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Útdráttur
Markmið þessarar skýrslu var að rannsaka hvort grundvöllur sé fyrir því að KR geti byggt og
rekið knatthús í ljósi þess að á Íslandi hefur það ekki tíðkast að íþróttafélög fjármagni og reki
slík hús. Þá var einnig rannsakað hver þörf félagsins er fyrir knatthúsi og hvort byggja ætti stórt
eða lítið knatthús.
Framkvæmd var rannsókn þar sem gögnum var safnað með fundum og símtölum við
forsvarsmenn íþróttafélaga og starfsmenn sveitarfélaga um allt land. Helstu niðurstöður
rannsóknarinnar bentu til þess að félagið ætti frekar að einbeita sér að því að koma sér upp
litlu knatthúsi með hálfum knattspyrnuvelli. Skýrsluhöfundur telur að þó möguleikar til
tekjuöflunar séu minni í litlu knatthúsi, sé það betri rekstrareining þar sem auðveldara verður
fyrir félagið að ná ríflegu eiginfjárframlagi og þar með halda fjármagnskostnaði í lágmarki. Lítið
knatthús mun auka þjónustu við iðkendur félagsins og gera það samkeppnishæfara bæði í
yngriflokka- og afreksþjálfun. Höfundur útilokar þó ekki byggingu á stóru knatthúsi.
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1

Inngangur

Undanfarin ár hefur skapast mikil umræða um aðstöðumál Knattspyrnufélags Reykjavíkur
(KR). Margir aðstandenda félagsins telja að félagið þurfi að ráðast í uppbyggingu á aðstöðunni,
enda sé hún komin til ára sinna og geti ekki sinnt vaxandi iðkendafjölda í félaginu svo vel sé
(Sigurjón M. Egilsson, 2016). Sérstaklega er þörf á betri aðstöðu til iðkunar íþrótta á veturna.
Félagið hefur aðeins einn gervigrasvöll til afnota og því getur reynst erfitt að uppfylla þarfir
allra iðkenda innan knattspyrnudeildar félagsins til æfinga. Þar fyrir utan gera veður og vindar
oft knattspyrnuiðkendum lífið leitt og það getur þurft að leggja niður æfingar yfir hörðustu
vetrarmánuðina.
Þróunin í íslenskri knattspyrnu á undanförnum árum hefur verið sú að félögin í samvinnu
við sveitarfélögin hafa stórbætt vetraraðstöðu sína með því að byggja yfirbyggða
knattspyrnuvelli. Margir telja að bætt aðstaða sé stærsti þátturinn í hinum mikla uppgangi sem
verið hefur í íslenskri knattspyrnu á síðustu árum (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). Bygging
knatthúss er gífurlega kostnaðarsöm framkvæmd og hefur ekki verið á færi íslenskra
íþróttafélaga nema í samstarfi við sveitarfélög í landinu. Reykjavíkurborg hefur ekki
fjárhagslegt bolmagn til að byggja knatthús fyrir öll íþróttafélög í borginni og því eru þau farin
að dragast aftur úr félögum í smærri sveitarfélögum hvað varðar aðstöðu.
Knattspyrnufélag Reykjavíkur hefur alla tíð átt landsvæðið sem félagssvæðið stendur á.
Fyrir nokkrum árum hóf félagið að skoða möguleika á uppbyggingu á svæðinu. Fyrstu drög að
hugmyndum voru kynnt haustið 2016. Þar er gert ráð fyrir því að bæta mjög aðstöðu félagsins,
auk þess að byggja íbúðir og þjónustukjarna á félagssvæði KR. Aukið byggingarmagn á reitnum
er forsenda þess að félagið hafi fjárhagslegt bolmagn til þess að ráðast í uppbygginguna. Á
meðal þess sem gert er ráð fyrir að byggja er knatthús og er umræðuefni þessarar skýrslu að
skoða þá möguleika sem félagið hefur við byggingu slíks knatthús. Reynt verður að svara
rannsóknarspurningunni: Er bygging knatthús raunhæfur möguleiki fyrir Knattspyrnufélag
Reykjavíkur? Í öðrum kafla skýrslunnar er saga félagsins skoðuð og framtíðaruppbygging
félagsins kynnt. Í þriðja kafla verða mannvirki sem notuð verða til viðmiðunar í skýrslunni
könnuð til þess að sjá betur hvaða leiðir hafa verið farnar við byggingu knatthúsa á Íslandi. Í
fjórða kafla eru áhrif knatthús á starfsemi KR skoðuð. Í fimmta kafla verður reynt að leggja mat
á kostnað við byggingu og rekstur knatthúsa, ásamt því að leggja fram hugmynd að
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rekstrarfyrirkomulagi. Í sjötta kafla verða skoðaðar þær leiðir sem KR hefur til fjármögnunar á
knatthúsi sem og uppbyggingu félagsins í heild sinni. Í sjöunda kafla verða niðurstöður kynntar.

1.1 Val á ritgerðarefni
Skýrsluhöfundur hefur æft og spilað knattspyrnu hjá KR nær óslitið í 18 ár. Persónulegur áhugi
skýrsluhöfundar á félaginu og aðstöðu þess hefur því lengi verið til staðar. Þá starfaði
skýrsluhöfundur fyrir fyrirtækið Borgarbrag sumarið 2016 að hagkvæmnisáætlun um byggingu
nýs Laugardalsvallar. Það átti sinn þátt í að auka áhuga hans á byggingu og rekstri
íþróttamannvirkja. Valið á ritgerðarefni varð til eftir samtal við leiðbeinandann, Gylfa Dalmann
Aðalsteinsson sem einnig er formaður KR, en honum þótti upplagt að sameina þennan áhuga
skýrsluhöfundar á KR og íþróttamannvirkjum. Þótti báðum aðilum áhugavert að skoða hluta
úr uppbyggingaráformum KR á félagssvæðinu og varð bygging knatthúss fyrir valinu.
Viðfangsefni skýrslunnar er að bera saman byggingu og rekstur mismunandi gerða knatthúsa
og hvort að bygging knatthúss sé hagkvæm fyrir KR. Skýrsluhöfundur ákvað að nefna verkefnið
Knatthús á félagssvæði KR.

1.2

Tilgangur og markmið skýrslunnar

Tilgangur skýrslunnar er tvíþættur. Annars vegar að skoða mismunandi stærðir og tegundir af
knatthúsum, kostnað við byggingu þeirra og leggja mat á það hvers konar hús myndi henta
þörfum KR best. Hvort rekstrargrundvöllur sé fyrir því að KR geti rekið knatthús í ljósi þess að
á Íslandi hefur það ekki tíðkast að íþróttafélög fjármagni og reki slík hús. Hins vegar að skoða
hver þörf félagsins er fyrir knatthús og benda á það hverju bygging knatthúss gæti breytt fyrir
það starf sem unnið er í félaginu.
Markmið skýrsluhöfundar er að skýrslan verði áhugaverð og fróðleg og komi KR að notum
þegar ákveðið verður hvort að bygging knatthúss sé raunhæfur kostur fyrir félagið.

1.3 Rannsóknarspurningin
Aðalrannsóknarspurningin sem skýrsluhöfundur reynir að svara í þessari skýrslu er
eftirfarandi: Er bygging knatthúss raunhæfur möguleiki fyrir Knattspyrnufélag Reykjavíkur?
Til að reyna að útskýra frekar viðfangsefni skýrslunnar voru margar aðrar spurningar eða
viðtalsspurningar notaðar við gerð hennar. Þær spurningar eru m.a.:
Ø Hvaða áhrif mun bygging knatthúss hafa á það starf sem unnið er hjá KR?
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Ø Er raunhæft fyrir íþróttafélag að fjármagna sjálft framkvæmdir af þessari
stærðargráðu?
Ø Gæti verið rekstrarlega hagkvæmara fyrir KR að byggja stórt knatthús í stað lítils?

1.4 Öflun gagna og greining
Gagnasöfnun hefur verið þó nokkur og hefur tekið sinn tíma. Gagnasöfnun hefur helst átt sér
stað með fundum, tölvupóstsendingum og símtölum við forsvarsmenn íþróttafélaga og
starfsmenn sveitarfélaga um allt land, auk mikilla samskipta við forsvarsmenn KR. Stuðst hefur
verið við kostnaðar- og rekstrartölur frá íþróttafélögum sem og sveitarfélögum. Upplýsingar
hafa verið sóttar af veraldarvefnum, auk þess að námsbækur, fræðigreinar og sagnfræðirit
hafa verið notuð.

1.5 Aðferðafræði skýrslunnar
Eftir að skýrsluhöfundur hafði valið viðfangsefnið þurfti að skipuleggja þá vinnu sem
framundan var. Ljóst var að tímafrekt verk var fyrir höndum þar sem að um frumrannsókn var
að ræða og því mátti gera ráð fyrir að eitthvað óvænt kæmi upp á. Oft geta nýjar upplýsingar
leitt til annarrar niðurstöðu en gert var ráð fyrir í upphafi. Eftir samtal við leiðbeinanda var
viðfangsefni skýrslunnar valið og rannsóknaráætlun mótuð svo að skýrt væri hvert ætti að
stefna áður en gagnaöflun hæfist. Skýrsluhöfundur hófst handa við gerð skýrslunnar í byrjun
sumars. Gagnaöflun fór hægt af stað en komst á verulegt skrið í september og lauk síðast í
október, en þá hófst vinnan við sjálfa skýrslugerðina. Að lokum voru niðurstöður settar fram,
ásamt þeirri sýn sem skýrsluhöfundur hefur á framtíð KR og aðstöðu félagsins til
knattspyrnuiðkunar.
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2

KR

Knattspyrnufélag Reykjavíkur var stofnað þann 16. febrúar 1899 og er elsta félag sinnar
tegundar á Íslandi. Félagið var stofnað í verslun Guðmundar Olsen í Aðalstræti af áhugasömum
drengjum um fótbolta sem höfðu lært leikinn hjá Ólafi Rosinkranz, íþróttakennara við Lærða
skólann. Drengirnir stofnuðu félagið til kaupa á boltum og vegna ýmissa annarra
skipulagsþátta sem tengjast iðkun íþróttarinnar (Ellert B. Schram, 1999). Nú 117 árum eftir
stofnun þess starfrækir félagið 12 deildir í hinum ýmsu íþróttagreinum og félagsmenn þess eru
1715 talsins (Ingólfur Már Ingólfsson, munnleg heimild, 22. október 2016).

2.1 Saga félagssvæðis KR
Aðstaða félagsins hefur ávallt verið í vesturbæ Reykjavíkur. Aðstaðan var þó engin til að byrja
með þar sem enginn íþróttavöllur var til í Reykjavík. Félagsmenn léku sér því á melunum, þar
sem Melavöllurinn átti síðar eftir að rísa, en þar voru aðstæður fremur daprar, völlurinn
grýttur og holóttur. Þetta átti eftir að breytast þegar Melavöllurinn var vígður árið 1911. Með
tilkomu hans voru allar forsendur til knattspyrnuiðkunar mun betri en áður hafði þekkst. Það
áttu hins vegar eftir að líða þó nokkur ár þangað til að KR fékk sína eigin félagsaðstöðu en það
var ekki fyrr en að félagið keypti
Báruna árið 1929. Báran stóð við
Reykjavíkurtjörn, þar sem Ráðhús
Reykjavíkur stendur í dag, en það
þótti

mikið

þrekvirki

og

varð

lyftistöng fyrir íþróttafólkið. Báran,
sem gekk síðar undir nafninu KRhúsið, átti eftir að nýtast félaginu vel
allt til stríðsáranna, þegar Bretar tóku
húsið hernámi. Ákveðin kaflaskil urðu

Mynd 1. Bragginn fyrsta íþróttahús KR við Kaplaskjólsveg
(Borgarbragur, 2016)

í sögu félagsins árið 1939 þegar
félagið festi kaup á landsvæði í Kaplaskjóli vestan Kaplaskjólsvegar þar sem félagið hefur
aðstöðu í dag. Þremur árum síðar skipaði stjórn KR nefnd til að vinna að skipulagi svæðisins og
koma fram með tillögur að framtíðarskipulagi á reitnum við Kaplaskjól. Stefnan var að koma
fyrir tveimur grasvöllum með hlaupabraut utan um annan þeirra og einum malarvelli. Árið
1953 var íþróttasalur KR við Kaplaskjólsveg tekinn í notkun. Um var að ræða bogamyndaða
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byggingu, oft nefnd bragginn, sem setti svip á svæðið um árabil og stóð fram á tíunda áratug
síðustu aldar. Árið 1965 var hafinn undirbúningur að byggingu nýs salar í framhaldi af
upphaflega íþróttahúsinu en salurinn, sem í daglegu tali er nefndur B-salur, er enn í notkun.
Húsið var tekið í notkun árið 1971 en jafnhliða byggingu þess var lokið við byggingu
búningsherbergja sem tilheyrðu salnum. Bygging stúkunnar við keppnisvöll félagsins hófst árið
1986 en hún var reist í áföngum og var vígð árið 1993 en hún gjörbreytti allri aðstöðu fyrir
áhorfendur (Ellert B. Schram, 1999).
Þegar komið var fram á 10. áratug 20. aldar var farið að þrengja verulega að félaginu,
deildirnar voru margar, iðkendafjöldi jókst en kvennaflokkar fóru sérstaklega ört stækkandi.
Krafan um stærra íþróttahús var orðin háværari og var blað brotið í byggingarsögu KR þegar
byggingu lauk á stóra íþróttahúsinu, sem í daglegu tali nefnist A-salur, og hýsir meðal annars
keppnisleiki félagsins í körfubolta og handbolta. Byggingin var tekin í notkun árið 1999 en fyrir
utan meginsalinn er þar að finna minni sal á annarri hæð sem í dag er notaður undir
lyftingaraðstöðu félagsins, 10 rúmgóða búningsklefa og skrifstofur félagsins eru í hluta
rýmisins á fyrstu og annarri hæð (Morgunblaðið, 1999). Þá var lagt gervigras á gamla
malarvöllinn árið 2004 en mikil þörf hafði verið á betra undirlagi til knattspyrnuæfinga yfir
vetrarmánuðina.

