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Útdráttur 

Undanfarið hefur verið töluvert rætt um hvort þörf sé fyrir breytingar eða stækkun á 

Laugardalsvelli með það fyrir augum að fjölga sætum fyrir áhorfendur. Það liggur ljóst fyrir að 

nauðsynlegt er að ráðast í að skipta um undirlag undir grasvellinum og koma þar fyrir 

hitalögnum. Fjármagn til þess er nú þegar tryggt með styrk frá Knattspyrnysambandi Evrópu 

(UEFA). Hins vegar hefur verið ekki verið tekin nein ákvörðun um hvenær á að ráðast í slíkar 

framkvæmdir þar sem forysta Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) vill nýta tækifærið á sama 

tíma til að ráðast í breytingar á áhorfendastúkum og fjarlægja hlaupabrautina sem umlykur 

grasvöllinn. 

Þessu verkefni er ætlað að skoða hvort efnahagslega og samfélagslega skynsamlegt sé fyrir 

Reykjavíkurborg sem stærsta eiganda vallarins að taka þátt í fyrirhuguðum breytingum og þá 

með hvaða hætti. Byrjað er á að skoða aðeins sögu Laugardalsvallar og aðsóknartölur að 

knattspyrnuleikjum A-landsliða Íslands í karla og kvenna flokki frá árinu 1997 skoðaðar, en 

það ár var tekin í notkun austurstúkan, oft nefnd Sýnarstúkan. 

Rekstrartekjur og gjöld vallarins eru skoðuð með það að markmiði að greina hversu miklu máli 

stækkun vallarins myndi skipta fyrir rekstrarhlið hans. Hagsmunaaðilar að stækkun vallarins 

eru skoðaðir auk þess sem farið er yfir mögulegar fjármögnunarleiðir fyrir hugsanlegar 

breytingar. Þá eru efnahagsleg áhrif nýs leikvangs skoðuð útfrá reynslu annarra landa. 

Niðurstöður verkefnisins eru þær að þótt það geti verið góður kostur fyrir KSÍ að ráðast í 

breytingar á Laugardalsvelli í samstarfi við einkaaðila sem hafa reynslu af þess háttar 

framkvæmdum og rekstri slíkra leikvanga, þá er það ekki vænlegur kostur fyrir 

Reykjavíkurborg að vera þátttakandi í slíkum framkvæmdum. Skattfé sem notað yrði í slíkar 

framkvæmdir er mun betur nýtt til annars reksturs og uppbyggingar í borgarkerfinu. 
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Abstract 

Recently there has been a fairly heated discussion on the need for renovations or rebuilding of 

Laugardalsvöllur, Iceland´s national football stadium, mainly in order to add to spectators 

stands. It has been clear for a long time that a great need is to change the substrate under the 

grass and add a heating system. UEFA has already granted KSÍ a financial support in order to 

for that to happen. Still, no decision has been made on when to do that since KSÍ wants to use 

the opportunity to renovate or rebuild the whole stadium at the same time and remove the track 

and field facility from the pitch. 

This report looks into whether it is economically and socially viable option for the city of 

Reykjavik, as the largest shareholder of Laugardalsvöllur, to facilitate these renovations and if 

so, how?  

After looking into the history of Laugardalsvöllur and attendance at the men´s and women’s 

national football teams matches, this report looks into the operational income and expenses to 

identify how much of an operational impact larger stadium would possibly have. The report 

also identifies major stakeholders in the project as well as looking at possible ways of financing 

such a project.  

The findings of the report identifies that even though it would be a viable option for KSÍ to 

take on the rebuilding in cooperation with a private partner, someone who has an extended 

experience in these kinds of project, the city of Reykjavik should not be a part in such a project. 

It would be wiser for the city to sell the stadium to KSÍ and use the financial resources and tax 

revenues elsewhere in the public system. 
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Formáli 
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1 Inngangur 

Samhliða góðu gengi íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu hafa kröfur um breytingar á 

Laugardalsvelli gerst æ háværari (Hafliðason, 2015) (Fréttatíminn, 2015) (Morgunblaðið, 

2015). Gerð hefur verið krafa um að hlaupabrautin sem umlykur völlinn hverfi, í þeim tilgangi 

að færa áhorfendastúkur nær vellinum, og með því á meiri og betri stemning að myndast á 

leikjum á vellinum auk fjölgunar sæta fyrir áhorfendur.  

Verkefnið miðar að því að leita svara við þeirri spurningu hvort að fjárhagslegar og 

samfélagslegar forsendur séu fyrir því að fara í slíkar framkvæmdir og hvernig ætti að 

fjármagna slíkar breytingar. 

Byrjað er á því að skoða sögu Laugardalsvallar og farið yfir þær framkvæmdir sem gerðar hafa 

verið á vellinum í gegnum tíðina auk þess sem núverandi aðstaða er skoðuð. Að því loknu er 

rannsóknarverkefnið og rannsóknaraðferð kynnt. Þá er farið yfir aðsókn að leikjum A landsliða 

karla og kvenna í knattpsyrnu frá því að austurstúkan var byggð árið 1997. Síðan er farið yfir 

rök fyrir því að ráðast ætti í breytingar á vellinum og greiningu á hagsmunaaðilum áður en 

skoðaðar erum mismunandi leiðir við fjármögnun slíks verkefnis.  

Rekstur vallarins síðastliðin þrjú ár er greindur út frá ársreikningum Knattspyrnusambands 

Íslands (KSÍ) og fjárhagsáætlun fyrir árið 2016. Farið er yfir nokkrar hugsanlegar fyrirmyndir 

að nýjum velli. Að lokum er farið yfir helstu niðurstöður. 

Niðurstaða verkefnisins er sú að þótt vissulega sé ákveðin þörf fyrir fjölgun  áhorfendasæta, þá 

liggur það ekki fyrir að sé hagkvæmt og skynsamlegt fyrir Reykjavíkurborg að taka þátt í 

slíkum  breytingum sem eigandi vallarins. Þess í stað ætti Reykjavíkurborg að skoða það að 

selja KSÍ völlinn, sem síðan myndi finna einkaaðila með sér í breytingarnar. Þar með myndu 

fjárhagslegar skuldbindingar Reykjavíkurborgar gagnvart Laugardalsvelli hverfa og hægt væri 

að nýta þá fjármuni sem sparast annars staðar í borginni. 

Þá kemur það einnig fram í niðurstöðu verkefnisins að hugsanlega geti það verið álitlegur 

kostur fyrir KSÍ að finna einkaaðila með sér í samstarf sem kæmu að uppbyggingu 

Laugardalsvallar, einkaaðila sem hefðu þekkingu á slíku verkefni. Og meðfram þannig 

uppbyggingu væri hægt að skapa auknar tekjuleiðir fyrir völlinn. 
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2 Laugardalsvöllur 

Hugmyndir um íþrótta- og skemmtisvæði í Laugardalnum munu fyrst hafa verið settar fram 

árið 1871 en urðu þó ekki að veruleika fyrr en árið 1943 þegar skipuð var svokölluð 

Laugardalsnefnd (Ragnarsson, e.d). Unnið var að hugmyndum um allherjar útisvistasvæði auk 

þess sem byggð skyldi sundlaug og íþróttaleikvangur m.a. fyrir knattspyrnu. 

2.1 Framkvæmdir við Laugardalsvöll 

Vinna við völlinn hófst árið 1949, sáning fyrir grasvelli hófst árið 1952 og bygging stúku hófst 

árið 1953 sem fullgerð rúmaði 4000 manns (Ragnarsson, e.d). Fram að þeim tíma hafði 

Melavöllurinn verið aðal knattspyrnuvöllur landsins þar sem óformlegir landsleikir auk stærri 

leikja innanlands höfðu farið fram. Þar fór einnig fram fyrsti formlegi landsleikur Íslands í 

knattspyrnu, leikur við Danmörku sem fram fór 17. Júlí 1946 og tapaðist sá leikur 0:3 

(Sigurðsson & Friðþjófsson, 1997). 

Nýr Laugardalsvöllur var síðan tekinn í notkun með landsleik í knattspyrnu við Norðmenn 8. 

júlí 1957 og fyrsti deildarleikurinn var leikur á milli ÍA og Fram 25. ágúst það sama ár. 

Laugardalsvöllur var svo vígður formlega af Ásgeiri Ásgeirssyni forseta Íslands þann 17. júní 

1959 (KSÍ, e.d.) (Sigurðsson & Friðþjófsson, 1997). 

Undir stúku Laugardalsvallar var opnuð aðstaða 1961 sem nýtt var til frjálsíþróttaiðkunar allt 

til ársins 2007 þegar aðstöðunni var breytt og upp sett aðstaða til skylminga. Aðstaða þessi 

fékk nafnið Baldurshagi, nefnd eftir Baldri Jónssyni fyrsta vallarstjóra Laugardalsvallar sem 

þar starfaði frá 1957-1985 (KSÍ, 2004). 

Allt frá því Laugardalsvöllur var byggður og tekinn í notkun hafði verið aðstaða til 

frjálsíþróttaiðkunar á vellinum. Umhverfis völlinn var malarhlaupabraut auk aðstöðu fyrir 

hinar ýmsu kastgreinar. Árið 1992 varð bylting í þessari aðstöðu þegar lögð var 8 brauta tartan 

hlaupabraut auk þess sem öll önnur aðstaða fyrir frjálsar íþróttir var bætt til muna. 7. október 

sama ár voru flóðljós tekin í notkun á vellinum í fyrsta sinn fyrir landsleik Íslands og 

Grikklands. (KSÍ, e.d.) og jókst við þær framkvæmdir sá tími sem hægt var að nota völlinn, 

sem áður takmarkaðist við náttúruleg birtuskilyrði.  

Árið 2005 var síðan hafist handa við endurbætur á gömlu stúkunni þar sem skrifstofa KSÍ 

skyldi síðan verða til húsa og lauk þeim endurbótum árið 2007. Það sama ár flutti KSÍ 

höfuðstöðvar sínar á völlinn auk þess sem gömlu frjálsíþróttaaðstöðunni í Baldurshaga var 
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breytt í skylmingaaðstöðu fyrir Skylmingafélag Reykjavíkur. Síðan árið 2007 hafa engar 

stórvægilegar breytingar átt sér stað á Laugardalsvelli. 

2.2 Aðstaða á Laugardalsvelli 

2.2.1 Völlurinn. 

Laugardalsvöllur er samsettur af grasvelli sem er 105x68 metrar að stærð. Umhverfis 

grasvöllinn er síðan fullkomin 8 brauta tartanlögð hlaupabraut auk annarrar aðstöðu fyrir 

frjálsar íþróttir. M.a. langstökks- og þrístökksgryfja, kastbraut fyrir spjótkast, kúlu- og 

kringlukasthringir auk vatnsgryfju fyrir hindrunarhlaup.  

Grasvöllurinn er ekki með hitakerfi 

undir grasinu sem getur komið sér 

illa ef keppt er á vellinum að vetri 

til eins og glögglega kom í ljós 

þegar Ísland mætti Króatíu í 

undankeppni heimsmeistaramótsins 

í knattspyrnu í nóvember 2013. Þá 

um haustið hafði veður verið mjög 

óhagstætt vellinum og þurfti meðal 

annars að leigja hitadúk, með tilheyrandi kostnaði, til að leggja yfir völlinn dagana fyrir leikinn 

svo að unnt væri að spila leikinn. 

2.2.2 Áhorfendastúkur og stæði 

Áhorfendastúkur eru hvort tveggja vestan við og austan við aðalleikvanginn. Stúkan vestan við 

völlinn, oft kölluð gamla stúkan 

þrátt fyrir að vera nýlega uppgerð, 

tekur 6.300 manns í sæti. Stúkan 

austan við völlinn, oft nefnd 

Sýnarstúkan, tekur 3.500 manns í 

sæti. Samtals eru því sæti fyrir 

9.800 manns við völlinn. Auk þess 

eru viðurkennd stæði fyrir 20 

hjólastóla við völlinn. 

Mynd 2: Yfirlitsmynd yfir áhorfendastúkur og stæði (KSÍ, e.d.) 

Mynd 1: Laugardalsvöllur 14. nóvember 2013 (RÚV, 2013) 
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Sætunum til viðbótar eru stæði fyrir 5.200 manns til hliðar við stúkurnar sem þó nýtast ekki á 

keppnisleikjum í knattspyrnu því samkvæmt reglum alþjóða knattspyrnusambandsins (FIFA) 

er áhorfendum skyllt að vera í sætum á viðurkenndum knattspyrnuleikjum (FIFA, 2008, bls. 

9).  

2.3 Notendur Laugardalsvallar 

Stærsti notandi Laugardalsvallar er KSÍ sem er með höfuðstöðvar sínar í húsakynnum vallarins. 

Flestir landsleikir allra knattspyrnulandsliða Íslands fara fram á vellinum. Þá eru úrslitaleikir 

bikarkeppna karla og kvenna í knattspyrnu ávallt leiknir á Laugardalsvelli. Jafnframt því að 

vera jafnan hlutlaus völlur, þ.e. hvorugt liðið í úrslitum keppninnar notar Laugardalsvöll sem 

heimavöll, þá er Laugardalsvöllur einn af fáum völlum sem getur tekið nægilega marga 

áhorfendur í sæti. 

Auk þess sem knattspyrnan er fyrirferðamikil á Laugardalsvelli, þá hafa frjálsar íþróttir verið 

stundaðar þar frá opnun vallarins. En er Laugardalsvöllur nauðsynlegur fyrir 

frjálsíþróttakeppnir á landsvísu? 

Í reglugerð Frjálsíþróttasambands Íslands (FRÍ) sem samþykktar voru á ársþingi sambandsins 

árið 2012 kemur fram í 4.gr. 22. reglugerðar og fjalla um vallarskilyrði að:  

Meistaramót og Bikarkeppnir FRÍ, í öllum aldursflokkum, skulu fara fram á 

keppnisvöllum lögðum gerviefni. Meistaramót Íslands aðalhluti og Bikarkeppni FRÍ 

skulu fara fram á keppnisvöllum sem hafa að lágmarki sex hringbrautir (FRÍ, 2012). 

Því er ekkert í reglugerð FRÍ sem segir að stærri mót þurfi að fara fram á hlutlausum velli eða 

velli sem getur tekið á móti ákveðið mörgum áhorfendum í sæti.  

Hvað varðar alþjóðlegar keppnir þá eru samkvæmt reglugerðum alþjóða 

frjálsíþróttasambandsins (IAAF) ekkert sem bendir til þess að Laugardalsvöllur sé eini 

völlurinn á Íslandi sem getur hýst svo stórar keppnir (IAAF, 2008). Þvert á móti eru margir 

viðurkenndir frjálsíþróttavellir víða um land sem geta leyst Laugardalsvöll af hólmi við 

hýsingu stórra alþjóðlegra frjálsíþróttakeppna. Enda segir Geir Þorsteinsson að búið sé að ná 

samkomulagi við frjárlsíþróttahreyfinguna um að hlaupabrautin fari (Morgunblaðið, 2014). 

3 Rannsóknarverkefnið 

Rannsóknarverkefnið fólst í því að leita leiða til að auka nýtni Laugardalsvallar, auka 

hagkvæmni í rekstri auk þess að kann hvernig væri best að standa að fjármögnun og eignarhaldi 
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á vellinum eftir framkvæmdir. Einnig var markmiðið að komast að því hvort að það væri 

forsvaranlegt að ráðast í þessar framkvæmdir núna. 

3.1 Rannsóknaaðferðin 

Rannskóknaraðferðin fólst í því að taka viðtöl við hagsmunaaðila og fá þeirra sýn á því hvernig 

best væri staðið að uppbyggingu á Laugardalsvelli með tilliti til hagkvæmari rekstrar og 

aukinnar nýtni.  

