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Útdráttur
Vetraríþróttamiðstöð Íslands var stofnuð á Akureyri með staðfestingu
samstarfs á milli menntamálaráðuneytisins, Akureyrarbæjar, Íþrótta- og
Ólympíusambands Íslands og Íþróttabandalags Akureyrar þann 18. mars
1995. Samkomulag um fjárframlög vegna reksturs og uppbyggingar var
undirritað í ársbyrjun 1997 og tekur til fjögurra ára í senn. Akureyrarbær og
ríkið skiptu með sér rekstrarkostnaði og einnig var kveðið á um sérstök
framlög til uppbyggingar vetraríþróttamannvirkja á Akureyri. Framlag
ríkisins á þessu árabili var samkvæmt samkomulaginu 1/3 ríki og 2/3
Akureyrarbær. Næsti samningur hljóðaði upp á að ríkið borgaði kr. 180
milljónir og Akureyrarbær það sama, en því til viðbótar voru beinar greiðslur
frá Akureyrarbæ vegna framkvæmda við vetraríþróttamannvirki 297
milljónir króna. Í eftirfarandi töflu má sjá upphæðir sem Akureyrarbær og
ríkið hafa lagt til Vetraríþróttamiðstöðvarinnar frá árinu 1997.
1997-2002
1998-2001
2002-2008
Alls

Akureyrarbær
Ríki
100.000.000 50.000.000
297.000.000
0
180.000.000 180.000.000
577.000.000 230.000.000

Árangur af starfi VMÍ er sýnilegur á ýmsum sviðum. M.a. hefur verið unnið
mikið starf að fræðslumálum, kynningarmálum og uppbyggingu vetraríþrótta
fyrir fatlaða. Stærstu framkvæmdirnar sem VMÍ hefur styrkt eru Skautahöllin, nýtt þjónustuhús í Hlíðarfjalli, Strýta, Fjarkinn, snjóframleiðsla,
snjótroðarar, fjölgun skíðaleiða, aðstaða fyrir snjóbrettafólk, íshefill, búnaður
fyrir Krullu, skerpingarvél fyrir skautafólk og fleira, en allar þessar
framkvæmdir hafa svo sannarlega sannað ágæti sitt.
Markviss uppbygging í Hlíðarfjalli
Ljóst er að enn þarf að herða róðurinn í uppbyggingu aðstöðu með það að
markmiði að auka þátttöku almennings í almennri útivist að vetrarlagi, fá
fólk til að njóta vetrarins. Tryggja þarf fjármagn frá ríki og bæ til
áframhaldandi uppbyggingar þegar núverandi samningur rennur út, þ.e. árið
2008. VMÍ skipaði nefnd til að vinna að skipulagsmálum og stefnumörkun til
framtíðar og leggur hún til í þessari skýrslu að næstu 5 ár muni framlög VMÍ
fyrst og fremst miðast við endurnýjun og uppbyggingu mannvirkja í
Hlíðarfjalli. Leidd eru að því rök að með þessu verði best tryggt að
Vetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyri geti staðið undir nafni. Auk þess að
stuðla að aukningu í útivist almennings skapi slíkar framkvæmdir m.a.
sóknarfæri í ferðaþjónustu og á fleiri sviðum.
Framkvæmdir sem settar eru á forgangslista eru m.a. ný skíðalyfta og
þjónustumiðstöð.
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1.

Vetraríþróttamiðstöð Íslands verður til

1.1.

Náttúruleg vetrarparadís

Forsaga stofnunar Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands (VMÍ) á Akureyri samanstendur af
nokkrum þáttum.
Í fyrsta lagi eru aðstæður til vetraríþrótta sérstaklega góðar á Akureyri, ekki síst
vegna nálægðar hins frábæra skíðasvæðis við bæinn.
Í öðru lagi hafði ÍSÍ þegar gert sér grein fyrir þessum kostum og stofnað á
Akureyri Vetraríþróttamiðstöð Íþróttasambands Íslands árið 1965 sem hefur m.a.
haldið sérstaka vetraríþróttahátíð á Akureyri á 10 ára fresti frá og með árinu 1970.
Í þriðja lagi var farið að ræða það í fullri alvöru að nýta bæri náttúrulega sérstöðu
til eflingar staðarbyggð. Frá ýmsum nágrannalöndum okkar bárust fregnir um jákvæð
áhrif þess að ríkið legði fjármuni til uppbyggingar vetraríþrótta á slíkum kjörlendum.

1.2.

Stofnun VMÍ

Frá undirskrift samnings um stofnun VMÍ árið 1995. F.v.: Hermann Sigtryggsson, æskulýðs- og
íþróttafulltrúi Akureyrarbæjar, Ellert B. Schram, forseti ÍSÍ, Ólafur G. Einarsson
menntamálaráðherra, Jakob Björnsson bæjarstjóri og Þröstur Guðjónsson, formaður ÍBA.

Út frá þessum aðstæðum skapaðist sameiginleg sýn Akureyringa og framámanna
innan íþrótthreyfingarinnar, þingmanna og annarra sem áhuga höfðu á málefninu, sem
varð til þess að staðfest var samstarf milli menntamálaráðuneytis, Akureyrarbæjar,
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og Íþróttabandalags Akureyrar þann 18. mars
árið 1995. Margir komu að því máli en á engan er hallað þótt nöfn þeirra Hermanns
Sigtryggssonar, þáverandi æskulýðs- og íþróttafulltrúa Akureyrarbæjar, og Tómasar
Inga Olrich, þáverandi alþingismanns og síðar menntamálaráðherra, séu sérstaklega
nefnd í því sambandi.
Frá upphafi var mikil áhersla lögð á það að Akureyri héldi því frumkvæði sem
bæjarfélagið hafði sýnt um langt árabil hvað varðar uppbyggingu á sviði vetraríþrótta.
Á Akureyri reis fyrsta eiginlega skíðahótelið, til Akureyrar kom fyrsta skíðalyfta
landsins, löngu seinna fyrsta stólalyfta landsins, fyrsti snjótroðarinn, fyrsta vélfrysta
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skautasvell landsins leit dagsins ljós þar sem og fyrsta snjóframleiðslukerfið hér á
landi. Það var einungis Reykjavíkurborg sem var á undan Akureyri að reisa skautahöll
en skömmu síðar reis slík höll einnig norðan heiða.

1.3.

Hlutverk og markmið

Í reglugerð menntamálaráðuneytisins um VMÍ segir: “Vetraríþróttamiðstöð Íslands,
VMÍ, er þjónustustofnun sem hefur það meginhlutverk að efla vetraríþróttir, íþróttafræðslu og útivist og stuðla þannig að heilbrigðu lífi og heilsurækt meðal almennings,
svo sem skólafólks, fatlaðra og keppnis- og afreksfólks í íþróttum með hefðbundnar
vetraríþróttir, íþróttafræðslu og útivist að leiðarljósi.”
VMÍ er þjónustustofnun sem hefur það markmið að efla og bæta aðstöðu til
vetraríþrótta og vinna að framgangi þeirra og fjölbreytni með umræðum og fræðslu.

1.4.

