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INTRODUCTIONI. 
Hlíðarfjall currently serves as a day use ski area, providing a limited recreation offering 
for a broad range of guests: from Akureyri skiers to families from the local area, or from 
the Reykjavik area and other parts of Iceland. There is a potential of extending the length 
of stay for destination guests, as well as expanding the resort’s market draw to guests 
from outside of Iceland. There is also potential for offering summer activities at the 
resort, capturing the summer tourism visitation that travels to the region by car, plane, 
and cruise ship. Expanding both visitation and activity at the resort beyond the winter 
months would transform Hlíðarfjall from a city park to a mountain destination.

To accommodate an expanded group of winter users, Hlíðarfjall must strive to provide 
opportunities for all guests – beginners and experts, young and old. To accommodate 
a new group of summer visitors to the resort, Hlíðarfjall must again strive to provide 
opportunities for all guests. Providing both active (biking, hiking) and passive (scenic 
lift rides, dining) recreation activities at the resort broadens the overall appeal in the 
marketplace, and increases the utilization of the resort’s facilities. Additional overnight 
lodging both at the resort and in the town of Akureyri would also be required to 
accommodate this increased visitation.

Hlíðarfjall’s current inability to provide a variety of recreation offerings to their guests will 
be significantly resolved through the projects included in this Master Plan. The Master 
Plan articulates Hlíðarfjall’s vision for resort development, and provides a “roadmap” for 
successful development of the resort facilities.
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INNGANGUR I. 
Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli er nú dagsskíðasvæði sem þjónar breiðum hópi skíðaiðkenda, 
allt frá heimamönnum á Akureyri, fólki á öllu Norðurlandi, höfuðborgarbúum og raunar 
fólki af öllu landinu. Svæðið býður þó í dag takmarkaða afþreyingu en hefur mikla 
möguleika til vaxtar á því sviði. Horfa verður til þess að lengja dvalartíma gestanna 
með aukinni þjónustu innan svæðisins. Þannig má laða að fleiri gesti, bæði innlenda 
sem erlenda. Vaxtarmöguleikar svæðisins felast líka í aukinni aðsókn að sumarlagi. Með 
öðrum orðum er hægt með víðtækari notkun svæðisins og uppbyggingu aðstöðu og 
þjónustu að umbreyta Hlíðarfjalli úr því að vera útivistarsvæði Akureyringa yfir í vinsælan 
dvalarstað árið um kring. 

Til að taka á móti stærri og fjölbreyttari hópi vetrargesta verður Hlíðarfjall að bjóða 
eitthvað fyrir alla, hvort sem það eru byrjendur eða lengra komnir, yngri kynslóðin eða 
sú eldri. Hið sama á við þegar tekið verður á móti sumargestum. Á sumrin þarf að 
bjóða þjónustu sem felur í sér hreyfingu (hjólaferðir, gönguferðir) og rólegri viðburði 
(útsýnisferðir með lyftum, heimsókn í veitingahús á fjallstindi) og ná þannig til breiðari 
markhóps, auk þess að nýta betur þann aðbúnað sem verður á svæðinu. Nauðsynlegt er 
að bjóða upp á næturgistingu, bæði á skíðasvæðinu og á Akureyri til að mæta þessum 
aukna gestafjölda.

Sem stendur getur Hlíðarfjall ekki boðið upp á fjölbreyttar tómstundir, en það mun 
breytast mikið ef hugmyndum sem lýst er í þessari skýrslu verður fylgt eftir. Hér er lýst 
hvernig Hlíðarfjall gæti þróast sem dvalarsvæði, auk þess sem skýrslan er leiðarvísir að 
því hvernig breyta megi aðbúnaði og aðstöðu svæðisins á farsælan hátt.
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OPPORTUNITIESII. 
Hlíðarfjall is currently a day use ski area. Annual visitation for the 2008-2009 season 
was approximately 70,000 guests. There are a number of opportunities to increase 
summer and winter visitation to the area, specifically through overnight or “destination” 
visitation, by both Icelanders and international guests.

Achieving additional destination visitation to the ski area will provide increased revenue 
generating opportunities for the resort operation. It will also increase visitation to 
Akureyri. As a destination resort, Hlíðarfjall and the town of Akureyri will cater to a 
significant vacation market, offering services and amenities that vacationers expect. The 
employment, housing, and community services for both visitors and full-time or second-
home residents will encourage the development of a vital and balanced community.
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TÆKIFÆRIII. 
Í dag er Hlíðarfjall nýtt sem dagsskíðasvæði. Á skíðatímabilinu 2008-2009 heimsóttu það 
um 70.000 manns. Tækifæri eru í Hlíðarfjalli til að auka bæði sumar- og vetrarheimsóknir, 
sér í lagi með tilkomu gistiaðstöðu. Að henni fenginni yrði Hlíðarfjall áfangastaður fyrir 
Íslendinga, jafnt sem erlenda gesti.

Að breyta Hlíðarfjalli í dvalarstað, til viðbótar við dagskíðasvæðið, myndi auka 
tekjumöguleika svæðisins og auka straum ferðamanna til Akureyrar. Sem dvalarsvæði 
gætu Hlíðarfjall og Akureyri annað stórum ferðamarkaði og veitt fyrsta flokks 
þjónustu og gistingu af því tagi sem ferðafólk býst við. Slíkt myndi hafa í för með 
sér fjölda atvinnutækifæra, fjölgun gistirýma og meiri samfélagsþjónustu fyrir gesti, 
bústaðaeigendur á svæðinu, sem og íbúa svæðisins. Sem dvalarstaður myndi Hlíðarfjall 
þannig styðja þróun í nærsamfélagi sínu og styrkja svæðið sem heild. 
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INCREASE REGIONAL WINTER VISITATIONA. 
Even though Hlíðarfjall is currently a day use ski area, it sees significant visitation from 
Reykjavik area residents as well as from guests traveling from other parts of Iceland. At 
this time there are limited accommodations in the town of Akureyri and none at the ski 
area, which limits the number of guests who will drive up to ski for the weekend. More 
Reykjavik area residents and guests from other parts of Iceland would be inclined to visit 
Hlíðarfjall if there were more beds available at the mountain and in Akureyri.

Current winter visitation from Reykjavik area/other Iceland residents
(65% of total visitation) = 45,000

Potential winter visitation to Hlíðarfjall from Reykjavik area/other Iceland residents 
(assume a 65% increase due to overnight visits) = 70,000

INCREASE INTERNATIONAL WINTER VISITATIONB. 
When direct air service between Akureyri and the UK and Denmark is extended into the 
winter months, Hlíðarfjall will have the opportunity to attract destination guests from 
these countries as well as from southern Sweden. In concert with increased visits and 
length of stay from Reykjavik area/Iceland skiers, these additional international guests 
will have a significant impact on visitation at Hlíðarfjall. In addition, destination guests 
are an attractive segment of the potential market because destination guests typically 
procure more services and amenities at a resort such as lodging, ski rentals, meals, and 
other services.

Current skiers in UK and Denmark/southern Sweden =
 1,000,000 and 500,000

Potential winter visitation to Hlíðarfjall from UK and Denmark/southern Sweden 
(assume 1% capture for 4 day visit) = 60,000
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AUKNING VETRARHEIMSÓKNA ÍSLENDINGAA. 
Þrátt fyrir að í dag sé Hlíðarfjall fyrst og fremst nýtt sem dagsskíðasvæði, laðar það 
að sér mikinn fjöldi gesta frá höfuðborgarsvæðinu og víðar af landinu. Á Akureyri er í 
boði takmarkaður fjöldi gistirýma en enga slíka er að finna á sjálfu skíðasvæðinu. Það 
takmarkar fjölda gesta sem gætu annars komið á svæðið til að njóta t.d. helgarferða 
á skíðum. Fleiri íbúar af höfuðborgarsvæðinu myndu heimsækja Hlíðarfjall ef meiri 
gistimöguleikar væru á svæðinu.

Heimsóknir frá höfuðborgarsvæðinu / öðrum landshlutum
(65% af heildarheimsóknum) = 45.000 

Möguleiki á vetrarheimsóknum af höfuðborgarsvæðinu / öðrum landshlutum
 (gert ráð fyrir 65% aukningu vegna gistinátta) = 70.000 

AUKNING VETRARHEIMSÓKNA ERLENDIS FRÁB. 
Þegar beint flug milli annars vegar Akureyrar og Bretlands og hins vegar Akureyrar og 
Danmerkur verður í boði yfir vetrarmánuðina, skapast tækifæri fyrir Hlíðarfjall að laða að 
sér gesti frá þessum löndum, auk suðurhluta Svíþjóðar.

Áhrif erlendra gesta, að viðbættum auknum fjölda innlendra gesta, yrðu marktæk hvað 
varðar tölur um gestakomur í Hlíðarfjall. Að auki eru dvalargestir (þ.e.a.s. gestir sem koma 
sérstaklega til að dvelja á svæðinu) mjög eftirsóknarverður hluti ferðamannaflórunnar því 
þeir þurfa að jafnaði meiri þjónustu og aðbúnað en aðrir. Til að mynda gistingu, leigu á 
skíðum, veitingaþjónustu og fleira.

Fjöldi skíðafólks í Bretlandi og Danmörku/ S-Svíþjóð = 1.000.000 og 500.000 

Möguleiki á skíðagestum í Hlíðarfjalli frá Bretlandi og Danmörku / S-Svíþjóð 
(miðað við 1% af markaðnum í 4 daga ferð) = 60.000
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INCREASE SUMMER VISITATIONC. 
In addition to visitation by car and airline travel, Akureyri also receives 60 cruise ships 
every summer. These 65,000 passengers and 15,000 staff add significantly to the 
potential for summer visitation to Hlíðarfjall. Hlíðarfjall could offer a unique “mountain” 
experience by offering lift access to the top of the mountain, providing a vantage that 
many visitors may never have seen before. This would be an ideal “excursion” for cruise 
line passengers, as well as for other visitors to the Akureyri region.

