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Yfirlýsing höfundar 

 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu.  

 

______________________________ 
Þórður Már Sigfússon 
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Ágrip  

Staðarvalsgreining er mikilvægt fyrsta skref í skipulagsferlinu þegar velja á 

rýmisfrekum mannvirkjum stað innan þéttbýlis. Það á sérstaklega við um 

íþróttamannvirki en knattspyrnuleikvangar og stórar íþróttahallir þurfa rúmgóð svæði 

undir starfsemi sína. Slík svæði er oft eingöngu að finna á borgarjaðri þéttbýlissvæða 

en á höfuðborgarsvæðinu, einkum í Reykjavík, eru nokkur góð uppbyggingarsvæði 

innan borgarinnar. 

Eftirfarandi rannsókn er greining á hentugum svæðum fyrir nýjan þjóðarleikvang 

innanhússíþrótta á höfuðborgarsvæðinu. Stuðst er við hugmyndafræðina um staðarval 

og er gerð staðarvalsgreining til að meta ákjósanlegustu staðsetningarkostina. Gerð er 

grein fyrir því hvernig ýmsir þættir í borgarumhverfinu hafa áhrif á staðarval 

íþróttahalla og hvernig vægi þeirra er metið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ákjósanlegustu staðarvalskostirnir fyrir nýjan 

þjóðarleikvang innanhúsíþrótta eru að finna í Reykjavík, raunar einungis í tveimur 

hverfum borgarinnar, þ.e. í Laugardal og Háaleiti. Einn staðarvalskostur utan 

Reykjavíkur, telst nægjanlega fýsilegur, en hann er að finna í Garðabæ, á jaðri 

þéttbýlisins.  

 

Lykilorð: Skipulag, staðarval, staðarvalsgreining, þjóðarleikvangur, miðborg, jaðar. 
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Abstract 

Site analysis is an important first step in the planning process when a decision has 

been made to build a large facility in an urban area. Sports structures, such as football 

stadiums and large indoor arenas, often need large swathes of land. Such areas can 

often only be aquired on the city outskirts but in Greater Reykjavik, the capital region, 

suitable locations can be found within the city. 

The object of this study is to use the concept of site location analysis to identify and 

select the most feasible potential site location in the capital region for a new indoor 

national arena. Influencing factors that affect the site selection process are identified 

and their significance and weight are measured. 

The primary results of the study indicate that the most feasible site locations for a new 

arena are restricted to Reykjavík and two of its districts; Laugardalur and Háaleiti. 

Only one suitable site is located outside of Reykjavík and that is in Garðabær, on the 

periphery of the capital region. 

 

Keywords: Urban planning, site selection, site analysis, national arena, downtown, 

periphery. 
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1. Inngangur 

1.1 Tildrög 

Í þessari ritgerð eru staðarvalskostir, sem gætu komið til greina fyrir þjóðarleikvang 

innanhússíþrótta á höfuðborgarsvæðinu, metnir og vinsaðir úr með staðarvals-

greiningu. Fjallað verður um sögu íþróttamannvirkja auk þess sem staðsetningar-

kenningum, skipulagshvötum og líkönum um vöxt og innri gerð borga verða gerð skil. 

Þá verður staðsetningar- og dreifingarmynstur íþróttamannvirkja á stórum 

þéttbýlissvæðum sem og í borgum af sambærilegri stærð og höfuðborgarsvæðið 

greint. 

Gerð verður grein fyrir hvað felst í hugtakinu staðarvalsgreining (e. site suitability 

analysis) og hvernig þættir í umhverfinu hafa áhrif á ákvörðunartöku um val á 

hentugum svæðum undir fjölnota íþróttahöll. 

Aðdragandinn að þessu verkefni er umræða sem hefur átt sér stað undanfarin ár um 

bága keppnisaðstöðu Laugardalshallarinnar á alþjóðavísu. Sú staðreynd að landsliðin 

hand- og körfuknattleik þurfa undanþágu til að spila heimaleiki sína í Laugardals-

höllinni vegna þess að mannvirkið uppfyllir ekki alþjóðlega staðla sýnir fram á 

alvarlega stöðu mála í þessum málaflokki. Við eftirgrennslan kom í ljós að ekkert 

hefur verið ákveðið um mótun framtíðarstefnu í þessum málum, hvorki um 

fyrirhugaða staðsetningu né hugsanlega stærð mannvirkisins. Af þeim sökum gæti 

verkefni af þessu tagi reynst faglegt innlegg í umræðu með tilliti til hugsanlegra 

framtíðarstaðsetningarkosta fjölnota íþróttahallar á höfuðborgarsvæðinu. 

Á þessu ári eru liðin 30 ár frá því að ríkisstjórn Íslands skrifaði undir viljayfirlýsingu 

um byggingu stórrar fjölnota íþróttahallar í Reykjavík, þ.e. þjóðarleikvang innanhúss-

íþrótta hérlendis. Aðdragandinn var umsókn Íslands um að heimsmeistarakeppnin í 

handknattleik yrði haldin hér á landi en Laugardalshöllin þótti of lítil fyrir viðburð af 

þeirri stærðargráðu sem úrslitaleikur í heimsmeistarakeppni er.  

Hins vegar varð ekkert úr byggingu íþróttahallarinnar og er Laugardalshöllin sem var 

vígð árið 1965 ennþá helsti vettvangur innanhússíþrótta hérlendis. Hún er ein elsta 

keppnishöll í Evrópu ef miðað er við byggingar sem eru notaðar að staðaldri undir 

keppnisleiki í alþjóða hand-, körfu- og ísknattleik. 
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Um miðjan níunda áratug síðustu aldar, þegar fyrst var byrjað að huga að nýrri 

fjölnota íþróttahöll á Íslandi, gerði deiliskipulag í Laugardalnum ráð fyrir staðsetningu 

hennar austan við Laugardalshöllina. Hins vegar reis frjálsíþróttahöll þar um miðjan 

síðasta áratug og með tilliti til þéttingarstefnu Reykjavíkurborgar er ljóst að 

ákjósanlegum framtíðarstaðsetningarkostum fjölnota íþróttahallar fer fækkandi innan 

borgarmarkanna. Með það til hliðsjónar er mikilvægt að huga sem fyrst að 

framtíðarstaðsetningu þess konar hallar sem yrði skilgreind sem þjóðarleikvangur 

innanhússíþrótta.. 

Í mörgum tilvikum eru helstu íþrótta- og keppnishallir þjóða staðsettar á 

meginíþróttasvæðum höfuðborga í nánd við önnur helstu íþróttamannvirki, líkt og í 

Laugardalnum hérlendis. Hins vegar þekkist það erlendis að íþróttamannvirki á borð 

við fjölnota íþróttahallir eru staðsettar fjarri helstu íþróttasvæðum, t.a.m. á jaðri 

þéttbýlissvæða. Líkja má þessum mannvirkjum við einingar sem dreifast um 

borgarmynstrið en fjarlægðin milli þeirra getur oft á tíðum verið töluverð. 

Til að sýna fram á stöðu þessara mála hérlendis verður endingartími og stærð 

íþróttahalla skoðaður til að sýna fram á nauðsyn nýrrar fjölnota íþróttahallar á Íslandi. 

Samanburður verður gerður á fjölnota íþróttahöllum á meðalstórum þéttbýlissvæðum 

á Norðurlöndum, þar sem íbúar eru 500 þúsund eða færri. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að finna þjóðarleikvangi innanhússíþrótta 

framtíðarstað á höfuðborgarsvæðinu. Hugtakið staðarvalsgreining er skilgreint til að 

veita innsýn í hvað felst í því. Gerð er grein fyrir hvernig ýmsir þættir í 

borgarumhverfinu hafa áhrif á staðarval íþróttahalla og hvernig vægi þeirra er metið. 

