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Borgarráð

       

Laugardalsvöllur - viðræður um framtíð vallarins

Lagt er til að borgarráð samþykki að fallast á að hefja formlegar viðræður Reykjavíkurborgar, 
ríkisins og KSÍ um framtíð Laugardalsvallar, á grundvelli erindis KSÍ frá 10. mars 2016, þar 
sem óskað var eftir viðræðum um „hugsanleg kaup sambandsins á Laugardalsvelli og hefja 
samtal um uppbyggingu innan núverandi byggingarreits vallarins án fjárhagslegrar aðkomu 
borgarinnar.“ Með viðræðunum er stefnt að sameiginlegri viljayfirlýsingu þessara aðila um 
aðkomu ríkisins að fjármögnun þjóðarleikvanga í knattspyrnu og frjálsum íþróttum en með 
fyrirvörum um samþykki á nauðsynlegum breytingum á skipulagi í Laugardal og að KSÍ 
takist að fjármagna verkefnið. 

Greinargerð:
KSÍ sendi Reykjavíkurborg erindi 10. mars 2016 þar sem óskað var eftir viðræðum um 
„hugsanleg kaup sambandsins á Laugardalsvelli og hefja samtal um uppbyggingu innan 
núverandi byggingarreits vallarins án fjárhagslegrar aðkomu borgarinnar.“ 

Með erindisbréfi sem lagt var fram í borgarráði þann 18. apríl sl. skipaði borgarstjóri 
vinnuhóp um framtíð Laugardalsvallar. Meðfylgjandi er skýrsla starfshópsins. Ein megin 
niðurstaða starfshópsins er sú að nauðsynlegt sé að gera breytingar á rekstri Laugardalsvallar 
og af þeim ástæðum sé nauðsynlegt að skoða áfram mál vallarins. Í niðurstöðum hópsins 
segir:

„Til að fullkanna hugmyndir KSÍ er skynsamlegt að bera saman mismunandi kosti. Ef vandað 
er til alls undirbúnings geta breytingarnar á Laugardalsvelli mögulega bæði leitt til mun betri 
fjölnota íþróttaleikvangs með góðan rekstrargrundvöll og einnig betri aðstöðu fyrir 
frjálsíþróttaiðkun og keppni.

Megin forsenda fyrir því að hægt sé að taka endanlegar ákvarðanir um útfærslu ráðast í 
deiliskipulagi og því er nauðsynlegt að setja slíkt lögformlegt ferli af stað sem fyrst. 

Þar að auki er upplagt að gera samhliða athuganir og úrbætur á umferðarskipulagi og rekstri 
Laugardalsins sem leiði til betra heildar skipulags í dalnum. 

Starfshópurinn vill þó benda á að vandlega þarf að skoða hvort að yfirbyggt opnanlegt þak á 
mannvirkið geti borið sig samanborið við aðrar ódýrari útfærslur á breytingum.“

Næstu skref samkvæmt skýrslu starfshópsins eru:    



1. Lagt er til að þegar verði teknar upp formlegar þríhliða viðræður ríkisins, 
Reykjavíkurborgar og KSÍ á þeim forsendum sem upprunalegt erindi ber með sér. 
Stefnt verði að því að skrifa undir viljayfirlýsingu með fyrirvörum um samþykki á 
breytingum á deiliskipulagi og að fjármögnun verkefnisins náist. Í viljayfirlýsingunni 
verði sett fram lýsing á hlutverki aðila í frekari skoðun verkefnisins og fjármögnun 
þess, m.a. hvernig leysa eigi úr framtíðaraðstöðu vegna frjálsra íþrótta. Borgarstjóri 
leggi fram tillögu um slíkar viðræður í borgarráði samhliða því að skýrsla hópsins er 
lögð fram og kynnt. Það er mat starfshópsins að næstu skref ráðist síðan af niðurstöðu 
viðræðna við ríkið. 

2. Endurskoðuð verði verk- og tímaáætlun vegna verkefnisins þar sem í fyrstu verði 
gengið út frá hugmyndum KSÍ um fjölnota völl og þær hugmyndir bornar saman við 
aðrar ódýrari. Í skýrslu Borgarbrags eru helstu verkefni sem þarf að skoða greind og 
má styðjast við þá greiningu í byrjun.

3. Ef að niðurstöður viðræðna við ríkið leiða til þess að það sé tilbúið að koma að 
verkefninu og frekari greining leiðir til raunhæfra útfærslna sem falla að skipulagssýn 
borgarinnar fyrir Laugardalinn, verði sett af stað vinna við breytingu deiliskipulags 
Laugardalsvallar og jafnframt breytingar á aðalskipulagi sem nýtt deiliskipulag gæti 
kallað á. Í samstarfi KSÍ og skipulagsyfirvalda verði sem fyrsta skref unnin 
deiliskipulagslýsing sem lögð verði fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Í þeirri vinnu 
verði einnig unnið með FRÍ að mögulegri nýrri staðsetningu frjálsíþróttavallar. Fyrir 
liggja tvær hugmyndir um staðsetningu nýs frjálsíþróttavallar sem skoða þarf nánar. 
Annars vegar austan við frjálsíþróttahöllina og hins vegar á Valbjarnarvelli.

Starfshópurinn leggur ennfremur til að KSÍ leiði vinnu við frekari hagkvæmniathugun og 
fjárhagslega skoðun verkefnisins í samráði við ríki og Reykjavíkurborg. Mikilvægar 
forsendur inn í þá vinnu koma úr niðurstöðum viðræðna við ríkið og frekari greiningum á 
valkostum sem einnig munu liggja til grundvallar endurskoðunar á deiliskipulaginu, en lagt er 
til að unnið verði að viljayfirlýsingu milli Reykjavíkurborgar og KSÍ um mögulegt kaupverð 
Laugardalsvallar og meðferð mögulegs byggingarréttar. Jafnframt leggur starfshópurinn til að 
fleiri en ein útfærsla á breytingum vallarins verði skoðaðar og kostir og gallar hverrar 
útfærslu bornir saman. 

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Bréf formanns KSÍ dags. 10. mars 2016.
Erindisbréf starfshóps um framtíð Laugardalsvallar dags. 18. apríl 2016.
Skýrsla starfshóps um framtíð Laugardalsvallar dags. 9. september 2016.



 

 
 

 
Borgarráð Reykjavíkur 
 

Ráðhúsi Reykjavíkur 
101 Reykjavík 

Reykjavík, 20. febrúar 2015. 
 

Endurbætur á Laugardalsvelli 
 
Á síðastliðnu kjörtímabili skilaði starfshópur borgarstjóra um framtíð frjálsíþróttaaðstöðu í 
Reykjavík, uppbyggingu Laugardalsvallar og aðstöðumál til íþrótta í Laugardal skýrslu, þar 
sem lagt var til m. a. að aðskilnaður yrði gerður á milli frjálsra íþrótta og knattspyrnu á 
Laugardalsvelli með flutningi frjálsra íþrótta á nýjan stað. 
 
Hópinn skipuðu:  Ómar Einarsson, fulltrúi ÍTR 

Hrólfur Jónsson, fulltrúi SEA 
Geir Þorsteinsson, fulltrúi KSÍ 
Jónas Egilsson, fulltrúi FRÍ 
Ingvar Sverrisson, fulltrúi ÍBR 

 
Knattspyrnusamband Evrópu hefur nú ákveðið að gera miklar breytingar á keppnis-
fyrirkomulagi A landsliða karla, m. a. með því að nýrri keppni, Þjóðadeildinni (UEFA Nations 
League) verður komið á laggirnar haustið 2018. Þetta leiðir til þess að A landslið karla mun 
leika í keppni á heimavelli í nóvember á hverju ári frá 2018. Þetta er mikil breyting þar sem 
það er mjög krefjandi að bjóða upp á grasvöll í góðu ástandi fyrir keppni á efstu stigum 
knattspyrnunnar í byrjun vetrar á Íslandi. Brýnt er að bregðast við þessum breytingum og 
koma fyrir hita- og vökvunarkerfi í vellinum. Vegna skipulags leikja yrðu framkvæmdir að 
hefjast að hausti þegar ártalið er oddatala – helst strax að loknu keppnistímabilinu 2015. KSÍ 
hefur fengið vilyrði fyrir styrk til framkvæmdanna frá Knattspyrnusambandi Evrópu. 
 
Það er brýnt að eigandi vallarins, Reykjavíkurborg, taki ákvörðun um framtíð 
Laugardalsvallar sem fyrst, sér í lagi hvað varðar hlaupabrautirnar. Framtíð knattspyrnu á 
vellinum og frekar þróun hans sem knattspyrnuleikvangs er að öllu leyti háð ákvörðun 
Reykjavíkurborgar um að fjarlægja hlaupabrautirnar en það er eindregin ósk 
knattspyrnuhreyfingarinnar að það verði gert. 
 
Meðfylgjandi er greinargerð sem við höfum látið Peter W Jessen hjá Verkís vinna um 
endurnýjun grasvallar og lagningu hita- og vökvunarkerfis. 
 
Við óskum eftir viðræðum um málið. 

 
 
Virðingarfyllst, 

 
Geir Þorsteinsson, 
formaður KSÍ. 
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Inngangur 

Starfshópur um framtíð Laugardalsvallar var skipaður með erindisbréfi borgarstjóra 18. apríl 
2016 í kjölfar bréfs KSÍ dagsett 10. mars 2016.  

Hópinn skipa: Björn Axelsson - Skipulagsfulltrúi 
Björn Ingi Edvardsson – Umhverfis- og skipulagssvið 
Hrólfur Jónsson – Skrifstofu eigna og atvinnuþróunar 
Kristbjörg Stephensen – Borgarlögmaður 
Ómar Einarsson – Íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkur 

Starfsmaður hópsins var Jón Valgeir Björnsson Skrifstofu eigna og atvinnuþróunar. Að auki 
var Heiðar Ingi Svansson formaður hverfisráðs Laugardals með seturétt á fundum hópsins. 

Líkt og fram kemur í erindi KSÍ eru forsendurnar eftirfarandi: 

KSÍ hefur áhuga á að ganga til viðræðna við Reykjavíkurborg um hugsanleg kaup 
sambandsins á Laugardalsvelli og hefja samtal um uppbyggingu innan núverandi 
byggingareits vallarins án fjárhagslegrar aðkomu borgarinnar. Til þess að svo megi verða þarf 
að hefja samstarf og samningaviðræður en KSÍ vill ganga til þeirra viðræðna með eftirtöldum 
fyrirvörum: 

i. Að niðurstöður ítarlegrar hagkvæmniathugunar leiði í ljós að verkefnið verði 
sjálfbært. 

ii. Að samþykki skipulagsyfirvalda fáist fyrir uppbyggingu á reitnum.  

iii. Að KSÍ tryggi sér viðunandi fjármögnun vegna verkefnisins. 

Hópurinn hefur haldið þrjá fundi, aflað gagna og reynt að draga fram sem mestar upplýsingar 
í eftirfarandi skýrslu í þeim tilgangi að borgarráð/borgarstjórn geti betur áttað sig á hvaða 
næstu skref megi taka til að koma málinu áfram. Um er að ræða stórt og flókið verkefni sem 
margir hagsmunaaðilar tengjast. Í samræmi við erindisbréfið hefur formaður hverfisráðs 
Laugardals setið fundina og upplýst hverfisráðið um að þessi vinna sé í gangi en ekki tekið 
það formlega fyrir í hverfisráðinu. Leitað hefur verið álits sérfræðinga bæði með formlegum 
og óformlegum hætti. Formaður hópsins hitti rekstraraðila TELE 2 og Friend‘s leikvanganna í 
Stokkhólmi og skoðaði þau mannvirki í tengslum við ráðstefnu sem hann var á í Stokkhólmi 
auk þess að skoða aðliggjandi samgöngumannvirki og umferðarlausnir í tengslum við 
leikvangana. 

Aðdragandi málsins 

Nokkur aðdragandi er að bréfi KSÍ um nýjan fjölnota þjóðarleikvang í Laugardal dagsett 10. 
mars 2016. Áður höfðu KSÍ og FRÍ komist sameiginlega að þeirri niðurstöðu að til framtíðar 
skyldi stefnt að því að frjálsar íþróttir myndu víkja af Laugardalsvelli á nýjan þjóðarleikvang í 
frjálsum íþróttum. Við það að hlaupabrautin færi myndi skapast rými til að auka 
áhorfendafjölda á knattspyrnuleikjum auk þess sem hægt væri að lækka völlinn nokkuð. Þá lá 
einnig fyrir að vegna breytts fyrirkomulags Evrópukeppna þyrfti völlurinn að vera leikhæfur 
bæði fyrr á árinu og seinna á árinu en nú er. Til þess að það væri unnt þyrfti að koma fyrir 
hitalögnum í völlinn og einhvers konar yfirbreiðslubúnaði. Nauðsynlegt er vegna hins nýja 
mótafyrirkomulags að geta leikið á vellinum í mars og nóvember. Nýtt fyrirkomulag 
landskeppnanna hefst árið 2018.  
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Í tengslum við þessar óskir var sett af stað athugun á staðsetningu nýs frjálsíþróttavallar, en 
ákvörðun um framtíðar staðsetningu landsleikja og alþjóðlegra keppna í frjálsum íþróttum 
tengjast framtíðaráformum Laugardalsvallar. Þrjár lausnir hafa verið skoðaðar varðandi 
frjálsíþróttavöll: 

i. Að koma honum fyrir á Valbjarnarvelli.  

ii. Staðsetja hann á æfingavelli Þróttar austan við Laugardalshöllina/Frjálsíþróttahöllina.  

iii. Einnig var sá möguleiki ræddur hvort rétt væri að stækka frjálsíþróttavöll í Mjódd sem 
er í byggingu fyrir ÍR.  

Síðan gerist það að stefnubreyting verður hjá forystu FRÍ. Eftir aðalfund sambandsins 2015 
skrifaði ný stjórn bréf til Reykjavíkurborgar þar sem tilkynnt var að frjálsíþróttasambandið 
óskaði eindregið eftir því að vera áfram með landsleiki, alþjóðlegar- og innlendar keppnir í 
frjálsum íþróttum á Laugardalsvelli. Þetta setti öll áform um breytingar á vellinum í annan 
farveg. Viðbrögð Reykjavíkurborgar voru þau að funda með báðum aðilum og setja málið 
jafnframt í bið og beina þeim tilmælum til sérsambandanna tveggja að ná með einhverjum 
hætti sameiginlegri niðurstöðu. En forsendur allra breytinga á vellinum á þessum tíma og 
endurbætur miðuðust við það að hlaupabrautin ásamt frjálsíþróttaaðstöðunni færi annað.  

Á ársþingi Frjálsíþróttasambands Íslands í maí sl. var síðan samþykkt svohljóðandi ályktun: 

„60. frjálsíþróttaþing haldið í Reykjavík 30. apríl og 1. maí 2016 skorar á 
Reykjavíkurborg að hvika hvergi frá þeirri grunnkröfu hreyfingarinnar að ávallt sé 
fullbúinn alþjóðlegur frjálsíþróttavöllur í Laugardalnum í Reykjavík sem uppfyllir 
alþjóðlegar kröfur sem staðfestar eru af Frjálsíþróttasambandi Íslands“. 

FRÍ virðist því opna á aðra möguleika um frjálsíþróttavöll í Laugardalnum en eingöngu á  
Laugardalsvelli.  

Núverandi staða Laugardalsvallar 

Það má segja að núverandi staða Laugardalsvallar sé þannig að notendur eru ekki ánægðir 
með völlinn né heldur eigandi hans. Reykjavíkurborg þarf að styrkja reksturinn um tugi 
milljóna (64 m.kr. vegna rekstrar og 228 m.kr. vegna innri leigu) á hverju ári og er völlurinn í 
núverandi ástandi tiltölulega lítið notaður. KSÍ telur völlinn ekki henta af mörgum ástæðum 
m.a. fari ekki saman að vera með aðstöðu bæði fyrir knattspyrnu og frjálsar íþróttir á 
vellinum. Of fá áhorfendasæti séu til staðar, það vanti upphitun eins og áður segir og eins er 
ljóst að nauðsynlega þarf að ráðast í endurbætur á búningsklefum vallarins sem eru orðnir 
illa farnir og of litlir. Áætlaður fjárfestingakostnaður á endurnýjun búningsklefa er um 60 
m.kr.  Þar að auki er ýmislegt fleira sem þarfnast gagngerra endurbóta á og við völlinn. FRÍ er 
ekki ánægt með völlinn eins og hann er núna. Segja má að tartanið á hlaupabrautinni sé 
ónýtt, of fáar brautir eru á vellinum og fleira mætti nefna hvað varðar aðstöðuleysi FRÍ. 