Stjórn og starfsmenn

Stjórn VMÍ er skipuð fimm mönnum til fjögurra ára í senn af menntamálaráðherra.
Tilnefningar fulltrúa skiptast þannig að tveir eru tilnefndir frá Akureyrarbæ en einn
tilnefndur af hverjum eftirtöldum: Menntamálaráðuneyti, Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands og Íþróttabandalagi Akureyrar. Annar fulltrúi Akureyrarbæjar er
formaður stjórnar og fulltrúi menntamálaráðuneytisins varaformaður. Hina fyrstu
stjórn skipuðu: Þórarinn E. Sveinsson, formaður, tilnefndur af Akureyrarbæ; Tómas
Ingi Olrich, varaformaður, tilnefndur af menntamálaráðuneyti; Steingrímur Birgisson,
tilnefndur af Akureyrarbæ; Benedikt Geirsson, tilnefndur af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands og Þröstur Guðjónsson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Akureyrar.
Núverandi stjórn skipa frá árinu 2004: Þórarinn B. Jónsson, formaður, tilnefndur
af Akureyrarbæ; Margrét Baldvinsdóttir, tilnefnd af menntamálaráðuneyti; Benedikt
Geirsson, tilnefndur af ÍSÍ; Nói Björnsson, tilnefndur af Akureyrarbæ og Þröstur
Guðjónsson, tilnefndur af Íþróttabandalagi Akureyrar. Ný stjórn verður skipuð þann
1. janúar 2008.
Fyrsti starfsmaður VMÍ var Hermann Sigtryggsson en hann lét af störfum í byrjun
árs 2001 vegna aldurs. Hermann er enn með hugann við vetraríþróttir því mikið af
þeim myndum sem sjá má á vefsíðu Hlíðarfjalls eru teknar af honum. Í stað Hermanns
var ráðinn Guðmundur Karl Jónsson og sinnir hann nú hálfu starfi við framkvæmdastjórn VMÍ.

1.5.

Samningurinn

Í viðauka má finna samninga sem
gerðir hafa verið um rekstur og
uppbyggingu VMÍ milli ríkissjóðs og
Akureyrarbæjar.

Stjórnarmenn frá upphafi
Steingrímur Birgisson 1995-1999
Tómas Ingi Olrich
1995-2002
Þórarinn E. Sveinsson 1995-2004
Jóhann G. Sigurðsson
1999-2005
Þröstur Guðjónsson
1995Benedikt Geirsson
1995Margrét Baldvinsdóttir 2002Þórarinn B. Jónsson
2004Nói Björnsson
2005-
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7.920.000

74.014.000

Samtals

* Greiðsla Akureyrarbæjar

35.000.000

Skautahöllin

Keppnisbúnaður

Miðasölukerfi
20.000.000
155.000.000*
195.320.000

46.665.267

1.092.453

Merkingar skíðaleiða

9.657.402
5.154.992

172.000.000

1.127.032

3.000.000

26.633.388

2003

Nýjar skíðaleiðir

Ýmis búnaður, Skautahöll

Íshefill

Veðurstöðvar

15.000.000

30.000.000
130.000.000*

12.000.000*

2002

2004

17.598.975

6.785.014

2.802.089

159.777

15.000.000

2001

Snjóframleiðsla

900.000

19.420.000

2000

7.852.095

24.000.000

2.975.000

3.195.000

8.844.000

1999

Aðrar skíðalyftur

Fjarkinn

Strýta

Flóðlýsing Hlíðarfjalli

920.000

7.000.000

1998

Framkvæmdaáætlun

Bílaplan Hlíðarfjalli

Troðari
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5.340.773

6.825.576

1.056.888

779.449

39.816.864

50.000.000

2006

99.105.134 103.819.550

1.467.621

574.284

1.386.010

89.834.753

5.822.257

2005

16.000.000

1.000.000

7.000.000

2.000.000

6.000.000

2007
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2.

Fræðslu- og kynningarmál

2.1

Helstu námskeið og ráðstefnur

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Íþróttakennaraskor KHÍ hefur komið til Akureyrar á hverjum vetri frá árinu
2001 og dvalið þar í tæpa viku. Þar eru verðandi íþróttakennurum kennd
undir-stöðuatriði skauta- og skíðaiðkunar í samvinnu við Hlíðarfjall.
Tvisvar á ári er haldið leikjanámskeið í Skautahöllinni fyrir börn á aldrinum
4–7 ára.
Námskeið um starfsemi “Ski Patrol” fór fram í Hlíðarfjalli árið 2002. Tveir
erlendir fyrirlesarar voru fengnir frá Bandaríkjunum. Rúmlega 20 manns víðs
vegar af landinu sóttu námskeiðið sem var samvinnuverkefni VMÍ, Hlíðarfjalls og Björgunarskóla Landsbjargar. Annað sams konar námskeið var haldið
haustið 2003 og má segja að þessi námskeið hafi orðið kveikjan að því að fólk
varð meðvitaðra um öryggismál á skíðasvæðum landsins.
VMÍ styrkti Björgunarsveitina Súlur árið 2004 til þjálfunar tveggja manna í
skíðagæslu á skíðasvæðum. Fóru Sigurbjörn Gunnarsson og Jón Marinó
Sævarsson til Colorado í Bandaríkjunum í þessum tilgangi. Segja má að ferð
þeirra félaga hafi verið farin í beinu framhaldi af námskeiðunum, sem nefnd
eru í liðnum hér að ofan. Seinna um veturinn var síðan haldið annað námskeið
um starfsemi “Ski Patrol”, “Ski Patrol II”.
VMÍ stóð fyrir opnum fundi í september 2003 þar sem Tony Waddell, eigandi
og framkvæmdastjóri Cataloochee Ski Area í Norður-Karolínu, hélt framsöguerindi um rekstrarlegt umhverfi skíðasvæða, markaðsmál, öryggisbúnað, snjóframleiðslu, tryggingar og ýmislegt fleira.
Í janúar 2006 stóð VMÍ fyrir fjölmennri ráðstefnu um vetraríþróttir á Hótel
KEA. Þar voru t.d. haldin framsöguerindi um sveiflur undanfarinna ára í
íslenskri vetrarveðráttu, mikilvægi og möguleika til fjölbreyttra, sameiginlegra
hreyfistunda fjölskyldunnar á veturna, snjóflóðahættumat fyrir skíðasvæði og
ferðaþjónustu yfir vetrartímann.
Í tengslum við ráðstefnu sem VMÍ stóð
fyrir í janúar 2006 var kynnt verkefnið
“Skíði, skautar og skóli” sem Akureyrarkaupstaður hafði þá staðið að í þrjú ár.
Þá afhenti VMÍ skautasleða í Skautahöllinni, sérhannaðan til afnota fyrir
fatlaða gesti skautahallanna á Akureyri
og í Reykjavík.
Í apríl 2006 var haldið endurmenntunarnámskeið fræðslunefndar SKÍ og VMÍ á
Akureyri. 15 aðilar frá 9 skíðafélögum
tóku þátt í námskeiðinu en fyrirlesari var
þekktur skíðaþjálfari, Gregory Gurshman frá Rússlandi.
Skautahöllin tók þátt í Forvarnadegi í september 2006, með því að bjóða öllum
9. bekkingum grunnskólanna á Akureyri að koma og kynna sér starfsemi
Skautafélagsins og skella sér ókeypis á skauta.
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2.2

Málefni fatlaðra

Stjórn VMÍ hefur látið málefni fatlaðra talsvert til
sína taka, bæði með fræðslu sem og kaupum á
sérhæfðum útbúnaði og hjálpartækjum til að auðvelda fötluðum að stunda vetraríþróttir. VMÍ og
Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) héldu fyrsta námskeiðið fyrir leiðbeinendur í vetraríþróttum
fatlaðra árið 1999.
Annað slíkt námskeið var haldið 2002 og
þriðja námskeiðið í mars 2006 en næstu þrjú ár á
undan féll námskeiðið niður vegna snjóleysis.
Auk fyrirlestra og verklegra kynningar í
Hlíðarfjalli var á námskeiðinu kynnt fjölbreytt
starfsemi, samstarf og samvinna við "Challenge
Aspen" í Bandaríkjunum þar sem m.a. er unnið að
vetraríþróttum fyrir fatlaða.
Í kjölfar námskeiðsins var félagið “Klakarnir”
stofnað. Félagið hefur það að markmiði að kenna
fötluðum á skíði og hefur starfsemi þess aukist jafnt
og þétt allt frá stofnun.

