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1 Breytingar 
Deiliskipulag skíðasvæðisins í Bláfjöllum var samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs þann 22. júní 2004. 
Skipulagsstofnun gerði athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins í B-deild 
Stjórnartíðinda. Stofnunin telur að ósamræmi sé milli deiliskipulagsins og þeirra forsenda sem ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um að framkvæmdir á svæðinu séu ekki matsskyldar er byggð á. 

Gerðar hafa verið eftirfarandi breytingar á deiliskipulaginu til að koma á móts við athugasemdir 
Skipulagsstofnunar: (dags. 14 október 2004) 

 

 Flokkaðar hafa verið þær framkvæmdir sem hlotið hafa umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum 
og hvaða framkvæmdir ekki. Þá er tekið fram að þær framkvæmdir sem ekki hafa gengist undir 
slíkt mat muni ekki verða heimilaðar nema að undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því 
hvort framkvæmdirnar séu háðar mati á umhverfisáhrifum, og ef svo er þá að undangengnu 
slíku mati. 

 Skilmálar fyrir hvern byggingareit eru skilgreindir nánar, m.a. er tilgreind hámarksstærð og 
fjöldi bygginga innan hvers byggingarreits.  

 

Aftur gerði  Skipulagsstofnun athugasemd við að birt yrði auglýsing um samþykkt deiliskipulagsins í 
B-deild Stjórnartíðinda. Ástæðan er sú að stofnunin telur nauðsynlegt að heildaráhrif þeirra 
framkvæmda sem ekki hafa hlotið umfjöllun vegna mats á umhverfisáhrifum verði metin samtímis og í 
einu lagi. 

 

Gerðar hafa verið eftirfarandi breytingar á deiliskipulaginu til að koma á móts við athugasemdir 
Skipulagsstofnunar: (dags. 1. febrúar 2005) 

 

 Bætt hefur verið inn texta þar sem fram kemur að fjalla skuli samtímis og í einu lagi um þær 
framkvæmdir á deiliskipulagssvæðinu, sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og ekki 
hafa þegar hlotið umfjöllun. 

 Hámarksstærð viðbygginga innan byggingarreita við núverandi skála á deiliskipulagssvæðinu 
hefur verið takmörkuð. 

 

1.1 Breytingar, apríl 2018, vegna snjóframleiðslu og fleira 

Til að geta bætt rekstrargrundvöll skíðasvæðisins í Bláfjöllum er þörf á jafnari aðsókn að svæðinu. 
Veðurguðirnir eru skíðaíþróttinni misjafnlega hliðhollir og því talið að snjóframleiðsla geti aukið 
möguleika á jafnri aðsókn ásamt því að bæta æfingaraðstöðu fyrir skíðafélögin. Aðrar breytingar eru 
einnig til að bæta aðstöðu til skíðaiðkunar. 

Eins og kom fram hér að framan er í greinargerðinni skilyrði um að til að hægt sé að meta heildaráhrif 
framkvæmda á svæðið skuli fjalla samtímis og í einu lagi um þær framkvæmdir í deiliskipulaginu, sem 
falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og hafa ekki þegar hlotið umfjöllun. 

Breytingar sem gerðar eru á deiliskipulaginu eru eftirfarandi, en þeim er gerð nánari skil í 
greinargerðinni og á deiliskipulagsuppdrætti: 

Framkvæmdir sem ekki hafa fengið umfjöllun skv. 6. gr. og lið 12.01 í 1. viðauka í lögum nr. 106/2000 
um mat á umhverfisáhrifum. Númerin eru í samræmi við skipulagsuppdrátt. 

1. Gert er ráð fyrir diskalyftu frá flöt, milli Kóngsgils og Drottningargils, og upp með gilinu 
norðanverðu, við brettasvæðið. Þá er gert ráð fyrir lyftuhúsi við neðri endastöð. 

2. Snjóframleiðsla, borplön, dæluhús, miðlunarlón og lagnir. 
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3. Ný Drottning. Gert er ráð fyrir stólalyftu frá flöt, milli Kóngsgils og Drottningargils, og upp á 
topp ásamt tilheyrandi mannvirkjum við endastöðvar. Þessi er aðeins norðar en núverandi 
Drottning sem verður tekin niður. 

4. Gert er ráð fyrir nýrri 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum við Suðurgil, aðeins 
norðar en núverandi Gosi sem verður tekinn niður. 

5. Gert er ráð fyrir nýjum Bláfjallaskála (þjónustuhúsi) norðan við núverandi skála sem verður 
nýttur áfram. 

6. Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi á toppi Bláfjalla. 

7. Gert er ráð fyrir að reisa 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum í Eldborgargili sem 
myndi ná upp á topp skíðasvæðisins. 

8. Svæði fyrir skíðabrekkur stækkað um 2,8 ha til norðurs í norðaustanverðu Eldborgargili. 

9. Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi og stjórnstöð á svæði austan bílastæðis neðan Suðurgils. 

10. Landmótun vegna skíðagönguhrings. 

11. Gert er ráð fyrir að koma megi fyrir allt að tveim nýjum skálum fyrir skíðafélög á svæði norðan 
við skála ÍR/Víkings, Hengil, sem var reistur 2009. 

12. Stækkun núverandi skála og breytingar á og viðbætur við núverandi skíðalyftur á svæðinu. 

 

Greinagerðin er leiðrétt miðað við breyttar forsendur og aðstæður þar sem það á við og kemur í stað 
gildandi greinargerðar. 
 

Nokkrar breytingar hafa þegar átt sér stað á skíðasvæðinu á undanförnum árum og er deiliskipulagið 
uppfært til samræmis við núverandi stöðu auk framtíðaráætlana. 

Breytingar á skálum: 

 Borgarskálinn (byggður 1976) og Skátaskálinn Gilitrutt hafa verið fjarlægðir. Skáli Hauka er í 
dag nýttur sem lyftuhús. ÍR og Víkingur byggðu nýjan skála, skíðaskálann Hengil árið 2009. 

 Byggð var stólalyftugeymsla við Kónginn. Nauðsynlegt er að geta sett stólana í hús þegar þeir 
eru ekki í notkun til að verja þá gegn skemmdum. 

Breytingar á lyftum: 

 Ein diskalyfta í Eldborgargili flutt á annað svæði í Bláfjöllum. 

 Á heimatorfunni, við Bláfjallaskála, hefur verið bætt við byrjendalyftu og kaðallyftu. 

 Sett hefur verið upp kaðallyfta, Bangsadrengur, til að tengja suðursvæðið betur saman við 
heimatorfuna. 
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2 Inngangur 
Skíðasvæðið í Bláfjöllum er í Bláfjallafólkvangi, en um rekstur fólkvangsins gilda ákveðnar reglur skv. 
auglýsingu nr. 173/1985 um fólkvang í Bláfjöllum. Þar kemur fram að stefnt skal að því að svæðið verði 
skipulagt til skíðaiðkunar eftir því sem efni þykja til, og að jarðrask og hvers konar mannvirkjagerð í 
fólkvanginum er háð leyfi Umhverfisstofnunar. Stjórnsýslulega tilheyrir svæðið Kópavogi. 

Uppbygging skíðaaðstöðu á svæðinu hefur staðið um árabil og er óhætt að skilgreina svæðið sem nokkuð 
raskað í þágu þeirrar starfsemi sem þar er stunduð. Svæðið er almennt séð lítt gróið, sérstaklega í 
fjallshlíðum. Fjöllin sjálf eru dæmigerður móbergshryggur og eru topparnir án hraunþekju á þessu 
svæði. Sléttlendið er ýmist þakið hraunum, að hluta mosavöxnum, eða seti. 

Uppbyggingu markvissrar skíðaiðkunar í Bláfjöllum má rekja til ársins 1968, en þá hafði skíðadeild 
Ármanns þegar hafið starfsemi á svæðinu og reisti skíðaskála þar á árunum 1971 til 1972. Haustið 1972 
tók Bláfjallanefndin formlega til starfa, en aðild að henni áttu þá Reykjavík, Kópavogur, Seltjarnarnes 
og Selvogshreppur, en síðan hefur verið unnið að uppbyggingu skíðasvæðisins í Bláfjöllum. 

Skíðasvæðið í Bláfjölum er rekið af ÍTR í umboði Skíðasvæða Höfuðborgarsvæðisins sem er 
samstarfsvettvangur 6 sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Sveitarfélögin hafa gert  þjónustusamning um rekstur Bláfjalla og Skálafells undir einum hatti undir 
heitinu Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins.  

Deiliskipulag fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum er unnið af Landslagi ehf. og var upphaflegt deiliskipulag 
samþykkt 03.02.2005 og hefur ein óveruleg breyting verið staðfest 04.06.2014, vegna færslu á 
dómarahúsi. 

Á fundi skipulagsnefndar í desember 2008 var lagt fram erindi stjórnar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins (SSH). Lögð voru fram drög að breytingum á deiliskipulagi skíðasvæðisins í 
Bláfjöllum þar sem helsta breytingin var snjóframleiðsla. Endanleg tillaga er samþykkt til auglýsingar 
af bæjarráði 23.04.2010. 

Upplýsingafundur var haldinn 26.10.2010 hjá SSH þar sem farið var yfir deiliskipulagstillöguna, 
snjóframleiðslu, athugasemdir sem borist höfðu á auglýsingatíma og gerð grein fyrir afstöðu 
heilbrigðisyfirvalda m.t.t. til vatnsverndar. Á fundinum kom fram að verið væri að undirbúa 
heildarendurskoðun á vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu sem tæki að minnsta kosti 2-3 ár. Niðurstaða 
fundarins var því að fá sérstakt áhættumat fyrir Bláfjallasvæðið og frekari umræða um skíðasvæðið tekin 
að því loknu, þ.m.t. möguleg snjóframleiðsla. 

Umrætt áhættumat var unnið og birt skýrsla 2011, en bið varð á frekari deiliskipulagsvinnu. SSH stóð 
að heildar endurskoðun á vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins og var hún samþykkt 2015. Í kjölfarið, 2016, 
setur Kópavogsbær á laggirnar starfshóp til að yfirfara og uppfæra áhættumat vegna starfsemi á 
skíðasvæði í Bláfjöllum og fyrirhugaðrar starfsemi við Þríhnúkagíg gagnvart vatnsvernd og 
grunnvatnsmálum. Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins setur einnig á fót starfshóp ári 
seinna til að mynda framtíðarsýn skíðasvæðanna. 

 Í desember 2017 var birt uppfært áhættumat gagnvart vatnsvernd vegna uppbyggingar aðstöðu við 
Þríhnúkagíg og Bláfjöll. Í kjölfarið skilaði starfshópur Kópavogsbæjar af sér skýrslu í febrúar 2018 og 
á sama tíma komu niðurstöður starfshópsins um framtíðarsýn skíðasvæðanna. 

Nú í kjölfarið af niðurstöðum þessara starfshópa er áðurnefnd deiliskipulagsbreyting frá 2010 tekin upp 
aftur og hún unnin til samræmis við þær upplýsingar sem komið hafa fram. 

Bæjarskipulag Kópavogs annast afgreiðslu deiliskipulagsins og kynningar í nefndum og ráðum. 
Tengiliður Bæjarskipulags Kópavogs er Birgir Sigurðsson skipulagsstjóri. 

Deiliskipulagið er lagt fram með fyrirvara um niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda 
sem ekki hafa verið metnar m.t.t. mats á umhverfisháhrifum. 

Vegna deiliskipulagsbreytinganna verða þær framkvæmdir sem ekki hafa hlotið umfjöllun 
Skipulagsstofnunar teknar til slíkrar meðferðar í heild sinni áður en framkvæmdaleyfi er gefið fyrir 
hverja framkvæmd. 
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3 Forsendur  -  núverandi aðstæður 

3.1 Mörk skipulagssvæðisins og stærð 

Skipulagssvæðið er í landi Kópavogs og afmarkast það í norðri af fyrrverandi sveitarfélagsmörkum 
Kópavogs og Reykjavíkur, í austri af sveitarfélagsmörkum Kópavogs og Sveitarfélagsins Ölfuss, í suðri 
af sveitarfélagsmörkum Kópavogs og Garðabæjar og í vestri nær afmörkunin út fyrir Bláfjallaveg (nr. 
417) sem liggur að skíðasvæðinu. 

Stærð skipulagssvæðisins er um 390 ha að flatarmáli og er það í um 420 – 700 metra hæð yfir sjávarmáli. 

3.2 Staðhættir 

3.2.1 Byggingar 

Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins rekur einn skála í Bláfjöllum, Bláfjallaskáli (byggður 1982) en 
Borgarskáli hefur verið fjarlægður. Þá eru vélaskemmur á svæðinu auk lítilla húsa við hverja lyftu sem 
hýsa stjórnbúnað þeirra. 

Sex íþróttafélög eru með aðstöðu fyrir skíðadeildir sínar í Bláfjöllum. Öll eiga þau og reka skíðaskála í 
Bláfjöllum, mjög mismunandi að stærð og gerð, en þeir eru eftirfarandi: 

 Ármannsskáli í Sólskinsbrekku skammt frá Suðurgili, (1989). 

 Skíðaskáli Breiðabliks, (1991). 

 Skíðaskálinn Víkings og ÍR, Hengill. (2009) 

 Skíðaskáli Fram við Eldborgargil, byggður árið 1990. 

 Skáli Skíðagöngufélagsins Ulls (aðflutt sumarhús án snyrtinga). 

Lengi vel var Skátaskálinn Gilitrutt á flata fyrir neðan Drottningargil en hann hefur verið fjarlægður. 
Húsið sem Haukar voru með er í dag nýtt sem lyftuhús. 

 

 

 

Mynd 1 Staðsetning helstu bygginga, rauðir fletir 
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3.2.2 Skíðalyftur og tækjakostur 

Bláfjöll er stærsta skíðasvæði landsins, þar eru 15 skíðalyftur með flutningsgetu upp á u.þ.b. 13.600 
ferðir á klukkustund. 

Bláfjallasvæðið skiptist í þrjú meginsvæði:  

 Nyrst er Eldborgargil, 2 diskalyftur. 

 Miðsvæðis er Kóngsgil en þar eru tvær stólalyftur, þrjár diskalyftur og ein kaðallyfta. =6 lyftur 

 Syðst er svo Sólskinsbrekka og Suðurgil. Í og norður af Sólskinsbrekku eru fimm diskalyftur, 
ein kaðallyfta og í Suðurgili er stólalyfta. =7 lyftur 

Upplýsingar um núverandi lyftukost má sjá í töflu hér að neðan. 

