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1 Inngangur 

Þríhnúkar eru um 10 km suðaustan byggðar við Elliðavatn, á hálendisbrúninni rétt ofan Heiðmerkur 

innan sveitarfélagsmarka Kópavogsbæjar og innan marka Bláfjallafólkvangs (sjá kort 1). Í kolli 

norðaustasta hnúksins er 120 m djúp flöskulaga gíghvelfing. Gosrásir ganga niður til suðvesturs og 

ná samtals niður á um 200 m dýpi. Gíghvelfingin í Þríhnúkagíg er uppistandandi tæmt kvikuhólf 

eldstöðvar sem gaus fyrir 3-4 þúsundum árum og er hrikaleg náttúrusmíð. Myndunin er ein sú 

stærsta sinnar gerðar í heiminum. Innan á veggjum gígsins eru víða fíngerðar myndanir og 

hraunhúð sem haldist hefur ósködduð allt frá myndun hans. Gígtoppur Þríhnúkagígs er í um 550 m 

hæð yfir sjávarmál.  

Tilvist Þríhnúkagígs og gíghvelfingarinnar inni í honum hefur verið þekkt frá því snemma á síðustu 

öld, en talið er að Árni B. Stefánsson, augnlæknir og hellaskoðunarmaður, hafi fyrstur sigið í 

Þríhnúkagíg árið 1974. Frá þeim tíma hafa allmargir sigið í gíginn og leyndardómar hans smátt og 

smátt afhjúpast. Það var hins vegar fyrst um vorið 1991 sem gíghvelfingin og afhellar hennar voru 

rannsökuð til hlítar í tveggja daga rannsóknarleiðangri. Var gíghvelfingin þá mæld upp og fyrirbærið 

í heild sinni kortlagt í jarðfræðilegu samhengi. 

Þær fyrirætlanir sem hér eru kynntar fela í sér að opna gíghvelfingu Þríhnúkagígs til skoðunar fyrir 

almenning og ferðamenn. Framkvæmdin felst í gerð aðkomuvegar frá Bláfjöllum um 2,7 km leið að 

bílastæði (sjá kort 1). Hugmyndin er að nýta hæðarmismun í landi til að gera aðkomubyggingu sem 

að mestu verður neðanjarðar og bora frá henni jarðgöng inn í Þríhnúkagíg miðjan (myndir 1 og 2). 

Hugmyndin um opnun aðgengis í Þríhnúkagíg á sér nokkurn aðdraganda. Á vegum Þríhnúka ehf. 

sem stofnað var í janúar 2005 var unnin frumathugun á möguleikum þess að gera hellinn 

aðgengilegan almenningi m.t.t. öryggis, náttúruverndar og skipulagssjónarmiða (VSÓ Ráðgjöf, 

2009). Þar voru bornar saman tillögur varðandi aðkomu að gígnum og aðgengi að gíghvelfingunni 

sjálfri. Unnið var í samráði við m.a. Umhverfisstofnun, skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins, 

Bláfjallanefnd, Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, Kópavogsbæ, 

framkvæmdarstjórn vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins, Reykjavíkurborg ásamt fulltrúum 

ferðaþjónustufyrirtækja. Í tengslum við þessa vinnu var einnig aflað ýmissa grunngagna varðandi 

m.a. jarðfræði svæðisins, jarðtækni, vatnsvernd, gróðurfar, ferðaþjónustu og hönnun.  

Með uppbyggingu og rekstri ferðamannamóttöku í Þríhnúkum er almenningi gert mögulegt að 

kynnast undraveröld hellisins og fræðast um jarðfræði og staðhætti. Gestum er gert kleift að 

kynnast veröld hellisins sem er nánast tímalaus og lokuð fyrir umheiminum. Greið aðkomuleið beint 

inn í gamalt kvikuhólf er einstakur ferðamannastaður á svæðisvísu, landsvísu og jafnvel á 

heimsvísu. Opnun ferðamannastaðar í Þríhnúkum eykur framboð af afþreyingu og upplifun fyrir 

vaxandi hóp ferðamanna sem sækja Ísland heim og stuðlar þannig að dreifingu álags vegna 

ferðamennsku. 

Hugmynd framkvæmdaraðila að við Þríhnúka verði rekinn ferðamannastaður sem taki á móti 

sambærilegum fjölda gesta og Bláa lónið á Reykjanesskaga, þar sem árlega koma yfir 400 þúsund 

gestir. Aðkoma að fjölsóttum ferðamannastað krefst bílastæða og öruggra gönguleiða um svæðið 

og að útsýnisstöðum. Margar hugmyndir um starfsemi og rekstur hafa komið fram í tengslum við 

uppbyggingu aðkomuhúss s.s. ráðstefnuhald, veitinga- og hótelrekstur, norðurljósaskoðun og 

tenging við rekstur skíðasvæðisins í Bláfjöllum.  
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Mynd 1 Hugmyndir um aðgengi að Þríhnúkagíg sem kynntar voru í frumathugun og voru unnar af Studio 

Strik (VSÓ Ráðgjöf, 2009). 

 

Mynd 2 Hugmynd að staðsetningu jarðgangamunna í Þríhnúkagíg sem kynnt var í frumathugun (VSÓ 

Ráðgjöf, 2009). 
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Í tillögu að matsáætlun er lögð áhersla á að skoða áhrif vaxandi umferðar vegna 

ferðamannaumferðar að Þríhnúkagíg og einnig möguleg áhrif rekstrar ferðamannastaðar innan 

fjarsvæðis vatnsverndar. Einnig er gert ráð fyrir að fjalla sérstaklega um áhrif framkvæmda og 

reksturs á Þríhnúkagíg sjálfan, aðrar jarðmyndanir, landslag og útivist.  

Frekari upplýsingar um Þríhnúkagíg má nálgast á heimasíðu verkefnisins (Þríhnúkagígur 

heimasíða: www.vso.is). 

 

2 Tilgangur framkvæmdar  

Tilgangur fyrirhugaðra framkvæmda er að gera Þríhnúkagíg aðgengilegan almenningi og að opna 

ferðamannastað sem styður við ferðaþjónustu á Íslandi. Framkvæmdaraðili er Þríhnúkar ehf.  

 

3 Matsskylda 

Aðkomuvegur og þjónustumiðstöð eru tilkynningarskyldar framkvæmdir til Skipulagsstofnunar skv. 

lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Framkvæmdirnar eru tilgreindar í 2. viðauka 

laganna, sem er listi yfir framkvæmdir sem kunna að vera matsskyldar: 

- 10. tl. liður b: Allir nýir vegir utan þéttbýlis á verndarsvæðum og á svæðum sem eru á 

náttúruminjaskrá. 

- 12. tl. liður c: Þjónustumiðstöðvar fyrir ferðamenn fyrir utan þéttbýlis á verndarsvæðum á 

láglendi. 

Vegna sérstöðu verkefnisins og framkvæmdasvæðisins, sem einkennist af merkilegum 

jarðmyndunum, hraunum, hellum og gígum sem þarf að gæta að við hönnun, framkvæmd og 

rekstur, er mikilvægt að sátt skapist um framkvæmdina. Út frá því sjónarmiði er það mat 

framkvæmdaraðila að vinna eigi mat á umhverfisáhrifum m.a. til að byggja upp þann trúverðugleika 

sem nauðsynlegur er fyrir framvindu verkefnisins. 

 

4 Staðhættir, skipulag og landnotkun  

4.1 Lýsing á staðháttum 

Þríhnúkar standa upp á hálendisbrúninni ofan við Heiðmörk í Kóngslandi, um 20 km suðaustur af 

höfuðborgarsvæðinu í átt að Bláfjöllum. Eins og nafnið gefur til kynna er Þríhnúkar samnefni yfir 

þrjá hnúka sem staðsettir eru í hraunbreiðu rúmlega 3 kílómetra norðvestur af Skíðasvæði Bláfjalla 

(sjá kort 1).   

Þríhnúka ber við himin suðvestan við Kóngsfell og eru vel sýnilegir hvort sem horft er frá 

höfuðborgarsvæðinu til Bláfjalla eða frá Bláfjallasvæðinu til norðvesturs. Þríhnúkagígur er 

gíghvelfing í norðaustasta hnúki Þríhnúka. 

Þríhnúkar eru ekki í beinu vegasambandi og nauðsynlegt er að ganga um hraun síðustu 

kílómetrana að hnúkunum.  

Gróður á svæðinu einkennist einna helst af mosavöxnum hraunum og grýttum mosagrónum 

holtum. Í slökkum eru víða graslendistorfur og lyngmói sumstaðar. 

Þríhnúkar eru innan Bláfjallafólkvangs og tilheyra lögsögu Kópavogsbæjar (sjá kort 1).  
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4.2 Áhrifa- og rannsóknarsvæði 

Áhrifa- og rannsóknarsvæði vegna Þríhnúka eru tvö. Annarsvegar er það svæði sem gæti orðið fyrir 

áhrifum á framkvæmdatíma, vegna nýrra veglína og/eða vegna reksturs ferðamannastaðar við 

Þríhnúka. Svæðið nær í grófum dráttum frá Bláfjallavegi (417) í norðri og  til suðurs að Bláfjöllum og 

frá Bláfjallaleið (407) í austri að Þríhnúkum í vestri (sjá svæði A, Mynd 3). Hinsvegar er það stærra 

svæði sem gæti orðið fyrir áhrifum vegna aukinnar umferðar um Bláfjallaveg (417) verði 

Þríhnúkagígur opnaður ferðamönnum, svæði sem ber að skoða með sérstöku tilliti til vatnsverndar 

og umferðaröryggis. Umrætt svæði nær í grófum dráttum frá Suðurlandsvegi í norðri að Bláfjöllum í 

suðri og frá gatnamótum Suðurlandsvegar og  Bláfjallavegar í austri að Krísuvíkurvegi í vestri (sjá 

svæði B, Mynd 3). 

 

Mynd 3 Áhrifa- og framkvæmdasvæði. 