2.3

Skíðavalsbraut við Verkmenntaskólann á Akureyri

Stjórn VMÍ hefur lengi haft það á stefnuskrá sinni að komið verði á fót skíðavalsbraut
við Verkmenntaskólann á Akureyri. Sú hugmynd hefur verið viðruð að námsbrautin
verði tilraunaverkefni til þriggja ára og Akureyrarbær hefur þegar staðfest framlag sitt
í formi aðstöðu á skíðasvæðinu.
Miklar umræður hafa farið fram um með hvaða hætti eigi að kosta þjálfun iðkenda.
Viðræður við menntamálaráðuneytið hafa átt sér stað varðandi þátttöku þess í að kosta
þjálfun iðkenda við brautina. Óvissa vegna umræðu um fyrirhugaðar breytingar á
námi til stúdentsprófs gerir það að verkum að málið er í biðstöðu, en stjórn VMÍ hefur
fullan hug á að skoða þetta mál áfram og vonandi verður skíðavalsbraut við VMA að
veruleika sem fyrst.
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3.

Skautahöllin

3.1.

Skautahöllin margfaldar fjölda skautaiðkenda

VMÍ stóð fyrir umræðum um byggingu skautahallar
allt frá árinu 1996 og að þeim komu fulltrúar
Skautafélagsins og Akureyrarbæjar, þ.m.t. íþróttaog tómstundaráð bæjarins. Framkvæmdir hófust
árið 1999 og gengu hratt fyrir sig. Þannig hófust
æfingar í húsinu sama ár, þó formlega væri það ekki
tekið í notkun fyrr en í byrjun árs 2000. Heildarstærð hússins að flatarmáli eru rúmlega 3.200 fermetrar, mesta hæð þess er 13 metrar og tekur það
um 600 manns í áhorfendasvæði. Sjálft svellið er
um 20x60 metrar að stærð. Verkið var fjármagnað
af VMÍ með framlögum ríkisins og Akureyrarbæjar.
Breyting á aðstæðum skautaiðkenda á Akureyri
varð mikil með tilkomu hússins, enda hefur fjölgun
þeirra verið slík að tala má um sprengingu. Eftir
árið hafði iðkendum skautaíþróttarinnar fjölgað um
helming og síðan hefur þeim fjölgað jafnt og þétt.
Nú er svo komið að segja má að höllin sé fullnýtt
nema unnt sé að auka nýtingu yfir morguntímann.
Notkunarmöguleikar Skautahallarinnar eru margvíslegir og í því sambandi má nefna
greinar eins og hokkí, listhlaup, krullu og
hestaíþróttir. Þá hefur höllin einnig verið
notuð fyrir tískusýningar.
Nú fer fram umræða á meðal skautaáhugafólks um að þörf sé á að stækka
svellið eða fá fleiri svell, t.d. krulluhús.
Segja má að algjör sprenging hafi orðið í
starfsemi krulludeildar SA frá því hún var
stofnuð í maí 1996. Í apríl 2006 áttu VMÍ,
Akureyrarbær og Krullusamtök Íslands
samstarf um að senda bréf til WCF World
Curling Federation vegna hugsanlegrar
krulluhallar. Í desember mættu fulltrúar
krulludeildar Skautafélags Akureyrar, þeir
Gísli Kristinsson, Hallgrímur Valsson og
Ágúst Hilmarsson, á fund hjá VMÍ og
kynntu hugmyndir að byggingu krulluhúss
sem unnt væri að nýta sem æfingasvell
fyrir listhlaup og hokkí ef til kæmi að
haldin yrðu stærri skautamót á Akureyri,
en þau gera kröfur um að tvö svell séu til
staðar.
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3.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Punktar úr starfseminni
Íslandsmót í krullu er haldið árlega en algjör sprenging hefur orðið í iðkun
íþróttarinnar.
Alþjóðlegt mót í krullu, Ice Cup 2004, var haldið í Skautahöllinni í apríl 2004
og hefur verið haldið árlega síðan.
Ný og metnaðarfull vefsíða Skautafélagsins var tekin í notkun 2004.
Milli átta og níu hundruð manns mættu á skauta þegar Heilsueflingarráð og
Skautahöllin stóðu fyrir heilsuátakinu “Einn, tveir og nú” í janúar 2005.
Í desember 2005 afhenti Norðurorka Skautafélaginu styrk að upphæð ein
milljón króna til minningar um Magnús E. Finnsson, fyrrverandi formann
Skautafélagsins.
Skautafélagið varð 70 ára í janúar 2007 og hlaut félagið viðurkenningu frá ÍSÍ
sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ.
Bylgjan og Stöð 2 mættu í Skautahöllina í mars 2007 til að kynna sér starfssemi Skautafélagsins.
Íþróttaráð Akureyrar var í mars 2007 beðið að taka til skoðunar að halda
heimsmeistaramót kvenna í íshokkí á Akureyri vorið 2008.
Helstu námskeið og ráðstefnur (sjá samnefndan kafla 2.1. hér að framan).

Eins og sjá má af þessari upptalningu er tilkoma Skautahallarinnar grunnur að blómlegu íþróttastarfi. Má líka segja að um leið sé verið að vinna öflugt forvarnastarf, bæði
á heilsuverndarsviði og áfengis- og vímuvarnasviði. Það gerist á beinan hátt með því
að Skautafélagið er þátttakandi í slíkum verkefnum og ekki síður á óbeinan hátt þar
sem íþróttaiðkendur lifa heilsusamlegra lífi og eru síður innan áhættuhóps áfengis- og
fíkniefnaneytenda. Skautahöllin hefur einnig komið sem mótvægi við skautastarfsemi sem fram fer í Reykjavík, en skemmtilegt hefur verið að fylgjast með þeirri
baráttu sem á sér stað þegar Akureyringar keppa í hokkí og krullu við lið frá Reykjavík.
Öflug áframhaldandi uppbygging á aðstöðu Skautahallarinnar skapar forsendur
fyrir fleiri og stærri innlend og alþjóðleg íþróttamót innan skautaíþróttarinnar með tilheyrandi margfeldisáhrifum sem aftur hefur jákvæð og góð áhrif á allt bæjarlíf,
þjónustu og almennan menningarbrag.

3.3.

