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I

Yfirlýsing

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt 
fram áður til hærri prófgráðu.

________________________________
Nafn nemanda



II

Ágrip

Ferðamönnum á Íslandi fjölgar ár frá ári og hefur Ísland orðið vinsæll áfangastaður til að heimsækja. Ferðamenn sem koma til Akureyrar yfir 
vetrartímann eru þeir einu sem fá að njóta Hlíðarfjalls. Eins og staðan er í dag koma fleiri ferðamenn til landsins yfir sumartímann.

Í þessu verkefni er Hlíðarfjall á Akureyri skoðað út frá möguleika að heilsársnotkun. Notkunin á svæðinu í dag er takmörkuð við veturinn en 
svæðið gæti haft mikið meira upp á að bjóða á öðrum tímum ársins. Markmið verkefnis er að leita svara við því hvort heilsársnotkun á svæðinu sé 
möguleiki. Lítil sem engin reynsla er af heilsársnotkun á skíðasvæðum á Íslandi og fáar rannsóknir eru til um notkunarmöguleika á öðrum árstíðum. 
Hvort slík notkun gangi upp hér á Íslandi er því óljós. 

Í verkefninu verður Hlíðarfjall tekið fyrir og skoðað sérstaklega hvernig hægt væri að byggja upp heilsársnotkun fyrir alla aldurshópa allt árið um 
kring. 

Rannsóknarspurningin sem lögð var fram var:  
1. Hvernig má nýta skíðasvæði sem heilsárs útivistarsvæði? 

Til að svara rannsóknarspurningunni var farið í vettvangsferðir, svæðið myndað og greint, lesnar bækur og annað efni. Svæðið var greint eftir 
greiningaraðferðum Catherine Dee úr bókinni Form and Fabric in Landscape Architecture ásamt Bók Simon Bell Elements of Visual Design in 
the Landscape – Second Edition.

Í lokin er lögð fram hönnunartillaga sem byggð verður á greiningum og hönnunarforsendum sem kynntar hafa verið. Tillögur verða lagðar fram, 
hvað hægt er að framkvæma og nýta á skíðasvæðum þegar snjórinn hverfur og gæti tillagan nýst sem fordæmi fyrir önnur skíðasvæði á Íslandi.
Niðurstaða verkefnisins er að lokum lögð fram og sýnir að heilsárs notkun á skíðasvæðum er raunhæfur möguleiki. 

Lykilorð: Hlíðarfjall, útivist, skíðasvæði, heilsársnotkun, ferðamannastaður. 
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Þakkir

Eftirtöldum aðilum vil ég þakka fyrir aðstoð við vinnslu verkefnisins:

Leiðbeinanda mínum Arnari Birgi fyrir góðar ábendingar og leiðsögn. 
Elvu Díönu Davíðsdóttur fyrir yfirlestur og ábendingar um málfar. 
Fjölskyldu minni fyrir stuðning, hvatningu og ábendingar í gegnum 
verkefnið og félagsskap í vettvangsferðum í Hlíðarfjall.  
Akureyrabæ fyrir aðgang að gögnum.  
Öllum þeim sem sýndu verkefninu áhuga og veittu mér stuðning og  
hvatningu. 
Síðast en ekki síst vil ég þakka bekkjarsystkinum mínum fyrir  
skemmtilegar og lærdómsríkar stundir á námsárunum. 
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1. Inngangur

Tilurð verkefnis
Hugmyndin af verkefninu kviknaði þegar hugað var að hvað yrði 
spennandi verkefni á heimaslóðum höfundar, þ.e. Akureyri. Hlíðarfjall 
var síðan fljótt fyrir valinu vegna sterkra tengsla við fjallið og var 
tilvalið að nýta áhuga og staðþekkingu á svæðinu í verkefnið. Framtíð 
Hlíðarfjalls er mikilvæg og að mati höfundar er Hlíðarfjall mjög vannýtt 
tækifæri Akureyringa þar sem ferðamennska er sívaxandi atvinnugrein 
á Íslandi og ferðamönnum fjölgar ár frá ári. Hægt væri að byggja upp 
frábært útvistarsvæði í Hlíðarfjalli sem notað yrði allt árið um kring til 
að taka á móti ferðamönnum. Á síðustu árum hefur sú umræða komið 
upp hvort hægt sé að nýta Hlíðarfjall betur og jafnvel yfir sumartímann, 
sú umræða hefur þó aldrei komist lengra.  
Eftir að hugmyndin mótaðist komst höfundur að því að hönnunartillaga 
að heilsársnotkun í Hlíðarfjalli væri spennandi og áhugavert viðfangsefni. 
Næsta skref var að fara á fund með Helenu Guttormsdóttur brautarstjóra 
Umhverfisskipulagsbrautar vorið 2014 og sýndi hún verkefninu áhuga. 
Helena kom höfundi í samband við Arnar Birgi Ólafsson sem varð 
leiðbeinandi verkefnis.
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Markmið verkefnis
Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða möguleika á heilsárnotkun 
í Hlíðarfjalli. Til að ná markmiði verkefnis þarf að leitast við svara 
eftirfarandi rannsóknarspurningu:
1. Hvernig má nýta skíðasvæðið sem heilsárs útivistarvæði ? 

Tvær undirspurningar voru einnig lagðar fram til hliðsjónar við gerð 
verkefnis:
2. Hvernig eru skíðasvæði nýtt erlendis yfir sumartímann ?
3. Hvernig má útfæra heilsársnotkun í Hlíðarfjalli ?

Verkefninu er ætlað að sýna fram á hvernig hægt sé að nýta skíðasvæði 
sem heilsársvæði með fjölbreyttri notkun eftir árstíðum. Með 
greiningarvinnu er hægt að gera tillögu að afþreyingu fyrir skíðasvæðið 
allt árið um kring og auðvelda ákvörðunartöku um hönnun á svæðinu. 
Við skipulagningu á skíðasvæðum sem heilsársvæði er mikilvægt að 
hanna þau þannig að hægt sé að nýta það sem fyrir er en einnig taka 
sumar afþreyinguna að hluta til niður svo myndist ekki slysahætta yfir 
vetrartímann. Leitast verður við að hægt verði að nýta hönnunartillöguna 
í Hlíðarfjalli sem fyrirmynd fyrir önnur skíðasvæði landsins.  

Fyrri rannsóknir
Sá möguleiki að nýta skíðasvæðin á Íslandi allt árið hefur lítið verið 
skoðaður. Vetrarmiðstöð Íslands hefur gefið út eina skýrslu um 
sumarnotkun í Hlíðarfjalli en sú skýrsla ber nafnið Úr bæjarbrekku í 
fjallaparadís hún var unnin af SE Group og gefin út árið 2009. Ekki eru 
til fleiri skýrslur úr íslenskum aðstæðum um þetta málefni en erlendis 
hafa verið ritaðar nokkrar fræðigreinar um málefnið og verður stuðst 
við þær þegar fjallað er um möguleikann á heilsársnotkun. 
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Vinnuferli 
Verkefnið byrjaði að mótast á vormánuðum 2014 og var fyrsti fundur 
með leiðbeinanda sumarið 2014. Yfir sumarið voru farnar allmargar 
vettvangsferðir í Hlíðarfjall. Gengið var um svæðið, sérkenni þess 
skoðuð og hvar tækifærin lægju. Ljósmyndir voru teknar af svæðinu til 
að nýta við vinnslu verkefnis og eru myndirnar sem höfundur tók allar 
teknar á tímabilinu júní til ágúst 2014. Vettvangsferðirnar voru einnig 
notaðar til að gera landslagsgreiningar af svæðinu sem byggðist á fræðum 
Simon Bell og Catherine Dee, ásamt Svót-greiningu. Höfundur kynnti 
sér til að byrja með nýtt deiliskipulag af Hlíðarfjalli og fyrirhugaðar 
breytingar samkvæmt því ásamt sögu Hlíðarfjalls. Einnig voru skoðaðar 
íslenskar og erlendar heimildir um skíðasvæði og notkun á þeim. Stuðst 
var við vindrósir frá Veðurstofu Islands sem gerð var á toppi Hlíðarfjalls 
fyrir Kláfferjunefnd 1999 – 2000, og fengin voru gögn með hæðarlínum 
frá loftmyndum ehf og loftmyndir frá Akureyrarbæ. Í lokinn voru 
greiningarnar teknar saman og unnið úr þeim í hönnunarforsendur og 
farið í hugmynda- og skyssuvinnu þar sem nýttar voru greiningar til að 
móta lokahugmyndina af hönnunartillögunni. 

Gögn og aðferðir
Helstu gögn og aðferðir sem notuð voru við vinnslu á þessu verkefni 
eru eftirfarandi:
• Deiliskipulag Hlíðarfjalls.
• Erlendar skýrslur sem snúa að heilsársskíðasvæðum.
• Skýrslur frá Vetrarmiðstöð Íslands.
• Bókin Form and Fabric in Landscape Architecture eftir   
 Catherine Dee.
• Bókin Elements of Visual Design in the Landscape – Second  
 Edition eftir Simon Bell.
• Bækur Saga Akureyrar eftir Jón Hjaltason.
• Ýmsar rafrænar heimildir.
• Erlendar og íslenskar skýrslur um Hlíðarfjall og önnur   
 skíðasvæði.
• Loftmynd frá Akureyrarbæ.
• Hæðarlínur frá Loftmyndum ehf.
• Vindrósir frá Veðurstofu Íslands.
• Svót-greining. 
• Tölvuforrit: MicroStation V8i, Adobe Photoshop CS6, Adobe 
  InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6 og ArcGIS.