Farið var í vettvangsskoðanir þar sem aðstæður voru skoðaðar út frá ýmsum 

áhrifaþáttum í byggðu og óbyggðu umhverfinu. Skoðað er með hvaða hætti er hægt að 

nýta hugmyndafræðina um staðarval til að meta ákjósanlegustu framtíðarstaðsetningu 

þjóðarleikvangs innanhússíþrótta og hvernig megi nýta hana til uppbyggingar 

tiltekinna svæða. Farið er yfir niðurstöður greininganna í ritgerðinni og gerð grein 

fyrir hentugustu staðarvalskostunum. Að lokum er sýnd gróf skipulagstillaga þeirra 

svæða sem þóttu fýsilegust eftir staðarvalsgreininguna til að sýna fram á áhrif 

mannvirkisins á nærsvæðin. 
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Tvær rannsóknarspurningar voru mótaðar í samræmi við meginmarkmið þessa 

verkefnis til að greina og sýna fram á hentugustu staðsetningu nýs þjóðarleikvangs 

fyrir innanhúsíþróttir. 

Hvaða skipulagslegu þættir ráða staðsetningu fjölnota íþróttahalla? 

Hvar er hentugast að finna slíku mannvirki stað á höfuðborgarsvæðinu? 

Með þessum rannsóknarspurningum er ætlunin að varpa ljósi á mögulega 

framtíðarstaðsetningu fjölnota íþróttahallar á höfuðborgarsvæðinu. Gildi verkefnisins 

felst í því að greina staðsetningarkosti út frá þekktum staðsetningarþáttum sem nýttir 

eru til ákvörðunartöku um hentugustu staðsetningu mannvirkisins. Hagnýtt gildi þessa 

verkefnis felst aðallega í því að stjórnvöld og samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-

svæðinu geti út frá niðurstöðunum tekið ákvarðanir um stefnu og framtíðarmótun í 

þessum málum byggt á faglegum grunni. 

1.4 Efnistök 

Verkefnið er byggt upp af 6 köflum þar sem annar kafli gerir gögnum og aðferðum 

skil. Í þriðja kafla er viðfangsefni verkefnisins skoðað út frá sögulegu samhengi með 

fræðilegum heimildum. Skipulag íþróttasvæða, reglugerðir, dreifingarmynstur 

íþróttamannvirkja, staðsetningarkenningar, fjarlægðarlíkön og endingartími og 

úrelding íþróttahalla auk samanburðarniðurstöður við norræn þéttbýlissvæði eru 

viðfangsefni fjórða kafla. Í fimmta kafla er úrvinnsla viðfangsefnisins sett fram þar 

sem staðarvalsgreining er framkvæmd. Byrjað er á því að skoða og greina 

staðsetningarkosti sem er forsenda mats og flokkunar (e. ranking) þeirra eftir 

stigasöfnun. Því næst er unnið frekar með sex stigahæstu staðsetningarkostina í 6. 

kafla, þar sem þeir eru teiknaðir upp með tilliti til hugsanlegrar fjölnota íþróttahallar. 

Niðurstöður verkefnisins eru að lokum teknar saman. 
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2. Gögn og aðferðir 

2.1 Vinnuferill 

Þegar markmið verkefnisins var orðið fullmótað var hafist handa við að að safna 

gögnum undir leiðsögn skipulagsfræðinganna, dr. Sigríðar Kristjánsdóttur og Sverris 

Örvars Sverrissonar. Ákveðið var að afmörkun rannsóknarsvæðisins yrði allt 

höfuðborgarsvæðið að undanskildu Kjalarnesi. Rannsóknarvæðið var skoðað á 

loftmyndum, þar sem leitað var eftir hentugum óbyggðum svæðum eða þegar 

uppbyggðum svæðum sem ákjósanlegt væri að nýta með þjóðarleikvang 

innanhússíþrótta í huga. 

Höfundur skoðaði mikið af ljósmyndum, loftmyndum, líkönum og teikningum af 

þegar byggðum íþróttahöllum og staðsetningum þeirra innan annarra þéttbýlissvæða 

sem reyndist mikilvægur þáttur í vinnuferlinu. Meðfram þeirri vinnu var tilgangurinn 

að finna hentuga fjölnota íþróttahöll sem hægt væri að styðjast við í 

staðarvalsgreiningunni. Að því loknu voru nokkrar vettvangsferðir farnar á svæði sem 

þóttu fýsileg á loftmyndum en tilgangur ferðanna var að skoða legu og lögun þeirra en 

mikilvægt er að landhalli sé lítill á svæðunum og mýrlendi lítið eða ekkert. Auk þess 

var nærliggjandi byggð skoðuð og möguleg neikvæð áhrif fjölnota íþróttahallar metin 

gagnvart henni. Með því að greina loftmyndir var hægt að mæla og meta stærð 

svæðanna með tilliti til uppbyggingu fjölnota íþróttahallar. Því næst var 

byggingarmassi staðlaðar íþróttahallar lagður yfir loftmyndirnar og mátaður við 

svæðin. 

Íþróttahöllin, sem er til viðmiðunar í verkefninu, var teiknuð gróflega upp í þrívíddar 

teikniforritinu Sketchup eftir teikningum sem höfundur hafði aðgang að á vefnum. 

Með því að leggja bygginguna yfir loftmyndir var hægt að skoða umfang hennar með 

tilliti til umhverfis og nálægðar byggðar. 

Þá voru lóðarmörk á svæðunum merkt inn á loftmyndir og landnotkunarkort en hægt 

var að komast yfir hluta þeirra á vefsjá landeigna á heimasíðu Þjóðskrár Íslands. Þar 

var einnig að finna gömul hnitsett blöð og afstöðumyndir af lóðarmörkum svo hægt 

væri að teikna upp lóðarmörk sem voru ekki sýnileg í vefsjánni. Ekki reyndist unnt að 

fá lóðarmörk fyrir öll svæðin og var afmörkun þeirra því metin af höfundi. 
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Í greiningarhlutanum var staðarvalskostunum gefin stig eftir staðlaðri einkunnargjöf 

og í þeirri vinnu var stuðst við samþykkt viðmið (e. criteria). Í forgreiningarferlinu 

voru óhentugir staðarvalskostir metnir og vinsaðir úr án einkunnagjafar og eftir stóðu 

14 svæði á höfuðborgarsvæðinu sem áhugavert þótti að skoða betur. Í kjölfarið voru 

þessi svæði metin út frá einkunnagjöfinni og var ákveðið að sex stigahæstu 

staðarvalskostirnir yrðu teiknaðir gróflega upp í þrívíðu módeli, til að fá skýra mynd 

af stærð byggingarmassans og áhrif hans á nærliggjandi umhverfi. 

Þar var staðsetning og afstaða til samgangna og aðliggjandi byggðar metin og borin 

saman. Grunnflötur þessarar stöðluðu fjölnota íþróttahallar er 9.720 fermetrar og með 

bílastæðum og öðrum þáttum er ljóst að uppbyggingarsvæðið þarf að vera um 2 

hektarar að stærð. Þar sem samgönguinnviðir og aðstaða á borð við bílastæði eru til 

staðar í nánd við möguleg uppbyggingarsvæði er ljóst að stærð svæðis fyrir mögulega 

íþróttahöll getur verið nokkuð minna en 2 hektarar. 

Í stigagjöf hvers staðsetningarvalkosts voru greiningarviðmið en þau lúta að 

tæknilegum þáttum, almennum þáttum, samgöngum, aðgengi, skipulagi og innviðum. 

Hvert þessara viðmiða innihélt undirviðmið sem voru gefin stig eftir því sem við átti, 

á hverju svæði fyrir sig. Betur má glöggva sig á vinnuferlinum á mynd 1. 