Framkvæmdir
Það sem sneri að Skautahöllinni í
samningi menntamálaráðuneytisins og
Akureyrarbæjar frá 18. mars 2003 var
að auka og bæta tækjakost Skautahallarinnar. Það helsta sem gerst hefur í
þeim efnum er:
• Í nóvember 2003 var tekinn í
notkun nýr íshefill sem er tæknilega mjög fullkominn, skilar betra
svelli og er ekki síst vistvænni en
sá gamli sem leystur var af hólmi.
Nýi hefillinn, sem er rafmagnshefill, kostaði 10 milljónir króna og
9
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•

•

•

•

var kostaður með framlagi frá VMÍ.
Endurnýja og lagfæra þurfti ýmsan búnað og kaupa áhöld og tæki vegna
alþjóðlegs krullumóts, Ice Cup 2004 sem haldið var í Skautahöllinni í apríl 2004.
Meðal þess sem kaupa þurfti var krullu-bónvél og krullu-steinasett. VMÍ, Íþróttaog tómstundaráð Akureyrar, auk fjölda fyrirtækja, lögðu Skautafélaginu lið til að
gera mögulegt að halda mótið.
Í tengslum við ráðstefnu sem VMÍ stóð fyrir í
janúar 2006 afhenti VMÍ sérannaða skautasleða
til afnota fyrir fatlaða gesti skautahallanna á
Akureyri og í Reykjavík.
Stjórn VMÍ samþykkti að veita 900.000 króna
styrk til kaupa á hæðarmæli vegna íshefils. Í
apríl 2006 festi Skautahöllin kaup á Lazer hallamáli á íshefilinn. Lazer-sendir er á austurvegg
hallarinnar en nemar og stjórntæki á heflinum
sjá svo um að stilla hnífinn ávallt í rétta hæð og
tryggja þannig jafnan ís á öllu svellinu. Þessi
búnaður gerir kleift að halda svellinu nógu sléttu fyrir krulluiðkun og er orkusparandi þar sem hann gerir mögulegt að halda svellinu í lágmarksþykkt.
Síðsumars 2006 rættist langþráður draumur Skautafélagsins um að eignast nýja og
fullkomna skerpingarvél. Vélin er af gerðinni Blademaster og gjörbreytti aðstöðu
til skautaskerpinga. VMÍ veitti styrk til kaupanna.
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4.

Uppbygging í Hlíðarfjalli

4.1.

Sérstaða Hlíðarfjalls

Frá upphafi var ljóst að Hlíðarfjall átti stóran þátt í ákvörðun um uppbyggingu Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands (VMÍ) sem stofnuð var 18. mars árið 1995. Hlíðarfjall er
ofan Akureyrar og þangað liggur um 5 km vegur beint upp úr bænum. Það er því
örstutt frá miðbæ Akureyrar og samgöngur til allra átta í lofti, á láði og legi. Í
Hlíðarfjalli eru einstakar aðstæður til skíðaiðkunar frá náttúrunnar hendi og sú staðreynd að Hlíðarfjall er það skíðasvæði landsins sem nær hæst yfir sjó og hefur mesta
fallhæð skapar því algjöra sérstöðu.
Til að koma til móts við þær kröfur sem gera þarf til svæðisins sem vetraríþróttamiðstöðvar fyrir landið allt var unnin áætlun um uppbyggingu og í kjölfar
þeirrar vinnu voru samþykkt fjárframlög til framkvæmda. Þegar var hafist handa við
brýnustu verkefnin og hafa þau leitt til mikilla umbóta og þróunar á öllu því starfi sem
snýr að vetraríþróttum á Akureyri. Má því með sanni segja að Hlíðarfjall sé leiðandi á
sínu sviði á landsvísu.
Í skýrslu skipulagsnefndar VMÍ frá apríl 2001 var tíundað ýmislegt sem þá hafði
verið ráðist í og annað sem var á döfinni. Hér á eftir verður leitast við að segja frá
helstu framkvæmdum og viðburðum sem tengjast Hlíðarfjalli á undanförnum árum.

4.2.

Vegamálin í höfn

Eitt af brýnustu verkefnunum var að bæta ástand vegarins upp í Hlíðarfjall og ástand
bílastæða við Skíðastaði. Vegurinn að Skíðastöðum var upphaflega lagður árið 1951
en endurbyggður að hluta árin 1970-1972. Árið 2002 var vegurinn breikkaður og
lagður bundnu slitlagi, bílastæðum fjölgað við Skíðastaði og rúma þau nú um 500
bíla. Nýtt bílaplan var gert suðaustan við Skíðastaði og planið austan við hótelið
stækkað til mikilla muna. Aukin aðsókn gerir það hins vegar að verkum að fjölga þarf
bílastæðunum enn frekar því þau anna ekki eftirspurn á mestu álagstímum. Þingmenn
kjördæmisins unnu að málinu í tengslum við vegaáætlun.

4.3.

Lyftumál

Þær lyftur sem nú eru í Hlíðarfjalli geta samanlagt flutt um
4.440 manns á klukkustund.
Stólalyfta var byggð árið
1967, 1.000 metra löng með
hæðarmismun upp á 200 metra
og endastöð í 700 metra hæð
yfir sjó. Lyftan gat flutt 580
manns á klukkustund og var
rekstur hennar mjög farsæll
meðan hennar naut við. Haustið
2001 var hafist handa við að
setja upp nýja stólalyftu í
hennar stað, lyftuna sem jafnan
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gengur undir nafninu Fjarkinn, og var hún vígð 8. febrúar 2002. Hún er 1.006 metra
löng og getur flutt um 2.000 manns á klukkustund, þ.e. nær fjórfalt meira en gamla
stólalyftan. Kostnaður við framkvæmdina nam 167 milljónum króna, á verðlagi ársins
2002.
Stromplyfta er svokölluð T-lyfta, 760 metra löng, með hæðarmun upp á 290 metra
og endastöð í um 1.000 metra hæð yfir sjó. Afköst lyftunnar eru 1.000 manns á
klukkustund. Áður var diskalyfta í Strompbrekkunni en hún var flutt í Hjallabraut
þegar T-lyftan kom, árið 1986.
Skíðafæriband, sem jafnan
gengur undir nafninu “Töfrateppið”, var sett upp í Hlíðarfjalli vorið 2005 en það er
einkum ætlað byrjendum og
börnum. Hér er um að ræða
einhverja mestu byltingu í
skíðaiðkun í Hlíðarfjalli frá
upphafi. Mikil og almenn
ánægja er með “Töfrateppið”
og er það eflaust sú “skíðalyfta” á staðnum sem mest er
notuð.

4.4.

Önnur mannvirki í Hlíðarfjalli

Skíðastaðir (skíðahótelið) voru byggðir á árunum 1955-1964 en rekstur hófst 1962.
Þetta er 2.450 rúmmetra bygging á þremur hæðum og stendur í 506 metra hæð yfir
sjó. Gistiaðstaða er fyrir 22 gesti í 2ja manna herbergjum og fyrir 70 gesti í svefnskálanum. Einnig er í húsinu eldhús, borðsalur fyrir 80 manns, setustofa, gufubaðstofa, fata- og skógeymslur, skíðaleiga o.fl. Húsið þarf verulegra endurbóta við til að
hægt verði að nota það áfram og telja margir vænlegast að byggja nýtt hús á grunni
þess sem fyrir er. Núverandi hús er komið verulega til ára sinna og þarf að endurskoða
hlutverk þess miðað við breyttar forsendur.
Tveir skálar eru fyrir göngufólk á svæði Hlíðarfjalls, lítill skáli vestan við Stórhæð
og svonefnt Gönguhús norðvestan við Skíðastaði, austan Stórhæðar. Í Gönguhúsi er
miðstöð mótahalds í skíðagöngu og aðstaða fyrir skíðatrimmara.
Vélageymsla, sem jafnan
gengur undir nafninu áhaldahús, hefur verið stækkuð og
endurbætt. Húsið var 240 fermetrar en er nú 360 fermetrar
að stærð. Haustið 2006 lauk
framkvæmdum, en Fasteignafélag Akureyrarbæjar sá um
að fjármagna verkið. Það
félag annast fjármögnun og
uppbyggingu á öllum fast-
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eignum á skíðasvæðinu.
Eitt af verkefnunum í uppbyggingu þjónustunnar í Hlíðarfjalli var að endurbyggja
þjónustuhúsið og stjórnstöðina Strýtu. Nýja Strýta var tekin í notkun í mars árið 2000,
bjálkahús á tveim hæðum, alls 320 fermetrar með steyptum kjallara. Þetta glæsilega
hús sannaði strax gildi sitt. Öll aðstaða, bæði fyrir keppnishald og almenna gesti, tók
miklum stakkaskiptum og eykur til muna jákvæða þróun í nýtingu fjallsins. Húsið
hefur einnig nýst sem fundarstaður og verið vinsælt fyrir ýmsar smærri uppákomur og
mannfagnaði.