2. Vinnuferli, gögn og uppbygging
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Mynd 1. Uppbygging ritgerðar

Uppbygging
Skipta má verkefninu í sjö hluta. Í fyrsta hluta er greint frá tilurð 
verkefnis og þeim markmiðum sem sett hafa verið fram. Í öðrum hluta 
er fjallað um vinnuferli verkefnis hvaða gögn voru notuð við vinnslu 
þess og hvaða aðferðum var beitt. Í þriðja hluta eru skoðuð erlend 
skíðasvæði og hvernig staðið er að heilsársnotkun erlendis. Kynnt 
eru 3 skíðasvæði sem bjóða upp á heilsársnotkun. Í fjórða hluta er 
athugunarsvæðið kynnt og farið í gegnum það ásamt greiningum sem 
gerðar voru. Greiningarnar eru settar fram í texta og ljósmyndum. Fimmti 
hluti fjallar um Hlíðarfjall, sögu svæðisins, núverandi ástand greint og 
framtíðin skoðuð en jafnframt er farið í deiliskipulag Hlíðarfjalls. Í 
sjötta hluta er fjallað um hönnunarforsendur út frá svæðisgreiningum og 
gerð hönnunartillaga með heilsársnotkun að leiðarljósi. Í sjöunda hluta 
er spurningum sem settar voru fram í byrjun svarað ásamt umræðum og 
lokaorðum (Sjá mynd 1).
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3. Erlend skíðasvæði

Það eru um 2000 skíðasvæði í heiminum í 70 löndum (Laurent, 2014). 
Flest skíðasvæði í heiminum eru mjög árstíðaskipt sem þýðir að notkun 
á þeim er að jafnaði 100 daga á ári eða minna. Lausnin við að fjármagna 
skíðasvæði er að búa til svæði sem hægt er að nota allt árið um kring. 
Yfir sumartímann eru skíðasvæðin notuð m.a. fyrir fjallahjólabrautir, 
golfvelli, fjallgönguleiðir, boltavelli, fiskveiði, hestaferðir, frisbígolf, 
klifur o.s.frv. Þetta er gert til að draga fólk að svæðinu allt árið um 
kring. Sam Newman, einn af fyrri eigendum Camelback Mountain 
skíðasvæðisins í Pennsylvania, Bandaríkjunum, kom með hugmynd 
um að breyta skíðasvæðinu sínu árið 1998 í vatnsrennibrautagarð yfir 
sumartímann. Það höfðu aldrei verið settir jafn miklir peningar í að 
draga fólk að skíðasvæði yfir sumartímann. Í dag koma fleiri gestir yfir 
sumarið (Coy, J og Haralson B. 2005). Á ári hverju koma yfir milljón 
gesta á svæðið, en Camelbak skíðasvæðið hefur verið í fyrstasæti yfir 
besta skíðasvæðið í Pennsylvaniu síðustu fjögur ár (Camelback Mountain 
Resort, á.á). Þannig að framkvæmanlegt sé að reka skíðasvæði hafa 
eigendur þeirra verið að taka upp fjögurra árstíðarstefnu. Þessi stefna 
leggur af mörkum að auka vetrarnotkun með fjölbreyttri afþreyingu 
fyrir alla aldurshópa, Stækka sumar afþreyinguna en einnig vor og 
haust notkun sem dæmi má nefna með fundum og ráðstefnum (Coy, J 
og Haralson B. 2005). Hér að neðan er farið yfir þrjú erlend skíðasvæði, 
tvö þeirra staðsett í Noregi og eitt þeirra í Finnlandi (Sjá mynd 2).  

Það sem þessi svæði eiga sameiginlegt er að þetta eru lítil þorp sem 
bjóða upp á skíðasvæði að vetri og fjölbreytta afþreyingu að sumri.  
 
 

Oslo
Bergen

NOREGUR

Stokkhólmur

SVÍÞJÓÐ

Þrándheimur

Tromso

Kiruna

Finland

Kittila

HelsinkiHemsedal
Geilo

Levi

Mynd 2. Staðsetning erlendra skíðasvæða í ritgerð
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Geilo 
Geilo er staðsett í sveitarfélaginu Hol í Noregi sem er mitt á milli Oslo og 
Bergen þar búa að staðaldri um 2500 manns. Skíðaferðamennska í Geilo 
á sér meira en 100 ára sögu en skíðaferðamennska eins og við þekkjum 
hana í dag byrjaði upp úr 1935. Geilo er þekkt fyrir fjölskylduvænt 
skíðasvæði. Skíðasvæðið er með yfir 40 skíðabrautum í fjölbreyttu 
landslagi með mismunandi erfileikastigi sem þjónar jafnt byrjendum 
sem lengra komnum (Sjá mynd 3). Á svæðinu eru 18 skíðalyftur af 
ýmsum gerðum, þær þjóna um 40 brekkum og hafa flutningsgetu fyrir 
25.000 farþega á klukkustund. Það eru 4 skíðamiðstöðvar staðsettar vítt 
og deyft um svæðið. Á tímabilinu desember til apríl er svæðið iðandi af 
skíðafólki. Til að hægt sé að nýta stutta vetrardaga í desember og janúar 
hefur verið komið fyrir flóðljósum fyrir þá sem vilja skíða langt fram á 
nótt. Yfir sumartímann breytist Geilo úr skíðasvæði í þjóðgarð þar sem 
hægt er að fara í gönguferðir, hjólaferðir, skoða áhugavert dýralíf og 
margt fleira. Vinsælasta afþreyingin yfir sumartímann eru gönguferðir, 
fjallganga, fiskveiðar og hjólreiðar. Á sumrin eru stólalyfturnar 
notaðar til að flytja fólk og hjól upp brekkurnar (Sjá mynd 4). Í Geilo 
og þjóðgarðinum er fjölbreytt úrval af starfsemi eins t.d heilsulindir, 
verslanir, veitingastaðir, veggjaklifur o.s.frv. (Geilo Norway, á.á).

Mynd 3. Yfirlit yfir Geilo 

Mynd 4. Geilo yfir sumartímann
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Hemsedal 
Skíðasvæðið í Hemsedal er eitt af stærstu skíðasvæðum Noregs og 
er það staðsett mitt á milli Oslo og Bergen. Á svæðinu búa um 1800 
manns. Hemsedal er eitt þeirra skíðasvæða í Evrópu þar sem að snjórinn 
helst vel vegna mikillar hæðar og kalds loftslags og getur skíðavertíðin 
náð allt að sex mánaða samfelldu tímabili. Svæðið liggur frekar hátt 
yfir sjávarmáli eða á bilinu 625 til 1920 metra yfir sjávarmáli. Fram til 
1960 var landbúnaður aðal atvinnugreinin í héraðinu. Ferðamennska í 
Hemsedal var ekki mikilvæg og snérist aðalega að jóla og páska vertíð 
ásamt veiðum og gönguferðum. Árið 1961 kom fyrsta skíðalyftan 
og hefur svæðið verið að þróast hægt og rólega upp frá því en mesta 
uppbyggingin átti sér stað eftir 1985. Í dag býður svæðið upp á 20 
lyftur sem leiða mann um 49 skíðaleiðir. Eftir 1985 hefur skíðasvæðið 
verið stærsta aðdráttarafl sveitarfélagsins. Í dag er landbúnaður ekki 
lengur helsta atvinnugreinin á svæðinu heldur hefur ferðamennska 
tekið yfir. Sumarferðamennskan hefur aukist mikið síðustu ár og 
að mati heimamanna er ferðamennska allt árið um kring mikilvæg 
undirstaða fyrir hagkerfi sveitarfélagsins og stöðugleika í atvinnulífinu. 
Yfir sumartímann hefur svæðið upp á að bjóða fjölbreytilegt og fallegt 
landslag sem dregur fólk að svo sem fjallgöngur, fjallahjólreiðar, veiðar, 
hestaferðir, golfvellir og margt fleira (Sjá mynd 5 og 6) (Hemsedal 
Norway, á.á).

Mynd 5. Stólalyfta yfir Hemsedal

Mynd 6. Fjallahjólabraut í Hemsedal
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Levi
Levi er stærsta skíðasvæði Finnlands og er staðsett í Norðurhluta 
Finnlands upp í Laplandi. Svæðið er notað sem skíðasvæði frá október 
og fram í júní, þar eru 43 skíðabrekkur og 26 mismunandi skíðalyftur. 
Landsvæðið í Levi er frekar flatt og er hæsti punktur Levi fjalls í 
aðeins 531 metrum yfir sjávarmáli. Af þessum sökum er aðstaða fyrir 
gönguskíði frábær ásamt, gönguferðum og ferðum með sleðahundum 
(Levi Finland, 2013). Flatlendið gerir það einnig að verkum að útsýnið 
frá toppi Levi fjalls er gríðarlega mikið og á góðum degi er hægt að 
sjá tugi kílómetra. Fjölbreytt úrval er í boði yfir sumar og vetrartímann 
sem gerir svæðið framúrskarandi fjölskyldu áfangastað allt árið um 
kring.  
Sumarið í Levi er frá miðjum júní til ágúst, þá er dagsbirtan löng og 
gefur tækifæri á að spila golf á 18 holu golfvellinum jafnt á nóttu sem  
degi. Levi og þjóðgarðarnir í kring sem eru þrír talsins, eru afskekktir 
og búa yfir miklu og fjölbreyttu dýralífi sem getur verið gaman að skoða 
jafnt yfir sumar sem og vetur. Dæmi um afþreyingu yfir sumartímann í 
Levi eru til dæmis fjallahjólreiðar, fjallganga, mótorkross og hestaferðir 
(Sjá mynd 7 og 8) (Levi Finland, á.á).