Notuð voru hálfopin einstaklingsviðtöl þar sem yfirleitt var byrjað á fyrirfram ákveðinni 

spurningu þar sem viðmælandinn fékk tækifæri til að halda áfram að svara og var ekki 

hindraður. Valið var að nota hálfopin viðtöl þar sem þau eru talin sérstaklega góð þar sem 

viðfangsefnin eru breið og svörin snúast ekki um magn heldur gæði svaranna. 

Einstaklingsviðtöl eru sérlega öflug aðferð til að ná fram skilningi eða viðhorfi fólks til 

ákveðins viðfangsefnis og eins til að öðlast heildstæða mynd af breytingarferli út frá sjónarhóli 

viðmælenda. Markmiðið með einstaklingsviðtölum er þó aldrei að alhæfa niðurstöður yfir á 

stærri hóp heldur fyrst og fremst að fá innsýn í hugmyndir eða viðhorf fólks í tengslum við 

ákveðið viðfangsefni. (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014).  

Viðtölin voru tekin í gegnum tölvusamskiptaforritið skype þar sem viðmælendurnir voru 

staddir á Íslandi en spyrill var staddur í Slóvakíu. Af þeim sökum heyrðist af og til ekki alveg 

nægilega skýrt í viðmælendunum en það kom þó ekki að sök í heildarniðurstöðum. Viðtölin 

tóku frá rúmum tíu mínútum upp í rúmlega tuttugu mínútur. Áhersla var lögð á það við 

viðmælendur að viðtölin væru tekin upp þannig að hægt væri að vitna í viðtölin og voru 

viðmlælendur samþykkir því . 

3.2 Þátttakendur og spurningar 

Fjórir aðilar höfðu lofað þátttöku í viðtölum, Þórgnýr Thoroddsen formaður íþrótta og 

tómstundaráðs Reykjavíkur, Ísleifur Þórhallsson tónleika og viðburðahaldari hjá Senu, 

borgarfulltrúi frá Reykjavíkurborg auk fulltrúa frá KSÍ. En þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, fjölda 

tölvupósta og símtala, náðist ekki í borgarfulltrúa Reykjavíkurborgar og fulltrúa KSÍ þegar til 

stóð að taka viðtölin. Því takmarkast rannsóknin við svör Þórgnýs og Ísleifs. 

Spurningarnar voru ekki staðlaðar, heldur miðuð að því að fá svör frá viðmælendum útfrá 

hagsmunum þeirra og þekkingu. Auk viðtalana þá gerði höfundur sína eigin 

rannsókn/greiningu með því að draga fram hugmyndir úr umræðunni og greina 

hagsmunaaðilana.  
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4 Aðsókn að Laugardalsvelli 

Aðsókn að landsleikjum íslensku A- landsliðanna hefur verið æði misjöfn í gegnum tíðina. 

Flestir voru áhorfendur á leik Íslands og Ítalíu í ágúst 2004 en þá sáu 20.204 áhorfendur Ísland 

vinna leikinn 2-0. Ástæðan fyrir því að áhorfendur voru svo margir sem raunin varð var sú að 

um vináttuleik var að ræða og því giltu ekki reglur FIFA sem gera kröfur um að allir áhorfendur 

skuli hafa yfir sætum að ráða. Settar voru upp bráðabirgðastúkur aftan við sitthvort markið til 

að fjölga sætum auk þess sem mikill fjöldi áhorfenda var í stæðum. 

Hér fyrir neðan eru áhorfendatölur á öllum leikjum A-landsliða karla og kvenna frá árinu 1997 

þegar austurstúkan var tekin í notkun. Nýtingarhlutfall er reiknað út frá fjölda áhorfenda á 

hverjum leik fyrir sig á móti þeim 9800 sætum sem eru á vellinum. 

Byrjum á fjölda áhorfenda á landsleiki karlalandsliðsins. Nýtingarhlutfall merkt með rauðu 

þýðir að áhorfendafjöldi var meiri en þau 9800 sæti sem eru á vellinum og því líklegt að hluti 

áhorfenda hafi verið í stæðum. Það er hins vegar ekki leyfilegt á viðurkenndum leikjum í dag. 

Þegar uppselt var á völlinn er nýtingarhlutfallið merkt með grænum lit. 

 

Mynd 3: Sýnir aðsókn að leikjum íslenska karlalandsliðsins á Laugardalsvelli frá því austurstúkan var byggð 1997 (KSÍ, 

Leikir félaga, e.d.)  

 

Eins og sjá má af aðsókninni hefur einungis verið uppselt í 14 skipti af þeim 60 leikjum sem 

landsliðið hefur spilað á Laugardalsvelli frá 1997. Af þeim var um tvo vináttuleiki að ræða. Í 
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18 skipti af þessum 60 leikjum hefur verið innan við 50% sætanýting. Meðalsætanýting hefur 

verið 69%.  

Einnig er augljóst hversu sterkt samhengið er á milli velgengni karlalandsliðsins inni á vellinum 

og aðsóknar á leiki þess. Ísland komst í umspil um laust sæti á HM 2014 og vann sér 

þátttökurétt á EM 2016. Í undankeppni beggja þessara keppna var uppselt á Laugardalsvöll í 

samtals sjö skipti. Sérstaka athygli vekur hvernig aðsóknin eykst á leiki liðsins í undankeppni 

HM 2014 eftir því sem úrslitin eru hagstæðari liðinu og möguleikar þess til að vinna sér sæti í 

lokakeppninni aukast. 

Skoðum síðan töflu yfir aðsókn á leiki kvenna landsliðsins. 

 

 Mynd 4: Sýnir aðsókn að leikjum íslenska kvennalandsliðsins á Laugardalsvelli frá því austurstúkan var byggð 1997 (KSÍ, 

Leikir félaga, e.d.) 

Samanborið við aðsókn á leiki karlalandsliðsins þá er mæting á leiki íslenska 

kvennalandsliðsins mun verri og meðalsætanýting minni en þriðjungur á leiki 

karlalandsliðsins. Eins og sjá má er rétt svo 22% sætanýting að meðaltali á leikjum liðsins og 

mest hefur verið 68% sætanýting á leik hjá liðinu (KSÍ, Leikir félaga, e.d.). 

Að öðrum íþróttaviðburðum sem fram fara á Laugardalsvelli eins og bikarúrslitaleikjum, 

frjálsíþróttamótum o.s.frv., er mun minni aðsókn en á leiki karlalandsliðsins og því langt frá 

því að vera uppselt. 
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5 Hvers vegna að ráðast í breytingar nú? 

Ýmis rök hafa verið færð fyrir því hvers vegna tímabært sé að ráðast í breytingar á vellinum 

núna. Sum þeirra snúa að ásýnd vallarins, önnur að rekstrarlegum þáttum og enn önnur að 

samfélags og menningarlegum þáttum. 

 „Fyrir það fyrsta þá skammast maður sín alltaf fyrir hvern einasta landsleik," segir  Heimir 

Hallgrímsson landsliðsþjálfari í viðtali í Áramótum, tímariti Viðskiptablaðsins (2015).  

„Ef við tökum bara búningsaðstöðuna þá er hún byggð fyrir tugum árum 

síðan þegar lið voru með hámark 16 leikmenn í hópnum hjá sér. Núna eru 

23 leikmenn og hjá mörgum landsliðum eru jafn margir starfsmenn og 

leikmenn.  Allur þessi hópur kemst ekki inni í þessa litlu búningsklefa. 

Stundum sér maður fjörutíu töskur úti á gangi því það er ekki hægt að 

koma þeim fyrir inni í klefanum. Maður skammast sín svolítið fyrir að 

bjóða upp á þessa aðstöðu“ (Hafliðason, 2015). 

Vissulega má taka undir orð Heimis og spyrja hvort ekki sé kominn tími til að færa leikmanna 

aðstöðuna inn í nútímann. En þarf virkilega að stækka allan völlinn til þess að bæta 

búningaaðstöðuna? Væri ef til vill hægt að laga ásýnd vallarins með minni tilkostnaði? 

Önnur ástæða rekstrarlegs eðlis sem gefin er upp er sú að alltaf sé uppselt á leiki landsliðsins 

og færri komist að en vilja. Stærsta ástæðan fyrir því er að öllum líkindum sá frábæri árangur 

sem karlalandsliðið hefur náð á undanförnum árum og möguleikinn á að komast inn á stórmót. 

A.m.k. gefa aðsóknartölurnar það til kynna. Uppselt hefur verið á 7 af 10 síðust heimaleikjum 

liðsins í undankeppnum stórmóta. Það er enda áhugavert að skoða ummæli formanns KSÍ sem 

segir í viðtali við Morgunblaðið í október 2014 að verið sé að vinna upp teikningar að leikvangi 

sem tæki um 15.000 manns í sæti með yfirbggðri stúku (Morgunblaðið, 2014). Tæpu ári seinna, 

í september 2015 rétt eftir að landsliðið tryggði sér sæti á EM, segir Geir hins vegar að byggja 

þyrfti yfirbyggðan lokaðan leikvang sem tæki 20-25.000 manns í sæti (Fréttatíminn, 2015).  

En hvað gerist svo ef að árangur landsliðsins dalar? Hvað gerist ef að liðið lendir í erfiðum riðli 

í undankeppnum stórmóta og möguleikinn á að komast inn á stórmót hverfur snemma í 

undankeppninni? Munum við þá aftur fara að sjá bara 60-70 prósenta sætanýtingu? Í kafla 6 

sem fjallar um rekstur Laugardalsvallar er farið yfir hversu háar fjárhæðir skapast í auknum 

tekjum við stækkun vallarins miðað við að uppselt sé á alla leiki. 
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Að lokum nefnir Geir Þorsteinsson formaður KSÍ þá ástæðu fyrir breytingum nú að „Nýtt 

keppnisfyrirkomulag á Evrópumóti landsliða sem hefst árið 2018 gerir ráð fyrir því að leik-

dagar verði m.a. yfir vetrartímann á Íslandi þegar aðstæður til knattspyrnuiðkunar utandyra 

eru slæmar“ (Morgunblaðið, 2015). Því sé það nauðsynlegt að vera með yfirbyggðan leikvang 

og upphitaðan leikvöll. 

Í sömu grein bendir Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra og ráðherra íþróttamála á 

menningar- og samfélagsleg rök vegna nýs keppnisfyrirkomulags: „Ég held að það væri afar 

óheppilegt ef við værum í þeirri stöðu 

með landsliðin okkar að þau gætu ekki 

leikið heimaleiki sína á Íslandi,“ 

(Morgunblaðið, 2015).  

Það sem hann á við með þeim ummælum 

er að ef vellinum verði ekki breytt og 

hann gerður nothæfur að vetrarlagi, m.a. 

með því að leggja hitalagnir undir 

grasvöllinn þá geti farið svo að 

landsliðiðn þyrftu að leika leiki sína á 

völlum sem nothæfir eru að vetrarlagi og samþykktir eru af FIFA og UEFA til nota í 

undankeppnum stórmóta. Mynd 5 sýnir að Laugardalsvöllur er alls ekki tilbúinn fyrir slíkt eins 

og staðan á honum er núna. Önnur menningarleg rök eru eins bendir Ísleifur Þórhallsson 

tónleikahaldari hjá Senu að ein helsta ástæða þess að ekki hafi verið farið í að halda stóra 

tónleika á Laugardalsvelli sé sú að völlurinn sé of opinn og hættan á of sterkum vindi sé of 

mikil til að unnt sé að taka þá áhættu (Þórhallsson, 2016). Þannig myndi það hjálpa mikið til 

ef lokið yrði við að loka vellinum með áhorfendastúkum allan hringinn. 

En væri hugsanlega hægt að leysa einhverja af þessum þáttum sem að framan eru nefndir með 

minni tilkostnaði og umfangi en að reisa nýjann völl? Það liggur fyrir að KSÍ hefur fengið 

úthlutað fé frá UEFA til þess að leggja nýtt undirlag með hitalögnum undir Laugardalsvöll 

(Viðskiptablaðið, 2014) og því þarf sá kostnaður sem til fellur við þær aðgerðir ekki að lenda 

á eigendum vallarins. Eins gæti verið möguleiki á að leigja bráðabirgðastúkur til að setja upp 

þegar aðsókn að leikjum er meiri en sá sætafjöldi sem nú er til staðar býður uppá. Það myndi 

að vísu ekki leysa vandann með vindinn. 

Mynd 5: Veghefill að störfum á Laugardalsvelli við að moka snjó 

og brjóta klaka í janúar 2016 (KSÍ, 2016) 
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Þá stendur eftir málið með búningsaðstöðuna. Og í því samhangi má velta fyrir sér hvers vegna 

í ósköpunum var ekki farið í að uppfæra hana til nútímans þegar austurstúkan, þar sem 

búningaaðstaðan er m.a., var endurnýjuð árið 2007. 

6 Rekstur Laugardalsvallar 

Það er eitt að fjármagna byggingu nýs leikvangs, hvaða aðferð sem notuð er til þess og annað 

er svo að reka slíkan leikvang. Það er grunn forsenda að daglegur rekstur sé hvort tveggja 

sjálfbær og arðbær. Það er lítið vit í því að nýta opinbert fjármagn og peninga annarra til að 

byggja íþróttaaðstöðu ef nauðsynlegt reynist síðan að eyða meiri peningum til að standa straum 

af rekstrarkostnaði og tapi. Það er kannski ekki gerð mikil krafa um að slíkar framkvæmdir séu 

að skila miklum hagnaði árlega en þó er oftast farið fram á að rekstraraðilar starfi innan þeirra 

fjárheimilda sem til staðar eru og að ekki þurfi að verja auknu skattfé til slíks rekstrar. 

Rekstur Laugardalsvallar hefur verið í höndum KSÍ frá árinu 1997 þegar gerður var fimmtán 

ára samningur milli KSÍ og Reykjavíkurborgar um rekstur og framkvæmdir við völlinn. Meðal 

þess sem samningurinn kvað á um var að reist skyldi ný stúka sem rýma ætti 3500 áhorfendur 

auk endurbóta á gömlu stúkunni. Heildarkostnaður við framkvæmdirnar átti að vera 166 

milljónir og myndi Reykjavíkurborg greiða KSÍ um 14 milljónir á ári í 15 ár eða samtals 210 

milljónir (Morgunblaðið, 1996). Fram að því hafði rekstur vallarins verið í höndum Íþrótta og 

tómstundaráðs Reykjavíkur (ÍTR).  

Í Morgunblaðinu birtist frétt þann 8. Desember árið 2008. Þar segir: 

„Samkvæmt tillögu fjögurra embættismanna borgarinnar að uppgjörinu sem lögð 

var fyrir borgarráð nam heildarkostnaður við alla framkvæmdina 1.658 milljónum 

króna. Hlutur ríkisins var 200 milljónir, án verðbóta, og hlutur KSÍ 543 milljónir. 

Viðbótarkostnaður við framkvæmdirnar, umfram upphaflegan samning nam 

rúmlega 573 milljónum. KSÍ taldi að hlutur Reykjavíkurborgar í 

viðbótarkostnaðinum næmi tæplega 470 milljónum kr. Búið var að borga 321 

milljón og krafðist KSÍ mismunarins, auk verðbóta og vaxta, eða samtals 347 

milljóna króna.“ 

 (Morgunblaðið, 2008) 

Samtals þurfti Reykjavíkurborg því að greiða 668 milljónir fyrir framkvæmdirnar sem er 

töluvert umfram þær 210 milljónir sem upphaflega átti að greiðast. 