Cruise ship visitation to Akureyri (passengers and crew) = 
65,000 + 15,000 = 80,000

Potential summer visitation to Hlíðarfjall from cruise ships 
(assume 25% capture) = 20,000

Existing summer visitation to Akureyri region = 250,000

Potential summer visitation to Hlíðarfjall from regional visitors
(assume 20% capture) = 50,000

Total summer visitation to Hlíðarfjall = 70,000

ANNUAL VISITATION PROJECTIONSD. 
Existing winter visitation to Hlíðarfjall is approximately 70,000 skiers. Considering the 
potential for additional guests from Akureyri, Reykjavik area/Iceland, Denmark/southern 
Sweden and the UK, this annual winter visitation may be increased to 165,000.

Day skiers from Akureyri = 35,000

Potential winter visitation from Reykjavik area/Iceland = 70,000

Potential winter visitation from UK/Denmark/southern Sweden = 60,000

Total potential winter visitation = 165,000

Additional summer visitation, from cruise ships and regional visitation would result in an 
additional 70,000 guests visiting Hlíðarfjall every summer.

Potential summer visitation from cruise ships = 20,000

Potential summer visitation from regional visitors = 50,000

Total potential summer visitation = 70,000

TOTAL POTENTIAL ANNUAL VISITATION = 235,000
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AUKNING SUMARHEIMSÓKNAC. 
Á hverju sumri koma um 60 skemmtiferðaskip til Akureyrar. Þar bætast um 65.000 
farþegar og 15.000 starfsmenn skipa við hina hefðbundnu ferðamannaflóru og bæta 
marktækt við markhópinn fyrir sumarheimsóknir í Hlíðarfjall. Hlíðarfjall gæti boðið upp 
á einstaka „fjallaupplifun“ með útsýnisferðum með gondólalyftu upp á topp fjallsins 
og auðveldað fólki að njóta útsýnis sem fáir hafa notið áður. Slíkar útsýnisferðir væru 
tilvaldar fyrir farþega skemmtiferðaskipa, sem og aðra ferðamenn á Norðurlandi. 

Viðkomur skemmtiferðaskipa á Akureyri (farþegar og starfsfólk) = 
65.000 + 15.000 = 80.000

Mögulegar sumarheimsóknir í Hlíðarfjall af skemmtiferðaskipum 
(gert ráð fyrir að ná 25% hlutdeild) = 20.000

Fjöldi ferðamanna á Akureyrarsvæðinu að sumri til = 250.000

Mögulegar sumarheimsóknir til Hlíðarfjalls frá ferðamönnum á svæðinu 
(gert ráð fyrir að ná 20% hlutdeild) = 50.000

Heildar sumarheimsóknir í Hlíðarfjall = 70.000

SPÁ UM HEIMSÓKNIR Á ÁRSGRUNDVELLID. 
Um 70.000 skíðamenn koma í Hlíðarfjall á hverjum vetri. Ef gert er ráð fyrir að auka 
komur Akureyringa, auk annarra Íslendinga, Dana, Suður-Svía og Breta, mætti hækka 
þessa tölu upp í 165.000 heimsóknir á ári hverju.

Skíðafólk frá Akureyri = 35.000

Mögulegar vetrarheimsóknir frá höfuðborgarsvæði/Íslandi = 70.000

Mögulegar vetrarheimsóknir frá Bretlandi/Danmörku/S-Svíþjóð = 60.000

Heildarfjöldi gesta að vetrarlagi = 165.000

Sumarheimsóknir frá skemmtiferðaskipum og öðru ferðafólki á svæðinu myndu bæta við 
70.000 sumargestum á Hlíðarfjalli.

Mögulegar sumarheimsóknir frá skemmtiferðaskipum = 20.000

Mögulegar sumarheimsóknir frá ferðafólki á svæðinu = 50.000

Mögulegar sumarheimsóknir = 70.000

HEILDARFJÖLDI GESTA Á ÁRI HVERJU = 235.000
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STRATEGYIII. 
In order to accommodate the increased visitation presented by the opportunities outlined 
above, Hlíðarfjall must transition from a day use ski area into a destination resort area. 
The strategy for this transition addresses four main components, all of which are 
addressed in this Master Plan.

1. Mountain

2. Guest Services

3. Resort Accommodations

4. Summer Business
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ÁÆTLUNIII. 
Til þess að geta tekið á móti auknum fjölda gesta verður Hlíðarfjall að umbreytast úr 
dagsskíðasvæði í dvalarstað (e. destination resort area). Hafa þarf fjögur atriði í huga 
þegar kemur að því að þróa skíðasvæðið á þann hátt.

1. Skíðasvæðið

2. Þjónusta við gesti

3. Gistirými og aðstaða

4. Sumarstarfsemi 
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MOUNTAINA. 
As a destination resort, the mountain must be able to attract and satisfy guests for more than 
one day.

Offer a variety of terrain for all ability level skiers.• 

Match the distribution of terrain by ability • 
level with market demand.

Access terrain with a modern lift system.• 

Increase the capacity of the mountain to • 
meet additional visitation projections.

Existing annual visitation = 70,000  
skiers

Existing mountain capacity =  ◦
1,550 skiers per day
Length of season (2009-2010) =  ◦
150 days
Ski area utilization = 30% ◦
1,550 x 150 x 30% = 70,000 skiers ◦

Potential annual visitation = 165,000 skiers 
Assuming an average length of season of 125 days and an improved ski area  ◦
utilization of approximately 40%, mountain capacity would have to increase to 
3,250 skiers per day.
3,250 x 125 x 40% = 165,000 skiers ◦
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SKÍÐASVÆÐIÐA. 
Ef breyta á svæðinu í dvalarstað þarf fjallið að laða til sín gesti, bjóða fjölbreyttari brekkur og 
aðra þá þjónustu sem fær gesti til að dvelja lengur en einn dag.

Bjóða þarf upp á ólíkar skíðaleiðir sem henta byrjendum jafnt sem lengra komnum.• 

Erfiðleikastig á skíðaleiðum verður að endurspegla þarfir markaðarins.• 

Bjóða þarf aðgengi að skíðaleiðum með • 
nútíma skíðalyftum. 

Auka þarf afkastagetu svæðisins til að geta • 
tekið á móti auknum fjölda gesta.

Fjöldi árlegra gesta = 70.000  
skíðamenn 

Geta skíðasvæðisins til að taka á  ◦
móti gestum = 1.550 skíðamenn 
á degi hverjum 
Lengd skíðatímabilsins ◦
 (2009-2010) = 150 dagar 
Nýting skíðasvæðisins = 30%  ◦
1.550 x 150 x 30% = 70.000 skíðamenn  ◦

Mögulegur fjöldi gesta á ári hverju = 165.000 skíðamenn  
Ef gert er ráð fyrir að lengd skíðatímabilsins sé 125 dagar og 40% betri nýting á  ◦
skíðasvæðinu þyrfti geta svæðisins til að taka á móti skíðamönnum að aukast upp 
í 3.250 manns á dag.
3.250 x 125 x 40% = 165.000 skíðamenn  ◦
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GUEST SERVICESB. 
Guest service facilities –food and beverage, ski school, rentals– are relied on more heavily 
by destination guests. Destination guests have typically traveled to other international 
mountain resorts. A high quality of service is expected.

Provide sufficient guest service facilities to accommodate the projected daily • 
visitation.

Offer a variety of food service options and locations that add to the experience of • 
visiting the resort.

Offer a high quality level of service.• 

Improve guest services to maximize potential revenue yield per customer.• 
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ÞJÓNUSTA VIÐ GESTIB. 
Aðbúnaður til að taka á móti gestum, veitingaaðstaða, skíðaskóli og skíðaleiga eru sér í 
lagi mikilvægar ástæður þess að fólk dvelur lengur á svæðinu. Dvalargestir hafa gjarnan 
reynslu af því að dvelja á alþjóðlegum skíðasvæðum og búast því við gæðaþjónustu.

Bjóða upp á nægilega góða þjónustu til að taka á móti áætluðum fjölda daggesta.• 

Bjóða upp á fjölbreytt úrval matsölustaða á mismunandi stöðum sem leggja sitt af • 
mörkum til að gera dvölina á svæðinu ánægjulega.

Bjóða upp á þjónustu í hæsta gæðaflokki.• 

Bæta alla gestaþjónustu svo hámarka megi hagnað af hverjum gesti.• 
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RESORT ACCOMMODATIONSC. 
Destination guests coming to Hlíðarfjall for more than one day will need somewhere to 
stay. Accommodation may be in Akureyri, as well as up at the mountain. International 
guests, those who travel longer distances to visit a resort, prefer the convenience of 
staying in lodging at the mountain. 

Provide slopeside accommodations at the mountain. Skiing guests prefer ski in/ski • 
out lodging as it allows the convenience of direct access to the ski slopes.

Provide a variety of accommodations in response to market demand—cabins, • 
apartments, and hotels.
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GISTIAÐSTAÐAC. 
Gestir sem hafa hugsað sér að dvelja í Hlíðarfjalli lengur en í dagsferð munu þurfa á 
gistingu að halda. Hægt yrði að bjóða upp á gistirými á Akureyri, sem og í Hlíðarfjalli. 
Erlendir gestir sem koma langt að munu þægindanna vegna heldur kjósa að gista á 
skíðasvæðinu sjálfu.

Gistiaðstaða við skíðabrekkurnar. Skíðagestir kjósa fremur að gista þar sem þeir geta • 
stigið beint á skíðin og haft beinan aðgang að skíðabrekkunum. 

Fjölbreytt gistiaðstaða sem svarar þörfum notenda; frístundahús, íbúðir og hótel.• 
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SUMMER BUSINESSD. 
Additional summer visitation is needed to achieve a sustainable business model.

Introduce both active and passive recreation opportunities.• 

Maximize multi-season use of facilities, and increase year-round staff positions.• 
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SUMARVIÐSKIPTID. 
Þörf er á auknum gestakomum að sumri til að svæðið geti staðið undir sér.

Nauðsynlegt er að bjóða fjölbreytt úrval afþreyingar; bæði rólegri dægrastyttingu og • 
afþreyingu sem krefst hreyfingar og áreynslu. 