Mynd 8. Rennibraut í Levi 

Mynd 7. Hjólabraut í Levi
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4. Athugunarsvæði

Eyjafjörður er lengsti fjörður Norðurlands og er um 60 kílómetrar frá 
botni þar sem Akureyri stendur og út fjörðinn (Anna Fjóla Gísladóttir 
og Gísli B. Björnsson, 2010). Íbúafjöldi á Akureyri er um 18 þúsund 
sem gerir Akureyri að stærsta bæjarfélagi utan höfuðborgarsvæðisins 
ásamt því að vera miðstöð athafnalífs og þjónustu fyrir allt Norðurland. 
Akureyri byrjaði að byggjast upp á seinnihluta 18. aldar og byggðist 
upp á verslun danskra kaupmanna. Upp úr 19. öld stækkaði bærinn og 
var hann lengi tvískiptur en smá saman stækkaði hann og óx saman 
og myndaði þá eina heild. Í gegnum árin hefur Akureyri breyst frá því 
að vera öflugur iðnaðarbær í fjölskyldubæ sem leggur áherslu á skóla, 
verslun og þjónustu. Eitt af sérkennum Akureyrar er náttúran og hversu 
stutt þarf að sækja hana. Útivistarmöguleikarnir eru margir allt frá göngu 
um gróðursælan bæinn, útivist í Kjarnaskógi og upp í erfiðar fjallgöngur 
og skíðaferðir (Anna Fjóla Gísladóttir og Gísli B. Björnsson, 2010). 
Hlíðarfjall liggur við Akureyri og er þar staðsett skíðasvæði Akureyringa 
(Sjá mynd 9).

Mynd 9. Staðsetning Akureyrar 



10

Nærsvæði
Svæðið þekur um 676 hektara og liggur frá 450 til 1150 metrum yfir 
sjávarmáli. Náttúrufari á svæðinu má í skipta í þrennt: Frá skíðahótelinu 
og upp í 700 metra hæð er gróið land með mólendi ásamt mýrardrögum, 
þar fyrir ofan eru lítt grónir hólar og hryggir og á efstu 100 – 300 
metrunum er brött grjóturð undir klettóttri fjallsbrún. Svæðið er mestallt 
í eigu Akureyrarbæjar en þó er um 51 hektarar í eigu Hesjuvalla og 
leigir Akureyrarbær þá hektara undir gönguskíðabraut. Innan svæðisins 
eru tvö vatnsverndarsvæði (Sjá mynd 10). Grannsvæði vatnsverndar er 
skilgreint umhverfis vatnsbólin og á þeim svæðum er óheimilt að notast 
við hættuleg efni, öll umferð vélknúinna ökutækja utan vega er bönnuð 
og óheimilt er að fara í vega- og byggingaframkvæmdir. Aðeins eru 
skráðar einar menningarminjar á svæðinu og er það heimild um legstað 
á Dauðsmannshól en engar framkvæmdir eru í nánd við fornminjarnar 
(Landslag, 2014).

Mynd 10. Guli liturinn sýnir mörk skíðasvæðis, Ljósblái liturinn sýnir mörk

lindasvæða ásamt vatnsverndarsvæða og rauði sýnir afmörkun svæðis þar sem 

notkun vélknúinna ökutækja er bönnuð. 
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Lega athugunarsvæðis
Svæðið liggur í skál sem nefnd er Reithólaskál. Skálin afmarkast af 
Hlíðarhrygg í suðri og Mannshrygg í norðri og opnast í austur. Innan 
skálarinnar er skriðult land og áberandi hólar milli gilja og gilskorninga. 
Neðri hluti svæðisins er í hlíð þar sem lækir og ár hafa myndað lítil gil 
og skorninga. Norðan Mannshryggs er Hrappsstaðarskál og þar undir 
er nokkuð undirlendi, á því svæði er gönguskíðasvæði staðsett (Harpa 
Grímsdóttir og Jón Kristinn Helgason, 2011).
Svæðið er í þó nokkrum halla og frá skíðahóteli sem stendur í um 500 
metra hæð yfir sjávarmáli og upp á topp er um 700 metra hæðamismunur 
en hæsti punktur er um 1200 metrar yfir sjávarmáli. Sniðið hér að neðan 
sýnir sneiðingu í gegnum fjallið frá 470 metrum upp í 880 metra yfir 
sjávarmáli (sjá mynd 11 og 12).

 

Skíðahótel

Strýta

A1

A2

Gönguskíðahús

Mynd 11. Staðsetning sniðs A1 - A2

Mynd 12. Snið A1 - A2.  Mvk. 1:9000

470m
500m

800m

880m

Skíðastaðir

600m

700m
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Veðurfar
Veðurfar á Akureyri einkennist af hlýjum sumrum en hins vegar 
snjóþungum vetrum. Úrkoma er lítil á Akureyri miðað við aðra staði 
á Íslandi. Norðlæg lega Akureyrar veldur því að á sumarsólstöðum er 
dagsljós allan sólarhringinn en í desembermánuði er aðeins um fjögurra 
klukkustunda dagsbirta (Alta, 2010). Vegna legu Eyjafjarðar sem er 
í norður-suður eru ríkjandi vindáttir samkvæmt því NNV ásamt SSA 
(Teikn, 2014).  
Árið 2000 fékk Veðurstofa Íslands vindmælingar sem gerðar voru á 
brún Hlíðarfjalls. Vindmælingarnar höfðu að geyma slitróttar mælingar 
frá 13. janúar 1999 til 24. janúar 2000 (Sjá mynd 13). Tilmæli til 
Veðurstofunnar bárust frá Sveini Jónssyni sem sæti átti í Kláfferjunefnd 
og Hermanni Sigtryggssyni íþróttafulltrúa Akureyrar. Tilgangur 
þessara mælinga var að skoða möguleika á að koma upp kláfferju frá 
skíðahótelinu og upp á Hlíðarfjallsbrún. Hæð vindmælisins var 1186 
metra yfir sjávarmáli og hönnunarvindhraði á mælistaðnum var 75 m/s 
en telst það gróft mat því hönnunarvindhraði er oft miðaður við 50 ára 
endurkomutíma (Frosti Hrafn Sigurðsson, Hreinn Hjartarson og Torfi 
Karl Antonsson, 2000).

Mynd 13. Vindrós sem sýnir vindæmlingar af toppi Hlíðarfjalls
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Svæðisgreining
Hér að neðan verður farið í greiningu á svæði sem sýnir núverandi ástand 
svæðis yfir sumartímann. Svæðinu var skipt niður í fjögur minni svæði 
til að greina aðstæður og landslagið (Sjá mynd 14). Við greininguna var 
notuð hugmyndafræði Simon Bell úr bókinni Elements of Visual Design 
in the Landscape – Second Edition ásamt bók Catherine Dee, Form 
and Fabric in Landscape Architecture. Niðurstöðurnar úr greiningum á 
svæðunum fjórum sýnir heildaraðstæður svæðisins að sumri til. Greindir 
voru eftirfarandi flokkar:

Einkenni
Umhverfið okkar fjöll, hólar, sléttur, vatn og skógar veita mismunandi 
sjónræn áhrif á landslagið. Einkenni verða að skera sig úr umhverfi sínu 
og standa út frá bakgrunni þess (Bell, 2004). Einkenni í landslagi gegna 
mikilvægu hlutverki, þau merkja staði og hjálpa fólki að rata um og 
þekkja svæði (Dee, 2001). Einkenni geta verið frá náttúrunnar hendi en 
einnig manngerð. 

Mörk
Mörk geta verið skilgreind sem lítið rými milli stærri rýma sem 
tengir landslagið saman. Mörk geta skilgreint upphaf, endi, hvíld og 
eftirvæntingu. Mörk eru hluti að landslaginu sem kveða á um breytingar. 
Mörkin geta verið sjónræn og skýr en þau geta einnig verið huglæg. 
Mörkin geta gert fólk tilbúið að fara úr einu ástandi í annað (Dee, 2001).

Gróðurþekja
Gróðurþekja á svæðinu er fjölbreytt og verður farið yfir hvernig 
gróðurhula og jarðvegur er á hverju svæði fyrir sig. Breytileiki svæða er 
mikill og hvernig gróður er að finna ræðst af hæð yfir sjávarmáli. 

Áferð
Mynstur, áferð og ljós eru ekki aðeins mikilvægur þáttur heldur stuðlar 
að fjölbreytni og lifandi reynslu af landslaginu, einnig veitir það 
samfellu í landslaginu. Áferð gerir fólki kleift að tengja það sem þeir 
sjá með skilningi á yfirborð þess 
og áferð. Yfirborðið getur verið 
frá grófu til þess slétta. Mynstur 
getur átt við yfirborð og gerðir 
forma á því (Dee, 2001).  
 

Mynd 14. Svæðisskipting
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Svæði A

Einkenni
Svæðið einkennist af byggingum og bílastæðum. Þarna er skíðahótelið 
staðsett ásamt minni geymsluskúrum (Sjá mynd 15). Vinnutæki og 
snjóbyssur eru einnig geymdar á þessu svæði. Öll bílastæði eru staðsett 
á svæði A fyrir utan örfá við Gönguskíðahús. Lyfturnar á svæðinu eru 
tvær: Töfrateppið sem er færiband fyrir þau allra yngstu og Auður sem 
er toglyfta meðfram vegi. 

Mörk
Svæðið er nokkuð flatt og afmarkast af bílastæðum að neðan og 
Töfrateppinu að ofan. Svæðið afmarkast aðallega á aðkomu, þarna 
byrjar fólk og endar Allir fara í gegnum þetta svæði en mörkin eru 
hinsvegar frekar huglæg (Sjá mynd 16). 

Gróðurþekja
Gróðurþekjan á þessu svæði er nokkuð jöfn og þétt. Jarðvegurinn á 
svæðinu skiptist í brún- og svartjörð ásamt votlendi (Landbúnaðarháskóli 
Íslands, 2013). Lækur rennur í gegnum svæðið. Mikið er um 
votlendisgróður á vissum hluta svæðis sem dæmi má nefna Klófífuna 
(Sjá mynd 17). Gróðurhulan í heild er nokkuð heil og lítið um rof. 

Áferð
Gróður hefur náð sér upp á stórum hluta svæðis og er því áferðin mjúk 
(Sjá mynd 18). En þó eru smásteinar og malarefni á bílastæðum sem 
gerir áferðina grófari og harða á þeim hluta svæðis. 