 

  Lengd í metrum Fallhæð í 
metrum 

Lilli klifurmús (Borgarlyfta) 230 74 

Drottningin (Stólalyfta Kóngsgili) 700 220 

Kóngurinn (Nýja stólalyftan) 762 223 

Amma mús (Byrjendalyfta við Bláfjallaskála) 200 21 

Hérastubbur (Byrjendalyfta við Bláfjallaskála) 200 21 

Patti broddgöltur (Logafold), kaðallyfta 100 10 

Amma dreki (Byrjendalyfta í Sólskinsbrekku) 213 35 

Jón Oddur (Ármannslyfta 1) 389 105 

Jón Bjarni (Ármannslyfta 2) 389 105 

Gosinn (Stólalyfta í Suðurgili) 673 146 

Bangsadrengur (kaðallyfta) 160 18 

Mikki refur 552 91 

Kormákur 280 48 

Kolbeinn kafteinn (Framlyfta) 458 163 

Vandráður (Beygjulyfta) 725 152 

Töfrateppi   

3.2.3 Samgöngur 

Helstu leiðir að skíðasvæðinu eru úr tveimur áttum, annars vegar frá Suðurlandsvegi og hins vegar frá 
Krísuvíkurvegi. Bláfjallavegur (nr. 417) liggur frá Suðurlandsvegi (nr. 1) við Sandskeið og að 
Krísuvíkurvegi (nr. 407). Vegkaflinn frá Bláfjallavegi og upp að skíðasvæðinu heitir Bláfjallaleið (nr. 
407). Lagt hefur verið bundið slitlag á Bláfjallaleið og Bláfjallaveg frá Sandskeiði að skíðasvæðinu en 
kaflinn er um 12 km og er hann um 7 metra breiður. Afleggjari frá Bláfjallaleið liggur að Eldborgargili 
og er hann um 700 metrar. Lagt hefur verið bundið slitlag á vegkaflann og er hann um 6 metra breiður. 

3.2.4 Aðsókn 

Aðsóknin er mjög breytileg á milli ára og fer mikið eftir árferði. Undanfarin 17 ár hefur aðsókn verið 
eftirfarandi: 
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Veturinn:  Fjöldi  Opnunardagar  Meðalfjöldi/opnunardag 

2000‐2001  26.710  33  809 

2001‐2002  22.764  26  876 

2002‐2003  35.100  40  878 

2003‐2004  21.277  25  851 

2004‐2005  33.000  56  589 

2005‐2006  25.349  29  874 

2006‐2007  27.448  29  946 

2007‐2008  59.131  67  883 

2008‐2009  84.599  56  1511 

2009‐2010  10.000  5  2000 

2010‐2011  46.000  63  730 

2011‐2012  57.942  78  743 

2012‐2013  73.125  72  1016 

2013‐2014  58.367  74  789 

2014‐2015  67.104  69  973 

2015‐2016  83.900  88  944 

2016‐2017  61.678  62  995 

Meðaltal öll árin  46676  51  965 

 

Aðsókn er mjög misjöfn á milli daga á hverjum vetri fyrir sig. Á góðum dögum eru um 3-4000 manns 
á svæðinu og eru þá ennþá laus bílastæði. Áætlað er að um 5000 manns geti mætt á svæðið án vandræða. 
Veturinn (2008-2009) fór aðsókn í um 5000 manns einn dag og gekk það mjög vel. Það koma þó 
einstakir dagar þar sem aðsókn er meiri. Veturinn 2007-2008 kom einn dagur með óvenju mikla aðsókn 
þar sem gestir voru um 10.000 manns. Þar sem þessi aðsóknarfjöldi var mjög óvæntur voru menn of 
seinir að byrja að stjórna umferðinni og myndaðist umferðar öngþveiti og skortur á bílastæðum en 
fráveitukerfi og önnur þjónusta stóðst álagið. 

3.2.5 Gróðurfar 

Samkvæmt gróðurkorti er landsvæðið í Bláfjöllum tiltölulega lítt gróið, mikið er um lítt- eða ógróið land 
(<10% gróðurþekja) og á gróna landinu er gróðurþekjan meira og minna ósamfelld. Flatlendið sem að 
mestu er þakið nútímahraunum er betur gróið en fjalllendið. 

Einkennandi gróðursamfélög á svæðinu eru mosagróðurfélög oftast með talsverðri þekju af smárunnum 
og grösum. Þó svæðið sé mjög úrkomusamt finnst þar ekkert votlendi nógu stórt til að verða sýnt á korti 
í mælikvarða 1:25.000. Litlir votlendisblettir gætu verið til staðar á kortlagða svæðinu, en verndargildi 
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þeirra telst lítið. Gróðurfélögin sem koma fyrir á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði eru öll algeng í næsta 
nágrenni og á landsvísu. 

Við núverandi mannvirki á skíðasvæðinu er flatarmál mótaðra og raskaðra svæða talsvert. Einkennandi 
fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum sem og önnur skíðasvæði er raskað land í nágrenni við lyftur og önnur 
mannvirki. Þau eru að jafnaði áberandi í landslaginu falla lítt að því einkum þegar snjór liggur ekki yfir 
landi. Uppgræðsla er erfið þar sem land liggur hátt yfir sjó, auk þess sem jarðvegur heldur litlum raka. 
Notkun áburðar og sáninga á grasi hentar illa, því við það sker framkvæmdin (raskið) sig enn meir úr 
umhverfinu. Því er afar mikilvægt að mati Náttúrufræðistofnunar Íslands að sérstaklega verði vandað til 
vinnu við landmótun á skipulagssvæðinu þannig að framkvæmdir falli eins vel og kostur er að 
landslaginu. Að sjálfsögðu ber við framkvæmdir að forðast eins og hægt er að skerða þann litla gróður 
sem fyrir er á skipulagssvæðinu. Ekki er ráðgert að raska gróðurfari á flatlendinu eða nútímahrauni. 

Vakin er athygli á að tegundafjölbreytni háplantna hefur ekki verið könnuð á svæðinu og því er ekki 
hægt að taka tillit til sjaldgæfra tegunda og tegunda á válista. Hins vegar má segja að miðað við 
gróðurfélögin sem finnast á svæðinu er ólíklegt að tegundafjölbreytni plantna sé mikil. Það segir samt 
ekki til um hvort sjaldgæfar tegundir gætu fundist á framkvæmdasvæðinu. 

3.2.6 Jarðfræði og jarðmyndanir 

Helstu jarðminjar á svæði sem afmarkast af Heiðinni hárri, Eldborg og Bláfjöllum eru móbergshryggir, 
brot, hraun og gígar. Hvorki jarðhiti né lindir eru þekktar á svæðinu, enda er svæðið mjög gropið og því 
hripar úrkoma niður í berggrunninn. Svæðið er í austurjaðri sprungureinar sem kennd er við 
Brennisteinsfjöll og hefur gosið á henni nokkrum sinnum eftir landnám. Næstu sögulegu eldstöðvar eru 
Eldborgir í Eldborgarhrauni, þaðan sem Kristnitökuhraun er talið hafa komið árið 1000. Tvær 
nútímadyngjur (Strompar og Heiðin há) eru í næsta nágrenni framkvæmdasvæðisins en verða ekki fyrir 
miklum áhrifum. Þessar dyngjur eru sérstakar vegna margra gosopa.  

Móbergshryggir einkenna skíðasvæðin og eru þeir af algengri gerð, og eins uppbyggðir og framhald 
þeirra til norðurs. Einn gígur er við enda nýju stólalyftunnar í Kóngsgili. Fyrirhugaður toppskáli er 
áætlaður við þennan sama gíg og skíðalyftan liggur við. Fleiri slíkir gígar og betur varðveittir eru norðar 
í fjöllunum.  

Gígar eru verndaðir skv. lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, 61. grein, en gígar njóta sérstakrar verndar 
og “Forðast ber að raska vistkerfum og jarðminjum sem taldar eru upp í 1. og 2. mgr. nema brýna 
nauðsyn beri til”. 

Núverandi upplýst göngubraut til suðurs liggur um austurhlíðar nútímadyngju sem nefnd hefur verið 
Strompar, en þar eru margir gígar á litlu svæði. Frá dyngjunni rennur hraun til vesturs og norðurs og eru 
í því fallegir hraunhellar. Göngubrautin hefur ekki áhrif á hraunhellana, en liggur um ung helluhraun 
austan gígsins og til suðurs. Áhrif eru aðallega sjónræn. Náttúrufræðistofnun Íslands athugaði jarðfræði 
þess svæðis sem núverandi göngubraut liggur um og mat möguleg áhrif þess ef öll brautin yrði varanlega 
merkt eða rudd. Hinsvegar ná fyrirhugaðar framkvæmdir eingöngu til lagfæringu á lýsingu á fyrstu 2,5 
km brautarinnar og því á umfjöllun stofnunarinnar um aðra verkþætti ekki við í þessari skipulagsáætlun. 

Hraun eru vernduð skv. lögum um náttúruvernd nr. 60/2013, 61. grein og “Forðast ber að raska 
vistkerfum og jarðminjum sem taldar eru upp í 1. og 2. mgr. nema brýna nauðsyn beri til”. Fyrirhugaðar 
göngubrautir myndu skaða hraun á svæðinu ef þær verða lagðar eins og þær sem fyrir eru, en þar hafa 
ljósastaurar verið lagðir meðfram núverandi brautum og þeir skorðaðir niður í hraun. Hraunin eru slétt 
helluhraun og viðkvæm fyrir raski, en um leið kjörin fyrir gönguskíðabrautir. Ef unnt er að reisa staura 
á hraunum án þess að skemma þau, er aðallega um að ræða sjónræn áhrif af þeim. Ef ekki verður fjölgað 
ljósastaurum með raflínum verða áhrif mun minni og ættu að vera hverfandi ef þess er gætt að leggja 
ekki göngubraut og nærri gígum hárrar eða fara um viðkvæm svæði. 



 

 

   12 

3.3 Verndarsvæði 

3.3.1 Friðlýstur fólkvangur 

Samkvæmt auglýsingu um fólkvang í Bláfjöllum nr. 173/1985 er núverandi skíðasvæði og fyrirhugaðar 
framkvæmdir innan fólkvangsins. Mörk hans eru 1) úr kolli Vífilfells 2) í Hákoll 3) í Kerlingarhnjúk 4) 
í (Litla) Kóngsfell 5) í Bollann við Grindarskörð 6) í horn Heiðmerkurgirðingar við Kolhól 7) með 
Heiðmerkurgirðingu í punkt, þar sem hún sker línu milli Stríps og Stóra Kóngsfells 8) Sandfell, norð-
vestur af Rjúpnadölum, í koll Vífilsfells. 

Um fólkvanginn gilda eftirfarandi reglur: 

 Fótgangandi fólki er heimil för um allt svæðið, og óheimilt er að reisa þar girðingar eða annars 
konar tálmanir, á þann veg að umferð fólks torveldist.  

 Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask nema leyfi Umhverfisstofnunar komi til.  

 Stefnt skal að því, að svæðið skuli skipulagt til skíðaiðkana eftir því, sem efni þykja til, en hvers 
konar mannvirkjagerð er háð samþykki Umhverfisstofnunar.  

 Stjórn fólksvangsins er heimilt að takmarka eða banna umferð vélknúinna farartækja innan 
marka fólkvangsins. 

Deiliskipulagsáætlun er í fullu samræmi við auglýsingu um fólkvang og þær reglur sem eru í gildi fyrir 
hann. Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins munu leita samþykkis Umhverfisstofnunar fyrir þeim 
mannvirkjum sem kunna að verða reist innan fólkvangsins. 

3.3.2 Náttúruminjar 

Skipulagssvæðið er innan friðlýsts fólkvangs en að öðru leyti eru engar friðlýstar náttúruminjar innan 
skipulagssvæðisins. 

3.3.3 Vatnsvernd 

Skipulagssvæðið er háð vatnsvernd skv. samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma 
Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 
Hafnarfjarðarkaupstaðar nr. 555, 19. júní 2015.  

Samkvæmt uppdrætti af vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu, er framkvæmdasvæðið skilgreint sem 
fjarsvæði. 
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Mynd 2 Hluti af uppdrætti af vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu, Bláfjöll í rauða hringnum. 

Í samþykkt nr. 555/2015 kemur meðal annars eftirfarandi fram vegna fjarsvæða: 

Fjarsvæði tekur við af grannsvæði og nær frá mörkum grannsvæðis allt til enda aðrennslissvæðis 
vatnsbóls við grunnvatnsskil. Undantekning eru mörk verndarsvæðisins til austurs í átt að Hellisheiði 
þar sem skilgreint fjarsvæði nær aðeins að ytri mörkum höfuðborgarsvæðisins og Sveitafélagsins Ölfuss. 
Grunnvatnsskil liggja þar töluvert lengra til austurs.  

Í 39. gr. um fjarsvæði stendur: Fjarsvæði er aðalákomusvæði fyrir þá grunnvatnsstrauma sem liggja að 
núverandi vatnsbólum og framtíðarvatnsbólum. Öll landnot verða að falla að forsendum vatnsverndar. 

Í 40 gr. um vegi og samgöngur innan fjarsvæða stendur: Við hönnun og uppbyggingu nýrri og eldri vega 
á fjarsvæðum skal umferðaröryggi og mengunarvarnir lagt til grundvallar. Þar sem hætta er á útafakstri 
og á veghlutum þar sem grunnvatnsrennsli er til vatnsbóla skal tryggja fullnægjandi mótvægisaðgerðir. 

Í 44. gr. um starfsemi, ræktunarstörf og framkvæmdir innan fjarsvæða stendur: Allar framkvæmdir og 
mannvirkjagerð á fjarsvæðum skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir. Rekstraraðili áformaðrar 
framkvæmdar verður að sýna fram á að starfseminni verði ekki fundinn annar staður vegna eðlis hennar 
eða að framkvæmdin styðji við þá starfsemi sem fyrir er á svæðinu og að engin hætta sé á mengun 
grunnvatns vegna framkvæmdar eða reksturs. Mannvirkjagerð vegna slíkrar starfsemi þarf starfsleyfi 
heilbrigðisnefndar áður en framkvæmdir hefjast. 

Vatn fyrir skíðasvæðið kemur úr borholu um 250 m norðaustan við skipulagssvæðið, í landi 
Reykjavíkur. Deiliskipulag hefur ekki verið unnið fyrir þá borholu og verndarsvæði ekki staðfest. 
Tillögu að verndarsvæðum má sjá í viðauka 2 í umhverfisskýrslunni. Samkvæmt tillögunni er 
skipulagssvæðið ekki innan grannsvæðis borholunnar. 