Nýta þarf aðstæðurnar sem allra mest að sumri til, jafnt sem að vetri, en með því • 
móti er hægt að hámarka þann fjölda starfsmanna sem getur unnið á svæðinu árið 
um kring.
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MASTER PLANIV. 
This Master Plan will allow Hlíðarfjall to transition from a day-use to a regional destination 
resort. The transition will cause Hlíðarfjall to be competitive in the destination resort 
skier market, help retain existing guests, and attract new visitors. The Master Plan will 
provide direction for the future development of the ski resort which will:

Increase multi-season visitation,• 

Ensure a balance of facilities,• 

Offer a variety of amenities,• 

Provide an exceptional guest experience, and• 

Create operational efficiencies.• 

The upgrading and expansion plan for Hlíðarfjall will create a fully-functional, respectably-
sized mountain resort. The expanded skiable terrain will increase to about 500 hectares, 
which means Hlíðarfjall would be considered a “large” ski resort by international 
standards. With a capacity of 3,250 skiers per day, annual visitation at the resort could 
double following the proposed improvements. The terrain will be well balanced to the lift 
network, and the proposed lift layout is extremely efficient, with only three major lifts 
serving 100% of the available terrain. The terrain ability level distribution very closely 
matches the skier market – a significant improvement over existing conditions. The 
mountain expansion increases the extent of the mountain, creating terrain that may 
attract and entertain skiers for multi-day visits. Additional off-piste skiing beyond the 
resort boundaries yet accessible from the proposed gondola, will add to the attractiveness 
of the resort. The expanded size and scale of Hlíðarfjall will make it a desirable choice in 
the competitive international destination market.

Lift upgrades, terrain expansions, and improvements to guest services, will allow Hlíðarfjall 
to evolve from a local ski area into an attractive, four-season, regional destination. 

The primary mountain attraction is a top to bottom lift, starting in the base area and 
extending to the peak of Hliđarskál. This lift would be used for both accessing ski terrain 
in the Hliđarskál area as well as providing a scenic lift ride to the top of the mountain. 
Visitors to the region, arriving by car, plane or cruise ship, will be able to ride this lift and 
experience the unique mountain environment and tremendous views. They may extend 
their visit and partake in the variety of on-mountain recreation, and enjoy a meal at the 
top-of-mountain café or the base area restaurants. This lift could be a gondola, aerial 
tramway, funicular or funitel. For the purposes of this Master Plan we are assuming 
this lift is a gondola, as this is the most common and often the most cost-effective 
technology for such a lift application. 
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LEIÐARVÍSIRIV. 
Leiðarvísir þessi útskýrir nánar hvernig hægt er að umbreyta Hlíðarfjalli í dvalarstað sem 
opinn er árið um kring. Eftir breytinguna getur Hlíðarfjall keppt við önnur skíðasvæði, 
boðið meiri þjónustu við núverandi gesti, auk þess að laða nýja að. Leiðarvísirinn er 
hugsaður sem lykill að eftirfarandi þáttum í framtíðarþróun skíðasvæðisins: 

Fjölgun heimsókna árið um kring.• 

Að jafnvægi sé tryggt í aðstöðu. • 

Að í boði sé fjölbreytni í aðbúnaði. • 

Að svæðið veiti gestum einstaka upplifun.• 

Að tryggt sé að starfsemin sé rekin á skilvirkan hátt. • 

Áætlun um viðbætur og endurbætur á svæðinu í Hlíðarfjalli gerir ráð fyrir að sköpuð verði 
fjölbreytt og alhliða dvalaraðstaða. Skíðasvæðið sjálft verður stækkað í 500 hektara og 
samkvæmt alþjóðlegum stöðlum mun fjallið þá teljast „stórt“ skíðasvæði. Svæðið gæti 
tekið á móti 3.250 skíðamönnum daglega og því væri hægt að tvöfalda frá því sem nú 
er þann fjölda sem sækir svæðið heim árlega. Kerfið er hannað á sérlega skilvirkan hátt. 
Skíðabrekkurnar og net af lyftum spila vel saman en þrjár aðallyftur myndu ná að þjóna 
öllu svæðinu. Skíðabrekkur hafa verið hannaðar með hæfni markhópsins í huga, sem er 
talsverð úrbót. Stækkunin nær yfir stóran hluta svæðisins. Með tilkomu gondólalyftu, 
sem lagt er til að verði reist, gefst fólki færi á að skíða utan brauta sem mun auka enn við 
aðdráttarafl fjallsins. Stækkað skíðasvæði mun gera Hlíðarfjall að aðlaðandi áfangastað 
og samkeppnishæft í alþjóðlegu tilliti.

Endurbætur á lyftum, stækkun skíðasvæðis, aukin þjónusta og aðbúnaður fyrir gesti 
munu breyta Hlíðarfjalli úr því að vera fyrst og fremst dagsskíðasvæði heimamanna yfir 
í að vera aðlaðandi dvalarstaður árið um kring.

Helsta aðdráttarafl fjallsins verður lyfta sem nær frá Fjarka og upp á topp Hlíðarfjalls. 
Þessi lyfta myndi ekki aðeins færa skíðafólk að svæðinu við Hlíðarskál, heldur væri 
einnig hægt að nota hana til útsýnisferða. Öllum gæfist færi á að njóta útsýnisferðar með 
gondólalyftu upp á topp Hlíðarfjalls og upplifa þar hið einstaka andrúmsloft fjallatoppa 
og njóta umhverfisins og mikilfenglegs útsýnis. Þá væri tilvalið að lengja heimsóknina 
og nýta þá möguleika sem fjallið hefur upp á að bjóða. Gestir geta notið máltíðar í 
veitingasölu sem mun rísa á toppi Hlíðarfjalls eða á veitingahúsum við þjónustumiðstöð. 
Lyftan gæti verið gondólalyfta (kláfur) eða önnur tegund af lyftum, svo sem tvívíralyfta 
eða lestir. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir að lyftan sé gondólalyfta (kláfur) sem eru 
algengasta form slíkra lyfta og einnig það hagkvæmasta.
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Upgrading and expansion of guest services will improve the quality of experience for both day and destination 
guests. Overnight accommodations within the base area will allow guests to extend their stay at the resort, 
whether to spend more time skiing the mountain in the winter or exploring the region in the summer. Iceland 
is a country that many desire to visit and explore; as a destination resort, Hlíðarfjall will be positioned to 
attract and entertain such visitors. The following summarizes the specifications of the Master Plan. 
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There are a number of improvements, which include:

Mountain (lift upgrades and installations, trail improvements, expanded skiing terrain, and expanded • 
snowmaking coverage),
Guest services (increases and improvements to facilities and parking),• 
Resort accommodations, and• 
Summer business.• 
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Endurbætt aðstaða og aukin þjónusta við gesti mun auka ánægju bæði dag- og dvalargesta. Gistiþjónusta 
við fjallsrætur gerir gestum kleift að lengja dvöl sína á svæðinu, hvort sem er að vetri eða sumri til. Ísland er 
spennandi áfangastaður sem margir vilja kanna, og sem dvalarstaður gæti Hlíðarfjall dregið að sér og haft 
ofan af fyrir slíkum gestum.
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Helstu tillögur að endurbótum eru:

Skíðasvæðið (endurbætur á eldri lyftum og uppsetning á nýjum, endurbætur á skíðaslóðum, stækkun á • 
skíðasvæði og aukin snjóframleiðslugeta). 

Gestaþjónusta (aukin þjónusta, bætt aðstaða og bílastæði). • 

Gistirými á dvalarsvæðinu. • 

Sumarstarfsemi.• 
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MOUNTAINA. 
Improvements to the mountain facilities have been proposed to address four basic 
goals:

1. Offer a greater expanse of terrain for all ability level skiers, thus creating enough 
variety of terrain to attract destination skiers.

2. Match the distribution of terrain by ability level with market demand.

3. Modernize the lift system to meet the expectations of destination skiers.

4. Increase the capacity of the mountain to meet additional visitation projections.

In combination, the proposed 
mountain improvements will 
cause Hlíðarfjall to transition from 
a ski area that attracts only local 
skiers to a regional destination that 
will maintain vacationing skiers’ 
interest for several days at a time. 
This added quantity and variety 
of lifts and terrain creates not 
only a “bigger” but also “better” 
experience for the destination 
guest.
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Existing Proposed

Total Number of Lifts 6 9
Gondolas 0 1

Detachable Chairlifts 0 1
Chairlifts 1 1

Surface Lifts 5 6
Total Uphill Hourly Lift Capacity 5,750 9,350
Highest Elevation (meters) 955 1,226
Lowest Elevation (meters) 475 471
Total Vertical Rise (meters) 480 755
Skiable Area – Total (ha) 200 500
Skiable Area – Formal Trail Network (ha) 61.7 113.5

Beginner Terrain (ha - %) 5.0 - 8% 8.4 - 7%
Easy Terrain (ha - %) 21.2 - 34% 21.2 - 19%

Medium Terrain (ha - %) 31.2 - 51% 53.0 - 47%
Difficult Terrain (ha - %) 4.3 - 7% 30.9 - 27%

Total Length of Ski Trails (km) 14.9 28.1
Longest Ski Trail (km) 2.3 4.5
Snowmaking Coverage (ha) 18 39
Snowmaking Coverage (km) 4.0 9.2
Daily Capacity (CCC - Skiers) 1,550 3,250

Beginner Terrain Capacity (actual - ideal) 15% - 20% 16% - 20%
Easy Terrain Capacity (actual - ideal) 44% - 25% 28% - 25%

Medium Terrain Capacity (actual - ideal) 39% - 50% 47% - 50%

Difficult Terrain Capacity (actual - ideal) 2% - 5% 9% - 5%
Average Skier/Trail Density (skiers/ha) 8 12
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FJALLIÐA. 
Lagt er til að aðstæður á fjallinu verði bættar til að mæta eftirfarandi fjórum 
markmiðum: 

1. Bjóða upp á stærra skíðasvæði fyrir byrjendur, jafnt sem lengra komna og 
skapa þannig fjölbreyttar skíðabrekkur sem laða að sér skíðamenn sem koma 
sérstaklega til að dvelja á svæðinu.

2. Haga skíðabrekkum eftir getu markhópsins.

3. Nútímavæða lyftukerfi til að standast alþjóðlegan samanburð og væntingar 
skíðafólks sem kemur til svæðisins sem dvalarstaðar.