Mynd 15. Einkenni

Mynd 17. Gróðurþekja, Mynd 18. Áferð

Mynd 16. Mörk
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Svæði B 
 
Einkenni 
Það sem einkennir svæði B er gönguskíðahús ásamt nokkrum bílastæðum 
(Sjá mynd 19). Svæðið er að mestu leyti flatlendi með litlum hæðum og 
brekkum. 

Mörk
Mörkin á svæðinu afmarkast af gönguskíðaleiðum. Þarna er svæði 
eingöngu fyrir gönguskíðafólk. Landið er að mestu leyti flatlendi og 
eru mörkin huglæg en fyrir staðþekkta eru mörkin mjög greinileg (Sjá 
mynd 20). 

Gróðurþekja
Gróðurþekjan á svæðinu er allt frá því að vera grasvaxnar þúfur í rofið 
grassvæði. Mikið er um moldarbletti á milli grassvæðanna (Sjá mynd 21). 
Jarðvegurinn er svart- og brúnjörð ásamt votlendi (Landbúnaðarháskóli 
Íslands, 2013).  

Áferð
Áferðin á svæðinu er mjúk þar sem þúfur eru til staðar (Sjá mynd 22) 
en gróðurþekjan fer minnkandi þegar nær dregur gönguskíðahúsi og 
verður áferðin þá grófari. 
 

Mynd 19. Einkenni

Mynd 21. Gróðurþekja Mynd 22. Áferð

Mynd 20. Mörk
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Svæði C
 
Einkenni
Það sem einkennir svæði C er Fjarkinn (Sjá mynd 23), sem er stólalyftan 
á svæðinu, en ásamt henni er ein önnur lyfta á svæðinu við Hjallabraut 
sem er toglyfta. Vegur sem klæddur er malarefni, liggur í gegnum allt 
svæðið, einnig er vatnsból á svæðinu. 

Mörk
Mörk svæðisins eru frekar skýr og afmarkast þau af dæld í landslaginu 
við stólalyftuna og við toglyftuna hinum megin (Sjá mynd 24). Mörkin 
á þessu svæði eru mjög skýr í landslaginu.

Gróðurþekja
Gróðurþekjan er nokkuð jöfn fyrir utan nokkur frávik. Mikinn og 
fallegan votlendisgróður er að finna við læk sem rennur í gegnum 
svæðið. Brekkan sjálf er með nokkuð jafna gróðurhulu en inn á milli eru 
rofin svæði (Sjá mynd 25). Jarðvegurinn á svæðinu er svart- og brúnjörð 
ásamt votlendi (Landbúnaðarháskóli Íslands, 2013). 

Áferð
Áferðin á svæðinu er bæði gróf og hörð. Grófur malarvegur liggur í 
gegnum svæðið og malarhryggir og steinar inn á milli. Í brekkunni 
sjálfri hefur þó gras náð fótfestu og er áferðin mýkri þar (Sjá mynd 26).

Mynd 23. Einkenni, Fjarkinn

Mynd 25. Gróðurþekja Mynd 26. Áferð

Mynd 24. Mörk
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Svæði D
 
Einkenni
Einkenni svæðisins er Strýtubyggingin og er það efsta byggingin á 
svæðinu (Sjá mynd 27). Ein lyfta er á svæðinu sem ber nafnið Strompur. 

Mörk
Mörkin skilgreinast af Strýtubyggingu og fjallsbrún. Skilin eru nokkuð 
greinileg í landslaginu (Sjá mynd 28).

Gróðurþekja
Gróðurþekjan á þessu svæði er lítil og er það urð og grjót sem ráða 
ríkjum (Sjá mynd 29). Jarðvegurinn er bergjörð (Landbúnaðarháskóli 
Íslands, 2013). 

Áferð
Áferðin á svæðinu er gróf og hörð vegna stærra malarefnis, eftir því sem 
ofar fer því meira og stærri grjót er að finna (Sjá mynd 30).

Mynd 27. Einkenni

Mynd 29. Gróðurþekja Mynd 30. Áferð

Mynd 28. Mörk
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Svót-greining
Greiningarnar hér að ofan eru teknar saman í niðurstöður sem felast í Svót-greiningu. Með Svót-greiningu eru dregnir fram helstu styrkleikar, 
veikleikar, ógnanir og tækifæri sem felast bæði í manngerðum og náttúrulegum staðháttum svæðis. Með hönnunartillögu í huga mun hún byggjast 
á styrkleikum og tækifærum sem koma fram í Svót-greiningunni, ásamt því að vinna gegn veikleikum og ógnunum.  

Styrkleikar

• Staðsetning á landsvísu

• Veðurfar

• Fjölskylduvænt

• Aðstaða

• Nálægð við byggð

Veikleikar

• Ræktun lands

• Gróður

• Eignarhald/Akureyrarbær

• Viðhald

Tækifæri

• Uppbygging

• Nýta núverandi aðstæður

• Samvinna

• Önnur útivistarsvæði

• Fjölgun ferðamanna

• Gisting

• Veitingar

• Afþreying

Ógnanir

• Loftslagsbreytingar

• Veðurfar

• Snjóflóð

• Önnur útivistarsvæði

• Meirihluti ferðamanna á  

  Íslandi fer eingöngu

  á suðurland. 



19

Styrkleikar
Staðsetning á landsvísu og veðurfar er styrkleiki. Á Norðurlandi er 
mikið um fjöll sem gerir aðstöðu til skíðaiðkunar góða. Yfir vetrartímann 
getur verið snjóþungt en jafnframt sólrík sumur. Aðstaða í Hlíðarfjalli 
er góð og er allt til alls fyrir skíðaiðkendur. Hlíðarfjall er jafnframt 
fjölskylduvænn staður sem býður upp á afþreyingu fyrir alla, byrjendur 
jafnt sem lengra komna. Síðast en ekki síst er það nálægð við byggð en 
Hlíðarfjall er aðeins í 10 mínútna akstursfjarlægð frá miðbæ Akureyrar. 

Veikleikar
Hlíðarfjall er staðsett ofarlega í landi sem gerir ræktun gróðurs erfiða. 
Gróður á frekar erfitt uppdráttar og eftir því sem ofar kemur því minni 
gróður er að finna. Þar sem Akureyrarbær á svæðið gæti eignarhald fallið 
undir veikleika ef einkaaðilar vilja framkvæma á svæðinu. Almennt 
viðhald á svæðinu mætti bæta. 

Ógnanir
Loftslagsbreytingar og veðurfar má flokka sem ógnun. Veðurfar í 
heiminum er að breytast og er veðurfar í Hlíðarfjalli engin undantekning. 
Á síðustu árum hafa breytingar átt sér stað í veðurfari og hefur snjósöfnun 
verið sveiflukennd. Snjóflóð fellur einnig undir ógnanir en snjóflóða 
hætta getur verið til staðar í fjallinu. Önnur útivistarsvæði gætu flokkast 
sem ógnanir ef þau taka til sín þá gesti sem annars færu í Hlíðarfjall. Það 
er staðreynd að meirihluti ferðamanna fer eingöngu á suðurland og er 
það mikil ógnun fyrir landsbyggðina sem er að missa af miklum fjölda 
ferðamanna.

Tækifæri
Uppbygging og að nýta aðstæður er mikið tækifæri sem hægt væri 
að nýta betur. Einnig gæti samvinna við fyrirtæki, stofnanir og önnur 
útivistarsvæði boðið upp á ný tækifæri. Fjölgun ferðamanna á Íslandi 
gerir það að verkum að ný tækifæri myndast í gistingu, veitingum og 
afþreyingu og gæti Hlíðarfjalli boðið upp á þetta allt. 
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5. Hlíðarfjall

Hlíðarfjall gnæfir yfir Akureyri en um 5 km vegur liggur frá bænum og 
beina leið upp í fjall. Íbúar Akureyrar eru aðeins í um 10 mínútur að 
komast á skíða- snjóbretta- og gönguskíðasvæði. Í dag er Hlíðarfjall 
skíðasvæði sem býður upp á sjö mismunandi skíðalyftur og um 24 
merktar skíðabrekkur. Skíðabrekkurnar eru allar merktar með litum sem 
tákna mismunandi bratta svo hægt sé að finna brekku við sitt hæfi. Þar 
er einnig gönguskíðabraut sem býður upp á allt að 10 km langa braut. 
Hluti af gönguskíðabrautinni eða um 3,5 km er upplýstur til klukkan 
22:00 alla daga yfir vetrartímann (Sjá mynd 31).
Skíðastaðir eða skíðahótelið eins og það er ávalt kallað, er staðsett neðst 
á skíðasvæðinu við bílastæðið, þar eru m.a seldir skíðapassar, útleiga 
á skíðaútbúnaði og veittar upplýsingar. Þrátt fyrir nafnið skíðahótel er 
ekki um hótel að ræða og ekki er boðið upp á gistingu. 
Veitingasala er staðsett á tveimur stöðum á skíðasvæðinu, í Skíðastöðum 
og Strýtunni. Strýtan er staðsett við efri endann á Fjarkanum sem er 
eina stólalyftan á svæðinu. Einnig er búið að koma fyrir nestiskofa úti 
við skíðahótelið þar sem hægt er að borða sitt eigið nesti (Hlíðarfjall, 
á.á). Meðaltal fjölda gesta í Hlíðarfjall síðustu 5 árin eru um 75 
þúsund gestir árlega. Engar framkvæmdir hafa átt sér stað síðustu ár 
en sumarmánuðirnir eru notaðir í almennt viðhald (Guðmundur Karl 
Jónasson, munnleg heimild, 21. janúar 2015).

Miðað við þá aðstöðu sem er til staðar í Hlíðarfjalli í dag má ætla að 
skíðasvæðið hafi upp á meira að bjóða en raunin er. (Sjá mynd 32).