Árið 2014 semur Reykjavíkurborg svo aftur við KSÍ um áframhaldandi rekstur 

Laugardalsvallar þar sem fyrri samningur var útrunninn, á grundvelli samþykktar ÍTR sem var 

svohljóðandi: 
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„Íþrótta- og tómstundaráð mælir með því við borgarráð að gengið verði til 

samninga milli Reykjavíkurborgar og KSÍ um áframhaldandi rekstur 

Laugardalsvallar á vegum KSÍ. Núverandi samningur er úr gildi fallinn og KSÍ 

annast þjónustu f.h. ÍTR við frjálsíþróttafólk, skylmingafólk og 

knattspyrnuhreyfinguna bæði á landsleikjum og deildarkeppnum. Íþrótta-og 

tómstundaráð telur það hagstætt fyrir Reykjavíkurborg að KSÍ annist rekstur 

Laugardalsvallar á grundvelli fyrirliggjandi samningsdraga. Íþrótta- og 

tómstundaráð leggur áherslu að sátt verði milli allra notenda Laugardalsvallar 

hvað varðar knattspyrnu og frjálsar íþróttir sbr. 2. gr. samningsins og að öllum 

aðilum sé sýnd góð þjónusta og þjónustulund verði í hávegum höfð.“  

 (ÍTR, 2014) 

 

Jafnframt samþykkti Reykjavíkurborg að leggja KSÍ til 33 milljónir vegna taprekstrar á 

Laugardalsvelli árin 2007-2013 sem skyldi greiðast með þremur jöfnum árlegum greiðslum frá 

2015-2017. Auk þess skyldi Reykjavíkurborg greiða KSÍ 45,6 milljónir árlega sem greiðslu 

fyrir húsaleigu og æfingastyrkja ÍTR vegna afnota frjálsíþróttafólks af Laugardalsvelli, aðstöðu 

fyrir Skylmingafélag Reykjavíkur, heimaleikja Fram og umhirðu grasvallar (RÚV, Leggja 66 

milljónir til þjóðarleikvangsins, 2014) 

6.1 Rekstrartekjur og gjöld Laugardalsvallar 2013-2015  

Hér á eftir getur að líta rekstrarreikninga KSÍ fyrir Laugardalsvöll árin 2013-2015. Þar kemur 

glögglega í ljós að tap hefur verið á eiginlegum rekstri vallarins öll árin, en þó skilar völlurinn 

hagnaði árin 2014 og 2015 vegna mótframlags Reykjavíkurborgar vegna tapreksturs áranna 

2007-2013. 

Mynd 6: Sundurliðaður rektrarreikningur Laugardalsvallar 2013 (KSÍ, Ársreikningur samstæðu , 2013) 
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Árið 2013 er Laugardalsvöllur rekinn með tæplga 32 milljóna króna tapi. Og það þrátt fyrir að 

aðsókn að leikjum landsliðsins hafi verið 88% að meðaltali árið 2013. 

 

 

 

Mynd 7: Sundurliðaður rekstrarreikningur Laugardalsvallar 2014 (KSÍ, Ársreikningur samstæðu, 2014) 

 

Árið 2014 er Laugardalsvöllur rekinn með tæplega 33 milljóna króna hagnaði. Hagnaðurinn 

stafar hins vegar af framlagi frá KSÍ upp á rúmar 33 milljónir, vegna taprekstrar fyrri ára, 

þannig að án framlagsins er völlurinn rekinn með rúmlega 60.000 króna tapi. 
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Mynd 8: Sundurliðaður rektrarreikningur Laugardalsvallar 2015 (KSÍ, Ársreikningur samstæðu, 2015) 

 

2015 er hagnaður af rekstri vallarins eins og árið 2014 og stafar sá hagnaður líka af framlagi 

vegna taprekstrar áranna 2007-2013, en í þetta skiptið kemur framlagið frá Reykjavíkurborg, 

framlag upp á rúmar 11 milljónir króna. Án framlagsins væri taprekstur á vellinum upp á 

tæplega fjórar milljónir króna. 

6.2 Fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir að hagnaður verði af rekstri 

Laugardalsvallar upp á rúmlega fjórar og hálfa milljón króna.  
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Mynd 9: Rekstraráætlun Laugardalsvallar fyrir árið 2016 (KSÍ, Ársreikningur samstæðu, 2015) 

Útfrá fjárhagsáætlun ársins 2016 er hægt að reikna tekjur af hverju sæti vallarins þegar kemur 

að landsleikjum. Samkvæmt fjáhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur af landsleikjum nemi 63 

milljónum króna sem samkvæmt sundurliðun ársreiknings KSÍ koma allar frá sölu 

aðgöngumiða (KSÍ, Ársreikningur samstæðu, 2015). Þar sem 9800 sæti eru á Laugardalsvelli 

má gera ráð fyrir að hvert sæti skili 6.429 krónum í tekjur árið 2016. 

Gefum okkur að eftir stækkun geti völlurinn tekið 15-18.000 manns í sæti og að hvert sæti skili 

jafn miklum tekjum og reiknað er með fyrir árið 2016. Þannig fáum við út að tekjuaukning 

vegna landsleikja geti numið frá rúmlega 33,4 milljónum til rúmlega 52,7 milljónum króna sé 

miðað við sama leikjafjölda og árið 2015 og að takist að selja öll þau sæti sem við er bætt. Og 

samkvæmt ársskýrslu KSÍ fyrir árið 2015 eru tekjur af landsleikjum rúmar 59 milljónir króna 

og tekjur Laugardalsvallar af leikjum og mótum eru tæpar 11 milljónir. Þannig má gera ráð 
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fyrir að um 1/6 hluti tekna af landsleikjum renni til vallarins. Þannig má reikna með að hlutur 

Laugardalsvallar af þeim rúmlega 33 til tæplega 53 milljónum sem aukning sæta gæfi af sér í 

tekjur væri um 5,5 til 8,8 milljónir. Og það verður nú að teljast hæpið að slíkar fjárhæðir myndu 

duga til að standa undir afborgunum af auknum lántökum til stækkunar vallarins auk hærri 

rekstrarkostnaðar við stærri völl með hitakerfi undir grasi. 

7 Greining hagsmunaaðila. 

Skoðum því næst greiningu á hagsmunaaðilum. Við upphaf verkefnis er nauðsynlegt að gera 

sér grein fyrir hvaða aðilar hafa áhrif á verkefnið og hvaða hagsmuna þeir hafa að gæta við 

framkvæmd þess. Hér getur verið um að ræða fjármögnunaraðila, verkalýðsfélög, 

hagsmunafélög á sviði umhverfismála, bæjar- og sveitafélög og opinberar stofnanir. Innan 

fyrirtækis þarf að gæta þess að virkja, þjálfa og upplýsa þá starfsmenn sem eru á einn eða annan 

hátt tengdir þeim breytingum sem munu koma í kjölfar nýjunga sem verkefnið hefur í för með 

sér (Friðriksson & Hreinsson, e.d.).  

Spyrja þarf spurninga eins og: 

 Hver þarf að takast á við hvaða viðfangsefni? 

 Á hverja mun verkefnið hafa áhrif? 

 Með hvaða hætti? 

 Á hvaða stigum verkefnisins? 

Ýmsar kenningar og skilgreiningar um hagsmunaaðila hafa komið fram í gegnum tíðina og þá 

með örlitlið breyttum nálgunum, eins og til dæmis hvaða hópar það eru sem hægt er að 

skilgreina sem hagsmunaaðila (Donaldson & Preston, 1995). Sá munur sem birtist í þessum 

hópum byggist aðallega á ólíkum hagsmunum þeirra.  

Hagsmunaaðilar eru samkvæmt Project Management InstitutePMI (Project Management 

Institute, 2004): 

“Persóna eða skipulagsheild sem hefur virk tengsl við verkefnið, eða með 

áhuga sem er jákvæður eða neikvæður á framkvæmd eða lúkningu þess. Þá 

geta þeir einnig beitt áhrifum sínum á verkefnið og útkomu þess”. 
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Freeman (1984) leggur fram líkan 

þar sem hann hefur dregið saman 

fimm innri hagsmunaaðila og sex 

ytri. Til innri hagsmunaaðila teljast: 

 Fjárfestar 

 Viðskiptavinir 

 Samfélagið 

 Starfsmenn  

 Birgjar 

Og til ytri hagsmunaaðila teljast: 

 Áhrifahópar 

 Umhverfissinnar 

 Yfirvöld 

 Gagnrýnendur 

 Fjölmiðlar 

 Aðrir 

Eskerod & Jepsen (2013) leggja til að það séu þrjú stig fyrir greiningar á hagsmunaaðilum sem 

eiga sér stað allan lífsferil verkefnisins en þau eru eftirfarandi: 

1. Greining á hagsmunaaðilum, þ.e. hverjir tengjast verkefninu og geta orðið fyrir áhrifum 

frá ferlum þess og/eða útkomu. Hér er jafnframt mikilvægt að sjá út hvort einhver 

hliðaráhrif séu af verkefninu, t.d. hávaði vegna skipulagsbreytinga. Það er mikilvægt 

að gerðar séu nokkrar greiningar yfir feril verkefnisins þar sem hagsmunaaðilar geta 

haft mismunandi áhrif á mismunandi stigum þess. Ef einungis er farið einu sinni yfir 

greiningu á hagsmunaaðilum er hætta á að missa af mikilvægum breytingum í 

verkefninu. Mikilvægt er greina alla hagsmunaaðila, líka þá sem hafa mikil áhrif innan 

verkefnahópsins. 

2. Mat á hagsmunaaðilum sem tengjast verkefninu. Hér eru greindir þeir þættir sem þurfa 

að vera framlag hagsmunaaðila til að verkefni verði árangursríkt. Hvað er það sem 

örvar/hvetur hvern hagsmunaaðila og hvað veldur þeim áhyggjum. Þessi atriði eru 

skráð niður. 

Mynd 10: Líkan Freeman (1984), hagsmunaaðilar skipuheilda. 
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3. Forgangsröðun hagsmunaaðila, þ.e. þeim er flokkað eftir því hverjum er mikilvægast 

að gefa gaum. Hver hagsmunaðili í verkefninu getur haft ólíkar þarfir og óskir og þ.a.l. 

getur verið erfitt að uppfylla þær. Áður en farið er út í málamiðlanir er æskilegt að reynt 

sé að nota “win-win” aðferðina. Þetta er hægt að gera með því að fara t.d. út í samninga 

við hvern hagsmunaaðila fyrir sig eða við hópa af hagsmunaaðilum. Mikilvægt er að 

velja málamiðlanir og leiðir sem veita verkefninu framgöngu og stuðlar að ávinningi 

fyrir heildarskipulag verkefnisins. 

Gott getur verið að bjóða hagsmunaðilunum hlutverk en gæta þarf þess að of margir 

þátttakendur geta aukið flækjustigið. Á hinn bóginn getur of lítil þátttaka hagsmunaaðila aukið 

líkurnar á vandamálum, óánægðum hagsmunaaðilum og því að færri jákvæðir þættir náist 

(Eskerod & Jepsen, 2013). 

Í hagsmunaaðilagreiningu er leitast við að kortleggja þá aðila sem taldir eru hafa hagsmuna að 

gæta í verkefninu. Hlutverk þeirra er greint og þeim gefin einkunn á bilinu 1 til 5, þar sem 5 

merkir að þeir hafi mikilla hagsmuna að gæta og því beri að móta aðgerðir eða viðbrögð til 

þess að taka tillit til þeirra á einn eða annan hátt. Hér á eftir er farið yfir þá hagsmunaaðila sem 

koma myndu að stækkun Laugardalsvallar. 

 

  

Hagsmunaaðili  Hlutverk 

hagsmuna-

aðila  

Þýðing fyrir 

verkefnið (1-5)  

Væntingar  Aðgerðir / 

viðbrögð  

KSÍ  Stærsti 

notandi/ 

rekstraraðili 

5  Telja betri 

árangur nást  

Hafa með í 

rýnihópi og leita 

til þeirra um 

upplýsingar.  

Reykjavíkurborg Eigandi 

verkefnis  

5  Hagkvæmur 

rekstur, þurfa 

ekki að greiða 

með taprekstri 

Undirbúa 

verkefni mjög 

vel. Leita 

hagstæðustu 

samninga  

Ríkið Styrktaraðili 4  Sjá fram á 

auknar 

skatttekjur 

Hafa með í 

rýnihópi og leita 

til þeirra um 

upplýsingar.  

Fjárfestar/ 

lífeyrissjóðir 

Þátttakendur 5 Arðbærar 

fjárfestingar 

Hafa með í 

rýnihópi og leita 

til þeirra um 

upplýsingar. 
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Lánveitendur/ 

fjármálafyrirtæki 

Þátttakendur 1 Arðbær 

fjármögnun 

Hafa með í 

rýnihóp og leita 

til þeirra um 

upplýsingar 

UEFA Þátttakandi 4 Fjármögnun 

gegnum 

styrkveitingar 

Hafa með í 

rýnihóp og leit 

til þeirra um 

upplýsingar 

Íslensk 

knattspyrnufélög 

Viðtakendur 3 Betri umgjörð á 

bikarleikjum og 

Evrópuleikjum 

Veita 

upplýsingar 

Tónleikahaldarar Viðtakendur 2 Betri aðstaða til 

tónleikahalds 

auk möguleika á 

fjölbreyttara 

viðburðahaldi 

Hafa með í 

rýnihóp 

 Stuðningsmenn Viðtakendur 2  Auðveldara að 

fá miða á leiki/ 

betri stemning  

Veita 

upplýsingar 

Almenningur Kostendur 

gegnum 

skattgreiðslur 

1 Þurfa að taka 

þátt í 

fjármögnun 

gegnum skatta 

Veita 

upplýsingar 

     
Tafla 1: Helstu hagsmunaaðilar, hlutverk þeirra og væntingar, þýðing þeirra fyrir verkefnið og til hvaða aðgerða skal grípa 

með þá. 

8 Fjármögnun og eignarhald á nýjum/breyttum leikvangi 

En hvernig ætti að fjármagna slíka framkvæmd? Geir Þorsteinsson telur að ekki sé unnt að 

leggja í byggingu nýs leikvangs án aðkomu einkaaðila en þó yrði eignarhaldið hjá borginni, 

sem fengi auknar tekjur af byggingarmagninu en gerði afnotasamning til langs tíma við rekstr-

araðilana (Morgunblaðið, 2014). Jafnframt telur Geir heppilegt að samfara stækkun gætu 

einkaaðilar reist hótel eða veitingastaði meðfram leikvangnum (Fréttatíminn, 2015). 

Fjármögnun er skilgreind sem sú athöfn að afla eða veita fé eða hlutafé til 

kaupa á atvinnurekstri (Schwarz, Hall, & Shibli, 2010). Fari það svo að lagt verði í 

framkvæmdir við Laugardalsvöll, hvort sem vellinum verði breytt eða nýr byggður þá er ljóst 

að einhvern veginn þarf að fjármagna þær framkvæmdir. Og þá vaknar spurningin hvernig á 

að standa að þeirri framkvæmd? 

Fjármögnun slíkra verkefna er oftast fengin með langtímalánum. Til langtímalána teljast lán 

frá banka og fjármálastofnunum, innlendum og erlendum, eða útgáfa skuldabréfa. Algengasta 

leiðin við fjármögnun leikvanga er með útgáfu skuldabréfa (Schwarz, Hall, & Shibli, 2010).  



 
 

27 

 
 

Skuldabréf eru veðlán þar sem tilgreint er að tiltekin eign sé veðsett til tryggingar endurgreiðslu 

á láninu og þar skipta veðréttir höfuðmáli. Þegar um stærri framkvæmdir er að ræða er ekki 

óalgengt að fyrirtæki gefi út skuldabréf sem seld eru á almennum markaði fyrir milligöngu 

verðbréfafyrirtækja (Einarsson, 2007).  

