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Útdráttur 
 

Umfjöllunarefni mitt í þessari ritgerð snýr að snjóframleiðslu í Bláfjöllum og hvort eigi að 

ráðast í framkvæmdir á slíkri framleiðslu. Gerð hefur verið úttekt af tveimur verkfræðingum 

varðandi kostnaðaráætlun og aðra viðeigandi þætti og mun ég rýna í hana og meta arðbærni 

verkefnisins, ásamt því að meta aðra þætti sem hafa þarf í huga við mat á því hvort verkefnið 

sé raunhæft. Í Hlíðarfjalli á Akureyri sem og á skíðavæðunum Ísafjarðar og Dalvíkur er komið 

snjóframleiðslukerfi og mun ég skoða framleiðsluna í Hlíðarfjalli með tilliti til þeirra áætlana 

sem gerðar voru í upphafi. Rekstraraðilar á skíðasvæðinu í Bláfjöllum ættu að geta lært mikið 

af rekstri Hlíðarfjalls og uppsetningu rekstraraðilanna þar á snjóframleiðslukerfinu og 

mögulega geta þeir nýtt þeirra reynslu til þess að auðvelda sér verkið. 

Eftir að hafa skoðað flesta þá þætti sem þarf að hafa í huga varðandi uppsetningu á 

snjóframleiðslukerfi í Bláfjöllum þá er bersýnilegt að vandamálið liggur ekki einungis í 

fjárhagsskorti sökum kreppuástands. Vissulega fylgir verkefninu mikill kostnaður og þá 

sérstaklega í upphafi en samkvæmt útreikningum og úttekt frá verkfræðingum þá mun 

verkefnið borga sig upp á um það bil átta árum. Vandamálið liggur einnig í svæðinu sem 

Bláfjöll eru á og nýtingu auðlinda. Vatnið sem yrði notað í reksturinn er neysluvatn 

Reykjavíkurbúa og Bláfjallasvæðið er þar að auki staðsett á jaðri vatnsverndarsvæðis, en á 

næstunni verður tekin úttekt af heilbrigðiseftirlitinu á því hvort snjóframleiðsla hafi 

mengandi áhrif á það svæði. Ef komist verður yfir þessi helstu vandamál, sem sumir kalla þó 

fyrirslátt, þá er augljóst að þetta verkefni mun skila sér til reksturs Bláfjalla, bæði fjárhagslega 

sem og í formi betri aðstæðna fyrir skíðafólk. 

 

Lykilorð: Snjóframleiðslukerfi, Bláfjöll, snjóframleiðsla, ÍTR 
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1. Inngangur 
 

Á helstu skíðasvæðum í Evrópu er snjóframleiðsla í hávegum höfð og er hún í raun þess að 

ákveðin skíðasvæði séu eins vel rekin og raun ber vitni. Að sjálfsögðu er erfitt að bera saman 

arðbærni erlendis og hérlendis sökum þess að mannfjöldatölur hlaupa á þúsundum, ef ekki 

milljónum, og því varla hægt að bera saman uppsetningu á snjóframleiðslukerfi hér á landi 

og erlendis. Meðal Íslendinga er til dæmis mjög vinsælt fyrir fjölskyldur að fara í skíðaferð til 

Austurríkis, þar sem aðstæður til skíða- og snjóbrettaiðkunar eru eins og best verða á kosnar.  

Á síðustu árum hafa sprottið upp hugmyndir og vilji fyrir snjóframleiðslu hér á landi og er 

hún hafin á nokkrum svæðum á landinu, meðal annars á Ísafirði og á Akureyri. Þessari 

snjóframleiðslu fylgir gífurlegur kostnaður og mikið skipulags- og framkvæmdarferli sem 

tekur sinn tíma en að öllum líkindum ættu að skapast tekjur sem kæmu á móti þessum 

kostnaði og til lengri tíma ætti verkefnið að borga sig upp. 

Rekstur Bláfjalla og Skálafells er í höndum Íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkur og 

verður aðeins farið yfir skipuritið þar og útskýrt fyrir hvað ÍTR stendur. Mörg skíðasvæði eru 

á Íslandi og mun ég aðeins skoða samkeppnina á milli Hlíðarfjalls og Bláfjalla. Farið verður í 

snjóframleiðsluna frá grunni hvað það er nákvæmlega sem gerist við snjóframleiðslu. Einnig 

mun ég skoða þróunina hér á landi og í hvert stefnir. 

Rætt verður um allt sem snýr að snjóframleiðslu almennt, uppsetningunni á slíku kerfi og 

hver þróunin hefur verið á þessari tækni. Farið verður í það hvernig svona kerfi eru notuð og 

við hvaða aðstæður. Einnig verður Hlíðarfjall  skoðað og hvað snjóframleiðsla sem slík mun 

gera fyrir Akureyrarbæ. Farið verður sérstaklega í þá hluti sem þarf að hafa huga í Bláfjöllum 

svo hægt verði að setja upp snjóframleiðslukerfi og hvað því veldur að slíkt kerfi er ekki 

komið upp. Litið verður á skíðaíþróttina í heild sinni hér á landi og hvaða möguleikar gætu 

opnast með snjóframleiðslu í Bláfjöllum. 

Að lokum verður verkefnið síðan núvirt miðað við ákveðna ávöxtunarkröfu ásamt þeim 

útskýringum sem eiga við. Sviðsmyndargreining verður gerð og reiknað er út hvenær það er 

líklegt að verkefnið komi út á núllpunkti, út frá gefinni ávöxtunarkröfu. Þetta er sett upp í 

gröf og og töflur til nánari útskýringa. 
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2. Skíðasvæðið í Bláfjöllum 

2.1. Skipurit og starfsemi ÍTR 

 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur (ÍTR) er eitt af átta starfandi sviðum í Reykjavíkurborg. 

Yfir hverju sviði er ákveðið ráð sem sér um mismunandi málefni, eftir því sem við á, og ráðið 

sem er yfir þessu ÍTR er íþrótta- og tómstundaráð. Kosið er í ráðið á fjöurra ára fresti líkt og 

til borgarstjórnar og er aðsetur ráðsins að Bæjarhálsi 1. Ráðið er skipað 7 fulltrúum af 

borgarstjórn og jafnmargir eru til vara. Æðsta embættið í þessu skipuriti er síðan sjálfur 

borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr. (Reykjavíkurborg, Skipurit, á.á.) 

Hlutverk íþrótta- og tómstundaráðs er að móta stefnu sem sviðið getur fylgt eftir og 

einnig hefur það eftirlit með því að samþykktum og stefnumörkun þess sé fylgt.  Ráðið hefur 

líka eftirlit með rekstri á þeim íþrótta- og æskulýðsmannvirkjum sem eru í eigu 

Reykjavíkurborgar.  Þessi æskulýðsmannvirki er til dæmis þær félagsmiðstöðvar sem eru 

starfandi í Reykjavík og íþróttamannvirkin eru til dæmis Egilshöll. (Reykjavíkurborg, á.á.) 

Samkvæmt skýrslu um mannauðsmál Reykjavíkurborgar, sem gefin var út af 

Reykjavíkurborg árið 2009, var starfsmannafjöldi ÍTR 625 einstaklingar í 1049 stöðugildum. 

Kynjaskiptingin er jöfn og eru um það bil 60% starfsmanna konur. Aftur á móti þá er 

kynjaskipting stjórnenda ekki jafn góð þar sem karlar eru stjórnendur í tæplega 80% tilvika.  

Að sama skapi er aldur og bakgrunnur feikilega fjölbreyttur á milli einstaklinga. 