Mynd 31. Yfirlitskort af Hlíðarfjalli
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Í dag er margt komið til ára sinna og ferðamönnum fjölgar ár frá ári svo 
uppbygging er nauðsynleg. Til að hægt sé að bjóða upp á sumarstarfsemi 
er nauðsynlegt að byggja upp svæðið og hlúa að því gamla. Sumarið 
2014 var farið í vettvangsskoðanir og svæðið skoðað snjólaust (Sjá 
mynd 33). Snjórinn felur óæskilega hluti sem koma í ljós þegar vora 
tekur og snjórinn víkur. Viðhaldi er ábótavant og margt sem þarf að huga 
að. Svæðið er komið til ára sinna og er mikilvægt að hlúa að hlutunum 
áður en það verður of seint. Nauðsynlegt er að halda í staðarandann sem 
er yfir svæðinu yfir vetrartímann og flytja hann yfir á hinar árstíðarnar. 

Mynd 32. Séð yfir Akureyri úr Hlíðarfjalli að kvöldi

Mynd 33. Séð yfir Hlíðarfjall að sumri
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Sagan
Í gegnum tíðina hefur Hlíðarfjall verið mikið útivistarsvæði og hafa 
ófáir skálar verið reistir þar. Árið 1931 var fyrsti útivistarskálinn 
fyrir ofan Akureyri reistur og var hann nefndur Skíðastaðir og stóð á 
Súlumýrum (Sjá mynd 35) sem er á Súlum fyrir ofan Akureyri. Vegur 
náði langleiðina að skálanum en þó ekki alla leið og var byggingarefni 
borið upp af hestum og mönnum. Skíðastaðafélagið á Glerárdal var 
stofnað á sama tíma til að sporna gegn óheillavænlegum áhrifum sem 
kaupstaðarlífið hafði (Sjá mynd 34). Tilgangurinn var að hvetja fólk til 
hreyfingar, hvort sem það var fjallganga eða skíðaiðkun (Jón Hjaltason, 
2004).  
Árið 1936 eða fjórum árum seinna reistu nemendur Menntaskólans 
á Akureyri skálann Útgarð sem var stærstur allra þeirra skála sem 
höfðu verið reistir fyrir ofan Akureyri og var honum var fundin staður 
neðarlega í Hlíðarfjalli. Það var síðan sumarið 1944 sem nemendur 
Gagnfræðaskólans og Iðnskólans keyptu hermannabragga og fluttu 
upp í Hlíðarfjall. Honum var gefið nafnið Ásgarður en hann var síðan 
fjarlægður 9 árum síðar (Jón Hjaltason, 2004).

Árið 1955 sótti Ferðamálafélag Akureyrar 
um að fá að byggja skíðaskála fyrir 
almenning á Selhæð í Hlíðarfjalli sem 
stendur í 500 metra hæð yfir sjávarmáli. 
Þeir vildu fá að byggja úr viðnum úr 
gamla spítalanum á Akureyri sem stóð við 
Spítalaveg 11 endurgjaldslaust.  
Ferðafélagið hafði ári áður lagt veg upp í 
fjall. Skíðastaðir eða skíðahótelið eins og 
það var ávallt kallað átti að vera sameign allra bæjarbúa 
(Jón Hjaltason, 2009). Skíðahótelið byggðist á árunum 1955-1964 
með hjálp margra fyrirtækja og einstaklinga sem gáfu vinnu sína eða 
fjármagn. Rekstur hófst formlega árið 1962 (Jón Hjaltason, 2009). 
Skíðahótelið er 2.450 rúmmetra bygging á þremur hæðum (Sjá mynd 
36) (Vetraríþróttamiðstöð Íslands, 2007). 

Mynd 34. Skíðastaðir

Mynd 35. Örnefni

Súlumýrar
Syðri Súla
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Á sama tíma og rekstur hófst í skíðahótelinu var smíðað sölu og 
tímatökuhús og sem fékk nafnið Strompur og var hann staðsettur í 
700 metra hæð yfir sjávarmáli. Það var síðan 1967 að Strompur var 
færður til að koma fyrir nýju þjónustuhúsi sem fékk nafnið Strýta. Nýja 
byggingin var byggð upp í sjálfboðavinnu en ríkið útvegaði peninga fyrir 
útlögðum kostnaði. Byggingin var um 50 m²  á stærð en árið 1980 var 
viðbygging tekin í notkun sem var um 40 m² . Allt húsið var þó rifið árið 
1999 fyrir nýju Strýtunni sem stendur enn í dag. Nýja Strýtan var tekin 
í notkun árið 2000 og er um 300 m² á stærð á þremur hæðum. Húsið er 
innflutt bjálkahús frá Rússlandi og kostaði Akureyrabær framkvæmdina 
(Hermann Sigtryggsson og Eiríkur Bj. Björgvinsson, 2000). 
Í gegnum árin hafa verið byggðir tveir skálar fyrir gönguskíðafólk á 
svæðinu. Fyrri var reistur við Stórhæð árið 1987 og var hann 20 m² að 
stærð. Það var síðan árið 1989 sem seinni skálinn var reistur en hann var 
stækkaður 1991 og er nú 73 m²  að stærð. Þessi skáli eða gönguhúsið 
eins og hann er ávallt kallaður er miðstöð fyrir skíðagöngu og aðstaða 
fyrir skíðagöngufólk. Á svæðinu eru einnig skúrar og lyftuhús. Þessi 
smáhýsi eru lítil og voru þau fyrstu byggð í kringum 1980 en búið er 
að endurnýja einhver þeirra og jafnframt bæta nýjum við (Hermann 
Sigtryggsson og Eiríkur Bj. Björgvinsson, 2000).

Fyrsta skíðalyftan í Hlíðarfjalli var byggð 1962 og var um 400 metra 
löng kaðaltog lyfta. Árið 1967 eignuðust Akureyringar fyrstu stólalyftu 
landsins hún var 1000 metra löng og afkastaði að flytja 580 manns á 
klukkutíma endastöð var í 700 metrum yfir sjávarmáli. Það var síðan 
árið 2001 sem lyftan var tekin niður og ný sett upp hún er jafn löng og sú 
gamla og afkastar að flytja 2200 manns á klukkutíma. Í dag eru lyfturnar 
7 talsins og hafa komið með árunum. Þær flytja fólk mishátt en hæst fara 
lyfturnar í 1000 metra hæð yfir sjávarmáli (Hermann Sigtryggsson og 
Eiríkur Bj. Björgvinsson, 2000).  

Mynd 36. Skíðastaðir byggt á árunum 1955 - 1964
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Framtíðin
Hlíðarfjall hefur alla möguleika til að verða enn meiri auðlind fyrir 
Akureyringa. Það er hins vegar greinilegt þegar aðstæður í fjallinu 
og mannvirki eru skoðuð,  hvað þessi auðlind er vannýtt tækifæri. 
Uppbygging og framtíð fjallsins hefur verið mikið í umræðunni en allt 
stoppar þetta á fjármagninu. Eins og staðan er í dag hefur Akureyrarbær 
ekki tök á að byggja upp í Hlíðarfjalli svo nú þarf að meta kosti og galla 
þess að hleypa einkaaðilum inn og leyfa þeim að byggja. Skíðasvæði 
eru dýr í uppbyggingu og viðhaldi en lausnin er að fá fjármagn inn allt 
árið um kring en ekki aðeins yfir hávetrartímann. Ferðamenn koma í 
miklu magni til Íslands og fjölgar ár frá ári, ferðamenn koma að mestu 
leyti yfir hásumarið þegar enga afþreyingu er að finna í Hlíðarfjalli. 
Árið 2014 komu sem dæmi 71 skemmtiferðaskip til Akureyrar með um 
83 þúsund farþega (María Helena Tryggvadóttir, 2014) og reiknað var 
með að allt að 200 þúsund ferðamenn kæmu til Akureyrar sumarið 2014 
en það er 20% aukning frá því árinu áður (200 þúsund ferðamenn til 
Akureyrar, 2013). 

Mikilvægt er að búa til afþreyingu fyrir ferðamenn og er Hlíðarfjall 
tilvalið til þess. Hægt væri að koma upp gistingu þar ásamt fjölbreyttri 
afþreyingu fyrir alla aldurshópa. Þetta gæti orðið til þess að ferðamenn 
stoppuðu lengur á Akureyri sem myndi skila meiri tekjum. Akureyri 
leggur sig út fyrir að vera fjölskyldubæ og eru mörg tækifæri sem felast í 
að byggja upp fjölskylduvænan heilsársstað sem bíður upp á afþreyingu 
fyrir alla aldurshópa.
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Deiliskipulag
Deiliskipulag fyrir Hlíðarfjall var unnið á árunum 2009 – 2010 af 
Landslagi fyrir Akureyrarbæ. Það var samþykkt þann 17. febrúar 2014. 
Svæðið er skilgreint í aðalskipulagi Akureyrar 2005 – 2018 sem opið 
svæði til sérstakra nota, skíðasvæði í Hlíðarfjalli. Deiliskipulagið nær 
þó ekki til alls þess svæðis sem skilgreint er sem opið svæði til sérstakra 
nota í aðalskipulagi. Í heild eru þetta 930 hektarar en deiliskipulagið 
nær eingöngu til 675 hektara svæðis (Landslag, 2014). 
  
 
Markmið deiliskipulagsins eru eftirfarandi : 

- Að móta framtíðarskipulag svæðisins.  

- Að gera svæðið í stakk búið til að mæta uppbyggingu í    
  framtíðinni.  

- Að bæta aðstöðu til skíðaiðkunar og almennrar útivistar. 