Skylmingaaðstaða er góð í Baldurshaga og mikilvægt er að hún haldist þar áfram.  

Það er því ein helsta niðurstaða starfshópsins að núverandi útfærsla Laugardalsvallar sé ekki 
ásættanleg og endurskoðunar sé þörf. Taka þarf ákvörðun um hvaða breytingar sé rétt að 
gera á vellinum.  
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Nýjar hugmyndir KSÍ  

Frá fyrra bréfi KSÍ dagsettu 20. febrúar 2015 þar sem sambandið setti fram fyrstu hugmyndir 
að breytingum á vellinum og til þess bréfs sem nú er til umfjöllunar hafa hugmyndir KSÍ 
breyst verulega. Byggja nýjar hugmyndir á vinnu sem fyrirtækinu Borgarbrag ehf. var falið að 
vinna fyrir sambandið.  

Sem fyrr byggja þær á því að frjálsar íþróttir hverfi af Laugardalsvelli. En nú eru settar fram 
nýjar hugmyndir um fjölnota völl þar sem byggt verði hringinn í kringum völlinn ýmsar 
þjónustubyggingar sem tengist vesturstúkunni/skrifstofuhúsi KSÍ. Austurstúkan verði 
fjarlægð. Yfirbyggt opnanlegt þak komi yfir allan leikvanginn. Síðan komi áhorfendastæði 
innan á hring þessara bygginga. Þannig verði ódýrara að byggja áhorfendasætin, þau geti 
orðið mun fleiri en í fyrri hugmyndum og völlurinn með yfirbyggðu opnanlegu þaki um leið 
orðið fjölnota völlur. Þar megi skipuleggja, auk landsleikja í knattspyrnu, tónleika og sýningar. 
Þar með verði kominn mun betri rekstrargrundvöllur fyrir vellinum. Jafnframt ganga 
hugmyndirnar út á að með auknum byggingarheimildum megi selja byggingarrétt til að 
fjármagna hluta þeirrar fjárfestingar sem þarf að ráðast í vegna áhorfendasæta, opnanlegs 
þaks og betri aðstöðu áhorfenda og leikmanna.  

Meðfylgjandi er skýrsla Borgarbrags ehf. þar sem farið er betur yfir þessar hugmyndir. Þá 
hefur KSÍ látið gera könnun á mögulegu byggingarmagni sem koma mætti fyrir innan 
núverandi girðingar vallarins en það er mikilvæg forsenda til að átta sig á verðmætum 
byggingarréttar sem gætu skapast. Reykjavíkurborg fól jafnframt Yrki arkitektastofu að skoða 
mögulega stækkun vallarins og byggingarmagn. Og jafnframt hvort og hvernig koma megi 
áhorfendum og gestum til og frá vellinum. 

Með þessum nýju hugmyndum þarf augljóslega að taka afstöðu til mun fleiri þátta en fyrr 
vegna mögulegra breytinga á vellinum. Er það samdóma álit starfshópsins að þar hafi 
fyrirhugað opnanlegt þak mest áhrif. Það breyti um margt karakter mannvirkisins og notkun 
þess. Byggingarkostnaður eykst til muna og þess vegna þarf að bera þessa útfærslu rækilega 
saman við aðrar og ódýrari hugmyndir um breytingar á Laugardalsvelli.  

Skoða þarf áhrifin á rekstur Laugardalshallar sem tónleika- og ráðstefnuhúss og jafnframt 
kalla þær á meiri skoðun umferðarstreymis gangandi og akandi og önnur áhrif á Laugardalinn 
og byggðina í kring vegna viðburða tengda vellinum.  

Um verulega aukna fjárfestingu er að ræða eins og áður segir og þó svo ekki sé gert ráð fyrir 
aðkomu Reykjavíkurborgar eða ríkis að rekstrinum þarf að taka afstöðu til þess hver áhættan 
er af því að framkvæmdin lendi á borg eða ríki ef að fjárhagsáætlanir ganga ekki upp.  

Taka þarf afstöðu til hvaða möguleg starfsemi getur verið í fyrirhuguðum byggingum. Gera 
má ráð fyrir að hugmyndir um fjölnota mannvirki hafi veruleg áhrif á það hvaða starfsemi 
getur verið í byggingunum umhverfis völlinn.  

Þá er talið að ef um fjölnota völl verður að ræða með opnanlegu þaki verði að vera gervigras 
á knattspyrnuvellinum.   

Hugmyndir KSÍ ganga út á að tengja rekstur vallarins við erlendar umboðsskrifstofur 
tónlistarfólks og skipuleggjendur stórra viðburða. Slíkt rekstrarmódel verður nú æ algengara 
erlendis. Með aðkomu slíkra aðila að rekstri og jafnvel eignarhaldi vallanna er tryggður mun 
betri rekstrargrundvöllur. KSÍ hefur rætt við slík fyrirtæki sem hafa sýnt verkefninu áhuga. 
Með auknum fjölda ferðamanna til landsins og tíðari flugsamgöngum opnast margvíslegir 
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nýjir möguleikar varðandi viðburðahald í Reykjavík. Slík mannvirki erlendis sækja oft 
verulegar tekjur af útleigu svokallaðra V.I.P. rýma. Lítil hefð er fyrir slíku hér á landi og 
spurning hvort að slíkt fyrirkomulag virki í okkar fámenna samfélagi.  

   

Staða skipulagsmála 

Gildandi deiliskipulag fyrir Laugardalsvöllinn gerir fyrst og fremst ráð fyrir auknum 
áhorfendastæðum og lagar byggingarreiturinn sig að því að áfram verði hlaupabraut kringum 
völlinn. Hugmyndir KSÍ kalla á nýtt deiliskipulag fyrir völlinn. Hugmyndirnar gera hins vegar 
ráð fyrir að halda sig alveg innan lóðar vallarins og því er ekki nauðsynlegt að breyta 
lóðarmörkum. Þá kalla hugmyndirnar einnig á breytingu aðalskipulags. Þær kalla ekki á 
breytingu svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. 

Eins og áður segir þarf að skoða hvaða starfsemi getur farið inn í mögulegar byggingar 
umhverfis völlinn. Það þyrfti því að setja inn kvaðir í mögulegt nýtt deiliskipulag umfram 
hefðbundið deiliskipulag vegna atvinnustarfsemi. Huga þarf að því að þarna komi starfsemi 
sem er jákvæð fyrir nærumhverfið og valdi ekki of mikilli röskun vegna aukinnar umferðar 
eða af öðrum orsökum. 

Nefndir hafa verið möguleikar eins og Íþróttaháskóli eða önnur skólastarfsemi. Eins hefur 
heilsutengd starfsemi verið nefnd. Þá mætti hugsa sér nýsköpunarfyrirtæki eða 
rannsóknarsetur. Allar hugmyndir um nýtingu þarf að rýna sem hluta af hagkvæmniathugun 
sem stendur yfir af hálfu KSÍ. 

Það er mat fulltrúa skiplagsins og fulltrúa Hverfsráðs Laugardals í hópnum að 
Laugardalsvöllur/Laugardalur sé ekki kjörstaður fyrir hótel. Á hinn bóginn gæti slík starfsemi 
fallið vel að hugmyndum KSÍ og hjálpað fyrirhuguðum rekstri vallarins. Ekki eingöngu vegna 
þess að talið er að hótel geti staðið undir háum greiðslum fyrir byggingarrétt heldur megi 
samnýta ýmis rými þess vegna viðburða á vellinum eins og eldhús, veitingastarfsemi og 
fundarherbergi. Þá verður væntanlega eftirsótt að dvelja á hótelinu ef gestir eru hér fyrst og 
fremst vegna viðburða sem fram fara á Laugardalsvelli eða í Laugardalnum, hvort heldur eru 
kappleikir, ráðstefnur, sýningar eða tónleikar.  

Það má segja um umferðarmálin kringum Laugardalinn og á Reykjaveginum það sama og um 
Laugardalsvöllinn sjálfan. Enginn er ánægður með núverandi ástand. Breytingar á vellinum 
þyrftu því ekki endilega að hafa neikvæð áhrif hvað varðar umferðarmálin en það mætti 
endurskoða þau í heild sinni samhliða deiliskipulagsbreytingum í tengslum við breytingar á 
Laugardalsvelli. Það er alveg ljóst að samgöngur til og frá vellinum vegna viðburða geta aldrei 
byggst upp á umferð einkabíla og ef hugað er vel að þessum þáttum mætti jafnvel ná fram 
endurbótum á núverandi ástandi samhliða breytingum á Laugardalsvelli. Núverandi 
byggingar í dalnum kalla þegar  á mikla umferð þegar viðburðir eru á mörgum stöðum í einu. 
Hægt er að leysa þetta betur og eins og áður segir er ekki endilega víst að stækkun 
Laugardalsvallar þurfi að vera neikvæð gagnvart nærumhverfinu vegna aukinnar umferðar 
eða erils tengdan vellinum. Laugardalsvöllur liggur við framtíðar samgönguás borgarlínu um 
Suðurlandsbraut. 

Til þess að fá betri mynd af þeim möguleikum sem til staðar eru fól Reykjavíkurborg Yrki 
arkitektum að skoða hvernig umferð gangandi fólks getur streymt til og frá. Jafnframt að 
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kanna hversu mikið byggingarmagn geti rúmast innan girðingar vallarins. Þessar hugmyndir 
miða ekki við yfirbyggðan völl heldur er gert ráð fyrir að opið sé milli nýrra bygginga og stóru 
stúkunnar/skrifstofubyggingarinnar. Hér er fyrst og fremst um frumskoðun að ræða til að 
betur sé hægt að átta sig á aðstæðum þarna og möguleikum. Niðurstaða þessarar skoðunar 
er sú að koma megi fyrir rúmlega 20.000 fermetrum af atvinnuhúsnæði innan núverandi 
girðingar vallarins og þar til viðbótar um 10.000 fermetra stoðrýmum fyrir nýjan völl. 

En spurningum varðandi svo róttækar breytingar á vellinum verður ekki svarað nema að taka 
ákvörðun um það að setja lögformlegt ferli varðandi breytingar á aðal- og deiliskipulagi af 
stað. Þannig fæst einnig afstaða allra þeirra hagsmunaaðila sem koma að málinu betur fram. 
Því er það niðurstaða starfshópsins að Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að hefja vinnu 
við gerð nýs aðal- og deiliskipulags fyrir völlinn. Miðað verði við hugmyndir KSÍ um 
yfirbyggðan fjölnota völl í upphafi En jafnframt verði aðrar útfærslur hafðar til hliðsjónar. 

Fjárhagslegur grundvöllur 

Til þess að meta fjárhagslegan grundvöll verkefnisins þarf að meta stofnfjárfestingu 
nýframkvæmda. Hver sem endanleg útfærsla á nýjum velli verður hefur það veruleg áhrif á 
niðurstöðuna. T.d. hvort gera á ráð fyrir opnanlegu þaki á vellinum eða ekki. Slíkt opnanlegt 
þak eykur verulega stofnkostnað en gefur á móti mun víðtækari notkunarmöguleika.  

Til að meta mögulega sölu byggingarréttar þarf að áætla annars vegar byggingarmagn en 
einnig verð byggingarréttarins. Verð byggingarréttarins fer að einhverju leiti eftir þeirri 
starfsemi sem verður heimiluð í nýbyggingum.  

Ákvörðun um lausn á framtíðaraðstöðu frjálsra íþrótta hefur áhrif á stofnkostnaðinn.  

Þá þarf að gera sér grein fyrir hvert söluverð Laugardalsvallar á að vera til KSÍ.  

Gera þarf viðskipaáætlun þar sem rekstrarkostnaður og mögulegar tekjur eru áætlaðar. 
Hversu stóran hlut fjárfestingarinnar reksturinn á að bera hefur veruleg áhrif á niðurstöðu 
rekstraráætlunar. 

Ekki eru fyrirliggjandi gögn til þess að starfshópurinn geti lagt mat á allar fjárhagslegar 
forsendur málsins á þessu stigi. En hann leggur til að horft sé til þeirra áætlana sem að KSÍ 
hefur þegar gert og benda til þess að verkefnið geti borið sig fjárhagslega. Afar mikilvægt er 
þó að bera þær saman við aðrar og ódýrari útfærslur á breytingum á vellinum.  

Lagt er til að frekari skoðun fjárhagslegra forsenda verði fyrst og fremst á hendi KSÍ að skoða 
frekar, tengingar við erlenda fjárfesta og rekstraraðila, en í samstarfi við Reykjavíkurborg.  

Augljóst fjárhagslegt hagræði er af því fyrir Reykjavíkurborg að selja KSÍ Laugardalsvöllinn. 
Auk þess að þurfa ekki lengur að leggja rekstrinum til árlega rúmar 60 milljónir króna í 
rekstrarstyrk þá fengi Reykjavíkurborg þar fyrir utan tekjur af fasteignagjöldum og losnaði við 
verulega viðhaldsáhættu til framtíðar. Þá þarf óhjákvæmilega að fara í endurbætur á 
vellinum og verði hann áfram í eigu borgarinnar getur fjárfestingakostnaður vegna þeirra 
breytinga lent að mestum hluta á borginni. Bókfært verð Laugardalsvallar er nú rétt um 1 
milljarður króna. Jafnframt væri eðlilegt að gera ráð fyrir að greitt yrði ákveðið verð fyrir 
byggingarétt s.s. ef um þróun hótels væri hluti verkefnisins.  
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Aðkoma ríkisins 

Þar sem um þjóðarleikvang í knattspyrnu og frjálsum íþróttum er að ræða er nauðsynlegt að 
gera ráð fyrir aðkomu ríkisins að málinu, s.s. að tryggja fjármögnun á nýjum þjóðarleikvangi í 
frjálsum íþróttum, sem er ein af forsendum verkefnisins. Þess vegna er lagt til að teknar verði 
upp þríhliða viðræður KSÍ, Reykjavíkurborgar og ríkisins um framtíð Laugardalsvallar. Það sé 
ein af grunnforsendum þess að málinu sé haldið áfram að vilji sé fyrir hendi af hálfu ríkisins 
að koma að því. Í viðræðunum verði stefnt að því að ganga frá viljayfirlýsingu þessara aðila 
þar sem fram komi hver aðkoma ríkisins verði og sömu fyrirvarar verði gerðir og í bréfi KSÍ 
um að deiliskipulagsbreytingar nái fram að ganga og grundvöllur sé fyrir fjármögnun 
verkefnisins.  

Helstu niðurstöður og möguleg næstu skref 

Ein megin niðurstaða starfshópsins er sú að nauðsynlegt er að gera breytingar á rekstri 
Laugardalsvallar og af þeim ástæðum sé nauðsynlegt að skoða áfram mál vallarins.  

Til að fullkanna hugmyndir KSÍ er skynsamlegt að bera saman mismunandi kosti. Ef vandað er 
til alls undirbúnings geta breytingarnar á Laugardalsvelli mögulega bæði leitt til mun betri 
fjölnota íþróttaleikvangs með góðan rekstrargrundvöll og einnig betri aðstöðu fyrir 
frjálsíþróttaiðkun og keppni. 

Megin forsenda fyrir því að hægt sé að taka endanlegar ákvarðanir um útfærslu ráðist í 
deiliskipulagi og því sé nauðsynlegt að setja slíkt lögformlegt ferli af stað sem fyrst.  

Þar að auki er upplagt að gera samhliða athuganir og úrbætur á umferðarskipulagi og rekstri 
Laugardalsins sem leiði til betra heildar skipulags í dalnum.  

Starfshópurinn vill þó benda á að vandlega þarf að skoða hvort að yfirbyggt opnanlegt þak á 
mannvirkið geti borið sig samanborið við aðrar ódýrari útfærslur á breytingum. 