4.3 Samræmi við skipulagsáætlanir 

4.3.1 Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 

Í gildi er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024, sem staðfest var af umhverfisráðherra í 

desember 2002.  Þar er gert ráð fyrir að svæðið umhverfis Þríhnúka verði skilgreint sem opið svæði 

og fjarsvæði vatnsverndar. Sú meginregla gildir fyrir opin svæði að ekki skuli reisa frekari byggð á 

óbyggðum svæðum. Með því er reynt að sporna gegn óskipulagðri og tilviljunarkenndri þróun á 

svæðum þar sem lítið er um áberandi mannvirki önnur en þau sem þar eru augljóslega í notkun. 

Nánari útfærsla og skipulag á opnum og óbyggðum svæðum fer fram á aðalskipulagsstigi.   

4.3.2 Aðalskipulag Kópavogs 2000-2012 

Þríhnúkagígur og svæðið í kring er innan sveitarfélagsmarka Kópavogs. Í Aðalskipulagi Kópavogs 

2000-2012, sem staðfest var af umhverfisráðherra í apríl 2002, er landnotkun umhverfis gíginn 

skilgreind sem óbyggt svæði.  Svæðið tilheyrir fólkvangi og er auðkennt sem fjarsvæði m.t.t. 

vatnsverndar. Í greinargerð Aðalskipulags kemur fram að markmið bæjarins er að nýta sem best 

fjölbreytta útivistarmöguleika sem bæjarlandið býður upp á.  Á óbyggðum svæðum er ekki gert ráð 
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fyrir mannvirkjum eða framkvæmdum öðrum en þeim sem tengjast notkun þeirra, svo sem 

uppgræðslu, gróðursetningu, stígum og áningarstöðum (Kópavogsbær 2002, bls. 35).  

Framkvæmdir eru ekki í samræmi við gildandi Aðalskipulag Kópavogs þar sem möguleg 

uppbygging á mannvirkjum fellur ekki að skilgreiningu á óbyggðum svæðum.  Engu að síður eru 

framkvæmdir vegna Þríhnúkagígs í samræmi við markmið aðalskipulags um að nýta sem best 

fjölbreytta útivistamöguleika sem bæjarlandið býður uppá. Unnið er að undirbúningi á breytingum á 

Aðalskipulagi Kópavogs.  

4.3.3 Deiliskipulag 

Svæðið hefur ekki verið deiliskipulagt en samþykkt deiliskipulag liggur fyrir á skíðasvæðinu í 

Bláfjöllum frá árinu 2005.  

Unnið hefur verið að tillögu að breytingu á deiliskipulagi skíðasvæðisins í Bláfjöllum og var hún 

auglýst árið 2010. Hún gerir ráð fyrir aukinni uppbyggingu á skíðasvæðinu. Í umsögn 

Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis frá 31. maí 2010 kemur fram að nefndin telji 

að tillagan feli í sér aukið álag á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins og að rannsóknir vanti 

er sýnt geta fram á að öryggi vatnsverndar verði ekki ógnað. Breytingin á deiliskipulagi hefur ekki 

verið samþykkt í bæjarstjórn Kópavogsbæjar.  

4.3.4 Svæðisskipulag vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu 

Sérstakt svæðisskipulag, sem staðfest var af umhverfisráðherra í febrúar 1999 er í gildi fyrir 

vatnsverndarsvæði á höfuðborgarsvæðinu og nær til brunnsvæða, grannsvæða og fjarsvæða A og 

B.  Þríhnúkar eru innan fjarsvæðis A á skipulaginu. Nánar er fjallað um skipulagið og þær reglur 

sem gilda innan fjarsvæðis A í kafla 4.4.1 um vatnsvernd. 

4.4 Verndarsvæði og kvaðir um landnotkun 

4.4.1 Vatnsvernd 

Eins og fram kemur í kafla um skipulagsáætlanir eru Þríhnúkar á svæði sem skilgreint er sem 

fjarsvæði vatnsverndar á Aðalskipulagi Kópavogs 2000-2012 og fjarsvæði A í Svæðisskipulagi 

vatnsverndarsvæða á höfuðborgarsvæðinu (sjá kort 1). 

Fjarsvæði A er aðal ákomusvæði fyrir grunvatnsstrauma sem liggja að núverandi og framtíðar 

vatnsbólum höfuðborgarsvæðisins.  

„Þegar ákvörðun um vatnsvernd hefur verið fest í skipulag felur það í sér yfirlýsingu um að beina 

eigi frá slíkum svæðum allri starfsemi sem hugsanlega getur valdið verulegri röskun, eða sem getur 

á einn eða annan hátt rýrt þá ímynd sem nauðsynleg er fyrir vatnsvernd og hollustu neysluvatns.“ 

(Páll Stefánsson, 2004).  

Samkvæmt skipulagi og samþykkt um verndarsvæði vatnsbóla innan lögsagnarumdæma 

Mosfellsbæjar, Reykjavíkur, Seltjarnarneskaupstaðar, Kópavogs, Garðabæjar gilda m.a. eftirfarandi 

reglur á fjarsvæði A: 

 Afla skal leyfis heilbrigðisnefndar fyrir byggingu og notkun olíugeyma á svæðinu. 

 Á fjarsvæði A er óheimilt að nota olíu til húshitunar eða annarrar notkunar þegar rafmagn 

og/eða gas getur komið í staðinn. 

 Við allar framkvæmdir þar sem notaðar eru bifreiðar, vinnuvélar eða önnur tæki sem nota 

olíu af einhverju tagi, skal gætt fullkominna mengunarvarna. 

 Áður en vegir eru gerðir eða lagðir bundnu slitlagi skal afla samþykkis heilbrigðisnefnda 

fyrir framkvæmdinni og þeim efnum sem nota á í vegastæði og slitlag. 

 Á fjarsvæði A skal einungis nota steinsteypu eða malbik í bundið slitlag. 
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 Á fjarsvæði A er atvinnurekstur og starfsemi háð starfsleyfi heilbrigðisnefnda og skal leyfi 

fyrir slíkri starfsemi því aðeins veita að tryggt sé að grunnvatn mengist ekki.   

 Afla skal leyfis heilbrigðisnefnda fyrir náðhúsum, fráveitum og rotþróm. 

 Á fjarsvæði A er atvinnurekstur og starfsemi háð starfsleyfi heilbrigðisefnda og leyfi fyrir 

starfsemi aðeins veitt ef tryggt er að grunnvatn mengist ekki. 

4.4.2  Fólkvangur 

Þríhnúkar eru innan Bláfjallafólkvangs sem stofnaður var með friðlýsingu árið 1973 og ákvæði 

friðlýsingar endurskoðuð árið 1985. Aðilar að rekstri fólkvangsins eru: Kópavogsbær, 

Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Sveitarfélagið Garður, Grindavíkurbær, 

Reykjanesbær, Sandgerðisbær, Seltjarnarnesbær og Sveitarfélagið Ölfus. Forsendur friðlýsingar 

voru útivist og fjölbreyttar jarðmyndanir. 

Friðlýsing Bláfjallafólkvangs endurspeglar vilja sveitarfélaganna sem hlut eiga að máli að taka 

landsvæðið frá til útvistar og almenningsnota. Landeigendum og sveitarfélögum eru settar reglur 

um aðgengi, jarðrask og, mannvirkjagerð. Reglur fólkvangsins eru eftirfarandi: 

1. Fótgangandi fólki er heimil för um allt svæðið, og óheimilt er að reisa þar girðingar eða 

annars konar tálmanir, á þann veg að umferð fólks torveldist. 

2. Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask nema leyfi Umhverfisstofnunar komi til. 

3. Stefnt skal að því, að svæðið skuli skipulagt til skíðaiðkana eftir því sem efni þykja til, en 

hvers konar mannvirkjagerð er háð samþykki Umhverfisstofnunar. 

4. Stjórn fólksvangsins er heimilt að takmarka eða banna umferð vélknúinna farartækja innan 

marka fólkvangsins. 

4.4.3 Sérstök vernd samkvæmt náttúruverndarlögum 

Þríhnúkagígur og eldhraunin umhverfis hann njóta sérstakrar verndunar skv. 37. gr. laga nr. 

44/1999 um náttúruvernd. Samkvæmt þessari lagagrein skal forðast að raska eldvörpum, 

gervigígum og eldhraunum eins og kostur er.  

4.5 Eignarhald 

Bláfjallasvæðið og þar með Þríhnúkagígur er þjóðlenda og var eignarhaldið staðfest með dómi 

Hæstaréttar nr. 685/2009. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka 

eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998 þarf leyfi forsætisráðherra til að nýta vatns- og 

jarðhitaréttindi, námur og önnur jarðefni innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir um annað í lögum. 

Ráðherra er jafnframt heimilt að leyfa nauðsynleg afnot af landi til hagnýtingar á þessum réttindum. 

Samkvæmt 3. mgr. 3. gr. þarf leyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar til að nýta land og landsréttindi 

innan þjóðlendu að öðru leyti en greinir í 2. mgr. Sé nýting heimiluð til lengri tíma en eins árs þarf 

jafnframt samþykki forsætisráðherra. Rísi ágreiningur um veitingu leyfa samkvæmt þessari 

málsgrein sker forsætisráðherra úr honum.  

4.6 Leyfi sem framkvæmd er háð 

Framkvæmdir við Þríhnúkagíg eru háðar eftirfarandi leyfum: 

o Leyfi Umhverfisstofnunar fyrir framkvæmdum innan Bláfjallafólkvangs, sbr. auglýsingu nr. 

173/1985. 

o Leyfi Heilbrigðiseftirlits Kópavogs- og Hafnarfjarðarsvæðis fyrir framkvæmdum á fjarsvæði 

A verndarsvæða vatnsbóla á höfuðborgarsvæðinu skv. Heilbrigðissamþykkt nr. 636/1997. 
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o Framkvæmdaleyfi Kópavogsbæjar fyrir vegagerð og jarðgöngum skv. 13. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010. 

o Byggingarleyfi Kópavogsbæjar fyrir aðstöðurými, sýningarsal og útsýnissvölum skv. 9. gr. 

laga um mannvirki nr. 106/2010. 

o Fyrirhugaður rekstur við Þríhnúkagíg er starfsleyfisskyldur.  

o Samþykki forsætisráðherra skv 3. mgr. 3. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka 

eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998. 