 

Mynd 1. Vinnuferill. 
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2.1 Aðferðafræði 

Notast var við loftmyndir, kort, skipulagssjár, þrívíddarteikniforrit (SketchUp), 

teikniforrit (Photoshop, Illustrator), gagnagrunnsforrit (Visualizer), Landupplýsinga-

kerfi (QGIS). Grunnkort af höfuðborgarsvæðinu og loftmyndir koma úr land-

upplýsingakerfi hjá framkvæmda- og eignasviði viðkomandi sveitarfélaga. Grunn-

þrívíddarvinnan fyrir afstöðumyndefni fór fram í Sketchup en á síðara vinnslustigi 

voru gögnin flutt yfir í Adobe forritin þar sem unnið var frekar með þau. Öll mynd-

vinnsla og uppsetning verkefnisins er gerð af höfundi. Þær myndir sem höfundur 

notaði til myndvinnslu voru unnar ofan á loftmyndir frá Borgarvefsjá Reykjavíkur-

borgar og Já.is. 
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3. Sögulegt yfirlit íþróttamannvirkja 

3.1 Evrópa og Bandaríkin 

Það er mikilvægt að horfa til sögunnar til að skoða þróun á staðsetningu og dreifingu 

stórra íþróttmannvirkja innan þéttbýlissvæða. Líkt og á við um mörg önnur 

landnotkunarsvæði innan borga, hefur vægi einstakra íþróttasvæða og stakra 

íþróttamannvirkja breyst mikið í aldanna rás og mun þessi kafli fjalla um þau í 

sögulegu samhengi. 

Stór íþróttamannvirki hafa verið miðpunktur borgarlífsins í árþúsundir. Frá því þau 

litu dagsins ljós í Grikklandi hinu forna og á tímum Rómverja, til hnignunar þeirra á 

miðöldum og fram til endurvakningar þeirra á 19. öld (Rizzo, 2008).  

Forn-Grikkir reistu fyrstu leikvangana á áttundu öld fyrir Krist og nýttu þeir sér 

landslagið til að spara byggingarefni með því að byggja áhorfendastæðin utan í 

brekkum og hólum. Það er ekki ólíkt því sem tíðkast hérlendis þar sem grasbrekkur 

eru nýttar sem áhorfendastæði fyrir íþróttaleikvanga úti á landi. Leikvangarnir voru 

ekki alveg hringlaga og voru oftast langir og mjóir. Þeir voru í laginu eins og 

hestaskeifa og opnir í annan endann og voru að mestu leyti notaðir undir kappreiðar 

og trúarsamkomur (Zetlin, 1999). 

Frægasti leikvangur Forn-Grikkja, Ólympíuleikvangurinn Panathinaikó Stádio, var 

reistur í gili nærri Aþenu á sjöttu öld fyrir Krist. Sjálfur íþróttavöllurinn var staðsettur 

á gilbotninum en áhorfendastæðin voru kalksteinsblokkir sem voru lagðar utan í og 

meðfram hæðunum umhverfis botninn. Til forna rúmuðust um 50.000 áhorfendur á 

leikvanginum (Subramanian, 2012). 

Rómaveldið tók síðan við keflinu af Forn-Grikkjum og báru af á sviði leikvanga 

bygginga á fyrstu fjóru öldunum eftir Krist. Þeir fullkomnuðu byggingarformið með 

því að reisa steinlagða leikvanga sem aðskildar einingar frá mishæðum í landslaginu 

og á lögun nútímaleikvangsins uppruna sinn í þessum mannvirkjum. Til að byrja með 

voru leikvangarnir opnir í annan endann líkt og hjá Forn-Grikkjum en síðan þróuðust 

þeir í hringlaga form. Þekktasti leikvangur þess tíma og í raun allra tíma er 

Hringleikahúsið í Róm (Colosseum) (sjá mynd 2), sem var reist á árunum 70 – 80 eftir 

Krist en fleiri minni álíka mannvirki voru reist víðsvegar í öðrum borgum veldisins. 

Það er talið að um 50.000 til 80.000 áhorfendur hafi rúmast fyrir í Hringleikahúsinu á 
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sínum tíma en við hrun Rómaveldis, hrundi líka uppbygging leikvanga. Við tók 1000 

ára tímabil hnignunar í uppbyggingu leikvanga á miðöldum og á nýöldinni, þar sem 

horfið var frá steingerðum glæsimannvirkjum yfir í byggingu lítilla áhorfendastæða úr 

viði á opnum svæðum eða í kastalagörðum (Zetlin, 1999). 

 
Mynd 2. Colosseum í Róm (Getty Images, 2018). 

Það var ekki fyrr en í byrjun 19. aldar að uppbygging íþróttamannvirkja óx á nýjan 

leik og var hún þá í höndum Englendinga þegar krikketvöllurinn Lord’s í London var 

tekinn í notkun árið 1814. Sá leikvangur er notaður enn og er elsti virki leikvangurinn 

í heiminum. Í Bandaríkjunum hófst þessi uppbygging með skipulögðum hætti á 

sjöunda áratug 19. aldar með tilkomu íþróttafélaga. Þar risu hafnaboltaleikvangar með 

stæði fyrir allt að 10.000 áhorfendur og þá var fyrsti leikvangurinn fyrir bandarískan 

ruðning tekinn í notkun í Fíladelfíu árið 1895 (Newcombe, 2015). 

Í fyrstu voru þessi mannvirki ekki á forræði borganna heldur í höndum ríkra eigenda 

íþróttafélaganna. Slíkt eigendamynstur hélst að mestu fram til síðari 

heimsstyrjaldarinnar. Íþróttamannvirkin sem voru byggð á þessum tíma voru 

þéttbýlisvæn (e. urban friendly) og voru þau staðsett á svæðum þar sem þéttleiki var 

mikill með blandaðri landnotkun, nálægt góðum samgönguæðum. Þessi mannvirki 

þröngvuðu sér oft nánast út á miðjar gangstéttir enda reyndu eigendurnir ætíð að 

hámarka lóðanýtinguna. Almenningssamgöngur voru á þessum tíma einn 

mikilvægasti þátturinn sem huga þurfti að þegar kom að því að velja staði undir nýja 

íþróttaleikvanga eða íþróttahallir. Það var engin tilviljun að margir eigendur 

íþróttafélaganna áttu járnbrautarlínur í nánd við íþróttamannvirkin og ráku sumir 

þeirra íþróttafélögin með tapi. Það kom hins vegar ekki að sök vegna þess að aukin 

notkun járnbrautarlesta og sporvagna á leikdögum bætti upp tapið og gott betur 
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(Bunnage, 2011). Í Evrópu var uppbyggingin á þessum tíma mest í Englandi og reis 

fyrsti alhliða knattspyrnuleikvangurinn þar árið 1892 þegar Everton F.C. tók 

Goodison Park í Liverpool í notkun (Newcombe, 2015). 

Í byrjun 20. aldarinnar hóf steinsteypan innreið sína í byggingu íþróttamannvirkja og 

ber helst að nefna Harvard leikvanginn í Boston sem afrakstur þeirrar þróunar en hann 

er í dag elsti, uppistandandi leikvangurinn fyrir háskólaíþróttir í Bandaríkjunum. Form 

hans og lögun líkist mjög áðurnefndum Ólympíuleikvangi Forn-Grikkja í Aþenu, 

Panathinaikó Stádio (Newcombe, 2015). 

Yfirbyggðar íþróttahallir þekktust ekki á tímum Forn-Grikkja og Rómaveldisins en 

telja má að fimleikasalir (e. gymnasium), baðhús og samkomusalir þessara þjóða séu 

fyrstu vísar að þess konar byggingum. Hins vegar tóku íþróttahallir að rísa í byrjun 

20. aldarinnar en meðal þeirra má nefna Matthews Arena í Boston sem var tekin í 

notkun árið 1910. Ísknattleikur var þar með athvarf og er höllin í notkun enn í dag. 

Old Trafford, einn þekktasti knattspyrnuleikvangur nútímans, reis sama ár í Man-

chester en um það leyti var uppbygging flestra tegunda íþróttamannvirkja komin á 

fullt skrið (Newcombe, 2015). 

Lögun, gerð og samsetning íþróttaleikvanga og íþróttahalla þróaðist hratt á fyrstu 50 

árum 20. aldarinnar þar sem timbur vék fyrir steinsteypu og steinsteypa vék fyrir stáli. 