Öll starfsemi á skíðasvæðinu hefur tilskilin starfsleyfi. 
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3.3.3.1 Áhættumat gagnvart vatnsvernd - 2017 

Mannvit endurgerði áhættumat gagnvart vatnsvernd Uppbygging aðstöðu við Þríhnúkagíg og Bláfjöll, 
desember 2017.  

Helstu niðurstöður endurgerðs áhættumats sem snúa að skíðasvæðinu í Bláfjöllum eru: 

Aukin umferð á svæðinu eykur líkur á minni mengunaróhöppum, viðlíka þeim sem átt hafa sér stað í 
nokkur skipti.  

Bent er á að þörf er á mótvægisaðgerðum á hættulegustu vegköflum í dag, óháð fyrirhuguðum 
framkvæmdaáformum. 

Svæðið við bílastæði skíðasvæðisins í Bláfjöllum eru á vatnaskilum, sem þýðir að hugsanleg mengun 
sem yrði á þessum svæðum færi ekki endilega til vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins heldur til suðurs. Þetta 
er þó háð ákveðinni óvissu um legu grunnvatnsvatnaskila á því svæði. 

Snjóframleiðslan sem slík er ekki mengunarvaldur. Tilgangur snjóframleiðslu er eingöngu að tryggja 
lágmarksopnun í snjóléttum árum. Umferð verður því eins og hún er í meðalári en yfir lengri tímabil má 
þó búast við að umferð aukist eitthvað þar sem lélegu árin detta út úr meðaltalinu. Niðurstaðan er því að 
snjóframleiðsla í Bláfjöllum auki lítillega hættuna á mengunarslysum vegna aukinnar umferðar. Með 
mótvægisaðgerðum, einkum vegabótum megi þó minnka þessa hættu þannig að væntanleg olíuslys verði 
jafnmörg eða færri en í dag. 

Við fyrirhugaðar framkvæmdir verður fylgt eftir þeim takmörkunum og skilyrðum um umferð 
vinnutækja innan vatnsverndarsvæðisins á framkvæmdatíma sem sett verða af heilbrigðisnefnd. Kröfur 
til verktaka verða settar í útboðsgögn í samræmi við reglugerðir, samþykkt um vatnsverndarsvæðið, 
öryggisreglur fyrir verktaka og kröfur heilbrigðisnefndar. Með markvissum aðgerðum er hægt að draga 
úr áhættu við framkvæmdir og rekstur á svæðinu. 

3.3.3.2 Áhættumat gagnvart vatnsvernd - 2011 

Mannvit gerði áhættumat 2011 sem fólst í útreikningum á líkum á ýmsum mengunarslysum á 
Bláfjallavegi og á skíðasvæðinu Bláfjöllum. 

Helstu niðurstöður áhættumats frá árinu 2011 voru eftirfarandi: 

 Mengunarútreikningar sýna fram á að 6000 l olíuslys, sem er hámarksmagn þeirrar olíu sem 
flutt er á svæðið og þar er jafnframt geymd, hefur ekki mengandi áhrif á vatnstökusvæðin á 
höfuðborgarsvæðinu. Öll minni háttar slys rúmast einnig innan þessara útreikninga. Aukin 
umsvif á skíðasvæðinu kalla því á tíðari flutninga til að viðhalda sama hámarksmagni í hverri 
ferð. Hér skal tekið fram að við heildarendurskoðun vatnsverndar var aðferðarfræði við 
líkanreikninganna frá 2011 hafnað og síðar stuðst við breytta aðferðafræði. 

 Ótti við mengun gæti mögulega réttlætt að settar yrðu takmarkanir á umferð um svæðið eða að 
krafist yrði mótvægisaðgerða. 

 Nauðsynlegt er að huga að leka af völdum bíla á bílastæðum sem áhættuþætti. Ef þessi áhætta 
þykir vera óásættanleg og hlutaðeigandi aðilar vilja koma í veg fyrir hana gætu 
mótvægisaðgerðir m.a. falist í að leggja bundið slitlag á bílastæði við Bláfjallaskála með 
viðeigandi olíuskiljum. 

 Núverandi frágangur rotþróa og annarra þátta sem snúa að fráveitu skíðasvæðanna er ekki 
áhættuþáttur í sjálfu sér sé núverandi verklagi fylgt. Bent er á til skoðunar hvort koma eigi á 
sama verklagi við flutning á seyru af svæðinu líkt og gert er við olíuflutning inn á svæðið. 

3.3.3.3 Niðurstaða starfshóps Kópavogsbæjar – febrúar 2018 

Í lok greinargerðar starfshóps Kópavogsbæjar kemur eftirfarandi fram: 

Byggt á framlögðum gögnum sem starfshópurinn hefur haft til skoðunar og tilgreind eru í þessari 
greinargerð og greiningar á þeim við úrlausn viðfangsefnisins, er það niðurstaða hópsins að 
ásættanlegt sé að vera með starfsemi í Bláfjöllum og við Þríhnúkagíg hvað varðar vatnsvernd, enda 
verði sú starfsemi í hvívetna byggð á þeim mótvægisaðgerðum sem getið er í uppfærðu áhættumati 
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(Mannvit 2017) og þessari greinargerð. Þær mótvægisaðgerðir eru nauðsynlegar forsendur þess að 
starfsemi ógni ekki núverandi stöðu vatnsverndar höfuðborgarsvæðisisns og draga þannig verulega úr 
líkum á að grunnvatn mengist og að vatnsbólum höfuðborgarsvæðisins stafi hætta af þeirri mengun. 
Mótvægisaðgerirnar fela m.a. í sér eftirfarandi aðgerðir: 

 Gæta fyllstu öryggisviðmiða við uppbyggingu vega og stýringu umferðar. Lagt er til að gerð 
verði aðgerðaráætlun um úrbætur vegsamgangna á Bláfjallavegi og Bláfjallaleið, þ.e. 
aðkomuleiðum Þríhnúkagígs og skíðasvæðisins í Bláfjöllum, til þess að draga úr líkum á slysum 
og þar með mengunarhættu. 

 Skilgreina framtíðarvatnsból svæðisins við Þríhnúkagíg og skíðasvæðið í Bláfjöllum og 
vatnsvernd þeirra. 

 Takmarka átroðning á ákveðnum svæðum og samnýta bílastæði og eins og kostur er núverandi 
aðstöðu við skíðasvæðin. 

 Nýta áhættuminnkandi aðgerðir við útfærslu á mannvirkjum, til þess að koma í veg fyrir eða 
draga verulega úr líkum á jarðvegsmengun. 

 Fylgja eftir tillögum að vöktun í kafla 4.3. í uppfærðu áhættumati (Mannvit, 2017) um 
viðbragðsáætlanir, mótvægisaðgerðir og vöktun. 

 Fylgja eftir ofangreindum tillögum að vöktun í kafla 5.3 í þessari greinargerð. 
Framkvæmdaráætlun um vöktun verði unnin og henni fylgt. 

Að þessum forsendum gefnum telur starfshópurinn að horft verði til sviðsmyndar A (snjóframleiðsla) 
fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum… þá leggur starfshópurinn tl að bundið verði í endurskoðuðu 
deiliskipulagi og í starfsleyfi fyrir snjóframleiðslu að engin íblöndunarefni verði nokkurn tíma notuð við 
snjóframleiðslu. 

3.4 Skipulagsleg staða 

Þó Bláfjallafólkvangur nái til nokkurra sveitarfélaga, þá er skíðasvæðið allt innan sveitarfélagsmarka 
Kópavogs og tilheyrir honum stjórnsýslulega.  

Í aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er deiliskipulagssvæðið skilgreint sem íþróttasvæði (ÍÞ-10), og 
fjarsvæði m.t.t. vatnsverndar vegna neysluvatnstöku. Vatnsvernd krefst þess að takmarkanir gilda um 
umferð véla á svæðinu og geymslu eldsneytis.  

Í kafla 3.2.6 um afþreyingar- og ferðamannasvæði kemur fram að: 

Ráðast þarf í endurbætur á Bláfjallavegi og Bláfjalleið til að auka umferðaröryggi og draga úr hættu á 
mengun vatns, ef óhöpp verða. Framkvæmdir eru á ábyrgð Vegagerðarinnar. Þessi aðgerð er óháð 
hugmyndum um Þríhnúkagíg. 

Í kafla 4.1.1. Óbyggð svæði 

Í Bláfjallafólkvangi er skíðasvæðið í Bláfjöllum. Allar framkvæmdir innan Bláfjallafólkvangs eru háðar 
samþykki heilbrigðiseftirlits vegna vatnsverndar Kópavogsbæjar og Umhverfisstofnunar. 

Í kafla 6.2. um íþróttamál kemur fram um Bláfjöll: 

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins er í Bláfjöllum og er rekið sameiginlega af sveitarfélögunum sem 
aðild eiga að Bláfjallafólkvangi. Þar er Skíðamiðstöð Kópavogs, Breiðablik. Skíðasvæði 
höfuðborgarsvæðisins er með aðstöðu fyrir gönguskíða-, svig- og snjóbrettaíþróttir. Stærð 390 ha. 

Aðalskipulag Garðabæjar 2004-2016 

Samkvæmt sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags Garðabæjar 2004-2016 er aðliggjandi svæði sýnt sem 
náttúruverndarsvæði (Bláfjallafólkvangur) og vatnsverndarsvæði, fjarsvæði, en skipulagi er frestað að 
öðru leyti. Í greinargerðinni kemur fram að skíðasvæðið sé innan Bláfjallafólkvangs. 

Aðalskipulag Ölfus 2010-2022 
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Samkvæmt sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags Ölfus er aðliggjandi svæði  skilgreint sem opið óbyggt 
svæði. Samkvæmt grein 4.13.1 Skipulagsreglugerðar nr. 400/1998 m.s.br. eru óbyggð svæði: “opin 
svæði til almennrar útiveru eða takmarkaðrar umferðar fólks og þar sem ekki er gert ráð fyrir 
mannvirkjagerð,…”.  Svæðið er friðlýst samkvæmt náttúruverndarlögum nr 44/1997 og einnig fellur 
það undir vatnsverndarsvæði III, fjarsvæði. Samkvæmt greinagerð aðalskipulagsins er svæðið friðlýst 
sem fólkvangur (Bláfjallafólkvangur). 

Í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 er deiliskipulagssvæðið skilgreint sem fjarsvæði 
vatnsverndar og skíðasvæði 

Í kafla 4.4. um markmið kemur fram að: Huga þarf að mengunarvörnum við hönnun og endurgerð vega 
innan vatnsverndarsvæða til að draga úr líkum á olíumengun vegna umferðar. Einnig þarf að grípa til 
viðeigandi mótvægisaðgerða þar sem hætta er á útafakstri. Einnig kemur fram í kafla 4.4.11. 
Vegagerðin vinni í samvinnu við sveitarfélögin að mótvægisaðgerðum og reglubundinni vöktun á 
mengun frá vegum innan vatnsverndarsvæða. Sérstaka áherslu þarf að leggja á mótvægisaðgerðir á 
Suðurlandsvegi og Bláfjallavegi. 

Í fylgiriti svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins nr. 8 um náttúru og útivist er deiliskipulagssvæðið sýnt 
sem skíðasvæði á skýringarmynd nr 20. 

Deiliskipulagið er í samræmi við báðar skipulagsáætlanirnar. 

3.5 Mat á umhverfisáhrifum 

Fyrirhugaðar framkvæmdir í Bláfjöllum eru tilkynningarskyldar til ákvörðunar um matsskyldu 
samkvæmt 6. gr. og lið 12.01 í 1. viðauka í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

Skíðasvæði Höfuðborgarsvæðisins létu vinna skýrslu um framkvæmdir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum á 
tímabilinu 2003-2007 vegna tilkynningar framkvæmda vegna matsskyldu.  

Þann 22. október 2003 úrskurðaði Skipulagsstofnun að fyrirhugaðar framkvæmdir á skíðasvæðinu í 
Bláfjöllum, skv. framkvæmdaáætlun 2003-2007, séu ekki háðar mati á umhverfisáhrifum. Í niðurstöðu 
Skipulagsstofnunar segir m.a. 

“Í samræmi við 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 hefur Skipulagsstofnun farið yfir 
þau gögn sem lögð voru fram af hálfu framkvæmdaraðila við tilkynningu, umsagnir og svör 
framkvæmdaraðila við þeim. Á grundvelli þessara gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að 
fyrirhugaðar framkvæmdir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum, Kópavogi, séu ekki líklegar til að hafa í för með 
sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.” 

Þær framkvæmdir sem gert er ráð fyrir í deiliskipulaginu og ekki hafa hlotið umfjöllun um mat á 
umhverfisáhrifum munu fá slíka meðferð áður en framkvæmdaleyfi er gefið fyrir hverja framkvæmd. 

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir þær framkvæmdir sem hlotið hafa umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum 
og hvaða framkvæmdir ekki. 

Framkvæmdir sem hafa fengið umfjöllun og eru ekki taldar matsskyldar: 

1. Togbraut í Kóngsgili verður flutt suður fyrir hólinn sem hún liggur í. 

2. Landmótun við togbraut á svæði Fram (beygjutogbraut). 

3. Byrjendatogbraut við Eldborgargil. 

4. Ný stólalyfta sett upp í Kóngsgili. Núverandi stólalyfta tekin niður síðar. 

5. Rýmkun svæðis og stækkun núverandi bílastæða við Ármannsskála (Borgarskála). 

6. Núverandi raflýsing skíðagöngubrauta endurbætt. 

7. Uppsetning snjósöfnunargirðinga víðsvegar við lyftur, togbrautir og skíðaleiðir. 

8. Endurbætur núverandi bílastæða og lagning nýrra stæða. 

9. Breikkun vegar frá Bláfjallaskála að Suðurgili. 
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Framkvæmdir sem ekki hafa fengið umfjöllun (uppfært 2018): 

1. Gert er ráð fyrir diskalyftu frá flöt, milli Kóngsgils og Drottningargils, og upp með gilinu 
norðanverðu, við brettasvæðið. Þá er gert ráð fyrir lyftuhúsi við neðri endastöð. 

2. Snjóframleiðsla, borplön, dæluhús, miðlunarlón og lagnir. 

3. Ný Drottning. Gert er ráð fyrir stólalyftu frá flöt, milli Kóngsgils og Drottningargils, og upp á 
topp ásamt tilheyrandi mannvirkjum við endastöðvar. Þessi er aðeins norðar en núverandi 
Drottning sem verður tekin niður. 