 

5 Framkvæmdarlýsing  

Markmið með verkefninu eru eftirfarandi: 

o Að Þríhnúkagígur verði opinn á öllum árstímum og aðgengilegur öllum ferðamönnum og 

almenningi 

o Að sem minnst röskun verði á aðliggjandi landi og öll mannvirki falli sem best að náttúru 

svæðisins  

o Að heimsókn í Þríhnúkagíg verði einstæð náttúruupplifun  

Til að opna greiða og örugga aðkomuleið að Þríhnúkum er áformað að leggja aðkomuveg frá 

skíðasvæðinu í Bláfjöllum um 2,7 km í átt að Þríhnúkagíg (kort 1). Er þessari tillögu lýst sem kosti B 

í frumathugun (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Gert er ráð fyrir aðkomubyggingu og að frá henni liggi 

jarðgöng inn í gíghvelfinguna miðja (Mynd 1). Inni í gígnum verði komið fyrir útsýnissvölum í um 60 

metra hæð yfir gígbotninum (Mynd 2).  

Miðað er við að allar framkvæmdir og rekstur falli vel að umhverfinu og valdi sem minnstri röskun. 

Einnig verður lögð áhersla á það að umhverfið njóti vafans í mati á mögulegum áhrifum á 

umhverfið, sem felst í því að ef óvissa er til staðar verði þá verði áhrifin metin umhverfinu í hag.  

Framkvæmdaraðilar hafa auk þess mótað sér ákveðna sýn á verkefnið sem markar að einhverju 

leyti ramma vegna hönnunar. Meðal þess er að framkvæmdin breyti ekki útliti gígsins, að Þríhnúkar 

geti verið rannsókna- og fræðslusetur og að arkitektúr mannvirkja byggi á sérstöðu svæðisins.  

5.1 Helstu mannvirki og staðsetningar  

Fyrirhugaðar framkvæmdir um aðkomu að gígnum og innkomu í hann eru byggðar á frumathugun 

um aðgengi Þríhnúkagígs (VSÓ Ráðgjöf, 2009). Meginhlutar framkvæmda snúa að gerð 

aðkomuvegar, gerð aðkomubyggingar og móttöku, gerð jarðganga inn í gíginn og aðstöðu þar til 

skoðunar gígsins.  

5.1.1 Aðkomuvegur og bílastæði 

Byggja þarf veg til að greiða fyrir aðkomu að Þríhnúkagíg. Fyrirhugaður aðkomuvegur að 

Þríhnúkagíg liggur frá Bláfjallaleið nærri aðstöðunni við Bláfjallaskála eftir sléttum grágrýtishraunum 

að litlu dalverpi suðaustan Þríhnúkagígs alls um 2.700 m. Næst Bláfjöllum liggur vegurinn um 

Strompahraun þar sem eru fjölmargir hellar og skoðunarverðar jarðmyndanir á yfirborði. Á þessum 

kafla mun veglínan sneiða hjá hellum og hefur verið stillt upp tveimur valkostum, B1 og B2, fyrir 

legu vegarins (sjá kort 1). Gert er ráð fyrir að þessar veglínur geti breyst meðan á matsferlinu 

stendur. 

Gert er ráð fyrir að Þríhnúkagígur verði opinn og aðgengilegur á öllum árstímum. Vegurinn þarf því 

að vera þannig hannaður að honum megi halda færum með góðu móti allt árið. Á hinn bóginn þarf 

einnig að huga að því að vegurinn mun liggja um lítt raskað svæði og mikilvægt að hann falli vel að 

landi.  
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Við enda vegarins verður bílastæði. Gert er ráð fyrir að yfirborðsklæðning á bílastæði verði malbik 

og hraunsalli og að ekki verði notuð olíumöl á svæðinu. Bílastæði verður fellt að landinu eins og 

hægt er. 

Við hönnun bílastæðis þarf að taka mið af spá um fjölda ferðamanna og einnig hlutfallslegri 

skiptingu bíla í hópferðabíla og einkabíla.  

- Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir legu og kennistærðum aðkomuvegar með 

hliðsjón af umferðarspá og stærð og hönnun bílastæðis (sjá kafla 7.3). Skoðaðir verða 

tveir mismunandi valkostir veglína, B1 og B2, og gerður samanburður á þeim m.t.t. 

umhverfisáhrifa. Fjallað verður um valkosti við hönnun aðkomuvegar sem felast annars 

vegar í að hann verði talsvert uppbyggður eða að um verði að ræða lágbyggðan veg sem 

fellur vel að landi. Einnig verður fjallað um það verklag sem verður viðhaft við 

framkvæmdir í því augnamiði að raska landi sem minnst. Í frummatsskýrslu verður kort 

sem sýnir legu vegar. 

5.1.1.1 Aðkoma frá Bláfjallavegi 

Í frumathugun var til skoðunar aðkomuleið frá Bláfjallavegi upp s.k. Sporsstapa, nefnd leið A (VSÓ 

Ráðgjöf, 2009). Þessi leið var skoðuð með það fyrir augum að draga úr raski á hrauni. Eftir 

frumathugun var hins vegar fallið frá þessari leið, einkum vegna sjónrænna áhrifa en fyrirsjáanlegt 

þótti að vegurinn yrði mjög áberandi og kallaði á mikið rask í viðkvæmu landslagi.  

Önnur aðkomuleið frá Bláfjallavegi var einnig til skoðunar í frumathugun, leið D. Hún byggðist á 

stuttum aðkomuvegi frá Bláfjallavegi (417) og jarðgangamunna neðan hálendisbrúnarinnar og 

jarðgöngum inn á botn gígsins. Þessi valkostur þótti ekki koma nægilega vel til móts við sjónarmið 

um upplifun auk þess sem erfitt er að fullnægja kröfum um öryggi vegna hrunhættu á botni. 

Fjallað verður ítarlegar um þessa valkosti í frummatsskýrslu og einkum byggt á þeim gögnum sem 

liggja fyrir úr frumathugun (VSÓ Ráðgjöf, 2009).  

5.1.1.2 Aðrar hugmyndir 

Við frumathugun á aðgengi að Þríhnúkagíg komu fram ýmsar hugmyndir um aðkomu að svæðinu 

og innkomu í gíginn sem ekki voru skoðaðar frekar m.a. vegna tæknilegra og umhverfislegra 

ástæðna. Þar má nefna: 

o Í stað jarðganga verði aðgengi með lyftu um gígtopp 

o Aðkoma að svæðinu verði með svifbraut (kláf), neðan frá Bláfjallavegi 

o Aðkomubílastæði og aðstaða verði í Bláfjöllum og léttlest að jarðgangamunna, eða 

gengið að jarðgangamunna. 
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Mynd 4 Fyrirhuguð lega aðkomuvegar að Þríhnúkagíg, sýnd með rauðri línu, og valkostur að legu 

veglínu B1 sýnd með rauðri punktarlínu.  

5.1.2 Stígar 

Almennt er miðað við að aðgengi að Þríhnúkagíg sé fyrir alla. Frá bílastæði verða lagðir uppbyggðir 

og malbikaðir stígar færir hjólastólum. Auk þess er gert ráð fyrir öðrum gönguleiðum um svæðið 

m.a. í formi fræðslustíga, sem verður beint frá hraungjótum og gjám.  

- Í frummatsskýrslu verður lýst áformum um legu og tilgangi göngustíga sem 

framkvæmdaraðili gerir ráð fyrir sem hluta af framkvæmdinni. Þar verður einnig gerð grein 

fyrir rekstri þeirra m.t.t. aðgengis s.s. vegna snjóa.  

5.1.3 Aðkomubygging  

Við bílastæðið verður reist aðkomubygging. Gert er ráð fyrir að hún þurfi að vera 1.000-2.000 m
2
 að 

stærð. Aðkomubyggingin verður steinsteyptur skáli og að mestu leyti neðanjarðar (Mynd 5). Í 

aðkomubyggingu verður öll lágmarks þjónusta s.s. móttaka, salerni, veitingaaðstaða, sýningarsalur. 

Þeim möguleika er haldið opnum að unnt sé að stækka aðstöðu vegna fræðslu og veitinga. 

- Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir hönnun og umfangi aðkomubyggingar, 

þeirri þjónustu sem gert er ráð fyrir. 

5.1.4 Jarðgöng 

Frá aðkomubyggingu verða boruð og grafin jarðgöng að Þríhnúkagíg, alls um 340 m löng. Aðkoma 

í gegnum jarðgöng opnar möguleika á að koma inn í gíghvelfinguna miðja. Samkvæmt núverandi 

áformum er gert ráð fyrir að nýta hæðarmismun í landinu og hefja jarðgangagröft inn í hraunstafn 

sem er suðaustan gígsins um 300 metra frá hnúknum sjálfum. Með þessu opnast möguleikar á að 
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fella aðkomubyggingu inn í landslagið þannig að aðeins framhlið móttökubyggingarinnar verði 

sýnileg og auðvelt er að grafa gangamunna niður í grágrýtisgrunninn sem er frá jökultíma og er 

sæmilega heillegur og styrkur. Gert er ráð fyrir 

að jarðgangasnið sé 4x4 m og halli 

jarðganganna verði að hámarki 5%.  

- Í frummatsskýrslu verður gerð nánari 

grein fyrir hönnun og útfærslu jarðganga. 

5.1.5 Útsýnissvalir 

Jarðgöngin enda í gígnum og þar geta gestir virt 

gíginn fyrir sér að innanverðu. Á þessu stigi er 

reiknað með að allt að 100 manns geti verið á 

svölunum í einu. Við hönnun útsýnissvalanna 

verður unnið út frá þeirri forsendu að sem minnst 

rask verði á gígnum innanverðum. 

- Í frummatsskýrslu verður hönnun 

útsýnissvala lýst.  

5.1.6 Lagnir 

Leiða þarf heitt og kalt vatn að Þríhnúkum. 

Annars vegar þarf að leiða vatn að svæðinu 

vegna borframkvæmda en talsvert skolvatn þarf 

á meðan á borun stendur. Hins vegar þarf vatn 

vegna reksturs svæðisins. Kaldavatnsöflun fyrir 

skíðasvæðið í Bláfjöllum er úr borholu sem er 

skammt frá Bláfjallaleið. Holan gefur um 1,1 

sek/l og liggur vatnslögn að skíðaskálunum. 