Eftir því sem leikvangarnir stækkuðu á 6. og 7. áratugnum varð fjölnýtni mikilvægur 

þáttur í rekstri þeirra. Leikvangarnir sem risu á þessu tímabili voru gríðarlega stór 

mannvirki líkt og O.Co Coliseum leikvangurinn í Oakland í Bandaríkjunum, sem var 

nýttur undir hafnabolta og bandarískan ruðning. Fjölnýting íþróttamannvirkja hélt 

áfram að vera mikilvægur þáttur í rekstri þeirra fram eftir 20. öldinni en undir lok 

hennar snerist þróunin við, þar sem leitast var við að byggja íþróttaleikvanga og 

íþróttahallir eingöngu fyrir eina til tvær íþróttagreinar (Newcombe, 2015). 

3.2 Ísland 

Hérlendis fór að bera á íþróttamannvirkjum í landslaginu á síðari hluta 19. aldar þegar 

forkólfar íþróttafélaga sáu að þörfin fyrir sérstök íþróttasvæði var orðin mikil. 

Fyrsti manngerði íþróttavöllurinn á Íslandi leit dagsins ljós árið 1873 þegar 

glímufélag Reykjavíkur fékk úthlutað landskika til að koma sér upp þar grasvelli sem 

var um 19x28 metrar á Skildinganesmelunum í Reykjavík. Það var nægt landrými á 
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Melunum og í kjölfarið fóru aðrir íþróttaiðkenndur að líta hýru auga til svæðisins 

(Klemens Jónsson, 1929). 

Glímuvöllurinn á Melunum var staðsettur þar sem stytta Einars Jónssonar, Útlaginn, 

stendur nú á horni Suðurgötu og Hringbrautar en lengi mátti sjá ummerki hans eftir að 

notkun hans var hætt (Jón M. Ívarsson, 2005). 

3.2.1 Melavöllurinn 

Á Melunum var mikið landrými og því hentugt að æfa þar ýmsar útiíþróttir (sjá mynd 

3), þótt þar væri grýtt og dálítið ójafnt undirlendi. Fyrst um sinn fór íþróttastarfið að 

mestu leyti fram á norðurhluta svæðisins, suður af kirkjugarðinum, en um aldamótin 

1900 voru íþróttir stundaðar á öllum Melunum. Þeir þóttu einnig ákjósanlegir þegar 

leitað var að svæði undir knattspyrnuæfingar í Reykjavík (Jón M. Ívarsson, 2005). 

 
Mynd 3. Melavöllurinn árið 1920, áður en honum var snúið (Stefán Pálsson, 2009). 

Knattspyrnuvöllurinn var í fyrstu staðsettur þar sem vegurinn lá suður á 

Grímsstaðaholt (Hrafn Sveinbjarnarson, 2013) en í kringum þarsíðustu aldamót fengu 

íþróttafélög bæjarins svæði suðvestur af Hólavallagarði nálægt þeim stað sem 

Þjóðarbókhlaðan stendur nú, sunnan Hringbrautar (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

Sá íþróttavöllur var tekinn í notkun árið 1911 en með tilkomu Hringbrautar og legu 

hennar um Melana var ákveðið að byggja upp nýjan völl meðfram Suðurgötu árið 

1926. Sá völlur var alltaf kallaður hinn eiginlegi Melavöllur og var notaður til 

knattspyrnuiðkunar fram til ársins 1984 þegar hann var lagður niður (Jón M. Ívarsson, 

2005). 
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3.2.2 Nýtt íþróttasvæði undir Öskjuhlíð eða við Tjörnina? 

Í grófum dráttum lýsir Sigurður (1994) því hvernig Melarnir voru þungamiðja 

íþróttalífs á Íslandi í upphafi 20. aldarinnar en ýmsar hugmyndir höfðu verið settar 

fram um uppbyggingu annarra íþróttasvæða í Reykjavík. Árið 1870 vann Sigurður 

Guðmundsson, málari, skipulagsuppdrátt að íþróttasvæði í Laugardalnum (sjá viðauka 

I, mynd I). Hann teiknaði m.a. upp leikvang og garða sem voru opnir og yfirbyggðir 

en auk þess vildi hann nýta heita vatnið til að byggja upp sundlaugaraðstöðu á 

svæðinu. Rétt rúmum 80 árum síðar rættist þessi framtíðarsýn Sigurðar. 

Í skipulagsuppdrætti frá árinu 1925 er gert ráð fyrir nýju aðalíþróttasvæði Reykjavíkur 

norðaustan við Landspítalann eða sunnan við Bergþórugötuna (sjá viðauka I, mynd 

II), þar sem læknamiðstöðin Domus Medica er til húsa í dag (sjá viðauka I, mynd III). 

Á uppdrættinum sést að íþróttasvæðið er gegnt, þá fyrirhugaðri aðaljárnbrautarstöð, í 

Norðurmýrinni (Stefán Pálsson, 2009). Fyrirhuguð staðsetning íþróttasvæðisins í nánd 

við fyrirhugaða aðaljárnbrautarstöð var í samræmi við þá þróun sem átt hafði sér stað 

á þessum tíma í Bandaríkjunum. Þar þótti mikilvægt að staðsetja íþróttamannvirki 

nálægt samgöngumannvirkjum á borð við lestarstöðvar og járnbrautarlínur. 

Árið 1934 kom Jón Þorláksson, þáverandi borgarstjóri Reykjavíkur, með hugmynd 

um skipulagningu nýs alhliða íþróttasvæðis sunnan skemmtigarðsins við Tjörnina, 

norðan Njarðargötu og austan við fyrirhugaða háskólalóð (Morgunblaðið, 1934). 

Þá var svæðið undir Öskjuhlíðinni staður sem stjórnmálamenn og forkólfar íþrótta-

hreyfingarinnar höfðu mikinn áhuga á að byggja upp sem íþróttasvæði. Þrátt fyrir 

enduruppbyggingu Melavallarins fjórum árum áður, árið 1930 (Framsóknarfélag 

Reykjavíkur, 1930). 

Sigurður (1994) lýsir því hvernig farið var fram á að svæðið undir Öskjuhlíð yrði 

tekið eignarnámi árið 1934 samkvæmt heimildarlögum frá Alþingi. Gerður var 

skipulagsuppdráttur af svæðinu (sjá viðauka I, mynd IV) og voru lagðar fram tillögur 

þess efnis að uppbyggingin yrði fjármögnuð af bæjarsjóði. Niðurstaðan var sú að á 

svæðinu átti að rísa stór, graslagður íþróttaleikvangur sem stæðist allar kröfur sem 

gerðar voru til íþróttavalla á þeim tíma. Auk íþróttaleikvangsins áttu önnur íþrótta-

mannvirki að rísa á svæðinu, m.a. þar sem bygging Háskólans í Reykjavík er staðsett 

(sjá viðauka I, mynd V). 
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Ekki var gert ráð fyrir stóru íþróttahúsi á svæðinu þótt engar byggingar af því tagi 

væru í Reykjavík á þessum tíma, þrátt fyrir óhagstætt veðurfar. Þess konar mannvirki 

voru þó farin að líta dagsins ljós á Norðurlöndum. Samt sem áður átti íþróttasvæðið 

undir Öskjuhlíð að vera stórglæsilegt þar sem aðalleikvangurinn var teiknaður upp í 

suðvesturhorni þess (Morgunblaðið, 1936). 

Benedikt G. Waage, þáverandi forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ), 

sagði að eitt brýnasta mál landsins væri að fá glæsilegt íþróttasvæði sem yrði þjóðinni 

til sóma. Það yrði ekki einkaeign Reykvíkinga heldur gætu allir íslenskir íþróttamenn 

stundað iðju sína þar. Hann vísaði þar til svæðisins undir Öskjuhlíðinni sem væri 

dýrmætt land sem í framtíðinni myndi liggja í hjarta höfuðstaðarins (Morgunblaðið, 

1936). Svo virðist sem að framkvæmdir á svæðinu hafi hafist árið 1937 og er ljóst að 

forvígismenn íþróttahreyfingarinnar höfðu mikla trú á verkefninu fram til þess síðasta 

(Morgunblaðið, 1938). Draumsýnin varð hins vegar að engu árið 1941 þegar breska 

hernámsliðið ákvað að flugvöllur skyldi rísa á svæðinu (Vísir, 1941.)  