Fyrirkomulag framkvæmda og fjármögnunar slíkra framkvæmda getur annars vegar verið í 

opinberri framkvæmd eða í einkaframkvæmd. 

8.1 Opinber framkvæmd 

Opinber framkvæmd telst sú framkvæmd sem fjármögnuð er að fullu af hinu opinbera, hvort 

sem það er ríki eða sveitarfélag og snýr vejulega að uppbyggingu efnahagslegrfa og félagslegra 

innviða landsins. Opinberar framkvæmdir eru fjármagnaðar af skattfé sem borgarar greiða til 

hins opinbera (Schwarz, Hall, & Shibli, 2010) (Miller, 2004) (Jensen, 2000).  

Íþróttaleikvangar teljast ekki til efnahagslegra innviða heldur frekar til félagslegra innviða er 

snúa að því að auka lífsgæði borgaranna. Íþróttaleikvangar eru hugsaðir sem staðir þar sem 

fólk getur hist, skemmt sér saman og eytt tíma og fjármunum á uppbyggilegan hátt.  

Við opinbera framkvæmd semur ríkið sem verkkaupi við verktaka um uppbyggingu samkvæmt 

reglum ríkiskaupa um opinber innkaup (Júlíusdóttir, Guðmundsson, & Magnússon, 2008). 

Verktaki myndi þá í þessu tilfelli sjá um byggingu nýs leikvangs og skila honum svo af sér til 

hins opinbera fullkláruðum. Verktaki sér þá eingöngu um byggingu leikvangsins en kemur 

hvergi nærri rekstri hans. 

Mörg dæmi eru um að ríki og borg hafi tekið að sér fjármögnun slíkra verkefna, þar sem stofnað 

er þá sérstakt hlutafélag um verkefnið, eins til dæmis í tilfelli Hörpunnar. Þar tóku ríki og borg 

yfir skuldbindingar einkahlutafélagsins Portusar eftir að síðastnefndi aðilinn varð gjaldþrota, 

til þess að ljúka mætti við byggingu Hörpunnar (Reykjavík, 2013) 

Hið opinbera gæti síðan samið við einkaaðila um rekstur leikvangsins eins og verið hefur með 

samingi Reykjavíkurborgar og KSÍ um rekstur Laugardalsvallar, eða stofnað sér 

einkahlutafélag sem sjá myndi um reksturinn eins og í tilfelli Hörpunnar. 

8.2 Einkaframkvæmd 

Einkaframkvæmd með opinberum stuðningi er almennt fólgin í því, að einkaaðilum er falin 

samkvæmt samningi fjármögnun, framkvæmd og rekstur tiltekinna verkefna, sem almennt 

samkomulag er um, að opinberir aðilar sinni í þágu almennings. Samningstími er jafnan langur 
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og greiðslur fyrir stofnkostnað og rekstur dreifast jafnt á samningstíma. Ríki eða sveitarfélag 

skilgreinir þá þjónustu, sem það vill beita sér fyrir að veitt verði, og býður hana út. 

Einkafjármögnun einkennist af því að einkaaðila er falin fjármögnun verks. Ef aðila er einungis 

falin fjármögnun en ekki aðrir verkþættir er ekki talað um einkaframkvæmd heldur aðeins um 

einkafjármögnun. Einkafjármögnun getur þó verið hluti einkaframkvæmdar ef aðila er falin 

fjármögnunin ásamt öðrum verkþáttum. Almennt gildir við einkafjármögnun, að einkaaðilinn 

fjármagnar framkvæmdina með lántökum, skulabréfaútgáfu og/eða hlutaféi og innheimtir yfir 

samningstímann gjald frá ríkinu eða neytendum til að endurgreiða lánin og borga út arð. 

Til einkaaðilans er fært forræði yfir hönnun, byggingu, fjármögnun, rekstrarfyrirkomulagi og 

öðru því, er lýtur að veitingu þjónustunnar. Hann tekur áhættuna af því að geta veitt þjónustuna 

og breytingum, sem kunna að verða á samningstímanum. Samningar, sem eingöngu fela í sér 

fjármögnun einkaaðila, er ekki einkaframkvæmd, heldur aðferð ríkisins til að afla lánsfjár 

(Fjármálaráðuneytið, 1998). 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var af Ríkisendurskoðun fyrir samgönguráðuneytið kemur fram 

að einkaframkvæmd er talin geta verið hagkvæmur kostur fyrir ríki/sveitarfélag við ákveðnar 

kringumstæður og er þar einkum horf til eftirtalinna atriða: 

1. Ef framkvæmd er háð verulegri áhættu sem einkaaðili er frekar tilbúinn að taka á sig. 

Almennt gildir samt að áhættan kemur fram í verði þjónustunnar sem hækkar eftir því 

sem áhættan er meiri. 

2. Ef einkaaðili býr yfir meiri færni en ríkið á því sviði sem einkaframkvæmdin er á. Í því 

felst t.d. að einkaaðili komi með nýjar og hagkvæmari lausnir en opinberir aðilar réðu 

yfir. 

3. Ef einkaaðili getur náð meiri hagkvæmni við framkvæmdina með samrekstri við aðra 

starfsemi sína. Þetta þýðir að einkaaðili getur séð sér hag í að vinna verkið fyrir lægra 

verð þar sem hann getur nýtt húsnæði eða mannskap betur en tilfellið væri ef ríkið 

annaðist verkið og samlegðaráhrifa nyti ekki. 

 (Ríkisendurskoðun, 2006) 

Með einkaframkvæmd verður opinberi aðilinn kaupandi þjónustunnar frá einkaaðilum og 

einkafyrirtæki verða veitandi þjónustunnar samkvæmt samningi auk þess að vera eigendur 

þeirra mannvirkja sem nauðsynleg eru til að veita þjónustuna. Einkaframvæmdir eiga að gera 

verkkaupum kleift að skapa með samningsgerð það umhverfi sem þarf til að kostir aðkomu 
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einkaaðila komi sem best fram án þess þó að það komi niður á gæðum þjónustunnar. Til að ná 

árangri með einkaframkvæmd þurfa að vera skýrir samningar á milli þeirra aðila sem í hlut 

eiga. Allir aðilar þurfa að hafa ávinning af samstarfinu og traust þarf að ríkja milli allra eins og 

fram kom í greiningu hagsmunaaðila.  

Schwarz, Hall og Shibli (2010) benda á tvær áskoranir sem takast þarf á við til að samstarf 

einkaaðila og hins opinbera sé farsælt. Fyrri áskorunin er að báðir aðilar þurfa að skilja, virða 

og viðurkenna muninn milli aðila, sérstaklega þeim er snúa að  virðismati og væntingum 

viðskiptavina. Opinberi aðilinn þarf að mæta þörfum og vilja borgaranna sem tengjast 

félagslegum ávinningi. Einkafyrirtæki horfa til þess að hámarka fjárhagslegan hagnað og/eða 

arðsemi fjárfestingarinnar (þ.e. að vera fær um að borga fjárfestum sínum), og þess vegna miðar 

viðleitni þeirra til að geta veitt sem mestu tækifæri til að afla sér tekna eða auka hagnað. Hins 

vegar snúa áskoranir að því að hvor aðili fyrir sig einblínir á eigin hagsmuni og þannig getur 

skapast óheppileg samkeppni þar sem samstarfsaðilar fara að keppa á móti hvor öðrum 

(Schwarz, Hall, & Shibli, 2010). 

Einkaframkvæmd snýst þannig um að hið opinbera nýtir sér megineinkenni og kosti 

einkarekstrar þar sem sparnaði er náð með hagkvæmni og hæfileikum einkamarkaðarins til að 

veita skilgreinda þjónustu með hagkvæmari hætti en hið opinbera getur (Fjármálaráðuneytið, 

1998). Á sama tíma þá breytir fjáfesting einkaaðila í opinberri framkvæmd ekki þeim 

grundvallarþáttum sem snúa að áhættustjórnun og áhættumati sem einkennir einkamarkaðinn 

(OECD, 2014)  

Meginmarkmið einkafjármögnunar er að velta fjármögnunarbyrði af ríkissjóði yfir á einkaaðila og 

minnka þar með áhættu og fjárþörf ríkissjóðs. Þetta léttir á ríkissjóði og gerir honum kleift að bæði 

draga úr umsvifum sínum t.d. með skattalækkunum, og koma af stað verkefnum sem ríkissjóður 

hefur ekki fjárráð til að hefja, t.d. vegna mikils hallareksturs, á tímum þegar þörf er á auknum 

framkvæmdum.  

Einkafjármögnun felur einnig í sér aukinn hvata fyrir einkaaðilann til að koma þjónustunni í gang 

hið fyrsta en öll greiðsla afborgana og vaxta af lánum, sem einkaaðilinn tók fyrir framkvæmdinni, 

stendur og fellur með tekjuinnstreyminu. Lánskjör eru jafnframt yfirleitt háð væntu tekjuinnstreymi 

verksins og getur trúverðug áætlun um stuttan byggingartíma því haft jákvæð áhrif á lánskjör. 

Algengt er, þegar einkaaðilar og opinberi geirinn taka sig saman um ákveðna framvkæmd, að 

stofnað sé sérstakt fyrirtæki sem sér um allt utanumhald um framkvæmdir og samningagerðir 

(Bonetti, Caselli, & Gatt, 2010).  
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Forsenda fyrir því að einkaaðilar leggi fé til fjárfestingaframkvæmda á borð við 

íþróttaleikvanga er að fjárfestingin skili ávinningi til fjáfestanna sem er hærri en ávöxtunarkrafa 

fjármagnskostnaðar. Fjárfestar bregðast við eigin ávinningi og hagnaði, ekki ávinningi 

samfélagsins (Scmidt-Traub & Sachs, 2015).  

Verði nýr völlur byggður í einkaframkvæmd má ljóst vera að framkvæmdaaðilar og eigendur 

vilji fá fjármögnun sína til baka með einhverjum hætti. Og augljósasta leiðin til þess væri þá 

að leigja völlinn út. Og til þess að hafa sem mesta möguleika á tekjuöflun, þá er ekki ólíklegt 

að eigendur vildu hafa völlinn þannig úr garði gerðan að hann nýttist á sem flesta vegu.  

Með einungis örfáa knattspyrnuleiki á ári þar sem uppselt er á völlinn er nokkuð ljóst að það 

dugar ekki til að reka völlinn með hagnaði eins og bent hefur verið á hér að framan með hlutfalli 

og upphæð þeirra fjármuna sem völlurinn fengi í sinn hlut af væntanlegri tekjuaukningu. 

Þannig má mögulega gera ráð fyrir að hlaupabrautin/frjálsíþróttabrautin margumrædda sem 

knattspyrnuhreyfingin vill losna við yrði áfram á sínum stað þar sem hún gefur aukna 

tekjumöguleika með útleigu á vellinum til frjálsíþróttamóta. 

8.3 Einkavæðing 

Þriðji möguleikinn er síðan að einkavæða byggingu nýs Laugardalsvallar. Hið opinbera leggur 

ríka áherslu á að lágmarka áhættu og getur gert það t.d. með einkavæðingu. Í slíkum tilvikum 

getur einkageirinn öðlast fjárhagslegan ágóða af því að framkvæma ákveðna þjónustu, en um 

leið yfirtekið alla þá áhættu sem verkefninu fylgir. Fagaðilar búa oft yfir meiri þekkingu og 

sérhæfingu en opinberir aðilar. Þörfin á þessari þekkingu eða þjónustu getur verið svo sjaldgæf 

að það sé fjárhagslega óhagstætt fyrir ríkið að vera með starfsfólki í vinnu sem hefur hana 

(Schwarz, Hall, & Shibli, 2010). 

Sala eða leiga á byggingum getur fært ríkinu miklar tekjur í formi gjalds, við sölu eða gerð 

leigusamninga. Þessar nýju tekjur má síðan nota til að greiða niður skuldir, fjármagna ný 

verkefni eða einfaldlega nýta til að mæta auknum fjárþörfum ríkissins. Hagkvæmara er fyrir 

ríkið að nýta þessa leið í stað skuldaaukningar ríkissjóðs eða hækkun skatta. 

Hið opinbera getur auðvitað að haft þá færni sem til þarf til að ljúka við verkefni, en skort 

fjármagn eða tíma. Einkaaðilar eru því valkostur sem geta hjálpað ríkinu þegar svo stendur á. 

Einkaaðilar eru lika oftar en ekki mun sveigjanlegri en ríkið. 
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9 Fyrirmyndir að nýjum þjóðarleikvangi 

Það er fátt sem er nýtt undir sólinni og tilgangslaust að reyna að finna upp hjólið þegar kemur 

að hönnun og byggingu nýs vallar. Hugsanlegar fyrirmyndir að nýjum Laugardalsvelli er hægt 

að finna út um allan heim, spurningin er hins vegar hvað er það sem ætti helst að skoða þegar 

leitað er að fyrirmyndum erlendis frá? 

Fyrir það fyrsta þá þurfa leikvangarnir að vera tiltölulega nýlegir til að þeir standist kröfur og 

reglur FIFA (FIFA, 2008). Þeir þurfa líka að vera þannig byggðir að þeir standist íslenskar 

aðstæður svo sem eins og með tilliti til veðurfars og hættu jarðskjálftum. Þá verða væntanlega 

einnig gerðar kröfur um að hönnun nýs leikvangs passi inn í umhverfi sitt og að hún standist 

ákveðna fagurfræðilega staðla. 

Hér á eftir eru nokkur dæmi um leikvanga sem gætu hugsanlega komið til greina sem fyrirmynd 

að nýjum Laugardalsvelli og kostir þeirra ræddir. 

9.1 Stade de Suisse 

Stade de Suisse (SdS) er þjóðaleikvangur Svisslendinga, staðsettur í Bern, höfuðborg Sviss. 

Sds opnaði árið 2005 og tekur hann tæplega 32.000 manns í sæti (The Stade de Suisse, e.d.) og 

um 40.000 manns á 

tónleika og aðra viðburði.  

Auk þess að vera 

þjóðarleikvangur 

Svisslendinga þá er hann 

einnig heimavöllur 

knattspyrnuliðs Young 

Boys frá Bern. En SdS er ekki bara knattspyrnuleikvangur. Undir áhorfendastúkunum og 

leikvellinum sjálfum, er verslunarmiðstöð með 35 verslunum og þjónustuaðilum. Þar er einnig 

bílastæði fyrir rúmlega 600 bifreiðar (Wankdorf Center - Shopping, 2016) en skortur á 

bílastæðum hefur einmitt oft verið áberandi í Laugardalnum þegar fjölmennir viðburðir fara 

þar fram. Því ætti þetta að vera eitt af þeim atriðum sem skoða ætti ítarlega.  

Á leikvanginum er einnig að finna stóran veitingastað, sem er opinn dags daglega auk 

sportbars. Þá er einnig rekin stór veitinga og ráðstefnumiðstöð á leikvangnum sem eykur 

notagildi hans til mikilla muna. 

Mynd 11: Stade de Suisse (The Stade de Suisse, e.d.) 
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En það sem er kannski áhugaverðast við SdS er að stærstur hluti rafmagnsins sem nýtt er til að 

knýja leikvanginn kemur frá sólarrafhlöðum sem staðsettar eru á þaki áhorfendastúkanna. 

Rafhlöðurnar þekja samtals 12.000 fermetra og framleiðir meira rafmagn úr sólarrafhlöðunum 

en nokkur annar leikvangur í heiminum (Hoffmann, 2010). Samtals framleiðir 

sólarraforkuverið á SdS 1.134.045 Kw á ári, sem dugar til að knýja um 350 fjögurra manna 

heimili. 