2.2 Félagssvæði KR í dag
KR svæðið hefur tekið litlum breytingum frá árinu 2004 og er óhætt að segja að það búi við
þröngan húsakost. Það hefur meðal annars leitt til þess að deildum innan félagsins hefur
fækkað á undanförnum árum. Íþróttasalirnir eru fullnýttir, bæði fyrir æfingar félagsins og þá
eru tímar jafnframt leigðir út til grunnskóla í hverfinu til íþróttakennslu (Jónas Kristinsson,
munnleg heimild, 25. október 2016).
Aðstaða til knattspyrnuiðkunar hefur staðið í stað frá því að gervigrasvöllur var lagður ofan
á gamla malarvöllinn. Þó má taka það fram að skipt hefur verið tvisvar um gervigras á vellinum,
síðast sumarið 2016 (Reykjavíkurborg, 2016). Tveir æfingavellir lagðir grasi eru á svæðinu og
eru þeir nýttir fyrir æfingar og keppnisleiki yngri flokka á sumrin. Þá er keppnisvöllur félagsins
kominn til ára sinna og ljóst að endurnýja þarf völlinn og stúkuna sem stendur við hann
(Sigurjón M. Egilsson, 2016).
Brýnast er þó fyrir knattspyrnudeildina að bæta vetraraðstöðuna en hún er fremur
bágborin. Í dag hefur félagið einungis einn utanhúss gervigrasvöll í fullri stærð til afnota. Sá
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völlur getur alls ekki sinnt grunnþörfum deildarinnar svo vel sé, auk þess sem fjölmargar
æfingar deildarinnar falla niður vegna veðurs yfir vetrarmánuðina. Þá æfa yngstu flokkar
knattspyrnunnar inni í íþróttahúsi á veturna og þrengja þar af leiðandi enn meira að öðrum
deildum (Jónas Kristinsson, framkvæmdastjóri KR, munnleg heimild, 25. október 2016).

2.3 Uppbyggingaráform
Fyrir rúmum áratug átti KR frumkvæði að því að greina hvað raunhæft væri að gera til að bæta
aðstöðu til íþrótta- og frístundastarfs í Vesturbænum. Um var að ræða samráðsverkefni með
skólunum í hverfinu, hverfisráði Vesturbæjar, ÍTR, Lýðheilsustöð og fleiri aðilum, þar sem
kannaðar voru þarfir hverfisins með
heilsueflingu, íþróttir og ánægju íbúa
hverfisins í huga. (Borgarbragur,
2016)
Á

þessum

tíma

var

mikill

uppgangur í íslensku samfélagi og
voru forsvarsmenn KR og fjársterkir
velunnarar félagsins stórhuga. Lögð
voru drög að uppbyggingu á svæðinu,
þar

sem

gert

var

ráð

fyrir

knattspyrnuhúsi, nýjum keppnisvelli
og ýmiss konar þjónustu sem nýtast
myndi íbúum Vesturbæjar.

Mynd 2. Umræðutillaga að uppbyggingu á KR svæðinu (Borgarbragur,
2016)

Efnahagshrunið árið 2008 átti hins
vegar eftir að setja strik í reikninginn og allar áætlanir voru lagðar til hliðar í nokkur ár. Þegar
aðalstjórn félagsins fór að skoða uppbyggingarmál á svæðinu á nýjan leik, var sett á laggirnar
sérstök mannvirkjanefnd sem hóf að greina þarfir félagsins að nýju, auk þess að styðjast við
þær áætlanir sem gerðar höfðu verið áður. Um mitt ár 2016 kom síðan út
forhagkvæmnisáætlun fyrir svæðið sem framkvæmd var af Borgarbrag ehf. í samvinnu við
mannvirkjanefnd KR. Efni þessa verkefnis byggir á hugmyndum þeirrar vinnu.
Hlutverk forhagkvæmnisáætlunarinnar var að kanna hvernig væri hægt að bæta
íþróttaaðstöðu KR við Frostaskjól og þjónustu við Vesturbæinn. Eins og fram kemur í
forhagkvæmnisáætluninni, eru hugmyndir félagsins þær að endurnýja keppnisvöllinn, byggja
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nýjan íþróttasal í stað þess sem í daglegu tali nefnist B-salur, auk þess að byggja knatthús á
reitnum. Einnig að auka byggingarmagn á útjöðrum reitsins, en áætlanir byggjast á því að þar
verði byggð frístunda- og tómstundamiðstöð, auk blandaðrar byggðar þjónustu og íbúða
(Borgarbragur, 2016).

2.4 Knatthús á félagssvæði KR
Hugmyndir KR-inga um knatthús eru ekki nýjar af nálinni. Í leikskrá KR frá 1989 minnti Stefán
Haraldsson, þáverandi formaður knattspyrnudeildar, á að gervigrasið væri gott svo langt sem
það næði, en það leysti ekki helsta vandamálið. Veðurfarið á veturna einkenndist af sterkum
vindi og tilheyrandi láréttri úrkomu og því væri oft útilokað að leika knattspyrnu. „Eina
framtíðarlausnin sem ég sé er sú sem t.d. Finnar og Svíar hafa valið þ.e. að byggja yfir vellina.“
(Sigurjón M. Egilsson, 1994). Einnig voru viðraðar hugmyndir um knatthús í grein í 95 ára
afmælisriti KR frá 1994 með yfirskriftinni „Yfirbyggður æfingavöllur leysir húsnæðisvanda KR“
en þar segir greinarhöfundur: „Hugi KR ekki að byggingu yfirbyggðs æfingavallar er hætta á að
KR sitji eftir – og ekki getur nokkur KR-ingur hugsað sér það.“ (Sigurjón M. Egilsson, 1994).
Ljóst er að áhyggjur greinarhöfundar hafa nú ræst, því að fjölmörg félög um allt land hafa á
síðustu árum komið sér upp knatthúsum á meðan KR hefur setið eftir.
Eins og fram kemur í forhagkvæmnisáætlun Borgarbrags, skoðar félagið nú hvort að byggja
eigi yfir heilan eða hálfan knattspyrnuvöll en hugmyndir félagsins eru þær að við nýja
deiliskipulagsgerð á félagssvæðinu verði sóst eftir heimild fyrir knatthúsi í fullri stærð, jafnvel
þó að slíkt mannvirki myndi ekki rísa í heilu lagi fyrst um sinn.

2.5 Knatthús á Íslandi
Það eru 17 ár síðan að Reykjaneshöllin, fyrsta knatthúsið á Íslandi, var byggð (Morgunblaðið,
2000) en síðan hafa 13 knatthús verið byggð um land allt og fleiri eru á teikniborðinu.
Knatthúsin eru eins ólík og þau eru mörg, en almennt er talað um þrjár stærðir á knatthúsum.
Í fyrsta lagi eru það hús sem uppfylla staðla Alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, eins og
Egilshöllin í Reykjavík og Kórinn í Kópavogi. Í öðru lagi eru það hús sem rúma löglegan
keppnisvöll, eins og Reykjaneshöllin, Akraneshöllin og Boginn á Akureyri. Í þriðja lagi er um að
ræða hálf hús, sem sagt hús sem eru byggð yfir hálfan keppnisvöll, eins og Risinn í Hafnarfirði,
Hópið í Grindavík og Báran á Höfn í Hornafirði. Hálfu húsin geta þó komið í mörgum
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mismunandi stærðum, allt eftir þörfum hvers félags, t.d. er húsið í Vestmannaeyjum 62 x 75
m en Dvergurinn í Hafnarfirði er aðeins 25 x 51 m.
Gerð knatthúsanna getur einnig verið mjög misjöfn en á Íslandi hafa einkum verið byggðar
fjórar tegundir af knatthúsum. Í fyrsta lagi stálgrindarhús þar sem dúkur er klæddur á
grindurnar en það er sú leið sem Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) hefur farið. Í öðru lagi
hefðbundin upphituð einangruð hús, eins og Kórinn og Egilshöll. Í þriðja lagi óeinangruð og
óupphituð hús, eins og Akraneshöllin og að lokum uppblásin knatthús eins og knatthúsið í
Hveragerði. Allar þessar gerðir hafa sína kosti og galla en öll eiga þessi hús það sameiginlegt
að þar er hægt að stunda knattspyrnu við fyrsta flokks aðstæður allt árið um kring (Jónas
Guðmundsson, 2015).
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3

Mannvirki til viðmiðunar

Eftir að skýrsluhöfundur hafði kynnt sér þá möguleika sem eru í boði hvað varðar byggingu
knatthúsa komst hann að þeirri niðurstöðu að skynsamlegast væri að útiloka strax einhverja
valmöguleika til að einfalda samanburð og rekstrargreiningu. Skýrsluhöfundur valdi að útiloka
byggingu knatthúsa af stærstu gerð þar sem bygging slíkra húsa er einfaldlega mjög dýr, t.d.
myndi hús eins og Kórinn kosta um 2,5 milljarða kr. væri það byggt í dag. Þá myndu húsin falla
afar illa inn í umhverfið sökum mjög mikillar lofthæðar. Þá velur skýrsluhöfundur að útiloka
svokölluð loftbóluhús, þar sem bygging slíkra húsa hefur verið á talsverðu undanhaldi í Evrópu
síðustu ár. Til að mynda hefur Rosenborg í Þrándheimi í Noregi misst tvö slík hús eftir að húsin
gáfu sig vegna snjóþunga og óveðurs (Adresseavisen, 2011). Einnig telur skýrsluhöfundur rétt
að skoða hvernig nýta megi knatthús fyrir aðrar íþróttir en knattspyrnu. Mörg þeirra knatthúsa
sem byggð hafa verið á Íslandi eru fjölnota íþróttahús en ekki eiginleg knatthús, vegna þess að
þar eru stundaðar margar íþróttir sem eykur nýtingarmöguleika húsanna til muna.

3.1 Akraneshöllin
Akraneshöllin er fjölnota íþróttahús, opnað í október 2006. Það stendur á Jaðarsbökkum, í
nágrenni við Íþróttamiðstöð Akraneskaupstaðar. Með tilkomu hallarinnar gjörbreyttist
aðstaða

til

Akranesi.