Næstu skref:     

1. Lagt er til að þegar verði teknar upp formlegar þríhliða viðræður ríkisins, 
Reykjavíkurborgar og KSÍ á þeim forsendum sem upprunalegt erindi ber með sér. 
Stefnt verði að því að skrifa undir viljayfirlýsingu með fyrirvörum um samþykki á 
breytingum á deiliskipulagi og að fjármögnun verkefnisins náist. Í viljayfirlýsingunni 
verði sett fram lýsing á hlutverki aðila í frekari skoðun verkefnisins og fjármögnun 
þess, m.a. hvernig leysa eigi úr framtíðaraðstöðu vegna frjálsra íþrótta. Borgarstjóri 
leggi fram tillögu um slíkar viðræður í borgarráði samhliða því að skýrsla hópsins er 
lögð fram og kynnt. Það er mat starfshópsins að næstu skref ráðist síðan af 
niðurstöðu viðræðna við ríkið.  

2. Endurskoðuð verði verk- og tímaáætlun vegna verkefnisins þar sem í fyrstu verði 
gengið út frá hugmyndum KSÍ um fjölnota völl og þær hugmyndir bornar saman við 
aðrar ódýrari. Í skýrslu Borgarbrags eru helstu verkefni sem þarf að skoða greind og 
má styðjast við þá greiningu í byrjun. 

3. Ef að niðurstaða viðræðna við ríkið leiða til þess að það sé tilbúið að koma að 
verkefninu og frekari greining leiðir til raunhæfra útfærslna sem falla að skipulagssýn 
borgarinnar fyrir Laugardalinn, verði sett af stað vinna við breytingu deiliskipulags 
Laugardalsvallar og jafnframt breytingar á aðalskipulagi sem nýtt deiliskipulag gæti 
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kallað á. Í samstarfi KSÍ og skipulagsyfirvalda verði sem fyrsta skref unnin 
deiliskipulagslýsing sem lögð verði fyrir umhverfis- og skipulagsráð. Í þeirri vinnu verði 
einnig unnið með FRÍ að mögulegri nýrri staðsetningu frjálsíþróttavallar. Fyrir liggja 
tvær hugmyndir um staðsetningu nýs frjálsíþróttavallar sem skoða þarf nánar. Annars 
vegar austan við frjálsíþróttahöllina og hins vegar á Valbjarnarvelli. 

KSÍ leiði vinnu við frekari hagkvæmniathugun og fjárhagslega skoðun verkefnisins í samráði 
við ríki og Reykjavíkurborg. Mikilvægar forsendur inn í þá vinnu koma úr niðurstöðum 
viðræðna við ríkið og frekari greiningar valkosta sem einnig muni liggja til grundvallar 
endurskoðunar á deiliskipulaginu, en lagt er til að unnið verði að viljayfirlýsingu milli 
Reykjavíkurborgar og KSÍ um mögulegt kaupverð Laugardalsvallar og meðferð mögulegs 
byggingarréttar. Jafnframt verði fleiri en ein útfærsla á breytingum vallarins skoðaðar eins og 
áður segir og kostir og gallar hverrar útfærslu bornir saman. 

Ljóst er að allt þetta ferli muni taka nokkurn tíma. Því þarf að taka afstöðu til þess hvort 
ráðast þurfi í einhverjar endurbætur á vellinum þrátt fyrir hugmyndir um breytingar. 
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Inngangur 

Borgarstjórinn í Reykjavík hefur með erindisbréfi dags. 16. desember 2013 
skipað starfshóp um framtíð frjálsíþróttaaðstöðu í Reykjavík, uppbyggingu 

Laugardalsvallar og aðstöðumál til íþrótta í Laugardal (sbr. fsk. I). 

Hópinn skipuðu: Ómar Einarsson, fulltrúi ÍTR 
   Hrólfur Jónsson, fulltrúi SEA 

   Geir Þorsteinsson, fulltrúi KSÍ 
   Jónas Egilsson, fulltrúi FRÍ 
   Ingvar Sverrisson, fulltrúi ÍBR 

 
Ómar Einarsson var formaður hópsins. 

Steinþór Einarsson ÍTR vann með hópnum. 
Kristinn J. Gíslason ráðgjafi vann með hópnum. 

 
Verkefni: 
Að fara yfir og móta tillögur á grundvelli hugmynda sem fram hafa komið til að 

bæta aðstöðu til æfinga og keppni í frjálsum íþróttum í Reykjavík og aðstöðumál 
á Laugardalsvelli. 

 
Skoða skal sérstaklega: 

 Aðstöðu til æfinga og keppni í frjálsum íþróttum. 

 Aðstöðu fyrir áhorfendur á Laugardalsvelli. 
 Framtíðarmál varðandi knattspyrnu á Laugardalsvelli. 

 Aðstöðumál Þróttar í Laugardal. 
 Tækifæri til samstarfs varðandi velli og nýtingu annarra íþróttamannvirkja. 
 Aðkomu ríkisins að þjóðarleikvöngum. 

Starfshópurinn skal skila tillögum og greinagerð fyrir 15. mars 2014. 

Sagan 

Árið 1871 kom Sigurður Guðmundsson, listmálari (Sigurður málari), fram með þá 
hugmynd, að gera Laugardalinn að íþrótta- og  útivistarsvæði fyrir 

höfuðborgarbúa. Hann áleit dalinn mjög vel fallinn til skógræktar og ræktunar 
skrautblóma og sá fyrir sér fólk í skemmtigöngum og hvíldarstaði í fallegum 
rjóðrum.  

Sigurður var kjörinn í byggingarnefnd borgarinnar árið 1869. Hugmyndir hans 
lágu í þagnargildi til ársins 1943, þegar borgarráð samþykkti að hrinda þeim í 
framkvæmd. Mýrin í dalnum var ræst fram árið 1946.  

Eiríkur Hjartarson, rafvirki, byggði sér einbýlishús í dalnum árið 1929 og nefndi 

það Laugardalur, sem varð síðan nafnið á dalnum. 
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Mynd 1.  Skipulagsuppdráttur af Laugardalnum frá árinu 1956. Skjalasafn Umhverfis- og 
skipulagssviðs Reykjavíkur. 

Árið 1944 var Gísli Halldórsson arkitekt ráðinn af íþróttanefnd ríkisins til þess að 
gera heildarskipulag svæðisins. Samkvæmt því skipulagi átti að vera leikvangur, 
sundlaugar, íþróttahallir, tennisvöllur, æfingasvæði fyrir frjálsar íþróttir, 

knattspyrnuvellir, handboltavöllur, skeiðvöllur, útileiksvið, veitingar, vatn við 
Þvottalaugar, minjasafn um Þvottalaugarnar, listasafn, fiskasafn, 

náttúrugripasafn, skrúðgarður og bílastæði.  

Staðan í dag  

Laugardalurinn er án efa vinsælasta útivistarsvæði 
Reykvíkinga, enda er svæðið einstaklega heppilegt til 

útiveru, skjólgott og gróðursælt með vel skipulagða 
göngu- og hjólastíga. Laugardalurinn er jafnframt ein 

meginmiðstöð íþróttaiðkunar í Reykjavík og er þar að 
finna íþróttamannvirki svo sem Laugardalshöllina, 
Laugardalsvöllinn, Laugardalslaugina, Skautahöll, TBR, 

Valbjarnarvöll, tennisvelli, æfingasvæði Þróttar, 
gervigrasvöll og fimleikahús Ármanns. Í Laugardal er 

einnig tjaldsvæði, Grasagarður, Fjölskyldu- og 
húsdýragarður og höfuðstöðvar ÍBR og ÍSÍ og 
sérsambanda. 
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Laugardalsvöllur     

Laugardalsvöllurinn var vígður 17. júní 
1959, völlurinn er þjóðarleikvangur  íslensku 
landsliðanna í knattspyrnu og frjálsum 

íþróttum. Þar fara einnig fram úrslitaleikir í 
bikarkeppni karla og kvenna og   þeir 

Evrópuleikir félagsliða sem aðrir vellir geta 
ekki tekið á móti vegna mótareglna 
Knattspyrnusambands Evrópu.  

Laugardalsvöllur hefur frá upphafi verið aðalleikvangur frjálsra íþrótta í 

Reykjavík, með nokkrum hléum þó. Í upphafi voru hlaupabrautir og aðstaða til 
frjálsíþrótta án gerviefna. 

Árið 1978 var Valbjarnarvöllur lagður gerviefni, en það entist stutt og var orðið 

ónýtt árið 1987. Valbjarnarvöllur var notaður sem aðalleikvangur frjálsra íþrótta í 
Reykjavík á þeim árum sem gerviefnið var í lagi. Eftir að það var orðið ónýtt var 

Varmárvöllur í Mosfellsbæ notaður sem aðalleikvangur frjálsra íþrótta, til ársins 
1992. Árið 1992 voru hlaupabrautir Laugardalsvallar lagðar gerviefni og hefur 
hann síðan verið notaður sem aðalleikvangur fyrir frjálsíþróttamót. 

Norðan vallarins er kastsvæði frjálsra íþrótta. Undir vestari stúkunni er fullkomin 

skylmingaaðstaða. Völlurinn rúmar 10 þúsund áhorfendur í sæti í tveimur 
stúkum. Völlurinn er flóðlýstur.  Laugardalsvöllur var í rekstri Reykjavíkurborgar 

til ársins 1996.  

Samningur 

Samningur var gerður á milli Reykjavíkurborgar og KSÍ 1996 um rekstur á 
Laugardalsvelli og byggingu nýrrar stúku austan vallarins. 

Þann 15. september 2005 gerðu borgarsjóður og KSÍ með sér samning um 

eignarhald og rekstur Laugardalsvallar. Þessir samningar tóku til endurbyggingar 
eldri stúku og byggingu aðstöðu fyrir KSÍ. Með þeim samningi féllu fyrri 

samningar frá 29. nóvember 1996 og viðaukasamningur frá 11. september 1997 
úr gildi. Með samningnum var gert ráð fyrir að Laugardalsvöllur yrði áfram 

aðalleikvangur Reykjavíkur og þjóðarleikvangur í knattspyrnu og frjálsum 
íþróttum, og að þar færu fram landsleikir, bikarleikir, Evrópuleikir, leikir í efstu 
deild knattspyrnu, heimaleikir Knattspyrnufélagsins Fram, frjálsíþróttaæfingar og 

frjálsíþróttamót. 

Eignarhald 

Laugardalsvöllur, áhorfendastúkur, fljóðljós, frjálsíþróttavöllur, snyrtinga- og 
veitingasöluhús, bað- og búningsklefar ásamt skylmingamiðstöð, klukkuhúsi, 

geymslum og girðingum er eign Reykjavíkurborgar. Skrifstofur KSÍ á annarri og 
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þriðju hæð ásamt kennslu- og fræðslumiðstöð er eign KSÍ. Nánari eignaskipting 
kemur fram í eignaskiptasamningi milli Reykjavíkurborgar og KSÍ. 

Rekstur 

KSÍ greiðir allan rekstrarkostnað Laugardalsvallar og tilheyrandi mannvirkja, 
almennt  viðhald allra mannvirkja, áhalda og tækja tengdum mannvirkjum svo 

og  viðhald frjálsíþróttaáhalda. Viðhaldsmál þessi eru nánar skilgreind í 
samningum. Meiriháttar viðhald og endurnýjun mannvirkja og tækja skal þó vera 
á vegum Reykjavíkurborgar. Knattspyrnufélagið Fram mun flytjast af 

Laugardalsvelli innan tíðar, þar sem framtíðarsvæði félagsins mun verða í 
Úlfarsárdal. Það ásamt því að frjálsíþróttavöllurinn færi einnig af Laugardalsvelli, 

yrði augljóslega til að breyta rekstrarforsendum vallarins. Völlurinn yrði þá  
notaður  fyrir landsleiki, bikarleiki og stærri Evrópuleiki félagsliða.  

Laugardalshöllin 

Laugardalshöllin var vígð 6. desember 1965. 
Höllin var endurbyggð 1994-1995 vegna HM 
í handknattleik 1995. Árið 2005 var stór 

viðbygging byggð sem frjálsíþróttahöll. 
Frjálsíþróttaaðstaðan uppfyllir skilyrði 
alþjóðlegs mótahalds og æfinga afreksfólks.   

Hlutafélag í eigu Reykjavíkurborgar og 

Samtaka iðnaðarins fjármagnaði bygginguna 
og með sérstökum samningi annast hlutafélagið rekstur hennar og gömlu 

Laugardalshallarinnar. Laugardalshöllin er 20 þúsund fermetrar og í henni eru 
fimm íþróttasalir, auk Hallarinnar er frjálsíþróttasalur, lyftingasalur, ballettsalur 
og golfæfingasvæði. Áhorfendasvæði er í eldri Höllinni fyrir 2.500 áhorfendur.  

Þegar Fram flytur í Úlfarsárdal skapast betri aðstæður fyrir Þrótt til æfinga í 
Safamýri og þá um leið fyrir sérsambönd eins og  HSÍ, KKÍ, BLÍ og DSÍ í 
Laugardalshöll fyrir landslið. 

Laugardalslaug 

Árið 1907-1908 var hlaðið laugarker sem var 
líklega fyrsta íþróttamannvirki sem  
bæjarstjórn Reykjavíkur reisti. Bygging 

Laugardalslaugar hófst 1958 og var laugin 
vígð tíu árum síðar. Viðbygging við laugina 

var tekin í notkun 1986. Árið 2005 var síðan 
opnuð 50 m innilaug sem uppfyllir alþjóðlega 
keppnisstaðla með aðstöðu fyrir áhorfendur. 

Við hlið Laugardalslaugar er stærsta 
líkamsræktarstöð landsins, World Class, 

stöðin er í einkaeign. 
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Skautahöllin 

Skautahöllin var vígð árið 1998. Hún er 
rúmlega 3.700 fermetrar og þar af er  
skautasvellið 1.800 fermetrar. Höllin tekur allt 
að þúsund manns í sæti. Í Skautahöllinni fara 

fram æfingar í íshokkí og listskautum. Einnig 
fara þar fram alþjóðleg mót í skautaíþróttinni.  

ÍBR annast rekstur Skautahallarinnar með 
sérstökum samningi við Reykjavíkurborg. 

Hugmyndir hafa komið upp um stækkun 
Skautahallarinnar vegna upphitunar- og 
æfingaaðstöðu.  

Æfingasvæði Þróttar og Ármanns 

Glímufélagið Ármann og Knattspyrnufélagið Þróttur hafa sameiginlega félags- og 
íþróttaaðstöðu í Laugabóli að Engjavegi 7 í Laugardal, sem tekin var í notkun árið 
2007. Þar er æfinga- og keppnisaðstaða fyrir fimleika, glímu, júdó, lyftingar, 

taektwondo o.fl. Auk þess sem félögin nýta sér Laugardalsvöll, Laugardalshöll og 
Laugardalslaug, Valbjarnarvöll og gervigrasvöll fyrir æfingar í knattspyrnu, 

blaki,  handbolta, körfubolta, frjálsum íþróttum og sundi. Stærð 
grasæfingasvæða Þróttar er alls 46.735m2 við TBR, Skautahöll, Suðurlandsbraut 
og Valbjarnarvöll. Æfingasvæði hafa sameiginlega búningsaðstöðu í Laugabóli. 

 

Þróttur og Ármann reka fimleikahús, Laugaból, gervigrasvöll, Valbjarnarvöll og 
grasæfingasvæði skv. sérstökum samningum við Reykjavíkurborg.  

Við hlið Laugabóls eru tveir upphitaðir tennisvellir. Fram hafa komið hugmyndir 

um að snúa völlunum og bæta jafnframt við tveimur völlum, sem hugsanlega 
yrðu með tjaldyfirbyggingu. Þá liggja einnig fyrir hugmyndir um byggingu 

tennishallar við hlið TBR. 

Á Valbjarnarvelli er aðstaða Þróttar fyrir knattspyrnuleiki.  Þar er gömul 
áhorfendastúka sem þarfnast viðhalds.  Einnig er kominn tími á verulegt viðhald 
á áhorfendastúku við gervigrasvöllinn í Laugardal. 

 

 

http://skautaholl.is/stjorn/data/img/gallery/Gallery-One/Picture211.jpg
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Bílastæði 

Öll bílastæði í Laugardalnum frá Laugardalslaug og við Laugardalsvöll, Laugaból, 

Laugardalshöll, Skautahöll og Fjölskyldugarð eru sameiginleg bílastæði allra 
mannvirkjanna í Laugardalnum og nýtast sem slíkt við stórviðburði og fyrir 
einstaka mannvirki. Reykjavíkurborg er eigandi stæðanna. 