Meðalaldurinn hjá ÍTR árið 2009 var 32 ár á meðan hæsti meðalaldurinn hjá Reykjavíkurborg 

var hjá skipulags- og byggingarsviði en þar er hann 50 ár. Starfsmenn af erlendum uppruna 

voru 9% en hæsta prósentutalan var hjá leikskólasviði, eða um 30%. Hjá Reykjavíkurborg er 

algengast að fólk af erlendu bergi brotnu komi frá Austur-Evrópu en einhverjir koma frá Asíu, 

Ameríku og Afríku. Pólverjar eru með hæstu prósentuna yfir löndin sem einstaklingarnir 

koma frá og er hún um 15%. Starfsmannaveltan hjá ÍTR, samkvæmt þessari skýrslu, var 30% 

árið 2009 og er það örlítil aukning frá árunum áður. (Reykjavíkurborg, 2009) 

ÍTR starfrækir 18 félagsmiðstöðvar sem staðsettar eru í helstu hverfum Reykjavíkur. Þar 

geta krakkar á aldrinum 10 – 16 ára komið saman í skipulagða dagskrá af starfsmönnum 

félagsmiðstöðvanna á fyrirfram ákveðnum opnunartímum. Krakkar á aldrinum 6 – 9 ára hafa 

þann valkost að vera á frístundarheimili eftir skóla og eru 33 frístundaheimili rekin af ÍTR. 
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Einnig sér ÍTR um rekstur á ylströndinni í Nauthólsvík sem og á 5 sundlaugum og einnig reka 

þeir Hitt húsið. Skíðasvæðin í Bláfjöllum og í Skálafelli eru líka hluti af rekstrinum ásamt litlu 

skíðasvæðunum í Reykjavík.  Auk þess var Hengilsvæðið undir rekstri ÍTR en því skíðasvæði 

var lokað árið 2006. Reksturinn hjá ÍTR nær yfir fleiri afþreyingar en ekki er þörf á frekari 

upptalningu. (Reykjavíkurborg, á.á.) 

Litlu skíðasvæðin í Reykjavík, eða skíðabrekkurnar eins og nærri væri að kalla þær, eru 

þrjár talsins og eru þær staðsettar í Breiðholti, Grafarvogi og Ártúnsbrekku. Þær opna þegar 

aðstæður leyfa og er þá hringt í starfsfólk ÍTR sem er tilbúið að taka vaktir í þessum brekkum. 

Ein diskalyfta er í hverri brekku og er ástandið á þeim eins misjafnt og þær eru margar. 

Ókeypis er í þessar skíðabrekkur og er það vel. (Magnús Árnason, Litlu skíðasvæðin í 

Reykjavík og æfingaaðstæður, 2011) 

Þrátt fyrir að brekkurnar í hverfum Reykjavíkur séu með ágætum, þá verður ekki nánar 

farið út í þessi svæði í verkefni þessu. Einblínt verður á Bláfjöll og Skálafell og snjóframleiðslu 

á þessum svæðum, þar sem áætlunin fyrir snjóframleiðsluna var gerð með þessi tvö svæði í 

huga.  

 

2.2. Aðstæður og rekstur Bláfjalla  

 

Eins og áður hefur komið fram er skíðasvæðið í Bláfjöllum rekið af ÍTR. Skálafell er hluti af 

rekstri Bláfjalla en einnig sá ÍTR um rekstur á Hengilsvæðinu þegar það var opið. Frá því að 

skíðasvæðið í Bláfjöllum var opnað hefur reksturinn verið undir ÍTR að mestu leyti en 

skíðalyfturnar voru samt sem áður á snærum skíðadeildanna. Á árunum 1996 – 2002 fóru 

þær undir rekstur ÍTR og eftir árið 2002 voru allar lyfturnar komnar undir sama hattinn, hjá 

ÍTR. (Magnús Árnason, Snjóframleiðsla í Bláfjöllum, 2011) 

Á heilsársgrundvelli starfa 3-4 starfsmenn í Bláfjöllum. Á tímabilinu 1. janúar til 30. apríl 

eru yfirleitt ráðnir í kringum 18 manns, enda er þessi árstími yfirleitt sá besti þegar litið er á 

aðsókn. Við opnunardagana sjálfa þurfa þeir síðan að bæta við sig að minnsta kosti 15 manns 

sem sjá um leigu, veitingasölu og skíðalyfturnar. Á stærstu dögunum, það er að segja þegar 

best viðrar og úrvals aðstæður eru til skíðaiðkunnar, þurfa þeir að bæta við sig að lágmarki 
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30 manns til viðbótar við þá sem þegar hafa verið ráðnir. (Magnús Árnason, Snjóframleiðsla í 

Bláfjöllum, 2011) 

Skíðasvæðið í Bláfjöllum er eitt af af stærstu skíðasvæðum á Íslandi. Það er staðsett 

rúmlega 30 kílómetrum frá miðpunkti Reykjavíkur, sem er nánar tiltekið við 

verslunarmiðstöðina í Kringlunni. Reyndar eru Bláfjöll í Kópavogi samkvæmt 

landafræðilegum skilgreiningum en eins og komið var inn á áðan þá sér ÍTR um allan 

reksturinn. 

 

 

Eins og sjá má á mynd 1 hér að ofan, þá eru þrjú aðalskíðasvæði í Bláfjöllum. Þau 

skíðasvæði eru Eldborgargil, þar sem eru fjórar lyftur, Kóngurinn sem hefur fimm lyftur og að 

lokum er það Suðurgil en í því gili eru einnig fimm lyftur. Í hverju gili eru síðan nokkrar 

brekkur, allt frá því að vera fyrir byrjendur og svo lengra komna. Lyfturnar eru misgamlar og 

er elsta lyftan frá árinu 1975 en það er Lilli klifurmús sem merkt er með rauðum hring á 

myndinni. Lyfturnar hafa síðan mismunandi flutningsgetu og eru allar misstórar í umfangi.  

Af þeim 5 skálum sem eru á skíðasvæðinu eru 4 reknir af skíðadeildum íþróttafélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Sá skáli sem ekki er rekinn af íþróttafélagi er aðalskálinn og er hann 

staðsettur við Kóngsgilið. Í þeim skála er allt til alls fyrir þá sem heimsækja Bláfjöll, hvort sem 

um er að ræða mat, skíðabúnað eða ferð á klósettið. Ekki er hægt að fá gistingu í þeim skála 

en allir hinir skálarnir bjóða upp á gistiaðstöðu þar sem allt að 320 manns geta fengið 

Mynd 1 - Skíðasvæðið í Bláfjöllum (blafjoll.is. 2011) 
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svefnpláss. Í flestum ef ekki öllum skálunum er boðið uppá veitingasölu og hægt er að 

nálgast miða í fjallið í skála Ármanns og aðalskálanum. (Skíðasvæðin, Skálar, á.á.) 

Á síðastliðnum 5 árum hefur fjöldi gesta í Bláfjöll verið rúmlega 40.000 á ári á meðan 

meðalfjöldi opnunardaga á þessu tímabili eru 37,2 dagar. Opnunardagar eru að vissu leyti 

tengdir veðri og vindum þar sem það þarf snjó til þess að geta opnað skíðasvæðið. Veturinn 

2007 – 2008 voru opnunardagarnir 67, árið eftir voru opnunardagarnir 56 en veturinn 2009 – 

2010, sem var sá versti frá upphafi ef miðað er við aðsókn, voru opnunardagarnir 5. (Magnús 

Árnason, Snjóframleiðsla í Bláfjöllum, 2011) 

 

2.3. Samkeppni   

 

Skíðaíþróttin er ein af þeim fjölmörgu afþreyingum sem fólki býðst í dag þegar snjór fellur til 

jarðar og þurfa þeir sem reka skíðasvæðið í Bláfjöllum því að hafa sig alla við til þess að ná 

upp ákveðnu samkeppnisforskoti eða viðhalda núverandi forskoti ef eitthvað er. 

Skíðaíþróttin sem slík er talin af mörgum ein besta afþreying sem í boði er fyrir fjölskyldur. 

Foreldrar taka börnin sín með sér upp í brekkurnar á sólríkum laugardegi og verja þar góðum 

stundum saman. Ásamt því að vera saman úti í náttúrunni og fá hreint fjallaloftið beint í æð, 

þá fá allir góða hreyfingu fyrir sinn snúð. Hægt er að taka nesti með sér og eyða þannig heilu 

dögunum saman uppi í fjalli, án áreitis frá sjónvarpi og tölvuleikjum. 