4. Sjá til þess að svæðið geti mætt auknum fjölda gesta. 

Endurbætur á því munu breyta 
Hlíðarfjalli úr skíðasvæði heimafólks 
yfir í alþjóðlegan dvalarstað 
sem væri eitt helsta aðdráttarafl 
Akureyrar og nágrennis. Jafnframt 
yrðu skíðagestir áhugasamari 
um lengri dvöl í senn. Stærra 
skíðasvæði og fjölbreyttara 
lyftukerfi veitir dvalargestum, sem 
og öðrum, meiri upplifun.
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Núverandi Væntanlegt

Fjöldi skíðalyfta 6 9
Gondólalyfta 0 1

Kúplingsstólalyftur 0 1
Stólalyftur 1 1

Toglyftur 5 6
Flutningsgeta skíðalyfta 5,750 9,350
Hæsti hæðarpkt. yfir sjó (metrar) 955 1,226
Lægsti hæðarpkt. yfir sjó (metrar) 475 471
Heildarfallhæð (metrar) 480 755
Heildarskíðasvæði (ha) 200 500
Heildarskíðaleiðir (ha) 61.7 113.5

Byrjendabrekkur 5.0 - 8% 8.4 - 7%
Léttar brekkur 21.2 - 34% 21.2 - 19%
Meðal brekkur 31.2 - 51% 53.0 - 47%
Erfiðar brekkur 4.3 - 7% 30.9 - 27%

Heildarlengd á skíðaleiðum (km) 14.9 28.1
Lengsta skíðaleið (km) 2.3 4.5
Snjóframleiðslusvæði (ha) 18 39
Snjóframleiðsla lengdarmetrar (km) 4.0 9.2
Dagsafkastageta svæðisins 1,550 3,250

Byrjendabrekkur (raun-best) 15% - 20% 16% - 20%
Léttar brekkur (raun-best) 44% - 25% 28% - 25%

Meðal brekkur (raun-best) 39% - 50% 47% - 50%

Erfiðar brekkur (raun-best) 2% - 5% 9% - 5%
Meðal skíðfjöldi (iðkendur á hvern hektara) 8 12
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Ski Lifts1. 

The existing six lifts will be augmented by three proposed lifts: one surface platter lift 
(Lift G), one high-speed quad chairlift (Lift H), and one high-speed gondola (Lift I).

The highest lift-served elevation will increase to 1,226 meters (top of Gondola lift), • 
and the lowest lift terminal will be at 471 meters elevation (base of Gondola lift). The 
total vertical rise of the lift-served ski network will increase from 480 meters to 755 
meters.

The new platter lift (Lift G) will provide additional service to the base area beginner • 
terrain – the existing Hólabraut lift is currently over-crowded.

The detachable quad chair (Lift H) will create a better balance between uphill lift • 
capacity and downhill terrain capacity in the upper bowl. It will also provide more 
comfortable and efficient service to the upper bowl terrain.

It is assumed that the Stromplyfta T-Bar (Lift D) would be used only for racing • 
programs; it would not be open to the public unless the new detachable quad chair 
were inoperable.

The proposed Gondola (Lift I) will open up a significant amount of new terrain in • 
the Hliđarskál area and creates opportunities for summer lift rides and summit 
activities.
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Skíðalyftur 1. 

Á svæðinu eru nú sex lyftur. Lagt er til að þrjár nýjar bætist við: Diskalyfta (Lyfta G), 
háhraða fjögurra sæta stólalyfta (Lyfta H) og gondólalyfta (kláfur) (Lyfta I).

Hæsta lyftan, gondólalyfta, næði frá Fjarkanum í 471 metra hæð upp í upp í 1.226 • 
metra hæð yfir sjávarmáli. Alls mun fallhæð lyfta aukast úr 480 metrum í 755 
metra. 

Nýja diskalyftan (Lyfta G) mun auka þjónustuna við byrjendabrautirnar en • 
Hólabrautarlyftan annar ekki þeirri aðsókn sem er til staðar í dag. 

Fjögurra manna stólalyfta (Lyfta H) mun skapa meira jafnvægi í flutningi skíðamanna • 
upp brekkurnar og þess fjölda sem brekkurnar geta með góðu móti tekið við. Að auki 
mun hún auka þægindi og þjónustu við efri hluta skíðasvæðisins.

Gert er ráð fyrir að Stromplyftan (Lyfta D), sem er T-lyfta, verði einungis notuð vegna • 
æfinga og keppni. Hún yrði ekki opin almenningi nema þegar nýja fjögurra manna 
stólalyftan er ekki í notkun.

Gondólalyftan (kláfurinn) mun opna aðgengi að mun stærra skíðasvæði en völ er • 
á í dag. Á sumrin er hægt að nýta hana til útsýnisferða og til að bjóða fólki nýja 
afþreyingamöguleika á svæðinu.
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Ski Terrain2. 

A total of 13 proposed runs will be added to the 25 ski runs and connector trails that 
make up the formal ski terrain network at Hlíðarfjall. The total terrain area of the upgraded 
trail network will increase to 113.5 hectares – an increase of 51.8 hectares or 84%.

In order to transition Hlíðarfjall from a ski area that attracts only local skiers to a • 
regional destination, it is critical to open new areas in Hliđarskál that are separate 
from the existing terrain; this will make the resort feel much larger and will cause the 
resort to maintain vacationing skiers’ interest for several days at a time.

Expanding ski terrain to the top of the mountain and into the Hliđarskál area will • 
provide increased variety, thus causing Hlíðarfjall to be more desirable for vacationing 
and destination skiers.

The proposed terrain upgrading program for Hlíðarfjall creates a distribution of • 
terrain that provides a near-perfect match to the skier market profile, resulting in a 
significant improvement over existing conditions.

The significant improvement to the ability level distribution of the terrain offerings at • 
Hlíðarfjall, combined with the extensive terrain expansion will cause the ski resort to 
be attractive to a larger segment of the skier market such that it will become a more 
viable option for destination skiers, particularly those that are traveling as families or 
otherwise with a broad range of skill levels within a group; this characteristic is what 
has caused other destination resorts around the world to be most successful.
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Skíðasvæðið 2. 

Alls yrði 13 skíðaleiðum bætt við þær 25 sem fyrir eru og þær tengileiðir sem í dag 
mynda skíðasvæðið á Hlíðarfjalli. Heildarsvæði hins endurbætta leiðakerfis verður 113,5 
hektarar, sem er stækkun um 51,8 hektara, eða 84%.

Til að breyta Hlíðarfjalli úr dagsskíðasvæði fyrir heimafólk í dvalarstað er mikilvægt að • 
opna nýjar skíðaleiðir í og við Hlíðarskál sem eru aðskildar núverandi skíðabrekkum. 
Fyrir vikið mun skíðasvæðið verða töluvert stærra og betur til þess fallið að halda 
áhuga skíðamanna í fleiri daga í senn.

Stækkun skíðasvæðisins við fjallstind og yfir í Hlíðarskálarsvæðið mun auka fjölbreytni • 
á svæðinu töluvert og gera Hlíðarfjall eftirsóknarverðari fyrir skíðafólk sem hyggst 
dvelja á svæðinu í einhvern tíma.

Endurbætur á skíðasvæðinu endurspegla hæfni og getu skíðafólks og bæta skilyrði • 
til muna.

Breytingar á skíðasvæðinu munu taka tillit til hlutfalls byrjenda, miðlungsfærra og • 
afburða skíðamanna í brekkunum. Stækkun skíðasvæðisins mun gera Hlíðarfjall að 
aðlaðandi dvalarstað fyrir stóran hluta „skíðamarkaðarins“, sér í lagi þá sem ferðast 
með fjölskyldu eða í hópi þar sem fólk er misfært á skíðum. Fjölbreyttar brekkur hafa 
reynst erlendum skíðasvæðum hvað best.



EXECUTIVE SUMMARY

HLÍÐARFJALL MOUNTAIN RESORT MASTER PLAN  TRANSLATED SEPTEMBER 2010
- 17 -

Daily Capacity (Comfortable Carrying Capacity)3. 

The daily capacity of a resort is referred to as “Comfortable Carrying Capacity,” or CCC. 
By definition, CCC is the optimum number of guests accommodated by a mountain 
facility, on a daily basis, which affords a high-quality recreational experience and helps 
ensure sound stewardship of the land, while operations remain functional and optimal.

CCC is a planning parameter that is used as the basis for designing a balanced resort • 
development. CCC is not a peak visitation number, but is commonly equated to a 
resort’s tenth busiest day.

The proposed CCC for Hlíðarfjall’s upgraded lift system has been calculated to be • 
3,250 skiers per day, an increase of 1,700 over the existing CCC of 1,550 skiers per 
day.

The Fjarkinn chairlift, proposed detachable quad chairlift and proposed gondola lift • 
share approximately equal portions of the majority of the resort CCC – 2,640 skiers 
or 81% of the CCC.

The design hourly capacity for the proposed detachable quad and gondola have been • 
limited to 1,800 and 1,200 persons per hour, respectively, to maintain a CCC that is 
reasonable for Hlíðarfjall’s projected skier market (both lifts could be designed with 
an hourly capacity of 2,400 persons per hour).

Under existing conditions, the average trail/skier density at Hlíðarfjall is about 8 • 
skiers per hectare. After the proposed upgrading program, trail/skier density will 
increase to 12 skiers per hectare.
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Afkastageta skíðasvæðisins3. 

Afkastageta svæðisins er æskilegur fjöldi gesta sem dvelja á fjallasvæðinu hverju sinni. 
Hún er miðuð við að hægt sé að hámarka hágæða afþreyingu og tryggja örugga stjórn á 
svæðinu, auk þess að hámarka nýtingu á svæðinu en gæta þess samtímis að góð stjórn 
sé á rekstri.

Afkastageta er notuð sem mælistika við hönnun og þróun á dvalarstað og vísar • 
ekki til hámarksfjölda sem hægt er að taka á móti, en er stundum miðuð við tíunda 
fjölmennasta dag skíðasvæðisins. 

Lagt er upp með að afkastageta fyrir Hlíðarfjall eftir að nýja lyftukerfið kemst í notkun • 
verði um 3.250 skíðamenn á dag, eða fjölgun um 1.700 frá núverandi afkastagetu 
(1.550 á dag).

Stólalyftan Fjarkinn, ásamt fjögurra manna stólalyftunni og gondólalyftunni sem lagt • 
er til að verði reist, munu anna bróðurpartinum af afkastagetu dvalarstaðarins – þ.e. 
2.640 skíðamönnum, eða 81% af þægilegri afkastagetu.