Framtíðaráform 

Varðandi framtíðaráform um uppbyggingu í Laugardalnum vill starfshópurinn 
fyrst og fremst benda á framtíðarsýn varðandi þjóðarleikvanga fyrir knattspyrnu 

og frjálsar íþróttir svo og aðstöðumál Þróttar.   

Um árabil hafa verið talsverðar umræður um frekari uppbyggingu og aðstöðumál 
til íþróttaiðkunar og fyrir áhorfendur í Laugardal. Stærstu málin sem eru í 
brennidepli í dag eru breytingar á Laugardalsvelli og bygging alþjóðlegs 

frjálsíþróttavallar. Aðskilnaður knattspyrnu og frjálsíþrótta á leikvöngum á sér nú 
stað um heim allan. Þessi þróun byggir á auknum kröfum beggja íþróttagreina 

bæði hvað varðar keppendur og áhorfendur. 

Aðskilnaður knattspyrnu og frjálsra íþrótta 

Í bréfi dags. 11. mars 2013 til borgarstjóra (sbr. fsk. II), lýstu formaður KSÍ og 
formaður FRÍ eindregnum vilja KSÍ og FRÍ til að skilja á milli frjálsra íþrótta og 

knattspyrnu í Laugardal.  

Notkun Laugardalsvallar til keppni og æfinga í knattspyrnu og frjálsum íþróttum, 
hafa yfir sumartímann haft þær afleiðingar, að æfingar og keppni í frjálsum 

íþróttum hafa þurft að víkja fyrir landsleikjum karla og kvenna í knattspyrnu, 
deildarleikjum Fram, Evrópuleikjum annarra félaga og bikarúrslitaleikjum karla 
og kvenna. Undanfarin ár hafa þetta verið 20–25 dagar yfir sumarið, sem eru 

margir dagar á stuttu keppnistímabili. 

Hugmyndir samtakanna um mögulegt framtíðarskipulag 
þessara mála, lúta að því að frjálsum íþróttum verði 

komið fyrir með uppbyggingu á velli sem liggur austan 
Laugardalshallar, á milli Suðurlandsbrautar og  

Engjavegs, þ.e.a.s. núverandi æfingasvæði 
Knattspyrnufélagsins Þróttar. Svæðið tengist vel 
núverandi frjálsíþróttaaðstöðu Laugardalshallar. Við 

þessa breytingu verði Laugardalsvöllur eingöngu notaður 
sem knattspyrnuleikvangur til framtíðar. 
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Breytingar 

Þær breytingar sem gera þarf ef þessar hugmyndir ganga eftir eru: 

 Byggja nýjan frjálsíþróttavöll. 

 Gera breytingar á Laugardalsvelli með endurbótum á vallarsvæði, 

flóðljósum og búningsklefum og jafnframt að byggja nýjar áhorfendastúku. 

 Breyta núverandi kastsvæði í grasæfingavöll fyrir Þrótt. 

Nýr frjálsíþróttavöllur 

Kröfur frjálsíþróttaforystunnar eru að byggður verði nýr frjálsíþróttavöllur sem 
uppfyllir kröfur til alþjóðlegs mótahald skv. reglugerðum IAAF og FRÍ (sbr. 
fsk.III). 

Nýtingarmöguleikar frjálsíþróttavalla eru talsvert miklir umfram hefðbundna 

notkun keppnisfólks, en sú notkun hefur verið ríkjandi hér á landi hingað til. Það 
kemur að hluta til vegna takmarkaðs aðgengis. Að öllu jöfnu eru frjálsíþróttavellir 

og hús lokuð fyrir notkun utan hins hefðbundna æfingatíma sem venjulega er á 
milli kl. 16.00 – 22.00 virka daga, og 9.00 – 14.00 um helgar. Nú eru fjögur 
hefðbundin frjálsíþróttafélög eða deildir starfandi í Reykjavík (Ármann, Fjölnir, ÍR 

og KR). Ásókn í æfingar hafa farið vaxandi og bera iðkendatölur merki um það. 
Þessi aukna starfsemi gerir kröfur um aukið rými til æfinga og keppni. Auk þess 

er frjálsíþróttastarfsemi á Kjalarnesi, starfandi ofurhlaupafélag og fjölmargir 
skokkhópar um alla borg, þar af tveir í Laugardalnum.  

 
Hér eru nokkrar ábendingar um hefðbundna og aukna notkun frjálsíþróttavalla, 
bæði fyrir keppnisfólk og almenning:  

 
  

1) Afreksíþróttafólk þarf að geta æft tvisvar á dag stóran hluta ársins. Oft eru 
teknar tækni-og gæðaæfingar árdegis og magn-, úthalds-og styrktaræfingar 
síðdegis. Vegna aðstöðuleysis er þessu snúið við, þ.e. lyftingaæfingar teknar á 

morgnana og því lakari gæðaæfingar á kvöldin.  
 

2) Afreksmiðstöð sem er í undirbúningi hjá ÍBR og ÍSÍ í samstarfi við ÍTR, KSÍ ofl. 
getur og þarf að hafa aðgang að frjálsíþróttavelli bæði til mælinga og þjálfunar, 
auk þess eru auknar kröfur gerðar til aðstöðu, mælinga og undirbúnings keppni 

afreksfólks.  
  

3)Keppnisfólk er fjölmennasti hópur hinna hefðbundnu frjálsíþrótta og er 
uppistaðan í þátttöku á meistaramótum og í keppnisliðum frjálsíþrótta. Þessi 
hópur æfir oftast síðdegis, en getur þurft vegna vinnu eða skóla að sækja 

æfingar á öðrum tímum.  
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4) Börn og unglingar æfa oftast á bilinu 16.00 - 18.00. Nauðsynlegt er að þessi 
hópur hafi svigrúm til æfinga á þeim tíma sem keppnisfólk er ekki að æfa. Þetta 

er fjölmennur hópur á æfingum.  
 

5) Námskeið fyrir börn og unglinga geta farið fram á sumrin. Frjálsíþróttaskólar 
hafa verið mjög vel sóttir og hafa færri komist að en vilja.  
 

6)Skokkhópar og götuhlauparar vilja oft taka hraða-og tempóæfingar og gætu 
nýtt aðstöðu til þess t.d. í hádeginu snemma morguns. Þetta er fjölmennasti 

hópur frjálsíþróttaiðkenda, eða alls um 12-13.000 manns sem árlega keppa í 
götuhlaupum.  
 

7) Öldungaíþróttum má skipta í tvo hópa:  
a) Eldri borgarar í leit að almennri hreyfingu, göngu og útiæfingum. Þetta er 

vaxandi hópur notenda íþróttamannvirkja í dag.  
 

b) Keppendur í öldungaflokkum. Þetta er stór og vaxandi hópur víða í Evrópu og 
eru t.d. mót í þessum aldurshópum vel sótt af fullgreiðandi ferðamönnum, t.d. 
mættu 300 keppendur til leiks á Norðurlandameistaramóti öldunga innanhúss í 

Laugardalshöll árið 2008. Þeir bíða færis á að koma hingað til lands að sumri til 
og þá mun fjölmennari hópur.  

 
8) Aðrar íþróttagreinar. Frjálsíþróttir eru undirstaða margra annarra 
íþróttagreina, sem byggja á þoli, snerpu, hraða og stökkkrafts. Því er 

frjálsíþróttavöllur bæði hentugur til æfinga og mælinga íþróttamanna sem nýtast 
viðþjálfun og undirbúning keppni fyrir þeirra eigin íþróttagreinar.  

Á vegum skipulagsyfirvalda Reykjavíkurborgar hefur verið unnið að því að skoða 
með hvaða hætti 8 brauta frjálsíþróttavöllur rúmist á lóðinni austan 
Laugardalshallar, milli Suðurlandsbrautar og Engjavegar sem hýsir núverandi 
æfingasvæði Þróttar ( sbr. fsk. III). 

Ef ekki verður af gerð Múlavegar, mun skapast svigrúm til að færa völlinn nær 
Laugardalshöllinni, og um leið skapa betra aðgengi að höllinni. 

Fjármál – tímaáætlanir 

Eftirfarandi kostnaðartölur eru byggðar á frumathugun ráðgjafa 
Reykjavíkurborgar, engin hönnun liggur fyrir, og ber því að skoða þær sem 
frumkostnaðaráætlanir. Öll verð eru með virðisaukaskatti. 

Kostnaður 

A. Jarðvinna    188 m.kr. 

B. Yfirborðsfrágangur brautar  125 m.kr. 

C. Stúka fyrir 1200 manns  172 m.kr. 

D. Tæknibúnaður, áhöld og tæki   80 m.kr. 

      Samtals 565 m.kr. 

Hönnun, verkstjórn, eftirlit og ófyrirséður kostnaður er innifalinn í liðum A-D. 
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Fyrirvarar: 
Reiknað er með EUR = 162 og verðlagi í október 2013.  Ekki er reiknað með 

vallarlýsingum, snjóbræðslu, aðkomu utan girðingar, göngum, kostnaði við að 
fjarlægja núverandi frjálsíþróttavöll og frágangi á núverandi aðstæðum í 

Laugardal/KSÍ. Ekki er heldur gert ráð fyrir ýmsum kostnaði sem falla mundi til á 
verkefnið vegna viðbótarkrafna FRÍ og FÍRR dags. 10. febrúar 2014, um 
viðbótarbúnað, tæki og ýmsa aðstöðu sem ekki var að fullu gert ráð fyrir í 

upphaflegi kostnaðargreiningu. (sbr. fsk. V). 
Helstu óvissuþættir við framkvæmdina eru vegna jarðvinnu. 

Endanleg búnaðarþörf liggur ekki fyrir, og því er hér um nálgun að ræða. 
 
 
Tímaáætlun 

Reiknað er með að skipulagsvinna, hönnun og gerð útboðsgagna taki 3-4 

mánuði. Framkvæmdatími er áætlaður 12–24 mánuðir, vegna sigs, förgunar og 
óvissu tengdri því ferli. 

Breytingar á Laugardalsvelli 

Hugmyndir KSÍ um úrbætur á Laugardalsvelli miðað við að völlurinn verði 
eingöngu knattspyrnuleikvangur eru: 

 Endurbætur  á flóðljósum, úr 800 lux í 1400 lux (kröfur UEFA) (sbr. fsk. 
VI) 

 Hita- og vökvunarkerfi og nýtt grasyfirborð, yfirborð vallar gæti lækkað 
 Viðhald/breytingar á búningsklefum 

 Lágreistar 4–5.000 sæta stúkur við norður- og suðurenda vallarins (sbr. 
fsk. VII) 

Kostnaður 

Frumkostnaðaráætlun vegna endurbóta á flóðljósum þannig að þau uppfylli 

kröfur um 1.400 lux er 75-100 m.kr. (Sbr. fsk. VIII) 

Fyrirvarar: 

Reiknað er með EUR = 162 og verðlagi í nóvember 2013.   

Engin hönnunargögn liggja fyrir.  
Ekki er reiknað með að jarðaflsstrengur verði endurnýjaður/stækkaður. 

Ekki er reiknað með að endurnýja núverandi úti-tengiskápa. 
Ekki er reiknað með að endurmála staura. 
Ekki er reiknað með að stækka núverandi kastaragrindur. 

Reiknað er með að þurfa að laga núverandi rennistiga á vinnupöllum. 
 

Kostnaður vegna hita- og vökvunarkerfis, nýs grasyfirborðs og lækkunar á 

yfirborði vallar liggur ekki fyrir, en skv. bæklingi mannvirkjanefndar KSÍ frá 2006 

kostaði nýr grasvöllur með hita- og vökvunarkerfi þá 57 m. kr. 

 

Reiknað er með að kostnaður vegna viðhalds/breytinga á búningsherbergjum 

muni kosta 6.5 – 7.0 m.kr. 

Fyrstu kostnaðardrög fyrir 4.500 manna stúkubyggingu byggð á eldri 

reynslutölum, á verðlagi í dag eru 700 m.kr.  
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Tímaáætlun 

Fljóðljós verða endurnýjuð fyrir haustið 2014, skv. kröfum KSÍ, UEFA og FIFA. 
Samkomulag er um það milli Reykjavíkurborgar og KSÍ.  Reiknað er með að 
hönnun á viðhaldi/breytingum á búningsklefum fari fram fyrri hluta árs 2014 og 

að framkvæmdir hefjist þegar keppnistímabilinu líkur 2014, framkvæmdir gætu 
teygst fram á fyrri hluta árs 2015. Tímasetningar vegna hugmynda um 

framkvæmdir á hita- og vökvunarkerfi og  endurnýjun á yfirborði vallarins liggja 
ekki fyrir en æskilegt er að þær fari fram haustið 2015 að loknu keppnistímabili. 
Hugmyndir KSÍ eru að stúkubyggingar verði byggðar í áföngum. 

Breytingar á æfingasvæði Þróttar  

Fyrrnefndar hugmyndir hafa áhrif á æfingavæði Þróttar. Í dag er 
heildarfermetrafjöldi grasæfingasvæðis Þróttar alls 46.735 fermetrar, þar af er 

svæðið sem tekið verður undir frjálsíþróttavöll alls 14.620 fermetrar. Í stað þess 
svæðis fá Þróttarar nýtt grasæfingasvæði á núverandi  kastsvæði 
frjálsíþróttamanna við Laugardalslaug, það svæði er 9.000 fermetrar. Eftir 

breytingarnar verður heildar grasæfingasvæði Þróttara því 41.115 fermetrar.  

Kostnaður 

Völlurinn verður lagður grasyfirborði, kostnaður við lagfæringar á kastsvæði gæti 

numið 25-30 m.kr.  

Tímaáætlun 

Verktími er áætlaður 2-3 mánuðir. 

Tækifæri til samstarfs  

Hugmyndir hafa komið fram um að byggja megi lítið íþróttahús inn í 
áhorfendastúku sunnan Laugardalsvallar, með svipuðum hætti og gert var á 
Valsvellinum að Hlíðarenda. Hér yrði um mjög jákvæð byggingar- og 

rekstrarkostnaðarleg samlegðaráhrif að ræða. Þetta húsnæði geti nýst fyrir 
íþróttakennslu skólanna í hverfinu, íþróttafélög og almenning. Ljóst er að með 

hugmyndum um þéttingu byggðar og fjölgun grunnskólanema í nágrenni við 
Laugardalinn, er þörf á betri aðstöðu fyrir íþróttakennslu grunnskólanema. 

Þróttur hefur einnig óskað eftir viðbótarhúsnæði vegna inniæfinga á vegum 
félagsins. 

Ekki liggur fyrir hvort slík hugmynd, um íþróttahús, gangi upp skipulagslega séð. 

Aðkoma ríkisins 

Í bréfi Menntamálaráðuneytisins dags. 29. nóvember 2004 til ÍTR, er gerð grein 
fyrir samþykki ríkisstjórnar frá 17. ágúst 2004, um aðkomu ríkisins að 
uppbyggingu íþróttamannvirkja á Laugardalsvelli sem þjóðarleikvangs. 

Ríkisstjórnin samþykkti málaleitan Reykjavíkurborgar og KSÍ um aðkomu að 
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fyrirhuguðum framkvæmdum á Laugardalsvelli, þannig voru veittar 200 m.kr. í 
styrk til KSÍ vegna stækkunar áhorfendastúku á Laugardalsvelli.  

Nauðsynlegt er að teknar verði upp viðræður við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið um aðkomu ríkisins að þjóðarleikvöngum í 
knattspyrnu og frjálsum íþróttum og uppbyggingu slíkra mannvirkja í Laugardal. 

Lagt er til að borgaryfirvöld óski þegar í stað eftir viðræðum vegna þessa máls og 

að KSÍ og FRÍ taki málið einnig upp við ráðuneytið. 

HEIMILDIR 

Erindisbréf Borgarstjóra 

Heimasíða Reykjavíkurborgar - reykjavik.is 

Heimasíða Knattspyrnusambands Íslands - www.ksi.is 

Bréf KSÍ og FRÍ til Borgarstjóra dags. 11. mars 2013 

Samningur Reykjavíkurborgar og KSÍ dags. 15. september 2005 

Bréf Menntamálaráðuneytisins dags. 29. nóvember 2004 

Bréf frjálsíþróttasambands Ísland 

Bréf-Viðauki frjálsíþróttaráðs Reykjavíkur 

Bréf FRÍ og FÍRR um hugmyndir/kröfur samtakanna dags. 10. febrúar 2014 

Kostnaðar- og tímaáætlanir Verkís hf. 