Deiliskipulagið segir til um mikla uppbyggingu en þrátt fyrir það fá 
Skíðastaðir að halda sér og óheimilt er að breyta eða byggja við húsið. 
Fjölga á gistirýmum og sem dæmi má taka á að byggja 28 gistiskála, 
íbúðarhótel með allt að 40 íbúðum ásamt hóteli sem gerir ráð fyrir 100 
tveggja manna herbergjum. Ný þjónustumiðstöð verður byggð og mun 
þar fara fram sú starfsemi sem í dag fer fram í Skíðastöðum. Gefið er 
leyfi til að byggja nýtt eða stækka núverandi Strýtubyggingu. Í öllum 
byggingum gömlum sem nýjum verður óheimiluð búseta. Vegurinn 
verður færður á 500 metra kafla til að koma fyrir nýjum bílastæðum en 
þau verða samtals 1.313 á svæðinu í heild á fjórum pöllum. Gert er ráð 
fyrir gönguleiðum bæði frá bílastæðum að þjónustumiðstöð og öðrum 
útivistarstígum um svæðið. Sérstaklega er tekið fram við alla þá liði 
þar sem uppbygging gæti átt sér stað og gera megi ráð fyrir einhverju 
gróður- og jarðvegsraski skulu röskuð svæði vera grædd upp jafn óðum 
eins og hægt er með sáningu, sér í lagi neðan við gróðurlínu sem er 
í um 700 metra hæð yfir sjávarmáli. Í Umhverfisskýrslu voru borin 
saman möguleg umhverfisáhrif vegna framkvæmda deiliskipulagsins. 
Niðurstöðurnar sýndu fram á að deiliskipulagið í heild muni hafa í för 
með sér óveruleg eða jákvæð áhrif á umhverfið. Hins vegar eru áhrif á 
náttúrulegt landslag og gróðurfar talin óljós (Landslag, 2014).
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Umræðan í dag
Hlíðarfjall hefur verið mikið í umræðunni á undanförnum mánuðum 
og í raun frá því að nýtt deiliskipulag var samþykkt. Þeir sem skrifað 
hafa greinar í fjölmiðla síðustu mánuði eru á sama máli, uppbygging í 
Hlíðarfjalli er nauðsynleg. Í viðtali við Þorvald Lúðvík Sigurjónsson 
framkvæmdastjóra Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar sem birt var 
á Rúv í janúar 2015, kemur fram að bæjarráð Akureyrar sé búið að 
heimila möguleika á að einkaaðilar komi að uppbyggingu svæðisins 
með sveitarfélaginu. Með uppbyggingu ætti að auðvelda aðgengi og 
bjóða upp á afþreyingarkosti sem ekki eru til staðar í dag.

„Það sem að við vitum og stöndum frammi fyrir í dag er að svæðið 
er búið að sprengja utan af sér. Það er að rifna á saumunum og það 
þarf frekari uppbyggingu og á þeirri staðreynd grundvallast þessi 
hugmynd,“ segir Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmdastjóri 
Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar (Einkaaðilar borga uppbyggingu 
Hlíðarfjalls, 2015). 

Það eru tækifæri í Hlíðarfjalli og það sjá margir og má nefna 
sprotafyrirtækið Zalibunu ehf. sem vill setja upp sleðarennibraut að 
verðmæti 130 milljón króna í brekkur Hlíðarfjalls. Brautin yrði 1.300 
metra löng og yrði opin yfir sumartímann. 

Ekki hafa þó náðst samningar við Akureyrarbæ og engin ákvörðun 
verin tekin um þessi áform en Akureyrarbær skoðar alla möguleika 
varðandi fjallið (Haraldur Guðmundsson, 2014). Guðmundur Karl 
Jónsson, forstöðumaður í Hlíðarfjalli, segir í frétt frá janúar 2015 að 
það hafi nokkrir aðilar sýnt áhuga á að reisa hótel á skíðasvæðinu líkt og 
deiliskipulag segir til um. Það sem stoppar þessa fjárfesta er aðstaðan og 
lyftukostir á svæðinu. Guðmundur telur raunhæft að einkaaðilar komi 
að uppbyggingu í fjallinu en það fari hins vegar eftir sveitarfélaginu.
„Ef sveitarfélagið á pening til að byggja skíðalyftur er það frábært en 
sveitarfélagið kemur aldrei til með að reisa hótel, frístundabyggð eða 
annað því hljóta þetta að verða einkaframkvæmdir” segir Guðmundur 
(Einkaaðilar vilja reisa hótel í Hlíðarfjalli, 2015). 
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6. Niðurstöður
 
Hönnunarforsendur
Sú hönnun sem hér er sett fram byggir á greiningum sem hér hefur 
verið fjallað um ásamt velheppnuðum skíðasvæðum frá öðrum löndum.
Tillagan að heilsársnotkun er sett fram fyrir Hlíðarfjall er þó hægt að 
sérsníða að öðrum skíðasvæðum landsins. Mikilvægt er að nýta svæðin 
sem búið er að byggja upp sem heilsárssvæði og gefa íslenskum sem 
erlendum ferðamönnum tækifæri á að njóta þeirra að vetri jafnt sem 
sumri. Skíðasvæði á Íslandi búa mörg yfir mikilli náttúrufegurð og 
tækifærum. Þegar Hlíðarfjall var skoðað sérstaklega er það nálægð við 
bæinn og fyrirhuguð uppbygging sem var áhugavert og spennandi að 
mati höfundar. Hægt væri að byggja upp heilsársnotkun með sérsniðinni 
afþreyingu fyrir hverja árstíð fyrir sig. 

Vetur
Hlíðarfjall er þekkt sem vinsælt skíðasvæði og hefur upp á margt að 
bjóða. Mikilvægt er þó að þróa svæðið og byggja það upp með fleiri 
og betri lyftum og húsnæði til að hámarka getu og taka á móti öllum 
þeim fjölda skíðamanna sem vilja heimsækja fjallið (Sjá mynd 37). 
Heimsóknir yfir vetrartímann eru nauðsynlegar þáttur fyrir sumarnotkun 
og er mikilvægt að gleyma ekki að þetta var og er skíðasvæði. Mikilvægur 
hluti hönnuninnar er að halda áfram að bjóða upp á gott skíðasvæði. 
Með heilsársnotkun koma meiri tekjur inn sem geta bætt þjónustuna allt 
árið um kring og gert svæðið að fullkomnasta skíðasvæði landsins.

Vor
Þegar vora tekur og skíðasvæðið hefur lokið sinni starfsemi er mikilvægt 
að annað taki við. Það er þó misjafnt eftir árum og snjómagni hvenær 
tekur að vora í Hlíðarfjalli. Gott dæmi um hvernig má nýta svæði meðan 
það er ennþá snjór og skíðastarfsemin lokið er að hleypa snjósleðum 
inná svæðið. Veturinn 2014 var snjóþungur í Hlíðarfjalli og ennþá 
nægur snjór þegar sumarið gekk í garð. Sleðastælar var atburður í 
Hlíðarfjalli 30. maí 2014 þar sem notast var við snjóinn sem til staðar 
var og byggður stökkpallur. Þann dag kom fólk saman með snjósleðana 
sína og gerði sér glaðan dag (Sjá mynd 38).
Passa þarf þó að afmarka og hleypa snjósleðunum ekki inn á 
vatnsverndarsvæðin í fjallinu. En á meðan skíðastarfsemin liggur niðri 
skemmir snjósleðanotkun ekki brekkurnar fyrir skíðaiðkendum og er 
tilvalin afþreying meðan snjór leyfir. Einnig væri hægt að nýta húsnæði 
í fjallinu yfir vormánuði fyrir ráðstefnur og fyrirlestra en frá fjallinu er 
fallegt útsýni yfir Akureyri og nágrenni. Með betri húsakosti er hægt að 
bjóða upp á ráðstefnusali ásamt gistingu fyrir gesti.
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Sumar
Sumarnotkun væri þegar mest allur snjór væri farinn af svæðinu (Sjá 
mynd 39). Þá væru í boði skipulagðar gönguferðir, fjallahjólabrautir, 
ferðir upp með stólalyftu, nýting á Strýtu sem veitingasölu ásamt 
rennibraut niður. Einnig væri hægt að leigja út árabáta og sigla á 
söfnunarlóninu og njóta náttúrunnar. Gistingin sem væri á svæðinu 
myndi þjóna ferðamönnum og væri svæðið fullkomið til að taka á móti    
öllum þeim sem vildu njóta afþreyingar staðarins.

Haust
Þegar hausta tekur og fyrsti snjórinn fellur minnkar sú afþreying sem í 
boði væri yfir sumartímann (Sjá mynd 40). Gisting væri enn til staðar 
og hægt væri eins og á vormánuðum að vera með skipulagðar ráðstefnur 
og fundi. Haustmánuðirnir væru hentugir í viðhald og uppbyggingu sem 
nauðsynleg er fyrir vetrartímann ásamt því að taka niður og ganga frá 
eftir sumarnotkun, t.d að fjarlægja árabáta, taka niður rennibrautina og 
fjarlægja merkingar á göngustígum. Mikilvægt er að öll sú afþreying 
sem í boði verður yfir sumartímann sé afturkræf, þ.e. að hægt verði að 
fjarlæga allt svo ekkert sé fyrir eða slysahætta myndist fyrir skíðafólk 
þegar það mætir aftur í fjallið. 

Mynd 37. Vetur, páskar 2006 Mynd 38. Vor, Sleðastælar 2014

Mynd 39. Sumar, Júlí 2014 Mynd 40. Haust, september 2013
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Hönnunartillaga
Tillagan gengur út á að sýna fram hvað hægt er að gera á skíðasvæðinu 
þegar hefðbundið vetrarstaf liggur niðri og hvernig hægt væri að láta 
hlutina ganga á öðrum árstímum. Hönnunartillagan sjálf er sérsniðin 
að Hlíðarfjalli en eins og kom fram í hönnunarforsendum þá byggir 
tillagan á greiningum sem gerðar voru og dæmum erlendis frá.