Gert er ráð fyrir að fjögurra manna stólalyftan og gondólalyftan flytji ekki meira en • 
1.800 og 1.200 manns á hverjum klukkutíma, til að halda afkastagetu í brekkum 
Hlíðarfjalls (en báðar lyfturnar eru í raun hannaðar þannig að þær gætu flutt 2.400 
manns á klukkustund).

Miðað við núverandi aðstæður eru um 8 skíðamenn á hvern hektara skíðasvæðis í • 
Hlíðarfjalli. Eftir endurbætur á svæðinu er gert ráð fyrir um 12 skíðamönnum á hvern 
hektara skíðasvæðis.
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Snowmaking4. 

Proposed upgrades to Hlíðarfjall’s snowmaking system include the following expansions 
to the coverage area:

Extend coverage on #10 – Norðurbakki and #11 – Strompur to the top of the proposed • 
detachable quad chairlift. This will add approximately 100 meters of vertical lift to 
the water pumping requirements of the snowmaking system. The additional water 
output pressure requirement will cause the need to modify the current pumping 
system. The original snowmaking plan considered a future mid-mountain booster 
station (at Strýta).

Add snowmaking coverage to a new run from the top of the proposed detachable • 
quad to its base.

Add snowmaking coverage to a second run from the top of the Fjarkin chairlift to its • 
base.

Provide snowmaking coverage on the return trail from the Hliđarskál area.• 

These expansions will 
increase Hlíðarfjall’s total 
snowmaking coverage 
area from 18 hectares 
to about 39 hectares, 
an increase of 217%. In 
addition to the booster 
pump at Strýta, this 
expansion will involve 
the installation of new 
pipes, power lines, and 
snowmaking equipment. 
A second storage pond, 
located approximately 
130m south of the 
proposed detachable quad 
chair bottom terminal, 
will provide additional 
storage capacity for 9,000 
cu.m. of water. All other 
infrastructure, including 
the water source is already 
in place. 
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Snjóframleiðsla4. 

Lagt er til að búnaður til snjóframleiðslu á Hlíðarfjalli verði aukinn og nái yfir stærra 
svæði: 

Framleiddur snjór nái yfir stærra svæði við Norðurbakka (#10), Stromp (#11) og • 
svæðið þar sem nýja fjögurra sæta stólalyftan endar. Þetta bætir um það bil 100 
metrum við lyftigetu á vatninu í snjóframleiðslukerfinu.

Aukin vatnsþörf mun kalla á viðbætur við núverandi dælukerfi. Upphafleg áform um • 
snjóframleiðslu gerðu ráð fyrir mögulegri millidælustöð við Strýtu.

Auka þarf snjóframleiðslu til að tryggja skíðaleið niður með nýju stólalyftunni.• 

Auka þarf snjóframleiðslu til að bæta við skíðaleiðum niður með Fjarkanum.• 

Auka þarf snjórfamleiðslu til að tengja skíðaleiðirnar frá Hlíðarfjallsskálinni.• 

Með viðbótum er hægt 
að auka snjóframleiðslu 
Hlíðarfjalls svo hún nái yfir 
39 hektara svæði í stað 18 
hektara áður, sem er um 
217% aukning. Til viðbótar 
við millidælustöðina í 
Strýtu, þarf að leggja 
nýjar vatnslagnir og 
rafmagnslínur svo auka 
megi við framleiðslu. 
Annað vatnsból, sem 
staðsett yrði 130 
metrum sunnan við nýju 
stólalyftuna, gæti geymt 
um 9.000 rúmmetra af 
vatni. Allur annar búnaður, 
sem og vatnssöfnunin, er 
þegar til staðar.
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GUEST SERVICESB. 
Sufficient guest service space should be provided to accommodate the upgrading and 
expansion mountain capacity of 3,250 guests per day. Guest services would continue to 
be provided in the base area and on-mountain at Strýta. A new facility at the top of the 
proposed gondola would provide an additional option for on-mountain dining.

Staging services that are required • 
by arriving guests such as tickets, 
lockers, rentals, retail, and ski 
school will be provided in the base 
area.

Refreshment services that are • 
required by guests throughout 
their time at the resort such as 
food service and rest rooms will 
be provided in the base area, as 
well as on-mountain at Strýta and 
at the new facility at the top of the 
gondola.

Operations and administrative services—ski patrol, employee lockers and lounge • 
and administrative offices—will be provided in the base area. There will also be a 
dispatch room for ski patrol in the new top of gondola facility.

Future guest service needs for the base area facilities (2,624 m• 2) far exceeds the 
existing Base Lodge space (+/-825 m2 including space not currently used for guest 
services). Additional space will need to be developed to accommodate this future 
need.

Parking must also be provided to accommodate the increased mountain capacity. • 
A total of approximately 1,300 spaces will be provided. Proposed parking spaces 
could be significantly reduced with the initiation of a shuttle service connection with 
the town, or with the gondola extension down to the existing farmstead.

Service Function Base Area Strýta Top of 
Gondola Total

Existing guest service space 701 136 0 737
Proposed guest service space 2,624 136 570 3,330
Existing restaurant seating 156 50 0 206
Proposed restaurant seating 815 73 303 1,192
Existing parking spaces 531 0 0 531
Proposed parking spaces 1,324 0 0 1,324
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ÞJÓNUSTA VIÐ GESTIB. 
Til að taka á móti stórauknum fjölda gesta, eða um 3.250 manns daglega, er nauðsynlegt 
að koma upp nægilega öflugri þjónustuaðstöðu, bæði við fjallsrætur sem og Strýtu. Auk 
þess er lagt til að byggð verði þjónustumiðstöð á fjallstoppi, þar sem komið væri úr 
gondólalyftunni, en þar væri hægt að hafa veitingaaðstöðu.

Aðstaða fyrir miðasölu, skápaleigu, • 
sölu og leigu á skíðabúnaði, sem 
og aðstaða fyrir skíðaskóla væri 
staðsett í þjónustumiðstöð við 
neðri enda á Fjarka.

Veitingaþjónusta og hvíldaraðstaða • 
sem gestir svæðisins þyrftu á að 
halda, til að mynda matsala og 
snyrting, væru í þjónustumiðstöð 
við Fjarka, sem og í Strýtu og 
í nýrri byggingu við efri enda 
gondólalyftunnar. 

Í þjónustumiðstöð við Fjarkann væri aðstaða fyrir skíðagæslu, starfsmannaaðstaða, • 
og skrifstofur. Einnig yrði vaktherbergi fyrir skíðagæslu við efri enda gondólalyftu.

Búist er við að stækka þurfi núverandi þjónustuaðstöðu og gera má ráð fyrir að þörf • 
sé á um 2.624 m2 húsnæði. Núverandi húsnæði er u.þ.b. 825 m2 (þar með taldir 
hlutar aðstöðu sem eru ekki nýttir sem þjónusturými). 

Fleiri bílastæði þarf til að mæta auknum fjölda gesta. Alls yrði boðið upp á 1.300 • 
bílastæði. Hægt væri að fækka bílastæðum verulega með því að koma á skutluþjónustu 
milli skíðsvæðisins og Akureyrar, eða með því að tengja gondólalyftu niður að 
Hlíðarenda, Glerá 1 og 2.

Þjónustunotkun Grunnsvæði Strýta Efri endi 
gondólalyftu Samtals

Núverandi stærð þjónustuhúsa (fm) 701 136 0 737
Væntanleg stærð þjónustuhúsa (fm) 2,624 136 570 3,330
Núverandi sæti í veitingasölum 156 50 0 206
Væntanleg sæti í veitingasölum 815 73 303 1,192
Núverandi fjöldi bílastæða 531 0 0 531
Væntanleg fjöldi bílastæða 1,324 0 0 1,324
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Base Area1. 

There are two alternative concepts for providing guest services in the base 
area, illustrating the alternative locations where services may be provided. The 
types of services and amount of space remain the same in both concepts.

Base Area Option 1

The majority of all guest services would be provided in a new Base Lodge • 
(Building A), located adjacent to the lower gondola terminal.

Level 0 (service access and access from the lower parking areas)  
– employee lockers and lounge, ski instructors lockers, ski patrol, 
kitchen storage, rest rooms
Level 1 (access from the drop off area and the snow) – tickets, lockers,  
rentals, retail, ski school registration, children’s ski school space, rest 
rooms
Level 2 – restaurant seating, bar/lounge, kitchen/scramble, rest  
rooms

Additional food service space may be available in the lower levels of the • 
proposed lodging (Building B, C and E). A total of approximately 800 seats 
would be available in the base area.

As an alternative, children’s lesson program space may be located in the • 
lower levels of the proposed lodges (Building B or C) so that the lesson 
programs may take advantage of the adjacent beginner terrain (Lift F – 
Töfrateppi carpet).

Approximately 1,300 parking spaces would be provided. The majority of • 
spaces are provided in four tiered parking lots located below (east) the new 
base area facilities, with additional spaces provided adjacent to overnight 
accommodations. The parking areas would be accessed by a re-aligned 
access road. This re-alignment prevents pedestrians from having to cross 
the access road to get to the new base lodge.
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Grunnsvæði1. 

Til eru tvær hugmyndir um þjónustusvæðið, sem sýna fram á mögulegar staðsetningar. 
Þær gera báðar ráð fyrir sömu tegund af þjónustu og álíka miklu rými.

Grunnsvæði, tillaga 1

Stærsti hluti gestaþjónustunnar fer fram í nýjum skíðaskála (bygging A), sem • 
staðsettur er við neðri enda gondólalyftu og Fjarka. 

Kjallari (inngangur fyrir þjónustuaðila, aðgengi frá lægri bílastæðum) –  
kaffiaðstaða og skápar fyrir starfsfólk, búningsaðstaða fyrir skíðakennara, 
skíðagæsla, birgðageymsla fyrir eldhús og snyrtiaðstaða.
Jarðhæð (inngangur beint af bílastæðum/skíðabrekkum) – miðasala, skápar,  
skíðaleiga, sala, skráning í skíða- og brettaskóla, aðstaða fyrir barnakennslu, 
snyrtingar.
Önnur hæð – veitingastaður, bar/lounge, eldhús, snyrtingar. 