3.2.3 Laugardalssvæðið 

Íþróttahreyfingin lét þetta bakslag hins vegar ekki á sig fá og hóf að skoða önnur 

svæði sem til greina gátu komið sem framtíðaríþróttasvæði Reykjavíkur. Það var 

síðan árið 1943 að Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) fór að horfa til Laugardalsins. 

Það sama ár beitti ÍBR sér fyrir því að allur Laugardalurinn yrði tekinn undir útivistar- 

og íþróttasvæði fyrir Reykjavík. Í febrúar það ár var t.a.m. flutt tillaga um að kosin 

yrði 5 manna nefnd sem skyldi vinna að því í samráði við íþróttaráðanaut bæjarins að 

láta skipuleggja rúmgott skemmti- og hvíldarsvæði fyrir bæjarbúa í Laugardalnum 

(Þjóðviljinn, 1943). 

Nefndin skilaði af sér áliti um afmörkun 95 hektara svæðis og taldi brýnt að landið 

innan þeirra marka yrði sem fyrst skilgreint sem íþrótta- og skemmtisvæði 

Reykjavíkur. Undirlendið væri slétt og þar væri mjög skjólríkt auk þess sem þar væri 

fyrir hendi jarðhiti (Þjóðviljinn, 1943). Þá var lögð áhersla á staðsetningu svæðisins 

sem var þá í úthverfi borgarinnar en íbúum Reykjavíkur fjölgaði hlutfallslega hratt á 

þessu tímabili, eða um rúm 40% á fimmtán ára tímabili, frá 1940 – 1955; úr 38 

þúsund í 64 þúsund íbúa. Þessi fjölgun upp á 28 þúsund íbúa gerði það að verkum að 

borgin teygðist hratt til austurs og gerðu aðalskipulagshugmyndir þess tíma ráð fyrir 

mikilli uppbyggingu á svæðinu. 
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Meðal hugmynda nefndarinnar var að nútímalegur íþróttaleikvangur yrði byggður í 

Laugardalnum sem gæti hýst flestar íþróttagreinar á alþjóðamælikvarða og nefnir 

Sigurður (1994) að mælt hafi verið með að grafið yrði fyrir nútímalegum 

útisundlaugum og að átta knattspyrnuæfingavellir yrðu lagðir á svæðinu, þar af sex 

grasvellir. Að á svæðinu yrði lítill knattspyrnuleikvangur, þar sem einnig væri hægt að 

stunda frjálsar íþróttir auk tennis- og handboltahallar auk fjögurra annarra tennisvalla. 

Íþróttamannvirkin sem litu dagsins ljós voru hins vegar ekki af þeirri stærðargráðu 

sem fyrstu hugmyndir höfðu gert ráð fyrir en undirbúningsvinnan hófst árið 1943. Í 

því fólst að koma knattspyrnu- og frjálsíþróttavelli, sundlaug og íþróttahúsi fyrir í 

skipulagi (Sigmundur Ó. Steinarsson, 2011). 

Árið 1945 var Gísli Halldórsson, arkitekt, ráðinn til að gera uppdrátt að 

framtíðaríþróttaleikvangi í Laugardal og skilaði hann teikningum (sjá viðauka I, mynd 

VI) að honum ári síðar (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). Laugardalsvöllurinn var 

síðan formlega tekinn í notkun 8. júlí 1957 þegar Ísland og Noregur mættust í 

landsleik í knattspyrnu. Sigmundur (2011) lýsir því að við vígsluna hafi verið 

stúkusæti fyrir 2.000 manns og áhorfendastæði sem rúmuðu 10.000 manns. 

Hugmyndir gerðu ráð fyrir að fullgerður myndi völlurinn rúma 30 þúsund áhorfendur, 

þar af rúmlega 4.000 í sætum. Síðan 1957 hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

umgjörð Laugardalsvallarins er allt önnur en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir (sjá 

mynd 4). 

Frekari uppbygging Laugardalsvallarins hefur átt sér stað síðastliðin 50 ár en á 

árunum 1965 – 1970 var ráðist í að stækka og byggja yfir vesturstúkuna. Árið 1997, 

var ný stúka reist á austurhluta vallarins auk frekari stórframkvæmda sem fóru fram 

árið 2005 þegar vesturstúkan var endurbætt, stækkuð og sætum fjölgað. Auk þess var 

þriggja hæða bygging reist við vesturstúkuna og nam stækkunin alls um 2.900 

fermetra (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). 

Framtíðaráætlanir gera ráð fyrir miklum framkvæmdum á Laugardalsvelli en í apríl 

2018 var undirbúningsfélag um uppbyggingu leikvangsins stofnað fyrir tilstilli 

ríkisstjórnar Íslands, Reykjavíkurborgar og knattspyrnusambands Íslands (KSÍ). 
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3.2.4 Aðsetur innanhússíþrótta 

Lengi vel var aðstaða til iðkunar innanhússíþrótta af skornum skammti í Reykjavík 

jafnt sem annars staðar á landinu. Á fyrri hluta 20. aldarinnar hýrðust íþróttamennirnir 

í litlum skúrum sem voru vart boðlegir til íþróttaiðkunar. Ólíkt knattspyrnuvöllunum 

var rýmra um innanhúsíþróttir í skipulaguppdráttum þar sem húsin voru mun minni að 

flatarmáli en plássfrekir knattspyrnuvellirnir. Samt sem áður bar nánast ekki neitt á 

íþróttahúsum í bæjarumhverfinu. Íþróttasalir voru til staðar en þar var aldrei gert ráð 

fyrir áhorfendaaðstöðu (Morgunblaðið, 1936). 

Þegar stórar íþróttahallir með góðri áhorfendaaðstöðu byrjuðu að rísa á Norður-

löndunum á þriðja og fjórða áratug síðustu aldar varð umræðan um uppbyggingu þess 

konar halla hérlendis sífellt háværari. Hins vegar þyrftu Íslendingar að sníða sér stakk 

eftir vexti og ekki væri þörf á því að reisa stórhýsi heldur ódýrt og einfalt mannvirki. 

Mörgum þótti hentugast að staðsetja þannig mannvirki einhvers staðar suður á túnum 

(Morgunblaðið, 1936 (2)). 

Mynd 4. Yfirlit yfir Laugardalinn (ja.is, 2018). 
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Þegar nær dró fimmta áratugi síðustu aldar jókst umfjöllunin um nauðsyn þess að 

reisa íþróttahöll hérlendis. Flestir voru á því að hún ætti að rísa í höfuðborginni þar 

sem mannfjöldinn væri þéttastur og mestur (Vísir, 1938). 

Benedikt G. Waage var ötull talsmaður byggingu íþróttahallar í Reykjavík enda taldi 

hann nauðsynlegt að þjóðir sem byggju á norðlægum slóðum þyrftu skilyrðislaust á 

íþróttahöllum að halda. Hann taldi að ný íþróttahöll myndi sóma sér vel í grennd við 

þá nýbyggða Sundhöll Reykjavíkur. Á sama tíma voru uppi áform um að skipuleggja 

stórt íþróttasvæði undir Öskjuhlíðinni og er það athyglisvert að ekki var gert ráð fyrir 

íþróttahöll þar. Reyndar tíðkaðist það víðsvegar að íþróttahallir væru skipulagðar 

fjarri íþróttasvæðum en vegna tiltölulegrar smæðar þeirra var hægt að koma þeim fyrir 

á mörgum stöðum innan þéttbýlissvæða (Vísir, 1938 (2)). 

Dagblaðið Vísir (1938) greinir frá því að aðstaða til iðkunar innanhússíþrótta hafi 

verið slæm á þessum tíma og bjuggu Reykvíkingar sem og aðrir Íslendingar við bágan 

kost í húsnæðismálum innanhússíþróttagreina. Íþróttahús Jóns Þorsteinssonar við 

Lindargötu og ÍR-húsið við Túngötu voru einungis íþróttasalir og ógerlegt að halda 

stóra íþróttaviðburði þar innandyra, þar sem engin áhorfendaaðstaða var til staðar. 