Borholan hefur annað vatnsþörf fyrir 

skíðasvæðið. Óljóst er hvort vatnsveita í 

Bláfjöllum myndi anna þeirri þörf sem verður 

vegna framkvæmda eða reksturs við Þríhnúka.  

Vegna reksturs þarf fráveitu við Þríhnúka. Ekki er ljóst hver útfærsla hennar verður en mögulegt er 

að leiða allt frárennsli að rotþró þar sem úrgangi er haldið eftir í hólfum þróarinnar sem botnfalli og 

flotefnum, sem tæmd eru úr þrónni á 1-2 ára fresti eftir þörfum. Vökvinn rennur hins vegar jafnóðum 

gegnum þróna að siturlögnum þar sem hann sígur niður í jörð. Aðrar og dýrari lausnir felast í að allt 

frárennsli fari í safnþró sem tæmd verði reglulega, eða fullkominni lífrænni hreinsun frárennslisins 

áður en því er veitt að siturlögnum.  

Rekstur skíðasvæðis í Bláfjöllum hefur kallað á ýmsa uppbyggingu veitukerfa. Inn á svæðið liggur 

11 kV raflína í lofti. Norðan Bláfjallaleiðar fer línan í jörð og liggur jarðstrengur til mannvirkja á 

svæðinu. Deiliskipulag fyrir skíðasvæðið í Bláfjöllum gerir ráð fyrir að allar raflagnir verði lagðar í 

jarðstreng um svæðið.  

Gert er ráð fyrir að leggja rafmagn að Þríhnúkum frá Bláfjöllum u.b.b. 3 km meðfram væntanlegum 

aðkomuvegi en eftir er að kanna afkastagetu kerfisins og þörf við rekstur Þríhnúkagígs.  

- Í frummatsskýrslu verður nánar fjallað um lagnaleið fyrir rafmagn og vatn. Skoða þarf 

afkastagetu rafmagns- og vatnsveitukerfis við Bláfjöll og þörf við rekstur Þríhnúkagígs. 

Gerð verður grein fyrir því með hvaða hætti vatnsþörf og rafmagnsþörf vegna 

Mynd 5 Hugmynd um framhlið aðkomubyggingar  

(VSÓ Ráðgjöf, 2009. Teikning: Stúdio Strik). 
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framkvæmda og reksturs svæðisins verður uppfyllt og áhrifum þess. Einnig verður gerð 

grein fyrir fyrirkomulagi fráveitu. 

5.1.7 Efnistaka og förgun efnis 

Fyrirhugaðar framkvæmdir kalla annars vegar á efnistöku vegna t.d. byggingu vegar og hins vegar 

á förgun efnis vegna borunar jarðganga. Markmið framkvæmda er að samtvinna þetta tvennt eins 

og kostur er og nýta það efni sem fellur til við jarðgangagerð í framkvæmdir. Tafla 5.1 sýnir að 

áætluð efnisþörf í aðkomuveg og bílastæði er 56.000 m
3
. Gert er ráð fyrir að úr jarðgöngum og 

aðkomubyggingu geti fallið til a.m.k. 20.000 m
3
 af efni sem nýst getur í veg og bílastæði. Miðað við 

þessar forsendur þarf að flytja að efni sem nemur um 35.000 m
3
. Þessar efnisáætlanir geta breyst 

m.t.t. spáa um gestafjölda, stærðar aðkomubyggingar, hönnunar jarðganga og hönnunar vegar þ.e. 

hversu breiður hann verður og hversu mikið uppbyggður.  

Tafla 5.1 Áætlanir um efnisframboð og efnisþörf vegna framkvæmda. 

Framkvæmdaþáttur Efnisframboð og -þörf (m
3
) 

Efnisþörf: Aðkomuvegur (2.700 m) og bílastæði 56.000 

Efnisframboð: Efni úr jarðgöngum og aðkomubyggingu 21.000 

Efnisframboð: Aðflutt fyllingarefni 35.000 

 

- Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir efnisþörf vegna framkvæmda og hvar efnistaka 

getur farið fram. Að sama skapi verður gerð grein fyrir magni, nýtingu og losun efnis sem 

fellur til vegna jarðgangagerðar.  

5.2 Rekstur Þríhnúkagígs 

5.2.1 Ferðaþjónusta 

Tilgangur fyrirhugaðra framkvæmda eins og fram hefur komið er m.a. að styðja við rekstur 

ferðaþjónustu. Til að byrja með er gert ráð fyrir að um 200 þús. gestir heimsæki Þríhnúkagíg á ári 

en til framtíðar er miðað við að þeir verði allt að 500 þús. á ári. 

- Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um hvers konar ferðaþjónusta er helst líkleg til að 

nýta sér aðstöðu við Þríhnúkagíg. Einnig verður fjallað um þolmörk svæðisins m.t.t. náttúru 

og ferðamanna sjálfra. Einnig verður fjallað nánar um spár um fjölda gesta á svæðinu, 

annars vegar eftir árstímum og hins vegar hvenær áætla megi álagstoppa.  

5.2.2 Öryggi ferðamanna 

Vegna aðstæðna í og við Þríhnúkagíg er afar mikilvægt að öryggi ferðamanna sé tryggt.  

Þríhnúkar eru á afar virku svæði út frá jarðfræðilegu sjónarmiði. Fyrir liggur skýrsla Kristjáns 

Sæmundssonar jarðfræðings ÍSOR fyrir Þríhnúka ehf. (2006) sem fjallar sérstaklega um hættu á 

eldvirkni og brotahreyfingum. Þar kemur fram að eldvirkni á Reykjanesskaga komi í lotum sem 

ganga yfir eldstöðvakerfin á um 300 ára tímabili. Þar á milli er hlé á gosum en skjálftavirkni á 

plötuskilum. Gjár og misgengi koma ekki fram á yngstu hraununum í Þríhnúkareininni. Þar hafa 

brotahreyfingar að því tagi ekki átt sér stað í meira en 3000 ár. Hins vegar eru opnar gjár og 

misgengi í Þríhnúkahrauni, á sprungurein sem liggur frá Brennisteinsfjöllum yfir Kristjánsdalahorn 

og hraunin norðan við Þríhnúka og Sporsstapann. Fjarlægðin milli jaðarsins á henni og 

Þríhnúkagígs er um 1 km. 

Kristján (2006) segir að einnig sé vitað um skjálfta yfir 6 á Richter að stærð árið 1929 með upphaf á 

sprungurein sem stefnir um það bil 2 km vestan við Þríhnúkagíg og líklega sé stórgrýtisurðin í botni 
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gígsins tilkomin vegna hruns í gegnum tíðina úr veggjum. Þó kunni að vera að hún sé tilkomin strax 

eftir tæmingu kvikuhólfsins sem ekki féll saman þegar gosi lauk. Nokkur önnur atriði þarf að skoða 

m.t.t. öryggis í og við gíginn: 

o Styrkja þarf jarðgöngin með sprautusteypu þar sem berggæði eru léleg. Við gangamunna 

þarf að styrkja göngin og bergið umhverfis.  

o Gera þarf ráð fyrir flóttaleiðum og uppfylla ströngustu öryggiskröfur. 

o Gígurinn verði einungis opinn undir eftirliti. 

o Huga þarf sérstaklega að loftræstingu og brunavörnum. 

o Gígopið verður varið. 

 

- Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um með hvaða hætti öryggi ferðamanna verður 

tryggt gagnvart grjóthruni úr veggjum gígsins, nauðsynlegum styrkingum á  

jarðgöngunum, útfærslu flóttaleiða, loftræstingu, vörn við gígop og áhrifum þessara 

aðgerða.  

 

6 Aðrir kostir  

6.1 0-kostur 

Umferð útivistarfólks við Þríhnúkagíg hefur aukist og er líklegt að sú þróun haldi áfram. Álag á 

svæðið gæti því aukist með tilheyrandi álagsummerkjum á umhverfinu þó svo ekki komi til 

framkvæmda við opnun gígsins.   

- Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir 0-kosti og verður hann eini valkosturinn til 

umfjöllunar og samanburðar við tillögu um opnun gígsins. 

6.2 Framkvæmdatími og áfangaskipting  

Áætlað er að framkvæmdir hefjist árið 2013.  

 

7 Mat á umhverfisáhrifum 

Eins og greint er frá í kafla 3 kunna fyrirhugaðar framkvæmdir að vera matsskyldar skv 2. viðauka  

laga um mat á umhverfisáhrifum. Framkvæmdaraðili telur mikilvægt að vinna mat á 

umhverfisáhrifum m.a. til að byggja upp þann trúverðugleika sem nauðsynlegur er fyrir framvindu 

verkefnisins og sleppa því málsmeðferð skv. 2. viðauka. Fyrir liggur samþykki Skipulagsstofnunar 

dags. 26. apríl 2011 um að litið verði á framkvæmdina sem matsskylda. 

7.1 Áherslur í mati á umhverfisáhrifum 

Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á umhverfið á framkvæmdatíma geta falist í beinu raski á landi. Að 

sama skapi geta framkvæmdirnar haft áhrif á landslag og ásýnd svæðis sem er fólkvangur. Á 

rekstrartíma getur framkvæmdin haft áhrif á umferðaröryggi og aukið hættu á mengun grunnvatns. 

Einnig getur umferð á svæðinu haft áhrif á útivist.  

Mat verður lagt á áhrif framkvæmda á eftirfarandi umhverfisþætti: grunnvatn, umferðaröryggi, 

jarðmyndanir, landslag, gróður, fugla, fornminjar og útivist.  
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7.2 Grunnvatn 

Þríhnúkagígur er staðsettur á fjarsvæði vatnsverndar (Mynd 6). Aðkomuleiðir um Bláfjallaveg (417) 

og Bláfjallaleið (407) liggja um grannsvæði vatnsverndar. Þríhnúkar eru á jaðri svæðis á 

Reykjanesskaga sem að staðaldri er afrennslislaust á yfirborði. Mestöll úrkoma berst til sjávar með 

grunnvatnsstraumum.  