Skinfaxi, 78. árgangur, 2. tölublað, 01.04.1987   
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Nýr Laugardalsvöllur
FORSENDUR OG FRAMTÍÐARSÝN
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Reykjavíkurborg 
22. janúar 2016 
Borgarbragur ehf
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Samantekt

Þessi skýrsla var unnin fyrir KSÍ af ráðgjafarfyrirtækinu Borgarbrag ehf. 
með það að markmiði að athuga með skipulögðum hætti hvort grundvöllur 
sé fyrir byggingu fjölnota þjóðarleikvangs í Laugardal sem uppfyllir 
nútímakröfur til knattspyrnuiðkunar á alþjóðavísu. 

Samtal við eigendur vallarins og aðra hagsmunaaðila á svæðinu hefur 
leitt í ljós að talsverðrar óánægju gætir varðandi málefni vallarins. Á það 
jafnt við um rekstrarlegar forsendur, nýtingu, fjármögnun, viðhald og 
aðstöðu fyrir leikmenn og áhorfendur. Í kjölfar þessara athugana lagði 
Borgarbragur fram nýja nálgun og hugmyndafræði varðandi mögulega 
uppbyggingu vallarins, einkum með tilliti til nýtingar og rekstrar sem nú 
hefur verið kynnt fyrir hagsmunaaðilum. 

Hugmyndir Borgarbrags snúast um að gjörbreyta rekstrarumhverfi 
Laugardalsvallar þannig að hann verði arðbær og rekstur hans óháður 
aðkomu ríkis og/eða Reykjavíkurborgar eins og kostur er. Auk þess er þeim 
ætlað að bæta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar til að mæta alþjóðlegum 
kröfum svo sómi sé að.

Rétt uppbygging sem byggir á vel ígrunduðu rekstrarformi myndi hafa 
jákvæð áhrif á rekstur KSÍ og þannig mynda nýjan tekjugrunn sem mun 
styrkja grunnrekstur sambandsins og knattspyrnuiðkun almennt á Íslandi. 
Þar að auki myndi slík uppbygging skapa Reykjavíkurborg algjöra sérstöðu 
þegar kemur að tónleikahaldi og stærri íþróttaviðburðum á landsvísu.

Óvissuþættirnir eru hins vegar fjölmargir og sú vinna sem hér er 
kynnt er ekki þess eðlis að hana sé hægt að nýta til ákvörðunartöku 
um hvort ráðast eigi í þær framkvæmdir sem hér er lagt upp með eða 
ekki. Borgarbragur telur því nauðsynlegt að framkvæmd sé fullgild 
hagkvæmnisathugun í samstarfi við erlenda sérfræðinga til að unnt sé að 
taka ábyrga og vel ígrundaða ákvörðun um framhald mála.
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Inngangur

Endurreisn íslensks samfélags eftir efnahagshrunið árið 2008 á sér 
ýmsar birtingarmyndir. Hagtölur benda til þess að efnahagslífið hafi náð 
fótfestu á ný, fjöldi ferðamanna vex stöðugt og íþróttalífið blómstrar sem 
aldrei fyrr. Þetta á einkum við um knattspyrnuhreyfinguna en óhætt er að 
segja að íslensk knattspyrna hafi aldrei staðið styrkari fótum en nú og 
ber þar helst að nefna ótrúlegan árangur A-landsliða Íslands í kvenna- 
og karlaflokki. Allt gefur þetta tilefni til að endurskoða innviði landsins 
í víðum skilningi, ekki síst með tilliti til þjónustu við ferðamenn, stærra 
viðburðarhalds í höfuðborginni og aðstæðna til knattspyrnuiðkunar í 
hæsta gæðaflokki sem uppfyllir alþjóðlegar kröfur í nútímasamfélagi.

Á ofangreindum forsendum hefur ráðgjafarfyrirtækið Borgarbragur ehf. 
í samstarfi við KSÍ kannað fyrir hvort grundvöllur sé fyrir uppbyggingu 
á nýjum fjölnota Laugardalsvelli sem myndi nýtast sem fullgildur 
keppnisvöllur íslenskra landsliða í knattspyrnu, húsnæði fyrir tengda 
starfsemi í Laugardal, og aðstöðu fyrir stærra viðburðarhald í borginni á 
borð við tónleika- og sýningahald. Sú vinna sem kynnt er í þessari skýrslu 
spannaði þriggja mánaða tímabil og hefur einkum og sér í lagi miðast við 
að varpa ljósi á núverandi aðstæður og þróun þeirrar hugmyndafræði sem 
skýrsluhöfundar telja ákjósanlegasta til að uppbyggingarverkefni af þeirri 
stærðargráðu sem um er að ræða sé raunhæft og hljóti brautargengi.

1
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Pétur Marteinsson hjá Borgarbrag leiddi þá vinnu sem hér er kynnt en 
hún var unnin í nánu samstarfi við KSÍ. Fjármálafyrirtækið Birwood 
Limited undir stjórn Helga Bergs framkvæmdastjóra sinnti ráðgjöf 
varðandi fjárhagslega þætti skýrslunnar og KRST lögmenn undir stjórn 
Páls Kristjánssonar öfluðu fjölmargra gagna og veittu ráðgjöf varðandi 
ýmis mál tengd íþróttahreyfingunni og rekstri fasteigna. Skýrslan sjálf var 
unnin af Borgarbrag ehf. í samstarfi við Sigurð Oddsson hönnuð. Flestar 
ljósmyndirnar sem prýða skýrsluna voru teknar af Hafliða Breiðfjörð 
ljósmyndara og eru birtar með góðfúslegu leyfi hans.

Rétt er að taka fram að fjölmargir þættir sem nefndir eru í þessari 
skýrslu þarfnast frekari skoðunar og má því segja að hér sé um að ræða 
nokkurskonar frum-hagkvæmnisathugun (e. pre-feasibility study) og 
engar ákvarðanir hafa verið teknar um hvort og hvenær verkefninu 
verður haldið áfram í þeirri mynd sem hér er kynnt. Að því sögðu er 
óhætt að fullyrða að verkefnið sé spennandi fyrir ýmsar sakir og það er 
mat Borgarbrags ehf. að rétt sé að fullkanna með hagkvæmnisathugun 
möguleika á uppbyggingu fjölnota knattspyrnuleikvangs í Laugardal áður 
en ákvörðun um framhaldið verður tekin.
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Nálgun

Umræðan um Laugardalsvöll síðustu misseri hefur að mörgu leyti 
einkennst af gagnrýni á aðstöðu fyrir áhorfendur, fjölmiðlafólk og síðast 
en ekki síst keppnisfólkið sjálft. Gildir þar einu hvort um er að ræða 
knattspyrnuleiki eða keppni í frjálsum íþróttum. Tónleikahald er fátítt á 
vellinum og síðustu stóru tónleikarnir sem haldnir voru á Laugardalsvelli 
voru 25 ára afmælistónleikar Kaupþings í ágúst 2007 sem talið er að 
25.000 manns hafi sótt. Að jafnaði fara hins vegar allir stærri tónleikar á 
Íslandi fram innandyra í Laugardalshöll, Egilshöll eða Kórnum í Kópavogi. 

Eftirspurn eftir miðum á landsleiki í knattspyrnu hefur að undanförnu 
verið langt umfram framboð og skýrist það einna helst af vaxandi 
gæðum íslenskrar knattspyrnu og í karla- og kvennaflokki og ótrúlegum 
árangri A-landsliðanna sem hafa nú bæði tryggt sér keppnisrétt á 
lokamótum Evrópumótsins og teljast því óumdeilanlega á meðal fremstu 
landsliða í heimi. Áhorfendastúkurnar á Laugardalsvelli voru byggðar 
1958 og 1997 en eldri stúkan var gerð upp árið 2006. Þær taka 9.800 
manns í sæti og 5.200 manns í svokölluð stæði. Mesti áhorfendafjöldi 
á íþróttaleik á Laugardalsvelli var árið 2004 þegar Ísland lagði Ítalíu 
2:0 frammi fyrir 20.204 áhorfendum í æfingaleik. Núverandi viðmið 
alþjóðaknattspyrnuhreyfingarinnar og aðstæður á vellinum leyfa hins 
vegar ekki slíkan áhorfendafjölda á vellinum í keppnisleikjum og fyrir vikið 
selst ávallt upp á eftirsóknarverðustu leiki vallarins á skömmum tíma. 
Til viðbótar við skort á sætaframboði heyrast reglulega óánægjuraddir úr 
röðum áhorfenda og knattspyrnufólks sem telja stúkurnar tvær staðsettar 
of langt frá vellinum vegna hlaupabrautarinnar sem umlykur völlinn.

2
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Hagsmunaaðilar

 

Annar mikilvægur þáttur varðandi uppbyggingu á Laugardalsvelli er 
að Knattspyrnusamband Evrópu tók nýlega þá ákvörðun að gjörbreyta 
keppnisfyrirkomulagi A-landsliða karla, meðal annars með því að nýrri 
keppni, svokallaðri Þjóðadeild (UEFA Nations League) verður komið á 
laggirnar haustið 2018. Þetta leiðir til þess að A-landslið karla mun leika í 
keppni á heimavelli í nóvember á hverju ári frá 2018. Þetta er mikil breyting 
þar sem það er mjög krefjandi að bjóða upp á grasvöll í ásættanlegu 
ástandi fyrir keppni á efstu stigum knattspyrnunnar í byrjun vetrar á 
Íslandi. Það er því ljóst að ýmsar breytingar á vellinum eru nauðsynlegar 
þó svo að umræðan um Laugardalsvöll snúist gjarnan um nauðsyn þess að 
fjölga áhorfendasætum og færa stúkurnar nær vellinum með því að færa 
fjarlægja frjálsíþróttabrautina.

Sú nálgun sem hér er kynnt miðar vissulega að því að fjölga áhorfendum 
við völlinn og að finna þjóðarleikvangi fyrir frjálsar íþróttir nýjan stað í 
Laugardal en það er þó ekki meginmarkmið vinnunnar. Þess í stað miðar 
hugmyndafræði Borgarbrags að því að Laugardalsvöllur geti þjónað 
tilgangi sínum sem þjóðarleikvangur með sóma en jafnframt styrkt stöðu 
Reykjavíkurborgar og Íslands sem áfangastaður fyrir ferðamenn, bætt 
nærumhverfi Laugardals íbúum til hagsbóta og styrkt stöðu Laugardals 
sem vagga íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Nálgun Borgarbrags byggir á 
því að hér sé um einstakt uppbyggingarverkefni að ræða sem lýtur fyrst 
og fremst að fasteignaþróun með þarfir fjölmargra hagsmunaaðila í húfi. 
Eftirfarandi efnisþættir og lykilatriði voru höfð að leiðarljósi við gerð 
skýrslunnar og eru þeim gerð betri skil í næstu köflum.

Fjölmargir hagsmunaaðilar eiga hagsmuna að gæta í Laugardal og 
Laugardalsvelli. Fyrst ber að nefna Reykjavíkurborg sem er aðaleigandi 
vallarins og fer þar að auki með skipulagsvald á svæðinu. KSÍ er einnig 
stór hagsmunaaðili og til viðbótar má nefna Íþróttafélögin Þrótt og 
Ármann, Frjálsíþróttasamband Íslands (FRÍ), Íþróttasamband Íslands 
(ÍSÍ), Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR), auk Hverfisráðs Laugardals. 
Nánar er fjallað um hagsmunaaðila og væntingar þeirra til Laugardals og 
Laugardalsvallar í kafla 4.

2.1
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Skipulagsáætlanir
Það er afar mikilvægt að verkefni af þessari stærðargráðu sé í fullu 
samræmi við meginmarkmið núgildandi skipulagsáætlana í Reykjavík. 
Laugardalsvöllur er í dag skilgreindur sem íþróttasvæði í Aðalskipulagi 
Reykjavíkur (AR) en um þau svæði segir í AR: 

„Á íþróttasvæðum er gert ráð fyrir allri þeirri starfsemi sem tengist íþróttum 

og íþróttaiðkun þar sem m.a. er gert ráð fyrir aðstöðu og skipulagðri starfsemi 

íþróttafélaganna í borginni. Íþróttasvæði þjóna einum eða fleiri borgarhlutum. 

Sundlaugar flokkast almennt undir íþróttastarfsemi en eru einnig heimilar á opnum 

svæðum (OP). Á íþróttasvæðum má gera ráð fyrir öllum mannvirkjum sem tengjast 

starfsemi viðkomandi svæðis, s.s. flóðlýsingu, gervigrasvöllum, stúkubyggingum og 

íþróttahöllum, sundlaugum, sundhöllum og líkamsræktarstöðvum, samkomusölum, 

félagsaðstöðu o.s.frv. Gera má ráð fyrir veitingaaðstöðu og íþróttavöruverslun á 

íþróttasvæðum.“

Ennfremur segir í AR um reit ÍÞ1 (Laugardalsvöllur): 

„Þjóðarleikvangur Íslands á Laugardalsvelli er landfrekt svæði sem fellur undir 

skilgreiningu íþróttasvæða vegna umfangs. Fyrir liggur deiliskipulag að svæðinu.“

Laugardalsvöllur tilheyrir deiliskipulagi vestari hluta Laugardals 
og í gildandi skipulagi er ekki gert ráð fyrir annarri landnotkun en 
stúkubyggingum og skyldum mannvirkjum á skilgreindum byggingareitum 
vallarins. Ljóst að er aukin landnotkun á Laugardalsvelli mun krefjast 
verulegra breytinga á skipulagsáætlunum en þær yrðu þó ekki þess 
eðlis að horfið yrði frá meginmarkmiðum AR varðandi Laugardal þar sem 
áhersla er lögð á varðveislu grænna svæða í Reykjavík með sérstakri 
áherslu á Laugardalinn sem grænan almenningsgarð.1

2.2

Laugardalur
Laugardalurinn er um það bil 78 hektara svæði í hjarta Reykjavíkur. 
Til Laugardals teljast hverfin Tún, Teigar, Lækir, Laugarnes, Sund, 
Heimar, Langholt, Vogar, Skeifan og Fen. Til viðbótar við Laugardalsvöll 
eru á svæðinu til að mynda gömlu Þvottalaugarnar, Laugardalslaug, 
Laugardalshöll, Grasagarður Reykjavíkur og Fjölskyldu- og 
húsdýragarðurinn svo fátt eitt sé nefnt. Laugardalur er einn af 
mikilvægustu almenningsgörðum höfuðborgarsvæðisins. Fjölbreytt 
íþrótta- og afþreyingaraðstaða einkennir svæðið sem byggst hefur upp 
í áranna rás. Meginstefnan í skipulagi dalsins er að halda áfram með 
uppbyggingu sambærilegrar útivistar- og afþreyingaraðstöðu sem nú er að 
finna á svæðinu og miðar öll nálgun þeirrar vinnu sem nú er kynnt að því 
viðhalda þeirri stefnu.

2.3

1 Aðalskipulag Reykjavíkur 2010 – 2030
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Staðarval

Grunnhugmyndafræði

Enginn staðarvalskönnun átti sér stað í þeirri vinnu sem hér er kynnt og 
miðast hún því öll við að framtíðaruppbygging fjölnota þjóðarleikvangar 
eigi sér stað í Laugardal innan núverandi byggingarreits. Það er mat 
skýrsluhöfunda að hér sé um einstakt tækifæri að ræða hvað staðsetningu 
varðar enda ljóst að flest verkefni af svipaðri stærðargráðu erlendis 
eiga sér stað í jaðri byggðar vegna skorts á landi inni í borgum. Ekki er 
vikið að samgöngu- og bílastæðamálum á þessu stigi vinnunnar en ljóst 
er að finna þarf lausnir á þeim málum í samráði við sérfræðinga á sviði 
samgöngumála með áherslu á að styrkja þróunarás borgarinnnar sem 
meðal annars liggur um Suðurlandsbraut. 

Grunnhugmyndafræðin sem lögð er til grundvallar í þessari vinnu er að 
verkefnið styrki Reykjavík sem höfuðborg út frá margvíslegum þáttum, að 
íþróttahreyfingin í Laugardal, hvort sem um ræðir knattspyrnu, frjálsar 
íþróttir eða aðrar íþróttagreinar, fái aðstöðu í hæsta gæðaflokki og að 
nærumhverfi íbúa og aðkomufólks styðji við verslun, þjónustu og aukið 
mannlíf. Jafnframt er lögð lykiláhersla á að verkefnið sé fjárhagslega 
sjálfstætt, að það sé tekjumyndandi um ófyrirséða framtíð og að 
framkvæmdin sjálf, ef til hennar kemur, verði fjármögnuð með öðrum 
leiðum en opinberum fjárveitingum eins og kostur er. Nánar er fjallað um 
hugmyndafræði verkefnisins í 6. kafla.  