4. Gert er ráð fyrir nýrri 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum við Suðurgil, aðeins 
norðar en núverandi Gosi sem verður tekinn niður. 

5. Gert er ráð fyrir nýjum Bláfjallaskála (þjónustuhúsi) norðan við núverandi skála sem verður 
nýttur áfram. 

6. Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi á toppi Bláfjalla. 

7. Gert er ráð fyrir að reisa 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum í Eldborgargili sem 
myndi ná upp á topp skíðasvæðisins. 

8. Svæði fyrir skíðabrekkur stækkað um 2,8 ha til norðurs í norðaustanverðu Eldborgargili. 

9. Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi og stjórnstöð á svæði austan bílastæðis neðan Suðurgils. 

10. Landmótun vegna skíðagönguhrings. 

11. Gert er ráð fyrir að koma megi fyrir allt að tveim nýjum skálum fyrir skíðafélög á svæði norðan 
við skála ÍR/Víkings, Hengil, sem var reistur 2009. 

12. Stækkun núverandi skála og breytingar á og viðbætur við núverandi skíðalyftur á svæðinu. 

 

Fjalla skal samtímis og í einu lagi um þær framkvæmdir á deiliskipulagssvæðinu, sem falla undir lög 
um mat á umhverfisáhrifum og ekki hafa þegar hlotið umfjöllun, sbr. 2. viðauka tl. 12 a og 12 c í 
lögum um mat á umhverfisáhrifum. 
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4 Deiliskipulag 
4.1 Markmið  með skipulaginu: 

Markmið með deiliskipulaginu er eftirfarandi: 

 Að stuðla að heildaryfirbragði mannvirkja á svæðinu. 

 Að gera svæðið í stakk búið til að mæta uppbyggingu og ná upp fyrri aðsókn eftir slaka aðsókn 
undanfarin ár. 

 Að bæta aðstöðu til skíðaiðkunar og almennrar útivistar. 

 Markmið deiliskipulagsbreytingar 2018 er að bæta rekstrargrundvöll skíðasvæðisins með því að 
koma á snjóframleiðslu, endurnýja lyftur og breyta staðsetningu þeirra að einhverju leyti. 

4.2 Framkvæmdir 

Fimm ára áætlun um framkvæmdir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum 2003-2007, sem Skipulagsstofnun hefur 
úrskurðað um að séu ekki háðar mati á umhverfisáhrifum eru eftirfarandi,  skipt niður á tímabil: 
 

Tímabil Framkvæmd Lýsing framkvæmdar 

2003 Núverandi togbraut í Kóngsgili 
verður flutt suður fyrir hólinn sem 
hún liggur í . 

Í nýrri legu togbrautar verður land jafnað og 
einnig krefjast nýjar skíðaleiðir landmótunar. 

2003 Landmótun við togbraut á svæði 
Fram (beygjutogbraut). 

Land í skíðaleiðum verður jafnað. Um er að 
ræða staðbundinn tilflutning á efni til þess að 
grynnka gil og jafna þverhalla skíðaleiða. 

2003 Byrjendatogbraut við 
Eldborgargil. 

Landmótun frá endastöð togbrautar og í átt að 
skíðaskála Fram til þess að greiða fyrir 
skíðaleið. 

2004 Ný stólalyfta sett upp í Kóngsgili. 
Núverandi stólalyfta tekin niður 
síðar. 

Landmótun við endastöð og lagfæring núverandi 
vegarslóða til þess að greiða fyrir umferð 
skíðafólks að Suðurgili. 

2004 Rýmkun svæðis og stækkun 
núverandi bílastæða við 
Ármannsskála (Borgarskála). 

Landmótun og efni tekið úr hól og bílaplan 
stækkað. 

2005 Núverandi raflýsing 
skíðagöngubrauta endurbætt. 

Viðhald raflýsingar og mögulegur tilflutningur.  

2003-2007 Uppsetning snjósöfnunargirðinga 
víðsvegar við lyftur, togbrautir og 
skíðaleiðir. 

Staðsetning og gerð snjósöfnunargirðinga verður 
í stöðugri þróun og endurskoðun. 

2004-2007 Endurbætur núverandi bílastæða 
og lagning nýrra stæða. 

Hækka þarf bílastæði í landinu vegna 
snjósöfnunar, rétta þau af og leggja ný plön. 
Efni verður tekið úr hól neðan Suðurgils. 

2004-2007 Breikkun vegar frá Bláfjallaskála 
að Suðurgili. 

Umræddan vegarkafla þarf að breikka þar sem 
illmögulegt er að mætast. Efni verður skafið úr 
hól. 

 

Tólf ára áætlun um framkvæmdir á skíðasvæðinu í Bláfjöllum 2018-2030, ekki hefur verið úrskurðað 
hvort þær séu háðar mati á umhverfisáhrifum eða ekki. 
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Tímabil Framkvæmd Lýsing framkvæmdar 
2018 Lyfta við brettasvæði Í nýrri legu togbrautar verður land jafnað og 

einnig krefjast nýjar skíðaleiðir landmótunar. 
2018 Landmótun vegna 

skíðagönguhrings 
2 km langur hringur á svæði við jaðar 
Strompahrauns. 

2019 Snjóframleiðsla I Borað eftir vatni og útbúið miðlunarlón ásamt 
byggingu dæluhús. Lagnir lagðar í brekkurnar. 

2019-2020 Ný Drottning á nýjum stað Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 
og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

2021-2022 Nýr Gosi á nýjum stað Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 
og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

2025-2026 Nýr Bláfjallaskáli Nýr skáli, sem verður aðal þjónustuhús 
svæðisins, byggður á flöt neðan við núverandi 
skála. 

2027  Snjóframleiðsla II Borað eftir vatni og útbúið miðlunarlón ásamt 
byggingu dæluhús. Lagnir lagðar í brekkurnar. 

2028 Þjónustuhús á toppi Bláfjalla Nýr skáli með veitingasölu 
2029-2030 Stólalyfta Eldborg Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 

og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

- Þjónustuhús í Suðurgili Nýr skáli austan bílastæðis neðan Suðurgils. 
- 2 skálar skíðafélaga Á byggingarreit norðan við ÍR/Víkings skála. 

Fjalla skal samtímis og í einu lagi um þær framkvæmdir á deiliskipulagssvæðinu, sem falla undir lög 
um mat á umhverfisáhrifum og ekki hafa þegar hlotið umfjöllun, sbr. 2. viðauka tl. 12 a og 12 c í 
lögum um mat á umhverfisáhrifum. 

4.3 Skíðasvæði 

Skíðasvæðið í Bláfjöllum er skilgreint innan þeirra akstursvega sem liggja að svæðinu og út fyrir 
Suðurgil og Eldborgargil. Innan þessa svæðis er ekki er gert ráð fyrir nema minniháttar raski á landi og 
yrðu sár grædd upp jafn óðum með sáningu en áburðargjöf er ekki heimil vegna vatnsverndarsjónarmiða 
Halda skal jarðraski í lágmarki við allar framkvæmdir. Sérstaklega afmörkuð svæði innan þessa svæðis 
er skilgreint sem skíðabrekkur og gilda aðrir skilmálar fyrir þau svæði (sjá kafla 4.4).  

4.4 Skíðabrekkur 

Athafnasvæði og skíðabrekkur sem ætlaðar eru fyrir skíðafólk eru skilgreindar sérstaklega eins og sjá 
má á skipulagsuppdrætti. Gert er ráð fyrir að samhliða því að skíðalyftur verði reistar innan svæðisins 
verði skíðabrekkur og svæði umhverfis lyftur mótaðar og unnar með vinnuvélum eftir því sem þörf er 
á. Gera má því ráð fyrir einhverju gróður- og jarðvegsraski við slíkar aðgerðir en þó verða svæði grædd 
upp jafn óðum eins og við á með sáningu, en áburðargjöf er ekki heimil vegna vatnsverndarsjónarmiða. 
Innan svæðisins eru helstu skíðaleiðir raflýstar og heimilt er að reisa frekari raflýsingu í þágu 
skíðaíþróttarinnar. Halda skal jarðraski í lágmarki við allar framkvæmdir. 

4.5 Gönguskíðasvæði 

Svæði sem ætlað er fyrir gönguskíðaiðkendur er vestan og sunnan við Suðurgil. Á þessu svæði er upphaf 
gönguleiða sem liggja svo út úr skipulagssvæðinu og inní önnur sveitarfélög (Garðabæ / 
Bessastaðahrepp og Ölfus). Ekki er gert ráð fyrir nema minniháttar raski á landi á skíðagöngusvæðinu 
og yrðu sár grædd upp jafn óðum með sáningu en áburðargjöf er ekki heimil vegna 
vatnsverndarsjónarmiða. Halda skal jarðraski í lágmarki við allar framkvæmdir. Innan svæðisins eru 
helstu skíðagönguleiðir raflýstar og heimilt er að viðhalda þessari raflýsingu eftir þörfum í þágu 
skíðaíþróttarinnar. Lagfæring lýsingar var getið í framkvæmdaáætlun 2003-2007 fyrir skíðasvæðið í 
Bláfjöllum og var það mat Skipulagsstofnunar að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 
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4.5.1 Gönguhringur 

Leggja á nýja tvöfalda og 10m breiða skíðagönguleið, í um 2 km langan hring, útfrá aðstöðuhúsi fyrir 
skíðagöngufólk. Um 500 m af brautinni liggur yfir jaðar Strompahrauns sem er fremur hólótt. Brautin 
skal látin falla sem best að hólóttu landslaginu og landið undir brautina skal jafnað með aðfluttu efni svo 
að breytingin verði afturkræf með því að fjarlægja efnið. Restin af hringnum liggur á lítt grónum mel 
þar sem þyrfti að hreinsa grjót frá. Mögulegt er að nýta grjótið til að gera lága hleðslu á brautarjaðri til 
snjósöfnunar. Gert er ráð fyrir að gönguleiðin verði raflýst. Ekki hefur verið útfært hvernig staðið verður 
að lýsingunni en það skal gert í samráði við Umhverfisstofnun. Lega brautarinnar á 
skipulagsuppdrættinum er leiðbeinandi. 

4.6 Vega- og samgöngukerfi 

Lagt hefur verið bundið slitlag á Bláfjallaleið og Bláfjallaveg frá Sandskeiði að skíðasvæðinu ásamt 
vegkaflanum að Eldborgargili. Skv. framkvæmdarátætlun fyrir 2003-2007 er gert ráð fyrir að breikka 
vegkaflann frá Bláfjallaskála að Ármannsskála um 1,5 metra og verður efni í breikkun tekið úr hól við 
Ármannsskála. Gert er ráð fyrir að hægt verði að breikka vegslóða sem liggur um fjallið frá Suðurgili 
að Kóngsgili í allt að 5 metra. Ekki skal raska meira svæði en sem nemur endanlegri breidd áðurnefndra 
vega. Skv. niðurstöðu Skipulagsstofnunar á framkvæmdaáætlun 2003-2007 fyrir skíðasvæðið er 
framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

4.7 Bílastæði 

Skv. lauslegu mati eru bílastæði fyrir 700-800 bíla við skíðasvæðið í dag.  

Gert er ráð fyrir að bílastæði við Ármannsskála verði stækkað með því að taka efni úr hól við bílastæðið 
en með því má fjölga stæðum um allt að 200, og gert er ráð fyrir að um 500 bílar komist á stæðið. Efnið 
verður tekið úr þeirri hlið hólsins sem snýr að fjallinu.  

Gert er ráð fyrir að núverandi skíðasvæði við Bláfjallaskála verði stækkað um 2000-2500 m2 ásamt því 
að halli plans verði réttur af. Efni í framkvæmd verður tekið úr hól við Ármannsskála. 

Gert er ráð fyrir að byggja upp nýtt bílastæði við Breiðabliksskála á milli núverandi bílastæða og mynda 
þannig eitt stórt bílastæði. Þá er gert ráð fyrir að bílastæði norðan Breiðabliksskála verði tvöfaldað að 
stærð með lengingu þess til suðurs. Efni í þessar framkvæmdir verður tekið úr hól við Ármannsskála. 

Gert er ráð fyrir að önnur núverandi bílastæði verði hækkuð í landinu og lagfærð. Efni í þær 
framkvæmdir verður tekið úr hól við Ármannsskála. 

Fyrirkomulag nýrra bílastæða er að einhverju leyti breytt í deiliskipulagi samanborið við 
framkvæmdaáætlun skíðasvæðisins 2003-2007, en heildarfjöldi nýrra stæða er þó hinn sami, þ.e. 500 
bílastæði. Niðurstaða Skipulagsstofnunar var sú að fjölgun stæða miðað við framkvæmdaáætlun væri 
ekki háð mati á umhverfisáhrifum.  

4.8 Byggingar og byggingarskilmálar 

4.8.1 Nýr Bláfjallaskáli – þjónustumiðstöð (A1) 

Gert er ráð fyrir nýjum Bláfjallaskála til að bæta aðstöðu fyrir gesti og starfsfólk. Byggingarreitur er 
norðaustan við núverandi Bláfjallaskála, 7.100 m2 að stærð og er heimilt að reisa skála á 1-2 hæðum auk 
kjallara. Flatarmál gólfflatar skal að hámarki vera 3000 m2. Hámarkshæð verði 7,5 metrar yfir aðalgólfi, 
sjá jafnframt skýringarmynd á deiliskipulags-uppdrætti. Staðsetning innan byggingarreits er frjáls. 

4.8.2 Nýir skálar skíðafélaga (A1) 

Gert er ráð fyrir að koma megi fyrir tveim nýjum skálum fyrir skíðafélög norðan við skála ÍR og Víkings: 

Á byggingarreitnum er gert ráð fyrir allt að 3 skíðaskálum og að skíðadeildir geti haft þar aðstöðu sína. 
Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa skála á einni hæð auk lofts. Byggingarreiturinn er 12.000 m2 
en flatarmál gólfflatar hvers skála skal að hámarki vera 750 m2. Hámarksflatarmál gólfflatar allra skála 
innan byggingarreitsins má að hámarki vera 2250 m2. Mænishæð verði að hámarki 7,5 metrar yfir 
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gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd á deiliskipulags-uppdrætti. Staðsetning innan byggingarreits er 
frjáls. 