Með breytingum á Laugardalsvelli skapast gott tækifæri fyrir Íslendinga til að skoða af mikilli 

alvöru leiðir til að gera leikvanginn eins umhverfisvænan og frekast er unnt. Og í raun ætti það 

að vera krafa til hugsanlegra framkvæmda að fara í þá átt og þannig viðhalda ímynd landsins 

sem eins þess fremsta í heimi á sviði endurnýjanlegrar orku. 

9.2 The Národný futbalový štadión 

The Národný futbalový štadión (National football stadium) í Bratislava í Slóvakíu er 

leikvangur sem er í byggingu. Leikvangurinn á að taka um 20.000 manns í sæti auk þess sem 

byggðar verða nokkrar mismunandi 

útfærslur af svokölluðum VIP 

stúkum og herbergjum.  

Auk þess verður byggð 

verslunarmiðstöð við leikvanginn, 

sem einnig á að hýsa 

skrifstofuaðstöðu ýmis konar. 

Jafnframt eru uppi tillögur um að 

byggja hótel við völlinn. Þá verður byggður bílakjallari fyrir um 1.000 bifreiðar (Grafobal 

Group development, e.d.) (The Slovak Spectator, 2015). Áætlaður kostnaður við 

framkvæmdirnar er um 68 milljónir evra og gert er ráð fyrir að völlurinn verði tekinn í notkun 

árið 2018. 

Upphaflega stóð til að völlurinn yrði byggður af einkaaðila, Ivan Kmotrik eiganda Slovan 

Bratislava knattspyrnuliðsins, en eftir að sögusagnir fóru af stað um spillingu ýmis konar í 

tengslum við uppbygginguna ákvað hann að segja sig frá verkefninu og slóvakíska ríkið tók 

við framkvæmdunum. Slovan Bratislava mun hins vegar leigja aðstöðu á vellinum í framtíðinni 

og spila sína heimaleiki þar. Það sýnir vel hversu mjög þarf að vanda til verka í samstarfi 

einkaaðila og hins opinbera þegar kemur að slíkum framkvæmdum, og hversu miklu máli 

Mynd 12: Tölvugerð mynd af National Football Stadium í Bratislava 

(Grafobal Group development, e.d.) 
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skiptir að allt sé upp á borðum varðandi framkæmdirnar og að réttur og óumdeildur einkaaðili 

sé fenginn til verksins. 

Ástæðan fyrir að þessi völlur er nefndur til sögunnar sem hugsanleg fyrirmynd er að þarna fer 

saman knattspyrnuleikvangur, verslun og þjónusta, auk hótels og bílastæða. Allt atriði sem 

nefnd hafa verið til sögunnar sem hugsanlegar viðbætur á Laugardalsvelli.  

9.3 Qemal Stafa 

Qemal Stafa verður þjóðarleikvangur Albaníu þegar hann verður tilbúinn, sem áætlanir gera 

ráð fyrir að verði árið 2018. 

Leikvangurinn kemur til með 

að rúma 22.000 áhorfendur. 

Auk leikvangsins verða á 

svæðinu byggð upp 

skrifstofuaðstaða auk 

verslunarmiðstöðvar. Áætlaður 

kostnaður við bygginguna er 

um 50 milljónir evra 

(Independent Balkan News 

Agency, 2015). Þarna verður að vísu ekki hótel, en þó er um að ræða verslunarmiðstöð, 

ráðstefnumiðstöð og veitingaaðstöðu. 

9.4 Windsor Park 

Knattspyrnusamband Norður-Írlands stendur í miklum breytingum á Windsor Park 

þjóðarleikvangi Norður-Íra. Verið er að skipta um undirlag og setja hitalagnir undir sjálfan 

leikvöllinn auk þess sem skipt 

verður um gras. Þar að auku er verið 

að fjölga áhorfendastæðum úr 

14.000 í 18.000 sæti (The Irish FA, 

e.d.). Á vellinum verður 

skrifstofuaðstaða fyrir írska 

knattspyrnusambandið og ráðstefnu 

og veitingaaðstaða. Áætlaður 

kostnaður við breytingarnar er um 

44 milljónir evra. 

Mynd 13: Tölvugerð mynd af fyrirhuguðum þjóðarleikvangi í Albaníu 

(Independent Balkan News Agency, 2015) 

 

Mynd 14: Tölvugerð mynd sem sýnir áætlað útlit Windsor Park að loknum 

breytingum (Newsletter, 2013) 
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Það sem skilur Windsor Park frá hinum leikvöngunum sem að framan eru nefndir er að það er 

einungis verið að vinna að endurbótum á honum á meðan hinir leikvangarnir eru nýbyggingar. 

Þar fyrir utan verður ekki jafn mikið um þjónustu, þ.e. engin verslunarmiðstöð eða hótel, á 

Windsor Park eins og á hinum völlunum. Þó getur verið að hann sé besta fyrirmyndin að 

breytingum á Laugardalsvelli þar sem líklegra verður að teljast að ráðist verði í endurbætur á 

Laugardalsvelli frekar en hann verði rifinn og nýr byggður í hans stað. 

Það er eitt sem vekur athygli við þessa yfirferð og það er að allir eru vellirnir sem að framan 

eru nefndir, að utanskildum vellinum í Albaníu, einnig nýttir af félagsliðum sem þá spila sína 

heimaleiki á völlunum. Og fastlega má gera ráð fyrir að þessi félagslið greiði einhvers konar 

leigu fyrir afnot af völlunum sem þannig skapar auknar tekjur til rekstrar þeirra og gefur 

leikvöngunum meira líf. 

Þeir vellir sem taldir eru upp hér að framan eru einungis vellir sem höfundur telur að geti hentað 

sem fyrirmyndir fyrir Laugardalsvöll út frá mismunandi eiginleikum. Þá má einnig benda á að 

sá möguleiki er alltaf til staðar að taka það besta frá nokkrum mismunandi völlum og blanda 

saman í einn sem hentað gæti á Laugardalsvelli. Allar þessar hugmyndir eru gagnlegar sem 

innleg í rekstarfræðilegar hliðarbyggingu nýs leikvallar í Laugardal og mikilvægt að þekking 

og reynsla annara þjóða verði nýtt við skipulagningu og hönnun þannig að sem best 

rekstrafræðileg niðurstaða fáist.  

10 Efnahagsleg áhrif nýs leikvangs 

Það er engum blöðum um það að fletta að ástundun íþrótta er góð fyrir þann sem stundar og 

um leið samfélagið sem heild þar sem regluleg hreyfing stuðlar að bættri líkamlegri heilsu. 

Rannsóknir benda á að þátttaka í íþróttum og annarri afþreyingu stuðlar að: heilsusamlegra 

samfélagi og líðan íbúanna, byggir upp sjálfstraust og andlegan styrk, bætir félagslega aðlögun 

og samheldni, og styrkir samkennd á landsvísu og menningarlega sjálfsmynd þjóðarinnar 

(Grieve & Sherry, 2012).  

En hver eru efnahagsleg áhrif nýs knattspyrnuleikvangs fyrir samfélagið? 

Það er auðvelt að ímynda sér að með tilkomu nýs og bætts leikvangs muni allt samfélagið njóta 

góðs. Það verða til fleiri sæti á leikvangnum og þannig fleiri sem komast á völlinn og þannig 

verður neyslan meiri í samfélaginu. Eða hvað? 
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Í Bandaríkjunum hefur það verið algengt þegar kemur að fjórum stærstu íþróttagreinunum, 

körfubolta (NBA), hafnabolta (MLB), íshokkí (NHL) og amerískum ruðningi (NFL), að borgir 

hafa lagt mikið af mörkum til að fá lið úr þessum íþróttagreinum til sín. Meðal þess sem 

borgirnar hafa gert er að styrkja ríkulega byggingu íþróttahalla og leikvanga fyrir liðin. Það er 

talin mikil lyftistöng fyrir samfélagið að fá lið NBA, MLB, NHL eða NFL til borganna (Jensen, 

2000) (Sanderson, 2000) (Schwarz, Hall, & Shibli, 2010). 

Meðal þess sem talið er jákvætt við að fá stórlið til borganna er að liðin færi með sér mikinn 

fjárhagslegan ávinning, fleiri sköpuð störf, auk þess sem skattheimta eykst. Þar að auki skilja 

áhangendur aðkomuliðs og aðrir gestir töluverðan gjaldeyri eftir með verslun á vellinum 

sjálfum auk þess sem þeir eyða gjarnan peningum líka í annars konar afþreyingu á svæðinu 

(Feng & Humphreys, 2008). 

Hins vegar benda fjölmargar rannsóknir til þess að þessu sé ekki að heilsa. (Grieve & Sherry, 

2012) (Feng & Humphreys, 2008) (Jensen, 2000). Þvert á móti þá þurfa borgirnar yfirleitt að 

borga með liðunum þar sem það er lagt á skattgreiðendur að greiða fyrir hallirnar og 

leikvangana. Þeir sem hagnast eru eigendur liðanna. Þar sem eigendurnir fá hagnaðinn af 

miðasölu, seldum varningi og öðru þess háttar en greiða hins vegar lítið sem ekki neitt fyrir 

leikvangana.  

Þá virðist einnig vera lítið um það að fólk kaupi og nýti sér aðra þá afþreyingu sem er í boði. 

Sömu rannsóknir (Grieve & Sherry, 2012) (Feng & Humphreys, 2008) (Jensen, 2000) gefa til 

kynna að þeir sem sækja íþróttaviðburði gera það í staðinn fyrir aðra afþreyingu á borð við að 

fara í kvikmyndahús, út að borða, á listaviðburði o.s.frv. Aðsókn að íþróttaviðburðum bætist 

þannig ekki við þá afþreyingu sem fólk verslar, heldur kemur í stað annarrar.  

Vissulega má heimfæra þetta á nýjan þjóðarleikvang á Íslandi. Reyndar er það þannig að það 

er ekki einkaaðili sem er að sækjast eftir að láta byggja leikvang fyrir sig, einhver sem myndi 

síðan hirða allan ágóðann, en að sama skapi þá verða ekki spilaðir nærri jafn margir leikir á 

nýjum þjóðarleikvangi og eru á bandarísku leikvöngunum og teljast verður mjög ólíklegt að 

jafn mikill fjöldi af stuðningsmönnum aðkomuliða muni fylgja.  

Á hinn bóginn þá er það ekki einkaaðili sem kemur til með að hirða ágóðann af miðasölu og 

sölu á varningi, heldur væri það líklegra að slík sala myndi ganga upp í afborganir af 

leikvangnum.  
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Þó verður að gera ráð fyrir að það myndi ekki hafa jákvæð efnahagsleg áhrif á samfélagið ef 

að hið opinbera myndi standa eitt að byggingu nýs leikvangs.  

 

11 Niðurstöður rannsókna og umræður 

11.1 Niðurstöður 

Fulltrúar meirihlutans í íþrótta og tómstundaráði Reykjavíkur eru frekar hlynntir þeim 

hugmyndum sem fram hafa komið hvað varðar stækkun Laugardalsvallar. Þetta kom fram í 

viðtali sem tekið var við Þórgný Thoroddsen formann íþrótta og tómstundaráðs (Thoroddsen, 

2016). Þá kom einnig fram vilji Reykjarvíkurborgar og KSÍ þess efnis að KSÍ kaupi hlut 

Reykjavíkurborgar í Laugardalsvelli. Ekki hafa þó enn verið nefndar neinar tölur þess efnis 

hvert kaupverðið myndi vera. Með því að KSÍ kaupi völlinn sparast töluvert fé af rekstri 

Reykjavíkur sem nýta má þá til annarra hluta. 

Samkvæmt Þórgný hefur Borgarbragur ehf. nú þegar skilað af sér skýrslu til KSÍ sem kynnt 

var á ársþingi sambandsins í febrúar 2016. Þar kemur fram að Borgarbragur sé nú þegar búinn 

að finna erlenda aðila sem eiga nokkra knattspyrnuleikvanga bæði í Englandi og víðar um 

Evrópu sem væru tilbúnir að taka það að sér að sjá um uppbyggingu og rekstur á slíkum velli.  

Þá væri jafnframt hugmyndin sú að frekari uppbygging myndi eiga sér stað í kringum 

leikvanginn, uppbygging sem myndi innihalda hótel, verslunarkjarna og aðstöðu fyrir frekari 

íþróttaiðkun. Þannig yrði um að ræða fjölnota leikvang sem myndi nýtast til fleiri hluta en 

eingöngu knattspyrnuiðkunar. Þórgnýr bendir jafnframt á að það séu til mörg dæmi erlendis 

frá þar sem sýnt sé fram á að einkaaðilar séu mikið betur til þess fallnir að sjá um rekstur svona 

eininga út frá hagnaðar sjónarmiði frekar en að slíkt sé á hendi opinberra aðila.  

Ísleifur Þórhallsson tónleika og viðburðahaldari hjá Senu segist aðspurður myndi fagna slíkum 

leikvangi þar sem þeir hjá Senu lýti hýru auga til slíks leikvangs með tilliti til tónleikahalds 

(Þórhallsson, 2016). Þeir hafi nú þegar látið sér koma það til hugar að halda þar stórtónleika en 

það hafi ekki verið gert þar sem ekki hafi náðst samningar við listamenn að koma í þeim glugga 

sem til boða stendur að halda útitónleika á Íslandi. Ísleifur segir að þeir hjá Senu hafi látið 

framkvæma fyrir sig veðurfarsskýrslu fyrir Laugardalsvöll og þar komi fram að hagstæðasti 

tíminn til tónleikahalds sé frá byrjun júní mánaðar til loka ágúst. Á öðrum tímum sé veðurfar 

of óstabílt til þess að hægt sé að halda útitónleika. 
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Hann segir jafnframt að íslenskir tónleikahaldarar myndu fagna aðkomu einkaaðila að vellinum 

sem gætu hugsað sér að nýta hann meira en eingöngu til knattspyrnuhalds, aðila sem væru þá 

jafnvel með reynslu af viðburðahaldi á slíkum leikvöngum og vissu hvað þyrfti til að slíkt gengi 

upp. Sem dæmi um ástæðu þess benti hann á að hann hafi sent fyrirspurn varðandi leigu á 

Laugardalsvelli til tónleikahalds til KSÍ og þar á bæ hafi enginn í raun vitað hvernig átti að 

bregðast við. Enginn gat svarað til um leiguverð, hvaða aðstaða væri innifalin og annað slíkt. 

Ísleifur bendir jafnframt á að um mikla fjárhagslega hagsmuni gæti verið að ræða þar sem 

greiðsla fyrir leigu á vellinum til viðburðahalds, geti jafnvel numið tugum milljóna fyrir hvert 

skipti.  

11.2 Umræður 

Eftir að hafa skoðað þau gögn sem vitnað er í í þessu verkefni má vissulega vera sammála því 

að ákveðin þörf sé til staðar að stækka Laugardalsvöll með það að markmiði að fjölga 

áhorfendum. Á meðan gengi íslenska karlalandsliðsins helst gott eru miklar líkur til þess að 

hægt sé að selja mun fleiri sæti en þau 9.800 sem til staðar eru núna, enda hefur verið uppselt 

á sjö af níu síðustu heimaleikjum liðsins. En þó er erfitt að áætla að fjölgun sæta ein og sér 

myndi koma til með að standa undir kostnaði við rekstur vallarins, enda hefur hann verið rekinn 

með tapi, ef frá er talinn styrkur frá Reykjavíkurborg til að koma til móts við taprekstur fyrri 

ára, þrátt fyrir að uppselt sé á leiki landsliðsins. Hins vegar gætu skapast nýjar leiðir til 

tekjuöflunar verði farið í að loka vellinum og hann gerður þannig að hann gæti talist hentugur 

til ýmis konar viðburðarhalds. 