Helsta samkeppnin sem skíðasvæðið í Bláfjöllum etur kappi við eru önnur skíðasvæði og 

þá helst Hlíðarfjall á Akureyri. Hluti af því samkeppnisforskoti sem Bláfjöll hefur á Hlíðarfjall 

er sú staðreynd að fjallið er staðsett rétt utan við höfuðborg landsins og ætti það að gefa 

aukna möguleika á því að laða að erlenda ferðamenn. Reyndar er margt í boði á Akureyri og 

er það mjög aðlaðandi staður, bæði fyrir ferðamenn og heimasitjandi bæjarbúa, en það er 

samt sem áður ekki jafn vinsælt og höfuðborgin. Auk þess eru rekstrar- og samstarfsaðilar 

skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli nýlega búnir að koma upp snjóframleiðslukerfi sem gerir þeim 

kleift að framleiða snjó handvirkt en þó einungis í ákveðnum veðuraðstæðum. Þetta er gott 

samkeppnisforskot sem Akureyringar hafa, því með þessu móti hafa þeir möguleika á 

fyrirfram ákveðnum opnunartímum og auknum fjölda á opnunardögum yfir árið. Nánar 

verður farið út í snjóframleiðsluna sjálfa síðar í verkefninu.  
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Líkt og kafli 1.2 segir til um, þá voru opnanir í Bláfjöllum að meðaltali 37,2 dagar á 

síðastliðnum 5 árum en á síðasta 5 ára tímabili fyrir norðan hafa meðalopnunardagar verið í 

kringum 100. Þessi munur er augljóslega hluti af samkeppnisforskoti, og með komu 

snjóframleiðslukerfisins í Hlíðarfjalli mun þessi munur aukast. Á tímabilinu 2009 til 2010 voru 

opnunardagar í Bláfjöllum 5 talsins, en það er það versta frá upphafi á rekstrinum á 

skíðasvæðinu í Bláfjöllum. Á sama tíma voru opnunardagarnir á Akureyri á þessu sama 

tímabili 108, og er því munurinn í tæp 300%. (Magnús Árnason, aðsóknartölur og 

æfingaaðstæður, 2011) (Guðmundur Karl Jónsson, Aðsókn og opnunardagar, 2011) 

Eins og sést á töflu eitt hér að neðan, þá er er meðalhitinn í Reykjavík örlítið hærri en á 

Akureyri en meðalhámarkshitinn er samt um það bil 2° gráðum hærri á Akureyri. Úrkoma er 

að meðaltali talsvert meiri á Akureyri sem getur þýtt fleiri snjódaga en aðeins meira af 

sólardögum fá Reykvíkingar. Munurinn sem er á veðrinu er það lítill að varla sé hægt að kalla 

hluta af samkeppnisforskoti, en áhugavert er að sjá muninn á úrkomunni á mili staðanna 

tveggja. (Veðurstofa Íslands, á.á.) 

 

 

 

 

Tafla 2 - Veðursamanburður á Akureyri og Reykjavík 
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Á töflum tvö og þrjú hér að neðan er gerður verðsamanburður á Bláfjöllum annars vegar 

og Hlíðarfjalli hins vegar. Fyrir taflan er samanburður á vetrarkortum og dagspössum á 

virkum dögum og um helgar tímabilið 2005 – 2006. Taflan sýnir að Bláfjöll býður upp á 

talsvert ódýrari valmöguleika. Í Hlíðarfjalli buðu þeir upp á magnafslátt, það er að segja einn 

virkur dagur kostaði 1200 en tveir dagar kostuðu 2.150 krónur og svo koll af kolli. 

 

 

 

Í síðari töflunni eða töflu 3, er borið saman verðið á vetrarkortum, dagspössum og 

sérstökum pössum sem háðir eru klukkutímum en slík kort voru ekki í boði á fyrra tímabilinu. 

Eins og sjá má þá er dýrara í Hlíðarfjall en helstur ástæður þess eru líklega tilkomu 

snjóframleiðslukerfisins. 

 

 

Einnig er boðið er upp á verð fyrir ýmsa aldurshópa á báðum svæðunum en 

samanburðurinn var tekinn á því helsta sem boðið var upp á hverju sinni. Yngri en fimm ára 

og yngri  fá frítt á bæði svæðin. Ef heildarmyndin er skoðuð þá má sjá að að áður en 

snjóframleiðsla hófst í Hlíðarfjalli og ódýrara í Bláfjöll og er það svo sem eðlilegt. En með 

komu snjóframleiðslukerfisins í Hlíðarfjall eru opnunardagar í Hlíðarfjalli talsvert fleiri en í 

Bláfjöllum og það eitt og sér er nóg til þess að réttæta hærra verð á því sem boðið er upp á. 

Tafla 1 - Verðsamanburður á Hlíðarfjalli og Bláfjöllum árin 2005 - 2006 

Tafla 2 - Verðsamanburður á Hlíðarfjalli og Bláfjöllum árin 2010 - 2011 
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3. Snjóframleiðsla 

3.1. Upphaf og þróun snjóframleiðslu 

 

Snjóframleiðsla á alþjóðamarkaði í dag er orðin nauðsynleg fyrir skíðasvæði þótt í upphafi 

hafi þetta einungis verið hugsað sem lausn á snjóleysi. Framleiðslan hefur verið í stanslausri 

þróun frá því að fyrsta tilraunin var gerð árið 1950. Þessi smávél var gerð úr garðslöngu, 10 

hestafla þjöppu (e. compressor) og vatnsúðabyssu(e. spray-gun nozzle) en með henni voru 

framleiddar 20 tommur af snjó og áður en langt um leið fengu þeir einkaleyfi fyrir þessum 

búnaði. Þrátt fyrir þessa fyrstu tilraun, sem gerð var af þremur verkfræðingum staðsettum í 

Milford í Bandaríkjunum, hófst snjóframleiðsla í einhverjum mæli ekki fyrr en eftir árið. 

(Selingo, 2001).  

Helstu gallarnir við þessa ofannefndu vél voru samt þeir að vélin var mjög hávaðasöm og 

dýr í rekstri. Frá 1970 átti sér stað mikil nýsköpun á þessu sviði þar sem gæði og aðferðir 

vélanna voru bætt. Þarna komu fram á sjónarsviðið þrír mikilvægir þættir sem notaðir eru í 

dag. Vifta sem gerði framleiðendum kleift að blása framleidda snjóinn á stærra svæði en 

áður náðist, snúningsstöð (e. rotation base) sem stjórnaði því í hvaða áttir snjórinn fór og 

hreyfibúnaður(e. ducted-fan machine) sem gerði vélinni kleift að dreifa snjónum í ákveðnar 

áttir. Þessar nýju vélar voru einnig hljóðlátari og ódýrari í rekstri heldur en þær gömlu.  

Mikilvæg uppgötvun var gerð árið 1975 af háskólanemanda í Ameríku. Í rannsóknum 

sínum á plöntum varð honum ljóst að ákveðið prótín laðaði að sér vatnssameindir og 

hjálpaði þeim að mynda kristalla en tæknivæðingin hefur leitt af sér miklar breytingar fyrir 

snjóframleiðsluvélarnar sem slíkar. Tölvubúnaði var bætt við sem og skynjurum er sögðu til 

um það snjómagn sem þurfti hverju sinni auk þess að kraftmeiri viftur komu til sögunnar. 