íþróttaiðkunar

á

húsinu

er

Í

knattspyrnuvöllur í fullri stærð, auk
þess sem hlaupabraut lögð tartani
fyrir frjálsar íþróttir er hringinn í
kringum völlinn. Þá er lítil stúka við
aðra langhlið hallarinnar. Fjölmargir
hópar

nota

höllina

þó

að

knattspyrna sé þar með flesta tíma.
Hópar

koma

á

morgnana

Mynd 3. Akraneshöllin (Þorvaldur Örn Kristmundsson, 2008)

frá

Fjölbrautaskóla Vesturlands, auk beggja grunnskólanna sem nýta tíma í henni. Þá eru
Golfklúbburinn Leynir og Frjálsíþróttadeild ÍA einnig með tíma. Þá er höllin opin fyrir alla íbúa
bæjarins að koma og nýta hana án þess að greiða fyrir ef um óformlegar æfingar er að ræða.
Eldri borgarar nýta höllina t.d. töluvert undir göngu og þá er mikið um að börn séu þar að leik
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langt fram á kvöld. (Gísli Gíslason, fyrrverandi bæjarstjóri á Akranesi, munnleg heimild, 10.
nóvember, 2016)
Þar sem Akraneshöllin er viðbót við Íþróttamiðstöð Akraness nær Akraneskaupstaður fram
miklum samlegðaráhrifum í rekstri (Sævar Pétursson, 2010). Innan Íþróttamiðstöðvarinnar eru
sundlaug, íþróttahús og líkamsræktarstöð, auk aðstöðu og búningsherbergja fyrir aðalvöll ÍA.
Rekstur Akraneshallarinnar kostaði um 12 milljónir kr. árið 2015, fyrir utan afskriftir og
fasteignagjöld og inni í því eru reiknuð laun og launatengd gjöld upp á 1,7 milljónir kr. Afar
erfitt er að meta hvert hlutfall hallarinnar er í starfsmannakostnaði Íþróttamiðstöðvarinnar
(Andrés Ólafsson, Fjármálastjóri Akraneskaupstaðar, munnleg heimild, 11. Nóvember, 2016)
Höllin var byggð af SS verktökum og það er óeinangrað, óupphitað og með náttúrulegri
loftræstingu. Þess má líka geta að Fjarðarbyggð kom inn í útboðið á höllinni á sínum tíma og
er því fjölnota íþróttahúsið á Reyðarfirði sambærilegt. Kostnaður við byggingu hallarinnar
sjálfrar var 375.000.000 kr . en uppreiknað á verðalag ársins 2016 (október) er kostnaður við
sambærilega höll 617.872.000 kr. Kostnaður bæjarfélagsins við byggingu hallarinnar hækkaði
í 501.200.000 kr sem var einkum vegna lagningar og frágangs á bílastæðum við húsið
uppreiknað 825.806.000. Engin salernisaðstaða er í höllinni en hugmyndir hafa lengi verið uppi
um að tengja höllina við Íþróttamiðstöðina með einhvers konar tengibyggingu (Gísli Gíslason,
fyrrverandi bæjarstjóri á Akranesi, munnleg heimild, 10. nóvember, 2016).

3.2 Hópið í Grindavík
Hópið var tekið í notkun haustið 2008 en það er fjölnota íþróttahús sem stendur á íþróttasvæði
Grindavíkur. Húsið er svokallað hálft hús með innanhúss knattspyrnuvelli og 60 metra langri
hlaupabraut en það er 50 x 70 m að flatarmáli með staðsteyptum veggjum og stálgrindarþaki.
Bygging hússins var sannkölluð bylting fyrir knattspyrnuiðkendur í Grindavík, en hún hafði
einnig jákvæð áhrif á fjölmargar aðrar íþróttagreinar í Grindavík. Körfuknattleiksdeildin fékk til
að mynda mun fleiri tíma í íþróttahúsinu við það að knattspyrnan fluttist alfarið yfir í fjölnota
íþróttahúsið. Þá hafa t.d. golfarar hjá GG æft þar golf yfir vetrartímann, stangveiðimenn æft
fluguköst og eldri borgarar hafa nýtt húsið fyrir leikfimistíma.
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Fjölnota íþróttahúsið kostaði 250.000.000 kr. Umreiknað verð á verðlagi ársins 2016
(október) er 340.182.000 kr. Húsið sem var byggt af byggingarfyrirtækinu Grindinni í Grindavík
er einangrað og upphitað en hitinn í húsinu er sá sami og er inni í íþróttahúsi þeirra. Engin
salernis- eða búningsaðstaða er í Hópinu en Grindvíkingar eru með háleitar hugmyndir um að
byggja tengibyggingu sem myndi
tengja Hópið, stúkuna við aðalvöll
félagsins og íþróttahúsið saman.
Gert er ráð fyrir að þar verði
búningsaðstaða,

veislu-

samkomusalir,
leikmannaíbúðir

og

skrifstofur,
og

almenn

þjónusta. (Jónas Karl Þórhallsson,
formaður

knattspyrnudeildar

Grindavíkur, munnleg heimild, 11.
október, 2016).

Mynd 4. Hópið Grindavík (Grindavíkurbær, e.d.)

Rekstrarkostnaður fjölnota íþróttahússins var um 6.200.000 árið 2015, fyrir utan
fasteignagjöld, afskriftir og starfsmannakostnað. Húsið er rekið í samlegð með Íþróttamiðstöð
Grindavíkur og því er erfitt að meta hversu mikill raunverulegur kostnaður er við
starfsmannahald fjölnota íþróttahússins. Þá má geta þess að knattspyrnudeild Grindavíkur
greiddi um 2,5 milljónir kr. á ári fyrir leigu á Reykjaneshöll fyrir æfingar og leiki á árunum 2000–
2008, alls um 20 milljónir kr. auk ferðakostnaðar öll árin. (Jón Þórisson, sviðsstjóri fjármála- og
stjórnsýslusviðs Grindavíkurbæjar, munnleg heimild, 11. október, 2016).

3.3 Báran á Höfn í Hornafirði
Báran, fjölnota íþróttahúsið á Höfn í Hornafirði, var vígt í desember 2012. Húsið er 54 x 74 m
og með 12 metra lofthæð en það var byggt yfir gervigras sem er 50 x 70 m. Húsið er ólíkt
öðrum fjölnota íþróttahúsum á landinu að því leyti að það er að mestu byggt úr límtré sem er
svo klætt með bárujárni. Íþróttafélagið Sindri nýtir húsið á veturna undir knattspyrnu og
frjálsar íþróttir, en annars er nýtingin á húsinu afar fjölbreytt. Meðal annars er þar stunduð
þrekþjálfun, eldri borgarar nota húsið til göngu og þá notar grunnskólinn aðstöðuna undir
íþróttakennslu og frímínútur. Húsið er opið öllum á opnunartíma þess sem er á milli kl. 6:00
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og 22:00 alla daga ársins en aðalinngangur opnast og læsist með klukku sem tengd er
læsingunni.
Kostnaður við byggingu hússins
var 250.000.000 kr. uppreiknað á
verðlagi ársins 2016 (október) er það
272.600.000 kr. Kostnaður við húsið
er án gervigrass þar sem húsið var
byggt yfir völl sem þegar var til
staðar.

Húsið

var

gjöf

frá

útgerðarfélaginu Skinney - Þinganes
og er það óeinangrað og óupphitað. Mynd 5. Báran á Höfn í Hornafirði (Gláma-Kím, e.d.)
Öflug raflýsing er í húsinu en hún stjórnast af dagsbirtunni utandyra. Húsið er afar bjart, enda
stórir og miklir gluggar á göflum og í þaki hússins, en rúðurnar í gluggunum eru úr hertu
öryggisgleri. Rekstarkostnaður hússins árið 2015 var um 1.700.000 kr., fyrir utan
fasteignagjöld, afskriftir og starfsmannahald (Gunnar Ingi Valgeirsson, forstöðumaður
íþróttamannvirkja Hornafjarðar, munnleg heimild, 6. nóvember, 2016).

3.4 Knatthús Fimleikafélags Hafnarfjarðar (FH)
FH-ingar hafa verið ákveðnir brautryðjendur í byggingu knatthúsa á Íslandi. Þeir hafa byggt tvö
knatthús á félagssvæði sínu við Kaplakrika og stutt er í að þriðja hús þeirra rísi. FH-ingar hafa
farið aðra leið við að byggja sín hús en önnur íþróttafélög á landinu. Húsin þeirra eru
stálgrindarhús byggð ofan á staðsteypta veggi og dúkur síðan strekktur yfir grindina.
Fyrsta knatthúsið sem FH-ingar reistu var Risinn sem opnaður var á vormánuðum árið 2005.
Risinn er 45 x 67 m að flatarmáli, óupphitaður og kostaði hann 112.000.000 kr. Uppreiknað á
verðlag ársins 2016 (október) gerir það 203.000.000 kr (Jón Rúnar Halldórsson, formaður
knattspyrnudeildar FH, munnleg heimild, 16. september, 2016).
Næst byggðu FH-ingar Dverginn sem opnaður var haustið 2015 en hann er töluvert minni
en Risinn. Dvergurinn er 25 x 51 m að flatarmáli en stærsti munurinn á húsunum tveimur er
að strekktur er tvöfaldur dúkur yfir stálgrindina á Dvergnum sem gefur betri einangrun.
Dvergurinn er hugsaður fyrir yngstu iðkendur félagsins og er hann því upphitaður en FH-ingar
fóru þá leið að nota affallsvatnið af nærliggjandi húsum sínum til þess að hita húsið upp og er
miðað við að hitinn þar inni fari ekki undir 8°C. Þá er LED lýsing í Dvergnum sem ekki er í
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Risanum. LED lýsing er töluvert dýrari en venjuleg lýsing í uppsetningu en Jón Rúnar
Halldórsson, formaður knattspyrnudeildar FH, taldi að kostnaður við að setja upp LED lýsingu
í stað venjulegrar lýsingar hefði verið 4–5 milljónir kr. LED lýsing er þó alltaf að verða ódýrari,
auk þess sem hún er mun ódýrari en
venjuleg lýsing í rekstri. Þá verður til
umtalsvert betri birta með LED
lýsingu. Kostnaður við Dverginn var
130.000.000

kr.

Uppreiknað

á

verðlagi ársins 2016 (október) gerir
það 132.000.000 kr (Jón Rúnar
Halldórsson,
knattspyrnudeildar

formaður
FH,

munnleg

heimild, 16. september, 2016).
Húsið, sem nú er á teikniborði FH- Mynd 6. Risinn knatthús FH-inga (Fimleikafélag Hafnafjarðar, e.d.)
inga og verður þriðja húsið á
félagssvæði þeirra, er nefnt Skessan. Það verður í fullri stærð með knattspyrnuvelli sem er 105
x 68 m að flatarmáli, aðstöðu fyrir áhorfendur, búningsherbergi og salerni. Húsið verður eins
og hin tvö húsin, staðsteyptir veggir með stálgrind og strekktum dúk yfir. Áætlanir gera ráð
fyrir að kostnaður við húsið verði um 650.000.000 kr. Aðalástæða þess að FH-ingar ætla að
ráðast í það að byggja stórt knatthús í stað þess að byggja fleiri hálf hús segir Jón Rúnar að sé
sú að þeir skynji að það sé skortur á tímum í knatthúsum á höfuðborgarsvæðinu. Því sé húsið
hugsað bæði til þess að sinna ört stækkandi knattspyrnudeild félagsins og til útleigu til annarra
félaga til æfinga og keppni.
Knatthús FH-inga hafa mestmegnis verið notuð af knattspyrnudeild FH en auk
knattspyrnudeildarinnar hafa íþróttafélagið Haukar og Flensborgarskóli verið með tíma í
húsunum. Þá eru tímar í húsinu leigðir út til almennings. FH-ingar eru eina íþróttafélagið á
landinu sem hefur byggt sín hús sjálfir, þ.e.a.s. kostnaður við byggingu húsanna hefur ekki
komið frá sveitarfélagi eða velunnara. FH er þó með þjónustusamning við Hafnarfjarðarbæ um
leigu á tímum í Risanum og eiga leigutekjurnar að standa straum af rekstrarkostnaði hússins.
Enginn slíkur samningur er þó fyrir hendi í Dvergnum. FH-ingar hafa því þurft að standa straum
af kostnaði húsanna að miklu leyti sjálfir og því er eðlilegt að horft sé til þeirra leiða sem þeir
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hafa valið að fara þegar ákveða á hvers konar hús KR-ingar ætla að reisa (Jón Rúnar
Halldórsson, formaður knattspyrnudeildar FH, munnleg heimild, 16. september, 2016).