Ástæða þess að gert er ráð fyrir möguleika á nýjum skálum skíðafélaga á svæðinu er hugsanlegur 
flutningur skíðafélaga frá öðrum skíðasvæðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Framkvæmdirnar hafa ekki verið metnar m.t.t. umhverfisáhrifa og verða ekki heimilaðar nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdirnar séu háðar slíku mati, og ef svo er 
þá að undangengnu slíku mati. 

4.8.3 Þjónustuhús á toppi Bláfjalla (A2) 

Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi uppi á toppi Bláfjalla (fjallstoppurinn er kallaður 702) skammt frá endastöð 
stólalyftu. Innan byggingarreitsins er heimilt að reisa hús á einni hæð auk lofts. Byggingarreiturinn er 
900 m2 en flatarmál gólfflatar skálans skal að hámarki vera 250 m2. Mænishæð verði að hámarki 6 
metrar yfir gólfkóta og er þakform frjálst, sjá jafnframt skýringarmynd á deiliskipulagsuppdrætti. 
Staðsetning innan byggingarreits er frjáls. Vanda skal til hönnunar þessa húss ef til kemur. 

Halda skal jarðraski í lágmarki við framkvæmdir, vegna nálægðar við móbergsgíg þar sem endastöð 
fyrirhugaðar stólalyftu kemur til með að vera staðsett. Byggingarreitur þjónustuhússins er ekki innan 
gígsins né á gígbarminum, og því ætti hvorki gígurinn né gígbarmurinn að raskast við framkvæmdina. 

Framkvæmdin hefur ekki verið metin m.t.t. umhverfisáhrifa og verður ekki heimiluð nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin sé háð slíku mati, og ef svo er þá að 
undangengnu slíku mati. 

4.8.4 Þjónustuhús og stjórnstöð (A3) 

Gert er ráð fyrir þjónustuhúsi og stjórnstöð á svæði austan bílastæðis neðan Suðurgils. Húsið kemur til 
með að nýtast sem stjórnstöð fyrir lyftur í Suðurgili og Sólskinsbrekku en einnig sem aðstaða fyrir 
gönguskíðaiðkendur. Innan byggingareitsins er heimilt að reisa byggingu á einni hæð. 
Byggingareiturinn er 1.550 m2 en flatarmál gólfflatar byggingarinnar skal að hámarki vera 80 m2. 
Mænishæð verði að hámarki 4,5 metrar yfir gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd á 
deiliskipulagsuppdrætti. Staðsetning innan byggingarreits er frjáls. 

Framkvæmdirnar hafa ekki verið metnar m.t.t. umhverfisáhrifa og verða ekki heimilaðar nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdirnar séu háðar slíku mati, og ef svo er 
þá að undangengnu slíku mati. 

4.8.5 Aðstöðuhús fyrir skíðagöngufólk (A3) 

Um 3000 m2 byggingarreitur fyrir aðstöðuhús fyrir skíðagöngufólk er staðsettur sunnan við bílastæði 
við Ármannsskála. Flatarmál gólfflatar byggingarinnar skal að hámarki vera 100 m2. Mænishæð verði 
að hámarki 4,5 metrar yfir gólfkóta, sjá jafnframt skýringarmynd A3 á deiliskipulagsuppdrætti. 
Staðsetning innan byggingarreits er frjáls. Gert er ráð fyrir möguleika á tengingu við kaldavatns- og 
fráveitulögn en tryggja þarf að fráveitukerfið geti borið þá viðbót áður en tengt er inná kerfið. 

Framkvæmdin hefur ekki verið metin m.t.t. umhverfisáhrifa og verður ekki heimiluð nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin sé háð slíku mati, og ef svo er þá að 
undangengnu slíku mati. 

4.8.6 Viðbyggingar við núverandi byggingar (A4) 

Flestar af þeim byggingum sem eru á svæðinu í dag verða þar áfram, en mögulegt er að byggja við þær, 
en þá aðeins þannig að viðbyggingar verði í samræmi við þá byggingu sem fyrir er. Þessar byggingar 
eru: 

 Bláfjallaskáli, stærð byggingareits er um 1500 m2. Flatarmál gólfflatar viðbyggingarinnar skal 
að hámarki vera 700 m2. Viðbyggingin skal vera í samræmi við og ekki fara yfir mænishæð 
núverandi byggingar. 
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 Vélaskemma, stærð byggingarreits er um 1850 m2. Gert er ráð fyrir að skemman geti stækkað 
til beggja enda. Flatarmál gólfflatar viðbyggingarinnar skal að hámarki vera 400 m2. 
Viðbyggingin skal vera í samræmi við og ekki fara yfir mænishæð núverandi byggingar. 

 Skíðaskáli Breiðabliks, stærð byggingareits er um 2500 m2. Flatarmál gólfflatar 
viðbyggingarinnar skal að hámarki vera 700 m2. Viðbyggingin skal vera í samræmi við og ekki 
fara yfir mænishæð núverandi byggingar. 

 Ármannsskálinn, stærð byggingareits er um 1800 m2. Flatarmál gólfflatar viðbyggingarinnar 
skal að hámarki vera 500 m2. Viðbyggingin skal vera í samræmi við og ekki fara yfir mænishæð 
núverandi byggingar. 

 Skíðaskáli Fram, stærð byggingareits er um 2000 m2. Flatarmál gólfflatar viðbyggingarinnar 
skal að hámarki vera 700 m2. Viðbyggingin skal vera í samræmi við og ekki fara yfir mænishæð 
núverandi byggingar. 

 

Framkvæmdirnar hafa ekki verið metnar m.t.t. umhverfisáhrifa og verða ekki heimilaðar nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdirnar séu háðar slíku mati, og ef svo er 
þá að undangengnu slíku mati. 

4.8.7 Dómarahús (A5) 

Gerð var deiliskipulagsbreyting 4.06.2014 vegna færslu á dómarahúsi. Skilmálar eru að heimilt er að 
reisa eina byggingu á tveim hæðum. Flatarmál gólfflatar dómarahússins skal að hámarki vera 120 m2. 
Hámarkshæð byggingar er 7 m og skal þak vera einhalla. Byggingarreiturinn er 200m2, staðsetning 
byggingar innan byggingarreits er frjáls. Sjá nánar viðkomandi deiliskipulagsbreytingu. 

4.8.8 Byggingar sem hverfa af svæðinu 

Skipulagið gerir ráð fyrir að nokkur hús hverfi af svæðinu og að starfsemi sem í þeim er muni vera 
komið fyrir í nýjum byggingum. Þessi hús eru eftirfarandi: 

 Lyftuhús við Framlyftu og Beygjulyftu í Eldborgargili. 

 Skátaskálinn Gilitrutt, þegar verið fjarlægður. 

 Gamli Ármannsskálinn í Kóngsgili. 

 Skíðaskáli Hauka, hefur verið gerður að lyftuhúsi. 

 Spennistöð við efri endastöð byrjendalyftu við Bláfjallaskála. 

 Lyftuhús við Ármannslyftur. 

4.9 Skíðalyftur / skilmálar  

Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir fjórum nýjum byggingarreitum fyrir skíðalyftur en þeir eru 
eftirfarandi: 

 Byggingarreitur frá flöt neðan Kóngsgils upp á fjallsbrún norðan hæsta tinds Bláfjalla (702). 
Innan byggingarreits er heimilt að reisa allt að 6 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum 
við endastöðvar. Efri endastöð stólalyftunnar stendur í móbergsgíg, en  halda skal jarðraski í 
lágmarki við framkvæmdir til að raska gígnum eins lítið og kostur er. 

Skv. niðurstöðu Skipulagsstofnunar á framkvæmdaáætlun 2003-2007 fyrir skíðasvæðið er 
framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

 Byggingarreitur frá flöt milli Drottningargils og Kóngsgild og upp á topp. Innan byggingarreits 
er heimilt að reisa 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum við endastöðvar þ.m.t. 
stólalyftugeymsla. Einnig er heimilt að reisa diskalyftu ásamt lyftuhúsi við neðri endastöð. 
Hámarksflatarmál lyftuhúss er 10 m2 á einni hæð. 
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Framkvæmdin hefur ekki verið metin m.t.t. umhverfisáhrifa og verður ekki heimiluð nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin sé háð slíku mati, og ef svo 
er þá að undangengnu slíku mati. 

 Byggingarreitur frá neðri endastöð Gosa, núverandi stólalyftu í Suðurgili og upp undir topp til 
vesturs. Innan byggingarreits er heimilt að reisa 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum 
við endastöðvar þ.m.t. stólalyftugeymsla. 

 Framkvæmdin hefur ekki verið metin m.t.t. umhverfisáhrifa og verður ekki heimiluð nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin sé háð slíku mati, og ef svo 
er þá að undangengnu slíku mati. 

 Byggingarreitur frá neðri endastöð Framlyftu í Eldborgargili og upp á topp til suðurs. Innan 
byggingarreits er heimilt að reisa 4 sæta stólalyftu ásamt tilheyrandi mannvirkjum við 
endastöðvar þ.m.t. stólalyftugeymsla. 

Framkvæmdin hefur ekki verið metin m.t.t. umhverfisáhrifa og verður ekki heimiluð nema að 
undangenginni úttekt Skipulagsstofnunar á því hvort framkvæmdin sé háð slíku mati, og ef svo 
er þá að undangengnu slíku mati. 

Þar að auki er gert ráð fyrir að heimilt sé að færa til eða byggja nýjar lyftur innan byggingarreita þar sem 
þegar eru skíðalyftur. Það sem helst ber að nefna er eftirfarandi, en aðeins er um viðmiðun að ræða: 

 Gert er ráð fyrir þeim möguleika að taka niður Beygjalyftu í Eldborgargili og setja í stað hennar 
tvær diskalyftur þar sem önnur þjónar Eldborgargilinu en hin nýtist sem tengilyfta yfir í 
Kóngsgil. 

 Gert er ráð fyrir möguleika að reisa diskalyftu fyrir byrjendur við hlið samskonar lyftu við 
Bláfjallaskála. 

 Gert er ráð fyrir möguleika að lengja Borgarlyftuna um allt að 70 metra. 

 Gert er ráð fyrir möguleika að snúa byrjendalyftu (diskalyftu) í Sólskinsbrekku innan 
byggingarreits og staðsetja aðra samskonar lyftu við hlið hennar.  

4.10 Kaldavatnsöflun 

Borhola fyrir svæðið er staðsett norðan skipulagssvæðisins, skammt  austan Bláfjallavegar. Holan er um 
270 m að dýpt og gefur um 1,1 sek/l. Við borholuna er vatnstankur en frá honum er vatnslögn í 
Skíðaskála Fram, Bláfjallaskála, Ármannsskála, Skíðaskála Breiðablik, svæði þar sem Skátaskálinn 
Gilitrutt var, Hengil skála ÍR og Víkings og vélaskemmu en í þessum húsum öllum eru vatnstankar.  

Borholan fullnægir vatnsþörf fyrir svæðið. 

Vatnsverndarsvæði fyrir borholuna hafa ekki verið endanlega skilgreind en tillaga var gerð að 
verndarsvæðum borholunnar og samkvæmt henni er skipulagssvæðið utan grannsvæðis borholunnar. 
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Mynd 3 Staðsetning neysluvatnsborholu 

Girða skal borholuna af til að tryggja verndun hennar. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir girðingu í 
10 metra radíus frá borholunni. 

Vaktáætlun skal gerð, í samráði við heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis, þar sem fylgst 
er með gæðum vatnsins í borholunni vegna mögulegra mengunaráhrifa frá starfseminni á svæðinu. 

4.11 Heitavatnsöflun 

Rafmagn er notað til að hita upp vatn til notkunar í skálum og skemmum á svæðinu. Ekki er fyrirhuguð 
breyting á því fyrirkomulagi. 
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4.12 Snjóframleiðsla / skilmálar 

Gert er ráð fyrir að hefja framleiðslu á snjó sem dreift verður um brekkurnar sbr. skipulagsuppdrátt. 
Áætlað er að kerfið verði sett upp í tveimur áföngum. Fyrri áfangi er á Heimatorfunni og sá síðari á 
svæðinu við Suðurgil. 

Ekki er leyfilegt að nota íblöndunarefni við snjóframleiðsluna. 

4.12.1 Borplön, dæluhús og miðlunarlón 

Fyrir fyrri áfanga er gert ráð fyrir um 5300 m2 borplani sem staðsett er norðan við vélaskemmuna. 
Boraðar verða tvær um 300 metra djúpar holur. Úr borholunum verður vatni dælt í miðlunarlón og þaðan 
veitt inn í dæluhús. Dæluhús verður staðsett á borplaninu. Dæluhúsið er allt að 60m2 að stærð og frá því 
verður vatninu dælt upp í skíðabrekkurnar. Miðlunarlónið er um 4000 m2. Nákvæm staðsetning dæluhús 
og miðlunarlóns er ekki ákveðin en mörk byggingarreits eru þau sömu og mörk borplans. 

Fyrir síðari áfanga er gert ráð fyrir um 3000 m2 borplönum/byggingarreitum við veginn sem liggur að 
Ármannsskála. Þessi staðsetning er þó einungis áætluð staðsetning þar sem engin forkönnun eða hönnun 
hefur átt sér stað fyrir síðari áfangann. 

4.12.1.1 Borsvarf 

Greina þarf borsvarf sem úr holunum kemur og skila jarðlagagreiningu til að auka þekkingu á 
jarðlagaskipan og vatnsleiðni á vatnsverndarsvæðinu. 

4.12.2 Lagnir og snjóbyssur 

Lagnir verða lagðar neðanjarðar og stútar verða á lögnum sem á verða settar snjóbyssur. Þegar 
snjóbyssur eru ekki í notkun eru þær settar í geymslu. Í fyrsta áfanga eru lagnir tæpir 3 km á lengd. Í 
síðari áfanganum er einnig gert ráð fyrir að leggja um 3 km af lögnum við Suðurgil. Skipulagsuppdráttur 
sýnir áætlaða legu lagna. 

4.13 Frárennslismál 

Rotþrær eru við alla skála og skemmur á svæðinu og er frágangur þeirra skv. reglugerðar nr. 798/1999 
um losun skólps, leyfisveitingar og fráveitur. Ástand og stærð rotþróa er fullnægjandi. Gert er ráð fyrir 
að rotþrær verði settar niður innan byggingarreita þeirra skála sem fyrirhugaðir eru á svæðinu. Skulu 
þær vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998 og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og 
skólp. 

Sameiginleg frárennslislögn er frá öllum rotþróm og skiljum en hún er um 1,7 km löng og nær norður 
af skipulagssvæðinu. 