Stígar
Nokkrar stígagerðir gætu verið á svæðinu. Mikilvægt er að stígarnir séu 
í nokkrum erfiðleikastigum þannig að allir geti fundið eitthvað við sitt 
hæfi. Til að mynda væri hægt að hafa fjóra stíga á svæðinu þar sem hver 
og einn þeirra hefði mismunandi erfiðleikastig Fyrir utan stígana yrði 
hins vegar ekki bannað að ganga og fólk væri velkomið að ganga eins 
og það vill um svæðið en mikilvægt er þó að hafa merkta stíga með 
malarefni til að auðvelda fólki gang. 

Leið 1
Gæti verið léttust og fyrir þá allra yngstu eða þá elstu. Leiðin gæti legið 
frá nýja byggðarkjarnanum og lítinn hring um nærsvæði húsanna á 
svæðinu. Hún yrði klædd malarefni og merkt sérstaklega ásamt því að 
bekkir gætu verið staðsettir með reglulegu millibili. 

Leið 2
Gæti verið milli erfið leið og legið frá skíðahóteli og að Strýtu en 
hækkunin er um 200 metrar á leiðinni. Leiðin myndi að henta fullorðnum 
sem börnum og væri hún klædd malarefni. Hún gæti legið í gegnum 
dæld í landslaginu og meðfram læk, leiðin væri nokkuð lokuð á parti en 
byði upp á fjölbreytta upplifun alla leið. 

Leið 3
Gæti verið milli erfið leið sem endar á sama stað og leið 2 við Strýtu 
en gæti þó verið aðeins lengri og meira krefjandi. Leiðin byði upp á 
fjölbreyttar upplifanir alla leið og gæti hún legið bæði niður í dældir og 
upp á hæðir. Leiðin yrði mjög opin og byði upp á útsýni til allra átta. 
 
Leið 4
Gæti verið erfiðasta leiðin og legið út frá leið 3 og upp að Strýtu og 
haldið síðan áfram upp á topp. Stígurinn yrði klæddur malarefni að 
Strýtu en væri hún einungis stikuð þaðan vegna mikils halla. Þessi stígur 
yrði aðeins fyrir vana göngumenn og yfir hásumarið þegar snjóa leysir. 
Leiðinn endar í um 1100 metra hæð yfir sjávarmáli. 
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Húsnæði
Húsnæði á svæðinu eru misjafnt en núverandi byggingar gætu fengið að 
halda sér til að byrja með og er tillagan lögð upp með því. Í skíðaskálanum 
væri hægt að hafa móttöku og upplýsingaþjónustu ásamt aðstöðu fyrir 
starfsfólk svæðisins. Skíðaskálinn myndi halda sér óbreyttur í útliti en 
yrði gerður upp svo innviðir hússins henti starfseminni betur. Strýtan 
byði upp á kaffi/veitingar ásamt því að hægt væri að leigja húsnæðið fyrir 
skemmtanir og veislur. Byggt yrði nýtt hótel sem byði upp á gistingu 
ásamt ráðstefnu- og fyrirlestrarsölum. Ásamt því væri hægt að byggja 
skála sem væru í notkun allt árið, þar væru litlar íbúðir fyrir ferðafólk. 
Þessir skálar og hótel yrðu staðsettir norðan skíðahótels í nálægð við 
gönguskíðahús. Það færi vel við umhverfið og núverandi byggingar að 
hafa öll húsin timburklædd og er eindregið mælt með því. 

Rennibraut
Hægt væri að staðsetja brautina frá Strýtu og myndi hún þá hlykkjast 
niður brekkurnar. Passað yrði upp á að hún færi ekki í gegnum neinn 
stíg á svæðinu og er því öryggi fyrir göngufólk tryggt. Brautin yrði 
fest niður en enga jarðvinnu þarf undir hana, hún væri síðan tekin upp 
í lok sumars svo hún hefði engin áhrif á skíðaiðkun á svæðinu yfir 
vetrartímann. Brautin myndi henta fyrir einn í einu og hægt yrði að fara 
upp með stólalyftu og renna sér síðan niður í brautinni. Þetta gæti verið 
mikið aðdráttarafl fyrir fjallið og spennandi nýjung á Íslandi sem myndi 
trekkja fólk að.

Fjallahjólabraut
Merkt og skipulögð fjallahjólabraut yrði staðsett sunnan stólalyftu og 
myndi hún ekki hafa nein áhrif á göngufólk. Hægt yrði að bjóða að fara 
upp með stólalyftu og hjóla niður brautina. Aðeins yrði um eina braut að 
ræða til að byrja með en hægt yrði að fjölga ef þörf væri á.

Söfnunarlón
Á vatninu væri hægt að hafa árabáta eða hjólabáta. Bátaleiga yrði þá á 
staðnum og hægt yrði að fara og sigla um vatnið. Aðeins er um að ræða 
litið vatn en byði upp á afþreyingu fyrir börnin. Vatnið er í 500 metra 
hæð yfir sjávarmáli og gæti boðið upp á öðruvísi upplifun en fólk er 
vant. 
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Staðsetning hönnunartillögu
Staðsetning á nýrri byggð byggir á ofangreindum greiningum. Þarna 
eru engar skíðaleiðir og er byggðin fjær bílastæðum og umferðinni við 
skíðahótelið. Nýji byggðarkjarninn er ekki í miklum halla sem mun 
auðvelda byggingaframkvæmdir. Byggðin mun á þessum stað ekki 
hafa nein áhrif á síðasvæðið sjálft. Í deiliskipulaginu fyrir Hlíðarfjall 
er ný byggð staðsett á sama svæði þar sem þetta landsvæði virðist 
hagkvæmast fyrir nýja byggð. Þessi staðsetning er einnig nefnd í 
skýrslunni Úr bæjarbrekku í fjallaparadís sem unnin var 2009 af 
SE Group. Í bæði deilsikipulaginu og skýrslunni er þó lagt fram að 
byggð verði fyrir ofan gönguskíðahús og alveg við gönguskíðabraut, 
þeirri byggð er skipt út fyrir aðeins eitt hús í hönnunartillögunni hér 
að neðan. Það er gert til að forðast truflun fyrir gönguskíðafólk og 
halda svæðinu kringum brautina óspilltu. Eins mun byggingin skýla 
byggðinni fyrir neðan fyrir vindálagi. Gatnakerfi og uppröðun húsa 
er einnig breytt frá deiliskipulagi með stærðir húsa og legu þeirra í 
huga. Höfundi fannst mikilvægt að bjóða upp á misstórar byggingar 
allt frá hóteli upp í smáhýsi til að allir finni eitthvað við sitt hæfi. 
Hringvegur um nýja byggð hentar best fyrir þetta landsvæði eins og 
kemur einnig fram í deiliskipulaginu og skýrslunni frá SE Group, 
en þó bætist einn aukavegur í hönnunartillöguna til að fjölga húsum 
neðst á svæðnu en þau hús hafa óhindrað útsýni yfir Akureyri og ættu 
þau hús einnig að verða fyrir minna vindálagi en efri húsin vegna 
legu í landinu.
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Engar skráðar menningarminjar, vatnsverndarsvæði eða sérstaklega 
vernduð gróðursvæði eru staðsett á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. 
Samkvæmt vindmælingum frá toppi Hlíðarfjalls er aðeins ein aðalvindátt 
sem er vestsuðvestur því væri hægt að minnka vindálag við byggð 
með gróðri sem lokar fyrir þá vindátt (Sjá mynd 41). Við staðsetningu 
stígakerfis var hugað að þeim greiningum sem gerðar voru. Hugað var 
að því hvernig og hvert stígarnir ættu að liggja og afhverju. Stígarnir 
eru allir lagðir eftir landslaginu eða í núverandi slóða þegar á við til að 
lágmarka rask. Stígarnir liggja allir í sátt við landslagið og ættu ekki að 
vera áberandi í umhverfinu. Sama á við um fjallahjólabrautina en hún 
mun liggja í slóða sem er nú þegar til staðar og ætti því ekki að þurfa 
raska miklu landi fyrir þá braut. Rennibrautin mun liggja niður eina af 
aðalbrekkum svæðisins. Brautin er lögð með staðsetningu lyftna í huga 
ásamt gróðurs og landhalla. 
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Skíðahótel

Strýta

Gönguskíðahús

Mynd 42. Vindrós yfir skíðasvæðinu



33Mynd 43. Grunnmynd
[Academic use only] 

Mvk. 1:12000

Lyftur

Fjallahjólabraut

Lækur

Leið 4

Leið 3

Leið 2

Leið 1

Rennibraut

Afmörkun svæðis

Leið að fjallahjólabraut



34

Hó
lab

ra
ut

Auður

Strýta

St
ro

m
pu

r

H
ja

lla
br

au
t

Sk
ála

br
au

t

Töfra-
teppið

Fj
ar

ki
nn

Gönguskíðahús

Skíðahótel

Mynd 44. Grunnmynd

Lyftur

Fjallahjólabraut

Lækur

Leið 4

Leið 3

Leið 2

Leið 1

Rennibraut

Afmörkun svæðis

Leið að fjallahjólabraut

Mvk. 1:8000



35

Gönguskíðahús

Skíðahótel

Mynd 45. Grunnmynd

Mvk. 1:2000
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Mynd 46. Fjallahjólabraut



37

Mynd 47 Göngustígur, leið 2
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Mynd 48. Rennibraut
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Mynd 49. Göngustígur, leið 2
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7. Umræður og lokaorð

Akureyringar voru fyrstir Íslendinga til að reisa stólalyftu, fyrstir til 
að troða gönguleiðir, eignuðust fyrsta troðara landsins og fyrstir til 
að notast við snjóframleiðslukerfi. Ættu Akureyringar þá ekki að eiga 
fyrsta skíðasvæði landsins sem býður upp á skipulagða heilsársnotkun. 
 