3.5 Hugmyndir Valsmanna
Skýrsluhöfundur hafði samband við Valsmenn til að kanna hugmyndir þeirra um byggingu á
knatthúsi en Knattspyrnufélagið Valur hefur lengi haft uppi áætlanir um að byggja knatthús á
félagssvæði sínu á Hlíðarenda. Valsmenn gerðu samkomulag við Reykjavíkurborg um breytta
landnýtingu á Hlíðarenda árið 2002. Samkomulagið felst í því að hluti jarðar sem Valsmenn
eiga í Vatnsmýrinni og ekki var nýttur beint undir íþróttastarfsemi skyldi nýttur til
uppbyggingar á atvinnu- og íbúðarhúsnæði og andvirði sölu á því landi renna til uppbyggingar
íþróttastarfsemi á Hlíðarenda (Morgunblaðið, 2014).
Hugmyndir Valsmanna gerðu ráð fyrir stóru knatthúsi sem átti að vera staðsett þar sem
aðalvöllur félagsins stóð áður og átti að reisa stúku á langhlið hússins sem væri þá til móts við
núverandi stúku. Þegar fjármálakrísan reið yfir árið 2008 voru þessarhugmyndir lagðar á
hilluna en voru svo teknar upp aftur fyrir um tveimur árum. Frá þeim tíma hafa Valsmenn
skoðað hlutina af alvöru og fór hópur frá félaginu í ferð til Noregs árið 2015 til að kynna sér
byggingu knatthúsa þar í landi. Í viðtali við skýrsluhöfund sögðu Jónas Guðmundsson,
starfsmaður Vals, og Jóhann Helgason, framkvæmdastjóri Vals, að þegar að Valsmenn fóru að
skoða þessi mál aftur hafi þeir verið ákveðnir í því að breyta áformum sínum og byggja þess í
stað hálft hús, þar sem það væri töluvert ódýrari framkvæmd og gæti auðveldlega sinnt öllum
þörfum félagsins. Það hafi síðar breyst, m.a. eftir ferð þeirra til Noregs en þar komust
Valsmenn að því að þeir gætu byggt stórt einangrað hús fyrir umtalsvert lægri fjárhæð en þeir
höfðu áður talið. Þá töldu Valsarar að eftirspurn eftir tímum í knatthúsum á
höfuðborgarsvæðinu væri það mikil að auðvelt væri að leigja út tíma í húsinu, ekki síst til
Reykjavíkurborgar, þar sem aðeins eitt hús væri í borginni. Eru Valsarar því horfnir aftur til
upphaflegrar áætlunar sinnar að byggja stórt knatthús á Hlíðarenda. Valsmenn hafa mest verið
að horfa til stálgrindarhúsa, þar sem samlokueiningum með einangrun er raðað á stálgrindina.
Áætlanir Valsmanna gera ráð fyrir að slíkt hús muni kosta á bilinu 1,2–1,5 milljarð kr. Þá hafa
þeir í huga að byggja forbyggingu við húsið á fjórum hæðum, með 40–50
einstaklingsherbergjum sem hægt er að leigja út, t.d. fyrir námsmenn.
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3.6 Þróun knatthúsa í Evrópu
Bygging knatthúsa hefur aukist til muna á meginlandi Evrópu á undanförnum árum en fyrst
um sinn voru knatthús einungis byggð af sveitarfélögum og voru nánast undantekningarlaust
byggð stór og kostnaðarsöm hús
sem sinna áttu mörgum félögum,
ekkert ólíkt Egilshöll í Reykjavík. Á
undanförnum árum hefur þetta
breyst

vegna

byggingarkostnaðar

lækkaðs
og

aukins

fjármagns

í

knattspyrnuhreyfingunni og eru
flest félög í efstu deildum í NEvrópu búin að koma sér upp Mynd 7. Knatthús KRC Genk (Veldeman, e.d.)
sínum eigin húsum (Borgarbragur,
2016).
Þróunin hefur verið á þá leið að byggja minni og ódýrari hús. Flest ný hús í Evrópu eru í
kringum 40 x 60 m stálgrindarhús
sem er lokað með dúk eða öðru
léttu efni, ekki ólíkt húsum FHinga. Gott dæmi um slíkt hús er
knatthús KRC Genk í Belgíu sem
sjá má á mynd sjö en það er 40 x
70 m stálgrindarhús með dúk. Eins
og sjá má á mynd átta má draga
dúkinn af hliðum hússins t.d. yfir
sumartímann þegar veður er

Mynd 8. Knatthús KRC Genk með niðurdraganlegum dúki
(Veldeman, e.d.)

betra svo iðkandanum líði frekar
eins og hann sé úti. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir skýrsluhöfundar til að fá uppgefinn kostnað
af byggingu þessa húss, fengust aldrei nein svör frá framleiðanda. Ef tekið er mið af húsum FHinga og sterkri stöðu íslensku krónunnar má gera ráð fyrir að sams konar hús kosti á bilinu
200–300 milljónir kr (Jón Rúnar Halldórsson, formaður knattspyrnudeildar FH, munnleg
heimild, 16. september, 2016).
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4

Áhrif knatthúss á starfsemi KR

Þessi kafli fjallar um hvað bygging knatthúss gæti gert fyrir KR. Tekin verða dæmi um hvað gæti
breyst með tilkomu knatthúss og munurinn á þeim breytingum eftir því hvort byggt er hálft
knatthús, heilt knatthús eða fjölnota íþróttahús með hálfum knattspyrnuvelli.

4.1 Nýting
Skýrsluhöfundur skoðaði nýtinguna á gervigrasvelli félagsins miðað við æfingatöflu KR fyrir
haustið 2016, en æfingar fara fram á milli kl. 14:30 og 22:00 alla virka daga og á milli kl. 9:00
og 19:30 um helgar. (Stefán Arnarson, íþróttafulltrúi KR, munnleg heimild, 25. september,
2016). Nýtingartölur voru bornar saman við það hvernig nýtingin gæti orðið ef byggt yrði hálft
knatthús. Reiknað var hversu margir klukkutímar eru í viku hverri miðað við núverandi
æfingatöflu og reiknað með hálfum velli á hvern tíma en þá fékkst að tímafjöldi væri 106
klukkustundir. Miðað við æfingatöflu KR nýtir knattspyrnudeild félagsins 80 klukkutíma í hverri
viku til æfinga, en þar af eru átta klukkutímar inni í íþróttahúsi. Þá er gervigrasið tekið frá vegna
leikja í 23 klukkutíma á viku. Ekki er hægt að reikna með nýtingu á gervigrasvelli félagsins fyrir
klukkan 14:30 á daginn, þar sem iðkendur eru í skóla fram að þeim tíma. Þetta sýnir að KR nýtir
gervigras sitt í 95 af þeim 106 tímum sem í boði eru. Þá eru ótaldir tímarnir sem
Knattspyrnufélag Vesturbæjar (KV) nýtir á grasinu en KV er með samkomulag við KR um að fá
að nýta völlinn undir æfingar og keppni. Félagið nýtir völlinn í fjóra tíma á viku (Atli Jónasson,
þjálfari KV, munnleg heimild, 29. september, 2016). Nýtingin á vellinum er því 99 af 106
klukkutímum sem í boði eru.
Tafla 1. Samanburður á nýtingu á æfingasvæði KR í dag og ef byggt væri hálft knatthús

Aðstaða í dag
Gervigras
KR - æfingar
72
KR - leikir
2
KV
4
Samtals
99
Tímar alls
106

Gervigras + hálft hús
Gervigras
Knatthús
19
53
23
0
4
0
46
53
159

99

Þessi mikla nýting á vellinum veldur því að ekki eru allir þjálfarar og iðkendur félagsins
ánægðir með þann fjölda æfingatíma sem þeir fá úthlutað. Unglingaflokkar félagsins, 3. og 2.
flokkur, lenda í því að vera að æfa seint á kvöldin og getur því „vinnudagur“ unglingsins orðið
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ansi langur. Eins gætu margir þjálfarar hugsað sér að auka við núverandi æfingafjölda en geta
það ekki sökum þess að ekki finnst tími á vellinum (Stefán Arnarson, íþróttafulltrúi KR,
munnleg heimild, 25. september, 2016).
Bygging knatthúss myndi auka þann tímafjölda sem félagið hefði til afnota til muna, en hálft
hús myndi gefa a.m.k. 53 aukatíma á viku og heilt hús a.m.k. 106. Möguleiki er á því að nýting
húsanna gæti orðið ennþá meiri, því með húsi gæti félagið selt tíma til útleigu í hádeginu eða
á öðrum tímum þegar félagið sjálft gerir ekki ráð fyrir að það muni nýta húsið. Slík útleiga
aðstöðunnar gæti skapað félaginu auknar tekjur. Ef farið væri út í það að byggja fjölnota hús
með hálfum knattspyrnuvelli, hálfum körfuknattleiksvelli þar fyrir aftan eins og er í
Hamarshöllinni í Hveragerði og fjögurra brauta hlaupabraut og stökkgryfju eftir langhlið
hússins (Hamarsport, e.d.), myndi það ekki eingöngu létta á gervigrasvelli félagsins og minnka
nýtinguna úr 99 tímum niður í 46, heldur yrði hægt að létta töluvert á íþróttahúsunum sem
eru fullnýtt alla virka daga á milli kl. 14:30 og 23:00, auk mikillar notkunar um helgar.
Með því að byggja lítið knatthús og fá þannig hálfan knattspyrnuvöll í viðbót, þá þyrftu
aðeins 19 af 72 æfingatímum félagsins að fara fram utanhúss. Í þessu fælist töluvert betri
þjónusta við alla iðkendur félagsins. Þess utan gætu æfingar á gervigrasinu farið fram á mun
betri tíma en nú er og óþarfi að hafa æfingar langt fram á kvöld. Með stóru knatthúsi gætu
allar æfingar félagsins farið fram innan dyra og þjónusta við iðkendur félagsins þar með
margfaldast. Draga verður í efa að það yrði rekstrarlega hagkvæmt að KR nýtti alla bestu tíma
hússins vegna mikils byggingakostnaðar og því mætti ætla að töluvert þyrfti að leigja út af
tímum í húsinu svo rekstur þess gengi. Þá myndi það þýða að flokkar félagsins færu aftur að
„berjast“ um æfingatíma og gervigras félagsins stæði nokkurn veginn ónotað nema að félagið
myndi fjölga æfingum til muna.
Yngstu tveir flokkar knattspyrnudeildar æfa inni í íþróttahúsi og taka þar með tíma frá
öðrum deildum (Stefán Arnarson, íþróttafulltrúi KR, munnleg heimild, 25. september, 2016).
Knatthús myndi samt ekki endilega valda því að þessir tímar myndu losna. Það færi eftir því
hvort knatthúsið yrði upphitað eða ekki. Aðalástæða þess að þessir flokkar, 7. og 8. flokkur,
æfa inni er að börnin hreyfa sig ekki nægilega mikið á æfingum og er því hætt við að kólna ef
æft er þar sem hitastig er lágt. Jón Rúnar Halldórsson, formaður knattspyrnudeildar FH, sagði
á fundi með skýrsluhöfundi að ákveðið hefði verið að setja hita í Dverginn, minnsta hús
félagsins, þar sem að hann væri hugsaður fyrir yngstu flokka FH sem hefðu ekki getað æft inni
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í Risanum á veturna sökum þess að þar var of kalt. Í rekstrarreikningi Dvergsins kemur fram að
hitunarkostnaður fyrir húsið er 1.500.000 kr. á ári. KR þarf að taka ákvörðun um hvort félagið
vilji hafa upphitun í knatthúsi sínu. Upphitun gerir húsið meira aðlaðandi til útleigu og gæfi
betri æfingaaðstöðu fyrir yngstu flokkana. Hitastig skiptir hins vegar minna máli fyrir eldri
iðkendur og afreksfólkið, þótt allir vilji hafa þægilegt hitastig á æfingum. Þá er ljóst að ef farið
yrði í að byggja fjölnota hús yrði að vera upphitun í húsinu. Allt þetta verður KR að taka til
greina og vega og meta hvort upphitun borgi sig miðað við kostnaðinn sem það fæli í sér.