Sand og olíuskiljur eru í skemmu í Kóngsgili og eru þær skv. þar til gerðum reglugerðum. 

Í október 2008 var gert ástandsmat á fráveitukerfi svæðisins (Ferill, 2008) og var unnið samkvæmt þeirri 
áætlun. Gert er ráð fyrir nýrri úttekt fyrir árið 2020. 

Ávalt skal gæta þess á haustin, áður en skíðatímabilið hefst, að fráveitukerfið sé í lagi og geti annað því 
álagi sem áætlað er að verði þann vetur. 

4.14 Sorplosun 

Sorplosun er þannig háttað að leigðir er sorpgámar frá gámaþjónustu og eru þeir staðsettir á svæðinu. 
Þeir er losaður eftir þörfum og sorpinu fargað í móttökustöð SORPU. 

4.15 Sími 

Símasamband á svæðinu er í gegnum örbylgjusamband. Ekki er fyrirhuguð breyting á því fyrirkomulagi. 
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4.16 Rafmagn 

Raflína liggur í lofti inn á skipulagssvæðið og fer hún annarsvegar að Eldborgargili og hinsvegar 
meðfram aðalvegi inn á svæðið. Norðan vegarins, á móts við skíðaskálann Gilitrutt fer línan í jörð og 
liggur þaðan sem jarðstrengur til mannvirkja á svæðinu. Gert er ráð fyrir að jarðstrengur verði lagður að 
þeim mannvirkjum sem reist verða á skipulagssvæðinu. 

Gert er ráð fyrir að háspennulínan verði tekin niður og lögð í jörð. 

4.17 Efnistaka 

Efni í þær framkvæmdir sem fyrirhugaðar eru vegna endurbóta á vegum og bílastæðum verður tekið úr 
hól við Ármannsskála. Áður en farið verður í frekari efnistöku úr áðurnefndum hól þarf að sækja um 
framkvæmdarleyfi skv 13 gr. skipulaglaga .nr. 123/2010. 
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5 Umhverfisskýrsla 
Umhverfisskýsla þessi er gerð vegna breytinga á núgildandi deiliskipulagi fyrir skíðasvæðið í 
Bláfjöllum. Eins og hefur komið fram í greinargerðinni þá er skipulagssvæðið allt innan marka 
Bláfjallafólkvangs og einnig innan marka vatnsverndar, fjarsvæði, skv. samþykkt um verndarsvæði 
vatnsbóla innan lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar, Seltjarnarnesbæjar, 
Kópavogsbæjar, Garðabæjar og Hafnarfjarðarkaupstaðar nr. 555, 19. júní 2015. 

Auk þessa er tekið fram í núgildandi deiliskipulagi frá 2005 að “Fjalla skal samtímis og í einu lagi um 
þær framkvæmdir á deiliskipulagssvæðinu, sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og ekki hafa 
þegar hlotið umfjöllun, sbr. 2. viðauka tl. 12 a og 12 c í lögum um mat á umhverfisáhrifum.” 

Allar framkvæmdir falla því undir lög um umhverfismat áætlana nr 105/2006 

Eftirfarandi er listi yfir áætlaðar framkvæmdir sem ekki hafa fengið umfjöllun samkv 6.gr og lið 12.01 
í 1. viðauka í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum: 

 
Tímabil Framkvæmd Lýsing framkvæmdar 
2018 Lyfta við brettasvæði Í nýrri legu togbrautar verður land jafnað og 

einnig krefjast nýjar skíðaleiðir landmótunar. 
2018 Landmótun vegna 

skíðagönguhrings 
2 km langur hringur á svæði við jaðar 
Strompahrauns. 

2019 Snjóframleiðsla I Borað eftir vatni og útbúið miðlunarlón ásamt 
byggingu dæluhús. Lagnir lagðar í brekkurnar. 

2019-2020 Ný Drottning á nýjum stað Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 
og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

2021-2022 Nýr Gosi á nýjum stað Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 
og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

2025-2026 Nýr Bláfjallaskáli Nýr skáli, sem verður aðal þjónustuhús 
svæðisins, byggður á flöt neðan við núverandi 
skála. 

2027  Snjóframleiðsla II Borað eftir vatni og útbúið miðlunarlón ásamt 
byggingu dæluhús. Lagnir lagðar í brekkurnar. 

2028 Þjónustuhús á toppi Bláfjalla Nýr skáli með veitingasölu 
2029-2030 Stólalyfta Eldborg Í nýrri legu stólalyftunnar verður land jafnað 

og einnig krefjast nýjar skíðaleiðir 
landmótunar. 

- Þjónustuhús í Suðurgili Nýr skáli austan bílastæðis neðan Suðurgils. 
- 2 skálar skíðafélaga Á byggingarreit norðan við ÍR/Víkings skála. 

Yfirlit yfir deiliskipulagssvæðið, grunnástand þess og tengsl við aðrar áætlanir eru í greinargerðinni hér 
að framan. 

 

5.1 Áhrifaþættir áætlunar 

Áhrifaþættir Lýsing Valkostir Umhverfisþáttur 

Varanleg 
göngubraut 

2 km göngubraut með lýsingu. Brautin 
yrði ekki rudd í hraunið heldur fyllt uppí 
með aðfluttu efni sem væri hægt að 
fjarlægja. 

 Göngubraut 
 Göngubraut sleppt 

 

Um 500 m kafli fer 
yfir hraun. 

Þjónustuhús á 
toppi Bláfjalla 

Þjónustuhús skammt frá endastöð 
stólalyftu. Innan byggingarreitsins er 
heimilt að reisa hús á einni hæð auk lofts, 

 Þjónustuhús 
 Þjónustuhúsi sleppt 

Möguleg frekari 
röskun á gíg. 
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en flatarmál gólfflatar skálans skal að 
hámarki vera 250 m2. Mænishæð verði 
að hámarki 6 metrar yfir gólfkóta og er 
þakform frjálst, sjá nánari upplýsingar í 
deiliskipulagi. 

Stækkun 
veitukerfis 

Vegna fjölgunar og stækkunar húsa. 

Stækkunin er háð 
þeim fjölda húsa sem 
ákveðið er að bæta 
við. 

Möguleg aukin hætta 
á grunnvatnsmengun. 

Snjóframleiðsla 

Framleiðsla á snjó sem dreift verður um 
brekkurnar. Fyrir fyrri áfanga er gert ráð 
fyrir um 5300 m2 reit fyrir tvö u.þ.b. 
20x40 m = 800m2 borplön. Boraðar verða 
tvær 300 m djúpar holur. Úr borholunum 
verður vatni dælt í miðlunarlón og þaðan 
veitt inn í dæluhús. Dæluhús verður 
staðsett á borplaninu. Frá dæluhúsi 
verður vatninu dælt upp í 
skíðabrekkurnar. Fyrir síðari áfanga er 
gert ráð fyrir borplani/byggingarreit 
norðan megin við vegin sem liggur að 
Ármannsskála. Þessi staðsetning er þó 
einungis áætluð þar sem engin forkönnun 
eða hönnun hefur átt sér stað fyrir þennan 
áfanga. Lagnir verða lagðar neðanjarðar 
og stútar verða á lögnum sem á verða 
settar snjóbyssur. Þegar snjóbyssur eru 
ekki í notkun eru þær settar í geymslu. Í 
báðum áföngum eru lagnir tæpir 3 km á 
lengd. Skipulagsuppdráttur sýnir áætlaða 
legu lagna. 

 Snjóframleiðsla 
 Snjóframleiðslu 

slept 

Möguleg aukin hætta 
á grunnvatnsmengun 
á framkvæmdarstigi. 

Aðsókn 

Bætt aðstaða gæti kallað á aukinn fjölda 
gesta og þar með aukið álag á svæðið. 
Fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu leiðir 
líklega einnig til aukinnar aðsóknar. 

 Byggja upp svæðið 
á skipulagðan hátt 
með tilliti til 
vatnsverndar. 

 Gera vöktunarplan 
 Meta mögulegan 

hámarksfjölda sem 
koma má á svæðið 
og hafa möguleika 
á að stjórna því. 

Mögulega aukin 
aðsókn veldur auknu 
álagi á svæðið í heild 
sinni. 

5.2 Umhverfisþættir 

Eftirfarandi tafla er yfirlit yfir þá umhverfisþætti sem eru taldir verða fyrir áhrifum framkvæmdanna og 
af hverju. 

Umhverfisþáttur  Metinn  Ekki talin 
þörf á að 
meta 

Skýring 

Náttúruminjar    X 
Engar  aðrar  náttúruminjar  en  Bláfjallafólkvangurinn  sjálfur. 
Aðrir  umhverfisþættir  taka  fyrir  áhrif  framkvæmdanna  á 
fólkvanginn. 
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Jarðmyndanir  X   

Hraun: 

Plön eru um að leggja tvöfalda 10m breiða skíðagönguleið, í um 
2  km  langan  hring,  útfrá  væntanlegu  aðstöðuhúsi  fyrir 
skíðagöngufólk.  Um  500  m  af  brautinni  liggur  yfir  jaðar 
Strompahrauns sem er fremur hólótt. Brautin verður látin falla 
sem best að hólóttu landslaginu og landið undir brautina verður 
jafnað  með  aðfluttu  efni  svo  að  breytingin  verði  afturkræf. 
Restin af hringnum  liggur á  lítt grónum mel þar sem þyrfti að 
hreinsa grjót frá. Lega brautarinnar á skipulagsuppdrættinum er 
leiðbeinandi. Gert er ráð fyrir að göngubrautin verði raflýst. Ekki 
hefur verið útfært hvernig  staðið verður að  lýsingunni en þar 
sem er lýsing í dag hafa staurar verið skorðaðir í hraunið. 

Gígar: 

Fyrirhugað  þjónustuhús  á  toppi  Bláfjalla  er  á  barmi  gígs  sem 
þegar  hefur  verið  raskað  og  gæti  það  ollið  frekari  röskun  á 
gígnum. 

Gróðurfar    X 
Gróðurþekja er lítil á svæðinu og lítið af gróðri sem raskast vegna 
framkvæmdanna.  

Landslag    X 

Fyrirhugaðar framkvæmdir eru að nær öllu leyti innan núverandi 
skíðasvæðis   þar sem gert er ráð fyrir að röskun á  landi verði. 
Aukning  á  sjónmengun  fyrir  utan  skíðasvæðið  sjálft  er  því 
hverfandi. Um 150m af áætlaðri göngubraut fer mögulega inná 
jaðar svæðis sem er skilgreint sem óbyggt svæði en endanleg 
lega er ekki ákveðin. 

Samgöngur  X    Mögulega aukinn umferðaþungi. 

Grunnvatn  X   

Aukið álag á vatnsveitu og fráveitu vegna fjölgunar og stækkun 
skála, vélaskemma og þjónustuhúsa.  

Möguleg  áhrif  vegna  borunar  eftir  grunnvatni  fyrir 
snjóframleiðsluna. 

Útivist    X 
Fyrirhugaðar  framkvæmdir myndu  bæta  aðstöðu  til  útivistar 
fyrir höfuðborgarbúa. 

5.3 Aðferðir og umhverfismat 

Aðferðirnar við matið voru misjafnar eftir því hvaða framkvæmd átti í hlut og eru þær nefndar við hverja 
fyrir sig. 

5.3.1 Viðmið og umhverfisverndarmarkmið 

Eftirfarandi viðmið, auk Svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulags Kópavogs, 
Garðabæjar og Ölfus, liggja til grundvallar matinu á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 

 

Umhverfisþættir  Viðmið  Útskýring 

Náttúruminjar 

 Auglýsing um fólkvang í Bláfjöllum 
Stj.tíð. B, nr. 173/1985 

 Viðhalda þeirri stefnu að svæðið skuli 
skipulagt til skíðaiðkana og útivistar í 
samráði við Umhverfisstofnun. 

 Lög um náttúruvernd nr 60/2013, 
61. gr. 

 Verndun jarðmyndana s.s. hraun. 

 Leyfi Umhverfisstofnunar þarf til 
framkvæmda þar sem hætta er á að spillt 
verði friðuðum náttúruminjum. 
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 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
m.s.br. gr. 6.3 

 Fólkvangar teljast til friðlýstra svæða. 

 Skipulags‐ og byggingarlög 73/1997 
gr. 1 og 9 

 Markmið laga þessara er m.a. að þróun 
landnotkunar sé í samræmi við 
skipulagsáætlanir sem hafi efnahagslegar, 
félagslegar og menningarlegar þarfir 
landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi að 
leiðarljósi, að stuðla að skynsamlegri og 
hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, 
tryggja varðveislu náttúru og 
menningarverðmæta og koma í veg fyrir 
umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra 
þróun að leiðarljósi. 

 Allt land er skipulagsskilt og gerð og 
framkvæmd skipulags þarf að uppfylla 
ákveðnar kröfur. 

 Náttúruminjaskrá    Bláfjallafólkvangur er friðlýstur fólkvangur 
skv. Náttúrverndarlögum og er á 
Náttúruminjaskrá 

 Námur – Efnistaka og frágangur   Leiðbeiningarit þar sem farið er yfir hvernig 
staðið skuli að vali, skipulagningu og 
frágangi námusvæðis. 

Jarðmyndanir 

 Lög um náttúruvernd nr 60/2013, 61. 
gr. 

 Verndun jarðmyndana s.s. hraun. 

 Leyfi Umhverfisstofnunar þarf til 
framkvæmda þar sem hætta er á að spillt 
verði friðlýstum náttúruminjum. 

 Auglýsing um fólkvang í Bláfjöllum 
Stj.tíð. B, nr. 173/1985 

 Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask 
nema leyfi Umhverfisstofnunar komi til. 

Gróðurfar 

 Reglugerð um náttúruvernd nr. 
205/1973 11.gr. 

 Ekki eyða eða spilla gróðri að óþörfu. 

 Gróðurkort, teiknað eftir 
gróðurgreiningu RALA frá 1986 og 
1991, Náttúrufræðistofnun Íslands 
2003. 

 Kortið sýnir að lítill gróður er á svæðinu, 
innan við 10% gróðurþekja. 

Náttúrulegt 
landslag 

 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
m.s.br. gr. 3 

 Um náttúruverndarsvæði gilda lög um 
náttúruvernd. 

 Reglugerð um náttúruvernd nr. 
205/1973  11 og 37 gr. 

 Öllum er skylt að sýna varúð í samskiptum 
við náttúru landsins, svo að henni sé ekki 
spillt að óþörfu. 