Þessar nýjungar ásamt öðrum leiddu til meiri afkasta og vélarnar í dag eru orðnar mjög 

tækniþróaðar að öllu leyti. (Romanowski) 

Í Bandaríkjunum var snjór framleiddur á aðeins 15% skíðasvæða árið 2005 en það er 

líklega orðið aðeins algengara í dag.  Í Evrópu hefur þessi framleiðsla heldur betur ruðið sér 

til rúms þar sem næstum því öll helstu skíðasvæðin notast við slíkan búnað. (The Economist, 

2005). Í Evrópu eru stærstu skíðasvæðin með snjóframleiðslukerfi af einhverju tagi og er það 

skiljanlegt. Hæðin á fjöllunum er talsvert meiri en hér heima og lyfturnar þurfa þar af 
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leiðandi að geta tekið fleiri einstaklinga upp á fjallið. Án snjóframleiðslu, myndi skíðadögum í 

þessum löndum fækka til muna vegna hlýnunar jarðar og það hefði slæmar afleiðingar. Fólk 

myndi missa vinnuna, nýting fastafjármuna yrði verri og ferðamannaiðnaðurinn myndi einnig 

tapa tekjum. 

Hægt er að velja á milli mismunandi snjóframleiðslukerfa og hafa þessi kerfi sína kosti og 

galla. Í Austurríki er byrjað að nota kerfi sem hægt er að nota, hvort sem það frystir eður ei, 

en ég mun ekki fara nánar út í þær tegundir sem eru í boði. Hér að neðan verður rætt um þá 

tegund sem notuð er í Hlíðarfjalli og verið er að hugsa um að setja í Bláfjöll. (Wüst, 2009) 

 

3.2. Uppsetning og notkun 

 

Huga þarf að ýmsu þegar kemur að uppsetningu og notkun á kerfi sem framleiðir snjó. Fyrir 

það fyrsta þá er slík framkvæmd fokdýr, hvort sem um er að ræða að koma upp 

uppistöðulónum  fyrir, en það þarf að gera með ákveðnum borholum, eða uppsetningu á 

lögnum eða snjóbyssum. Einnig krefst slíkt verkefni gífurlegs magns af vatni og er ársnotkun 

á því svipuð og hjá meðal frystihúsi. Ekki er sjálfsagt að þær vatnsauðlindir sem þarf í þetta 

séu til staðar, en í þeim tilgangi er komið upp uppistöðulóni, né að aðgangur að þeim 

auðlindum sem í boði eru sé nægur. Rafmagnið er heldur ekki ókeypis en heilmikið rafmagn 

þarf í rekstur á slíku kerfi. (Selingo, 2001) 

Fyrsta skrefið eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að ráðast í verkefnið er að hanna 

teikningar fyrir uppsetninguna og átta sig á því hvar er best að staðsetja hlutina. Eftir 

hönnunina er kerfið sett upp með öllu tilheyrandi. Vatnslagnir eru settar upp og er mikilvægt 

að þær séu grafnar nægilega djúpt í jörðina svo að vatnið frjósi ekki í lögnunum. Vatnslokar 

og slöngur eru síðan tengdar við lagnirnar svo hægt sé að nálgast vatnið frá yfirborðinu. Auk 

vatnslagna, sem ná frá uppistöðulóninu og þekja allar þær brekkur sem eru í áætlununum, 

eru settar raflagnir sem þekja svipaða stærð af fjallinu. Það þarf að vera einhverskonar 

uppistöðulón til staðar í nágrenninu eða sá möguleiki að búa það til, því án vatns verður 

engin framleiðsla. Vatninu er síðan dælt með miklum þrýstingi eftir leiðslunum að 

leiðarenda. Í fjallinu eru sjálfar snjóbyssurnar (e. snow gun) sem staðsettar eru á víð og dreif í 

fjallinu. (Romanowski) 
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Þegar kemur að notkuninni þá er hitastigið mikilvægasta atriðið sem þarf að hafa í huga. 

Kjörhitastig vatns þarf að vera um +2° C eða kaldara svo að snjórinn verði til. Æskilegur 

lofthiti er -0,5°C og því kaldara sem loftið er, þeim mun meiri snjór verður til. Vatninu er 

síðan dælt í gegnum vatnslagnirnar með miklum þrýstingi, eða allt að 70kg, sem settar voru 

upp og ná þær alveg upp að fjalli en með 1 m3  af vatni getur orðið til allt að 2,8 m3  af snjó og 

á einni sekúndu eru notaðir tæpir 40 lítrar af vatni. Snjóbyssurnar taka síðan við vatninu og 

spýta því út og framleiða snjóinn.  Þessu er síðan stjórnað úr þar til gerðu dæluhúsi sem 

hefur að geyma þær tölvustýringar sem notast er við. (Vetraríþróttamiðstöð Íslands, 2003) 

 

3.3. Þróunin hér á landi 
 

Þegar kemur að vetraríþróttum, það er að segja snjóbretta- og skíðaiðkun, eru helst tveir 

áhættuþættir sem þarf að hafa í huga. Það er annars vegar veðurfar og hins vegar snjór. Eins 

og gefur að skilja þá er ekki hægt að stunda þessar íþróttir þegar veður er óhagkvæmt, til 

dæmis mikill vindur, og einnig er mikilvægt að það sé snjór til staðar. Líkt og í flestum 

fyrirtækjum, ef ekki öllum, þá er mikilvægt að reyna að útiloka þá áhættuþætti sem hægt er 

að hafa áhrif á til þess að auka hagkvæmni og hámarka hagnað. Ein lausn á veðraáhættunni 

er að reisa hús sem gæti innihaldið skíðasvæði en því fylgir að sjálfsögðu þörf á snjó og hann 

þyrfti þá að framleiða en ekki verður farið nánar út í umræðuna um innanhússskíðasvæði. Ef 

við snúum okkur að hinum áhættuþættinum, sem er snjórinn, þá er hægt að framleiða hann 

með ákveðnum snjóframleiðslukerfum og mun ég fara nánar út í það hér að neðan. 

Snjóframleiðsla hér á landi er tiltölulega ný af nálinni og var fyrsta snjóframleiðslukerfið 

sett upp í Hlíðarfjalli á Akureyri. Í dag er einnig  lágmarks snjóframleiðsla snjóframleiðslukerfi 

á Dalvík, Ísafirði og Sauðárkróki en ekki verður farið nánar út í það hér. Hugmyndin að 

snjóframleiðslukerfi í Hlíðarfjall spratt fyrst upp í október 2004 og ekki leið á löngu áður en 

ákvörðun var tekin og verkefninu hrint í framkvæmd. Í október 2005 hófst fyrsta 

snjóframleiðslan á afmörkuðu svæði í fjallinu og síðan þá hafa rekstraraðilar Hlíðarfjalls bætt 

í og sumarið 2006 var kerfið komið í fulla notkun. Í dag eru 10 snjóbyssur i notkun og 

framleiða þeir snjó í um það bil 450 klst á ári eða tæpa 19 sólarhringa. (Guðmundur Karl 

Jónsson, Snjóframleiðsla í Hlíðarfjalli, 2011) 
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3.4. Hlíðarfjall 

 

Snjóframleiðsla í Hlíðarfjalli hófst árið 2005, eins og áður var nefnt, og hefur það haft 

töluverð áhrif á starfsemi skíðasvæðisins þótt nýleg sé. Í samstarfi við vini Hlíðarfjalls, sem 

eru nokkrir styrkaraðilar sem komu sér saman um að aðstoða við rekstur Hlíðarfjalls, var 

kerfið sett upp til þess að bæta rekstur skíðasvæðisins í heild. Með þessari bætingu aukast 

líkurnar á meiri aðsókn frá ferðamönnum hvaðan æva úr heiminum og með aukningu 

ferðamanna skapast meiri tekjumöguleikar ásamt auknum atvinnutækifærum. 