Í byrjun 5. áratugarins kom fram hugmynd um svokallaða æskulýðshöll (sjá viðauka I, 

mynd VII). Um var að ræða íþróttahöll með tveimur sölum, stórum skautasal þar sem 

fyrstu hugmyndir gerðu ráð fyrir rými fyrir 3000 áhorfendur og minni íþróttasal þar 

sem hægt yrði að rúma 500 manns. Auk þess átti kvikmyndahús að vera sambyggt 

mannvirkinu. Í febrúar 1946 var mælt fyrir frumvarpi á Alþingi um æskulýðshöllina í 

Reykjavík. Samkvæmt frumvarpinu átti ríkissjóður og Reykjavíkurbær að reisa 

sameiginlega íþróttahöll í höfuðstaðnum og var áætlað að kostnaður framkvæmdar-

innar og rekstur mannvirkisins myndi skiptast jafnt á báða aðila. Hins vegar stóð til að 

Reykjavíkurbær myndi útvega ódýra lóð undir hana. Svo fór að hún fékkst undir 

höllina við Sigtún (sjá viðauka I, mynd IX) og var skipulagsuppdráttur af henni 

samþykktur árið 1952 (sjá viðauka I, mynd VIII) en ekkert varð úr framkvæmdum. 

Fáeinum árum síðar var ákveðið að halda áfram með málið en með breyttri 

staðsetningu. Í stað lóðarinnar við Sigtún var ákveðið að staðsetja íþróttahöll í 

Laugardalnum (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

Á meðan íslenskir stjórnmálamenn þrefuðu um nýja íþróttahöll í Reykjavík reis 

íþróttahús (sjá viðauka I, mynd IX) í útjaðri borgarinnar að frumkvæði 
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Bandaríkjahers. Það stóð við Hálogaland og var tekið í notkun árið 1943 en herinn 

ákvað að reisa húsið vegna þess að yfirmönnum þótti ekki mikið til þeirra skúra koma 

þar sem íþróttir voru stundaðar í höfuðstaðnum. Erlendis risu íþróttahallir innan borga 

eða í miðborgum á þessum tíma og stakk staðsetning íþróttahallarinnar við 

Hálogaland því nokkuð í stúf við skipulag og dreifingarmynstur íþróttahalla erlendis 

(sjá mynd 5). Svo fór hins vegar að byggðin teygði sig inn að höllinni (sjá mynd 6). 

 
Mynd 5. Loftmynd frá 1949 (Ágúst Böðvarsson og Mælingadeild Reykjavíkur,  

  staðfært af ÞMS 2018). 

Þetta var nokkuð voldugt hús; mun stærra en önnur íþróttahús í borginni og með 

áhorfendaaðstöðu. Forráðamenn íþróttafélaganna í Reykjavík litu hýru auga til 

hússins og ekki síst þegar styrjöldinni lauk og ljóst þótti að herinn myndi yfirgefa 

Reykjavík. Undir lok ársins 1944 lýstu þónokkrir aðilar innan borgarmarkanna yfir 

áhuga á að kaupa húsið, þeirra á meðal Íþróttabandalag Reykjavíkur, ÍBR, auk þess 

sem íþróttafélögin KR, ÍR og Ármann höfðu einnig áhuga. Það fór svo að lokum að 

ÍBR keypti húsið 3. febrúar 1945 (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

Íþróttahúsið við Hálogaland, sem stóð þar sem nú eru gatnamót Gnoðavogs og 

Skeiðarvogs (sjá viðauka I, mynd IX), var ekki eina íþróttahúsið sem bandaríski 

herinn hafði til afnota í Reykjavík. Í Camp Knox við Sauðagerði, var einnig íþróttahús 

sem Reykjavíkurbær keypti í árslok 1946 en sú bygging var ekki eins vegleg og 

íþróttahúsið við Hálogaland (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). Þar til Laugardalshöllin 
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reis um miðbik sjöunda áratugarins var íþróttahúsið við Hálogaland því helsta 

íþróttamiðstöð Reykjavíkinga og Íslendinga allra. 

 
Mynd 6. Loftmynd frá 1960 (Ljósmynd: Pétur Þorsteinsson. Borgarsögusafn.is). 

3.2.5 Laugardalshöllin 

Þrátt fyrir háleitar hugmyndir stjórnmálamanna og framamanna innan 

íþróttahreyfingarinnar um byggingu stórrar og glæsilegrar íþróttahallar, gerðist ekkert 

í þeim málum fyrr en á síðari hluta sjötta áratugarins. Sigurður (1994) lýsir því 

hvernig íþróttahöllin við Hálogaland hafi verið eiginleg þjóðarhöll Íslendinga í 

innanhúsíþróttum fram að þeim tíma og því ljóst að þörfin fyrir veglegri 

innanhússaðstöðu var mikil. 

Á síðari hluta sjötta áratugarins og fyrri hluti þess sjöunda stóð mikið 

uppbyggingarskeið stórra íþróttamannvirkja yfir í Reykjavík. Ákveðið var á 

bæjarráðsfundi árið 1956 að undirbúa ætti byggingu sýninga- og íþróttahúss í 

Reykjavík. Á öðrum fundi ræddu Bandalag æskulýðsfélaga í Reykjavík (BÆR) og 

ÍBR um stærð mannvirkisins og varð niðurstaðan sú að í byggingunni þyrfti að vera 

íþróttasalur sem væri með 20 x 50m grunnflöt. Auk þess þyrfti að vera 

áhorfendasvæði fyrir 1200 sæti og 1000 stæði (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 
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Þegar bygging íþróttahallarinnar í Laugardalnum var í startholunum árið 1956 sótti 

ÍBR um lóð hjá bæjaryfirvöldum fyrir íþróttamiðstöð við höllina. Í fyrstu var sjö hæða 

bygging (sjá mynd 7) teiknuð við hliðina á íþróttahöllinni en síðar var hún lækkuð 

niður í þrjár hæðir (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

 
Mynd 7. Svona átti Laugardalshöllin að líta út í fyrstu (Morgunblaðið, 1960). 

Í fyrstu var ráðgert að höllin myndi vera íþrótta- og skautahöll en þegar á hólminn var 

komið reyndist ekkert fjármagn vera til staðar. Því var skautahöllin sett á ís og þess í 

stað kappkostað við að reisa íþróttahöll í dalnum eins og áætlanir höfðu alltaf gert ráð 

fyrir samkvæmt skipulagi svæðisins (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

Framkvæmdir við byggingu Laugardalshallarinnar hófust árið 1959 en fljótlega kom 

babb í bátinn og í framhaldi af nokkrum athugunum var ákveðið að minnka 

bygginguna, með því að stytta hana um 10 metra (Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994). 

Jón (2005) segir hvernig Gísli Halldórsson, arkítekt Laugardalshallarinnar, hafi fallist 

á minnkunina vegna þess að talið var fullvíst að 20 árum síðar yrði risin enn stærri 

höll. Minnkuð bygging hallarinnar var síðan tekin í notkun árið 1965. 

3.2.6 Ný þjóðarhöll? 

Laugardalshöllin þjónaði sínu hlutverki vel en í lok níunda áratugar síðustu aldar voru 

uppi hugmyndir um að reisa nýja þjóðarhöll fyrir innanhúsíþróttir; fjölnota íþróttahöll 

sem myndi þjóna öllum innanhúsíþróttum. Margar þjóðir voru í sömu hugleiðingum 

um sama leyti enda ljóst að mannvirki sem voru reist á sjötta og sjöunda áratugunum 

þóttu að mörgu leyti orðin úrelt vegna örar þróunnar í mannvirkjamálum. 

Helsta ástæða þess að reisa átti nýja íþróttahöll hérlendis var sú að ráðgert var að 

halda Heimsmeistarakeppnina í handbolta árið 1995. Hins vegar var ekkert íþróttahús 
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á landinu af þeirri stærðargráðu að geta hýst úrslitaleikinn en samkvæmt reglugerðum 

Alþjóða handknattleikssambandsins átti lágmarksfjöldi sæta á úrslitaleik HM ekki að 

vera færri en fyrir 8.000 manns. 