Fyrir liggur skýrsla unnin af Árna Hjartarsyni hjá ÍSOR, „Þríhnúkahellir - vatnafar“ frá árinu 2007 þar 

sem eru greind helstu atriði varðandi strauma grunnvatns í nágrenni Þríhnúkagígs. Þar kemur fram 

að Þríhnúkagígur er á vatnasviði Kaldár og fjögur vatnsvinnslusvæði eru á vatnasviðinu; 

Vatnsendakrikar í Heiðmörk, nýtt vatnsvinnslusvæði Kópavogs, vatnsból Hafnarfjarðar í 

Kaldárbotnum og vatnsból álversins í Straumsvík. Þríhnúkar eru í efsta hluta s.k. Kaldárstraums en 

vatnsból Reykjavíkur og nágrannabyggða eru að mestu í Kaldárstraumi og Elliðavatnsstraumi.  

Árni áætlar að grunnvatnsborð sé um 140-150 m undir botni Þríhnúkagígs. Hann telur óljóst hvort 

grunnvatn undir Þríhnúkum berst til vatnsbólasvæða í Heiðmörk og Kaldárbotnum eða sveigir hjá 

þeim. Með útreikningum megi áætla að ef grunnvatn berst skemmstu leið frá Þríhnúkum að næsta 

vatnsvinnslusvæði þá taki það ferðalag 23 ár.  

Árni greinir mögulega mengunarhættu vegna framkvæmda og reksturs við Þríhnúkahelli í þrennt:  

1. Hætta sem er samfara gangagerðinni sjálfri þ.e. við boranir og sprengingar í göngunum 

og útkeyrslu efnis.  

2. Mengunarhætta sem stafar af umferð ferðamanna að og frá svæðinu. Hættan af 

ofangreindum þáttum felst fyrst og fremst í olíumengun.  

3. Mengunarhætta sem stafar af rekstri ferðamannaaðstöðunnar sjálfrar t.d. vegna salernis- 

og hreinlætisaðstöðu. 

Í skýrslu sinni bendir Árni á að fyrirhuguð gangagerð við Þríhnúkahelli mun öll fara fram langt yfir 

grunnvatnsborði og að hugsanleg mengunarefni þurfi að síga niður í gegnum 250-300 m þykkan 

jarðlagastafla áður en þau ná grunnvatnsborði. Síðan sé nokkurra kílómetra leið að brunnsvæðum. 

Kæli- og skolvatn fyrir borkrónur þarf annað hvort að flytja á staðinn með tankbílum eða bora eftir 

því. Það sama er að segja um vatn til neyslu og hreinlætis við fyrirhugaða ferðamannaaðstöðu. 

Vatn sem rynni frá borvélum muni fá mikla síun og hreinsun áður en það nær grunnvatnsborði. Í 

grunnvatnsstraumnum heldur síunin áfram. Mengunarhætta fyrir grunnvatn af þessum sökum er 

hverfandi.  

Varðandi gerla- og efnamengun frá salernis- og hreinlætisaðstöðu fullyrðir Árni að gerlar þoli ekki 

svo langa dvöl neðanjarðar sem hér um ræðir. Sápa og önnur hreinlætisefni brotna tiltölulega hratt 

niður. Mengunarhætta virðist ekki steðja að vatnsbólasvæðum af þessum sökum. Þó verði að gæta 

þess að jafnvel þótt hættan sé hverfandi getur ímynd svæðisins spillst ef vitnast um kæruleysi eða 

losarabrag á frárennsli. 

Hættuna af olíumengun segir Árni að liggi fyrst og fremst í olíu sem af einhverjum sökum fer úr 

eldsneytisgeymum ökutækja og vinnuvéla, en einnig frá glussa af vökvakerfum og hugsanlega af 

olíugeymi fyrir rafstöð á svæðinu. Ljóst er að það þarf verulega olíumengun til þess að hún nái niður 

að grunnvatnsborði. Hætta vegna olíumengunar í vatnsbólum í Vatnsendakrikum vegna starfsemi 

við Þríhnúka virðist því vera mjög lítil. 

Páll Stefánsson (2004) gerir grein fyrir rannsóknum á mengunarhættu vegna umferðaróhappa. Þar 

fjallar hann m.a. um rannsókn Thorsteinsson og Roosberg (2002) þar sem þeir líktu eftir olíuslysi 

m.a. á Bláfjallavegi. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að þynning væri það mikil að vatnsból neðar í 

landinu væru ekki í hættu þó mengunar gætti mjög nærri brunnsvæði í Vatnsendakrika. Páll bendir 

á að ekki hafi verið gerðir útreikningar varðandi hættu á olíumengun vegna slyss sunnar á 

Bláfjallavegi en ástæða væri til að gera slíka útreikninga. Hann vitnar einnig til orða Freysteins 
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Sigurðssonar jarðfræðings, af ráðstefnu 2003, að jarðsprungur væru ráðandi þættir varðandi 

rennslisstefnur og rennslishraða grunnvatns. Þær væru varla allar þekktar á þessu svæði.  

Á fundi með starfsmönnum Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis bentu þeir á 

óvissu um rennslisstefnu og -hraða strauma á svæði sem liggur norðvestan Þríhnúka. Þar eru ekki 

borholur til að gera raunverulegar mælingar á rennslishraða og –stefnu. Þetta getur orsakað nokkra 

óvissu varðandi mat á og spá um áhrif vegna mögulegra mengunarslysa á Bláfjallavegi.  

Markmið framkvæmdaraðila er að vatnsvernd njóti vafans hvað snertir möguleg áhrif. 

- Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá mengunarhættu sem stafar af aukinni umferð að 

Þríhnúkagíg, snjóruðningi af vegum og bílastæðum, framkvæmdum og fráveitu og til 

hvaða aðgerða þarf að grípa til að koma í veg fyrir mengun grunnvatns vegna þessa. 

Fjallað verður um magn fráveituvatns, kosti í förgun og áhrifum förgunar. Unnið verður 

hættumat fyrir mengun vegna umferðar út frá umferðarspá og slysamati fyrir Bláfjallaveg 

og Bláfjallaleið (sjá kafla 7.3). Einnig verður fjallað um óvissu um rennslishraða og –stefnu 

grunnvatns. Fjallað verður um vöktun grunnvatns og viðbragðsáætlanir vegna mögulegra 

mengunarslysa. 

7.3 Umferðaröryggi 

Aukning verður í umferð vegna þeirra framkvæmda sem hér eru kynntar og má reikna með að sú 

aukning verði bæði á Bláfjallavegi (417) og Bláfjallaleið (407) (sjá kort 1). Aukin umferð eykur líkur á 

slysum og þar með hættu á mengun grunnvatns (kafli 7.2). Eins getur aukin umferð haft í för með 

sér áhrif á útivist. Því þarf að horfa til umferðar á öllum Bláfjallaveginum frá Suðurlandsvegi 

(Hringvegi) að Krýsuvíkurvegi (42), sem og umferð á Bláfjallaleið (Mynd 6).  

- Í frummatsskýrslu verður kynnt umferðarspá sem tekur mið af tölum um áætlaðan fjölda 

ferðamanna. Unnin verður spá um dreifingu umferðar um Bláfjallaveg og Bláfjallaleið. 

Einnig verður tekið mið af samspili við skíðasvæðið í Bláfjöllum og hugsanlega 

gegnumstreymisumferð. Lagt verður mat á umferðaröryggi á aðkomuleiðum að 

Þríhnúkagíg miðað við tiltekinn fjölda gesta á ári. Gerð verður heildstæð umferðarspá 

sem tekur til aðsóknar að skíðasvæði og Þríhnúkum, annarrar útivistar og afþreyingar og 

gegnumstreymisumferðar. Gert er ráð fyrir að vegir á svæðinu verði rýndir og 

áhættugreindir þannig að mögulegir óhappa- og slysastaðir verði kortlagðir: 

• Slysakort og slysaskráningar verða yfirfarin.  

• Vegferlar, beygjur, útvíkkanir og aðrir vegtæknilegir þættir 

• Axlir, vegrið og annar frágangur á vegkrónu 

• Vegfláar – halli, sléttleiki og frágangur 

• Jaðarsvæði vegar – ræsi og landfræðilegar hættur 

Út frá þeim upplýsingum verður fjallað um með hvaða verklagi og mótvægisaðgerðum 

unnt verði að minnka neikvæð áhrif á umferðaröryggi og þar með hættu á 

grunnvatnsmengun vegna umferðarslysa, þar með að gera endurbætur á núverandi 

vegum. Einnig verður fjallað um veður og færð með hliðsjón af upplýsingum úr 

veðurathugunum í Bláfjöllum og á Sandskeiði og þjónustustig á aðkomuleiðum. 
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Mynd 6 Helstu aðkomuleiðir að Þríhnúkum og afmörkun vatnsverndarsvæða. 

7.4 Jarðmyndanir 

Þríhnúkar eru hluti af hinu svokallaða Brennisteinsfjallakerfi sem nær frá Krýsuvíkurbjargi og 

Eldborg undir Geitahlíð norður fyrir Bláfjöll. Berggrunnur kringum Þríhnúka er móberg, grágrýti og 

hraun. Þríhnúkagígur er á gosrein með nokkrum samsíða gígaröðum sem ná yfir um 500 m breitt 

belti. Gígurinn og eldhraunin umhverfis hann njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 

um náttúruvernd. Samkvæmt þessari lagagrein skal forðast að raska eldvörpum, gervigígum og 

eldhraunum eins og kostur er. Fyrirhuguð veglína liggur að hluta til um s.k. Strompahraun en þar 

eru hellar sem þarf að gæta sérstaklega að verði ekki raskað. Búið er að mæla upp hella á þessu 

svæði og eru núverandi tillögur að veglínum valdar m.t.t. þess. Áhrif af fyrirhugaðri framkvæmd geta 

einkum falist í beinu raski vegna vegalagningar, bílastæða, lagna og aðkomubygginga við 

Þríhnúkagíg.  

- Í frummatsskýrslu verður lagt mat á rask á hrauninu og fjallað um með hvaða verklagi og 

mótvægisaðgerðum rask verður lágmarkað eins og kostur er eftir því sem við á. Einnig 

verður gerð grein fyrir því hvernig lágmarka á neikvæð áhrif á hella t.d. með legu veglínu 

aðkomuvegar og hvernig staðið verður að framkvæmdum í og við gíginn sjálfan.  