(Vetraríþróttamiðstöð Íslands, 2006) Koma erlendra ferðamanna hefur aukist og er það í 

vinnslu hjá rekstraraðilinum í Hlíðarfjalli að sérhanna ferðapakka fyrir ferðamenn sem myndi 

innihalda allt frá A til Ö. Með kerfinu aukast þeir dagar sem hægt er að hafa brekkuna opna 

og það eykur líkurnar til muna á því að hægt sé að hafa opið um jól og páska. Með komu 

snjóframleiðslukerfisins hefur margt gerst fyrir norðan. Frá árum 2000 – 2005 var aðsókn á 

ári að meðaltali í kringum 22 þúsund manns en á árunum 2005 – 2010 var aðsóknin í 

kringum 60 þúsund á ári sem er rúmlega 35% aukning. (Guðmundur Karl Jónsson, 

Snjóframleiðsla í Hlíðarfjalli, 2011) 

Kostnaður við að setja upp kerfið og koma því í nothæft ástand var í kringum 136 milljónir 

og samningurinn sem gerður var við vini Hlíðarfjalls segir til um það að þeir muni styrkja 

þetta verkefni um 20 milljónir næstu 5 árin frá standsetningu. (Guðmundur Karl Jónsson, 

Snjóframleiðsla í Hlíðarfjalli, 2011) (Vetraríþróttamiðstöð Íslands, 2006) 

Iðkendur skíðaíþrótta fyrir norðan eru líklega himinlifandi með komu 

snjóframleiðslukerfisins, þar sem þeim dögum sem þeir geta æft í Hlíðarfjalli fjölgar og nú 

ættu þeir að vita með nokkurri vissu hvenær þeir geta farið upp í fjall og æft sig. Þetta mun 

að öllum líkindum styrkja skíðadeildirnar fyrir norðan á næstkomandi árum og bæta árangur 

einstaklinga á alþjóðavettvangi. Gerð var stór skýrsla í september árið 2009 þar sem 

framtíðarmöguleikar Hlíðarfjalls eru skoðaðir og hver þeirra framtíðarsýn er. 
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4. Snjóframleiðsla í Bláfjöllum 
 

Nú eru uppi hugmyndir um snjóframleiðslu í Bláfjöllum. Úttekt hefur verið gerð af tveimur 

verkfræðingum þar sem kostnaður er sundurliðaður ásamt þeim tekjum og gjöldum sem von 

er á. Ætlunin í upphafi er að byrja á framleiðslunni við Kóngsgil, Norðurleið og í 

byrjendabrekku og síðan er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að bæta við sig ef vel gengur. Þess 

má til gamans geta að aldrei hefur það gerst að umfang snjóframleiðslu hafi verið minnkað 

með tímanum. Yfirleitt á sér stað stækkun á kerfi eða fjölgun á byssum og það segir okkur 

það að slík kerfi hafa verið að borga sig á alþjóðavettvangi.  

 

Bæjarfélögin sem eru í samstarfi um rekstur á Bláfjöllum eru öll búin að samþykkja að fara 

í þetta verkefni, að Reykjavík og Kópavogi fráskildum. Ástæðurnar fyrir því gætu verið 

nokkrar en meðal þeirra ástæðna sem eru líklegastar eru forgangur á fjármagni og nýting 

auðlinda. Ýmsar ástæður hafa verið gefnar fyrir því að ekki hafi verið hafist handa við þetta 

og meðal annars er það staðsetningin á jaðri vatnsverndarsvæðisins.  

 
 

4.1. Pólítískt sjónarmið 

 

Í ljósi þess að skíðasvæðið er ekki einkarekið þarf að hafa fleiri þætti í huga heldur en 

kostnað og aðstæður. Þótt aðstæður væru eins og best á kosið og nóg til af peningum þá er 

stórt atriði sem spilar inn í. En það er pólitíski þátturinn. Þetta er klárlega einn stærsti 

þátturinn í því að koma þessu verkefni í framkvæmd, ásamt kostnaði og svæðinu sem Bláfjöll 

er á. Burtséð frá því að bæjarfélögin þurfa að sjá fyrir kostnaði, þá er ákvörðunin sem slík 

tekin af stjórnmálamönnum og stjórnmálaflokkum og til þess að þeir taki þessa ákvörðun 

þarf þetta að komast framfyrir önnur mál í forgangsröðun. 

Fyrir kostnaðinn á uppsetningu snjóframleiðslukerfis í Bláfjöllum, það er að segja í 

Kóngsgil, Norðurleið og byrjendabrekku við Bláfjallaskála, sem er talinn verða um 

262.703.000 íslenskar krónur, þá skiptist hann á sveitarfélögin samkvæmt íbúafjölda 1.des 

2009. (Magnús Árnason, Snjóframleiðsla í Bláfjöllum, 2011) 
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 Reykjavík 156.202.808 ( 59% ) 

 Kópavogur 39.167.318 ( 15% ) 

 Hafnarfjörður 33.776.193 ( 13% ) 

 Garðabær 13.553.997 ( 5% ) 

 Mosfellsbær 10.979.549( 4% ) 

 Seltjarnarnes 5.753.059 ( 2% ) 

 Álftanes 3.290.076 ( 1% ) 

 

Eins og sjá má á þessum tölum þá er mesta greiðslubyrðin á Reykjavíkurborg og er það 

eðlilegt miðað við mannfjölda bæjarfélaganna. Staðsetning á Bláfjöllum er í Kópavogi eins og 

áður var komið inn á en þessi skipting er einungis eftir mannfjöldatölum, en ekki fjarlægð 

skíðasvæðisins frá bæjarfélögunum.  

Til þess að öll bæjarfélögin geti samþykkt þessa framkvæmd þá þarf hugmyndin sem slík 

að vera vel ígrunduð og útfærð. Mörg atriði þurfa að vera á hreinu og í fyrsta lagi þarf að 

vera til fjármagn. Mikilvægasta atriðið er það, að ákvörðun verði tekin til framtíðar þess efnis 

að skíðasvæðið eigi að vera alvöru skíðasvæði og verði rekið sem slíkt. Fjármagnið vex ekki á 

trjánum og því þarf að finna leiðir til þess að útvega það fjármagn sem þarf. Hægt er að fara í 

samstarf, finna styrki eða forgangsraða öðruvísi. Lyftumiðar á Íslandi eru til dæmis þeir 

ódýrustu í heiminum því þeir eru niðurgreiddir af bæjarfélögum, þannig að spurningin er 

hvort ekki væri ráð að nota það fjármagn í þetta verkefni.  

Annað atriði er svæðið sem Bláfjöll er staðsett á, en það er á jaðri vatnsverndarsvæðis 

eins og áður hefur verið komið inn á. Það er eina helsta hindrunin sem yfirvöld hafa bent á 

en með þeirri úttekt sem er á dagskránni fljótlega mun það koma í ljós hvort framleiðsla á 

snjó hafi mengandi áhrif.   

Þriðja atriðið er nýting á auðlindum, svo sem vatni. Með rekstri á slíku kerfi þarf svipað 

magn af vatni og meðalfrystihús og yrði neysluvatn Reykjavíkurbúa notað í þeim tilgangi. Eins 

og áður sagði er staðan þannig í dag að öll bæjarfélögin eru búin að samþykkja að fara í 

þessa framkvæmd nema Reykjavík og Kópavogur. 
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5. Skíðaíþróttin 

 

Skíðasamband Íslands (SKÍ) var stofnað árið 1946 og er eitt af sérsamböndum ÍSÍ, eða 

Íþrótta- og ólympíusambands Íslands. Hlutverk sérsambanda er meðal annars að vinna að 

stofnun nýrra sérráða, setja nauðsynlegar reglur, ráðstafa mótum og vera fulltrúi sinnar 

íþróttagreinar á alþjóðavettvangi. (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands)  Aðildarfélög  

Skíðasambands Íslands eru 17 talsins og þar af eru 6 sem æfa í Bláfjöllum og 2 í Skálafelli. 

Þær skíðadeildir sem æfa uppi í Bláfjöllum eru skíðadeild Ármanns, en það var einmitt fyrsti 

liðið sem kom sér upp aðstöðu í Bláfjöllum, skíðadeildir Breiðabliks, Víkings, ÍR og Fram og að 

lokum er skíðagöngufélagið Ullur einnig með æfingaaðstöðu í fjallinu. Í Skálafelli æfir síðan 

skíðadeild KR og skíðagöngufélagið Hrönn. (Magnús Árnason, Litlu skíðasvæðin í Reykjavík og 

æfingaaðstæður, 2011) 

Nokkrar af þessum deildum eru með skála upp í Bláfjöllum, en það eru til dæmis 

Breiðablik, Ármann og Fram. Skíðadeild Breiðabliks er með skála við Kóngsgil,  skíðadeild 

Ármanns er hjá Suðurgili og Sólkinsbrekku og Framskálinn er í Eldborgargili. Nýjasta viðbótin, 

sem kom árið 2009, er sameiginlegur skáli ÍR–inga og Víkinga, en hann er ekki við neitt 

ákveðið gil líkt og hinir skálarnir, heldur er hann staðsettur á því svæði sem í daglegu tali er 

kallað suðursvæði. (Skíðasvæðin, Skíðadeildir, á.á.) 