Handknattleiksforystan ásamt íslenskum stjórnvöldum gáfu Alþjóða handknattleiks-

sambandinu loforð þess efnis að fjölnota íþróttahöll sem myndi uppfylla öll skilyrði 

myndi rísa í Reykjavík í tengslum við HM. Fyrstu skipulagshugmyndir gerðu ráð fyrir 

að höllin myndi rísa austan við Laugardalshöllina (sjá viðauka I, mynd X) og 

samkvæmt frumdrögum fyrstu tillögunnar er ljóst að um glæsilegt mannvirki var að 

ræða. Það var Teiknistofan hf. sem sá um hönnunina en hún var að miklu leyti byggð 

á fjölnota íþróttahöll í Osaka í Japan sem var reist árið 1983 (sjá mynd 8). 

 
Mynd 8. Osaka-Jo Hall (Osakainfo, 2018). 

Samkvæmt teikningum var gert ráð fyrir að íþróttahöllin yrði um 7.500 m2 að stærð og 

átti hún að rúma 8.000 manns í sæti. Í byggingunni átti einnig að vera að vera rými 

fyrir ráðstefnur og sýningar. Kostnaðaráætlanir gerðu ráð fyrir að framkvæmdir við 

byggingu íþróttahallarinnar myndu nema um þremur milljörðum króna á núvirði. Á 

endanum var horfið frá þessum áformum um hringlaga íþróttahöll og þess í stað var 

einblínt á ódýrari lausnir með lágstemmdari hugmyndum líkt og hinu venjubundna 

kassalaga formi íþróttahalla (sjá viðauka I, mynd XI). 

Þrátt fyrir það gekk erfiðlega að sannfæra stjórnvöld og borgaryfirvöld um byggingu 

nýrrar fjölnota íþróttahallar og að lokum varð niðurstaðan sú að slík höll myndi ekki 

rísa í Reykjavík. Í kjölfarið sóttust Kópavogur og Hafnarfjörður eftir því að reisa 

höllina. Það var síðan árið 1990 að gengið var til samninga við Kópavog um að reisa 
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nýju þjóðarhöllina á Smárahvammslandinu en gert var ráð fyrir mikilli uppbyggingu á 

því svæði í framtíðinni (sjá mynd 9). Hins vegar reyndist lítill vilji innan 

Kópavogsbæjar að sigla málinu í höfn og var samningum rift í lok ársins 1991. Þar 

við sat og var engin ný íþróttahöll reist fyrir Heimsmeistarakeppnina en þess í stað var 

Laugardalshöllin stækkuð lítillega. 

 
Mynd 9. Þjóðarhöllin sem átti að rísa í Kópavogi (Þjóðviljinn 1990). 

Eins og ráðgert var, fór HM í handbolta fram á Íslandi árið 1995 og var 

Laugardalshöllin aðal keppnishöllin í mótinu. Hún er enn helsti vettvangur 

innanhúsíþrótta hér á landi í alþjóðlegum keppnum. Höllin er fyrsta stóra 

innanhúsíþróttamannvirki þjóðarinnar sem hægt er að skilgreina sem þjóðarhöll en 

eins og komið hefur fram hefur það reynst þrautin þyngri að leysa hana af hólmi með 

nýju mannvirki. Það er því ljóst að mikilvægt er að vandað verði til verka í 

skipulagsvinnu fyrir nýja fjölnota íþróttahöll. 
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4. Staðsetning íþróttamannvirkja í tíma og rúmi 

4.1 Þróun staðarvals íþróttamannvirkja í borgarmynstrinu 

4.1.1 Forn-Grikkland og Rómaveldi 

Stór íþróttamannvirki raðast á mismunandi hátt innan borga og þéttbýlissvæða en 

hvati þessarar dreifingar í borgarmynstrinu ræðst af mörgum samhangandi 

staðsetningarþáttum (e. location factors). Áður en þessir þættir eru greindir þarf að 

skoða þróun þeirra með tilliti til staðsetningar íþróttaleikvanga og íþróttahalla. 

Skipulag og dreifinarmynstur stórra íþróttamannvirkja er breytilegt í tíma og rúmi en 

Ólympíuleikvangurinn í Aþenu til forna, Panathinaikó Stádio, var t.d. reistur fyrir 

utan borgarmörkin (sjá mynd 10), sjöttu öld fyrir krist. Í dag er leikvangurinn hins 

vegar staðsettur nærri miðborg Aþenu (sjá mynd 11) enda hefur borgin stækkað 

töluvert síðastliðin tvö þúsund ár. 

 
Mynd 10. Kort af Aþenu til forna (Wikimedia Commons, 2018). 
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Mynd 11. Hvítur hringur sýnir staðsetningu Panathinaikó Stádió í Aþenu (Google Earth, 2018, staðfært af 

ÞMS). 

Róm byggðist upphaflega á hæðunum sjö. Byggðin óx og hringleikahúsið Colosseum 

var byggt á jafnsléttu á milli hæðanna. Það var í göngufjarlægð frá heimilum fólks. 

Eftir því sem Róm stækkaði, þá varð Colosseum í hjarta borgarinnar (sjá mynd 12). 

Þar með hefur nánd við fólkið oft verið mikilvægur þáttur í staðsetningum leikvanga. 

Rómarborg var á tímabili miðja stórs veldis og að margra mati var Hringleikahúsið 

miðpunktur borgarinnar (Rizzo, 2008). 

 

 
Mynd 12. Hvítur hringur sýnir staðsetningu Colosseum í Róm (Google Earth, 2018, staðfært af ÞMS). 
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4.1.2 Bandaríkin 

Við upphaf 20. aldarinnar voru mannvirki á borð við íþróttaleikvanga og íþróttahallir 

ekki staðsett í þéttbyggðu borgarumhverfi heldur á ódýru landi þar sem fyrir var lítil 

uppbygging og þar af leiðandi lítill þéttleiki. Það voru fjórir þættir ráðandi í 

staðarvalsferlinu: 

- aðgengi 

- nærbyggð 

- rými til frekari stækkunar 

- framboð (e. availability) 

Hins vegar var kostnaðurinn við að kaupa land mikilvægasti þátturinn í 

ákvörðunartökuferlinu. Einkaaðilar voru í miklum meirihluta í tengslum við 

uppbygginu íþróttaleikvanga og íþróttahalla og því var mikilvægt að halda 

kostnaðinum eins lágum og hægt var (Bunnage, 2011). 

Samt sem áður var mikilvægt að staðsetning þessara mannvirkja yrði aðgengileg og 

voru samgönguþættirnir því líka mikilvægir. Á þessum tíma stækkuðu borgir hratt en 

eftir að mannvirkin höfðu risið í gisnum úthverfum, þróuðust svæðin í þéttbyggð 

borgarsvæði. Ástæða þessarar þéttbýlismyndunar má að rekja að hluta til íþróttmann-

virkjanna sjálfra en þau breyttust í aðdráttarafl sem einstaklingar kusu að búa í nánd 

við. Þessi þróun leiddi til þess að aðgengi að íþróttamannvirkjunum batnaði, þ.e. fleiri 

áttu auðveldara með að komast að þeim (Bess, 1996). 

Oft á tíðum varð hið byggða form íþróttamannvirkja sérkennilegt vegna legu og 

afmörkunar svæðanna, sérstaklega í tilvikum hafnarboltaleikvanganna, þar sem 

íþróttavellirnir voru oft á tíðum óreglulegir. Hins vegar var auðveldara að koma 

ruðningsleikvöngum og körfuknattleiks- og ísknattleikshöllum fyrir í borgar-

umhverfinu þar sem þess konar íþróttamannvirki eru með nokkuð reglulegt form 

(Bess, 1996). 