7.4.1 Þríhnúkagígur 

Verkefnið að gera gíghvelfingu Þríhnúkagígs aðgengilega almenningi en um leið að vernda gíginn 

og umhverfi hans er þversagnakennt í sjálfu sér. Eftir því sem vitneskja almennings um tilvist 

Þríhnúkagígs hefur aukist hefur umferð um svæðið verið vaxandi. Hlíðar hans eru þaktar 

viðkvæmum hraunslettum, gróðri og gjalli og því viðkvæmar fyrir átroðningi. Viðfangsefnið að 

vernda ytri hluta hans er því viðvarandi.  

Í formála greinargerðar um frumathugun á aðgengi að Þríhnúkagíg segir Árni B. Stefánsson (VSÓ 

Ráðgjöf, 2009: bls 3): 

„Hugmyndin um aðgengi í Þríhnúkagíg er sprottin úr jarðvegi verndar og varðveislu og sett 

fram af þörf á að deila með öðrum. Hún er sprottin af þeirri hugsun, sem kviknaði í tilefni 



 
 
 
 
TILLAGA AÐ MATSÁÆTLUN ÞRÍHNÚKAGÍGUR, AÐGENGI FERÐAMANNA 

 

18 | VSÓ RÁÐGJÖF 

friðlýsingar og formlegrar lokunar Árnahellis, að ekki sé nóg að loka og læsa. Að, ef takast 

á að ná sátt um aðgengistakmarkanir og lokanir viðkvæmra hella, beri okkur skylda til að 

gera aðra hella aðgengilega almenningi. Aðeins í helli fær maður skynjað það einstæða 

umhverfi sem þeir búa yfir. Það að hugmyndin er sett fram til verndar gígnum, er í sjálfu 

sér þversögn. Hófstillt nálgun þýðir hinsvegar að gígurinn líður ekki fyrir og upplifun hvers 

og eins magnast. Aðeins í auðmýkt og virðingu fáum við notið til fulls þess sérkennilega 

umhverfis sem margur hellirinn hefur að bjóða.“ 

Það má færa rök fyrir því að svo ná megi því markmiði að auka virðingu fyrir hellum þá þurfi að 

auka almennan skilning og þekkingu á þessu einstæða umhverfi. Engin leið er árangursríkari í því 

en að upplifa það sjálfur. Það er hins vegar ólíklegt að allir séu á einu máli um það hvort 

réttlætanlegt sé að raska svo merkilegu náttúrufyrirbrigði sem Þríhnúkagígur er á þeim forsendum 

sem hér er farið af stað með. 

Áhrif á gíginn vegna fyrirhugaðra framkvæmda geta falist í beinum áhrifum á myndanir inni í 

gígnum sjálfum vegna rasks. Einnig getur opnunin sem slík haft áhrif á dulúðina sem fylgir gígnum.  

Skoða þarf vel hvort framkvæmdir hafa áhrif á loftslag inni í gígnum s.s. á raka og hvort hætta er á 

breytingum á litbrigðum inni í gígnum af þessum sökum.  

Einnig þarf að svara spurningum sem snúa að því hvort opnun gígsins geti undið upp á sig með 

fjölþættri notkun gígsins, sem ekki var farið af stað með. 

- Í frummatsskýrslu verður leitast við að varpa ljósi á þau áhrif sem gígurinn sjálfur verður 

fyrir vegna þeirra framkvæmda og reksturs sem fyrirhugaðar eru. Einnig verður gerð grein 

fyrir þeim sjónarmiðum sem fram koma í matsferlinu og snúa að gígnum sjálfum sem 

náttúrufyrirbæri og verndargildi þess.  

7.5 Útivist 

Bláfjallasvæði er vinsælt útivistarsvæði. Frá árinu 1973 hefur verið rekinn fólkvangur í Bláfjöllum 

(sbr. kafli 4.4.2). Skíðasvæðið í Bláfjöllum er stærsta skíðasvæði landsins, þar eru á annan tug 

skíðalyfta á þremur svæðum.  

Rekstraraðilar skíðasvæðisins hafa í vaxandi mæli horft til möguleika sem gætu opnað svæðið fyrir 

fjölbreyttari ferðamennsku. Nokkrar vinsælar þjóðleiðir liggja í nágrenni svæðisins. Vinsæl 

gönguleið er upp Grindarskörð milli Kristjánsdalahorns og Kerlingarhnúks um gömlu 

Selvogsgötuna. Reiðleið er milli fjalls og Bláfjallavegar meðfram Kristjánsdalahorni og að 

Sporsstapa. 

Á svæðinu er því fjölþætt útivist, s.s. skíði, gönguskíði, fjallahjólamennska og hellaskoðun.  

- Í frummatsskýrslu verður fjallað um með hvaða hætti mismunandi útivistarhópar sem eru 

á svæðinu gætu orðið fyrir áhrifum af framkvæmdum og rekstri við Þríhnúkagíg. Lagt 

verður mat á þessi áhrif m.a. með tilliti til árstíma.  

7.6 Fornleifar 

Fornleifar hafa ekki verið skráðar á framkvæmdavæðinu. Það er því nauðsynlegt að fá 

fornleifafræðing til að skrá vegstæði aðkomuvegarins, bílastæðið og önnur svæði, ef þau eru 

einhver, þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar.  

- Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir skráningu fornleifa og áhrifum fyrirhugaðra 

framkvæmda á þær.  Þá verður gerð grein fyrir mótvægisaðgerðum sem fyrirhugað er að 

grípa til vegna fornleifa sem kann að stafa hætta af framkvæmdunum.  Staðsetning 

fornleifa verður sýnd á korti eða loftmynd ásamt fyrirhuguðum framkvæmdum. 
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7.7 Gróður 

Gróður á framkvæmdasvæðinu einkennist af mosavöxnum hraunum og grýttum mosagrónum 

holtum skv. gróðurfarsúttekt Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ) sem unnin var 2008 (Guðmundur 

Guðjónsson og Kristbjörn Egilsson, 2008). Í slökkum eru víða graslendistorfur og lyngmói kemur 

fyrir. Gróðurfar við Þríhnúkagíg er í heild svipað og á svæðum í næsta nágrenni. Í skýrslu NÍ er 

vakin athygli á að gróður við Þríhnúkagíg er viðkvæmur og hefur sérstaklega lítið slitþol gagnvart 

umferð gangandi manna. Þetta á einkum við í hlíðum gígsins þar sem gróðurskæni vex á lausu 

gjalli sem skríður auðveldlega undir fæti. Einnig er bent á klófífupolla austarlega á 

framkvæmdasvæðinu sem eru sérstakir vegna þess hversu lítið votlendi er á svæðinu.  

Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda geta falist í beinu raski á gróðri með vegalagningu og stígagerð. 

Ekki er um neinar tegundir eða vistgerðir að ræða á svæðinu sem njóta sérstakrar verndar.  

Við framkvæmdir verður þess gætt að halda raski í lágmarki og að sneiða hjá klófífupollum þeim 

sem nefndir eru í skýrslu NÍ.  

- Í frummatsskýrslu verður lagt mat á umfang rasks á gróðri og fjallað um það verklag sem 

notað verður til að minnka rask á gróðri. 

7.8 Fuglar 

Ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um fuglalíf á framkvæmdasvæðinu. Ef horft er til rannsókna á 

nálægum svæðum s.s. við Gráuhnúka og Meitla þá er fuglalíf þar fremur fábreytt og algengir 

mófuglar ríkjandi (Guðmundur Guðjónsson o.fl., 2009). Þéttleiki þar er þó í hærra lagi miðað við 

hraunasvæði. Þar voru heiðlóa og þúfutittlingur algengastir fugla en stendepill einnig óvenju 

algengur.  

Telja má ólíklegt að framkvæmdir eða rekstur vegna framkvæmda og reksturs við Þríhnúkagíg hafi 

veruleg áhrif á fugla. Áhrif geta falist í beinu raski á búsvæðum fugla og truflun vegna umferðar bíla 

og ferðamanna um svæðið.  

Gert er ráð fyrir að telja fugla á svæðinu og greina tegundir, einkum með það fyrir augum að ganga 

úr skugga um að ekki sé um sjaldgæfar tegundir að ræða.  

- Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir fuglalífi á framkvæmdasvæðinu og lagt mat á 

áhrif sem fuglar gætu orðið fyrir vegna framkvæmda og reksturs á svæðinu. 

7.9 Landslag og ásýnd  

Nánasta umhverfi Þríhnúka er lítt raskað, einkum til suðurs og vesturs.  Í norðri er Bláfjallavegur 

(417) og síðan Suðurlandsvegur en til austurs er skíðasvæðið í Bláfjöllum. Í náttúruverndarlögum er 

ósnortið víðerni skilgreint sem landsvæði sem er a.m.k. 25 km
2
 að stærð eða þannig að hægt sé að 

njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða umferð vélknúinna farartækja á 

jörðu, er í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum, svo sem 

raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og þjóðvegum, og þar sem ekki gætir beinna ummerkja 

mannsins og náttúran fær að þróast án álags af mannlegum umsvifum. Framkvæmdir við Þríhnúka 

munu ekki hafa áhrif á ósnortið víðerni skv. framangreindri skilgreiningu þar sem ummerkja 

mannsins gætir þar allt í kring. Í u.þ.b 3 km fjarlægð frá Þríhnúkum í suðurátt, er skíðasvæðið í 

Bláfjöllum með tilheyrandi mannvirkjum. Í norður og vestur liggur Bláfjallavegur (417) um svæðið og 

í austri liggur Bláfjallaleið (407).  Á Mynd 7 má sjá svæði innan 5 km fjarlægð frá fyrirhuguðum 

framkvæmdum við Þríhnúka og hvernig svæðið fellur innan þess svæðis sem er í 5 km fjarlægð frá 

núverandi mannvirkjum. 
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Mynd 7 Svæði innan 5 km frá fyrirhuguðum framkvæmdum við Þríhnúka afmarkað með rauðu. Svæði 

innan 5 km frá núverandi mannvirkjum afmarkað með grænni línu. 