Einnig er vel hægt að taka undir þau sjónarmið sem fram hafa komið að aðstaða, sérstaklega 

hvað varðar búningsaðstöðu og aðstöðu keppnisliða sé komin til ára sinna og brýn þörf sé til 

þess að bæta þar úr. Það er sjálfsögð krafa að þjóðarleikvangur Íslands bjóði upp á aðstöðu sem 

samræmist því besta sem boðið er upp á í dag og í raun nauðsynlegt ef að Íslendingar vilja láta 

taka sig alvarlega sem alvöru þátttakendur í alþjóðlegum stórmótum. Og eins og bent er á 

framar í þessu verkefni þá er ýmislegt sem núverandi eigendur vallarins gætu gert sem þarf 

ekki að kosta mikil fjárútlát í stóra samhenginu. Má þar m.a. nefna leigu á bráðabirgðastúkum 

þegar þörf er á að fjölga áhorfendastæðum. 

Það hefur þegar komið fram að KSÍ hefur fengið styrk frá UEFA til að skipta um undirlag á 

vellinum og leggja undir hann hitalagnir, eitthvað sem í raun bráðliggur á og hefði átt að vera 



 
 

38 

 
 

búið að gera fyrir löngu. Samfara þeim framkvæmdum er í raun sjálfsagt að ráðast í aðrar þær 

framkvæmdir sem nauðsynlegar kunna að teljast. 

Reykjavíkurborg er eins og fram hefur komið stærsti eigandi Laugardalsvallar og með þær 

miklu kröfur um niðurskurð sem settar voru fram í viðauka við fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir 

árið 2016 (Reykjavíkurborg, 2016) þar sem farið er fram á niðurskurð upp á 1.780 milljónir 

króna og þar af þarf Íþrótta og tómstundaráð að skera niður um tæpar 128 milljónir. Það er því 

ljóst að svigrúm til aukinnar skuldsetningar er ekki mjög mikill hjá borginni. 

Eins benda þær rannsóknir sem um er getið í verkefninu til þess að það sé hvorki efnahagslega 

né samfélagslega hagkvæmt fyrir hið opinbera að standa í byggingu og rekstri sérhæfðra 

íþróttamannvirkja án aðkomu einkaaðila. Því má kannski segja að sú hugmynd sem Þórgnýr 

benti á að komið hafi fram um að KSÍ kaupi Laugardalsvöll af Reykjavíkurborg sé farsælust 

fyrir borgina. Nýlega hefur til að mynda komið fram í fréttum að Borgarbragur hafi sett sig í 

samband við erlenda aðila með það að markmiðið að gera alls herjar hagkvæmnisathugun á því 

hversu fýsilegt er að ráðast í breytingar á Laugardalsvelli. Þar eru á ferð aðilar sem m.a. hafa 

komið að uppbyggingu á nokkrum þeirra leikvanga sem nýttir verða undir Evrópukeppnina í 

Frakklandi í sumar. 

Eftir stendur þó að það er margt sem betur þyrfti að skoða í þeim efnum, eins og hvort selja 

ætti landið sem Laugardalsvöllur stendur á eða að landið yrði leigt undir völlinn? Hvað væri 

ásættanlegt söluverð? Hvaða kröfur gæti Reykjvíkurborg sett fram varðandi framkvæmdir og 

uppbyggingu vallarins í tengslum við aðrar eignir borgarinnar í Laugardalnum? Allt eru þetta 

spurningar sem þarf að skoða vel í tengslum við hugsanlega sölu á vellinum og væri jafnvel 

sniðugt viðfangsefni í annað og stærra verkefni. 
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13 Viðaukar 

13.1 Viðtal við Þórgný Thoroddsen formann Íþrótta og tómstundaráðs Reykjavíkur.  

Viðtal tekið þann 24.3.2016 af Kristjáni Jens Rúnarssyni. 

Kristján = K.  

Þórgnýr = Þ. 

K:Sæll Þórgnýr og þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að ræða við mig.  Ég vil byrja á því að 

láta þig vita að ég er að taka upp viðtalið þannig að ég geti vitnaði í það við gerð verkefnisins.  

Þ: Bíddu þetta fjallar aftur um? 

K: Þetta fjallar semsagt um fyrirhugaðar breytingar á Laugardalsvelli. 

Þ: Já 

K: Hugmyndir um breytingar þar á. Og hérna, mig langar kannski fyrst til að spyrja þig sem 

formann íþrótta og tómstundaráðs, hver er afstaða ráðsins gagnvart breytingum á 

Laugardalsvelli? 

Þ: Ég get nú kannski ekki svarað fyrir allt ráðið en hvað mig varðar og okkur í meirihlutanum 

þá erum við nokkuð jákvæð fyrir þeim hugmyndum sem fram hafa komið hvað varðar að 

byggja við völlinn. 

K: Já þannig að þið teljið að það eigi frekar að byggja við núverandi völl frekar en að byggja 

nýjan völl frá grunni? 

Þ: Já hvort sem það yrði sem yrði niðurstaðan, við höfum svosem ekki neina sérstaka skoðun 

á því. En það eru komnar upp hugmyndir um að KSÍ myndi bara fá völlinn og breyta honum 

eins og þeim þykir henta. 

K: Já ok, þannig að KSÍ myndi alfarið sjá um að finna fjárfesta í það verkefni, þannig að það 

yrði ekkert borgarinnar að sjá um það? 

Þ: Nei KSÍ myndi bara fá völlinn og svo myndu þeir finna aðila til að sjá um uppbyggingu. Það 

er held ég eitthvað félag sem á fullt af svona völlum sem þeir eru með í huga, það er eiga 

einhverja velli á Englandi og eitthvað fleira sem myndu hugsanlega taka þetta verkefni að sér. 
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K: Já ok. Veistu hvort það er komin einhver niðurstaða úr þessari skýrslu sem hvað heitir það 

Borgarríki (Borgarbragur) er að vinna fyrir KSÍ og Reykjavíkurborg? Pétur Marteins og 

félagar, var komin einhver niðurstaða úr þeirri vinnu? 

Þ: Já það var í raun skýrslan sem var lögð fyrir á ársþingi KSÍ. 

K: Ok. 

Þ: Þar kom fram einmitt vilji KSÍ til að fá völlinn og byggja hann upp í samstarfi við þetta 

erlenda félag og Reykjavíkurborg hefur að því ég best veit tekið vel í þær hugmyndir. Þar kom 

líka fram að þá yrði jafnvel farið í frekari uppbyggingu meðfram framkvæmdum við völlinn 

og hugsanlega byggt hótel og verslanir og jafnvel einhver frekari aðstaða fyrir fleiri 

íþróttagreinar til að hægt væri að nýta völlinn og byggingarnar betur. Við erum í raun að nýta 

þetta mannvirki mjög illa í dag og það er dýrt að reka þetta eins og það er núna. 

K: Þannig að þá myndi Reykjavíkt faktíst séð afsala sér öllu eignarhaldi á vellinum? 

Þ: Já eða það væri þá þannig að KSÍ myndi í raun kaupa völlinn af okkur. 

K: Já ok. En veistu til þess að það hafi eitthvað verið skoðað, ég er búinn að vera að skoða 

nokkrar rannsóknir erlendis frá um efnahagsleg áhrif svona íþróttamannvirkja á nærumhverfið, 

hvort að það sé eitthvað búið að skoða það fyrir þennan völl hver efnahagsleg áhrif yrðu af 

honum fyrir nærsamfélagið? 

Þ: Ehhh…. Sko. Það er náttúrulega eins og ég sagði áðan dýrt að reka þennan völl og það 

náttúrulega myndu sparast hellingur af fjármunum ef KSÍ tæki hann yfir. Svo náttúrulega eru 

þessar hugmyndir með þetta hótel, þar myndu skapast störf og í verslunum og það væri hægt 

að nýta völlin mikið betur en gert er í dag. Og einkaaðilar sem myndu hugsanlega koma að 

þessu eru náttúrulega með mikla reynslu af rekstri svona leikvanga, sérstaklega á Englandi og 

þeir kunna náttúrulega á leiðir til að reka svona með hagnaði. Og það eru líka til fullt af dæmum 

erlendis frá þar sem svona leiðir í rekstri skila sér í mun meiri hagkvæmni heldur en ef ríkið 

eða borgin væru mikið að skipta sér af hvernig staðið yrði að þessu. 

K: Já einmitt. Ég er einmitt búsettur í Slóvakíu og þeir eru líka með svipaðar pælingar hjá sér, 

þeir eru að reisa nýjan þjóðarleikvang og þar var einkaaðili sem á fótboltafélag sem ætlaði að 

byggja völlinn upp í samstarfi við hið opinbera en það endaði þannig að hið opinbera tók yfir 

allar framkvæmdirnar og ætlar að sjá um að byggja völlinn. Og þar á einmitt að vera hótel og 

…. Og slóvakar eru hvað um 6 milljónir og þeir ætla að byggja völl fyrir 25.000 áhorfendur. 
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Veistu hver áhorfendafjöldinn átti að vera á Laugardalsvelli? Þ: Já það var eitthvað…. nú man 

ég ekki alveg, hvað eru margir sem komast fyrir núna? 

K: Það eru 9800 núna. 

Þ: Já einmitt. 

K: Ég er búinn að heyra og lesa svo margar tölur um áhorfendafjölda, 15.000, 18.000, 22.000 

Þ: Já akkúrat ég held að það séu um 15-18.000 samkvæmt þessum áætlunum. Það er reiknað 

með einhverju hlutfalli. Það er náttúrlega mikil umfram eftirspurn eftir miðum á landsleiki núna 

og sérstaklega þessa stóru leiki eins og voru á móti Hollandi og þannig og hægt hefið verið að 

selja mikið fleiri miða. Og í raun er núna í nokkur ár búið að vera uppselt mikið á völlinn. 

K: Já ég er einmitt með aðsóknartölur að vellinu frá því nýja stúkan var byggð, ja nýja stúkan, 

frá 1997 þegar austurstúkan var byggð…. 

Þ: Já akkúrat sko, ég held að það væri hægt að selja mun fleiri miða og eftirspurnin sýnir það 

alveg.. 

K: Já.. En veistu hvort það kom eitthvað annað fram um einhverjar hugsanlegar tekjuleiðir fyrir 

völlinn? 

Þ: Já það voru náttúrulega þessar hugmyndir með hótelið og verslanir og ýmsa þjónustu.. bíddu 

ég ætla að athuga hvort að ég sé með eitthvað af þessu stafrænt hérna á tölvunni….  

Þ: Nei ég er ekki með þetta við fengur þetta bara á pappír til að skoða þetta… 

K: Já akkúrat. En á völlurinn að vera yfirbyggður samkvæmt hugmyndunum eða á hann að 

vera opinn eða hvernig….? 

Þ: Já eða svona hálf yfirbyggður ef þú skilur, þetta átti að vera svona meira og minna yfirbyggt 

með einhverju smá opi yfir miðjum velli, það voru einhverjar myndir sýndar hvernig þetta átti 

að vera og það lítur nokkuð vel út. Og með því að hafa þetta svona hálfopið þá átti að vera 

möguleiki á að nýta þetta lengur og meira yfir veturinn og svona. 

K: Já akkúrat. Heyrðu ég held að þetta sé meira og minna komið, ég ætla líka að vera í sambandi 

við tónleikahaldara sem hefur verið með mikið af þessum stóru tónleikum undanfarið, hvort að 

þeir sjái fram á að geta haldið tónleika því nú er alltaf að aukast að haldnir séu stórir tónleikar… 
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Þ: Já það var einmitt einn af þeim punktum sem komu fram í þessari skýrslu að það væri 

möguleiki að nýta völlinn þannig, þeir eru einmitt með reynslu af alls konar svona uppákomum 

þessir erlendu aðilar sem nefndir voru í skýrslunni. 

K: Já einmitt. En hérna veistu hvort þessi skýrsla sé aðgengilega einhvers staðar eða…? 

Þ: Nei ég held því miður ekki. Við fengum bara kynningu á þessu og KSÍ á náttúrulega þessa 

skýrslu en ég veit ekki hvort hafi átt að gera hana opinbera, ég að minnsta kosti á ekki afrit af 

henni. En þú getur athugað hjá KSÍ hvort hægt sé að skoða hana hjá þeim. 

K: Já akkúrat. Heyrðu ég held að þetta sé bara komið hjá okkur. Þessi svör eiga eftir að gagnast 

mér helling við skrifin. Ég þakka þér kærlega fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við mig og ég 

vona að þér batni af flensunni. 

Þ: Já bara ekkert mál. 

K: Takk kærlega. 

 

13.2 Viðtal við Ísleif Þórhallsson tónleikahaldara hjá Senu. 

Viðtal tekið þann 31.3.2016 af Kristjáni Jens Rúnarssyni 

Kristján = K 

Ísleifur = Í 

K:Sæll Ísleifur og þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við mig.  

 

Í: Sæll vertu, ekkert mál. 

 

K:Ég vill byrja á því að taka það fram að ég er að taka upp viðtalið þannig að ég geti vitnað í 

það sem munnlega heimild í verkefninu mínu. 

 

Í: Ok. 

 

K: Verkefnið semsagt gengur út á það að skoða rekstur Laugardalsvallar, hvort forsendur séu 

fyrir stækkun hans, hvernig væri best að standa að stækkuninni með tilliti til fjámögnunar og 

reksturs og að leita leiða til að auka tekjuöflun fyrir völlinn. Þess vegna langar mig til að spyrja 
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þig hvort þú sjáir fyrir þér, með þína reynslu í alls konar viðburðastjórnun að hægt væri að nýta 

Laugardalsvöll meira en gert er í dag? 

Í: Jaa við höfum núna svona síðastliðin tvö til þrjú ár, (ég heyri smá bergmál í sjálfum mér). 

K: Já hátalarinn á tölvunni minni er í einhverju rugli. 

Í: Já ok. En hérna, já við höfum síðastliðin tvö til þrjú ár verið að skoða völlinn alveg alvarlega 

varðandi tónleikahald. 

K: Ok. 

Í: Og við höfum alveg tekið hann út, ööööö svona tæknilega séð, varðandi aðgengi að fólk ... 

(hljóð dettur út) … hvort að fólk höndlar það og náttúrulega já svona á Íslandi að ætla að gera 

útitónleika á Íslandi náttúrulega eru bara júní, júlí og ágúst eða eitthvað svoleiðis. 

K: Já. 

Í: Og maður er náttúrulega stressaður yfir veðrinu en við létum gera fyrir okkur svona 

veðurskýrslu af einhverjum sérfræðingum þar sem þeir reiknuðu bara út líkurnar á að veðrið 

yrði nógi slæmt til að fresta, á bilinu júní til ágúst. Og það var ekkert svo slæmt sko. 

K: Ok. 

Í: Og við höfum meira að segja sent inn einhver tilboð til einhverra stórstjarna sem miðuðu við 

Laugardalsvöllinn og sett upp einhverjar teikningar og svæðaskiptingar sem við vorum búin að 

teikna upp fyrir það sko. 

K: Já. 

Í: En það eru náttúrulega ekki mörg bönd í heiminum sem geta svona rosalegan fjölda miða á 

Íslandi. 

K: Nei. 

Í: Við reiknuðum út að völlurinn gæti tekið á bilinu tuttugu til þrjátíuþúsund manns eins og 

hann er núna. 

K: Ok. 



 
 

49 

 
 

Í: Og settum út einhver tilboð miðað við það. En eins og ég segi, þetta er nokkuð langsótt að 

ná að landa þannig stjörnu að þú seljir svona mikið að miðum og akkúrat á því tímabili þar sem 

er óhætt að halda útitónleika á Íslandi. 