Skíðamótum á Íslandi er dreift nokkuð jafn á þau skíðasvæði sem rekin eru en þau eru á 

Dalvík, Akureyri, Ólafsfirði, Ísafirði, Sauðárkrók, Egilsstöðum, Fjarðarbyggð, Seyðisfirði og í 

Reykjavík. Mótin eru annað hvort haldin í alpagreinum eða í skíðagöngu og er bæði keppt í 

karla- og kvennaflokki. Keppendum er síðan skipt í aldursflokka, það er að segja í flokk fyrir 

12 ára og yngri, 13 – 14 ára, 15 – 16 ára, 17 – 19 ára sem og fullorðinsflokk. Fyrir börn og 

unglinga er stærsta mótið Andrésar Andar leikarnir, sem haldnir eru á Akureyri fyrir 7 til 14 

ára. (Páll Grétarsson, Um skíðaíþróttina, 2011) 

Íslendingar hafa ekki verið þekktir fyrir mikil afrek í skíðaíþróttinni en einn besti árangur 

sem Íslendingur hefur náð er annað sæti í stórsvigi. Það var Kristinn Björnsson sem náði 

þessum árangri árið 1997 en Kristinn er frá Ólafsfirði og var hann upp á sitt besta á árinum 

1995 – 2000. Hann komst í 20. sæti á heimslista sem gefinn er út af Alþjóðlega 

skíðasambandinu. Hann lagði skíðin á hilluna árið 2002 eftir þrálát meiðsli. Eftir þennan góða 
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árangur hjá Kristni leituðu margir styrktaraðilar til skíðasambandsins og því er mikilvægt fyrir 

skíðasambandið, og skíðaíþróttina í heild sinni, að íslenskir afreksmenn á skíðum nálgist þá 

bestu. (Páll Grétarsson, Um skíðaíþróttina, 2011) 

Með komu snjóframleiðslukerfis í Bláfjöll munu aðstæður fyrir skíðaiðkendur á 

höfuðborgarsvæðinu batna til muna, hvort sem um er að ræða áhugafólk eða afreksfólk. 

Afreksfólkið þyrfti ekki að fara norður til þess að stunda æfingar og myndi þar af leiðandi  

spara sér himinháar upphæðir ásamt því að geta æft oftar uppi í fjallinu sjálfu. Ef við berum 

þetta saman við vinsælustu íþrótt í heimi , þá eru knattspyrnuhallirnar ágætis dæmi til 

samanburðar. Með komu knattpyrnuhallanna hafa knattspyrnumenn haft möguleikann á því 

að æfa við góðar aðstæður alveg sama hvernig viðrar. Fyrsta merki um árangur 

„knattspyrnuhallakynslóðarinnar“ er U-21 landsliðið, en það er fyrsta landsliðið í knattspyrnu 

til þess að komast í úrslitakeppni Evrópumóts. 

Þann 6. apríl síðastliðinn birtist frétt á vef skíðasambandsins sem sagði til um það að 

komandi bikarmóti hefði verið frestað vegna slæms veðurútlits. (Skíðasamband Íslands, á.á.) 

Þarna komum við inn á eina af þessum tveimur áhættum sem nefndar voru í kafla 2.3. 
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Ár: Gjöld vegna snjóframleiðslu: Tekjur vegna snjóframleiðslu:

1 27.040.200,00 50.030.000,00

2 27.040.200,00 58.592.500,00

3 27.040.200,00 67.155.000,00

4 27.040.200,00 75.717.500,00

5 27.040.200,00 84.280.000,00

6 27.040.200,00 92.842.500,00

7 27.040.200,00 101.405.000,00

8 27.040.200,00 109.967.500,00

9 27.040.200,00 118.530.000,00

10 27.040.200,00 127.092.500,00

6. Aðferðir til útreikninga 
 

Líkt og inngangur verkefnisins segir til um þá eru helstu markmið ritgerðarinnar að meta 

arðbærni verkefnins og hvort það sé raunhæft. 

,, Umfjöllunarefni mitt í þessari ritgerð snýr að snjóframleiðslu í Bláfjöllum og hvort eigi að 

ráðast í framkvæmdir á slíkri framleiðslu. Gerð hefur verið úttekt af tveimur verkfræðingum 

varðandi kostnaðaráætlun og aðra viðeigandi þætti og mun ég rýna í hana og meta 

arðbærni verkefnisins, ásamt því að meta aðra þætti sem hafa þarf í huga við mat á því hvort 

verkefnið sé raunhæft.“ 

Til þess að komast að niðurstöðu varðandi fjárhagslegan ávinning þá þarf að skoða hvað 

verkefnið mun kosta og hvernig verða til tekjur umfram gjöld til þess að greiða verkefnið 

niður og voru þær upplýsingar fengnar úr viðtali við Magnús Árnason, framkvæmdastjóra 

Bláfjalla. Betur verður farið í þessar upplýsingar í köflum 6.2 og 6.3 hér rétt á eftir. 

Við mat því á hvort verkefnið sjálft var arðbært var stuðst við áætlanir rekstraraðila um 

aukinn fjölda iðkenda í kjölfarið á framleiðslu gervisnjós. Reynt var að hafa matið sem 

varfærnislegast til að lágmarka áhættu á að tekjuflæðisspá standist ekki. Við spá á væntu 

tekjuflæði verkefnis var áætlaður línulegur vöxtur í fjölda gesta um 5000 manns. Í áætluninni 

sem gerð er, er gert ráð fyrir því að allir þeir gestir séu einungis gestir sem kaupa dagspassa 

og því engin aukning í þeim sem kaupa árspassa. Að auki er helmingur þessara 5000 gesta 

áætlaður sem börn. Áætlaðan kostnað og tekjuflæði má sjá á töflu 4, hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4 - Áætlað tekjuflæði 
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Ár: Hagnaður: Núvirtur hagnaður: Uppsafnaður hagnaður:

1 22.989.800,00 20.899.818,18 20.899.818,18

2 31.552.300,00 26.076.280,99 46.976.099,17

3 40.114.800,00 30.138.842,98 77.114.942,15

4 48.677.300,00 33.247.250,87 110.362.193,02

5 57.239.800,00 35.541.412,35 145.903.605,37

6 65.802.300,00 37.143.682,89 183.047.288,25

7 74.364.800,00 38.160.900,83 221.208.189,09

8 82.927.300,00 38.686.197,47 259.894.386,56

9 91.489.800,00 38.800.606,29 298.694.992,84

10 100.052.300,00 38.574.492,86 337.269.485,70

Við mat á hvort verkefnið sé arðbært þarf að núvirða áætlað nettó tekjuflæði og bera það 

saman við upphafskostnað verkefnis. Ef núvirt greiðsluflæði stendur undir þeim kostnaði 

sem verkefnið kostar er almennt talið að verkefnið sé arðbært, það er að segja að NPV á 

verkefninu er stærra en 0. Þó ber að hafa í huga að spá um tekjuflæði fylgir ávallt mikil óvissa 

og því þarf ekki mikið til að tekjur vegna aukinna aðsóknar gangi ekki eftir. Í matinu var þó 

reynt að fara varfærnislega með tölulegar staðreyndir og var til dæmis engin hækkun á verði 

aðgangskorta tekin inn í spána.  

