leiðarinnar gagnvart samgöngum. Ef notendur 
leggja bíl við upphafsstað geta þeir ekki komist til baka að honum frá leiðarenda nema með 
því að hjóla langa leið á vegum sem ætlaðir eru fyrir bílaumferð. Við það myndast eftirspurn 
eftir þjónustu þar sem notendum og búnaði er skutlað aftur að upphafsstað í lok dags. Til 
þess nýtast fjallvegir Borgarfjarðar vel, en hægt er að nota þá til þess að ferja notendur 
leiðarinnar upp eða niður eftir þörfum. Breiðuvíkurhringurinn myndi ekki skapa grundvöll 
fyrir slíka þjónustu. Fjórða aðferðin væri að meta hvor leiðin væri hagkvæmari fyrir 
uppbyggingu. Þá eru fjallvegirnir á svæðinu aftur mjög hentugir, þar sem auðvelt er að flytja 
búnað og vinnuafl með þeim á staði þar sem byggja á upp nýjar útivistarleiðir. 
Breiðuvíkurhringurinn væri hentugri þar, þar sem hann hefur meiri tengingar við fjallvegina. 
Þó er hann mun lengri en Stórurðarleiðin, sem myndi verða til þess að uppbygging tæki 
lengri tíma. Þetta þyrfti að meta vandlega áður en hafist er handa. Að öllum matsatriðum 
loknum mælir höfundur með því að Stórurðarleiðin verði valin til frekari uppbyggingar, 
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sérstaklega vegna þess að svæðið hefur nú þegar töluvert aðdráttarafl og vegna þess að auknir 
möguleikar á eftirspurn eftir þjónustu myndu skapa meiri atvinnu á svæðinu. 

Burtséð frá því hvor leiðin er valin til uppbyggingar er verkinu langt í frá lokið. Margt fleira 
þarf að gera en að leggja leiðina sjálfa, og töluverð innviðauppbygging er nauðsynleg til þess 
að koma Borgarfirði eystra á kortið sem áfangastað þar sem stunda má fjallahólreiðar í háum 
gæðaflokki. Uppbygging á salernisaðstöðu og bílastæðum þarf að eiga sér stað við upphaf 
leiðar. Það þarf að merkja leiðina ítarlega. Þörf er á aukinni þróun á neti útivistarleiða á 
svæðinu og búa til nýjar leiðir sem einungis eru fyrir hjólreiðafólk. Einnig má gera viðbætur 
eða breytingar á öðrum leiðum sem áður voru einungis hugsaðar fyrir göngufólk. Vegna þess 
að leiðartillögurnar eru innan netverks útivistarleiða Borgarfjarðarsvæðisins þarf að útskýra 
greinilega hvar hjólaleiðir byrja og hvert þær liggja. Einnig þarf að koma upp 
upplýsingaskiltum hjá upphafi stíga í kring sem hvetja til ábyrgrar notkunar slóðanna, bæði 
fyrir hjólreiðafólk og aðra. Fleiri hliðar þjónustu í kringum fjallahjólreiðar, líkt og leiðsögn, 
búnaðarleiga og þjónusta við að koma fólki að upphafi leiðar er einnig æskilegt að sé til 
staðar. Atvinnusköpun gæti því átt sér stað á Borgarfirði eystri í kjölfar uppbyggingar 
fjallahjólreiðaleiða, sem myndi auka líf í samfélagi sem er á einu af jaðarsvæðum landsins. 
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Viðauki A 
NAFN LEIÐAR LENGD 

(KM) 
STAÐSETNING 

APE CANYON TO PLAINS OF ABRAHAM  26,0 Washington, Bandaríkin 
ARMSTRONG TO STRAWBERRY  60,0 Kalifornía, Bandaríkin 
BANGTAIL DIVIDE  39,8 Montana, Bandaríkin 
BEOWULF 36,1 Breska Kólumbía, Kanada 
BIG SOUTH FORK  52,8 Tennessee, Bandaríkin 
BLACK CANYON TRAIL 119,7 Arizona, Bandaríkin 
BUFFALO CREEK BIG LOOP  37,6 Kolóradó, Bandaríkin 
BULL AND JAKE MOUNTAIN  39,0 Georgía, Bandaríkin 
CANNELL TRAIL  39,4 Kalifornía, Bandaríkin 
COMFORTABLY NUMB 21,5 Breska Kólumbía, Kanada 
CURT GOWDY STATE PARK  39,0 Wyoming, Bandaríkin 

DOUTHAT STATE PARK  28,8 Virginía,Bandaríkin 
ELLICOTTVILLE LOOP  46,2 New York, Bandaríkin 
FRESNO-SAUCEDA LOOP  93,9 Texas, Bandaríkin 
GOODWATER LOOP OF LAKE 
GEORGETOWN  

40,6 Texas, Bandaríkin 

GRAND TARGHEE LOOP  37,9 Wyoming, Bandaríkin 
HIGH COUNTRY PATHWAY  127,0 Michigan, Bandaríkin 
HURRICANE RIM LOOP  37,3 Utah, Bandaríkin 
KERR SCOTT 51,0 Norður-Karólína, 

Bandaríkin 
LAKE OUACHITA VISTA TRAIL 59,2 Arkansas, Bandaríkin 
LAUGAVEGUR ROUTE  83,3 Miðhálendi, Ísland 
MAAH DAAH HEY 149,7 Norður-Dakóta, Bandaríkin 
MID MOUNTAIN LOOP 35,4 Utah, Bandaríkin 
MONARCH CREST  56,1 Kolóradó, Bandaríkin 
MOUNTAIN HERO LOOP 47,5 Yukon, Kanada 
MT BULLER  45,4 Viktoría, Ástralía 
NORTH UMPQUA  111,1 Oregon, Bandaríkin 
O'LEARY TRAIL LOOP  30,5 Oregon, Bandaríkin 
OUACHITA NATIONAL RECREATION 
TRAIL 

167,7 Arkansas, Bandaríkin 

RATTLING CREEK  35,5 Pennsylvania, Bandaríkin 
ROCK LAKE 43,0 Wisconsin, Bandaríkin 
ROTHROCK TRAILMIX  56,1 Pennsylvania, Bandaríkin 
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SEVEN SUMMITS  34,1 Breska Kólumbía, Kanada 
SININEN SAAVUTUS TRAIL 49,3 Kainuu, Finnland 
SOUTHERN TRAVERSE  57,9 Virginía, Bandaríkin 
SPRUCE KNOB TO SENECA CREEK 27,2 Vestur-Virginía, 

Bandaríkin 
SURVEYOR'S RIDGE 31,6 Oregon, Bandaríkin 
SYLLAMO FULL TOUR  76,3 Arkansas, Bandaríkin 
TAHOE RIM & FLUME TRAIL VIA 
TAHOE MEADOWS 

38,1 Nevada, Bandaríkin 

TSALI LEFT AND RIGHT LOOPS  38,4 Norður-Karólína, 
Bandaríkin 

UPPER BUFFALO HEADWATERS 31,3 Arkansas, Bandaríkin 
W2 42,5 Wales, Bretland 
WARNER LAKE FLOAT PLANE DROP 45,4 Breska Kólumbía, Kanada 
WOMBLE TRAIL 56,6 Arkansas, Bandaríkin 

 