4.5.

Skíðaleiðir

Líkja má skíðaleið við
veg því sömu lögmál
gilda við gerð beggja.
Vegur getur verið allt frá
vegarslóða upp í margra
akreina veg. Flutningsgetan ræðst annars vegar
af breiddinni og hins
vegar af gæðum vegarins.
Lögmálið
er
einfalt:
Breiðari og betri vegur
flytur fleira fólk! Hið
sama gildir um skíðaleiðir. Eftir því sem þær
eru breiðari flytja þær
fleira fólk og því betur
sem þær eru unnar, því
minni snjó þarf til að halda þeim opnum. Steinn í skíðaleið getur reynst skíðamanni
jafn hvimleiður og hættulegur og hola í vegi getur reynst ökumanni. Þess vegna hafa
starfsmenn skíðasvæðisins kappkostað að gera sérhverja skíðaleið sem best úr garði:
Reynt er að jafna jarðveginn eins mikið og hægt er og fá hann sem sléttastan, því næst
er sáð í svæðið og loks settar upp snjógirðingar við skíðaleiðina og hún lýst sem best.
Þessi vinnuregla hefur sannað gildi sitt svo um munar og skilað sér í betri skíðaleiðum
og jafnframt öruggari og auðveldari rekstri þeirra. Áfram verður haldið á þessari braut
á komandi árum.
Hjallabraut var útbúin norðan Skíðastaða árið 1962 og var þá sett upp 400 metra
löng kaðaltogbraut. Henni var skipt út fyrir Borer-togbraut árið 1983 en árið 1986
kom þar diskalyfta sem áður var í Stromp-brekkunni. Hún er 600 metra löng, hæðarmismunur 125 metrar og afköst 800 manns á klukkustund. Þessi lyfta er of stutt þar
sem hún nær ekki upp fyrir Strýtu og tengir Hjallabraut ekki við Stromp. Þá er hún
farin að láta á sjá eftir mikla notkun þótt viðhald hafi verið nokkuð gott.
Hólabraut var upphaflega útbúin árið 1975 en hefur síðan verið endurbætt. Þar er
nú 300 metra löng diskalyfta. Hæðarmunur er 45 metrar og afköst 800 manns á
klukkustund. Þessi lyfta er mikið notuð af byrjendum.
Skíðabrekkur við Stromp, Hjallabraut og Hólabraut eru flóðlýstar með 400 og
1.000 watta kösturum á 7-11 metra háum tréstaurum. Árið 2003 var unnið við
stækkun skíðaleiða og flóðlýsingu í Suðurbakka og stóð VMÍ að fjármögnun þeirra
framkvæmda. Norðurbakki og Suðurbakki voru flóðlýstir á árunum 2003-2004.
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Ennfremur er komin flóðlýsing í stóran hluta af brekkunum. Fyrirhugað er að auka
flóðlýsinguna enn frekar á næstu misserum, bæði í Suðurgili og í svokölluðu Rennsli,
og gera lýsingu í Norðurbakka keppnishæfa (sjá nánar í framkvæmdaáætlun).
Í Hlíðarfjalli eru fullgildar brautir fyrir alþjóðakeppni í svigi og stórsvigi og einnig
uppfylla brekkur í fjallinu kröfur sem gerðar eru til alþjóðlegra brunmóta og keppni í
risasvigi.

4.6.

Göngubrautir

Göngubrautir í Hlíðarfjalli eru vinsælar,
enda flóðlýstar og tvímælalaust með þeim
betri á landinu. Þær eru samþykktar fyrir
alþjóðlegar keppnir í 5 km og 7,5 km
skíðagöngu og hefur VMÍ fjármagnað
kaup á búnaði fyrir tímatöku á slíkum
mótum.
Stjórn VMÍ samþykkti að veita fjármagn í endurbætur á vegarslóða að
Gönguhúsi, snjógirðingar og jarðvinnu á
skíðagönguleiðum. Sumarið 2006 unnu
starfsmenn Skíðastaða við að jafna og
rétta af göngubrautir en sjálfboðaliðar frá
Skíðafélagi Akureyrar fínjöfnuðu og hreinsuðu grjót úr brautunum og dreifðu á þær
fræi. Vegurinn frá Skíðastöðum að Gönguhúsi var líka endurbyggður og malarborinn
og allstórt bílastæði gert austan við Gönguhúsið. Þá voru um haustið settar upp snjógirðingar við göngubrautina með aðstoð skíðagöngumanna. Reynslan af þessum framkvæmdum er mjög góð og hafa þær leitt til stóraukinnar aðsóknar skíðaáhugafólks á
um-rædd svæði.
Á fyrsta fundi stjórnar VMÍ árið 1995 kom mönnum saman um að á Akureyri
væru þrjú meginsvæði sem tengjast hefðbundnum vetraríþróttum, þ.e. Hlíðarfjall,
skautasvellið í Innbænum og Kjarnaskógur. Í Kjarnaskógi var á árunum 1947-1972
plantað um einni milljón plantna og fljótlega eftir að skógurinn tók að vaxa fóru
bæjarbúar að sækja þangað til útivistar en svæðið er tvímælalaust ein af perlum bæjarins, jafnt sumar sem vetur.
Skjólið sem skógurinn veitir
skapar sérstakar
aðstæður til
skíðagöngu. Árið 1982 keypti Skógræktarfélagið öflugan vélsleða til að
spora og troða göngubrautir og má
segja að við það hafi orðið nokkur
þáttaskil í iðkun skíðagöngu á Akureyri. Frá árinu 1992 hefur Skógræktarfélagið einnig haft afnot af
snjótroðara sem keyptur var notaður.
Samhliða sporuðum skíðagöngubrautum eru búnar til göngubrautir
fyrir almenning.
Árið 1976 kostaði Rafveita Akureyrar lýsingu á 2,5 km langri göngu-
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braut í Kjarnaskógi og síðar bættust við 3,1 km í viðbót. Upplýstar brautir í Kjarnaskógi eru því um 5,6 km.
Með breyttu veðurfari á undanförnum árum hafa skíðagöngumenn lent í því, eins
og alpagreinafólk, að snjóleysi hefur haft áhrif á æfingar og keppni. Vegna þessa
hefur skíðagöngudögum í Kjarnaskógi fækkað umtalsvert á undanförnum árum og því
hefur meiri áhersla verið lögð á göngubrautir í Hlíðarfjalli sem eru mikið notaðar,
enda orðnar með þeim betri á landinu. En þrátt fyrir þetta er mikil ásókn í
göngubrautina í Kjarnaskógi þegar aðstæður leyfa og hefur stjórn VMÍ samþykkt að
kosta breytingar á elsta snjótroðara Hlíðarfjalls, PB 170, til að hann henti sem best til
notkunar á gönguskíðasvæðinu í Kjarnaskógi.

4.7.