Sú ávöxtunarkrafa sem valin var við núvirðingu í útreikningum er 10%. Ávöxtunarkrafa 

eru: „þeir vextir, sem fjárfestir vill fá af  fjárfestingu sinni á lánstímanum, óháð þeim vöxtum, 

sem samningur segir til um“. (Vilhjálmur Bjarnason, 2009)  

Í stuttu máli má segja að ávöxtunarkrafan sé sú ávöxtun sem eigendur verkefnis sætta sig 

við á fjármagn sitt árlega. Almennt hefur ávöxtunarkrafa á Íslandi verið mjög há í gegnum 

tíðna og því er ekki  óeðlilegt að styðjast við nokkuð háa ávöxtunarkröfu. Í dag eru 

áhættulausir vextir til 10 ára 6,64% ef brúað er línulega á milli ávöxtunarkröfu á RIKB25 og 

RIKB19 bréfum á markaði. (H.F. Verðbréf, 2011) Með því að velja ávöxtunarkröfu er áætluð 

umfram ávöxtun upp á 3,36% til að borga fyrir áhættu og kröfu um ávöxtun hjá eigendum. 

Útreikninga má sjá í töflu 5, hér að neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 6 - Hagnaður miðað við 10% ávöxtunarkröfu 
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Eins og sjá má á töflu 5 er talsverður hagnaður af verkefninu ef miðað er við 10% 

ávöxtunarkröfu. Kostnaður verkefnis í byrjun er 262.703.000 og því má sjá að verkefnið 

borgar sig upp á nokkrum árum. Svokallaður núllpunktur (e. breakeven), það er að segja sá 

punktur þar sem fjárfesting í verkefninu hefur borgað sig með auknu tekjuflæði er eftir 

rúmlega 8 ár. Þetta má sjá betur á grafi á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 - Núllpunktur miðað við 10% ávöxtunarkröfu 

 

Það má því segja að fjárfestingin borgi sig upp á 8 árum og eftir það sé allur hagnaður af 

fjárfestingunni hreinn hagnaður. Hafa ber þó í huga að 8 ár er ansi langur tími í því óvissu 

ástandi sem nú er í þjóðfélaginu og gæti slík fjárfesting reynst hættuleg sökum áhættuþátta 

sem steðja að verkefninu úr mörgum áttum. Þá getur verið gott gera sviðsmyndagreiningu á 

því hvernig NPV verkefnis breytist eftir því sem við núvirðum með hærri ávöxtunarkröfu. 

Færa má fyrir því rök að fyrir meiri óvissu, eins og nú stendur á í þjóðfélaginu þarf að núvirða 

verkefni með hærri ávöxtunarkröfu þar sem áhættuálags partur af ávöxtunarkröfunni er 

töluvert hár. Þegar gerð er sviðsmyndargreining á verkefninu miðaða við hærri 

ávöxtunarkröfu má sjá á grafi á mynd 3, að verkefnið er ekki lengur arðbært við tæplega 15% 

ávöxtunarkröfu. Ef við drögum frá áhættulausa vexti 6,64% þá situr eftir 8,36% sem á að 

duga fyrir meðal annars ávöxtun á verkefninu og áhættuálagi. Því má sjá að verkefnið er ansi 
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viðkvæmt fyrir breytingu í ávöxtunarkröfu og því lykilatriði að átta sig á réttri 

ávöxtunarkröfu. 

 

 

Mynd 3 - Viðkvæmni fyrir ávöxtunarkröfu 

 

Eins og áður sagði þá er 10% ávöxtunarkrafa ekki óraunhæf tala en þó ber að hafa í huga 

sviðsmyndagreiningu á breytingu ávöxtunarkröfu við ákvörðun verkefnis. Einnig er ekki tekið 

tillit til verðbólgu í þessu dæmi heldur má áætla sem svo að verð á kortum hækki í takt við 

hækkun á vístitölu neysluverðs og því hækki tekjur í takt við verðbólgu.  

Þar sem helstu birgjarnir fyrir snjóframleiðslukerfi eru erlendir þá er einnig mikilvægt að 

hafa í huga gengisáhættu (e. currency risk) sem skapast. Gengisáhætta er sú áhætta sem 

myndast þegar fjárfest er í vörum erlendis, til dæmis fyrir evrur. Ef gengi íslensku krónunnar 

lækkar samanborið við gengi evrunnar þá hækkar sú fjárhæð sem fjárfestir þarf að greiða 

birgjanum. (Houston, Eugene F. & Brigham, Joel F. , 2003). 

Út frá þessum útreikningum virðist sem svo að rekstraðilar Bláfjalla eigi að ráðast í 

verkefnið en varlega verður þó að fara því mikil óvissa er í þjóðfélaginu eins og staðan er 

núna og áætlanir um auknar tekjur hættir oft til að vera ofmetnar eins og margoft hefur sýnt 

sig, til dæmis við ákvörðunartöku á uppbyggingu tónlistarhús í Reykjavík. Matið er þó eins og 

áður sagði varfærið og því virðist sem svo að ekki sé vitlaust fyrir rekstraraðila Bláfjalla að 

ráðast í framkvæmdir á þessu verkefni, út frá fjárhagslegu snjónarmiði.  
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7. Úttekt  
 

7.1. Tölulegur samanburður 

 

Til þess að hugmyndin um snjóframleiðslu í Bláfjöllum verði að veruleika þá þarf að sýna 

fram á arðbærni verkefnisins, það er að segja að verkefnið skili inn tekjum sem á endanum 

borgi það upp. Vissulega snýst ákvörðunin ekki einungis um fjármagn en það er augljóslega 

mikilvægt atriði. Í ljósi þess að Hlíðarfjall á Akureyri hefur hafið snjóframleiðslu, og það fyrir 

nokkrum árum síðan, þá er ekki úr vegi að bera saman þær kostnaðaráætlanir sem gerðar 

voru fyrir hvort svæðið fyrir sig.  

Grunnkostnaðurinn í Hlíðarfjalli var samkvæmt áætlunum um 136 millljónir króna. 

Kostnaðurinn var mestur við snjógerðarvélarnar sjálfar eða um 16 milljónir. Raflagnir, 

dreifilagnir fyrir vatnið, dæluhús og dælubúnaður kostuðu tæpar 40 milljónir en síðan er 

kostnaður við vatnssöfnunina, annan búnað og hönnun og eftirlit sem kemur verkefninu í 80 

milljónir. Ef litið er á rekstrarkostnaðinn þá hljóðar hann upp á rúmlega 3 milljónir en þar af 

er rafmagnskostnaður uppá 1,1 milljón, launakostnaðurinn er 1,6 milljón og annar 

rekstrarkostnaður sem er um 500 þúsund krónur.  Samtals gerir þetta um 6-8% aukningu á 

rekstrarkostnaði af rekstri á ársgrundvelli. (Guðmundur Karl Jónsson, Snjóframleiðsla í 

Hlíðarfjalli, 2011) 

 

Í Bláfjöllum, miðað við þær framkvæmdir sem stefnt er á í upphafi, ætti verkefnið að 

kosta rúmar 260 milljónir og mun rekstrarkostnaðurinn aukast um tæpar 30 milljónir. Aftur á 

móti er áætlað að tekjur munu aukast um rúmlega 50 milljónir. Þessi tekjuaukning er reiknuð 

miðað við aukinn fjölda daga sem er opið á skíðasvæðinu, aukningu gesta á 5 ára plani sem 

myndi verða um það bil 121% aukning og hækkun á pössunum sem boðið er upp á. 
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7.2. Verkefnið sjálft – kostnaðurinn 

 

Eins og nefnt hefur verið er reiknað með að grunnkostnaðurinn við verkefnið, það er að segja 

uppsetning á snjóframleiðslukerfi í Kóngsgili, Norðurleið og í svokallaðri byrjendabrekku við 

Bláfjallaskála, séu 262.703.000 milljónir. Kostnaðinum er síðan skipt í nokkra hluta. Fyrir 

snjóframleiðslubúnaðinn sjálfan, vélar, byssur og íhluti ætti kostnaðurinn að vera 96,5 

milljónir. Næst á eftir kemur vatnsöflunin og allt sem henni fylgir  en sá kostnaður hljóðar 

upp á 50 milljónir króna. Kostnaðurinn fyrir rafmagnið og þær stýringar sem nauðsyn er að 

hafa ætti að vera 33,341 milljónir, vatnspípur og stútar fyrir byssurnar eru áætlaðar í 36,602 

milljónir og að lokum er hönnun, eftirlit og annað ófyrirséð en reiknað er með að kostnaður 

við slíkt verði 30,302 milljónir. (Magnús Árnason, Snjóframleiðsla í Bláfjöllum, 2011) 

Búið er að leita hjá birgjum að hagstæðasta verðinu en þeir birgjar sem skoðaðir voru eru 

Sufag, Lenko, Techno Alpin, Ratnik Industries og að lokum íslenskir birgjar. Verðin á 

langflestum atriðum eru svipuð á milli birgja þannig að mikilvægt er að hugsa til gengis. 

