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STJÓRN SSH 
455. fundur 

 
 
 
 
 
 
 

Mánudaginn 5. mars  2018, kl. 12:15, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna, Hamraborg 

9, Kópavogi. 

 

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Haraldur Sverrisson,   

Guðný Ívarsdóttir og Áslaug Hulda Jónsdóttir. 

Fjarverandi: Haraldur L. Haraldsson og Gunnar Einarsson 

Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.  

 

Hrafnkell Á. Proppé svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins sat fundinn undir lið 1.  

 

Stjórnarformaður SSH Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði. 

 

Þetta gerðist: 

 

 

1. Hjólreiðar á höfuðborgarsvæðinu /málsnr. 1608001 

 

Fyrir fundinum lá lokaskýrsla hjólreiðahóps SSH og Vegagerðarinnar „Samgöngukerfi hjólreiða um 

höfuðborgarsvæðið“ sbr. 2. lið stjóranrfundar SSH frá 12. febrúar 2018. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða: 

Stjórn samþykkir að skýrslan verði send aðildarsveitarfélögunum og Vegagerðinni til rýningar. 

 

 

2. Samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu  /málsnr. 1510005 

 

a) Samgönguframkvæmdir til 2030 – tillögur stýrihóps 

 

Fyrir fundinum lá lokaskýrsla stýrihóps SSH, Vegagerðarinnar og samgönguráðuneytisins frá 12. 

febrúar 2018. Gerð var grein fyrir fundi stýrihópsins með samgönguráðherra 22. febrúar sl. þar sem 

stýrihópurinn skilaði skýrsunni með formlegum hætti til samgönguráðherra. 

 

Umræður 
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Niðurstaða: 

Stjórn SSH samþykkti að skýrslan verði kynnt í borgarráði og bæjarráðum aðildarsveitarfélaganna, 

og í framhaldi þar af verði boðað til kynningarfundar á efni skýrslunnar með kjörnum 

sveitarstjórnarmönnum á höfuðborgarsvæðinu. 

 

b) Fundur fulltrúa höfuðborgarsvæðisins með samgönguráði 

 

Upplýst var um fyrirhugaðan fund með samgönguráði 16. mars nk. 

 

 

3. Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins – breyting vegna innleiðingar Borgarlínu /málsnr. 1702003 

 

HÁP gerði grein fyrir afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar á innkomnum athugasemdurm við auglýstri 

tillögu um breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins vegna innleiðingu á legu Borgarlínu. 

 

Umræður 

 

Niðurstaða: 

Tillagan verður send aðildarsveitarfélögunum til formlegrar afgreiðslu. Sveitarfélögin hafa lögum 

samkvæmt 6 vikur til að fjalla um og afgreiða tillöguna áður en hún fer til afgreiðslu hjá 

Skipulagsstofnun 

 

 

 

4. Málefni skíðasvæðanna – framhald frá stjórnarfundi 12. febrúar sl. /málsnr. 1501005 

 

Fyrir fundinum lá „Áhættumat vegna starfsemi á skíðasvæði í Bláfjöllum og fyrirhugaðrar starfsemi í 

Þríhnúkagíg gagnvart vatnvernd og grunnvatnsmálum“ frá febrúar 2018. 

 

Eftirfarandi tillaga að erindisbréfi var samþykkt: 

 

 

Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins 

Erindisbréf verkefnahóps vegna uppbyggingar og reksturs 
 

 
Fyrir liggja drög að framtíðarsýn á uppbyggingu og rekstur skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 

til ársins 2030. Þar eru settar fram tillögur að þeim aðgerðum sem ráðast þarf í vegna 

uppbyggingar og reksturs skíðasvæðanna í samræmi við þá sýn sem þar er dregin upp.  

 

Fyrir liggur að fara ítarlegar yfir þessar hugmyndir, greina þær betur og setja fram ígrundaða 

tillögu til sveitarfélaganna um markvissa áfangaskiptingu þar sem horft er til nauðsynlegrar 

forgangsröðunar verkefna, áætlaðrar fjárfestingar og áfangaskiptingar. Samhliða því þarf að 

ljúka vinnu við nýtt deiliskipulag skíðasvæðanna þar sem horft verður til þeirra uppbyggingar 

mannvirkja sem gert er ráð fyrir í fyrirliggjandi tillögum um uppbyggingu og framtíðarrekstur , 

þ.m.t. uppsetningu nauðsynlegs búnaðar til snjóframleiðslu og endurnýjun og endurbætur á 

lyftum.   

 

Til að sinna ofangreindu skipar stjórn SSH, sem eigendavettvangur skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins, sérstakan verkefnishóp til að undirbúa næstu skref í máli. Hlutverk 

hópsins er að móta ítarlega tillögu að aðgerða- og framkvæmdaáætlun  sem byggi á 

ofangreindum drögum að framtíðarsýn fyrir stjórn SSH sem leggja þarf fyrir sveitarfélögin til 

afgreiðslu vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar fyrir 2019 og gerð 3 ára áætlana. Samhliða skal 

hópurinn greina hvaða breytingar eru nauðsynlegar á núverandi samstarfssamningi 

sveitarfélaganna um rekstur skíðasvæðanna vegna framkvæmda og reksturs sem af tillögunum 

leiðir. 
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Verkefnahópinn skipa: 

 

Sviðsstjóri ÍTR 

Framkvæmdastjóri skíðasvæðanna 

Sviðsstjóri umhverfissviðs Kópavogsbæjar 

Fjármálastjóri Hafnarfjarðarbæjar 

Framkvæmdastjóri SSH 

 

Verkefni hópsins: 

 

1. Samstarf við Kópavogsbæ vegna áframhaldandi vinnu deiliskipulag fyrir skíðasvæðin í 

Bláfjöllum og yfirferð á stöðu deiliskipulagsvinnu í Skálafelli. 

  

2. Gerð ítarlegrar framkvæmdaáætlunar og tillögu að forgagnsröðun og áfangaskiptingu og mat 

á áhrifum á rekstur skíðasvæðanna. Í þeirri vinnu verði m.a. horft til nauðsynlegra 

mótvægisaðgerða v. vatsnverndar. 

 

3. Gerð tillögu að nýjum samstarfssamningi um rekstur skíðasvæðanna í samræmi við 

niðurstöður í lið 1 og lið 2.  

 

Heimilt er að kalla til utanaðkomandi ráðgjafa vegna ofangreindra verkefna eftir því sem þörf er á. 

 

Hópurinn skal skila niðurstöðum og tillögum sínum til stjórnar SSH í tveimur áföngum, annars vegar 

áfangaskýrslu fyrir lok maímánaðar, og fullmótuðum niðurstöðum  eigi síðar en í lok águstmánaðar 

2018. 

 

Jafnframt var framkvæmdastjóra falið að móta tillögu að sérstakri viljayfirlýsingu vegna uppbyggingar 

skíðasvæðanna fyrir næsta stjórnarfund. 

 

 

 

 

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 13:25 

 

 

 