2.4

2.5

Fjármögnun
Birwood Limited hefur tekið saman framkvæmdakostnað og 
rekstrarforsendur sambærilegra mannvirkja erlendis og lagt grunn að 
mögulegum fjármögnunarleiðum sem kynntar eru í 6. kafla skýrslunnar. 
Rétt er að ítreka að kostnaðaráætlanir liggja ekki fyrir á þessum 
tímapunkti og til að fá nákvæma mynd af áætluðum kostnaði og 
fjármögnunarleiðum er nauðsynlegt að ráðast í ítarlega þarfagreiningu og 
hagkvæmnisathugun.

2.6

Rekstur
Rekstur Laugardalsvallar í dag er niðurgreiddur af Reykjavíkurborg sem 
nemur tugum milljóna á ári en borgin er aðaleigandi vallarins. Ekki eru 
greidd fasteignagjöld af íþróttamannvirkjum auk þess sem ýmiss konar 
kostnaður fellur á eigendur vallarins með reglulegu millibili, í formi 
viðhalds og stöðugt vaxandi krafna frá alþjóðaknattspyrnuhreyfingunni. 
Eitt dæmi um nýtilkominn kostnað vegna reksturs vallarins eru auknar 
kröfur um ljósmagn flóðljósa á knattspyrnuleikjum á vegum UEFA sem 

2.7
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Alþjóðlegir samstarfsaðilar
Þrátt fyrir að ýmis sérþekking á flóknum uppbyggingarverkefnum 
sé til staðar á Íslandi er ekki mikil reynsla af rekstri og hönnun 
fjölnota íþróttamannvirkis af því tagi sem hér er kynnt til staðar á 
landinu. Ef ákvörðun verður tekin um að halda áfram með verkefnið 
er talið nauðsynlegt að leita til erlendra sérfræðinga við gerð 
hagkvæmnisathugunar. Tvö af fremstu fyrirtækjum heims á því sviði hafa 
nú þegar sýnt verkefninu mikinn áhuga; hið bandaríska félag Anschutz 
Entertainment Group (AEG) og hið franska Lagardère Sports and 
Entertainment. Borgarbragur og fulltrúar KSÍ hafa nú þegar hitt fulltrúa 
fyrirtækjanna beggja og nánari upplýsingar um þau má finna í viðaukum 1 
og 2. 

2.8

urðu til þess að endurnýja þurfti ljósamöstrin á Laugardalsvelli síðastliðið 
sumar með ærnum tilkostnaði fyrir rekstraraðila án aðkomu eiganda.  
Núverandi rekstur vallarins er rakinn í 5. kafla skýrslunnar. 
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Núverandi staða3

Segja má að núverandi staða á Laugardalsvelli sé engum að skapi en 
háværar óánægjuraddir hafa heyrst í gegnum tíðina frá knattspyrnu- 
og frjálsíþróttahreyfingunni sem hafa lengi verið í krefjandi sambúð á 
vellinum. Á síðasta kjörtímabili skilaði starfshópur borgarstjóra skýrslu 
um framtíð frjálsíþróttaaðstöðu í Reykjavík, uppbyggingu Laugardalsvallar 
og aðstöðu til íþrótta í Laugardal, þar sem meðal annars var lagt til 
að aðskilnaður yrði gerður á milli frjálsra íþrótta og knattspyrnu á 
Laugardalsvelli með flutningi frjálsra íþrótta á nýjan stað í Laugardal. 

Það er brýnt að eigandi vallarins, Reykjavíkurborg, taki ákvörðun 
um framtíð Laugardalsvallar sem fyrst, sér í lagi hvað varðar 
hlaupabrautirnar. Framtíð knattspyrnu á vellinum og frekari þróun 
hans sem knattspyrnuleikvangs er að öllu leyti háð ákvörðun 
Reykjavíkurborgar um að fjarlægja hlaupabrautirnar en það er eindregin 
ósk knattspyrnuhreyfingarinnar að það verði gert. Að sama skapi er það 
skýr krafa frjálsíþróttahreyfingarinnar að ekki verði hróflað við núverandi 
aðstöðu fyrr en nýr alþjóðlegur frjálsíþróttavöllur í Laugardal verður 
tilbúinn til notkunar.
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Saga vallarins og mannvirkja
Laugardalsvöllurinn var þungamiðjan í skipulagshugmyndunum sem 
Sigvaldi Thordarson og Gísli Halldórsson unnu fyrir Reykjavík árið 1944. 
Jafnframt átti Laugardalurinn að hýsa margháttaða safnastarfsemi 
og skeiðvöll, á þeim tíma á þeim stað þar sem Grasagarðurinn er í dag. 
Þá var fjölda handknattleiks- og tennisvalla dreift um svæðið. Ef frá er 
talinn leikvangurinn rættust fæstar af draumsýnum hugmyndarinnar 
og leið langur tími uns völlurinn var kominn í það horf sem upphaflegu 
áætlanirnar gengu út á. Stúkurnar áttu alltaf að vera tvær, við austur- og 
vesturhlið vallarins. Vesturstúkan var reist fyrst og stóð óyfirbyggð fyrstu 
árin. Áður en hafist var handa þurfti þó að ráðast í stórfellda ræsagerð 
sem var forsenda þess að nýta mætti svæðið og þurfti í því skyni að leggja 
viðamesta holræsi sem Íslendingar höfðu ráðist í og liggur skólplögnin enn 
undir vellinum. 

Seint á árinu 1968 voru stækkun vestur-stúkunnar og gerð þakskyggnis 
boðin út, samkvæmt teikningum frá VST og arkitekta Teiknistofunnar 
sf. Sextíu tonn af stáli fóru í burðarbita þaksins og var það langstærsta 
þakskyggni sem reist hafði verið hér á landi. Á næstu árum var 
framkvæmdum haldið áfram við völlinn. Árið 1972 sáu Teiknistofan 
sf. og VST um hönnun mannvirkja við austur- og norðurenda vallarins: 
veitingasölu, salerni, geymslur og stigatöflu. Tveimur áratugum síðar var 
hlaupabraut lögð og flóðljós vígð sama ár. Árið 1997 var loks reist stúka 
meðfram austurhliðinni.

Stærstu nýframkvæmdir við Laugardalsvöll frá vígslu hans hófust árið 
2005 og lauk tveimur árum síðar. Þar var vesturstúkan tekin algjörlega 
í gegn, hún stækkuð og höfuðstöðvum KSÍ var komið fyrir í byggingu á 
stúkunni framanverðri.2

3.1

2 Gangverk, fréttabréf VERKÍS, september 2012. 
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Núverandi eignarhald

Starfsemi KSÍ á Laugardalsvelli 

Laugardalsvöllur, áhorfendastúkur, flóðljós, frjálsíþróttavöllur, snyrtinga- 
og veitingasöluhús, bað- og búningsklefar ásamt skylmingamiðstöð, 
klukkuhúsi, geymslum og girðingum er eign Reykjavíkurborgar. Skrifstofur 
KSÍ á annarri og þriðju hæð ásamt kennslu- og fræðslumiðstöð er eign 
KSÍ.3

KSÍ er með höfuðsstöðvar í nýlegu húsnæði í vesturstúku vallarins. Í 
húsakynnum KSÍ fer mikið fræðslustarf fram og auk þess nýtast stærri 
rými reglulega undir viðburðarhald, einkum í tengslum við kappleiki.

KSÍ greiðir allan rekstrarkostnað Laugardalsvallar og tilheyrandi 
mannvirkja, almennt viðhald allra mannvirkja, áhalda og tækja tengdum 
mannvirkjum, sem og viðhald frjálsíþróttaáhalda. Meiriháttar viðhald og 
endurnýjun mannvirkja og tækja er þó vera á vegum Reykjavíkurborgar.  

Íslensku karla- og kvennalandsliðin leika flesta sína leiki á 
Laugardalsvelli. Einnig er algengt að eitt til tvö félög leiki heimaleiki sína 
á vellinum á meðan þau eru í efstu deild karla. Aðrir leikir sem fara fram á 
Laugardalsvelli eru úrslitaleikir í bikarkeppni karla og kvenna.

Þessi sögulega samantekt er ágætis dæmi um hve framsæknar og 
stórhuga framkvæmdir við Laugardalsvöll hafa ætíð verið og því 
væri óneitanlega í takt við söguna að stefna hátt í fyrirhuguðum og 
nauðsynlegum endurbótum á vellinum að þessu sinni.

3.2

3.3

3 Skýrsla starfshóps um uppbyggingu Laugardalsvallar og aðstöðumál til íþrótta í Laugardal, 2014. 
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Starfsemi FRÍ á Laugardalsvelli 

Önnur starfsemi á Laugardalsvelli

Laugardalsvöllur hefur verið þjóðarleikvangur frjálsra íþrótta í núverandi 
mynd síðan 1992 en þá voru hlaupbrautirnar lagðar gerviefni. Norðan 
vallarins er kastsvæði en ekki er fyrir hendi löglegt kastbúr á vellinum. 
Vellinum er gjarnan lýst sem fullkomnum átta brauta frjálsíþróttavelli 
en staðreyndin er sú að völlurinn er nú á eins konar undanþágu vegna 
ástands brauta auk þess sem lyftinga- og þrekaðstöðu fyrir frjálsíþrótta 
fólk skortir á vellinum.

Samhliða notkun Laugardalsvallar til keppni og æfinga í knattspyrnu 
og frjálsum íþróttum, einkum og sér í lagi yfir sumartímann, hefur lengi 
orðið til þess að æfingar og keppni í frjálsum íþróttum hafa þurft að 
víkja fyrir kappleikjum í knattspyrnu, án þess að önnur og fullnægjandi 
æfingarúrræði séu til staðar fyrir frjálsíþróttafólk. Af þessum sökum 
telur stór hluti frjálsíþróttahreyfingarinnar nauðsynlegt að hugað sé 
að uppbyggingu nýs alþjóðlegs frjálsíþróttavallar í Laugardal sem yrði 
aðskilinn knattspyrnuvellinum að fullu.

Skylmingasamband Íslands er með fullkomna skylmingaaðstöðu í 
Baldurshaga, rými sem staðsett er undir vestari stúku vallarins.

3.4

3.5
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Reykjavíkurborg
Landsvæðið ásamt stórum hluta þeirra mannvirkja sem um ræðir eru í eigu 
Reykjavíkurborgar auk þess sem hún fer með skipulagsvald á svæðinu. 
Í raun má segja að Reykjavíkurborg sé upphafið og endirinn að þessu 
verkefni enda skýrt að ekkert verður aðhafst í málefnum Laugardalsvallar 
án samþykkis og stuðnings borgarinnar. 

Á þessu stigi hafa borgaryfirvöld ekki tekið neina afstöðu til verkefnisins 
aðra en að veita góðfúslega afar gagnlegar upplýsingar sem 
skýrsluhöfundar nýttu við þá vinnu sem hér er kynnt.  

4.1

Samráð við hagsmunaaðila4

Verkefni af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir mun krefjast virks 
samráðs við fjölda aðila. Einnig er ljóst að ef verkefnið hlýtur brautargengi 
mun gríðarleg athygli beinast að því auk þess sem það verður umdeilt. 
Á undanförnum mánuðum hefur Borgarbragur kynnt sér afstöðu ýmissa 
hagsmunaaðila og átt fundi með mörgum þeirra. 

Ef verkefnið verður fært á næsta stig er afar mikilvægt að efna til 
samstarfs og eftir atvikum formlegs og skipulegs samráðs við eftirtalda 
aðila:

Ráðuneyti

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Það þarf að kanna til hlítar hugsanlega aðkomu viðeigandi ráðuneyta að 
verkefninu, t.d. hvað varðar mögulega fjárstyrki, skattaívilnanir og annan 
opinberan stuðning. Borgarbragur hefur þegar átt samtal við ráðherra 
mennta- og menningarmála og fjármálaráðherra sem báðir voru afar 
áhugasamir og jákvæðir í garð verkefnisins.  

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar vinnur að 
skipulagsáætlunum borgarinnar og sérfræðingar sviðsins vinna náið með 
kjörnum fulltrúum að stefnumótum í margvíslegum umhverfis-, skipulags- 
og samgöngumálum. Ekkert formlegt samtal hefur átt sér stað við sviðið 
en því þarf tafarlaust að finna formlegan farveg ef ákvörðun verður tekin 
um að halda áfram með verkefnið. 

4.2

4.1.1
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ÍBR & ÍSÍ
ÍBR gætir hagsmuna íþróttahreyfingarinnar í Reykjavík og er þar af leiðandi 
afar mikilvægur hagsmunaaðili. Borgarbragur hefur hitt forsvarsmenn 
bandalagsins á fundum og kynnt fyrir þeim nálgun og hugmyndafræði 
verkefnisins við góðar undirtektir. ÍBR í samstarfi við ÍSÍ vinnur að stofnun 
afreksíþróttamiðstöðvar í Laugardal sem fellur vel að þeirri  framtíðarsýn 
sem hér er kynnt.

4.5

FRÍ
Ef verkefnið hlýtur brautargengi mun samnýting KSÍ og FRÍ á  
Laugardalsvelli ljúka og ný framtíðaraðstaða verður byggð upp fyrir  
FRÍ á öðrum stað í Laugardal í samræmi við hugmyndir starfshóps  
Reykjavíkurborgar um framtíð frjálsíþróttaaðstöðu í Reykjavík. Af  
samtölum við formann FÍR að dæma eru hins vegar skiptar skoðanir  
um næstu skref og ljóst að vinna þarf náið með hreyfingunni í næstu 
skrefum ef af þeim verður, öllum til hagsbóta. 

Borgarbragur hefur einnig hitt fulltrúa Frjálsíþróttaráðs Reykjavíkur 
(FÍRR) sem lýsir yfir eindregnum vilja til að byggja upp nýjan alþjóðlegan 
frjálsíþróttavöll á öðrum stað í Laugardal.

4.6

KSÍ

Knattspyrnufélagið Þróttur  
og Glímufélagið Ármann

Auk þess að fara með eignarhlut í annarri stúkubyggingu Laugardalsvallar 
er KSÍ stærsta fjöldahreyfing landsins með um 20.000 skráða iðkendur. 
Líkt og fram kemur í kafla 3.3 er KSÍ rekstraraðili Laugardalsvallar og sem 
slíkur einn stærsti hagsmunaaðili verkefnisins. Fram til þessa hefur KSÍ 
haft mikinn áhuga á framtíðarstefnumótun vallarins og ítrekað lýst því yfir 
að aðskilja þurfi frjálsar íþróttir og knattspyrnu á vellinum og nútímavæða 
þurfi hann í takt við breytt áherslur og kröfur í knattspyrnuheiminum. 

Glímufélagið Ármann og Knattspyrnufélagið Þróttur deila félags- og 
íþróttaaðstöðu í Laugabóli að Engjavegi 7 sem tekin var í notkun árið 
2007. Ljóst er að verkefnið mun hafa áhrif á framtíðarþróun félaganna 
í dalnum en þau sinna afar mikilvægu hlutverki sem hverfisfélög og 
hafa ráðist í talsverðar fjárfestingar innan svæðisins á undanförnum 
árum. Bæði félögin nýta sér Laugardalsvöll til æfinga. Þróttur hefur sýnt 
verkefninu áhuga og lagt til þarfagreiningar og skýrslur frá árinu 2006 um 
framtíðarvæntingar félagsins í Laugardal. 

4.3

4.4
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Hverfisráð Laugardals

Aðrir

 

Hverfisráðið er virkur þátttakandi í stefnumótun svæðisins og þar af 
leiðandi er afar mikilvægt að upplýsa ráðið á réttum tímapunkti um þróun 
svæðisins og tryggja stuðning innan ráðsins og á meðal íbúa. Enn hefur 
ekki verið leitað til ráðsins en ef ákvörðun verður tekin um að halda áfram 
með verkefnið er nauðsynlegt að fá fulltrúa íbúa að borðinu sem allra fyrst.