 Ef hætta er á því, að fyrirhuguð 
mannvirkjagerð eða jarðrask leiði til þess 
m.a. að land breyti verulega um svip er skylt 
að leita álits Umhverfisstofnunar áður en 
framkvæmdir hefjast. 

Samgöngur 

 Skipulagsreglugerð nr. 400/1998 
m.s.br. gr. 5.3.2.3. 

 Almennt um samgöngur í skipulagsmálum. 

 Við deiliskipulag svæða utan þéttbýlis skal 
þess gætt að ekki sé byggt nær stofn‐ og 
tengivegum en 100 m og ekki nær öðrum 
þjóðvegum og almennum vegum en 50 m. 

Grunnvatn 

 Samþykkt um verndarsvæði 
vatnsbóla innan 
lögsagnarumdæma Mosfellsbæjar, 
Reykjavíkurborgar, 
Seltjarnarnesbæjar, 
Kópavogsbæjar, Garðabæjar og 

 Skipulagssvæðið er á verndarsvæði 
vatnsbóla, fjarsvæði. Það sem m.a. þarf að 
hafa í huga er að allur atvinnurekstur og 
starfsemi er háður starfsleyfi 
heilbrigðisnefndar og tryggja þarf að 
grunnvatn mengist ekki. Fullkominna 
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Hafnarfjarðarkaupstaðar nr. 555, 
19. júní 2015. 

mengunarvarna skal gætt. Áburðarnotkun 
er ekki leyfð. 

 Reglugerð nr. 796/1999 gr. 1 (nr. 
533/2001 gr. 13.1 og 913/2003) um 
varnir gegn mengun vatns.  

 Markmiðið er að koma í veg fyrir og draga 
úr mengun vatns og umhverfis þess af 
mannavöldum. 

 Umhverfis hvert vatnsból skal ákvarða 
verndarsvæði sem skiptist í brunnsvæði, 
grannsvæði og fjarsvæði. Bláfjallasvæðið 
fær neysluvatn frá brunni sem er utan 
marka skipulagssvæðisins á svæði 
Reykjavíkur. Í kringum vatnsbólið hefur ekki 
verið skilgreint brunn‐, grann‐ og fjarsvæði. 
Líklegt að þegar það verði gert verði hluti að 
skipulagssvæðinu innan fjarsvæðis þess. 

 Reglugerð nr. 536/2001 um 
neysluvatn 9. gr. 

 Umhverfis hvert vatnsból skal 
heilbrigðisnefnd ákvarða 
vatnsverndarsvæði sem skiptist í 
brunnsvæði, grannsvæði og fjarsvæði, sbr. 
reglugerð um varnir gegn mengun vatns. 

 Reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi 
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í 
för með sér mengun 1. gr. 

 Markmið reglugerðar þessarar er m.a. að 
koma í veg fyrir og draga úr mengun af 
völdum atvinnurekstrar sem getur haft í för 
með sér mengun. 

 Jafnframt er það markmið að tryggja að 
kröfur sem gerðar eru í starfsleyfum til þess 
að draga úr tiltekinni mengun umhverfisins 
valdi ekki aukinni mengun annars staðar í 
umhverfinu. 

 Reglugerð nr. 35/1994 um varnir 
gegn olíumengun frá starfsemi í landi. 

 Olía fyrir starfsemi svæðisins er geymd á 
staðnum. Þar sem um aðrennslissvæði 
vatnsbóla er að ræða fellur 
geymslustaðurinn í flokk A vegna 
mengunarhættu. 

 Ýmsar kröfur vegna meðhöndlunar og 
geymslu olíu sem þarf að uppfylla í samráði 
við heilbrigðiseftirlitið. 

 Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur 
og skólp. 

 Tryggja þarf afkastagetu fráveitukerfisins, í 
samráði við heilbrigðiseftirlitið,  ef fleiri 
tengingar bætast við fráveitukerfið. 

 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 
m.s.br. gr. 5.3.2.15. 

 Staðsetja skal vatnsból, afmarka 
vatnsverndarsvæði og setja skilmála til að 
tryggja að vatnsból mengist ekki. 
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Útivist 

 Auglýsing um fólkvang í 
Bláfjöllum Stj.tíð. B, nr. 173/1985 

 Viðhalda þeirri stefnu að svæðið skuli skipulagt til 
skíðaiðkana og útivistar í samráði við Umhverfisstofnun. 

 Lög um náttúruvernd nr 60/2013 
IV kafli. 

Hér er meðal annars tekið fram að: 

 Almenningur hefur rétt til að ferðast um landið og er skilt 
að ganga vel um og spilla ekki náttúrunni. 

 Sýna skal fulla tillitssemi og fylgja leiðbeiningum 

 Ef mögulegt er að fylgja stígum og vegum skal það gert 

 Mönnum er heimilt, án sérstaks leyfis landeiganda eða 
rétthafa, að fara gangandi, á skíðum, skautum og 
óvélknúnum sleðum eða á annan sambærilegan hátt um 
óræktað land og dveljast þar.  

 Reglugerð um náttúruvernd nr. 
205/1973 11.gr. 

 Öllum er skylt að sýna varúð í samskiptum við náttúru 
landsins, svo að henni sé ekki spillt að óþörfu. 

 

5.3.2 Einkenni og vægi umhverfisáhrifa 

Eftirfarandi lykilhugtök við umfjöllun um einkenni umhverfisáhrifa áætlaðra framkvæmda eru fengin 
úr leiðbeiningum Skipulagsstofnunarinnar um umhverfismat áætlana: 

 Bein og óbein áhrif 

 Jákvæð og neikvæð áhrif 

 Varanleg og tímabundin áhrif 

 Afturkræf og óafturkræf áhrif 

 Samvirk og sammögnuð áhrif 

Eftirfarandi lýsingar eru notaðar til að skilgreina vægi áhrifanna: 

+ Jákvæð áhrif 

0 Engin eða óveruleg áhrif 

- Neikvæð áhrif 

? Óþekkt áhrif 

5.3.3 Umhverfisskýrsla 

5.3.3.1 Jarðmyndanir 

5.3.3.1.1 Hraun – varanlegur 2 km gönguhringur 

Farið var á staðinn og umrætt svæði skoðað með fulltrúum svæðisins ásamt fulltrúum 
Umhverfisstofnunar. 

Um 500m af áætluðum 2 km löngum og 10 m breiðum varanlegum skíðagönguhring liggur yfir jaðar 
Strompahrauns, sem er fremur hólótt á þessu svæði. Hraunjaðarinn er þegar raskaður norðan og austan 
megin við þetta svæði. Áhrif brautarinnar á þessum 500m verða neikvæð á hraunið og frekar neikvæð 
sjónræn áhrif. Hins vegar hefur brautin jákvæð áhrif gagnvart uppbyggingu gönguskíðaíþróttarinnar. Til 
að draga úr neikvæðum áhrifum verður brautin látin falla sem best að hólóttu landslaginu og landið undir 
brautina verður jafnað með aðfluttu efni svo að breytingin verði afturkræf. Gert er ráð fyrir að 
göngubrautin verði raflýst. Ekki hefur verið útfært hvernig staðið verður að lýsingunni en það yrði gert 
í samráði við Umhverfisstofnun.  

Landslagið á svæðinu og tenging við núverandi skíðasvæði bjóða ekki upp á aðra 
staðsetningarmöguleika fyrir varanlegan gönguhring innan skipulagssvæðisins. Aðrir kostir væru því 
aðeins að stytta brautina svo hún færi ekki inná hraunið eða að sleppa því alveg að gera brautina sem 
drægi úr röskun á hrauninu og drægi úr eða útilokaði sjónræn áhrif en hefði neikvæð áhrif á uppbyggingu 
skíðagönguíþróttarinnar á svæðinu. 
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Niðurstaða: Lagning á 2 km löngum varanlegum skíðagönguhring mun hafa óveruleg áhrif á hraun ef 
brautin er látin falla sem best að landslaginu og Umhverfisstofnun höfð í samráði við lausn á lýsingu. 

5.3.3.1.2 Gígur – þjónustuhús á toppi Bláfjalla 

Þessi framkvæmd er ennþá aðeins óútfærð hugmynd og því um huglægt mat að ræða.  

Samkvæmt núgildandi deiliskipulagi er heimilt að reisa hús á einni hæð auk lofts innan 
byggingarreitsins. Byggingarreiturinn er 900 m2 en flatarmál gólfflatar skálans skal að hámarki vera 250 
m2. Mænishæð verði að hámarki 6 metrar yfir gólfkóta og er þakform frjálst, sjá jafnframt 
skýringarmynd á deiliskipulagsuppdrætti. Staðsetning innan byggingarreits er frjáls. Vanda skal til 
hönnunar þessa húss ef til kemur. 

Halda skal jarðraski í lágmarki við framkvæmdir, vegna nálægðar við móbergsgíg þar sem endastöð 
stólalyftu (Kóngurinn) er staðsett. Byggingarreitur þjónustuhússins er ekki innan gígsins né á 
gígbarminum, og því ætti hvorki gígurinn né gígbarmurinn að raskast frekar við framkvæmdina. 

Ekki hefur verið ákveðið hvers konar hús væri um að ræða, stærð, gerð, tenging við fráveitu, nákvæm 
staðsetning o.s.frv. Það er því ekki hægt að meta hvort sjónræn áhrif myndu teljast jákvæð eða neikvæð 
og ólíklegt að menn verði nokkurntímann sammála um hvort væri. Vegna nálægðar við gíginn er einhver 
hætta á að gígurinn raskist frekar við þessa framkvæmd en ef vel er að verkinu staðið ætti að vera hægt 
að komast hjá því. Fleiri gígar eru á svæðinu, sem ekki hefur verið raskað, og því ekki um einstaka 
jarðmyndun að ræða. Ef farið yrði út í framkvæmd yrði hún í samráði við Umhverfisstofnun, 
heilbrigðiseftirlit og aðra umsagnaraðila. 

Hinn valkosturinn væri að sleppa að byggja skálann og væri þá gígurinn í engri hættu vegna 
byggingarframkvæmda. 

Niðurstaða: Þjónustuhús á toppi Bláfjalla mun hafa óveruleg áhrif á gíginn þar sem það ætti að vera 
hægt að byggja húsið án þess að raska gígnum frekar. 

5.3.3.2 Samgöngur 

Það er margt sem getur haft áhrif á það hvort umferð komi til með að aukast og ef hún eykst hversu 
mikið. Þetta mat er huglægt útfrá þeim upplýsingum sem til eru um aðsókn. 

5.3.3.2.1 Aðsókn 

Eins og kom fram hér að framan þá hefur aðsóknin verið á bilinu 21-85 þúsund manns á árunum 2000-
2017. Meðalaðsókn hvern opnunardag hefur verið á bilinu 589-1511, veturinn 2008-2009 og 2015-2016 
skera sig úr með met aðsókn. Hvað veldur aukningunni er erfitt að meta, veturin 2008-2009 gætu verið 
áhrif frá kreppunni, færri sem höfðu efni á að fara erlendis í skíðaferð eða aukinn áhugi almennt. 2015-
2016 var met fjöldi opnunardaga. Hver aðsóknin kemur til með að vera í framtíðinni er erfitt að meta 
þar sem áhrifaþættirnir eru margir, t.d. fjöldi opnunardaga, hversu margir opnunardaganna eru á 
frídögum. Veðrið hefur að sjálfsögðu mikil áhrif, gott veður á mánudegi trekkir ekki að sama fjölda og 
gott veður á frídegi, t.d. um páska. Einnig spilar líka inn í efnahagsástand og tískusveiflur og sjálfsagt 
enn fleiri þættir. 

Með tilkomu snjóframleiðslu má gera ráð fyrir að opnunardögum fjölgi en óvíst hvort hún valdi því að 
heildarfjöldi yfir staka daga verði meiri. Komið hefur fram að svæðið þoli vel 5000 manns yfir daginn 
og sumir telja jafnvel fleiri ef tími gefst til undirbúnings til að stjórna umferðinni. Það er þörf á að gera 
vegina öruggari til að minnka líkur á slysum. Ekki er talin þörf á að bæta við fjölga bílastæðum frekar 
en gert er ráð fyrir í deiliskipulaginu og við hönnun og uppbyggingu þeirra þarf umferðaröryggi og 
mengunarvarnir að vera lagðar til grundvallar. Fleiri opnunardagar hefðu áhrif þar sem það er líklegt að 
heildaraðsókn aukist yfir árið og þar með aukist umferðin í heild einnig yfir árið. Aukin umferð eykur 
líkurnar á því að það verði slys og að olíuleki verði. Sá möguleiki er líka að ef opnunardagar eru fleiri 
að aðsóknin dreifist meira og verður jafnari með færri álagstímum í umferðinni sem gæfi af sér færri 
slys. 

Gerð var skýrsla árið 2000 ”Mat á áhrifum frekari upbyggingar skíða- og útivistarsvæðis í Bláfjöllum 
með tilliti til Vatnsbóla Reykjavíkur” (Línuhönnun febrúar 2000). Í samantekt skýrslunnar er tekið fram 
að ”Stöðug langvarandi og dreifð olíumengun af Bláfjallasvæðinu er aftur á móti alvarlegri hætta en eitt 
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stakt 3800 lítra olíuslys. Full ástæða er þess vegna til þess að fara varlega með olíu á Bláfjallasvæðinu 
og koma í veg fyrir olíuóhöpp með markvissri stjórnun og verklagsreglum”. Niðurstaða skýrslunnar var 
”að ekki er talin ástæða til að leggjast gegn frekari uppbyggingu á Bláfjallasvæðinu svo framarlega sem 
olíumálum er komið þar í réttan farveg.” Síðan þessi skýrsla var gerð hefur verið bætt við olíuskilju á 
verkstæðið fyrir nokkrum árum og fráveita verið endurbætt til samræmis við þær athugasemdir sem 
komu fram í skýrslu Ferils árið 2008. 

Samkvæmt núgildandi deiliskipulagi er gert ráð fyrir um 3000 bílastæðum (um 77.000 m2). Ekki hafa 
öll stæðin enn verið útbúin, en þau eru meðal annars áætluð þar sem núverandi efnistökusvæði er. Á 
góðum dögum koma um 3-4000 manns og eru þá ennþá stæði laus þar sem aðsóknin dreifist yfir daginn. 
Sú aukning á stæðum sem er möguleg samkvæmt núgildandi deiliskipulagi ætti því að nægja þó svo 
fjölgun yrði um nokkur hundruð manns á góðum dögum.  