Aðstaða fyrir snjóbrettafólk

Markvisst hefur verið unnið að því að bæta aðstöðu í Hlíðarfjalli fyrir snjóbrettafólk.
Mótaðir hafa verið stökkpallar í landslagið sem og svokölluð hálfpípa, hvort tveggja
með það að markmiði að minni snjó þurfi til að halda svæðinu opnu yfir veturinn. Að
auki hefur verið sett lýsing í
hálfpípuna, en meiri lýsing á svæðinu
verður sett upp á haustmánuðum
2007. Í ársbyrjun 2007 voru keypt
sérstök handrið (reil) sem sett voru
upp á snjóbrettasvæðinu. Með
snjótroðaranum sem kom í janúar
2003 voru keypt hálfpípuverkfæri og
snjótroðarinn, sem kemur haustið
2007, er sérlega góður til pallagerðar
og mun því auðvelda til muna gerð
skemmtilegra svæða fyrir snjóbrettafólk (sjá nánar hér að neðan).

4.8.

Nýir snjótroðarar

Með aukinni aðsókn er þörf á að troða fleiri brekkur og oftar á sem skemmstum tíma
og kallar það á aukinn tækjakost. Frá árinu 1998 hefur VMÍ fest kaup á fjórum
snjótroðurum í Hlíðarfjall. Það ár var keyptur snjótroðari af gerðinni Kässbohrer AG.
Í desember 2003 var keyptur snjótroðari af gerðinni Prinoth T4S en hann var þá einn
fullkomnasti snjótroðari landsins og skipti miklu máli fyrir rekstur skíðasvæðisins.
Árið 2007 voru síðan keyptir tveir troðarar af gerðinni Kässbohrer AG til notkunar á
skíðasvæðinu. Sá fyrri er af gerðinni PistenBully 300 Kandahar og kom hann til
landsins í janúar sl. en sá seinni, sem verður afhentur nú í haust, er af gerðinni
PistenBully 300 ParkBully. Fyrrnefndi troðarinn nýtist vel í göngubrautinni því hann
er með áföstum gönguspora og því er vinnan við göngubrautina mun auðveldari en
áður. Seinni troðarinn er sérlega góður til pallagerðar og mun því auðvelda gerð
skemmtilegra svæða fyrir snjóbrettafólk.
Stjórn VMÍ hefur ennfremur samþykkt að kosta breytingar á elsta snjótroðara
Hlíðarfjalls, PB 170, til að hann henti sem best til notkunar á gönguskíðasvæðinu í
Kjarnaskógi, sem fyrr segir.
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4.9.

Snjóframleiðslukerfið

Stjórn Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands samþykkti í mars 2005 ósk Íþrótta- og
tómstundaráðs Akureyrar um að fjármagna stofnkostnað við uppsetningu á snjóframleiðslukerfi í Hlíðarfjalli með allt að 100 milljónum króna og var árið 2005 unnið
hörðum höndum að uppsetningu þess. Þann 17. desember 2005 var snjóframleiðslukerfið tekið formlega í notkun þótt enn ætti eftir að klára vatnsmiðlun og leggja lagnir
í Strompbrekku, en það var klárað
sumarið 2006.
Kerfið er að gerðinni Sufag og
eru slík kerfi í notkun víðs vegar
um heiminn. Vatni úr lækjum er
veitt í uppistöðulón og þaðan leitt í
dæluhús. Þaðan fer svo vatnið í
tvær öflugar háþrýstidælur sem
dæla því um lagnakerfið en á því
eru 30 tengipunktar fyrir færanlegar snjóbyssur. Dæluhúsið er 42
fermetrar, óeinangrað og gluggalaust og hulið jarðvegi nema sú
hlið sem snýr í austur.
Snjóframleiðslukerfið
hefur
styrkt rekstur í Hlíðarfjalli gríðarlega í sessi og í raun valdið þáttaskilum. Með tilkomu kerfisins er
hægt að opna skíðasvæðið fyrr en
áður, hætta seinna um vorið og
gera veturinn jafnframt að einum
samfelldum skíðavetri, þrátt fyrir
hlákutíð inn á milli. Snjóframleiðslukerfið styrkir æfingaog keppnishald í Hlíðarfjalli til
mikilla muna og að auki gefst
skíðaunnendum um land allt kostur
á að skipuleggja skíðaferðir til
Akureyrar langt fram í tímann, í
þeirri vissu að skíðasvæðið þar er
opið allan veturinn.
Því má bæta við að ljóst er að ekkert hefði verið um að vera í Hlíðarfjalli um
páskana 2007 ef snjóframleiðslukerfið hefði ekki verið komið til sögunnar. Sömu
sögu er að segja af Andrésar andar leikunum 2006 og 2007 – en hvort tveggja hefði
reynst mikið áfall fyrir ferðaþjónustuna á Akureyri og skíðaíþróttina í heild sinni.
Fyrir jólin 2006 var haldið í fyrsta sinn alþjóðlegt skíðamót í Hlíðarfjalli og á
svipuðum tíma var skíðafólk við æfingar í fjallinu vegna þeirrar góðu aðstöðu sem er í
boði. Í maí 2006 var landslið Íslands í skíðaíþróttum við æfingar í fjallinu, en VMÍ
hefur ávallt átt í góðu samstarfi við skíðasambandið. Því má segja að snjóframleiðslukerfið hafi þegar sannað gildi sitt.
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4.9.1. Vinir Hlíðarfjalls
Í mars 2006 undirrituðu
fulltrúar nokkurra fyrirtækja, sem kalla sig Vini
Hlíðarfjalls,
samstarfssamning við Akureyrarbæ
um að leggja fram um 20
milljónir króna til reksturs
sjóframleiðslukerfisins í
Hlíðarfjalli á næstu fimm
árum. Þessi fyrirtæki, sem
öll eru leiðandi í íslensku
atvinnulífi, tóku höndum
saman í kjölfar umræðna
um snjóframleiðslu og
möguleika á því sviði.
Vinir Hlíðarfjalls eru:
Baugur Group, Hf. Eimskipafélag Íslands, Flugfélag Íslands, Glitnir, Greifinn, Höldur
ehf., Icelandair Group, ISS Ísland, KEA, Landsbankinn, Saga Capital, SBANorðurleið og Sjóvá.
Þáttur vina Hlíðarfjalls hefur skipt miklu máli en með þessum samningi vildu
þessi fyrirtæki renna styrkum stoðum undir rekstur skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli og
efla þar með ferða- og atvinnumál á Akureyri. Fyrirtækin ákváðu að taka höndum
saman vegna þess samnings sem gerður hafði verið á milli ríkis og Akureyrarbæjar
um uppbygginu í Hlíðarfjalli og þeirrar ákvörðunar VMÍ að leggja snjóframleiðslukerfi, sem var talin algjör undirstaða þess að fjármagn yrði lagt í rekstur
skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli.

4.10. Starfið
Í Hlíðarfjalli er bæði skíða- og brettaleiga og líka
skíða- og brettaskóli. Þar er að störfum hópur af
úrvals kennurum sem búa yfir mikilli þekkingu á
skíða- og brettaíþróttinni og reynslu af kennslu á
öllum aldurs- og getustigum.
Þungamiðjan er svo auðvitað hið geysiöfluga
starf sem fram fer innan vébanda Skíðafélags
Akureyrar. Skíðafólk frá Akureyri hefur verið
mjög sigursælt á skíðamótum landsins og þess má
ennfremur geta að félagið hlaut viðurkenningu ÍSÍ
sem fyrirmyndarfélag árið 2003.
Skíðasvæðið sjálft er í mikilli sókn og heimsóknum fer ört fjölgandi. Ferðamenn sækja
Hlíðarfjall heim á vetrum, en heimsóknir þangað
eru árlega um 50.000 og er áætlað að um 80% af
gestum um helgar séu ferðamenn utan Eyjafjarðar. Við þetta bætist að starfsemin er mjög
atvinnuskapandi. Stöðugildi í Hlíðarfjalli yfir vetrarmánuðina eru um 16 talsins og því
til viðbótar starfa þar tugir manns í hlutastarfi með skóla eða annarri vinnu.
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5.