4.2 Afreksflokkar
KR er sigursælasta knattspyrnufélagið á Íslandi og metnaður þess á hverju ári er að eiga
meistaraflokka sem geta unnið titla og spilað í Evrópukeppni. Síðustu ár hefur ríkt mikil
samkeppni á milli liða í efstu deild um að komast í Evrópukeppni, enda fjárhagslegur
ávinningur fyrir félögin umtalsverður og getur skipt sköpum fyrir rekstur knattspyrnudeilda.
Það að geta veitt afreksflokkum góða þjálfun og æfingaaðstöðu er það mikilvægasta í því að
fá nýja leikmenn til félagsins, enda vilja knattspyrnumenn æfa við bestu mögulegar aðstæður.
Þá aukast gæði þjálfunar eftir því sem aðstæður til iðkunar eru betri. Því telur skýrsluhöfundur
að ef KR ætlar sér að eiga eins glæsta framtíð og félagið á sögu er nauðsynlegt fyrir félagið að
koma á samkeppnishæfri æfingaaðstöðu fyrir afreksflokka sína sem fyrst.
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5

Kostnaðar og rekstrargreining

Í þessum kafla verður lagt mat á kostnað við byggingu knatthúss á félagssvæði KR, auk þess
sem skoðað verður hvort rekstrargrundvöllur sé fyrir því að ráðast í slíkt verkefni. Til þess að
gera það verður borinn saman kostnaður og rekstur nokkurra knatthúsa á Íslandi við
hugsanlegt knatthús KR.

5.1 Forsendur skýrsluhöfundar við útreikninga
Skýrsluhöfundur varð að gefa sér ákveðnar forsendur til þess að einfalda útreikninga og
samanburð. Þær forsendur eru:
o Lítið knatthús KR-inga verði af sömu stærð og gerð og Risinn, knatthús FH-inga
o Stórt knatthús KR-inga verði af sömu stærð og gerð og Skessan, knatthús FH-inga
o Knatthús Vals verði jafn stórt en ekki af sömu gerð og Skessan, knatthús FH-inga
o Búið er að bæta við 50 milljónum kr. við kostnað Bárunnar, sem er vegna áætlaðs
kostnaðar við lagningar gervigrass, en kostnaður við Báruna var aðeins gefinn upp
fyrir húsið sjálft
Tafla 2. Knatthús á Íslandi

Hús

Byggingarár

Breidd
(m)

Lengd
(m)

Flatarmál
(m²) per
(m²)
Fjöldi iðkenda iðkanda Núvirtur kostnaður

Kostnaður
á m²

Kostnaður
per iðkanda

Hópið
Báran
Risinn
Dvergurinn
KR - lítið

2009
2012
2005
2015
?

50
54
45
25
45

70
74
67
51
67

3 653
4 170
3 014
1 275
3 014

Lítil hús - hálfur völlur
420
9
150
28
820
4
820
2
788
4

332 600 000
338 000 000
233 600 000
132 400 000
233 600 000

91 048
81 055
77 479
103 843
77 479

791 905
2 253 333
286 097
162 195
296 447

Akranseshöllin
Skessan
Valur
KR - stórt

2006 - okt
2017
?
?

80
76
76
76

110
115
115
115

8 866
8 740
8 740
8 740

Stór hús
410
820
515
788

702 100 000
650 000 000
1 350 000 000
650 000 000

79 190
74 370
154 462
74 370

1 719 512
792 683
2 621 359
824 873
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17
11

5.2 Kostnaður við byggingu lítils knatthús
Þegar tafla tvö er skoðuð má sjá að kostnaður við knatthús sem ekki eru byggð yfir heilan
knattspyrnuvöll getur verið misjafn eftir stærð og gerð knatthúsanna. Núvirtur kostnaður í
töflunni er kostnaður húsanna umreiknaður miðað við byggingarvísitölu og þá sést að
Dvergurinn, knatthús FH-inga, er lang ódýrast, myndi kosta um 132.400.000 kr. ef það væri
byggt í dag. Í samtali við Jón Rúnar Halldórsson kom fram að hann teldi að kostnaður við
sambærilegt hús í dag gæti verið enn minni vegna styrkingar krónunnar á undanförnu ári og
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áætlaði Jón að raunkostnaður væri líklegast 110–115 milljónir kr. Þó Dvergurinn sé
langódýrasta húsið er það líka töluvert minna en önnur knatthús og ef skoðaður er kostnaður
á fermetra sést að Dvergurinn er dýrasta knatthúsið. Það má færa rök fyrir því að það sé vegna
þess að stærðarhagkvæmni næst við stækkun knatthúsa, þar sem að fastur kostnaður við að
koma upp knatthúsi er töluverður (Sævar Pétursson, 2010).
Skýrsluhöfundur velur að horfa frekar á kostnað á fermetra en raunverulegan kostnað, þar
sem hann telur að það auðveldi samanburð á húsum sem eru í mismunandi stærðum. Ef
kostnaður á fermetra er skoðaður sést að Risinn, knatthús FH-inga, er ódýrastur, enda er það
einfaldasta húsið og Hópið í Grindavík er það dýrasta, ef horft er framhjá Dvergnum.
Mismunurinn ræðst af því að Hópið er eina húsið sem er einangrað.
Miðað við þessar tölur má gera ráð fyrir að kostnaður við lítið knatthús KR-inga væri á bilinu
75–90 þús. kr. á fermetra eftir því hversu flókið knatthús yrði byggt eða 226–271 milljón kr.
miðað við að knatthúsið væri 45 x 67 m. Þessir útreikningar eru þó mikil einföldun, en tilgangur
þessarar skýrslu er einungis að benda á áætlaðan kostnað en ekki að ákveða kostnað
knatthússins.

5.3 Kostnaður við byggingu á stóru knatthúsi
Ljóst er að kostnaður við það að byggja stórt knatthús í stað lítils knatthúss er að minnsta kosti
helmingi meiri. Ódýrasta knatthúsið er Skessan, væntanlegt hús FH-inga, en áætlanir gera ráð
fyrir að það muni kosta 650.000.000 kr. með búningsherbergjum og salernisaðstöðu (Jón
Rúnar Halldórsson, formaður knattspyrnudeildar FH, munnleg heimild, 16. september, 2016).
Akraneshöllin, sem er án búningsherbergja og salernisaðstöðu, myndi miðað við útreikninga
skýrsluhöfundar kosta um 50.000.000 kr. meira en Skessan, væri hún byggð í dag. Munurinn
felst í því að Akraneshöllin er hefðbundið, óeinangrað hús klætt með álplötum en Skessan er
stálgrindarhús klætt með dúk.
Hugmyndir Valsmanna um byggingu á stóru knatthúsi gera ráð fyrir einangruðu knatthúsi
en það útskýrir þann afar mikla mun sem er á kostnaði á milli knatthúss Valsmanna og
Akraneshallarinnar og Skessunnar. Þrátt fyrir þetta er knatthús Valsmanna töluvert ódýrara en
önnur einangruð knatthús, eins og t.d. Kórinn. Það skýrist af því að knatthúsið er
stálgrindarhús og klæðningin er flutt inn tilbúin og henni raðað á stálgrindina (Jónas
Guðmundsson, starfsmaður Vals, munnleg heimild, 25. september, 2016).
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Erfitt er að gera ráð fyrir áætluðum kostnaði við byggingu á stóru knatthúsi á félagssvæði
KR, þar sem gífurlegur mismunur er á kostnaði eftir útfærslum á knatthúsinu. Ef ákveðið yrði
að byggja óeinangrað knatthús má þó áætla að kostnaður yrði á bilinu 600–700 milljónir kr.,
þar sem KR þyrfti ekki endilega að ráðast í byggingu á fleiri búningsherbergjum eða
salernisaðstöðu.

5.4 Rekstrargrundvöllur fyrir knatthús KR
Til þess að ráðast megi í byggingu á knatthúsi á félagssvæði KR þarf grundvöllur fyrir rekstri
knatthússins að vera tryggður, enda mun kostnaður við rekstur þess leggjast á KR miðað við
núverandi hugmyndir um uppbyggingu. Mikilvægt er því að rekstrarkostnaður við knatthúsið
verði sem lægstur og að tryggt sé að félagið hafi fastar tekjur á móti, en langfarsælast væri ef
félagið gæti gengið að langtímaleigusamningum við önnur íþróttafélög, skóla eða önnur
félagasamtök um fasta leigutíma í húsinu.

5.4.1 Rekstrarkostnaður
Skýrsluhöfundur kannaði rekstrarkostnað nokkurra knatthúsa á Íslandi til að geta gert sér
betur grein fyrir rekstrarkostnaði við knatthús KR, en eins og sést á töflu þrjú getur munurinn
verið þó nokkur. Þegar taflan er skoðuð verður að taka inn í reikninginn að afskriftir fengust
ekki upp gefnar í rekstrartölum Dvergsins og Bárunnar. Þá fengust þau svör frá Höfn í
Hornafirði að kostnaður við Báruna væri 1.700.000 og inni í þeim kostnaði væri hiti og
rafmagn, tryggingar og almennt viðhald (Gunnar Ingi Valgeirsson, Forstöðumaður
íþróttamannvirkja Hornafjarðar, munnleg heimild, 6. nóvember, 2016).
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Tafla 3. Rekstrarkostnaður knatthúsa á Íslandi

Launakostnaður
Laun og launatengd Gjöld
Samtals
Rekstur Mannvirkja
Hiti og rafmagn
Tryggingar
Viðhald húsnæðis, áhöld og tæki
Skattar og opinber gjöld
Samtals

Akraneshöllin

Dvergurinn

1 752 000
1 752 000

1 000 000
1 000 000

4 530 000
853 000
2 348 000
11 048 000
18 779 000

2 000 000
200 000
1 000 000
100 000
3 300 000

Endurnýjun gervigrass
Afskriftir

Báran

2 197 026
597 028
3 493 369
4 280 330
10 567 753

1 700 000

1 125 000
13 114 000

Heildarútgjöld

Hópið

33 645 000

7 086 989
5 425 000

17 654 742

1 700 000

Skattar og opinber gjöld eru í flestum tilfellum ekki greidd af íþróttafélögum en langstærsti
liðurinn í þeim gjöldum eru fasteignagjöld sem sveitarfélögin greiða íþróttafélögunum til baka
eða rukka íþróttafélögin ekki um. Þessi mikli munur kostnaðar við skatta og opinber gjöld á
milli knatthúsa skýrist þess vegna af því að á rekstrarreikningum Hópsins í Grindavík og
Akraneshallarinnar eru skattar og opinber gjöld færð inn á rekstrarreikning húsanna en
rekstrarkostnaður af húsunum er svo greiddur af sveitarfélögunum. Í tilfelli Dvergsins er húsið
byggt og rekið af FH og þar sem fasteignagjöld falla ekki á íþróttafélagið eru þau ekki færð inn
á rekstrarreikning knatthússins. Til þess að fá sem raunhæfasta mynd af raunverulegum
kostnaði ákvað skýrsluhöfundur að setja upp rekstrarkostnað húsanna, þar sem afskriftum og
sköttum og opinberum gjöldum var sleppt. Þá var áætluðum starfsmannakostnaði bætt við
við rekstrartölur hópsins og Bárunnar.
Tafla 4. Rekstrarkostnaður knatthúsa á Íslandi án afskrifta, skatta og opinberra gjalda

Launakostnaður
Laun og launatengd Gjöld
Samtals
Rekstur Mannvirkja
Hiti og rafmagn
Tryggingar
Viðhald húsnæðis, áhöld og tæki
Samtals
Heildarútgjöld

Akraneshöllin

Dvergurinn

Hópið

Báran

1 752 000
1 752 000

1 000 000
1 000 000

1 500 000
1 500 000

1 500 000
1 500 000

4 530 000
853 000
2 348 000
7 731 000

2 000 000
200 000
1 000 000
3 200 000

2 197 026
597 028
3 493 369
6 287 423

1 700 000

9 483 000

4 200 000

7 787 423

3 200 000
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Þegar rýnt er í rekstrarkostnað húsanna sést að kostnaður við upphitun virðist ekki vera
mjög mikill á minni húsum, en bæði Dvergurinn og Grindavík eru upphituð og er kostnaður á
ári við bæði rafmagn og hita í kringum tvær milljónir kr. í báðum knatthúsum. Akraneshöllin
er óupphituð og því er kostnaður við þennan lið að mestu leyti vegna rafmagns.
Lýsingarkostnaður í eldri húsum er nokkuð meiri en í þeim nýrri, þar sem notast er við LED –
lýsingu í nýrri húsum sem er töluvert ódýrari í rekstri. Munur á kostnaði við viðhald skýrist af
því að Dvergurinn er stálgrindarhús með dúki en slík hús eiga að vera viðhaldsminni en
hefðbundin hús. Þá eru laun og launatengd gjöld svipuð á Akranesi og í Dvergnum, en ekki
fengust upplýsingar um laun og launatengd gjöld frá Grindavík og Höfn í Hornafirði. Í tilvikum
Akraneshallarinnar og Dvergsins er um að ræða áætluð laun og launatengd gjöld, þar sem ekki
er um að ræða starfsmenn knatthúsanna sem slíkra, heldur starfsmenn íþróttamiðstöðvanna.
Því eru færð áætluð laun inn í rekstrarreikninga knatthúsanna. Mikilvægt er að ná fram þessum
samlegðaráhrifum við byggingu knatthúss til þess að lækka kostnað við laun og launatengd
gjöld.
Ef mið er tekið af rekstrarreikningum þeirra knatthúsa sem skýrsluhöfundur hefur skoðað,
má reikna með að rekstrarkostnaður á ári af litlu knatthúsi á félagssvæði KR yrði á bilinu 4–7
milljónir kr. og rekstrarkostnaður á stóru knatthúsi yrði á bilinu 7–10 milljónir kr. sem færi eftir
útfærslum á knatthúsinu.