Markmiðið með verkefninu var að skoða möguleikann á heilsársnotkun 
í Hlíðarfjalli. Í upphafi voru settar fram eftirfarandi spurningar og leitast 
svörum við þeim: 
  
1. Hvernig má nýta skíðasvæðið sem heilsárs útivistarsvæði? 
2. Hvernig eru skíðasvæði nýtt erlendis yfir sumartímann ?
3. Hvernig má útfæra heilsársnotkun í Hlíðarfjalli ?

Skíðasvæði er vel hægt að nýta sem heilsárssvæði og eins og kom fram 
að ofan er mikið hægt að gera og bjóða uppá. Skíðasvæði erlendis eru 
mörg hver nýtt allt árið um kring og er heilsársnotkun oft grundvöllur 
fyrir því að reksturinn gangi upp. Erlend skíðasvæði eru ekki öll með 
nákvæmlega sömu afþreyingu í boði en öll afþreyingin er þó á svipuðum 
nótum. Höfundur sér ekki neinar ástæður afhverju það ætti ekki að vera 
hægt að byggja upp heilsárs skíðasvæði á Íslandi eins og annarstaðar í 
heiminum.  

Þegar horft er eingöngu á Hlíðarfjall og hvernig mætti útfæra 
heilsárnotkun þar kom margt til greina eins og hefur komið fram áður. 
Skíðasvæðið er mjög vel staðsett í fjarlægð frá byggð og umferð en 
samt aðeins í 10 mínúta fjarlægð frá miðbæ Akureyrar. Svæðið hefur 
alla burði til að verða frábært útivistarsvæði bæði að sumri sem vetri. 
Að geta gist í bænum og verið komin upp í fjall og á skíðin á innan við 
korteri er frábær kostur fyrir Hlíðarfjall sem mætti nýta meira. 

Þær niðurstöður sem höfundur fékk voru fengnar með greiningum á 
sérkennum og náttúrufari í Hlíðarfjalli ásamt erlendum fyrirmyndum. 
Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nýta 
skíðasvæði allt árið um kring. Með því erum við að tryggja fjármagn 
allt árið sem skiptir miklu máli fyrir skíðasvæðin sem eru dýr í rekstri 
og uppbyggingu. Einnig stuðlar það að aukinni afþreyingu allt árið og 
gefur fólki tækifæri á að njóta staðarins á hvaða árstíma sem er. 
Mikilvægt er að litið sé á hönnunartillögu að heilsársvæði sem eina heild, 
þótt verið sé að sníða afþreyingu að hverri árstíð fyrir sig er mikilvægt 
að þær vinni allar saman og myndi eina heild. 
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Að mati höfundar er það vel raunhæfur möguleiki að heilsársnotkun 
verði raunverulegur kostur á næstu árum. Það er þegar búið að gera 
þetta um allan heim og ættu Íslendingar að líta á nágrannaþjóðirnar og 
sjá hvernig verið er að byggja upp skíðasvæðin erlendis og nýta þau sem 
fyrirmyndir til að byggja upp svæðin. Skíðasvæði eru tilvalin til að gera 
eitthvað meira með og nýta allt árið um kring. 

Þær tillögur að afþreyingu og uppbyggingu sem settar hafa verið fram 
í gerð verkefnis eru byggðar á raunverulegum dæmum erlendis frá en 
hafa verið sérsniðnar að Hlíðarfjalli. Tillagan þarfnast þó nánari útfærslu 
en er tilvalin til hliðsjónar í hugmyndavinnu við gerð svæðisins. Við 
byggingu á svæði eins og Hlíðarfjalli er mikilvægt að lágmarka allt rask 
og hugleiða útfærslur vel áður en byrjað er á framkvæmdum. Það er 
erfitt að taka til baka rask sem hefði mátt koma í veg fyrir með betri 
útfærslum. Svæðið er staðsett ofarlega í landi og á gróður erfitt uppdráttar 
á vissum stöðum svo mikilvægt er að hugleiða vel staðsetningar og 
hvaða landsvæði er verið að raska áður en framkvæmdir hefjast. Aftur á 
móti er öll hönnunartillagan raunhæf og ættu tæknilegar útfærslur ekki 
að hamla hugmyndaflugi að afþreyingu. 
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9. Myndaskrá

Myndir í verkefninu eru teknar af höfundi nema annað sé tekið fram 

Mynd 1: Bls 4. Uppbygging ritgerðar. 

Mynd 2: Bls 5. Staðsetning erlendra skíðasvæða í ritgerð. Unnin af höfundi

Mynd 3: Bls 6. Yfirlit yfir Geilo. Sótt þann 26. febrúar, 2015, af http://www.panoramio.com/photo/12588360 

Mynd 4: Bls 6. Geilo yfir sumartímann. Sótt þann 26. febrúar, 2015, af http://www.visitnorway.com/en/product/?pid=75548

Mynd 5: Bls 7. Stólalyrfta yfir Hemsedal. Sótt þann 13. febrúar, 2015, af  http://www.hemsedal.com/contentassets/b4cd92121a    
 094138b939ec2f85e71698/imagegallery/sommerapen-heis-i-hemsedal.jpg?maxwidth=750&maxheight=2147483647&mode=max

Mynd 6: Bls 7. Fjallahjólabraut í Hemsedal. Sótt þann 13. mars, 2015, af http://www.hemsedal.com/en/A/Skistar-Hemsedal/Hemsedal-Bike-Park/

Mynd 7: Bls 8. Hjólabraut í Levi. Sótt þann 13. mars, 2015, af http://www.levi.fi/media/files/siteimg/international/bikepark.jpg

Mynd 8: Bls 8. Rennibraut í Levi. Sótt þann 13. mars, 2015, af http://www.levi.fi/media/files/siteimg/1500x1000/cache/kesakelkkarata-880x880.jpg

Mynd 9: Bls 9. Staðsetning Akureyrar. Unnin af höfundi úr gögnum frá Landmælingum Íslands

Mynd 10: Bls 10. Afmörkun skíðasvæðis, vatnsverndasvæðis og bann vélknúinna ökutæka. Unnin af höfundi úr gögnum frá Norðurorku

. 
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Mynd 11: Bls 11. Staðsetning sniðs A1 - A2. Unnin af höfundi úr gögnum frá Landmælingum Ísland

Mynd 12: Bls 11. Snið A1 - A2. Mkv. 1:9000. Unnin af höfundi úr gögnum frá Akureyrarbæ

Mynd 13: Bls 12. Vindrós frá Veðurstofu Íslands. Sótt þann 15. janúar, 2015,  af  http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/   
 greinargerdir/2000/00003.pdf

Mynd 14: Bls 13. Svæðisskipting 

Mynd 15: Bls 14. Einkenni

Mynd 16: Bls 14. Mörk

Mynd 17: Bls 14. Gróðurþekja

Mynd 18: Bls 14. Áferð

Mynd 19: Bls 15. Einkenni

Mynd 20: Bls 15. Mörk

Mynd 21: Bls 15. Gróðurþekja

. 
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Mynd 22: Bls 15. Áferð

Mynd 23: Bls 16. Einkenni

Mynd 24: Bls 16. Mörk

Mynd 25: Bls 16. Gróðurþekja

Mynd 26: Bls 16. Áferð

Mynd 27: Bls 17. Einkenni

Mynd 28: Bls 17. Mörk

Mynd 29: Bls 17. Gróðurþekja

Mynd 30: Bls 17. Áferð

Mynd 31: Bls 19. Yfirlitskort af Hlíðarfjalli. Sótt þann 12. mars, 2015, af http://www.hlidarfjall.is/is/myndir

Mynd 32: Bls 20. Séð yfir Akureyri úr Hlíðarfjalli að kvöldi. Sótt þann 14. apríl,.2015, af http://www.hlidarfjall.is/is/myndir

Mynd 33: Bls 20. Séð yfir Hlíðarfjall að sumri
. 
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Mynd 34. Bls 21. Skíðastaðir. Ljósmynd: Hallgrímur Einarsson / Minjasafnið á Akureyi

Mynd 35: Bls 21. Örnefni. Unnin af höfundi úr gögnum frá Landmælingum Íslands

Mynd 36: Bls 22. Skíðastaðir byggt á árunum 1955 - 1964. Sótt þann 2. febrúar, 2015, af http://www.herak.is/news/spitali-verdur-ad-skidahoteli/

Mynd 37: Bls 27. Vetur, páskar 2006. Sótt þann 1. apríl, 2015, af http://www.hlidarfjall.is/is/myndir

Mynd 38: Bls 27. Vor, Sleðastælar 2014. Ljósmynd: Axel Þórhallsson

Mynd 39: Bls 27. Sumar, júli 2014

Mynd 40: Bls 27. Haust, september 2013. Sótt þann 4. apríl, 2015, af https://www.facebook.com/266644110042485/photos/    
 pb.266644110042485.-2207520000.1429047537./628993143807578/?type=3&theater

Mynd 41. Bls 30. Deiliskipulag, hannað af landslagi. Sótt þann 4. janúar, 2015, af http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/skipulagssja/ 

Mynd 42. Bls 31. Vindrós yfir skíðasvæðinu. Unnin af höfundi úr gögnum frá Veðurstofu Íslands og Loftmyndum ehf

Mynd 43.Bls 32. Grunnmynd í mælikvarða 1:12000. Unnin úr gögnum frá Akureyrabæ og Loftmyndum ehf

Mynd 44.Bls 33. Grunnmynd í mælikvarða 1: 8000. Unnin úr gögnum frá Akureyrabæ og Loftmyndum ehf

. 
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Mynd 45. Bls 34. Grunnmynd í mælikvarða 1:2000. Unnin úr gögnum frá Akureyrabæ og Loftmyndum ehf

Mynd 46. Bls 35. Fjallahjólabraut

Mynd 47. Bls 36. Göngustígur, leið 2

Mynd 48. Bls 37. Rennibraut

Mynd 49.  Bls 38. Göngustígur, leið 2
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