Horft til framtíðar

5.1.

Stefnumörkun til 5 ára

Tillaga skipulagsnefndar er að næstu 5 ár eftir 2007, þ.e. árin 2008 til og með 2012,
verði framlög til VMÍ fyrst og fremst miðuð við endurnýjun og uppbyggingu
mannvirkja í Hlíðarfjalli. Ástæður fyrir þessu eru
nokkrar. Ljóst er að Hlíðarfjall er ákveðin
kjölfesta þegar horft er til vetraríþrótta á Akureyri.
Þetta er það svæði sem dregur til sín langflest fólk,
hvort sem horft er til bæjarbúa eða annarra gesta.
Sé horft til ferðamennsku að vetrarlagi skapar
uppbygging í Hlíðarfjalli ótal tækifæri sem ekki
hefur verið mögulegt að nýta til þessa. Má jafnvel
taka svo djúpt í árinni að segja að í þessu felist eitt
stærsta tækifæri ferðaþjónustunnar í landinu.
Flestir staðir hafa nóg að gera yfir sumarmánuðina
en eru stórlega vannýttir þess utan. Það má segja
að þrír toppar séu í starfseminni á veturna, sem
tengjast í raun skólum landsins, þ.e. jólafrí,
vetrarfrí og páskafrí í skólunum. Með stöðugt betri
vegasamgöngum, t.d. tilkomu Hvalfjarðarganga,
verður sífellt auðveldara og fljótlegra að komast á
milli landshluta og ekkert tiltökumál er fyrir íbúa
höfuðborgarsvæðisins að aka til Akureyrar til að
fara á skíði yfir helgi. Ráðstefnuhald hefur verið
vaxandi á Akureyri yfir vetrarmánuðina og ljóst að
vel búið skíðasvæði er einn þeirra þátta sem gerir
bæinn fýsilegri kost í þeim efnum.
Ekki er fráleitt í þessu sambandi að horfa út fyrir landsteinana, til skíðasvæða
Mið-Evrópu, sem draga til sín milljónir ferðafólks árlega. Nú gætir þeirrar þróunar
hins vegar í vaxandi mæli að fólk sæki til Skandínavíu á skíði. Það vill komast í
óspilltari náttúru og „náttúrulegra“ skíðaland en býðst í Mið-Evrópu. Hér gætu legið
tækifæri fyrir Akureyri. Ekki þarf þó að ímynda sér að Hlíðarfjall geti boðið sama
veðurfar og aðstöðu og bestu skíðasvæði erlendis. Hins vegar eru það ekki endilega
þau atriði sem fólk af suðlægari slóðum sækist eftir þegar það fer á skíði. Með
nokkurri einföldun má segja að tvö atriði ráði mestu um gæði skíðalands, jafnt hér
sem annars staðar, þ.e. fallhæð og lengd skíðabrekkna. Séu þessi atriði skoðuð stenst
Hlíðarfjall fyllilega samanburð við skíðasvæði í Skandínavíu.
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5.2.