 

7.3. Áætlaðar tekjur og gjöld 

 

Samkvæmt þeirri kostnaðaráætlun sem gerð var fyrir Bláfjöll er flest sem bendir til þess að 

töluverð tekjuaukning yrði með komu snjóframleiðslukerfisins. Þessar áætluðu tekjur 

byggjast aðallega á þeirri forsendu að með fleiri opnunardögum verður meiri aðsókn yfir 

árið, sem skapar auknar tekjur á flestum sviðum með aukinni veitingasölu, útleigu á þeim 

hlutum sem bjóðast til útleigu og aukningu á fjölda seldra passa. Einnig er hægt að réttlæta 

verðhækkun á pössunum þegar opnunardagarnir eru annað hvort orðnir fyrirfram ákveðnir 

og/eða fleiri.  Tekjur fyrsta árs eru taldar vera rúmar 50 milljónir og er gert ráð fyrir því að 

tekjur muni hækka línulega fyrstu 10 árin, sökum fjölgunar á iðkendum. Rekstrartekjurnar 

eru reiknaðar út frá rauntölum í Hlíðarfjalli enda sambærilegt kerfi þar á ferð. 

Þessu fylgir að sjálfsögðu aukinn kostnaður og talið er að viðbótarkostnaður af rekstri 

snjóframleiðslu á ári sé rúmar 27 milljónir. Þessi kostnaður, líkt og tekjurnar, koma 

mestmegnis vegna fjölgunar á opnunardögum og vegna reksturs á kerfinu sjálfu. 
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Launakostnaður myndi hækka auk þess sem aukið rafmagn yrði notað vegna framleiðslunnar 

og svo mætti lengi telja. 

Miðað við þessa útreikninga þá er mismunurinn um 23 milljónir aukalega í tekjur og tekjur 

umfram kostnað af 10 ára meðaltali á ári væru tæpar 60 milljónir. Ef notast er við þetta 

meðaltal gerir þetta um 600 milljónir á 10 árum og sú staðreynd ein ætti að vera nóg til að 

sýna fram á arðbærni verkefnisins, í hinum einfalda heimi. Ef útrreikningarnir eru hins vegar 

núvirtir miðað við 10% ávöxtunarkröfu og flestir þeir þættir sem hafa áhrif teknir inn í, þá 

munu tekjurnar á áttunda ári verða tæpar 267 milljónir. 

 

7.4. Horft til framtíðar  

 

Af tölunum hér að framan má sjá að þetta er heljarinnar verkefni og ekki er hlaupið að því að 

fá það fjármagn sem þarf til þessa að setja þetta upp. Ef áætlanir standast í Bláfjöllum þá 

mun verkefnið borga sig upp á um það 11 árum en mikilvægt er að vanda til verka til þess að 

minnka líkur á ófyrirséðum kostnaði og mistökum. Eftir að verkefnið hefur borgað sig upp 

mun þetta síðan halda áfram að skila inn tekjum fyrir Bláfjöll og þá er ýmislegt sem hægt er 

að gera fyrir tekjur umfram gjöld. Bæting og aukning á skálum, fjölgun á bílastæðum nærri 

Bláfjöllum, betri og fleiri lyftur, ódýrari passar og svo má lengi telja.   

Hvort sem af þessum hagnaði verður eður ei, þá má ekki gleyma skíðaíþróttinni sjálfri og 

því sem hún hefur upp á að bjóða. Skíðaíþróttin ásamt flestum öðrum íþróttum sem 

stundaðar eru hafa mikið forvarnargildi en með því er átt að þeir einstaklingar sem taka þátt 

í skipulagðri starfsemi af íþróttafélögum eða öðru slíku, eru mun ólíklegri til þess að taka upp 

áhættuhegðun, svo sem neyslu vímefna. Með snjóframleiðslunni aukast líkur á fleiri 

iðkendum inn í skíðaíþróttina og því verður forvarnargildið meira og meira með árunum. 
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8. Niðurstöður 
 

Eftir að hafa lesið þessa ritgerð ættir þú, lesandi góður, að vera kominn með smá innsýn í 

snjóframleiðslu og hvað uppsetning á slíku er mikilvæg fyrir vel rekið skíðsvæði. Hlíðarfjall á 

Akureyri er eins og staðan í dag með bestu aðstæður til skíðaiðkunar, hvort sem um er að 

ræða afþreyingu fyrir fjölskyldufólk eða til keppnishalds. Svæðið sem þeir hafa er magnað og 

snjóframleiðslan hefur sitt að segja. Til þess að samkeppnin á milli stóru svæðanna tveggja, 

það er Hlíðarfjalls og Bláfjalla, haldi áfram þá er mikilvægt fyrir rekstraraðila Bláfjalla að 

koma því í kring að setja upp snjóframleiðslukerfi. Vissulega er það ekki í þeirra höndum en 

mun meira kapp þarf að setja í þetta svo að verkefnið verði að veruleika. 

Samkvæmt úttektinni sem tekin var á Bláfjöllum mun verkefnið kosta rúmar 260 milljónir 

króna en inni í þeim kostnaði er uppsetning á snjóframleiðslukerfi í Bláfjöllum, sem myndi í 

upphafi framleiða snjó í Kóngsgili, Norðurleið og byrjendabrekku. Með tímanum er síðan 

alltaf möguleikinn fyrir hendi að auka umfang snjóframleiðslunnar ef snjóframleiðslukerfið 

verður sett upp.  

Fyrir skíðaíþróttina á Íslandi er mjög mikilvægt að Bláfjöll komi sér upp þessu kerfi sem 

fyrst. Hlíðarfjall er komið með slíkt kerfi og mun það skila sér til skíðaiðkenda fyrir norðan á 

næstkomandi árum. Það skilar sér í betri aðstæðum til æfinga og fjölda daga sem liðin og 

einstaklingar geta æft. Þeir iðkendur sem æfa í Bláfjöllum þurfa reglulega að gera sér ferð til 

Akureyrar til þess að geta æft þegar ekki snjóar í bláfjöllum. Kostnaður á slíkum ferðum er 

klárlega eitthvað sem iðkendur myndu vilja sleppa við og hægt er að koma í veg fyrir með 

komu snjóframleiðslukerfis.  

Skíðaíþróttin í heild, ásamt flestum öðrum íþróttum, hefur mikið forvarnargildi fyrir 

komandi kynslóðir og því er mikilvægt að stutt sé við hana eins og mögulegt er. Það eitt að 

fólk þurfi að ferðast rúmlega 400 kílómetra til þess að geta stundað æfingar er eitthvað sem 

á ekki að þurfa að líðast. 

Mikið af fjármagni hefur verið sett í reksturinn á Bláfjöllum og til þess að nýta sem best 

það fjármagn sem varið hefur verið í þetta er snjóframleiðsla kjörinn kostur. Niðurstaðan yrði 

betri nýting á fastafjármunum og betri aðstæður fyrir skíðaáhugafólk og keppnisfólk sem 

þráir að komast langt í skíðagreininni en hefur varla tök á því sökum aðstæðna. 
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