Önnur veitinga- eða kaffihús geta mögulega verið á jarðhæð bygginganna (bygginga • 
B, C og E). Gert er ráð fyrir að húsrýmið taki 800 manns í sæti. 

Annar valmöguleiki er að barnakennslan fari fram á jarðhæð bygginganna (bygginga • 
B eða C) þannig að hægt sé að nýta byrjendabrekkurnar sem liggja að þeim húsum 
(Lyfta F – Töfrateppið).

Gert er ráð fyrir um 1.300 bílastæðum. Flest stæðin verða í fjögurra þrepa bílasvæðum • 
austan megin við þjónustumiðstöðina. Að auki verða bílastæði fyrir utan gistihús. 
Vegurinn færist austur fyrir bílastæðin. Með því að færa veginn er hægt að koma 
í veg fyrir að gangandi vegfarendur þurfi að fara yfir götu til að komast að nýja 
þjónustumiðstöðinni.
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Base Area Option 2

The majority of all guest services would be provided in the three levels of the existing • 
Base Lodge, and in two levels of the adjacent proposed lodge (Building B).

The interior of the existing Base Lodge would be reconfigured to accommodate the • 
required guest service space.

Level 0 – (basement) ski school lockers, employee lockers and lounge, rest  
rooms
Level 1 – ski school registration, children’s ski school space 
Level 2 – administration 

Building B would provide all remaining guest services• 

Level 1 (including the existing maintenance building) – tickets, lockers, rentals,  
retail, ski patrol, rest rooms
Level 2 – restaurant seating, bar, kitchen/scramble, rest rooms 

Additional food service space may be provided in the lower levels of the proposed • 
lodging (Building D). A total of approximately 800 seats would be available in the 
base area.

Approximately 1,300 parking spaces would be provided. The majority of spaces are • 
provided in four tiered parking lots located below (southeast) the base area facilities, 
with additional spaces provided adjacent to overnight accommodations. The parking 
areas would be accessed by the existing access road.
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Grunnsvæði - tillaga 2

Flestöll þjónusta við gesti fari fram á þremur hæðum gamla „skíðahótelsins“, • 
núverandi þjónustumiðstöðvar og í tveggja hæða viðbyggingu sem gert er ráð fyrir 
að verði reist (bygging B). 

Innréttingum í gamla skálanum verði breytt til að mæta nýjum aðstæðum:• 

Kjallari – starfsmannaaðstaða, skápar, kaffistofa og snyrtingar. 
Jarðhæð – skráning í skíðaskóla, aðstaða fyrir skíðakennslu barna. 
Önnur hæð – skrifstofur. 

Bygging B hýsi alla aðra aðstöðu fyrir gesti:• 

Jarðhæð (núverandi verkstæði) – miðasala, skápar, skíðaleiga og sala, skíðagæsla  
og snyrtiaðstaða.
Önnur hæð – veitingastaður, bar, eldhús, snyrtiaðstaða. 

Önnur veitinga- eða kaffihús geta mögulega verið á jarðhæð í byggingu D. Gert er ráð • 
fyrir að svæðið taki 800 manns í sæti. 

Gert er ráð fyrir um 1.300 bílastæðum. Flest stæðin verða á fjögurra þrepa bílastæðum • 
sem staðsett verður fyrir suðaustan skíðaskálann, en að auki verða bílastæði við 
gistiaðstöðu. Aðgangur að bílastæðum tengist veginum sem liggur nú að svæðinu. 
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On-mountain2. 

Strýta will continue to serve as a mid-mountain restaurant (73 seats).• 

A top-of-mountain restaurant will be integrated into, or immediately adjacent to the • 
top terminal of the gondola. This 300-seat restaurant will provide a unique dining 
and special events venue for Hlíðarfjall.
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Aðstaða í brekkunum2. 

Í Strýtu verður áfram áningarstaður (tekur 73 manns í sæti).• 

Veitingastaður við efri enda gondólalyftu verður í sömu byggingu og gondólalyftan • 
endar, eða þar rétt við hliðina. Veitingastaðurinn mun taka 300 manns í sæti og 
bjóða upp á einstaka matarupplifun á fallegum stað. Einnig verður hægt að halda 
skemmtanir eða stærri veislur í salnum.
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RESORT ACCOMMODATIONSC. 
There are two alternative concepts for providing resort accommodations in the base 
area. A variety of lodging unit types is proposed, to respond to market preferences. All 
lodging alternatives take advantage of mountain and valley views, and provide convenient 
access to both the alpine and Nordic skiing facilities.

In addition to the base area development, there is potential for extending the gondola 
to a lower area that may provide additional accommodations in the future. This future 
development area may also provide additional parking, allowing guests a more convenient 
alternative to driving up the access road to the base area.

NUMBER OF UNITS TOTALS
Inn

(small 
hotel)

Hotel
Flats 

(small 
apartments)

Apartments Cabins Units Beds

Option 1 20 100 40 28 0 188 704
Option 2 0 100 20 0 26 146 528
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Fjöldi eininga Samtals
Gistihús Hótel Litlar íbúðir Íbúðir Fríðstundahús Einingar Rúm

Valm. 1 20 100 40 28 0 188 704
Valm. 2 0 100 20 0 26 146 528

GISTIRÝMI Á SVÆÐINUC. 
Uppi eru tvær ólíkar hugmyndir um gistingu við og í kringum þjónustusvæðið. Lagt er 
til að boðið verði upp á fjölbreytt úrval gistirýma, svo bregðast megi við ólíkum þörfum 
markaðarins. Úr öllum gistirýmum verður fallegt útsýni yfir fjallið og inn Glerárdal. 
Aðgengi að skíðaaðstöðu er auðvelt, hvort sem um er að ræða alpa-eða gönguskíði.

Fyrir utan þróun og breytingar á þjónustusvæðinu, er sá möguleiki einnig fyrir hendi 
að gondólalyftan nái lengra niður og að þar verði síðar meir hægt að bjóða upp á aukið 
gistirými. Sú framkvæmd myndi einnig fjölga bílastæðum, auk þess að bjóða gestum 
upp á valmöguleika við að keyra upp að grunnsvæðinu við Fjarkann.
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Base Area Accommodations – Option 11. 

Building B, the existing Base Lodge, would be converted back to its original use as a small slopeside • 
hotel. There would be 20 rooms in this hotel.

Building C would contain small apartments providing slopeside accommodations on two levels. There • 
would be 20 apartments in this building.

Building D would also contain small apartments providing slopeside accommodations on two levels. • 
There would be 20 small apartments in this building.

Building E would be a hotel. There would be 100 rooms on three levels. Underground parking would be • 
provided (Level 0).

Two apartment areas (28 apartments total, with 4 apartments per building), located between the alpine • 
and Nordic facilities, would provide additional accommodations.

Base Area Concept: Option 1 – Summary

Building Description Level Function/Units Unit Size (m2) Beds/Unit Beds

GUEST SERVICES

A Base Lodge
0 guest service 1,060
1 guest service 1,060
2 guest service 1,060

Total - Guest Services 3,180

ACCOMMODATIONS

B

Inn (small 
hotel) 

Skidahotel

0 common space 0
1 10 20 2 20
2 10 20 2 20

subtotal 20 40

C
Flats (small 
apartments)

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

subtotal 20 120

D
Flats (small 
apartments)

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

subtotal 20 120

E
Hotel

0 parking
1 20 30 2 40
2 40 30 2 80
3 40 30 2 80

subtotal 100 200

F
Apartments 28 80 8 224

subtotal 28 80 224

Total - Accommodations 188 704
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Gisting við grunnsvæði - 11. 

Byggingu B, núverandi „skíðahóteli“, verði breytt í upprunalegt horf, þ.e. hótel við skíðabrekkur með 20 • 
gistirýmum.

Í byggingu C við skíðabrekkur verði 20 litlar íbúðir á tveimur hæðum. • 

Í byggingu D við skíðabrekkur verði einnig 20 litlar íbúðir á tveimur hæðum.• 

Bygging E verði hótel á þremur hæðum með 100 herbergjum. Bílastæði verði neðanjarðar (Level 0). • 

Tvær íbúðaþyrpingar (28 íbúðir í allt, fjórar íbúðir í hverju húsi). Þyrpingarnar verði staðsettar milli • 
þjónustusvæða fyrir alpagreinar og gönguskíði.

Grunnsvæði Valmöguleiki 1 – Samantekt

Bygging Skýring Hæð Notkunargildi Stærð (m2) Rúm / einingar Rúm

Þjónusta

A Þjónustuhús
0 þjónusta 1,060
1 þjónusta 1,060
2 þjónusta 1,060

Samtals þjónustuhús 3,180

GISTING 

B
Gistihús

Skíðahótel

0 almennt rými 0
1 10 20 2 20
2 10 20 2 20

samtala 20 40

C
Smáíbúðir

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

samtala 20 120

D
Smáíbúðir

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

samtala 20 120

E
Hótel

0 bílastæði
1 20 30 2 40
2 40 30 2 80
3 40 30 2 80

samtala 100 200

F
Íbúðir 28 80 8 224

samtala 28 80 224

Samtals - gisting 188 704
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Base Area Accommodations – Option 22. 

Building C would contain small apartments providing slopeside accommodations on two levels. There • 
would be 20 small apartments in this building.

Building D would be a hotel. There would be 100 units on three levels. Underground parking would be • 
provided.

Two cabin areas (26 cabins total), located between the alpine and Nordic facilities, would provide • 
additional accommodations.

Base Area Concept: Option 2 – Summary

Building Description Level Function/Units Unit Size (m2) Beds/Unit Beds

GUEST SERVICES

A
Base Lodge

0 guest service 238
1 guest service 238
2 guest service 238

subtotal 714

B
Base Lodge

1 guest service 1,054

2 guest service 1,054

subtotal 2,108

Total Guest Services 2,822

ACCOMMODATIONS

C
Flats (small 
apartments)

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

subtotal 20 120

D
Hotel

0 parking
1 20 30 2 40
2 40 30 2 80
3 40 30 2 80

subtotal 100 200

E
Cabins 26 80 8 208

subtotal 26 80 208

Total - Accommodations 146 528
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Gisting við grunnsvæði - 2 2. 