Skylmingasamband Íslands er með aðstöðu í Baldurshaga en ekki hefur 
verið rætt við fulltrúa sambandsins enn sem komið er. Líkamsræktarstöðin 
World Class er einnig með gríðarmikla aðstöðu í Laugardal sem samnýtir 
bílastæði með Laugardalsvelli og telst vera mikilvægur hagsmunaaðili ef 
framhald verður á verkefninu. Forsvarsmenn fyrirtækisins hafa lýst yfir 
áhuga á verkefninu.

4.7

4.8

Núverandi rekstur 
Laugardalsvallar

5

Í stuttu máli er KSÍ rekstraraðili Laugardalsvallar en sambandið nýtur 
til þess fjárstuðnings frá eiganda vallarins (Reykjavíkurborg) og eftir 
atvikum UEFA. KSÍ hefur talsverðar tekjur af vellinum í gegnum miðasölu á 
landsleiki og sölu sjónvarpsréttinda. 

Rekstrarsamningur milli KSÍ og 
Reykjavíkurborgar
Rekstrarsamningur KSÍ og Reykjavíkurborgar byggir í grófum dráttum á 
eftirfarandi atriðum: 

 ∆ Reykjarvíkurborg er aðaleigandi Laugardalsvallar. 

 ∆ Síðan 1. janúar 1997 hefur Laugardalsvöllur verið rekin af KSÍ 
samkvæmt samningi á milli KSÍ og Reykjavíkurborgar. Árið 2014 var 
undirritaður nýr samningur sem nær til 2025.

5.1
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5.2 Núverandi rekstrartekjur
KSÍ hefur talsverða fjárhagslega hagsmuni af Laugardalsvelli en í 
ársreikningum sambandsins er rekstur vallarins sérstaklega aðgreindur.

 ∆ Samkvæmt ársreikningi KSÍ fyrir árið 2014 voru heildartekjur af rekstri 
Laugardalsvallar kr. 56.000.000,- eða kr. 17.200.000,-  þegar styrkur frá 
Reykjavíkurborg til KSÍ er ekki talinn með.

 ∆ Hér er um að ræða tekjur af vallarleigu, miðasölu og veitingasölu.

 ∆ Annars staðar í ársreikningnum kemur fram að KSÍ hefur tekjur af 
landsleikjum sem nema kr. 40.000.000,-.

 ∆ Í samningum skuldbindur Reykjavíkurborg sig til að greiða KSÍ kr. 
49.900.000,- fyrir árin 2014, 2015 og 2016 og kr. 44.300.000,- á ári á 
tímabilinu 2017–2025. Greiðslurnar eru tengdar vísitölu neysluverðs. 

 ∆ Til viðbótar við ofangreindar greiðslur hefur borgin skuldbundið sig til 
að greiða KSÍ sem nemur kr. 33.000.000,- í þremur greiðslum á árunum 
2015, 2016 og 2017. 

 ∆ Samtals nema greiðslur Reykjavíkurborgar til KSÍ á samningstímanum 
(2014–2025) kr. 581.100.000,-.

 ∆ Fyrir liggur að ráðast þarf í dýrar umbætur á Laugardalsvelli vegna 
aukinna krafna frá UFEA og vegna breytts leikjafyrirkomulags á 
landsleikjum (sjá kafla tvö). Kostnaður við að endurnýja grasvöllinn og 
lagningu hita- og vökvunarkerfis er áætlaður um kr. 130.000.000,- að 
lágmarki. Ekki er kveðið á um hver skal bera kostnaðinn af þessum 
framkvæmdum í núgildandi samkomulagi.   

 ∆ Til viðmiðunar má nefna að KSÍ, með styrk frá UEFA, stóð straum af öllum 
kostnaði við endurnýjum á flóðljósum Laugardalsvallar sumarið 2015.  
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5.3 Endurbygging og stækkun stúku 
árið 2007
Árið 2005 var ráðist í endurbyggingu og stækkun vestari stúkunnar á 
Laugardalsvelli. Við stækkunina fjölgaði sætum í stúku úr 7.000 í 9.800 auk 
þess sem KSÍ reisti nýjar höfuðstöðvar og fræðslumiðstöð í suðurenda 
mannvirkisins.

 ∆ Heildarkostnaður við uppbygginguna var um 2.2 milljarðar íslenskra 
króna á núverandi verðlagi og skiptist fjármögnunin niður með 
eftirfarandi hætti:

 ∆ KSÍ (með styrk frá FIFA): 42%,

 ∆ Reykjavíkurborg: 38% 

 ∆ Íslenska ríkið: 20%.

Þegar horft til þess að tekjur af Laugardalsvelli árið 2014 voru um það bil 
kr. 17.200.000,- er ljóst að hin rúmlega tveggja milljarða króna fjárfesting 
breytti nánast engu hvað varðar tekjumöguleika Laugardalsvallar. 
Vissulega var aukin tekjuöflun ekki markmiðið eða ástæðan fyrir 
fjárfestingunni en í ljósi þess að um er að ræða gríðarlega kostnaðarsamt 
uppbyggingarverkefni á besta stað í Reykjavík er rétt að spyrja hvort 
framkvæmd af þessu tagi sé réttlætanleg.  
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Nýr fjölnota þjóðar-
leikvangur í Laugardal

6

Málefni Laugardalsvallar hafa um langt skeið markast af háu flækjustigi 
og takmörkuðum áhuga opinberra aðila á uppbyggingu vallarins. Völlurinn 
er vannýttur og fyrir vikið óarðbær rekstareining sem þar að auki uppfyllir 
ekki kröfur UEFA. 

Hugmyndin að baki nýjum fjölnota þjóðarleikvangi í Laugardal er að 
gjörbreyta rekstrarumhverfi Laugardalsvallar þannig að hann verði arðbær 
og rekstur hans óháður aðkomu ríkis og/eða Reykjavíkurborgar eins og 
kostur er, auk þess að bæta aðstöðu til knattspyrnuiðkunar til að mæta 
alþjóðlegum kröfum svo sómi sé að.

Rétt uppbygging sem byggir á vel ígrunduðu rekstrarformi ætti að hafa 
jákvæð áhrif á rekstur KSÍ og þannig mynda nýjan tekjugrunn sem mun 
styrkja grunnrekstur sambandsins og knattspyrnuiðkun almennt á Íslandi. 
Þar að auki myndi uppbyggingin skapa Reykjavíkurborg algjöra sérstöðu 
þegar kemur að tónleikahaldi og stærra viðburðarhaldi á landsvísu. 

Síðast en ekki síst gæti framkvæmd af þessu tagi styrkt nærumhverfi 
Laugardals og þannig þjónað öllum hagsmunaaðilum á svæðinu, ekki síst 
íbúum, rekstraraðilum, borgarbúum öllum og öðrum gestum.

Almennar forsendur
Umræða um uppbyggingu á Laugardalsvelli á sér talsvert langa sögu en 
segja má að draumur knattspyrnuáhugafólks um að loka vellinum með 
stúkum í báða enda sé búinn að lifa góðu lífi frá því að hann var fyrst 
tekinn í notkun þó svo að útfærslurnar hafi jafnan tekið mið af tíðaranda 
hvers tíma.   
Ástæðurnar fyrir því að nú er talið æskilegt að ráðast í uppbyggingu á 
Laugardalsvelli eru einkum fimm:  

 ∆ Líkt og komið var inn á í 2. kafla þessarar skýrslu krefst breytt 
leikjafyrirkomulag UEFA breytinga á vellinum til að unnt sé að spila á 
honum í mars og nóvember þegar allra veðra er von á Íslandi.

 ∆ Sameiginleg notkun knattspyrnuhreyfingarinnar og 
frjálsíþróttahreyfingarinnar á Laugardalsvelli er fullreynd og ljóst að 
aðskilja þarf frjálsíþróttavöllinn frá knattspyrnuvellinum. 

6.1
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Nálgun

Hugmyndafræði

Nálgun Borgarbrags í þessari vinnu hefur verið að líta á verkefnið sem 
fasteignaþróunarverkefni sem þjónar öllum hagsmunaaðilum og styður 
við samþykktar skipulagsáætlanir Reykjavíkurborgar. Frumathuganir 
benda til þess að mögulegt sé að umbreyta Laugardalsvelli í 
glæsilegan fjölnotaleikvang sem uppfyllir öll skilyrði sem gerð eru til 
nútímaknattspyrnuvalla og samhliða tryggja arðbærni vallarins með 
uppbyggingu á fjölbreyttri atvinnu- og þjónustustarfsemi á þeirri lóð sem 
Laugardalsvöllur stendur á í dag. Sú nálgun sem hér er kynnt byggir á því 
að KSÍ kaupi Laugardalsvöll af Reykjavíkurborg. 

Þó svo að íslensk knattspyrna sé í miklum blóma um þessar    
mundir og ekkert bendi til annars en að íþróttin vaxi og dafni er ljóst   
að leikir í efstu deildum í knattspyrnu laða ekki að nægilegan fjölda   
áhorfenda til að stærstu félagsliðin geti fyllt þúsundir sæta á    
Laugardalsvelli á hefðbundnum deildarleikjum. Jafnframt er ljóst að   
landsliðin okkar, sem bæði njóta mikilla vinsælda, spila fáa heimaleiki   
á ári sem eru líklegir til að laða að tugþúsundir áhorfenda. Í fljótu   
bragði má því álykta að uppbygging á knattspyrnuleikvangi sem rúmar 
15–20.000 áhorfendur yrði alltaf fjárhagslega ósjálfbær rekstrareining og 
þar af leiðandi byrði á eigendum sínum.  Að því sögðu er hins vegar einnig 
ljóst að úrbóta er þörf á Laugardalsvelli og ef til stendur að ráðast í dýrar 
framkvæmdir væri afar freistandi að byggja upp leikvang  í fjórða flokki 
samkvæmt reglugerð UEFA. Til að það geti orðið að veruleika og jafnframt 
talist pólitískt- og fjárhagslega réttlætanlegt þarf að leita leiða til að 
verkefnið geti staðið undir sér. 

Að þessari frumathögun lokinni er margt sem bendir til þess að   
svo geti orðið, að því gefnu að uppbyggingu verði skipt upp í einingar 
þar sem hver stúkubygging myndi þjóna mismunandi tilgangi. Þannig 
gæti Laugardalsvöllur orðið nýr kjarni í hjarta Reykjavíkur þar sem hótel, 

 ∆ Erfið fjárhagsstaða Reykjavíkurborgar krefst hagræðingaraðgerða. 
Sala eigna og myndun nýs tekjugrunns í formi fasteignagjalda ætti að 
falla vel að slíkum hagræðingaraðgerðum. 

 ∆ Frábært gengi íslensku knattspyrnulandsliðanna í kvenna- og 
karlaflokki hefur aukið eftirspurn eftir miðum á landsleiki svo um 
munar.

 ∆ Stöðugt vaxandi ferðamannastraumur til landsins skapar forsendur 
fyrir viðamikið tónleika- og viðburðahald sem hingað til hefur ekki verið 
markaður fyrir á Íslandi.  

6.2

6.3
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háskólasamfélag, skrifstofuhúsnæði, verslun, veitingahús og önnur 
þjónustu gæti öll verið staðsett í vöggu íþróttahreyfingarinnar í Laugardal.

Til að skýra hugmyndina enn frekar má skipta verkefninu upp í   
fimm mismunandi verkhluta:

1. Vesturstúka: Vesturstúkan telst nokkurn veginn fullbyggð og í fullum 
rekstri en rými á jarðhæð væri þó hægt að nýta betur. Að svo stöddu er 
miðað við að einungis þurfi að breyta þaki stúkunnar ef ákvörðun  
verður tekin um að byggja upp völl með færanlegu þaki.

RÁÐSTEFNUR AÐRAR 
ÍÞRÓTTAGREINAR FÓTBOLTI TÓNLEIKAR

SÝNINGAR

HÓTEL

VERSLUN  
OG ÞJÓNUSTASKRIFSTOFURHÁSKÓLI  

ÍSLANDS
LEIKSKÓLI/

BARNASKÓLI

SJÚKRAÞJÁLFUN

AFREKSÍÞRÓTTA- 
MIÐSTÖÐ ÍBR & ÍSÍ

Fjölnota 
þjóðarleikvangur



25

2. Norðurstúka: Norðurstúkan er hugsuð undir hótelstarfsemi. Margir 
hótelrekendur hafa sýnt  verkefninu áhuga enda staðsetning einstök 
og til þess fallin að létta á álagi á gististöðum í miðborginni. Lauslega 
áætlað byggingarmagn norðurstúku er 10.000m2.

3. Austurstúka: Viðræður eru hafnar við Háskóla Íslands um 
mögulegan flutning á starfsemi Háskólans við Laugarvatn í Laugardal. 
Viðræðurnar eru á algjöru frumstigi enda um afar viðkvæmt mál að 
ræða en ef fram fer sem horfir gæti Íþróttaháskólinn á Laugarvatni  
gengið í endurnýjun lífdaga í Laugardalnum ásamt tengdum 
kennslugreinum Háskólans, líkt og sjúkraþjálfun og næringarfræði. 
Einnig hefur komið til tals að ný afþreksíþróttamiðstöð ÍBR og ÍSÍ fengi 
aðstöðu í húsakynnunum. Lausleg áætlað byggingarmagn austurstúku 
er 12.000 m2.

4. Suðurstúka: Suðurstúkan gæti nýst undir ýmiss konar starfsemi 
sem ekki hefur verið tilgreind á þessu stigi málsins. Æskilegt væri 
ef starfsemin í húsinu þjónaði nærumhverfinu, einkum og sér í lagi 
skólahverfinu og íþróttafélögunum í kring. Lauslega áætlað    
byggingarmagn suðurstúku er 10.000 m2.
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5. Vallarrými: Völlurinn sjálfur og aðliggjandi stúkur er fimmta 
rekstrareiningin sem um ræðir en þar myndu fara fram stærri 
kappleikir í knattspyrnu en einnig í handbolta og körfubolta (eftir 
atvikum) að því gefnu að  hægt verði að loka þaki vallarins með 
færanlegu þaki. Vallarrýmið myndi einnig nýtast undir stærra  
viðburðarhald á borð við stórtónleika, vörumessur og aðra stórviðburði 
sem færa má rök fyrir að skorti aðstöðu miðsvæðis í Reykjavík. 

 Alls er um að ræða rúmlega 32.000 m2 þar sem hver stúkubygging þjónar 
ákveðnum tilgangi og er í eðli sínu sjálfstæð og rekstrarhæf eining. Innan 
á hverja byggingu fyrir sig verða síðan byggðar upp áhorfendastúkur sem 
myndu tilheyra rekstrarhluta númer fimm, vellinum sjálfum. Fjöldi sæta 
ræðst endanlega af hæð og gerð þeirra  bygginga sem rísa á svæðinu 
að undangenginni hagkvæmnisathugun og þarfagreiningu. Rétt er að 
ítreka að byggingarmagnið er hóflega áætlað á þessu stigi en jafnvel þó 
að það yrði aukið umtalsvert myndi það ennþá rúmast innan núverandi 
byggingareits vallarins, án röskunar á grænum svæðum. 
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Rekstrarforsendur 
Þrátt fyrir að Laugardalsvöllurinn eigi að hafa þá ímynd að hann sé 
fyrst og fremst heimavöllur íslensku landsliðanna í knattspyrnu, snýst 
hugmyndafræðin sem hér er kynnt um að tekjur og að mikill meirihluti 
viðburða á vellinum séu í formi tónleika- og stærra viðburðahalds til 
viðbótar við leigutekjur af stúkubyggingum. Þróunin erlendis er sú að 
íþróttavellir eru í auknum mæli miðstöðvar viðburðahalds og sem slíkir 
geta þeir skapað miklar tekjur. 

Með réttu rekstrarmódeli gæti rekstrarumhverfi vallarins gjörbreyst frá 
því að skapa litlar sem engar tekjur fyrir eigendur og rekstraraðila yfir í að 
verður arðbær og að mestu óháður aðkomu ríkis og/eða Reykjavíkurborgar 
nema að nafninu til sem þjóðarleikvangur. Til að svo megi verða þarf hins 
vegar að tryggja langtímaleigusamninga á umræddum mannvirkjum við 
trausta leigutaka og ráða reynda rekstraraðila með sterkar alþjóðlegar 
tengingar til að reka völlinn og tengd rými með tilliti til viðburðahalds. 
Ekkert er hinsvegar því til fyrirstöðu að eigandi vallarins eða innlend 
fasteignafélög reki önnur mannvirki og rými á vellinum líkt og KSÍ gerir nú í 
vesturstúku. Ítarlegar rekstrarforsendur er nauðsynlegt að kanna til hlítar 
með gerð hagkvæmnisathugunar sem nánar er fjallað um í kafla 6.4.3.