K: Já. Hvernig er eins og með Bieber tónleikana, eru þeir of seint til að það væri möguleiki 

eða? 

Í: Já ég myndi halda það sko, í september þá held ég að líkurnar á að veðrið sé ekki alveg nógu 

gott eru sennilega orðnar aðeins of miklar og það er bara svo orðið aðeins of kalt held ég og 

líkur á vindum og eitthvað. 

K: Já. Heldurðu að völlurinn þyrfti þá að vera yfirbyggður til að það væri fýsilegt eða væri nóg 

bara að loka honum? 

Í: Eeeeeee… það er náttúrulega því meira sem er gert þá náttúrulega lengirðu alltaf tímabilið. 

Það væri kannski hægt að gera eitthvað til að skorða af til að lengja tímabilið aðeins en til að 

hægt sé að nýta hann alveg endalaust þá náttúrulega væri best að byggja yfir hann en það er 

náttúrulega eitthvað rosalegt verkefni. 

K: Já já.  

Í: Já sko en ég held að útitónleikar, það eina sem myndi fresta útitónleikum, bara að þú getir 

ekki haldið þá, það er vindur. 

K: Já. 

Í: Það er sko, kuldinn í sjálfu sér stoppar mann ekkert sko. Þú heldur bara tónleikana og það er 

bara fólki líður kannski ekkert ofboðslega vel og eiginlega sama með rigningu og bleytu sko. 

Það stoppar okkur ekkert í að halda tónleikana. En vindur, þegar maður fer að stofna sviðinu í 

hættu og þar með öryggi listamannana og gesta ef að græjur eru eitthvað hangandi og þær fara 

eitthvað að sveiflast að það er bara svona öryggismál ef að vindurinn fer yfir eitthvað ákveðið 

að þá geturðu bara ekki haldið tónleikana. 

K: Nei nei einmitt. 

Í: Og við vorum búin að reikna út í þessum veðurskýrslum þarna að það er ákveðið skjól í 

dalnum sko. Dalurinn veitir ákveðið…, völlurinn er í ágætis skjóli sko eða frá svona júní og 

inn í ágúst þá eru sko alveg hverfandi litlar líkur á því að rokið verði það mikið að þú þurfir að 



 
 

50 

 
 

fresta tónleikunum um heilan dag eða eitthvað svoleiðis. Þetta þyrfti kannski í versta falli að 

fresta þeim um nokkra klukkutíma eða eitthvað svoleiðis. 

K: Já einmitt. En hann er ekkert of nálægt íbúabyggð eða eitthvað svoleiðis til að…. Til að það 

stoppi… 

Í: Neeeeiiiii…. Þú veist … ég held að það yrði bara alltaf leyst sko… það Secret Solstice er 

þarna á hverju ári og þeir hafa lent í einhverjum vandræðum með þetta en ég held að þeir séu 

búnir að sættast við borgina og alla íbúa og svona þokkalega þannig að það er einhver 

tímarammi sem þeir hafa en þeir verða að hætta fyrir klukkan eitthvað ákveðið og þá færa þeir 

sig inn og svona það er búið að leysa þetta, en við höfum náttúrulega stjórn á því klukkan hvað 

tónleikarnir byrja og hvenær artistinn fer á svið þannig að það þyrfti bara að passa upp á það, 

þú veist, að þeir yrðu búnir klukkan tíu eða einhvern ákveðinn tíma þannig að íbúar væru svona 

þokkalega sáttir. 

K: Já. En svona gróflega áætlað, þarft ekkert að gefa mér nákvæma tölu, veistu hvað væri 

borgað í leigu fyrir svona tónleika? 

Í: Húsið? Eða semsagt völlinn? 

K: Já fyrir völlinn. 

Í: Nei ég veit það ekki sko. Við hittum þá og þeir voru áhugasamir um þetta en gátu nú ekkert 

gefið okkur einhverjar ákveðnar tölur sko. 

K: Nei nei.  

Í: Sko ætli þeir þyrftu ekki að finna út úr því svona þegar fyrsta giggið yrði gert, hvernig það 

færi allt fram. Hvað væri innifalið og hvað ekki og svoleiðis. 

K: Já.  

Í: En maður býst náttúrulega við því að það kosti mjög mikið að leigja svona stóra byggingu 

sko. 

K: Sko nú hef náttúrulega ekki hugmynd um sko…. Erum við að tala um einhverjar tíu milljónir 

fleiri tugi milljóna eða…? 

Í: Nei öruggga tíu milljónir og uppúr. 

K: Já.  
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Þarna þarf Ísleifur að færa sig milli herbergja. 

Í: Já það væri örugglega svona tíu milljónir og uppúr væntanlega og svo er alltaf spurningin 

hvað er innifalið og hvað þurfum við að skaffa og væntanlega að leigja gólf frá útlöndum. Það 

er örugglega það geta bara verið aðrar tíu milljónir. Til að leggja yfir grasið.  

K: Og er það allt tónleikahaldrans að redda því yfirleitt eða..? 

Í:  Já basically sko. Það er bara, það er náttúrulega bara okkar að stilla upp og koma með allar 

græjur og gera allt sem þarf að gera og það er okkar að skila þessu af okkur bara í sama ástandi 

og við fengum þetta. Við þurfum að taka til og ganga frá og hreinsa og allt svoleiðis. Það 

náttúrlega er risa mál fyrir þá að grasið sé fullkomlega verndað sko að grasinu sé ekki stofnað 

í einhverja hættu sko þannig að þeir myndu væntanlega þurfa að samþykkja hvaða gólf yrði 

tekið að utan og samþykkja hvernig það er látið og svona og þeir þurfa að proofa það allt saman 

eða semsagt þeim er mjög annt um grasið og völlinn að sjálfsögðu.  Það eru til svona gólf í 

útlöndum sem eru alveg viðurkennd og það er bara þau vernda grasið algjörlega en þau eru 

svakalega dýr sko og kostar rosalega mikið að flytja þau inn.  

K: Já já. Þurfið þið að leggja eitthvað svoleiðis fyrir Kórinn eða sleppur það af því að þetta er 

gervi? 

Í: Nei það eru til gólf sem duga yfir gervigrasið. Kópavogsbær á gólf sem við leggjum bara yfir 

þannig að það þarf ekki að flytja þau neitt þannig að þá er það miklu ódýrara. 

K: Ok. Sko ég er búinn að heyra núna sögusagnir um það að hérna Pétur Marteins og félagar 

þarna í Borgarbrag voru að gera útttekt á vellinum fyrir KSÍ og Reykjavíkurborg og mér skilst 

að þeir hafi komi með einhverjar niðurstöður um að það væru einhverjir aðilar í Englandi sem 

eiga fullt af svona leikvöngum, bæði þar og víðar um Evrópu sem að myndu taka þetta að sér 

að byggja þetta upp og reka, heldurðu að svona aðilar séu með allar svona græjur tilbúnar? 

Í: Hvað segirðu eru einhverjir aðilar í Englandi sem eru tilbúnir að taka að sér að byggja í 

kringum völlinn og græja tónleikaaðstöðu og reka þetta? 

K: Já semsagt þeir myndu bara byggja upp völlinn og sjá um að reka hann. Þeir eiga víst 

einhverja nokkra velli á Englandi og eitthvað í Evrópu. Þetta eru einhverjir aðilar sem þeir eru 

búnir að finna sko og þá faktíst séð skildist mér að KSÍ myndi kaupa Laugardalsvöll af 

Reykjavíkurborg og framleigja svo reksturinn og framkvæmdina, þetta yrði þá gert í 

einkaframkvæmd skilst mér sko. 
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Í: Já já. 

K: Sko ég er að velta fyrir mér sko að ef svoleiðis aðilar, mér skilst að þeir séu með einhverja 

leikvanga þar sem hafa verið svona tónleikar og þeir væru í allskonar svona viðburðum og 

vildu reisa hótel og alls konar svona dótarí við þetta sko, hvort að það myndi hjálpa til við að 

auka nýtnina á vellinum og auka líkurnar á að það væri haldnir tónleikar þar?  

Í: Já alveg örugglega, ég meina þú veist, það sem er alltaf erfitt við tónleikahald á Íslandi og 

það sem kemur þegar þú ferð í stærri og stærri tónleika að þú ert einhvern veginn alltaf að gera 

allt frá grunni. Þú veist, þú kemur bara að einhverju húsi og það er íþróttahús og þú verður að 

breyta því í tónleikastað og það er svo gríðarlegur kostnaður sem því fylgir og af því að það 

gerist svo sjaldan, það eru svo sjaldan haldnir tíu þúsund manna tónleikar og ennþá sjaldnar 

haldnir þú veist átján þúsund manna tónleikar þá náttúrulega er ekkert til staðar þegar þú kemur. 

K: Nei nei. 

Í: Þú veist, við þurftum að byggja göngubrú í Kórnum svo að Timberlake gæti labbað einu 

sinni back stage og yfir og til baka og það kostaði tvær milljónir.  

K: Ok. 

Í: Og svo er það bara rifið. En það er engin önnur leið til að koma honum yfir á öruggan hátt 

þeir samþykkja ekkert annað en þú veist, hérna alvöru gang og hann þarf að vera traustur og 

það má enginn sjá hann og það þarf að vera gæsla. Það þurfti að fara yfir hérna brunaútganga 

og það þurfti að vera samþykktur að öllum stofnunum á Íslandi og allt þetta kjaftæði. Og það 

hérna er bara engin önnur leið til að koma honum frá back stage og yfir þannig að við þurftum 

bara að byggja brú sem kostaði tvær milljónir sem var notuð einu sinni til að labba yfir og til 

baka. Þú veist þetta er tónleikahald á Íslandi. Það er ekkert til og alltaf verið að gera allt svona 

hálfpartinn í fyrsta skipti upp að vissu marki, þetta svona fer skánandi, það er að verða til meira 

og meira af græjum, við erum að halda fleiri stórtónleika þannig að þetta fer allt saman 

skánandi. En þetta er samt svona staðan sem íslenskir tónleikahaldarar hafa verið í. Þeir koma 

alltaf bara að einhverju tómu húsi, þetta er bara íþróttahús og það þarf alveg svakalega mikla 

vinnu og effort og peninga til þess að láta þetta virka sem almennilegan tónleikastað. Þannig 

að það er allt sem hjálpar, allt sem er til staðar þegar þú kemur, að það sé búið að hugsa fyrir 

því að þetta sé tónleikastaður, að aðilinn sem á þetta eða rekur þetta sé viljugur í tónleikahald, 

þú veist það hjálpar alveg stórkostlega. 
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K: Já. Er Kórinn besta aðstaða sem við eigum í dag eða? 

Í: Já hann er langbesta aðstaðan ef þú ert farinn í svona stóra tónleika. Það er í raun og veru 

enginn annar staður sem kemur lengur til greina. Egilshöll kemur ekki lengur til greina hún er 

bara ekki í boði og hún var aldrei nógu góð.  

K: Ok. 

Í: Menn létu hana aldrei virka almennilega. Það var alltaf vandamál með súrefni, klósett, 

aðgengi að börum, þú veist soundið var aldrei nógu gott. Það var alltaf eitthvað problem. En 

maður getur látið Kórinn virka mjög vel. Þú færð þarna tólfhundruð manna stúku, rosalega gott 

pláss baksviðs þar sem fer vel um alla það svona þú veist það er hægt að láta húsið virka 

virkilega vel fyrir tónleika. 

K: Ok.  

Í: En með Egilshöll, þar voru menn alltaf í einhverjum bardaga við húsið og það tókst aldrei að 

láta það virka almennilega og það bara náttúrulega bara off the table núna það er bara þeir vilja 

ekki sjá tónleikahald þarna núna. 

K: Nei nei.  

Í: Þannig að Kórinn er mjög góður en hann er náttúrulega rosalega stór það er dýrt að leigja 

hann og það er líka dýrt að standsetja hann af því hann er svo stór. Þannig að þú verður að vera 

mjög öruggur um að geta selt þú veist sextán, sautján, átján þúsund miða til að þú þorir að fara 

þar inn. Og það eru náttúrulega ekkert margir í heiminum þar sem þú ert svona öruggur um að 

selja svona gríðarlega marga miða á svona litlu landi sko.  

K: Heldurðu að eins og þessir tónleikar með Muse í sumar, heldurðu að þeir hefðu getað selt 

upp Laugardalsvöll ef að hann hefði verið tilbúinn? 

Í: Nei.  

K: Þeir eru ekki að ná svona mörgum miðum? 

Í: Nei ég meina það tók þá nokkra daga að selja upp þannig að það segir bara að þeir eru bara 

á réttum stað þeir eru með rétt capacity. Tíu þúsund miðar það er bara mátulegt fyrir Muse. 

K: Ok. En það er ekkert sem þú getur bent mér á að sé í burðarliðnum sem þú getur bent mér á 

að væri hægt að selja þarna? 
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Í: Ja við náttúrulega erum bara í þeim bransa að tala stanslaust við umboðsmenn um allan heim. 

En í níutíu prósent tilvika verður ekki af þessu og þú veist við erum búin að vera að tala við 

aðila eins og Paul McCartney, U2 í mörg ár. Maður tékkar reglulega á Beyonce og öllum 

þessum, það er alltaf verið að tala við alla en hérna þú veist það er ekkert sem hægt er að tala 

um að sé neitt í pípunum eða fara að gerast á næstunni sko, en svo kannski dettur allt í einu 

eitthvað inn og fer á fleygi ferð, maður veit það ekki. En það er ekkert sem maður getur talað 

um núna að það sé eitthvað að fara að gerast. 

K: Nei akkúrat. En eins og fyrir utan svona tónleika, geturðu séð fyrir þér að það sé hægt að 

nýta völlinn í einhverja aðra svona viðburði? 

Í: Já já, ég meina við erum alltaf að skoða allan fjandann þú veist, við höfum skoðað einhvern 

nitro cirkus að koma bíla og mótorhjólasýningar. Þú veist við höfum skoðað að koma með 

exibitions til landsins sem eru vinsælar úti, bodyworld og eitthvað. Og þú veist við erum alltaf 

að skoða eitthvað sko. Og hérna eins og ég segi það er náttúrulega margt challenging við að 

láta hlutina ganga upp á Íslandi, lítill markaður og allt það og eitt af því sem er challenge er að 

það er náttúrulega takmarkað úrval af húsum og venuum í boði. Og um leið og það kemur 

eitthvða aukið úrval þar eða bætt aðstaða í húsunum sem eru til staðar þá náttúrulega verður 

þetta betra. Þá aukast líkurnar á því að það geti látið hlutina ganga upp. Og ég held sko, við við 

við erum komnir í þá stöðu þú veist að okkur stendur allt til boða sko. Það er bara eftir 

Timberlake og Eagles og Bieber þá erum við orðin þekkt stærð, allir vilja koma til Íslands, sko 

það er ekki vandamálið þú veist það sem þarf bara í dag er að ná saman peningalega og einhvern 

veginn svona, já láta þetta ganga upp bara fyrir alla. Fá góðan dag sem virkar á Íslandi, finna 

húsið, þú veist, þeir þurfa að reikna út hvað það kostar að fljúga til Íslands, þeir þurfa að koma 

með fullt af græjum alltaf. Þetta er bara svona. Þannig að ef það kemur einhver venue sem að 

hérna, einhverjir gaura eiga og reka sem vilja að það sé multi purpose og skaffa einhvern 

infrastructure og eitthvað þá er það mjög jákvætt sko.  

K: Já. Akkúrat. 