Fyrirhugaðar framkvæmdir munu óhjákvæmilega hafa áhrif á landslag og ásýnd svæðisins í 

nágrenni við Þríhnúka og Bláfjöll. Aðstæður og staðsetning vegar, aðkomubyggingar og bílastæða 

er með þeim hætti að líklega er unnt að draga mjög úr sýnileika nýrra mannvirkja.   

- Í frummatsskýrslu verður lýst áhrifum framkvæmda á landslag og ásýnd. Leitast verður 

við að sýna ásýnd svæðisins fyrir og eftir framkvæmdir frá Bláfjöllum og frá Kóngsfelli 

með því að setja væntanleg mannvirki inn á ljósmyndir af framkvæmdasvæðinu. Lögð 

verður áhersla á að sýna útsýni frá Bláfjöllum að vetri.  

  



 
 
 
 
ÞRÍHNÚKAGÍGUR, AÐGENGI FERÐAMANNA TILLAGA AÐ MATSÁÆTLUN 

 

VSÓ RÁÐGJÖF | 21 

8 Mat á umfangi áhrifa 

Í umfjöllun framkvæmdaraðila um umfang og vægi áhrifa í frummatsskýrslu verða notuð hugtökin 

óveruleg, talsverð og veruleg áhrif í samræmi við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar. Þar sem það 

á við verður gerð grein fyrir jákvæðum og neikvæðum áhrifum á einstaka umhverfisþætti. Tilgangur 

þessarar flokkunar er fyrst og fremst að samræma umfjöllun á milli kafla og auðvelda mat á 

heildaráhrifum í lok matsskýrslu. Til viðmiðunar eru hugtökin lauslega skilgreind í töflu 8.1.  

Tafla 8.1. Skýringar á hugtökum sem notuð eru til að meta áhrif framkvæmda á hvern umhverfisþátt.  

Einkunn Skýring 

Óveruleg neikvæð 

áhrif 

Áhrif breyta ekki eða lítið einkennum umhverfisþáttar. 

Áhrifin eru staðbundin og/eða ná til lítils fjölda fólks. 

Áhrifin rýra ekki verndargildi umhverfisþáttar 

Áhrif framkvæmda eru í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, stefnumörkun 
stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin eru tímabundin og að öllu eða nokkru leyti afturkræf. 

Talsverð neikvæð 

áhrif 

Breyting á einkennum umhverfisþáttar 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar 

Áhrif framkvæmda kunna að vera í ósamræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf 

Veruleg neikvæð  

áhrif 

Veruleg breyting á einkennum umhverfisþáttar 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-,  lands- eða heimsvísu og/eða ná til mikils fjölda fólks. 

Áhrif framkvæmda eru ekki í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, stefnumörkun 
stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin rýra verndargildi umhverfisþáttar verulega 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf 

Óveruleg jákvæð 

áhrif 

Jákvæð áhrif á einkenni umhverfisþáttar eru lítil eða engin. 

Áhrifin eru staðbundin og/eða ná til lítils fjölda fólks. 

Áhrifin auka ekki verndargildi umhverfisþáttar. 

Áhrif framkvæmda eru í samræmi við viðmið í lögum, reglugerðum, stefnumörkun 
stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin eru tímabundin og að öllu eða nokkru leyti afturkræf. 

Talsverð jákvæð 

áhrif 

Jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar 

Áhrifin eru svæðisbundin og/eða ná til nokkurs fjölda fólks. 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar 

Áhrif framkvæmda samræmast eða ganga lengra en viðmið í lögum, reglugerðum, 
stefnumörkun stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. 
náttúruverndarlaga nr. 44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin geta verið til langs tíma og að nokkru óafturkræf 

Veruleg jákvæð 

áhrif 

Veruleg jákvæð breyting á einkennum umhverfisþáttar 

Áhrifin eru marktæk á svæðis-,  lands- eða heimsvísu og/eða ná til mikils fjölda fólks. 

Áhrif framkvæmda ganga lengra en viðmið í lögum, reglugerðum, stefnumörkun 
stjórnvalda og alþjóðasamningum (s.s. um hljóðvist, 37. gr. náttúruverndarlaga nr. 
44/1999 o.s.frv.). 

Áhrifin auka verndargildi umhverfisþáttar verulega 

Áhrifin eru til langs tíma og óafturkræf 
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9 Gögn og rannsóknir, mat á rannsóknaþörf 

Að frumkvæði Þríhnúka ehf. var ýmissa grunngagna aflað vegna frumathugunar og liggur því 

talsvert fyrir af gögnum (tafla 2).  

Tafla 9.1 Yfirlit rannsókna, greinargerða, athugana og hönnunar sem unnar voru fyrir Þríhnúka ehf. 

Sérfræðiskýrslur  Höfundar Viðföng  

Jarðfræði Kristján Sæmundsson, jarðfræðingur hjá 

ÍSOR 

Þríhnúkagígur Jarðfræðirannsóknir og 

tillögur vegna gangagerðar 

Þríhnúkagígur Helstu niðurstöður 

kjarnaborana  

Jarðtækni Jón Smári Úlfarsson, jarðverkfræðingur 

hjá VSÓ Ráðgjöf 

Jarðgöng 

Vatnsvernd Árni Hjartarson, jarðfræðingur hjá ÍSOR  Þríhnúkahellir- vatnafar 

Gróðurfar Guðjón Guðmundsson og Kristbjörn 

Egilsson 

Gróðurfar við Þríhnúka 

Ferðaþjónusta Ingibjörg Guðrún Guðjónsdóttir, 

ferðamálafræðingur 

Þríhnúkasetur- Ferðamanastaður 

Verkfræði og 

burðarþol 

Einar K. Stefánsson, umhverfis- og 

byggingarverkfræðingur hjá VSÓ 

Ráðgjöf 

 

Hönnun Hulda Aðalsteinsdóttir og Sigríður 

Ólafsdóttir hjá Stúdíó Strik, 

arkitektastofu 

Tillögur um hönnun aðkomurýmis, móttöku, 

sýningarsalar og útsýnissvala. 

 

Þær rannsóknir sem ráðast þarf í til að geta svarað spurningum sem snúa að mati á 

umhverfisáhrifum vegna aðgengis að Þríhúnagíg snúa einkum að grunnvatni og umferð.  

Tafla 9.2 Yfirlit yfir fyrirhugaðar rannsóknir sem ráðast þarf í vegna mats á umhverfisáhrifum. 

Umhverfisþættir Sérfræðingar/stofnun Rannsóknir 

Umferðaröryggi VSÓ Ráðgjöf / Vegagerðin Umferðarspá og mat á umferðaröryggi 

Grunnvatn ÍSOR Mengunarhætta með hliðsjón af umferðarspá og 

slysamati, skilgreining óvissu  

Fornleifar Fornleifavernd ríkisins Skráning og staðsetning fornleifa á framkvæmdasvæði og 

mat á hættu á raski 

Fuglar Náttúrustofa Reykjaness Fuglategundir á svæðinu skráðar, sjaldgæfar tegundir, 

mat á áhrifum framkvæmdar og reksturs á fugla 

 

10 Samráð og kynning 

Í matsvinnunni hefur verið lögð áhersla á að fá fram sjónarmið sem flestra snemma í ferlinu svo 

taka megi tillit til þeirra við matsvinnuna, hönnun mannvirkja og framkvæmdir. Haft verður samráð 

við viðeigandi hagsmunaaðila og stofnanir. Helstu samráðsaðilar eru: 

o Kópavogsbær 

o Framkvæmdastjórn Vatnsverndarsvæðis höfuðborgarsvæðisins 

o Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis  
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o Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

o Umhverfisstofnun 

o Ferðamálastofa 

o Vegagerðin 

o Bláfjallanefnd 

o Forsætisráðuneytið 

o Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

Gert er ráð fyrir að boða ofangreinda aðila á kynningar- og samráðsfundi, annars vegar við gerð 

tillögu að matsáætlun og hins vegar við gerð frummatsskýrslu. Jafnframt verður leitað til þessara 

aðila eftir því sem þurfa þykir og þeir upplýstir um framgang verksins með minnisblöðum og 

fundargerðum.  

Gert er ráð fyrir að halda opna kynningu þegar frummatsskýrsla er auglýst.  

Leitað verður til fleiri fag- og hagsmunaaðila s.s. á sviði ferðamennsku, útivistar og náttúruverndar, 

bæði eftir sjónarmiðum og faglegum ráðleggingum.  

Fundað var með Heilbrigðiseftirliti Kópavogs- og Hafnarfjarðarsvæðis, Skipulagsstofnun og 

Umhverfisstofnun og haldin kynning fyrir umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogsbæjar. Þar komu 

fram margvíslegar ábendingar varðandi innihald matsáætlunar og áherslur í matsvinnu.  

10.1 Ábendingar og athugasemdir á kynningartíma draga að tillögu að matsáætlun 

Drög að tillögu að matsáætlun voru auglýst 6. júní 2011 og gefinn tveggja vikna frestur til ábendinga 

og athugasemda. Ábendingar og athugasemdir bárust frá fimm aðilum. Hér á eftir eru tíundaðar 

helstu ábendingar sem bárust og viðbrögð framkvæmdaraðila við þeim. 

10.1.1 Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis 

Heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis tók drög að tillögu að matsáætlun til 

umfjöllunar á fundi þann 20. júní 2011. Þar var eftirfarandi bókað: 

„Það er mat nefndarinnar að hagsmunir íbúa höfuðborgarsvæðisins vegna neysluvatns fái ítarlega 

umfjöllun í matsskýrslunni og matsáætlunin taki mið af því.“  

Viðbrögð framkvæmdaraðila: 

Lýst er nokkuð ítarlega í kafla 7.2. með hvaða hætti framkvæmdaraðili hyggst nálgast mat á áhrifum 

fyrirhugaðra framkvæmda á grunnvatn.  

10.1.2 Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 

Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) var send með bréfi dags. 8. júní 2011. Þar var m.a. 

bent á eftirfarandi: 

 Uppfæra afmörkun brunnsvæðis í Vatnsendakrika 

 Bæta við texta um fyrirkomulag sorphirðu á svæðinu 

 Að markmið verkefnisins ætti að vera að gera samgöngur á og að svæðinu vistvænar og 

öruggar til að tryggja sjálfbærni svæðisins þrátt fyrir að umferð fólks aukist á svæðinu og 

einnig að tryggja öryggi neysluvatns og styrkja vatnsvernd á svæðinu í sátt við aukið 

útivistargildi þess. 

