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G. 4x4 Jeppaferðir

Úlfarsfell yfirlit

Staðir
1) Aðstaða+útsýnisstaður
2) Útsýnisstaður austur
3) Útsýnis- og flugtaksstaður til norðurs

Leiðir
I) Fólksbílaleið, Jeppaleið,
     reiðhjólaleið, gönguleið
II)
III)
IV) 1

3

2

Aðstaða fyrir svifdrekaflug. Hægt
að fara upp á fólksbíl og taka í
loftið í flestum vindáttum.
Þægilegt er að topplenda og þarf
því ekki sérútbúinn bíl. Hægt að
geyma svifdrekan á staðnum.

A. Svifdrekaflug

Mótorsvifdrekaflug. Flugbraut
ásamt stóru fjölnota flugskýli.

B. Mótordrekaflug

Aðstaða fyrir Paragliderflug.
Hægt að fara upp á fólksbíl og
taka í  loft ið í  f lestum
vindáttum.

C. Paragliderflug

Aðstaða fyrir fisflug. Hægt að
fara upp á fólksbíl og taka í loftið
í flestum vindáttum. Ekki flogið
nema í góðum veðrum eða þegar
eru kjöraðstæður á fjalli.

D. Fisflug

A ð s t a ð a  f y r i r
fallhlífastökk.

E. Fallhlífastökk

Hjólreiðafólk getur æft sig á fjallahjólum í brautum af mismunandi styrk. Á eftir er hægt
að fá sér kaffi og njóta útsýnisins.

F. Reiðhjólahópar

Leggja má leiðir um afmörkuð svæði fyrir mótor- og fjórhjól.

J. Mótorhjól

Niðurgrafnir gámar sem geymslur
fyrir  ýmsan búnað. Hægt er að
kaupa tilbúna vinnuskúra með allri
aðstöðu.

Góða flugbraut, eða stórt malbikað plan
er hægt að nota á ýmsan máta. Gokart
keppni væri hægt að halda á brautinni
ásamt öðrum aksturs og flugkeppnum.
Brautir væri hægt að nota til að æfa
lendingar án þess að eiga á hættu að
vera að trufla byggðina í kring sökum
hæðar á brautinni. Aðstæður til
topplendingar eru eins og best verður
á kosið. Ekki þarf sérútbúna bíla fyrir
svifdrekaflug...

Ýmsar valdar  og miserf iðar
gönguleiðir með útsýni í flestar áttir
ásamt aðstöðu fyrir nesti og
kaffiaðstöðu ásamt útsýnisskífum.
Fjallið er nú þegar orðið mjög vinsællt
útivistarsvæði fyrir göngufólk.

I. Gönguhópar

“Icelandic Highland” Fjallahótel

Fallegt fjölnota útsýnishús með aðstöðu fyrir ýmsa félagshópa með matar-, gisti-,...og fundaraðstöðu.
Eða alvöru fjallahótel þar sem fólk vill búa og upplifa alvöru Íslenska veðráttu. Flutningur á
ferðamönnum færi að mestu fram á stórum 4x4 bílum. Aðstaða yrði fyrir sölu á eldsneyti fyrir
hverskyns farartæki. Í húsinu gæti verið verslun með ýmsa sérvöru sem tengist flugi, fjallamennsku,
ferðamennsku. Hægt væri að selja sérferðir í t.d. kennslu í svifdreka-, paraglider-, mótorsvifdreka-
og fisflugi. Einnig mætti kenna fallhlífastökk, klettaklifur, hjólreiðar, 4x4 ferðamennsku.... Flugturn,
geymsla, viðhald...

Auðvelt að bjóða upp á stuttar
útsýnisferðir fyrir ferðamenn.

H. Ferðahópar

Útsýni getur verið stórkostlegt  ofan af
Úlfarsfelli yfir Reykjavík og nágrenni. Þegar
sólin er að setjast, norðuljósin eða að
ógleymdum flugeldasýningum sem hægt
er að upplifa yfir Reykjavík um hver áramót.

Útsýni

H æ g t  e r  a ð  b j ó ð a
ferðalöngum upp á miserfiðar
og sérútbúnar leiðir eða
æfingabrautir um fjallið. Stutt
frá Reykjavík, mikið útsýni.
Auðvelt að útbúa nokkrar
hringleiðir og yfir fjallið.

Flug
• Svifdrekaflug
• Paragliderflug
• Fallhlífastökk
• Mótorsvifdrekaflug
• Fisflug

Ökutæki
• 4x4 Jeppaslóðir
• Fjórhjól
• Reiðhjól
• Fólksbílar
• Rútubílar
• Gokart

Rekstur
• Fjallahótel
• Veitingar
• Útleiga...
• Flugkaffi
• Bub
•

Annað
• Göngufólk
• Klettaklifur
• Fjölskyldufólk
• Útsýni
• Reiðleiðir

Hagsmunaaðilar
• SDFR
• Reykjavíkurborg
• Mosfellsbær
• Vegagerðin
• Ferðaþjónustan
• Flugrekstraraðilar

Kostir
• Stutt að fara
• Þarf ekki sérútbúinn bíl
• Fjölnota aðstaða
• Varanleg staðsetning
• Stækkunarmöguleikar
• Ónotað svæði
• Stækkar félagið
• Tekjur
• Þjónusta

Vandamál
• Vatn, rafmagn, sími
• Vegagerð
• Mosfellsbær
• Kostnaður
• Rekstrar- og eignaform
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