Forgangsröðun verkefna

1. Aukin og bætt aðstaða og tækjakostur í Skautahöllinni.
Svo sem fyrr er vikið að hefur tilkoma Skautahallarinnar valdið straumhvörfum í
uppbyggingu skautaíþróttarinnar á Akureyri, jafnt fyrir almenning og keppnisfólk.
Til að húsið nýtist enn betur liggja fyrir nokkur óleyst verkefni sem æskilegt er að
ráðast í á næstu árum. Lúta þau m.a. að endurnýjun tækjakosts o.fl.
Þá þarf að bæta aðstöðu fyrir þá sem stunda krullu, en algjör sprenging hvað
iðkendur varðar hefur orðið í þeirri íþrótt á undanförnum árum.
2. Efling vetraríþrótta í Kjarnaskógi.
Engum blöðum er um það að fletta að Kjarnaskógur býður upp á mikla möguleika
til útivistar að vetrarlagi. Þar eru upplýstar brautir og skógurinn veitir ákjósanlegt
skjól fyrir veðri og vindum auk þess sem snjósöfnun verður meiri. Til eflingar
vetraríþrótta og útivistar í Kjarnaskógi er hægt að vinna að ýmsum verkefnum,
bæði að lagfæra brautir þannig að þær nýtist betur fyrir skíðagöngu og leggja
nýjar brautir ásamt því að lýsa þær upp.
3. Aðstaða fyrir vélsleðamenn í gryfjum KKA
Vélsleðamenn eru komnir með æfingaaðstöðu í motocross-braut KKA og mun
VMÍ styrkja uppbyggingu á svæðinu eftir þörfum.
4. Ný lyfta upp í Stromp, á topp?
Bæta þarf aðstöðu á Strompsvæðinu með nýrri lyftu sem gefur fleiri tækifæri til að
nota brekkurnar þar. Núverandi lyfta er mjög krefjandi, það er ekki nema fyrir
mjög vana skíðamenn að fara upp með henni, en eins og staðan er í dag er mun
auðveldara að renna sér niður brekkurnar en að fara upp með lyftunni.
Þessu til viðbótar hefur verið í umræðunni að setja lyftu alveg upp á topp.
Hafa þarf í huga þegar lyftan verður endurnýjuð að ekki verður hægt að lengja
hana eftir nokkur ár, þannig að hún nái alla leið upp á topp. Það kostar nýju lyftu
og því er betra skoða strax þann möguleika að láta hana ná alla leið upp. Verði sú
hugmynd að veruleika mun það óhjákvæmilega hafa áhrif á áform um svifbraut
upp á Hlíðarfjall sem fjallað er um hér aftar í skýrslunni. Vel er þó hægt að hugsa
sér að unnt verði að samtvinna þessar tvær hugmyndir með einhverjum hætti og
sjálfsagt að skoða það gaumgæfilega áður en endanlega ákvörðun verður tekin.
5. Endurnýjun Skíðahótels.
Skíðahótelið þarfnast verulegra endurbóta til að hægt verði að nota það
áfram og telja margir vænlegast að
byggja nýtt hús á grunni þess sem fyrir
er. Núverandi hús er komið verulega
til ára sinna og þarf að endurskoða
hlutverk þess miðað við breyttar
forsendur.
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6. Vetraríþróttir fatlaðra.
Eins og rakið er í kafla tvö í skýrslunni hefur VMÍ beitt sér með ýmsum hætti fyrir
eflingu vetraríþrótta fatlaðra, svo sem með kaupum á búnaði og ýmsu fræðslustarfi. Komist hefur á samband við erlenda aðila sem þegar hefur borið ríkulegan
ávöxt. Mikilvægt er viðhalda þeim góða árangri sem náðst hefur á þessu sviði og
halda uppbyggingarstarfinu áfram. Auka þarf við búnað og stuðla að meiri fræðslu
um málaflokkinn, jafnt meðal fatlaðra sem alls almennings. Eins og áður er sagt er
stólalyfta í raun ein af forsendum þess að fatlaðir geti notað skíðasvæðið og
endurnýjun hennar tengist því uppbyggingu Hlíðarfjalls sem útivistarsvæðis fyrir
alla fjölskylduna.
7. Stækkun skíðalandsins, aukin flóðlýsing, snjógirðingar o.fl.
Þegar búið er að auka afköst skíðalyftnanna, eins og fyrr er lýst, hverfa vonandi
biðraðir við lyftur að mestu leyti. Þetta hefur þær afleiðingar að fleiri verða í
skíðabrekkunum í einu. Því er nauðsynlegt að brjóta meira land undir skíðasvæðið, annars vegar til að búa til nýjar skíðaleiðir og hins vegar til að breikka
þær brautir sem fyrir eru. Þetta er vinna sem að stærstum hluta færi fram á sumrin
með því að fjarlægja stórgrýti, slétta mela o.s.frv. Þessu tengist einnig aukin flóðlýsing ásamt því að koma þarf upp eftirlitsmyndavélum til að spara mannahald og
snjógirðingum til að safna snjó.
Að sumarlagi býður Hlíðarfjall
upp á fjölbreytta möguleika til gönguferða. Samhliða því að brekkur yrðu
sléttaðar þyrfti að sá í þau sár sem
myndast og huga að merkingu gönguleiða og reiðhjólastíga um fjallið.
Ljóst er t.d. að ef svifbraut upp á
Hlíðarfjallsbrún verður að veruleika
eykst umferð gangandi fólks til
mikilla muna. Hugmyndir eru uppi
um að gera tilraun með að planta trjágróðri, t.d. við skíðahótelið. Ljóst er
að ef þær tilraunir heppnast mun
ásýnd svæðisins breytast auk þess
sem trjá-gróður mun hafa jákvæð
áhrif á snjósöfnun og skapa skjól fyrir
skíða-fólk.
Ferðafélag Akureyrar (FFA) hefur
um árabil skipulagt gönguferðir og
skíðagönguferðir um nágrenni Akureyrar og m.a. gefið út kort með
gönguleiðum um Glerárdal. Tilvalið
er að tengja Hlíðarfjall og Glerárdal
betur saman í þessu tilliti, t.d. að FFA
byggi lítinn gönguskála uppi á
Hlíðarfjalli með svefnplássi fyrir 8-10
manns. Auk þess að auka öryggi ferðafólks um svæðið, jafnt sumar sem vetur,
gæti skálinn nýst skíðamönnum sem stunda vildu æfingar á Vindheimajökli að
sumarlagi.
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Í tengslum við skálana hefur komið upp sú hugmynd að bjóða upp á ferðir sem
kallast Ski-Routing. Þá yrði gengið á skíðum á milli skála í Glerárdal, gengið upp
á fjall og rennt sér niður á öðrum stað. Á leiðinni yrði svo gist í einum eða fleiri
skálum, allt eftir því hve löng ferðin ætti að vera.
8. Ný barnalyfta.
Liður í að auka vægi Hlíðarfjalls sem útivistarstaðar fyrir alla fjölskylduna er að
bjóða aðstöðu fyrir alla aldurshópa. Fyrir allra yngsta skíðafólkið er lagt til að
útibúin verði sérstök barnalyfta, nokkurs konar færiband, sem hægt yrði að stíga á
á skíðunum.
9. Snjóframleiðsla.
Mjög góð reynsla er af snjóframleiðslukerfi því sem sett hefur verið upp í Hlíðarfjalli, en þörf er á áframhaldandi uppbyggingu kerfisins, eins og t.d. að leggja
fleiri lagnir og kaupa fleiri vélar.
10. Nýir troðarar.
Með breyttum áherslum og fjölgun skíðaleiða er nauðsynlegt að bæta við fleiri
snjótroðurum en nú eru í notkun í Hlíðarfjalli. Segja má að snjótroðari sé hinn
raunverulegi “maður” á bak við tjöldin. Fólk tekur ekki alltaf eftir þeirri miklu
vinnu sem troðararnir eru notaðir í á svæðinu því sú vinna fer mikið til fram áður
en fólk mætir á skíði, það er á nóttunni og snemma á morgnana. Það tekur drjúgan
tíma að troða einhvern ákveðinn flöt. Meðal snjótroðari keyrir á um 6 til 10 km
hraða á klukkustund þegar hann er að troða og fyrir hvern opnunardag vinnur
troðari því í um 4 til 8 klukkustundir, það fer eftir snjóalögum.
11. Annað.
Af öðrum atriðum, sem brýnt er að huga að en falla ekki beinlínis undir VMÍ, má
nefna:
Svifbraut upp á Hlíðarfjall
Í skýrslu skipulagsnefndar VMÍ árið 2001 var sagt frá hugmynd Sveins Jónssonar frá Kálfskinni á Árskógsströnd um að byggja svifbraut frá skíðahótelinu
upp á brún Hlíðarfjalls. Ýmsar undirbúningsathuganir hafa verið gerðar auk
frumhönnunar og kostnaðaráætlunar.
Framkvæmdaáætlun
Svifbrautinni er fyrirhugað að hafa endastöð á fjallsbrún Hlíðarfjalls í um
1.170 metra hæð og þar á að byggja þjónustuhús með veitingarekstri og útsýnispalli. Brautin mun hafa millistöð efst í Reithólunum neðan við brattasta
hluta leiðarinnar svo skíðafólk geti farið þar af ferjunni. Gert er ráð fyrir að
klefarnir verði lokaðir og taki átta manns hver, en fjöldi þeirra verði milli 20
og 30. Ferðatími upp á fjallsbrún er áætlaður um 7 mínútur. Lyftan er fyrst og
fremst hugsað sem sumarlyfta, þó hún muni að sjálfsögðu einnig nýtast líka
yfir vetrartímann. Nú þegar er búið að gera nokkrar hjólabrautir og á slíkum
brautum eftir að fjölga á næstu árum. Hugmynd er uppi um að útbúa
bobbsleðabraut sem yrði væntanlega vinsæl bæði af göngufólki og öðrum
fjalla-unnendum, ekki síður yfir sumartímann.
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Á meðfylgjandi skýringarmynd má sjá fyrirhugaða staðsetningu svifbrautarinnar og afstöðu
hennar til annarra mannvirkja í Hlíðarfjalli.

Fjármagns er þörf
Þó ekki hafi enn tekist að finna fjárfesta til að hægt sé að hefja framkvæmdir
þá er hugmyndin enn á teikniborði Sveins og enga uppgjöf á honum að heyra.
Fyrir liggur fjármagn upp á 100 til 200 milljónir króna en heildarkostnaður er
áætlaður um 800 milljónir. Fjárfestar eru að velta málinu fyrir sér og bíður
Sveinn svara frá þeim.
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6.

Lokaorð

Með þeim tillögum sem hér eru settar fram um framkvæmdir í Hlíðarfjalli á næstu
árum mun öll aðstaða í fjallinu breytast til hins betra og tryggja svæðinu þann sess
sem því ber þannig að Akureyri geti enn betur eflt starfsemi Vetraríþróttamiðstöðvar
Íslands. Lengi má gera gott betra.
Stjórn VMÍ þakkar Akureyrarbæ og menntamálaráðuneyti fyrir dyggan stuðning
við uppbyggingu VMÍ á Akureyri. Margir hafa tekið höndum saman og hefur það
skilað sér í auknum áhuga á vetraríþróttum á Akureyri. Stjórn VMÍ óskar þess
jafnframt að þessir tveir aðilar munu halda áfram því góða samstarfi sem þeir hafa átt
fram að þessu og haldi áfram þeirri góðu uppbyggingu sem átt hefur sér stað í
vetraríþróttum á Akureyri.
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7.

Viðauki
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