 Gera grein fyrir mengunarvörnum á bílastæði. 
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 Ekki vænlegt að gera ráð fyrir aðkomu að svæðinu um Bláfjöll. HER vill sjá frekari 

útfærslur á vistvænum ferðamöguleikum þannig að ferðamönnum yrði beint að 

bílastæðum utan vatnsverndarsvæðis. 

 Að á framkvæmdatíma geti orðið áhrif á umferðaröryggi og vatnsvernd. 

 Tilgreina þarf HER sem umsagnaraðila.  

Viðbrögð framkvæmdaraðila: 

Miðað er við að allar framkvæmdir og rekstur falli vel að umhverfinu og valdi sem minnstri röskun. 

Einnig verður lögð áhersla á það að umhverfið njóti vafans í mati á mögulegum áhrifum á 

umhverfið, sem felst í því að ef óvissa er til staðar verði þá verði áhrifin metin umhverfinu í hag. 

Þetta gildir ekki síst um vatnsvernd. Umsagnaraðilar eru ekki tilgreindir í drögum að tillögu að 

matsáætlun en þar eru tilgreindir helstu samráðsaðilar og hefur Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur verið 

bætt við þann lista. 

Með hliðsjón af umsögn HER þess efnis að ferðamönnum verði beint að bílastæðum utan 

vatnsverndarsvæðis verður að benda á það að vandfundinn er sá staður utan vatnsverndarsvæðis 

sem kæmi til greina fyrir bílastæði ef það á að þjóna ferðamannastað við Þríhnúka.  

10.1.3 Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs 

Athugasemdir bárust frá Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs með bréfi dags. 24. júní 2011. 

 Áhersla á nauðsyn þess að skipuleggja allan Bláfjallafólkvang í heild sinni. 

 Mikilvægi grunnrannsókna á svæðinu áður en nokkrar framkvæmdir fara fram. 

 Áhersla á að þolmörk svæðisins ákvarði fjölda gesta eða hversu auðvelt aðgengi skuli 

vera, einkum vegna umfangs bílastæðis og móttöku fyrir allt að 400 þús. gesti á ári. 

 Skoða samnýtingu bílastæða, húsnæðis og landssvæðis með Skíðasvæðinu í Bláfjöllum. 

 Hönnun aðkomuhúss verði umhverfisvæn, sem og starfsemi, og að orkunotkun og 

hráefnaþörf verði með minnsta móti og endurnýting sem mest. 

 Rík áhersla á að engar framkvæmdir eða starfsemi verði á svæðinu sem geta ógnað 

vatnsvernd og vatnsbólum. 

 Allar rannsóknir og framkvæmdir á svæðinu verði háðar stöðugu eftirliti. 

 Lágmarka umferð vélknúinna ökutækja og annars sem getur rýrt gildi svæðisins sem 

útivistarsvæðis. 

Viðbrögð framkvæmdaraðila: 

Þær áherslur sem koma fram í athugasemd eru í samræmi við nálgun matsvinnu. 

10.1.4 Orkuveita Reykjavíkur 

Ábendingar bárust frá Orkuveitu Reykjavíkur (OR) með bréfi dags. 24. júní 2011.  

 Staðsetning Þríhnúka er þannig að umrædd framkvæmd og rekstur ferðaþjónustu á þessu 

svæði felur í sér óásættanlega hættu á mengun grunnvatns og neysluvatns alls 

höfuðborgarsvæðisins. 

 Hættan er einkum fólgin í notkun, meðhöndlun og flutningi á eldsneyti og olíum en einnig 

af framkvæmdunum sjálfum svo sem borunum, sprengingum og byggingarframkvæmdum.  

 Framkvæmdasvæðið sjálft er á fjarsvæði A þar sem kveðið er á um að atvinnustarfsemi sé 

aðeins leyfð ef tryggt er að grunnvatn mengist ekki. Vandséð er hvernig framkvæmdaraðili 

hyggist uppfylla þetta skilyrði.  

 Flutningar á eldsneyti og olíum þurfa að fara um Bláfjallaveg úr norðri en hann liggur bæði 

á fjarsvæði A og grannsvæði. Vegurinn er á köflum þannig að ef ökutæki fer út af honum 
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er stórhætta á tjóni með tilheyrandi hættu á mengun. Ekki er ljóst hvort framkvæmdaraðili 

hyggist beita sér fyrir að öryggi vegarins verði bætt.  

 Af rekstri eins og lýst er í matsáætlun er ákveðið mengunarálag. Skólpmagn gæti 

samsvarað því sem vænta má frá íbúabyggð eins og þeirri sem er í Vík í Mýrdal. 

 Færa má rök fyrir því að ferðaþjónustuaðilar muni nota Bláfjallaveg allan, frá 

Krísuvíkurvegi að Suðurlandsvegi en hann liggur að stórum hluta um grannsvæði. Aukin 

umferð mun valda auknu mengunarálagi en því til viðbótar er aukin mengunarhætta vegna 

hugsanlegra slysa. 

 Velji framkvæmdaraðili að halda verkefninu áfram er mikilvægt að brugðist verði við 

áhyggjum OR í mati á umhverfisáhrifum. Jafnframt óskar fyrirtækið eftir að vera í hópi 

umsagnaraðila í matsferlinu. 

Viðbrögð framkvæmdaraðila: 

Lýst er nokkuð ítarlega í kafla 7.2. í drögum að tillögu að matsáætlun með hvaða hætti 

framkvæmdaraðili hyggst vinna mat á áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á grunnvatn. Markmið 

framkvæmdaraðila er að skilgreina hættu á grunnvatnsmengun samfara framkvæmdum og rekstri 

og þær mótvægisaðgerðir sem myndu lágmarka hættu á slíkri mengun. Hluti af því er að skilgreina 

hættu á mengun vegna umferðar, eftir Bláfjallavegi og Bláfjallaleið, með hvaða aðgerðum megi 

minnka neikvæð áhrif á umferðaröryggi og þar með hættu á grunnvatnsmengun vegna 

umferðarslysa. Hluti af slíkum aðgerðum getur verið að gera endurbætur á núverandi vegum. Þetta 

gildir einnig um framkvæmdatíma og rekstrarþætti eins og skólp. 

Byggt á þessari nálgun verður hægt að segja með meiri vissu hvort að möguleg áhrif séu 

ásættanleg og hvort unnt sé að grípa til sértækra aðgerða til að draga úr eða koma í veg fyrir áhrif á 

grunnvatn. Mikilvægur þáttur matsvinnunnar er að fá fram álit umsagnaraðila og hagsmunaaðila á 

niðurstöðu matsvinnu og þær aðgerðir sem lagt er til að ráðast í. Leitað verður umsagnar Orkuveitu 

Reykjavíkur í matsvinnunni. 

Í skýrslu um frumathugun vegna aðgengis að Þríhnúkagíg er fjallað um þann kost að samnýta 

aðstöðu skíðasvæðisins í Bláfjöllum. Á framkvæmdatíma er óhjákvæmilegt annað en að byggja veg 

að framkvæmdasvæðinu frá Bláfjöllum. Skíðasvæðið í Bláfjöllum er staðsett innan fjarsvæðis A 

eins og Þríhnúkar. Það er því óvíst að uppbygging aðstöðu þar hefði minni hættu í för með sér 

gagnvart grunnvatnsmengun en þau áform sem hér hafa verið kynnt. Bæta þyrfti fráveitu í 

Bláfjöllum, stækka bílastæði og byggja frekari aðstöðu þar til móttöku ferðamanna. Eftir sem áður 

þyrfti að vera til staðar t.d. salernisaðstaða við Þríhnúka.  

10.1.5 Jón Viðar Sigurðsson, jarðfræðingur 

Athugasemdir sendar með bréfi dags. 17. júní 2011.  

 Þríhnúkagígur einstakt náttúrufyrirbæri á heimsvísu. Upplifunin af að skoða hann er afar 

sérstök.  

 Fyrirhuguð framkvæmd er umfangsmikil og dýr og vekur furðu að tekist hafi að telja 

fjölmörgum trú um að hugmyndin sé jákvæð og eðlileg.  

 Þríhnúkagíg ber að vernda og gengur sú hugmynd sem kynnt er í drögum að tillögu að 

matsáætlun þvert á þá skyldu. Framkvæmdin gengur út á óafturkræf skemmdarverk á 

hellinum og mun vekja upp mikla mótspyrnu hjá þeim sem áhuga hafa á hellum og 

hellarannsóknum.  

 Miklir möguleikar eru á að miðla upplýsingum um og kynna þá undraveröld sem 

Þríhnúkagígur er t.d. með kvikmyndum og bókum. 

 Alfarið á móti þeirri hugmynd sem kynnt er í drögunum, sem stangast á við almenna 

skynsemi, náttúruvernd og umgengni við hella.   
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Viðbrögð framkvæmdaraðila: 

Mikilvægt er að fá fram sjónarmið sem snúa að mikilvægi Þríhnúkagígs sem náttúrufyrirbæris í 

umfjöllun um framkvæmdina og verður fjallað sérstaklega um áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á 

Þríhnúkagíg og verndargildi hans í frummatsskýrslu. 

 

11 Matsferli og tímaáætlun 

Gert er ráð fyrir að ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun liggi fyrir í september 

2011 (Tafla 11.1). Samhliða gerð matsáætlunar verður hafin vinna við frummatsskýrslu og hluta 

þeirra rannsókna sem ráðast þarf í. Þegar niðurstöður rannsókna liggja fyrir verður unnt að leggja 

mat á og spá fyrir um áhrif og er gert ráð fyrir að frummatsskýrsla verði auglýst í nóvember og að 

athugasemda- og umsagnarferli frummatsskýrslu verði lokið síðari hluta nóvembermánaðar. 

Reiknað er með að álit Skipulagsstofnunar liggi fyrir í byrjun árs 2012.  

Tafla 11.1 Matsferli og tímaáætlun. 
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