Í byggingu C verði 20 smáíbúðir á tveimur hæðum við skíðabrekkurnar.• 

Bygging D verði hótel á þremur hæðum með 100 herbergjum. Bílastæði verði neðanjarðar. • 

Tvö skíðaskálasvæði með viðbótargistingu (26 skálar í heild). Skálarnir verði milli þjónustusvæða fyrir • 
alpagreinar og gönguskíði. 

Grunnsvæði Valmöguleiki 2 – Samantekt

Bygging Skýring Hæð Notkunargildi Stærð (m2) Rúm / einingar Rúm

Þjónusta

A
Þjónustuhús

0 þjónusta 238
1 þjónusta 238
2 þjónusta 238

samtala 714

B
Þjónustuhús

1 þjónusta 1,054

2 þjónusta 1,054

samtala 2,108

Samtals þjónustuhús 2,822

Gisting

C
Smáíbúðir

1 10 65 6 60
2 10 65 6 60

samtala 20 120

D
Hótel

0 bílastæði
1 20 30 2 40
2 40 30 2 80
3 40 30 2 80

samtala 100 200

E
Frístundahús 26 80 8 208

samtala 26 80 208

Samtals - gisting 146 528
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SUMMER BUSINESSD. 
There is significant summer visitation to Akureyri, arriving by car, plane and cruise ship. 
The surrounding region is a popular tourist destination for Iceland residents as well as 
for international visitors. Hlíðarfjall can both benefit from this year-round visitation, as 
well as provide attractions that increase the appeal for visits to the area. Providing other 
attractions and amenities at the resort broadens the overall appeal in the marketplace, 
and increases the utilization of the resort’s facilities.

There are a number of different types of active (i.e., hiking, biking) and passive (i.e., 
dining, educational classes, conferences) recreation activities and amenities that may 
be offered at Hlíðarfjall, utilizing the mountain terrain as well as the base area lands and 
guest service facilities. The proposed gondola provides significant opportunities as a 
year-round attraction at Hlíðarfjall. Many visitors to the region would be attracted to the 
resort because of the opportunity to ride the gondola to the top of the mountain. Once 
at the resort, these visitors are a “captive audience,” and are more likely to participate 
in other activities.

In addition to summer attractions and amenities, many of which may also be operated 
through the winter months, there are also a number of alternative winter attractions 
that complement the alpine and Nordic skiing currently available at the resort. These 
additional winter attractions broaden the appeal for visitors by providing “something for 
everyone.”
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SUMARSTARFSEMID. 
Fjölmargir gestir sækja Akureyri heim á sumri hverju, hvort sem þeir koma akandi, 
fljúgandi eða með skemmtiferðaskipum. Svæðið í nágrenni Akureyrar er einnig vinsæll 
áfangastaður fyrir bæði Íslendinga og erlenda ferðamenn. Hlíðarfjall gæti nýtt þennan 
ferðamannastraum betur og aukið við þá afþreyingu sem Akureyri og nágrenni hefur 
að bjóða. Svæðið í Hlíðarfjalli og sú þjónusta sem þar verður í boði mun auka verulega 
við aðdráttarafl Akureyrar, auk þess sem að hægt verður að nýta betur þá aðstöðu sem 
kemur til með að verða á svæðinu. 

Hægt væri að bjóða mismunandi afþreyingu, hvort sem í henni felst hreyfing og/eða útivist. 
Dæmi um þetta eru hjólreiða- eða gönguferðir eða rólegri dægrastytting á borð við að 
njóta góðrar máltíðar, sækja fundi eða námskeið. Slíkir atburðir myndu nýta fjallasvæðið, 
rétt eins og grunnsvæðið og önnur þjónustusvæði. Með gondólalyftunni skapast fjöldi 
tækifæra fyrir Hlíðarfjall árið um kring. Fjöldi gesta mun vilja fara í útsýnisferð með 
gondólalyftunni upp á fjallstind og þegar gestirnir eru komnir upp á Hlíðarfjall til að njóta 
og upplifa náttúru þess og fegurð þá eru þeir líklegri til að taka þátt í fleiri tómstundum 
eða atburðum. 

Fyrir utan sumarviðburði, sem marga hverja er hægt að reka árið um kring, verður einnig 
hægt að bjóða fjölda vetrarskemmtana sem koma til viðbótar við svig- og gönguskíðin. 
Þessir vetrarviðburðir og skemmtanir munu auka við flóru gesta með því að í boði verði 
„eitthvað fyrir alla“.
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On-mountain1. 

Scenic gondola rides to the top of the mountain – universal and year-round access to scenic vistas, • 
particularly for the elderly and physically challenged, as well as families with small children.

Top of the mountain restaurant (adjacent to the gondola top station) – unique dining and special events • 
venue.

Top of the mountain guided interpretive hikes of the fragile mountain terrain. This tour could be • 
incorporated into educational programs focused on nature, art or science.

Top of the mountain cross country skiing. A small loop allowing the unique experience of cross country • 
skiing at the top of the mountain in the summer (until mid-July).

Hang-gliding and para-sailing from the top of the gondola.• 

Trail-based recreation opportunities: hiking, mountain biking, four-wheeler riding and horseback riding.• 

Alpine slides, mountain coasters, and zip-lines in the summer, and tubing or sledding in the winter (lower • 
mountain terrain).

Deval carts, Zorbs, mountain boards, and other mountain-oriented “gravity” activities (lower mountain • 
terrain). 

Artificial snow surfaces could allow for summer tubing and even skiing. • 

Early summer cross country skiing is available on the existing Nordic trails.• 

Winter snow machine tours may be staged from the top-of-mountain location.• 

Winter snow tubing is a popular “low skill” alternative to skiing, and provides fun for the entire family.• 
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Á skíðasvæðinu1. 

Útsýnisferð á topp Hlíðarfjalls með gondólalyftunni. – Eitthvað sem allir hafa gaman af og hægt er • 
að bjóða árið um kring. Hentar einnig eldri borgurum, þeim sem eiga við hreyfihömlun að stríða og 
fjölskyldum með ung börn.

Veitingastaður á toppi Hlíðarfjalls (tengdur endastöð gondólalyftunnar) – Einstök upplifun og nýr valkostur • 
fyrir viðburði.

Leiðsöguferðir á fjallstinda um viðkvæmt fjallasvæði. Hægt væri að setja þessa ferð inn í námskeið eða • 
kennslu í náttúrufræðum, vísindum eða listum.

Gönguskíði uppi á Hlíðarfjalli. Stuttar göngubrautir. Einstakur valkostur fyrir gönguáhugafólk og möguleiki • 
á brautum í kringum Vindheimajökul að sumri til (mögulegt þar til um miðjan júlí).

Svifdrekaflug og fallhlífarflugferðir af toppi Hlíðarfjalls.• 

Alls kyns tómstundir sem hægt er að tengja gönguslóðum: gönguferðir, fjallahjólaferðir, fjórhjólaferðir • 
og hestamennska.

Rennsli eftir brautum niður fjallshlíðina (e. Alpine slides), rússíbanaferðir niður fjallið (e. mountain • 
coasters) og rennsli eftir línum (e. Zip-lines) að sumri til. Slöngurennsli og sleðar að vetrarlagi.

Devalvagnar, að „zorba“ niður brekkurnar í kúlu og ferðir með því sem kallast á ensku „mountain boards“, • 
sem og aðrar leiðir til að nýta sér þyngdaraflið.

Með snjóframleiðslu væri hægt að bjóða upp á sleða- og jafnvel skíðaferðir fram eftir sumri. • 

Snemmsumars er hægt að bjóða gönguferðir eftir þeim gönguskíðaslóðum sem fyrir eru.• 

Snjóbíla- og vélsleðaferðir upp á Vindheimajökul.• 

Á veturna er hægt að renna sér á slöngum, sem ekki krefst mikillar tækni, og er skemmtilegt fyrir alla • 
fjölskylduna.
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Base Area2. 

The flatter terrain may be used for a number of events, such as concerts or arts & • 
crafts festivals.

The guest service facilities –rest rooms, food service, and parking– that are designed • 
to accommodate a significant number of guests make Hlíðarfjall a great venue for 
such events.

In the summer months the Base Lodge could serve as the staging area for the • 
different activities available at the resort.

The Base Lodge could be the venue for educational classes and conferences.• 

Summer camps could use the indoor space of the Base Lodge during inclement • 
weather.

The Base Lodge restaurant could be the venue for special events such as weddings • 
(spectacular and unique views).
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Grunnsvæðið2. 

Á túninu við þjónustusvæðið er hægt að halda alls kyns skemmtanir, til að mynda • 
tónleika, markaði eða listahátíðir.

Gestaaðstaðan við túnið, þar með talið snyrtingar, matsala og bílastæði, gerir svæðið • 
að tilvöldum stað fyrir slíka viðburði.

Á sumrin er hægt að nýta skíðaskálann fyrir mismunandi viðburði.• 

Skíðaskálinn gæti verið miðstöð fyrir námskeið og ráðstefnur.• 

Sumarbúðir gætu notfært sér rýmið í skálanum þegar veður er slæmt.• 

Veitingahúsið í skíðaskálanum gæti verið tilvalinn staður fyrir brúðkaup og aðra • 
stórviðburði.
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CONCLUSIONV. 

EXISTING CONDITIONA. 
Hlíðarfjall currently serves as a day use ski area, providing a limited recreation offering 
for a broad range of guests: from Akureyri skiers to families from the local area, or from 
the Reykjavik area and other parts of Iceland.

OPPORTUNITYB. 
There is a potential of extending the length of stay for Reykjavik area/Iceland guests, as 
well as expanding the resort’s market draw to guests from outside of Iceland. There is 
also potential for offering summer activities at the resort, capturing the summer tourism 
visitation that travels to the region by car, plane, and cruise ship.

Existing winter visitation to Hlíðarfjall is approximately 70,000 skiers. Considering the 
potential for additional guests from Reykjavik area/Iceland, Denmark/southern Sweden 
and the UK, this annual winter visitation may be increased to 165,000.

Additional summer visitation, from cruise ships and regional visitation would result in an 
additional 70,000 guests visiting Hlíðarfjall every summer.

Expanding both visitation and activity at the resort beyond the winter months would 
transform Hlíðarfjall from a day use area to a destination resort.