5.4.2 Rekstrartekjur
Ef knatthúsið á að standa undir sér sem sjálfstæð rekstrareining er nokkuð ljóst að félagið þarf
að fá inn töluverðar leigutekjur af húsinu. Til þess að reksturinn sé hvað öruggastur væri best
fyrir félagið að leitast eftir því að gera langtíma leigusamninga um leigu á tímum í knatthúsinu.
Mikill skortur er á tímum í knatthúsum á höfuðborgarsvæðinu og ekki síst í Reykjavík, þar
sem að Reykjavíkurfélögin deila aðeins einu húsi og því mætti leita til Borgarinnar um að leigja
tíma í knatthúsinu fyrir önnur félög í borginni. Þá mætti einnig leita til Seltjarnarnesbæjar en
Seltjarnarnesbær og Reykjavík skrifuðu undir yfirlýsingu í desembermánuði 2016 um að setja
af stað vinnu við að skoða frekara samstarf og skipulagningu íþróttastarfs fyrir börn, unglinga
og afreksfólk í bæjarfélögunum (Reykjavíkurborg, 2016). Því mætti skoða að leigja Gróttu tíma
í húsinu, enda hefur knattspyrnudeild Gróttu sem telur 310 iðkendur ekki aðgang að neinu
knatthúsi (Magnús Örn Helgason, Yfirþjálfari yngri flokka Gróttu, munnleg heimild, 10.
nóvember, 2016). Þá mætti skoða að leigja knatthúsið til íþróttakennslu fyrir skóla, en
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íþróttahús KR er leigt undir íþróttakennslu fyrir Kvennaskólann í Reykjavík og gefur það KR
umtalsverðar tekjur, auk þess sem að skólinn nýtir íþróttahúsið á þeim tímum dags sem enginn
er að nota það (Jónas Kristinsson, framkvæmdastjóri KR, munnleg heimild, 25. október 2016).
Best væri að leigutekjur af knatthúsinu kæmu á þeim tímum dagsins sem KR væri annars ekki
að nýta það svo að leigutímar skerði sem minnst nýtingu KR á húsinu. Auk skóla gætu tímar
verið leigðir út til vina/vinnufélaga sem hittast til þess að spila knattspyrnu sér til gamans, en
þeir tímar eru gjarnan annaðhvort í hádeginu eða seint á kvöldin, en hádegistímar í
íþróttahúsum KR eru t.d. fullnýttir í dag af þessum hópum (Stefán Arnarson, íþróttafulltrúi KR,
munnleg heimild, 25. september, 2016). Þá vantar mörg neðri- og utandeildarlið aðstöðu til
æfinga en þessi lið eru oftar en ekki að æfa seint á kvöldin. Þá er mikilvægt að fá nýtingu á
knatthúsið á sumrin en reynslan af öðrum knatthúsum á Íslandi er að húsin standa oft á tíðum
tóm yfir sumartímann.
Verð á tímum til leigu virðist vera mjög svipað í knatthúsum á höfuðborgarsvæðinu, en í
flestum tilfellum er verð lægra á morgnana en síðdegis og á kvöldin. Verðið á Risanum fyrir
kvöld- og hádegistíma er 8.500 kr. fyrir hálfan völl og 15.000 kr. fyrir heilan völl (Fimleikafélag
Hafnarfjarðar, e.d.). Þá má leigja ¼ hluta vallar í stóru húsunum og er verðið þá um 5.000 kr.
og um 8.000 kr. fyrir hálfan völl (Egilshöllin, e.d.). Ætla má að verð á tímum yfir daginn sé
töluvert hærra, en flest húsin bjóða ekki upp á leigu yfir daginn þar sem þau eru fullnýtt.
Ef langtímaleigusamningar næðust við Reykjavíkurborg eða aðra aðila mætti ætla að verð
fyrir heilan völl í litlu húsi væri nálægt 15.000 kr. á tímann, en miðað við að 10 tímar í viku yrðu
leigðir út gæfi það tekjur upp á 600.000 kr. á mánuði. Hádegis- og kvöldleiga ætti einnig að
geta skilað einhverjum krónum í kassann, en ef miðað er við skammtímaútleigu á fimm tímum
í viku á sama verði, gæfi það 300.000 kr. í viðbót á mánuði. Miðað við þetta módel, 15
útleigutíma á mánuði, þá yrðu leigutekjur lítils knatthúss 900.000 kr. á mánuði en
rekstrarkostnaður þess einungis um 400.000. kr. Gera má þó ráð fyrir að fjármagnskostnaður
verði umtalsverður og ekki er gert ráð fyrir neinum rekstrartekjum yfir sumartímann í þessu
dæmi og telur því skýrsluhöfundur að 15 útleigutímar á mánuði séu algjört lágmark ef rekstur
lítils knatthúss á að ganga.
Umtalsvert meira svigrúm væri fyrir KR til útleigu á tímum ef félagið myndi byggja stórt
knatthús. Ef miðað er við að KR myndi leigja helming af þeim tímum sem í boði eru í stóru
knatthúsi eða 26 tíma í viku á heilum velli í langtímaleigu myndi það skila rúmlega tveimur
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milljónum kr. á mánuði í tekjur miðað við að verð á heilum velli sé 20.000 kr.
Rekstrarkostnaður af stóru húsi er ekki nema tæplega 700 þúsund kr. á mánuði en eins og í
dæminu á undan má gera ráð fyrir miklum fjármagnskostnaði og því telur skýrsluhöfundur að
forsendur fyrir byggingu á stóru húsi séu ekki fyrir hendi nema að stór hluti tíma í húsinu verði
nýttir til útleigu. Skýrsluhöfundur telur einnig að miðað við þann skort sem nú er á tímum í
knatthúsum í höfuðborginni sé það vel gerlegt að leigja út svo marga tíma þó að hann telji að
blikur séu á lofti um að þessi skortur muni ekki endilega vara að eilífu. FH-ingar standa í
framkvæmdum á stóru húsi sem og Valsmenn sem gera ráð fyrir því að leigja út stóran hluta
af tímunum til annarra félaga í Reykjavík (Jónas Guðmundsson, starfsmaður Vals, munnleg
heimild, 25. september, 2016).
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6

Mögulegar fjármögnunarleiðir

Íþróttafélög á Íslandi eiga sjaldnast stóra sjóði sem þau geta leitað í eftir fjármagni og hafa því
öll knatthús á Íslandi, að undanskildu knatthúsi FH-inga, verið byggð með beinni aðkomu ríkis
eða sveitarfélaga.
Jafnréttisrök eru fyrir því að erfitt verði fyrir KR að leita til Reykjavíkurborgar vegna
fjármögnunar á framkvæmdum á félagssvæði sínu og hefur því skýrsluhöfundur útilokað beina
aðkomu borgarinnar að fjármögnun hússins í þessari skýrslu. Þess í stað verður horft til þess
að KR á landið sem félagssvæði þess stendur á og á því möguleika á að standa að fjármögnun
knatthússins sjálft. Þá verður tekið tillit til þess að bygging knatthússins er hluti af stærri
framkvæmdum sem áætlaðar eru á félagssvæði KR, en ætla má að fjármögnun
framkvæmdanna verði unnin sem ein heild (Borgarbragur, 2016). Í umfjölluninni sem hér fer
á eftir verður miðað við að byggingarkostnaður verði 225.000.000 kr. á litlu húsi og
650.000.000 kr. á stóru húsi. Skoðaðar verða fjórar leiðir sem félagið hefur til fjármögnunar,
auk þess sem fjármagnskostnaður við lántöku verður kannaður, þá verða skoðaðir þeir styrkir
sem gætu staðið félaginu til boða.

6.1 Eigið fé með sölu á landi
Vesturbær Reykjavíkur hefur löngum verið eitt eftirsóttasta hverfi borgarinnar en hverfið er
gamalgróið og lítið er um landsvæði til að auka við byggðina. Undanfarin ár hefur því mest
verið byggt á jaðarsvæðum hverfisins á borð við Mýrargötu- og Slippsvæði og þá eru
fyrirhugaðar framkvæmdir á svokölluðum Lýsis- og Byko reitum (Borgarbragur, 2016). Sex
hektara svæði í hjarta Vesturbæjarins, eins og félagssvæði KR, er því gífurlega verðmæt eign
fyrir félagið. Verðmæti landsins fer þó eftir nýtingu þess og því er erfitt að gera sér nákvæma
grein fyrir raunverulegu verðmæti. Eftir að hafa rætt við forsvarsmenn KR og starfsmann
Borgarbrags, telur skýrsluhöfundur að meta megi virði landsins á um 4–6 milljarða króna
(Baldur Stefánsson, varaformaður knattspyrnudeildar KR, munnleg heimild, 5. desember,
2016).
Sala á landinu í heild sinni eða að hluta til gæfi félaginu umtalsvert fé til þess að ráðast í
framkvæmdir á svæðinu. Til dæmis gæti landið í norðvestur hluta reitsins, sem hugsaður er
undir byggingu íbúðarhúsnæðis í skýrslu Borgarbrags, verið nokkur hundruð milljón kr. virði,
þar sem gert er ráð fyrir að byggðir verði um 3000 fermetrar á reitnum (Borgarbragur, 2016)
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og því ætti virði fasteignarinnar að vera um 1,5–2 milljarðar kr. Ljóst er því að sú leið að selja
land, hvort sem um er að ræða í heild sinni eða að hluta, getur fjármagnað flestar ef ekki allar
framkvæmdir á svæðinu og því lækkað eða gert fjármagnskostnað við framkvæmdirnar að
engu. KR gæti, eins og sýnt er í dæminu að ofan, borgað lítið knatthús að fullu og farið langt
með að geta borgað stórt hús með sölu á hluta landsins. Ókostirnir við að selja landið eru þeir
að verið væri að fórna öllum framtíðartekjum sem félagið gæti haft af landinu, í formi sölu,
veðsetningar eða leigutekna, auk þess að félagið hefði ekki yfirráð yfir reitnum í heild sinni.
Forsvarsmenn KR hafa sagt skýrsluhöfundi að þeir séu ekki spenntir fyrir sölu á landi félagsins
(Baldur Stefánsson, Varaformaður knattspyrnudeildar KR, munnleg heimild, 5. desember,
2016). Það yrði erfitt fyrir þá að taka svo stóra ákvörðun sem mundi binda hendur félagsins
um ókomna framtíð. Ljóst er að til lengdar er það afar verðmætt fyrir félagið að eiga landið og
hafa ákvörðunarrétt í öllum málum sem snerta það. Skýrsluhöfundur tekur undir þetta
sjónarmið, en hann telur þó að sala á hluta landsvæðis, eins og tekið var fram í dæminu hér
að ofan, gæti þó komið til greina ef aðrar fjármögnunarleiðir myndu ekki ganga eftir.