6.4
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Fjármögnun

Lán 

Sportive Agreement 

Hlutafé KSÍ 

UEFA 

Fyrirfram seldir miðar 

Nýtt hlutafé

Samtals

Fjármögnun 

(milljónir Evra)

54.8 

20.0 

9.0 

5.0 

11.0 

37.1

136.9

Ýmsar leiðir eru færar við fjármögnun verkefnis af þessu tagi. 
Leigusamningar yrðu veigamiklir liðir í fjármögnuninni til viðbótar við sölu 
á nafnarétti, fyrirframsölu ársmiða og gerð samninga við rekstraraðila 
vallarins. Þá mun núverandi leikvangur nýtast sem eigið fé inn í verkefnið 
ef af því verður og samningar nást við Reykjavíkurborg um kaup á vellinum. 
Loks eru fjölmörg fordæmi fyrir því að FIFA og UEFA styrki verkefni 
sambærileg því sem hér er kynnt.

6.4.1

Áætlaður kostnaður framkvæmda

Á þessu stigi er afar vandmeðfarið að áætla kostnað við hugsanlegar 
framkvæmdir. Óvissuþættirnir eru margir og enginn hönnun liggur fyrir. 
Í þeirri vinnu sem hér er kynnt voru eftirfarandi forsendur nýttar til 
viðmiðunar en þær voru unnar af fjármálafyrirtækinu Birwood Limited. 
Áætlaður heildarkostnaður við verkefnið miðað við þá nálgun og 
hugmyndafræði sem hér er lagt upp með eru 136.9 milljónir evra, eða um 
það bil 19.5 milljarðar íslenskra króna. Samanburður á kostnaði vegna 
nýlegra leikvanga má finna í  viðauka 3.

6.4.1.1
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Þróun á hóteli: Norðurbygging 

Þróun Austurbyggingar 

Þróun Suðurbyggingar 

Kaup á rými KSÍ: Vesturbygging 

Völlur, stúka og þak 

Annað

Samtals

Ráðstöfun 

(milljónir Evra)

25.0 

30.0 

25.0 

9.0 

41.9 

6.0

136.9

Eignarhald

Á þessum tímapunkti er ótímabært að tala um endanlegt eignarhald á 
hugsanlegum leikvangi. Sú sviðsmynd sem hér er miðað við byggir á að 
KSÍ kaupi Laugardalsvöll af Reykjavíkurborg á verði sem nemur bókfærðu 
virði vallarins, og að völlurinn verði í eigu KSÍ í gegnum mannvirkjasjóð eða 
annan viðeigandi sjóð.

6.4.2

Hagræðingaráhrif og möguleg arðsemi 

Ef miðað er við að leyfilegt byggingarmagn á reitnum sé 32.000 m2 má 
ætla að einungis fasteignagjöld og lóðarleiga myndu skila Reykjavíkurborg 
sem nemur kr. 107.000.000,- í fasteignagjöld á ári. Þá eru ótaldar aðrar 
tekjur borgarinnar vegna starfsemi mannvirkjana. Á næstu 10 árum þarf 
Reykjavíkurborg að leggja KSÍ til kr. 600.000.000,- til að standa straum 
af rekstri vallarins. Því er ljóst að með þátttöku sinni í verkefninu gæti 
Reykjavíkurborg snúið vörn í sókn með tilliti til reksturs Laugardalsvallar 
til viðbótar við söluhagnað ef samningar nást um sölu á vellinum. Fyrir 
eiganda vallarins eru tekjumöguleikarnir einnig miklir en gera má ráð fyrir 
að leigutekjur af mannvirkjunum nemi allt að kr. 130.000.000,- á mánuði 
miðað við almennar forsendur á fasteignamarkaðnum í dag. Rétt er að 
ítreka að hér er einungis átt við um tekjur af væntanlegum mannvirkjum, 
en ekki tekjur af kappleikjum og viðburðum á vellinum sjálfum.

6.4.3
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Næstu skref og tímalína7

Ef ákvörðun verður tekin um að halda áfram með verkefnið í þá átt 
sem hér er lýst er rétt að huga næstu skrefum. Fyrst og fremst er 
mikilvægt að samstaða náist um nálgun og markmið verkefnisins og í 
framhaldinu þarf að vinna ítarlega hagkvæmnisathugun í samstarfi við 
sérfræðinga með alþjóðlega reynslu á sviði reksturs og hönnunar fjölnota 
íþróttaleikvanga. Sú könnun mun leggja grunninn að kostnaðaráætlun og 
hönnunarforsendum nýs vallar.

Viljayfirlýsing
Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að tryggja sameiginlegan skilning 
á verkefninu og samstöðu um næstu skref á meðal helstu hagsmunaaðila. 
Lagt er til að KSÍ og Reykjavíkurborg, skrifi undir sameiginlega 
viljayfirlýsingu vegna hugsanlegrar uppbyggingar Laugardalsvallar. 
Jafnframt þarf að tryggja stuðning ráðuneyta, FRÍ, HÍ, ÍBR, ÍSÍ, Þróttar, 
Ármanns og hverfisráðs Laugardals við verkefnið. 

Efni viljayfirlýsingarinnar kvæði á um að markmið verkefnisins séu 
að byggja upp fjölnota þjóðarleikvang á því svæði sem völlurinn 
stendur á, að byggja upp fjölþætta starfsemi í mannvirkjum umhverfis 
knattspyrnuvöllinn og að byggja upp alþjóðlega frjálsíþróttaaðstöðu á 
hentugri stað í Laugardal. Jafnframt kvæði yfirlýsingin á um að með nýjum 
Laugardalsvelli yrði stefnt að því að byggja knattspyrnuleikvang sem 
uppfyllir allar kröfur sem FIFA og UEFA gera til slíkra mannvirkja.

Að lokum yrði tekið fram að með yfirlýsingu lýsi aðilar því yfir að leitast 
verði við að tryggja framtíðareignarhald vallarins þannig að rekstur 
vallarins og tengdra mannvirkja verði sem hagkvæmastur fyrir eigendur og 
aðra hagsmunaaðila.

7.1

NÝR LAUGARDALS VÖLLUR,  
FORSENDUR & FRAMTÍÐARSÝN

HAG KVÆMNIS-
ATHUGUN, KAUP Á VELLI, 

FRUMHÖNNUN OG 
SKIPULAGS GERÐ

FULLHÖNNUN, 
LEYFISMÁL OG 

FJÁRMÖGNUN

JANÚAR  
   2016

FEBRÚAR – JÚLÍ 
2016

JÚLÍ 2016  
–  

OKTÓBER 2017
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Hagkvæmnisathugun
Borgarbragur hefur hug á að vinna hagkvæmnisathugun (e. feasibility 
study) fyrir væntanlegt verkefni í samstarfi við erlenda sérfræðinga á 
sviði reksturs og uppbyggingar íþróttamannvirkja. Tvö fyrirtæki hafa lýst 
yfir áhuga á að koma að verkefninu, hið bandaríska AEG og hið franska 
Lagardére (sjá viðauka 1 og 2). Jafnframt hafa fjölmörg íslensk fyrirtæki 
lýst yfir vilja og miklum áhuga á aðkomu að verkefninu auk þess sem 
fjármálafyrirtækið Birwood og Páll Kristjánsson hdl. hafa nú þegar unnið 
talsverða undirbúningsvinnu í tengslum við þann áfanga verkefnisins sem 
nú hefur verið kynntur. 

7.2

Fjármögnun hagkvæmnisathugunar

Hagkvæmnisathugun af því tagi sem hér er lagt upp með  er kostnaðarsöm 
og má varlega áætla að kostnaðurinn gæti numið allt að kr. 30.000.000,-. Á 
þessum tímapunkti er óljóst hvernig staðið yrði að fjármögnun þessa hluta 
verkefnisins. 

Tímalínan hér að neðan miðast við að Ísland geti leikið á heimavelli í nýrri 
Þjóðadeild Evrópu í nóvember árið 2019. Eins og fram hefur komið eru 
óvissuþættir verkefnisins ennþá fjölmargir og rétt að líta á tímalínuna í því 
ljósi.  

7.2.1

Tímalína7.3

HAG KVÆMNIS-
ATHUGUN, KAUP Á VELLI, 

FRUMHÖNNUN OG 
SKIPULAGS GERÐ

FULLHÖNNUN, 
LEYFISMÁL OG 

FJÁRMÖGNUN

FRAM KVÆMDIR OG 
REKSTRAR UNDIR-

BÚNINGUR

OPNUN OG  UPPHAF 
REKSTURS

FEBRÚAR – JÚLÍ 
2016

JÚLÍ 2016  
–  

OKTÓBER 2017

OKTÓBER 2017  
–  

APRÍL 2019
MAÍ 2019
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Niðurstöður og lokaorð8

Borgarbragur hefur með þessari vinnu athugað með skipulögðum hætti 
hvort grundvöllur sé fyrir byggingu fjölnota þjóðarleikvangs í Laugardal 
sem uppfyllir nútímakröfur til knattspyrnuiðkunar á alþjóðavísu. Óhætt 
er að segja að verkefnið hafi gengið vonum framar og útlit er fyrir að breið 
samstaða gæti náðst um framkvæmd og framvindu verkefnisins ef af því 
verður. Óvissuþættirnir eru hins vegar fjölmargir og sú vinna sem hér er 
kynnt er ekki þess eðlis að hana sé hægt að nýta til ákvörðunartöku um 
hvort ráðast eigi í þær framkvæmdir sem hér er lagt upp með eða ekki. 

Borgarbragur telur nauðsynlegt að framkvæmd sé ítarleg 
hagkvæmnisathugun í samstarfi við erlenda sérfræðinga til að unnt sé 
að taka ábyrga og vel ígrundaða ákvörðun um framhald mála. Samhliða 
þeirri könnun þarf að eiga sér stað formlegt samtal við Reykjavíkurborg 
um mögulegar byggingarheimildir og breytingar á skipulagsáætlunum auk 
þess sem virkt samráð við alla hagsmunaaðila þarf að liggja að baki allri 
ákvörðunartöku. 

Gott gengi íslensku landsliðanna í knattspyrnu gefur vissulega tilefni til 
bjartsýni um framtíð knattspyrnuhreyfingarinnar á Íslandi en mikilvægt 
er að láta ekki sigurvímu villa sér sýn þegar kemur að uppbyggingu í 
Laugardal sem er eitt mikilvægasta græna svæði Reykjavíkurborgar. Góð 
undirbúningsvinna tryggir raunhæfa og skynsama ákvörðunartöku og því 
leggur Borgarbragur til að undirbúningsvinnu og athugunum verði haldið 
áfram áður en frekari ákvarðanir verða teknar um framhaldið.

Fyrir hönd Borgarbrags ehf.

Guðmundur Kristján Jónsson 
Pétur H. Marteinsson
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Viðaukar∆
1. Lagardére

2. AEG

3. Samanburður á kostnaði við uppbyggingu nýlegra leikvanga
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Laugardalur - skipulag

Y R K I  A R K I T E K T A R

26.10.2015

TILLAGA 
AÐ NÝJUM 

LAUGARDALSVELLI

SKIPULAG

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        





LAUGARDALSLAUG

 FRJÁLSÍÞRÓTTARSVÆÐI

LAUGARDALSVÖLLUR
               Í DAG

LAUGARDALSHÖLL

ÍÞRÓTTARSAMBAND
           ÍSLANDS

SKAUTAHÖLLIN

GERVIGRASVÖLLUR
          ÞRÓTTAR

VALBJARNARVÖLLUR             

LAUGARDALUR Í DAG

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



VÖLLUR FÆRÐUR Í VESTUR

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



 WC OG VEITINGASALA
   FYRIR ÁHORFENDUR

 INNGANGUR
Í NÝJA STÚKU

 INNGANGUR
Í NÝJA STÚKU

 WC OG VEITINGASALA
   FYRIR ÁHORFENDUR

 WC OG VEITINGASALA
   FYRIR ÁHORFENDUR

GÖNGUÁS FYRIR      
  ÁHORFENDUR

TENGINGAR VIÐ NÝJA STÚKU - INN- OG ÚTGANGAR

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



NÝ STÚKA

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



HÓTEL

SKÓLI

  ÍÞRÓTTA 
AKADEMÍA

VIÐBYGGING VIÐ NÝJA STÚKU - MÖGULEIKAR Á NÝTINGU BYGGINGAMAGNS

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



ÞAK Á NÝJA STÚKU

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



AÐKOMA AÐ HÓTELI

AÐKOMA AÐ SKÓLA

LEIKSVÆÐI FYRIR SKÓLA

LAUGARDALUR EFTIR BREYTINGAR

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



Ný afstöðumynd Laugardalsvallar

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



AÐKOMA BÍLA

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Bílastæði fyrir Ármann/Þrótt

Sleppistæði fyrir rútur

Núverandi stæði fyrir Laugardal

Bílastæði 

Sleppistæði fyrir skóla

World class bílastæði



GÖNGULEIÐIR TIL OG FRÁ 
LAUGARDALSVELLI

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Göngustígar til vallarins 
úr öllum áttum

Útgangar sem dreifa 
mannfjöldanum út á 
göngustígakerfið

Stór svæði sem taka við 
miklum mannfjölda í einu

Stór svæði sem taka við 
miklum mannfjölda í einu



SKÓLABYGGING

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Gönguleiðir til og frá skóla

Aðgengi að íþróttasvæðum

Aðgengi að íþróttasvæðum

Leiksvæði og möguleg skólalóð

Staðsetning skólans



ÍÞRÓTTA AKADEMÍA

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Aðgengi að íþróttasvæðum
Aðgengi að skautahöll

Aðgengi að gervigrasi
Aðgengi að fimleikasal

Aðgengi að jaðarsport svæði

Aðgengi að tennisvöllum

Mikið af góðum göngu- og hlaupastígum

Aðgengi að Valbjarnarvelli

Nálægð við Laugardalsvöll

Staðsetning Akademíu

Möguleiki á samnýtingu 
skólalóðar og íþróttasvæðis

Aðgengi að Laugardalslaug



HÓTELBYGGING

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Sleppistæði fyrir rútur

Nálægð við Laugardal

Göngustígar til og frá hóteli

Staðsetning Hótels

Aðgengi að Laugum og World Class



-1 HÆÐ

Flæði: Gönguleiðir að og frá leikvangi 
og þjónusta við áhorfendur

Stoðrými / geymslurými 2.880m²

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



1 HÆÐ

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Þjónusturými við stúkur 700m²

Flæði: Gönguleiðir til og frá stúku

Stoðrými / geymslurými 2.150m²

Hótel 3.410m²

Skóli 2.020m²

Íþrótta akademía 1.810m²



2 HÆÐ

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Flæði: Gönguleiðir að og frá stúku

Hótel 3.410m²

Skóli 2.020m²

Íþrótta akademía 1.620m²

Opið niður



3 HÆÐ

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Flæði: Gönguleiðir í stúku

Hótel 1.820m²

Skóli 815m²

Íþrótta akademía 1.000m²

Opið niður



4 HÆÐ

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Flæði: Gönguleiðir í stúku

Hótel 1.820m²

Skóli 815m²

Íþrótta akademía 1.000m²

Opið niður



SAMANTEKT

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

Þjónusturými við stúkur og gönguleiðir 10.730m²

Ný sæti 15.800

Stoðrými / geymslurými 5.030m²

Hótel 10.460m²

Skóli 4.465m²

Íþrótta akademía 5.430m²



SNEIÐMYND Í GEGNUM SKÓLABYGGINGU

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



SNEIÐMYND Í GEGNUM ÍÞRÓTTA AKADEMÍU

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



SNEIÐMYND Í GEGNUM HÓTEL

©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        



©
Höfundarréttur: Yrki arkitektar ehf. 
Fjölföldun er óheimil án leyfis höfundar.

Hverfisgötu 76, 101 Reykjavík  Sím: +354 552 6629
Kt: 560997-3109  Netfang: yrki@yrki.is

Y R K I  A R K I T E K T A R        

ÁSÝND AÐKOMU AÐ NÝRRI STÚKU OG HÓTELI
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