Í: Þú veist þetta er bara eins og þegar Harpan opnar þá verður bara sprenging í framboðinu á 

viðburðum. Þú veist allt í einu kemur bara þarna eitthvað hús sem er tilbúið með allar græjur í 

húsi, allur infrastrúktúr þú veist miðasala, bara allt til staðar margar mismundandi stærðir að 

sölum mjög þægilegt fyrir marga prómótera. Þú veist það er líka margt við Hörpuna sem fer í 

taugarnar á prómóterum há verð og fyrirfram greiddir margir samningar og svona þú veist. En 

það er allt til staðar og hannað með viðburði í huga sko. Þannig að þess vegna verður algjör 
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sprenging sko og auðvitað hefur aðstaðan og hvað er í boði mjög mikil áhrif á hversu mikið er 

gert af viðburðum. 

K: Já. En heldurðu að það væri ekki einmitt líka hættan með völlin ef honum yrði breytt ef að 

þetta yrði eini völlurinn sem að væri hægt að halda svona á að þeir myndu bara verðleggja sig 

útaf kortinu sko? 

Í: Jú það getur alveg vel verið sko, að það færi einhver þannig vitleysa í gang. En sko þú veist, 

það sem þarf til að landa einhverjum Justin Timberlake og Justin Bieber og hvað þá eitthvað 

U2 og eitthvað svona, þú veist það þarf að vera tónleikahaldari hér á Íslandi sem að getur 

millifært í einu lagi milljón dollara eða meira. Það er ekkert fyrir hvern sem er að gera það sko.  

K: Nei. 

Í: Þannig að það er svona rosalegur flöskuháls í gangi skilurðu, þú veist, hver er það sem á eina, 

tvær, þrjár milljónir dollara og er til í að leggja það í tónleikahald? 

K: Akkúrat.  

Í: Hehehehe….. þú veist þeir eru ekki margir sko. 

K: Nei nei. 

Í: Þannig að það er svona mjög mikill flöskuháls á því hvað er hægt að gera, þarna varðandi 

þetta og ef menn ætla svo að fara að yfirprísa Laugardalsvöll eða eitthvað svoleiðis ofan á það, 

að þá verða bara aldrei tónleikar þar.  

K: Nei einmitt. 

Í: Aldrei, bara aldrei nokkurn tímann.  

K: Nei nei enda kannski minni hætta á því ef að það eru fengnir erlendir aðilar sem að kunna á 

svona og hafa verið með svona venua, það er soldið svona íslenska leiðin að ætla að græða 

ógeðslega mikið á stuttum tíma. 

Í: Umhmmm. Já en ég meina ef það eru komnir einhverjir aðilar sem þekkja bransann og hugsa 

til lengri tíma og vita hvernig þetta svona virkar allt þá gæti það verið mikil breyting, svona 

jákvæð. 

K: Akkúrat. 
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Í: Ég meina úti er það þannig að venuarnir eru svona árangurstengdir þú veist, þá eru þeir bara 

með einhverja tryggingu og svo eru þeir bara með eitthvað kött eða eitthvað svoleiðis. Og það, 

það bara þekkist ekki hér. Hér er bara borguð leiga og tónleikahaldarinn bara annað hvort 

græðir eða tapar. 

K: Já já. 

Í: En ef það er komið eitthvað svona risastórt dæmi og þú veist þeir sem eiga venuinn vilja 

fjölga venuum og skilja bransann þá er kannski hægt að fara út í einhverja svoleiðis díla þannig 

að þeir séu alltaf partur af þessu. Þeir fá náttúrulega alltaf sitt, séu aldrei að borga með sér  en 

geta gefið manni ódýr verð gegn hluta í upside-inu ef það gengur vel. Við værum alveg til í 

þannig díla. Við erum alltaf að leitast eftir að takmarka áhættuna sko. Við erum alltaf að reyna 

að koma núllpunktinum niður því hann er alltaf svo svakalega hár, þetta er alltaf svo rosaleg 

áhætta maður veit aldrei nákvæmlega hvað er að gerast að við erum alltaf til í að fá menn í lið 

með okkur. Þannig að bara þú veist ef að það gengur vel að þá geta allir fengið að njóta þess.  

K: Akkúrat. Heyrðu ég held að þetta sé nú bara að mestu leyti komið sko. 

Í: Ok. 

K: Ekki nema það sé eitthvað sem að þér dettur í hug að ég þurfi að vita frekar? 

Í: Nei nei, ég held að það sé ekkert sérstakt. Ég held að við séum búnir að fara ágætlega yfir 

þetta. 

K: Já akkúrat, þetta er svona það var helst þetta að hann er náttúrulega mjög vannýttur 

völlurinn. Hann er uppseldur kannski þrisvar á ári og þar fyrir utan er nánast ekki neitt.  

Í: Nei nei.  

K: Þannig að maður er svona að skoða hvað væri hægt að auka nýtnina á honum. 

Í: Já já einmitt. Já ég það er búið að blunda svolítið í okkur í maganum síðustu ár eftir 

Timberlake að taka næsta skref og fara þarna á völlinn og gera útitónleika og við eins og ég 

segi við eigum uppstyllingar og ég á budget og allt og ég hef sent inn tilboð og allt og menn 

tóku alveg vel í þetta þannig að þessi bolti er alveg kominn svolítið af stað hjá okkur. Þannig 

að ef það kemur eitthvað svona á móti þarna hinum megin frá einhver svona vilji og eitthvað 

til að láta þetta ganga þá væri það mjög jákvætt.  
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K: Já akkúrat. Heyrðu þá ætla ég ekki að trufla þig lengur. Þetta var alveg bara frábært. Takk 

kærlega fyrir þetta.  

Í: Ekkert mál. 

K: Já bæ. 

Í: Bæ. 

13.3 Yfirlit yfir aðsókn að leikjum karlalandsliðs Íslands frá 1997 

Mót: Leikur og úrslit Leikdagur Áhorfendur Nýtingarhlutfall 

A karla - HM 1998 Ísland - Litháen  0-0 11.6.1997 4118 42% 

A karla - VL 1997 Ísland - Noregur  0-1 20.7.1997 6323 65% 

A karla - HM 1998 Ísland - Írland  2-4 6.9.1997 3918 40% 

A karla - HM 1998 Ísland - Liechtenstein  4-0 11.10.1997 1651 17% 

A karla - VL 1998 Ísland - Lettland  4-1 19.8.1998 1742 18% 

A karla - EM 2000 Ísland - Frakkland  1-1 5.9.1998 12004 122% 

A karla - EM 2000 Ísland - Rússland  1-0 14.10.1998 3345 34% 

A karla - EM 2000 Ísland - Armenía  2-0 5.6.1999 5637 58% 

A karla - EM 2000 Ísland - Andorra  3-0 4.9.1999 4795 49% 

A karla - EM 2000 Ísland - Úkraína  0-1 8.9.1999 7072 72% 

A karla - VL 2000 Ísland - Malta  5-0 27.7.2000 2390 24% 

A karla - VL 2000 Ísland - Svíþjóð  2-1 16.8.2000 5169 53% 

A karla - HM 2002 Ísland - Norður-Írland  1-0 11.10.2000 6762 69% 

A karla - VL 2001 Ísland - Pólland  1-1 15.8.2001 4345 44% 

A karla - VL 2002 Ísland - Andorra  3-0 21.8.2002 2982 30% 

A karla - VL 2002 Ísland - Ungverjaland  0-2 7.9.2002 3190 33% 

A karla - EM 2004 Ísland - Færeyjar  2-1 7.6.2003 6036 62% 

A karla - EM 2004 Ísland - Þýskaland  0-0 6.9.2003 7065 72% 

A karla - VL 2004 Ísland - Ítalía  2-0 18.8.2004 20204 206% 

A karla - HM 2006 Ísland - Búlgaría  1-3 4.9.2004 5014 51% 

A karla - HM 2006 Ísland - Svíþjóð  1-4 13.10.2004 7037 72% 

A karla - HM 2006 Ísland - Ungverjaland  2-3 4.6.2005 4613 47% 

A karla - HM 2006 Ísland - Malta  4-1 8.6.2005 4887 50% 

A karla - VL 2005 Ísland - Suður-Afríka  4-1 17.8.2005 3302 34% 

A karla - HM 2006 Ísland - Króatía  1-3 3.9.2005 5520 56% 

A karla - VL 2006 Ísland - Spánn  0-0 15.8.2006 12327 126% 

A karla - EM 2008 Ísland - Danmörk  0-2 6.9.2006 10007 102% 

A karla - EM 2008 Ísland - Svíþjóð  1-2 11.10.2006 8725 89% 

A karla - EM 2008 Ísland - Liechtenstein  1-1 2.6.2007 5139 52% 

A karla - VL 2007 Ísland - Kanada  1-1 22.8.2007 4359 44% 

A karla - EM 2008 Ísland - Spánn  1-1 8.9.2007 9483 97% 

A karla - EM 2008 Ísland - Norður-Írland  2-1 12.9.2007 7727 79% 

A karla - EM 2008 Ísland - Lettland  2-4 13.10.2007 5865 60% 

A karla - VL 2008 Ísland - Wales  0-1 28.5.2008 5322 54% 
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A karla - HM 2010 Ísland - Skotland  1-2 10.9.2008 9764 100% 

A karla - HM 2010 Ísland - Holland  1-2 6.6.2009 9800 100% 

A karla - VL 2009 Ísland - Slóvakía  1-1 12.8.2009 5099 52% 

A karla - HM 2010 Ísland - Noregur  1-1 5.9.2009 7321 75% 

A karla - VL 2009 Ísland - Georgía  3-1 9.9.2009 4726 48% 

A karla - VL 2009 Ísland - Suður-Afríka  1-0 13.10.2009 5253 54% 

A karla - VL 2010 Ísland - Andorra  4-0 29.5.2010 2567 26% 

A karla - VL 2010 Ísland - Liechtenstein  1-1 11.8.2010 3327 34% 

A karla - EM 2012 Ísland - Noregur  1-2 3.9.2010 6137 63% 

A karla - EM 2012 Ísland - Portúgal  1-3 12.10.2010 9755 100% 

A karla - EM 2012 Ísland - Danmörk  0-2 4.6.2011 7629 78% 

A karla - EM 2012 Ísland - Kýpur  1-0 6.9.2011 5267 54% 

A karla - VL 2012 Ísland - Færeyjar  2-0 15.8.2012 7256 74% 

A karla - HM 2014 Ísland - Noregur  2-0 7.9.2012 8352 85% 

A karla - HM 2014 Ísland - Sviss  0-2 16.10.2012 8369 85% 

A karla - HM 2014 Ísland - Slóvenía  2-4 7.6.2013 9202 94% 

A karla - VL 2013 Ísland - Færeyjar  1-0 14.8.2013 4815 49% 

A karla - HM 2014 Ísland - Albanía  2-1 10.9.2013 9767 100% 

A karla - HM 2014 Ísland - Kýpur  2-0 11.10.2013 9768 100% 

A ka-HM 2014 umspil Ísland - Króatía  0-0 15.11.2013 9767 100% 

A karla - VL 2014 Ísland - Eistland  1-0 4.6.2014 5079 52% 

A karla - EM 2016 Ísland - Tyrkland  3-0 9.9.2014 8811 90% 

A karla - EM 2016 Ísland - Holland  2-0 13.10.2014 9767 100% 

A karla - EM 2016 Ísland - Tékkland  2-1 12.6.2015 9767 100% 

A karla - EM 2016 Ísland - Kasakstan  0-0 6.9.2015 9767 100% 

A karla - EM 2016 Ísland - Lettland  2-2 10.10.2015 9767 100% 

      6750 69% 

 

13.4 Yfirlit yfir aðsókn að leikjum kvennalandsliðs Íslands í Knattspyrnu frá 1997 

Mót: Leikur og úrslit Leikdagur Áhorfendur Nýtingarhlutfall 

A kvenna - HM 1999 Ísland - Svíþjóð  1-3 30.8.1997 300 3% 

A kvenna - HM 1999 Ísland - Úkraína  3-2 7.9.1997 200 2% 

A kvenna - EM 2001 Ísland - Ítalía  0-0 22.9.1999 617 6% 

A kvenna - EM 2001 Ísland - Úkraína  2-3 22.8.2000 411 4% 

A kv. - EM 2001 Aukal. Ísland - Rúmenía  8-0 30.9.2000 357 4% 

A kvenna - HM 2003 Ísland - Ítalía  2-1 8.9.2001 1250 13% 

A kvenna - HM 2003 Ísland - Spánn  3-0 30.5.2002 2240 23% 

A kv. - HM Aukaleikir Ísland - England  2-2 16.9.2002 2974 30% 

A kvenna - EM 2005 Ísland - Ungverjaland  4-1 14.6.2003 2327 24% 

A kvenna - EM 2005 Ísland - Pólland  10-0 13.9.2003 983 10% 

A kvenna - EM 2005 Ísland - Frakkland  0-3 2.6.2004 2133 22% 

A kvenna - EM 2005 Ísland - Rússland  0-2 22.8.2004 1351 14% 

A kvenna - HM 2007 Ísland - Hvíta-Rússland  3-0 21.8.2005 739 8% 

A kvenna - HM 2007 Ísland - Portúgal  3-0 18.6.2006 1429 15% 
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A kvenna - HM 2007 Ísland - Tékkland  2-4 19.8.2006 1423 15% 

A kvenna - HM 2007 Ísland - Svíþjóð  0-1 26.8.2006 675 7% 

A kvenna - EM 2009 Ísland - Frakkland  1-0 16.6.2007 1667 17% 

A kvenna - EM 2009 Ísland - Serbía  5-0 21.6.2007 5976 61% 

A kvenna - EM 2009 Ísland - Slóvenía  5-0 21.6.2008 3922 40% 

A kvenna - EM 2009 Ísland - Grikkland  7-0 26.6.2008 5323 54% 

A kv-EM 2009-Aukaleikir Ísland - Írland  3-0 30.10.2008 4729 48% 

A kvenna - HM 2011 Ísland - Serbía  5-0 15.8.2009 4194 43% 

A kvenna - HM 2011 Ísland - Eistland  12-0 17.9.2009 1774 18% 

A kvenna - HM 2011 Ísland - Norður-Írland  2-0 19.6.2010 1187 12% 

A kvenna - HM 2011 Ísland - Króatía  3-0 22.6.2010 1875 19% 

A kvenna - HM 2011 Ísland - Frakkland  0-1 21.8.2010 3710 38% 

A kvenna - EM 2013 Ísland - Búlgaría  6-0 19.5.2011 1371 14% 

A kvenna - EM 2013 Ísland - Noregur  3-1 17.9.2011 3007 31% 

A kvenna - EM 2013 Ísland - Belgía  0-0 21.9.2011 2968 30% 

A kvenna - EM 2013 Ísland - Ungverjaland  3-0 16.6.2012 1395 14% 

A kvenna - EM 2013 Ísland - Norður-Írland  2-0 15.9.2012 2929 30% 

A kv - EM 2013 umspil Ísland - Úkraína  3-2 25.10.2012 6647 68% 

A kvenna - VL 2013 Ísland - Skotland  2-3 1.6.2013 1936 20% 

A kvenna - HM 2015 Ísland - Sviss  0-2 26.9.2013 2051 21% 

A kvenna - HM 2015 Ísland - Malta  5-0 19.6.2014 579 6% 

A kvenna - HM 2015 Ísland - Danmörk  0-1 21.8.2014 3595 37% 

A kvenna - HM 2015 Ísland - Ísrael  3-0 13.9.2014 622 6% 

A kvenna - HM 2015 Ísland - Serbía  9-1 17.9.2014 753 8% 

A kvenna - VL 2015 Ísland - Slóvakía  4-1 17.9.2015 767 8% 

A kvenna - EM 2017 Ísland - Hvíta-Rússland  2-0 22.9.2015 3013 31% 

      2135 22% 
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