6.2 Eigið fé með veðsetningu
Hugmyndafræði KR þegar kemur að fyrirhugaðri uppbyggingu er sú að félagið standi sjálft að
verkefninu og að byggingarnar á félagssvæði þess séu í eigu KR (Borgarbragur, 2016). Til þess
þarf KR hins vegar að geta lagt fram eigið fé til verkefnisins. Sjóðir félagsins eru ekki miklir og
forsvarsmenn félagsins eru ekki spenntir fyrir því að selja land eða eignir til að standa undir
eiginfjárþörfinni. Eina leið félagsins til þess að geta lagt fram eigið fé í verkefnið án sölu eigna
eða lands og án aðkomu annarra væri því að láta eign KR í landi sínu vera ígildi
eiginfjárframlags. Skipta mætti uppbyggingunni niður í áfanga og yrði hver áfangi sjálfstæð
rekstrareining. Þannig mætti veðsetja það land sem fer undir hvern áfanga og væri það
eiginfjárframlag KR til hvers áfanga. Erfitt er fyrir skýrsluhöfund að gera sér grein fyrir virði
þess lands sem færi undir knatthús, en ef miðað er við heildarvirði félagssvæðis KR er ljóst að
veðsetning lands gæti gefið félaginu ríflegt eiginfjárframlag til hvers verkefnis.
Kostirnir við þessa aðferð eru í fyrsta lagi að ef einhver eining gengur illa og gengið yrði að
veðinu, myndi félagið ekki missa allt svæðið heldur aðeins hluta þess. Félaginu stæði hins
vegar væntanlega til boða að ganga þannig frá samningum við lánveitendur að félagið ætti
forkaupsrétt á þeim eignum sem veðið hvíldi á og þannig gæti félagið lágmarkað áhættuna af
því að missa landsvæði frá sér. Í öðru lagi yrði áfangaskiptingin til þess að uppbygging yrði í
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takt við fjárhagslegan styrk félagsins hverju sinni. Þannig yrði ekki ráðist í nýja áfanga nema
fjárhagsstaða félagsins leyfði.
Ókostur þess að veðsetja land er að ef farið er of geyst í uppbyggingu á svæðinu og einhver
rekstrareining gengur það illa að gengið yrði að veðinu, gæti sú staða verið uppi að félagið
hefði ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að nýta forkaupsrétt sinn. Því gæti komið til þess að
félagið missti hluta af landsvæði sínu, en forsvarsmenn félagsins hafa sagt að þeir vilji alls ekki
sjá það gerast.

6.3 Lánsfjármögnun - Fjármagnskostnaður
Mikilvægt er fyrir KR að gera sér grein fyrir þeim fjármagnskostnaði sem gæti fallið á félagið ef
það ákveður að fjármagna knatthús sitt með lánsfé. Landsbankinn er einn af
aðalstyrktaraðilum KR og hafa forsvarsmenn félagsins tjáð skýrsluhöfundi að þangað yrði
leitað eftir lánsfé ef sú leið yrði valin.
Þau kjör sem Landsbankinn býður fyrirtækjum upp á til fjárfestinga eru verðtryggð
jafngreiðslulán með 5,3% vöxtum og var notast við 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabanka
Íslands í útreikningum. Landsbankinn lánar fyrir 75% af fjárfestingu og reiknað var með að taka
20 ára lán (Landsbankinn, e.d.). Ef byggja ætti lítið knatthús sem kosta myndi um 225.000.000
kr. gæti KR fengið 168.750.000 kr. lán, heildarkostnaður af slíku láni yrði í kringum 354.000.000
kr. og myndi kosta KR um 15–20 milljónir kr. á ári. Ef byggja ætti stórt hús og kostnaður við
það væri 650.000.000 gæti félagið fengið 487.500.000 kr. lán en heildarkostnaður af slíku láni
yrði 1 milljarður kr. og myndi kosta KR um 40–50 milljónir kr. á ári.

6.4 Einkaframkvæmd - PPP samningar
PPP verkefni eða „Public Private Partnership“ er í grunninn opinber þjónusta sem er þróuð
og/eða rekin af einkaaðila (eða í samstarfi við opinberan aðila) að beiðni opinbers aðila, þannig
að áhættu sé skipt á milli einkaaðila og opinbers aðila (World Bank, e.d.) Á Íslandi hafa þessir
samningar verið kallaðir einkaframkvæmd. Bæði ríki og sveitarfélög hafa nýtt sér þessa leið til
fjármögnunar á kostnaðarsömum verkefnum en hugtakið getur spannað nokkuð breitt svið og
getur falið í sér ólíka hluti. PPP samningar eru langtímaverkefni, oftast á bilinu 20-40 ár (Jón
Magnús Hannesson, 2010)
Í tilfelli KR myndi ferlið fara þannig fram að KR myndi semja við einkaaðila um að fjármagna,
byggja og reka knatthús félagsins, t.d. fasteignafélag eins og Regin eða Reiti. KR myndi svo
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borga einkaaðilanum fasta upphæð á mánuði út samningstímann sem samið hefði verið um í
upphafi en upphæðin á að geta staðið undir fjármagnskostnaði, rekstri og viðhaldi eignar
ásamt ávöxtunarkröfu einkaaðila. Einkaaðili myndi síðan skila fasteigninni til félagsins að
samningstíma loknum
Helstu kostir þess að fara í einkaframkvæmd eru í fyrsta lagi að áhætta er takmörkuð, þar
sem áhættan við framúrkeyrslu er færð yfir á fasteignafélagið. Í öðru lagi er engin þörf fyrir að
leggja fram eigið fé í upphafi. Í þriðja lagi stuðlar einkaframkvæmd að hagkvæmum lausnum,
þar sem hönnun, framkvæmd og viðhald eru hjá sama aðila. Í fjórða lagi eru hvatar fyrir hendi
að afhenda á réttum tíma, þar sem einkaaðili byrjar ekki að fá greitt fyrr en við afhendingu
eignar. Í fimmta lagi er viðunandi viðhald tryggt þar sem samið er um það í upphafi.
Helstu ókostir einkaframkvæmdar eru aukið flækjustig í útboði, þar sem semja þarf um
allt varðandi samstarfið fyrirfram og því geta mistök í undirbúningi orðið dýrkeypt. Samningar
eru langir með fastar greiðslur og því yrði búið að binda hendur KR til langs tíma (Jón Magnús
Hannesson, 2010).

6.5 BOT samningar
Build-operate-transfer (BOT) samningar eru tegundir af PPP samningum, þar sem
einkafyrirtæki byggir og rekur ákveðið mannvirki og afhendir síðan viðskiptavini sínum það til
baka að samningstímanum loknum (World Bank, e.d.). Þar sem KR hyggur á umfangsmiklar
framkvæmdir á svæði sínu þar sem meðal annars er gert ráð fyrir íbúðum, gæti félagið gengið
til BOT samninga við húsnæðissamvinnufélag um byggingu, rekstur og viðhald
íbúðarhúsnæðisins.
KR gæti selt landið í norðvestur hluta reitsins til húsnæðissamvinnufélags sem síðan myndi
sjá um að byggja íbúðarhúsnæði á reitnum, sjá um rekstur og viðhald og síðan afhenda
húsnæðið til KR að samningstímanum liðnum. Eins og í öðrum PPP samningum er
samningstíminn oftast 20–40 ár og myndi KR með þessu eignast landið aftur auk þess að eiga
íbúðarhúsnæðið sem stæði á landinu.
Með því að ganga til BOT samninga gæti félagið því tryggt sér fjármagn til þess að fara
af stað í frekari framkvæmdir á félagssvæði sínu, án þess að fórna landssvæði til framtíðar.
Telur skýrsluhöfundur að þetta sé afar áhugaverð leið til fjármögnunar verkefna á
upphafsstigum uppbyggingarinnar.
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6.6 Aðrar fjármögnunarleiðir eða styrkir
6.6.1 Mannvirkjasjóður KSÍ
Mannvirkjasjóði KSÍ er ætlað að styðja við nýframkvæmdir knattspyrnumannvirkja á Íslandi til
þess að skapa iðkendum, áhorfendum og stjórnendum sem besta aðstöðu. Hámarksstyrkur
við hvert verkefni úr sjóðnum er 30 % af raunkostnaði en þó aldrei hærri en 15 milljónir kr. Í
reglugerð KSÍ um mannvirkjasjóðinn fyrir árin 2016–2019 kemur fram að framlag í sjóðinn sé
140 milljónir kr. fyrir tímabilið og að árleg úthlutun sé fjórðungur þeirrar upphæðar. Ljóst er
að staða KR til að fá úthlutað vænum styrk er góð, þar sem félagið hefur ekki staðið í
framkvæmdum á félagssvæði sínu í lengri tíma og því ekki sóst eftir fjármagni í sjóðinn áður.
Til samanburðar má geta þess að FH fékk 15 milljónir kr. úthlutað úr sjóðnum á árinu 2016
(Knattspyrnusamband Íslands, 2016) vegna byggingar Skessunnar og 10 milljónum kr. árið
áður vegna byggingar Dvergsins.

6.6.2 Æfingagjöld
Iðkendafjöldi í knattspyrnudeild félagsins hefur aukist umtalsvert á síðustu árum, úr 634
iðkendum árið 2012 í 788 iðkendur árið 2016. Æfingagjöld eru innheimt af iðkendum og eru
þau að meðaltali um 63 þús. kr. á ári (Ingólfur Már Ingólfsson, munnleg heimild, 22. október
2016). Þessi fjölgun iðkenda á síðustu fjórum árum hefur því aukið tekjur deildarinnar um
tæplega 10 milljónir kr. Með meira aðlaðandi æfingaaðstöðu og betri þjónustu ef af byggingu
knatthúss yrði, mætti gera ráð fyrir því að iðkendum fjölgaði enn frekar. Auk þess sem
uppbyggingaráform félagsins gera ráð fyrir byggingu íbúða á svæðinu sem ætti þá að fjölga
börnum í hverfinu og um leið iðkendum í félaginu. Þá mætti einnig hækka æfingagjöld vegna
þeirrar bættu aðstöðu sem knatthús myndi hafa í för með sér, en hækkun æfingagjalda um
5.000 kr. myndi gefa knattspyrnudeildinni tæplega 4 milljónir kr. á ári. Í íþróttafélögum er
almennt litið svo á að æfingagjöld eigi að standa undir launakostnaði þjálfara og mælir
skýrsluhöfundur ekki með því að hækkun æfingagjalda verði nýtt til að standa undir kostnaði
eða rekstri knatthúss.

6.6.3 Styrktaraðilar
KR hefur ávallt átt afar sterkt fjárhagslegt bakland og er með styrktarsamninga við nokkur af
stærstu fyrirtækjum landsins. Aðalstyrktaraðilar knattspyrnudeildar félagsins í dag eru
Alvogen, Eimskip og N1. KR gæti reynt að fá styrk til byggingar knatthúss frá einhverjum af
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núverandi styrktaraðilum sínum eða leitað eftir nýjum. Styrkurinn gæti verið gegn því að húsið
bæri nafn fyrirtækisins. Þetta tíðkast nú þegar innan félagsins en aðalvöllur KR heitir í dag
Alvogen-völlurinn eftir stærsta styrktaraðila knattspyrnudeildar félagsins og íþróttahúsið
heitir DHL-Höllin eftir stærsta styrktaraðila körfuknattleiksdeildarinnar. Ómögulegt er að segja
til um það hve hár styrkurinn gæti orðið. Félög á Íslandi hafa farið þessa leið áður og þannig
má nefna þegar Fylkir reisti nýja stúku við aðalvöll félagsins hvatti félagið Árbæinga og
styrktaraðila félagsins að kaupa hlut í nýju stúkunni en þeir sem styrktu verkefnið fengu nöfn
sín skráð á skjöld sem reistur var við stúkuna. Þessi söfnun Fylkismanna skilaði félaginu 9
milljónum króna (Hallgrímur Oddsson, 2012).
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7