STRATEGYC. 
In order to accommodate increased visitation, Hlíðarfjall must transition from a day use 
ski area into a destination resort area. The strategy for this transition addresses four 
main components:

Mountain – As a destination resort, the mountain must be able to attract and satisfy • 
guests for more than one day.

Guest Service – Guest service facilities –food and beverage, ski school, rentals– are • 
relied on more heavily by destination guests. Destination guests have typically traveled 
to other international mountain resorts. A high quality of service is expected.

Resort Accommodations – Destination guests coming to Hlíðarfjall for more than • 
one day will need somewhere to stay. Accommodation may be in Akureyri as well 
as up at the mountain.

Summer Business – Additional summer visitation is needed to achieve a sustainable • 
business model.
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NIÐURSTAÐAV. 

NÚVERANDI AÐSTÆÐURA. 
Í dag er skíðasvæðið í Hlíðarfjalli fyrst og fremst skilgreint sem dagsskíðasvæði fyrir 
gesti víðs vegar af landinu en möguleikar á nýtingu eru takmarkaðir.

TÆKIFÆRIB. 
Nú er tilvalið tækifæri að lengja verulega dvöl íslenskra gesta, auk þess að draga að 
fleiri erlenda gesti. Hlíðarfjall getur boðið fjölbreytta afþreyingu árið um kring, og 
getur lokkað til sín sumarferðalanga hvort sem þeir koma akandi, fljúgandi eða með 
skemmtiferðaskipum.

Í dag tekur Hlíðarfjall á móti um 70.000 skíðamönnum á hverjum vetri. Ef gert er ráð 
fyrir auknum gestafjölda frá höfuðborgarsvæðinu og öðrum landshlutum, frá Danmörku, 
Suður-Svíþjóð og Bretlandi, má auka fjölda vetrargesta upp í 165.000.

Að auki má gera ráð fyrir sumarheimsóknum, en ferðamenn á svæðinu og gestir 
skemmtiferðaskipa gætu skilað um 70.000 gestum í Hlíðarfjall á sumri hverju.

Með því að teygja bæði heimsóknir og möguleika á afþreyingu út fyrir vetrarmánuðina, er 
hægt að breyta Hlíðarfjalli úr dagsskíðasvæði í dvalarstað.

STEFNAC. 
Til þess að taka á móti auknum gestafjölda verður Hlíðarfjall að gera endurbætur / 
breytingar á eftirfarandi atriðum:

Skíðasvæðið – Ef Hlíðarfjall á að verða að dvalarsvæði, verður það að laða til sín • 
gesti og hafa ofan af fyrir þeim í meira en einn dag með fjölbreyttari lyftum og 
skíðaleiðum.

Þjónusta – Þjónustuaðstaða fyrir gesti, matur og drykkur, skíðaskóli og skíðaleigur • 
eru mikið nýttir þættir af fólki sem kemur til lengri dvalar. Dvalargestir hafa gjarnan 
verið á stórum skíðasvæðum erlendis og búast við góðri þjónustu.

Gistiaðstaða – Gestir sem koma til lengri dvalar á Hlíðarfjalli þurfa næturgistingu. • 
Hægt er að bjóða upp á gistingu á Akureyri, jafnt sem í Hlíðarfjalli.

Sumarstarfsemi – Nauðsynleg til að svæðið geti staðið undir sér.• 
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MASTER PLAND. 
The Master Plan will provide direction for the future development of the ski resort which will:

Increase multi-season visitation,• 

Ensure a balance of facilities,• 

Offer a variety of amenities,• 

Provide an exceptional guest experience, and• 

Create operational efficiencies.• 

This Master Plan will allow Hlíðarfjall to transition from a day-use to a regional destination resort. The 
transition will cause Hlíðarfjall to be competitive in the destination resort skier market, help retain existing 
guests, and attract new visitors.

Mountain1. 

The expanded skiable terrain will increase to about 500 hectares, a “large” ski resort by international • 
standards. This added quantity and variety of terrain creates not only a “bigger” but also “better” 
experience for the destination guest.

The resort will be able to support a daily capacity of 3,250 skiers per day, more than twice its current • 
capacity.

The terrain will be well balanced to the lift network, and the proposed lift layout is extremely efficient, • 
with only three major lifts serving 100% of the available terrain.

The terrain ability level distribution very closely matches the skier market – a significant improvement • 
over existing conditions.

Lift upgrades include an 8-person gondola, a new detachable quad chairlift, and an additional novice • 
platter lift.
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Guest Services2. 

Upgrading and expansion of guest services will improve the quality of experience for both day and • 
destination guests.

Resort Accommodations3. 

Overnight accommodations within the base area will allow guests to extend their stay at the resort, • 
whether to spend more time skiing the mountain in the winter or exploring the region in the summer.

Summer Business4. 

Visitors to the region, arriving by car, plane or cruise ship, will be able to ride the gondola and experience • 
the unique mountain environment and tremendous views.

Providing both active (biking, hiking) and passive (scenic lift rides, dining) recreation activities at the • 
resort broadens the overall appeal in the marketplace, and increases the utilization of the resort’s 
facilities.

Phasing5. 

Components of the plan may be phased in over time. For example, the first phase of mountain improvements 
may include the new gondola or the high speed detachable chairlift, with the related terrain expansion and 
improvements beginning in the first phase and continuing through subsequent phases. Similarly, the gondola 
terminal may be built as part of Phase One, with the adjacent base lodge and guest services being built in 
later phases. Accommodations may also be built in a series of phases, depending on market demand and 
the availability of interested lodging operators. Furthermore, the types of accommodations proposed in this 
plan may be adjusted to respond to customer preferences. For example, the cabin area could be a mix of 
cabins and apartments rather than one or the other.

Hlíðarfjall’s current capability to provide a limited recreation offering to their guests will be significantly 
enhanced through the implementation of the projects included in this Master Plan.
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LEIÐARVÍSIRD. 
Í áætlun þessari verða veittar leiðbeiningar um hvernig best er að haga framtíðarþróun á skíðasvæðinu sem 
mun koma til með að: 

Auka heimsóknir árið um kring.• 

Tryggja gott jafnvægi í þjónustu og aðbúnaði.• 

Bjóða upp á fjölbreytta þjónustu og aðbúnað.• 

Veita gestum einstaka upplifun.• 

Tryggja að svæðið sé rekið á hagkvæman og skilvirkan hátt.• 

Þessi áætlun breytir Hlíðarfjalli úr því að vera dagssvæði yfir í dvalarsvæði. Með breytingunum verður Hlíðarfjall 
samkeppnishæft á alþjóðlegum markaði skíðasvæða og verður meira aðlaðandi fyrir bæði núverandi gesti 
og nýja. 

Skíðasvæðið1. 

Skíðasvæðið mun stækka um 500 hektara og verður með stærri skíðasvæðum á alþjóðlegan mælikvarða. • 
Aukin fjölbreytni og stærra skíðasvæði gerir skíðaupplifunina ekki aðeins meiri, heldur einnig að meiri 
skemmtun fyrir dvalargesti.

Hlíðarfjall getur að breytingum loknum tekið á móti um 3.250 gestum á degi hverjum, meira en tvöfalt • 
fleiri en í dag.

Svæðinu verður skipt upp með lyftukerfi sem hentar getu og færni markhópsins. Kerfið er einkar • 
haganlega skipulagt þar sem einungis þrjár meginlyftur ná að þjóna öllu svæðinu.

Erfiðleikastig í skíðabrekkunum fer saman við almenna hæfni skíðafólks, sem er töluverð breyting frá því • 
sem nú er. 

Endurnýjun á lyftukerfinu felur meðal annars í sér uppsetningu á 8 manna gondólalyftu, nýja hraðskreiðari • 
fjögurra manna stólalyftu og nýja diskalyftu fyrir byrjendur.

Úr bæjarbrekku
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Þjónusta við gesti2. 

Endurbætur og aukin þjónusta munu auka upplifun gesta Hlíðarfjalls, hvort sem þeir koma í dagsferð • 
eða lengri ferðir.

Gistiaðstaða á svæðinu3. 

Næturgisting á skíðasvæðinu mun gera gestum kleift að lengja dvöl sína á skíðasvæðinu, hvort sem þeir • 
vilja eyða meiri tíma við skíða-eða brettaiðkun að vetri til eða kanna svæðið á sumrin.

Sumarstarfsemi4. 

Hvort sem gestir koma til Akureyrar með bíl, flugvél eða skemmtiferðaskipum geta þeir notið þess að • 
fara í útsýnisferð með gondólalyftu upp á topp Hlíðarfjalls, notið ferska loftsins og útsýnisins og þeirrar 
einstöku tilfinningar sem felst í því að vera staddur á fjallstindi.

Með því að tryggja fjölbreytta valmöguleika í afþreyingu, hvort sem í henni felst mikil hreyfing (hjóla- eða • 
gönguferðir) eða lítil (útsýnisferðir með gondólalyftu, veitingaferðir á fjallstind), höfðar svæðið til breiðs 
hóps og eykur nýtingu á aðbúnaði.

Áfangar5. 

Hluta þessarar áætlunar má ljúka í nokkrum áföngum. Til að mynda gæti fyrsti áfangi breytinga á 
skíðasvæðinu falist í að koma fyrir gondólalyftunni eða nýju stólalyftunni. Samhliða væri fyrsti áfangi í 
stækkun á skíðasvæðinu sem gæti haldið áfram á seinni skeiðum.

Á sama máta mætti byggja drifstöð gondólalyftunnar í fyrsta áfanga en að þjónustumiðstöðin sem kemur 
til með að tengjast henni verði byggð síðar. Gistiaðstöðu er einnig hægt að reisa í nokkrum áföngum og 
færi sú framkvæmd eftir eftirspurn markaðarins og áhuga mögulegra rekstraraðila. Ennfremur væri hægt 
að laga áætlanir um húsnæði sem koma fram í þessu skjali að óskum viðskiptavina. Til að mynda gæti 
frístundabústaðirnir verið sambland af húsum og íbúðum, fremur en annað hvort.

Hlíðarfjall býður í dag upp á takmarkað úrval afþreyingar, en það mun breytast mikið ef þessar áætlanir ná 
fram að ganga.

í fjallaparadís.