Til að vega á móti mögulegum neikvæðum áhrifum aukinnar umferðar, þ.e. að slys verða og olía leki 
niður, er brýnt að breikka veginn, minnka flága, setja vegrifflur í kanta, setja vegrið og aðskilja 
akstursstefnur á ákveðnum köflum auk þess að tryggja viðunandi færð vegarins yfir vetrartímann (sjá 
nánar áhættumat Mannvits 2017). Við uppbyggingu þeirra bílastæða sem þegar hafa verið samþykkt, en 
á eftir að útbúa, þarf við hönnun og uppbyggingu þeirra að hafa umferðaröryggi og mengunarvarnir til 
grundvallar. Einnig mætti draga úr aukinni umferð ef fleiri nýttu sér rútuferðir og mætti því hvetja fólk 
til að nýta sér  þann valkost í meira mæli.  

Aukin aðsókn væri jákvæð fyrir rekstur skíðasvæðisins og skíðaíþróttina en neikvæð fyrir 
Bláfjallafólkvang vegna aukinnar hættu á mengun og meira álags á svæðið í heild sinni. 

Sá valmöguleiki að takmarka fjöldann inn á svæðið er tæknilega hægt að leysa þar sem aðeins einn 
vegur er inná svæðið en þetta yrði seint vinsæll valmöguleiki. Það væri einnig spurning hvort það væri 
ekki brot á reglum um Bláfjallafólkvang þar sem tekið er fram að ekki megi torvelda umferð fólks en 
hins vegar má takmarka umferð vélknúinna farartækja. 

Niðurstaða: Aukin aðsókn mun hafa neikvæð áhrif á samgöngur vegna meiri hættu á mengunarslysum 
en mótvægisaðgerðir s.s. bættur vegur og bílastæði eru mögulegar til að draga verulega úr þeirri hættu. 

5.3.3.3 Grunnvatn 

Eftirfarandi þættir eru taldir mögulegir mengunarvaldar á svæðinu.  

5.3.3.3.1 Fráveita 

Ástandsmat var gert á fráveitu svæðisins árið 2008 og hafa úrbætur verið gerðar í samræmi við hana. 
Áætlað er að framkvæma aðra úttekt fyrir árið 2020. 

Stækkun og uppfærsla á fráveitukerfinu yrði gerð í samráði við heilbrigðiseftirlitið þar sem það væri 
tryggt að fráveitan þyldi þá viðbót sem tengja ætti við. 

Stærra fráveitukerfi eykur líkurnar á því að leki eða óhöpp verða. Það skiptir þó miklu máli í hvaða 
ástandi fráveitan er. Til að draga úr neikvæðum áhrifum þarf að vanda til verks við framkvæmdir og 
viðhalda kerfinu vel til að koma í veg fyrir leka eða óhöpp. 

Ef engar frekari viðbætur verða við fráveituna verða áhrif hennar óbreytt. 

Niðurstaða: Stækkun fráveitukerfisins mun hafa óveruleg áhrif á grunnvatnið ef farið er að settum 
reglum og vandað til verka. 

5.3.3.3.2 Snjóframleiðsla 

Mat þetta er unnið útfrá upplýsingum frá framleiðanda og OR.  

Gert er ráð fyrir að hefja framleiðslu á snjó sem dreift verður um brekkurnar sbr. skipulagsuppdrátt. 
Áætlað er að kerfið verði sett upp í  tveim áföngum. Samkvæmt upplýsingum frá OR hefur frumhönnun 
farið fram fyrir fyrsta áfanga. Borholurnar verða hefðbundnar vatnsveituholur og til að draga úr 
neikvæðum áhrifum við alla framkvæmdina er gert ráð fyrir viðeigandi varrúðarráðstöfunum vegna 
vatnsverndarinnar. Lagnir eru úr hefðbundnu vatnsveituefni en með meiri veggþykkt þar sem hærri 
þrýstingur er hafður. Snjórinn er framleiddur með snjóbyssum sem blása/dreifa vatninu út í loftið þar 
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sem það frýs og verður að snjó. Við snjóframleiðsluna verða ekki notuð nein íblöndunarefnum (Viðauki 
4). Gert er ráð fyrir að nota þurrspenna ef auka þarf afköst spenna vegna rafmagns til dælingar. 
Snjóbyssurnar er hægt að fá olíulausar eða með olíu. Mjög lítil olía er á þeim eða u.þ.b. 1 lítri. Ekki 
hefur verið valin tegund af snjóbyssum. 

Það myndi hafa mikil jákvæð áhrif fyrir rekstrargrundvöll skíðasvæðisins og skíðaíþróttina að hafa 
snjóframleiðslu þó ekki væri nema á hluta svæðisins. Mengunarhætta af snjóframleiðslunni sjálfri er 
engin en mögulega óveruleg áhrif á meðan á framkvæmdum stendur. Hins vegar má reikna með að með 
snjóframleiðslu fjölgi opnunardögum og aðsóknin aukast í heildina eins og fjallað var um hér á undan í 
kaflanum um aðsókn. 

Ef engin snjóframleiðsla er sett upp verður óbreytt staða á skíðasvæðinu og rekstur þess áfram mjög 
óviss og meira háður veðri og vindum en ella. 

Niðurstaða: Snjóframleiðsla hefur engin áhrif á grunnvatnið en mögulega verða óveruleg áhrif á 
framkvæmdartíma vegna borunar. Snjóframleiðsla hefði jákvæð áhrif fyrir skíðaíþróttina. 

5.4 Kynning og samráð 

Matslýsing og tillaga að deiliskipulagsbeytingu var tekin fyrir hjá skipulagsráði Kópavogsbæjar 
26.08.2009 og vísað til umfjöllunar hjá Skipulagsstofnun. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis og umhverfisnefnd Kópavogs tóku einnig fyrir tillöguna. 

Þessir þrír aðilar skiluðu inn athugasemdum við matslýsinguna sem sjá má í bréfum þeirra í viðauka 3. 

Óskað er eftir umsögn eftirfarandi aðila á deiliskipulagstillögunni: 
 Umhverfisstofnun 

 Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 

 Framkvæmdastjórn Vatnsverndar Höfuðborgarsvæðisins 

 Skipulagsstofnun 

 Vegagerðin 

 Náttúrufræðistofnun Íslands 

 Stjórn skíðafélaganna 

 Garðabær 

 Reykjavík 

 Ölfus 

Uppfærð tillaga að deiliskipulagbreytingu ásamt umhverfisskýrslu var tekin fyrir hjá skipulagráði 
Kópavogsbæjar 16.04.2018. Aftur verður óskað eftir umsögn áðurnefndra aðila á 
deiliskipulagstillögunni. 

5.5 Niðurstaða og samantekt 

Heildar niðurstaðan er að áætlaðar framkvæmdir hafi óveruleg umhverfisáhrif ef fylgt er eftir viðeigandi 
reglum og öryggisráðstöfunum auk mótvægisaðgerða. 

Áhrif framkvæmda á skíðasvæðinu á jarðmyndanir eru óverulegar eða engar. Áhrif á samgöngur vegna 
aukinnar aðsóknar gætu haft neikvæð áhrif vegna aukinnar bílaumferðar. Hins vegar myndu 
mótvægisaðgerðir svo sem bættur vegur og bílastæði draga stórlega úr slysahættu og þar með 
mögulegum mengunarslysum. 

Hætta á mengun vatnsbóla vegna starfsemi skíðasvæðisins s.s. fráveitu er hverfandi ef farið er eftir 
settum reglum og vandað til verka. 

Hætta á mengun vatnsbóla vegna snjóframleiðslu í Bláfjöllum er hverfandi. Snjóframleiðsla er ekki 
mengandi og óveruleg hætta á mengun á meðan á framkvæmd vegna hennar á sér stað sé farið eftir 
viðeigandi öryggisráðstöfunum sbr. samþykkt nr. 555/2015. 



 

 

   36 

Það þarf að vanda til verka við allar framkvæmdir á svæðinu og hafa gott eftirlit með framkvæmdum og 
viðhaldi til að vinna á móti mögulegri áhættu.  

Mjög erfitt er að meta framtíðar aðsókn þar sem svo margt spilar inn í. Hver þolmörk svæðisins eru fer 
eftir því hvernig staðið er að framkvæmdum og eftirliti með umgengni. Skynsamlegt væri að fara í 
áætlaðar framkvæmdir í áföngum og meta áhrifin reglulega. Vakta skal borholur á svæðinu í samráði 
við heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis þar sem fylgst er með gæðum vatnsins í 
borholunum vegna mögulegra mengunaráhrifa frá starfseminni á svæðinu. Ólíklegt er að einhver ein 
framkvæmd valdi byltingu en ef fram fara að koma merki þess að þolmörkum sé náð t.d. merki mengunar 
í vatnsbóli svæðisins, þyrfti að endurskoða skipulagið með tilliti til vatnsverndarinnar. 

 

Eftirfarandi lýsingar eru notaðar til að skilgreina vægi áhrifanna: 

+ Jákvæð áhrif 

0 Engin eða óveruleg áhrif 

- Neikvæð áhrif 

? Óþekkt áhrif 

 

  Umhverfisáhrif 

Umhverfisþáttur  +  0  ‐  ? 

Gönguhringur    X     

Hús á Bláfjallatop    X     

Aðsókn      X   

Fráveita    X     

Snjóframleiðsla    X     
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7 Viðauki 1 

 

Bláfjöll 

Stj.tíð. B, nr. 173/1985 
 
Auglýsing 
um fólkvang í Bláfjöllum. 
 
Aðilar að rekstri fólksvangs þess, sem stofnaður var í Bláfjöllum, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 97, 
21. mars 1973 eru nú eftirtalin sveitarfélög: Reykjavíkurborg, Kópavogskaupstaður, 
Seltjarnarneskaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðakaupstaður, Keflavíkurkaupstaður, 
Njarðvíkurkaupstaður, Selvogshreppur, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og 
Bessastaðahreppur. 
 
Samkomulag er milli núverandi stjórnar fólkvangsins og allra ofangreindra sveitarfélaga um þessa skipun 
mála og hefur [Umhverfisstofnun] á hana fallist, sbr. 26. gr. náttúruverndarlaga nr. 47/1971. 
 
Mörk svæðis þess, sem fólkvangurinn tekur til, eru línur sem dregnar eru 1) úr kolli Vífilsfells 2) í Hákoll 
3) í Kerlingarhnjúk 4) í (litla) Kóngsfell 5) í Bollann við Grindaskörð 6) í horn Heiðmerkurgirðingar við 
Kolhól 7) með Heiðmerkurgirðingu í punkt, þar sem hún sker línu milli Stríps og Stóra Kóngsfells 8) í 
Sandfell, norð-vestur af Rjúpnadölum, í koll Vífilfells. 
 
Um fólkvanginn gilda eftirfarandi reglur: 

1. Fótgangandi fólki er heimil för um allt svæðið, og óheimilt er að reisa þar girðingar eða annars konar 
tálmanir, 
   á þann veg að umferð fólks torveldist. 

2. Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask nema leyfi [Umhverfisstofnunar] komi til. 

3. Stefnt skal að því, að svæðið skuli skipulagt til skíðaiðkana eftir því, sem efni þykja til, en hvers konar 
mannvirkjagerð 
    er háð samþykki [Umhverfisstofnunar]. 

4. Stjórn fólksvangsins er heimilt að takmarka eða banna umferð vélknúinna farartækja innan marka 
fólkvangsins. 

Tekið er fram af hálfu sveitarfélaganna allra, samtals 13, að með stofnun fólkvangs telja þau ekki á neinn 
hátt raskað eignarrétti að landi því, sem fólkvangurinn tekur til. Samvinnunefnd sveitarfélaganna allra fer 
með stjórn fólkvangsins, og er hún skipuð einum fulltrúa frá hverjum aðila. 
 
Til undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi [Umhverfisstofnunar] eða þess sem fer með umboð 
[stofnunarinnar]. 
Um viðurlög vegna brota á relgum þessum fer eftir ákvæðum laga um nátturuvernd nr.47/1971. 
 
Ráðuneytið er samþykkt friðlýsingunni, sem tekur gildi við birtingu þessarar auglýsingar í 
Stjórnartíðindum. Jafnframt er felld úr gildi auglýsing nr. 97/1973 um fólkvang í Bláfjöllum og auglýsing 
nr. 517/1975 um breytingu á þeirri auglýsingu. 

Mentamálaráðuneytið, 9. apríl 1985. 
 
Ragnhildur Helgadóttir. 
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9 Viðauki 3 
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0812063 - Skíðasvæðið í Bláfjöllum, breytt deiliskipulag Á fundi skipulagsnefndar 16. 
desember 2008 var lagt fram erindi stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins dags. 25. 
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nóvember 2008. Lögð voru fram drög að breytingum á deiliskipulagi á skíðasvæðinu í 
Bláfjöllum. Á fundi skipulagsnefndar 14. júlí var lögð fram tillaga að deiliskipulagi, 
greinargerð, uppdráttur í mkv 1:5000, skilmálar og matslýsing. Dags. í júlí 2009.Frestað. 
Skipulagsnefnd vísaði erindinu til umsagnar umhverfisráðs og Heilbrigðiseftirlits og fól 
skipulagsstjóra að hafa samráð við Skipulagsstofnun um feril málsins. Á fundi umhverfisráð 
17. ágúst 2009 er málið lagt fram að nýju ásamt umsögn umhverfisráðs 

Umhverfisráð mælir með því að matslýsing dags í júlí 2009 verði send Skipulagsstofnun 
til athugunar. Svæðið er innan vatnsverndar því leggur umhverfisráð áherslu á 
að eftirfarandi atriði verði skoðuð sérstaklega við gerð umhverfisskýrslu.  

1. Getur snjóframleiðsla haft í för með sér mengun á svæðinu. Er/verður efnum 
blandað út í vatnið sem notað er. Eru/verða mengandi efni notuð fyrir 
tækjabúnað snjóframleiðslunnar sem geta lekið út í umhverfið. 

2. Þær breytingar sem verið er að óska eftir á svæðinu munu að öllum líkindum fela 
í sér aukinn fólksfjölda til að njóta útivistar. Við óskum því eftir mati á því 
hversu mikil aukning það geti orðið.  

3. Aukinn fólksfjöldi á svæðinu hefur svo aftur í för með sér aukna 
mengunarhættu. Hverjar eru mótvægisaðgerðirnar og í hverju felast þær.  

4. Við fjölgun fólks þarf fleiri og stærri bílastæði, hefur verið gert ráð fyrir því að 
koma í veg fyrir afrennsli mengandi efna af bílastæðunum út í umhverfið. 
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10  Viðauki 4 

 

 