Niðurstöður og mat

Við upphaf vinnu við gerð þessarar skýrslu var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram; Er
bygging knatthúss raunhæfur möguleiki fyrir Knattspyrnufélag Reykjavíkur? Í þessum kafla
koma fram niðurstöður þessarar vinnu og verða helstu spurningum skýrsluhöfundar auk
rannsóknarspurningar svarað.
Eins og fram kom í upphafi skýrslunnar er ljóst að KR mun þurfa að fara í uppbyggingu á
nokkrum mannvirkjum á félagssvæðinu á næstu árum þar sem þau eru komin til ára sinna.
Hugmyndir félagsins um uppbyggingu á svæðinu eru að mati skýrsluhöfundar mjög góðar og
ef uppbyggingin heppnast vel myndi það setja KR aftur í forystu á Íslandi hvað varðar aðstöðu
til íþróttaiðkunar, auk þess sem uppbyggingin gæti gjörbreytt rekstrarumhverfi félagsins.
Þetta gjörbreytta rekstrarumhverfi er algjör grundvöllur þess að KR geti farið í að byggja sér
knatthús en félagið hefði ekki fjárhagslegt bolmagn til þess að fara í viðlíka framkvæmd miðað
við núverandi rekstrarumhverfi, án beinnar aðkomu Reykjavíkurborgar.
Skýrsluhöfundur telur að bygging á stóru knatthúsi sé erfitt verkefni fyrir KR þar sem enn
er mikil óvissa um hvað komandi uppbygging muni skila miklum tekjum. Ekki er auðvelt að sjá
hvernig félagið myndi standa undir fjármagnskostnaði af stóru húsi þar sem eftirspurn eftir
tímum mun líklega minnka töluvert á næstu árum með tilkomu tveggja nýrra knatthúsa á
höfuðborgarsvæðinu. Þá má telja ólíklegt að Reykjavíkurborg sé tilbúin til að leggja út í þann
kostnað sem kaup á helming af tímum í tveimur stórum húsum yrði. Skýrsluhöfundur vill samt
ekki útiloka þann möguleika að byggja stórt knatthús þar sem hann telur að rekstur á slíku húsi
sé alls ekkert ómögulegur ef langtímaleigusamningar við aðra aðila nást. KR gæti t.d. horft til
nágranna sinna í vestri og farið í samstarf við Gróttu. Félagið gæti gert langtímaleigusamning
við Seltjarnarnesbæ um leigu á helmingi af tímum í stóru knatthúsi en mikill vilji er hjá
Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbæ að auka samstarf á milli bæjarfélaganna í málefnum
íþróttafélaganna. Stórt knatthús tekur hinsvegar mikið pláss og gæti fallið illa inn í það gróna
íbúðarhverfi sem félagssvæði KR stendur í. Ljóst er að ef að friður ætti að vera um það þyrfti
væntanlega að grafa það vel niður sem myndi auka kostnað við byggingu hússins umtalsvert.
Er það því mat skýrsluhöfundar að KR ætti frekar að einbeita sér að því að koma upp litlu
knatthúsi í sama anda og knatthús FH-inga en húsið myndi falla betur inn á félagssvæðið auk
þess sem félagið á möguleika á að leggja fram hærra eiginfjárframlag til lítils knatthúss og þar
með að lækka fjármagnskostnað.
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7.1 Uppbygging og fjármögnun á litlu knatthúsi
Það kom skýrsluhöfundi að mörgu leyti á óvart hversu lágur rekstrarkostnaður lítilla knatthúsa
á Íslandi er og ætti ekki að vera erfitt að fá leigutekjur á móti til að standa undir
rekstrarkostnaði. Stærsta hindrunin við byggingu lítils knatthúss er eins og áður hefur komið
fram töluverður fjármagnskostnaður en hætta er á að hann verði töluvert mikill ef ekki næst
að leggja til ríflegt eigið fé.
Það er mat skýrsluhöfundar að KR geti með nokkrum leiðum aflað tekna til að mæta
fjármagnskostnaði. Fyrst þyrfti KR að ná samningum við Reykjavíkurborg um hækkun á
þjónustusamningi vegna aukins þjónustustigs við iðkendur. Þá er algjört grundvallaratriði að
ná langtímaleigusamningi við annað félag, skóla eða félagasamtök, en skýrsluhöfundur reiknar
með að KR þyrfti að leigja út á bilinu 10-15 klukkutíma á mánuði í langtímaleigu til þess að geta
mætt rekstrar- og fjármagnskostnaði. Auk langtímaleigunnar þyrfti félagið að fá nýtingu á
knatthúsið í hádeginu og seint á kvöldin með útleigu til vinahópa,vinnufélaga og annarra hópa
sem hittast til þess að spila knattspyrnu. Allar þessar leiðir til tekjuöflunar þurfa að gefa
félaginu 15-20 milljónir á ári til að standa undir rekstrar og fjármagnskostnaði á litlu knatthúsi
miðað við 75% verðtryggt lán.
Farið var yfir nokkrar fjármögnunarleiðir í skýrslunni og telur skýrsluhöfundur að KR geti vel
fjármagnað og rekið hús sitt sjálft. Hann telur að það yrði farsælli leið en ef gengið yrði að
samningum við rekstrarfélag um byggingu og rekstur hússins. Þó að rekstrarfélagi fylgi kostir
eins og minni áhætta og að félagið þurfi ekki að leggja fram eigið fé í upphafi telur
skýrsluhöfundur að sú leið verði á endanum dýrari fyrir félagið. Þar sem skýrsluhöfundur telur
að söfnun eigin fjár verði ekki vandamál er það hans mat að félagið ætti að sjá sjálft um
fjármögnun og rekstur knatthússins.
Skýrsluhöfundur telur að ná megi í eigið fé til verkefnisins á fernan hátt. Í fyrsta lagi á félagið
að geta fengið ríflegt framlag frá Mannvirkjasjóði KSÍ en miðað við framlög síðustu ára má
áætla að KR fái hæsta mögulega styrk til verkefnisins sem er 15 milljónir kr. eða um 6.5% af
áætluðum kostnaði við knatthúsið. Í öðru lagi getur veðsetning landsins sem knatthúsið færi
undir orðið eiginfjárframlag KR til byggingar knatthússins. Ætla má að slík veðsetning gæfi
félaginu eiginfjárframlag á bilinu 20-25%. Í þriðja lagi má leita til styrktaraðila og velunnara
félagsins um styrk vegna framkvæmdanna eða sölu á nafni hússins. Að lokum getur félagið
fengið verulegar fjárhæðir í gegnum uppbyggingu á svæðinu með leigutekjum af verslunar41

eða íbúðarhúsnæði sem samkvæmt áætlunum félagsins munu rísa á reitnum. Hluta af þessu
fé mætti nýta til þess að auka við eigið fé félagsins í húsinu og þar með lækka
fjármagnskostnað.

7.2 Framtíðarsýn
Mörg af þeim knatthúsum á Íslandi sem skýrsluhöfundur kynnti sér eru svokölluð fjölnota
íþróttahús þar sem stundaðar eru fleiri íþróttir en knattspyrna. Fyrr í þessari skýrslu var farið
yfir nýtingarmöguleika slíks húss og ljóst að það væri draumur fyrir félagið að reisa hús sem
gæti nýst fleiri deildum en knattspyrnudeildinni. Ljóst er að ef af því ætti að verða þyrfti húsið
að vera töluvert stærra en ef það ætti einungis að hýsa knattspyrnu. Skýrsluhöfundur telur að
sá kostnaður sem myndi falla til vegna þeirrar stækkunar ætti félagið erfitt með að fá til baka.
Þess vegna er það mat skýrsluhöfundar að það myndi ekki borga sig.
Knatthúsið sem skýrsluhöfundur sér fyrir að KR geti byggt er 40x60 til 50x70 m
stálgrindarhús sem yrði klætt með dúki. Ljóst er að einangrun slíks húss er ekki mikil og því
yrði hitunarkostnaður hærri en í venjulegu húsi en kostnaður við upphitun yrði á bilinu 2 -4
milljónir á ári. Upphitun býður uppá að yngstu iðkendur gætu æft inni yfir háveturinn en
annars er upphitun engin nauðsyn í knatthúsi. Þá mælir skýrsluhöfundur með því að lýsingin í
húsinu yrði LED-lýsing en kostnaður við uppsetningu hennar er töluvert meiri en
hefðbundinnar lýsingar og kann þar að muna 2-4 milljónum króna. LED-lýsingin gefur
hinsvegar töluvert betri lýsingu en hefðbundin lýsing og er miklu ódýrari í rekstri og því ljóst
að útlagður kostnaður við hana myndi skila sér fljótt til baka (Jón Rúnar Halldórsson, formaður
knattspyrnudeildar FH, munnleg heimild, 16. september, 2016).
Til þess að knatthúsið nýtist sem best, telur skýrsluhöfundur að mikilvægt sé að hafa tjöld í
knatthúsinu sem geti skipt því niður í minni einingar. Skipting hússins einfaldar framkvæmd
æfinga ef fleiri en einn flokkur eru að æfa í knatthúsinu samtímis auk þess sem
útleigumöguleikar knatthússins aukast til muna.
Fjölmargir aðilar sérhæfa sig í byggingu á léttum stálgrindarhúsum sem þessum og því er
mikilvægt fyrir KR að skoða vel þá möguleika sem í boði eru erlendis. Til að mynda eru dúkur
og stálgrind í húsum FH-inga flutt inn erlendis frá en viðvarandi styrking krónunnar gerir það
að verkum að kostnaður við þessi hús er sífellt að lækka. Eftir að hafa skoðað fjölmörg knatthús
og framleiðendur þeirra í Evrópu varð skýrsluhöfundur sérstaklega hrifinn af húsum Veldeman
frá Belgíu (Veldeman, e.d.) sem byggði meðal annars knatthús KRC Genk sem fjallað var
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stuttlega um fyrr í skýrslunni. En í því húsi má finna skemmtilegar lausnir eins og
niðurdraganlega veggi sem geta nýst til að auka nýtingu hússins yfir sumartímann.
Skýrsluhöfundur er þar með ekki að ákveða framleiðanda að knatthúsinu heldur aðeins að
benda á að framleiðendur eru margir og því ætti KR við núverandi efnhagsaðstæður að skoða
vel framleiðendur erlendis auk þess að skoða hverskonar hús önnur félög í Evrópu eru að
byggja.

7.3 Niðurstaða
Það er mat skýrsluhöfundar að Knattspyrnufélag Reykjavíkur þurfi að skoða allar forsendur
fyrir byggingu knatthús gaumgæfilega áður en tekin er frekari ákvörðun um byggingu þess.
Ljóst er að miklir fjármunir eru í húfi og óvissuþættir ennþá margir. En ef hugmyndir félagsins
um uppbyggingu á félagssvæðinu ná fram að ganga yrði það lang stærsta framkvæmd sem
íþróttafélag á Íslandi hefur farið í og gæti uppbyggingin skapað KR traustar tekjur til langrar
framtíðar.
Knatthús á félagssvæði KR mun auka við þjónustu við iðkendur félagsins og gera það
samkeppnishæfara í bæði yngri flokka og afreksþjálfun. Aukin þjónusta og betra
æfingaumhverfi mun leiða af sér ánægðari iðkendur og betri leikmenn fyrir félagið.
Skýrsluhöfundur hefur reynt að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu; Er bygging
knatthúss raunhæfur möguleiki fyrir Knattspyrnufélag Reykjavíkur?
Þegar rekstrartölur fyrir knatthús eru skoðaðar kemur í ljós að rekstrarkostnaður þeirra er
minni en skýrsluhöfundur taldi í upphafi skýrslugerðarinnar. Telur skýrsluhöfundur að tækifæri
til tekjuöflunar séu fjölmörg og því ætti knatthús sem rekstrareining að geta staðið undir sér.
Það sem helst þarf að varast er hár fjármagnskostnaður en ef félaginu tekst að halda honum í
lágmarki ætti rekstur knatthúss að ganga vel. Sem hluti af uppbyggingaráformum KR telur
skýrsluhöfundur að félagið muni eiga auðvelt með öflun eigin fjár fyrir byggingu knatthúss og
því verður skýrsluhöfundur að svara því til að það sé vel raunhæft að KR byggi knatthús á
félagssvæði sínu.
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Lokaorð
Skýrsluhöfundur hefur lengi hrærst í heimi knattspyrnunnar en þótt að áhuginn hafi oftast verið

á knattspyrnunni sjálfri hefur það verið að breytast á síðustu árum. Áhugi skýrsluhöfundar á
byggingu og rekstri íþróttamannvirkja kviknaði sumarið 2016 og vinnan við gerð þessarar skýrslu
hefur bæði aukið þann áhuga og kveikt áhuga á rekstrarumhverfi knattspyrnufélaga á Íslandi.
Segja má að Knattspyrnufélag Reykjavíkur standi á tímamótum því ef af uppbyggingaráformum
félagsins verður mun það gjörbreyta stöðu félagsins. Vinnan við gerð þessarar skýrslu sýndi að
félagið þarf að taka mjög ígrundaðar ákvarðanir þegar kemur að byggingu knatthúss en ljóst er að
um gífurlegar fjárhæðir er að ræða og því mikilvægt að greina alllar fjárfestingaráætlanir og
rekstrarforsendur vel áður en ráðist verður í byggingu knatthúss á félagssvæði KR. Verkefnið sem
forsvarsmenn félagsins standa frammi fyrir er stórt en ef vel tekst til mun það hafa jákvæð áhrif á
margar kynslóðir KR-inga.
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