Að lokinni síðari heimstyrjöldinni hófst mikill vöxtur úthverfa í Bandaríkjunum vegna 

aukinnar bílaeignar einstaklinga. Íþróttamannvirki höfðu fyrir þann tíma verið staðsett 

í göngufjarlægð, í eða í nánd við miðborgirnar. Afleiðingarnar voru þær að fólk 

flykktist úr úthverfunum í miðborgirnar á bílum sínum til að fara á íþróttaleiki. Í 

kjölfarið voru eigendur íþróttafélaganna undir auknum þrýstingi að malbika fleiri 
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bílastæði en vandamálið var að lítið var um svæði eða lóðir undir bílastæði í 

miðborgunum (Nelson, 2007). 

Þar með hófst úthverfavæðing íþróttamannvirkjanna lýsir Nelson (2007) enda sáu 

eigendur íþróttafélaganna lítinn hag í því að halda áfram rekstri í miðborgum þegar 

meirihluti stuðningsmanna, sem samanstóð að mestu leyti af milli- og efristétt, var 

fluttur í úthverfin. Í kjölfarið risu íþróttamannvirkin nærri hraðbrautum utan borganna 

eða á borgarjaðrinum, þar sem fyrir var gnótt af víðfeðmu, óbyggðu og ódýru landi. 

Þessi úthverfavæðing íþróttamannvirkja hófst í byrjun sjötta áratugar síðustu aldar og 

jókst jafnt og þétt fram á áttunda áratuginn. Á þessu tímabili risu 43 íþróttaleikvangar 

og íþróttahallir í úthverfum bandarískra borga (Chapin, 2000).  

Eftir því sem úthverfin þöndust út hörfuðu íþróttamannvirki enn frekar út á jaðarinn 

en á áttunda áratuginum byggðust flest þeirra upp á afskekktustu hlutum úthverfanna. 

Þar með var búið að greiða fyrir aðgengi fjölmennasta stuðningsmannahópsins, 

millistéttarinnar, að mannvirkjunum en á þessum tíma endurspeglaði staðsetning 

íþróttamannvirkja helstu búsetukjarna stuðningsmanna íþróttafélaganna (Chapin, 

2000). 

Þetta staðsetningarmynstur átti hins vegar eftir að breytast segir Chapin (2004) 

ennfremur því undir lok síðustu aldar gerðu efnahagserfiðleikar í Bandaríkjunum það 

að verkum að erfitt reyndist að byggja ný íþróttamannvirki. Um það leyti snerist 

ásókn íþróttamannvirkja í úthverfin við. Borgaryfirvöld höfðu horft upp á hningun 

miðborganna auk þess sem eigendum íþróttafélaganna þótti ekki lengur hagstætt að 

eltast við milli og efri stéttirnar í úthverfunum. Talið var að endurkoma 

íþróttaleikvanga og íþróttahalla í miðborgirnar myndi stuðla að enduruppbyggingu 

þeirra svæða. 

Chapin (2004) lýsir því hvernig tíundi áratugurinn hafi verið nýr kafli í þróunarsögu 

íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum en fyrsti leikvangurinn sem reistur var á 

miðborgarsvæði eftir áratugauppbyggingu í úthverfunum var Orioles Park í 

Baltimore. Sá leikvangur er talinn eiga stóran þátt í enduruppbyggingu miðborgar 

Baltimore-borgar og er litið á þá framkvæmd sem fyrirmynd annarra borga í 

árangursríkri enduruppbyggingu einstakra svæða.  

Um miðjan tíunda áratuginn var hugmyndin um íþróttamannvirki í miðborgunum 

orðin kjarninn í verkefnum um endurnýjun borga (Austrian og Rosentraub, 2002). 
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Íþróttamannvirki voru talin vel til þess fallin að koma að endurnýjun hrörlegra 

miðborgarsvæða, þar sem þau falla vel inn í borgarlandslagið auk þess sem 

áþreifanlegra áhrifa þeirra gætti á þróunarmynstur nærsvæða (Williamson, 2013). 

Þá komust hagfræðingar að þeirri niðurstöðu að afleidd áhrif íþróttamannvirkja eru 

meiri ef þau eru staðsett í eða í nánd við miðborgir, samanborið við staðsetningu í 

úthverfum (Nelson, 2001). Einstaklingar sem sækja viðburði á íþróttaleikvanga eða í 

íþróttahallir sem eru staðsettar í miðborgum eru mun líklegri til að mæta fyrr á svæðið 

og yfirgefa það síðar heldur en ef mannvirkin eru staðsett úti á jaðrinum í 

úthverfunum. Í miðborgum er nándin við verslanir, þjónustu og veitingastaði mikil en 

þannig er það ekki í úthverfunum, þar sem þjónustan er dreifðari (Hinch og Higham, 

2004). 

4.1.3 Evrópa 

Þróunin í Evrópu var á annan veg og var eiginlega stöðnuð. Íþróttaleikvangar og 

íþróttahallir sátu sem fastast í úthverfunum og voru hluti af skarpri uppskiptingu 

borganna. Úthverfavæðingin hafði verið hluti af þessu ferli, þar sem hver hluti var 

lítið margþætt svæði sem skilgreindist að mestu leyti af þeirri landnotkun og þeirri 

starfsemi sem þar var. Íþróttamannvirkin voru því látin vera á svæðum sem voru 

skilgreind undir íþróttanotkun (Bale, 1993). 

Á þessum tíma var landnotkun undir íþróttamannvirki orðin mun uppskiptari en áður, 

þar sem hver eining var skilgreind fyrir sérhæfða íþróttatengda landnotkun. Á tíunda 

áratuginum voru flestir stórir íþróttaleikvangar í Evrópu reistir í úthverfunum vegna 

þess að landið var ódýrara í úthverfunum en í miðborgunum. Aðgengi til og frá 

svæðunum var betra, auk þess sem þar var meira svigrúm til að betrumbæta 

samgöngur og þá þótti það kostur að byggja íþróttaleikvanga meðfram stofnbrautum 

(Bale, 1993). 

4.1.4 Skipulagshvatar (e. planning for a catalyst) 

Skipulagshvatar eru ein áhrifaríkasta endurnýjunaraðferð hverfa innan borga og því 

gætir áhrifa þeirra í dreifingarmynstri íþróttamannvirkja. Hvatarnir eru skilgreindir 

sem mannvirki sem leiða af sér frekari þróun byggðar í nærumhverfinu. Hvati getur 

t.a.m. átt við útlit bygginga eða lóða eða verið yfirlýst stefna borgaryfirvalda. 

Einungis er hægt að skilgreina íþróttaleikvanga eða íþróttahallir sem skipulagshvata ef 
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mannvirkin leiða af sér aukna starfsemi og viðbótaruppbyggingu í nærumhverfinu 

(Sternberg, 2002). 

Íþróttamannvirki hafa verið helstu skipulagshvatarnir í bandarískum borgum síðast-

liðna þrjá áratugi en á tímabilinu 1990 til 2011 voru byggð 102 ný stór íþrótta-

mannvirki í helstu íþróttagreinunum þar í landi og mörg þeirra voru skilgreind sem 

skipulagshvatar. Í dag eru 79% nýrra íþróttamannvirkja í Bandaríkjunum staðsett í eða 

í nánd við miðborgir sem sýnir glöggt hlutverk þeirra í enduruppbyggingu þeirra 

tilteknu svæða (Coates og Humphreys, 2011). 

Þrátt fyrir mikilvægt hlutverk margra íþróttamannvirkja í enduruppbyggingu hverfa er 

ljóst að ekki er hægt að koma öllum gerðum mannvirkja af því tagi hvar sem er innan 

borga eða þéttbýlissvæða. Chapin (2004) greinir hvernig stór mannvirki, líkt og 

knattspyrnu og frjálsíþróttaleikvangar, falla oft illa að miðborgarsvæðum vegna þess 

að þau samrýmast ekki litlum og mjóum gatnakerfum miðborganna, auk þess sem 

landrými er af skornum skammti. Hins vegar er mun hentugra að staðsetja smærri 

íþróttamannvirki eins og íþróttahallir í eða í nánd við miðborgir. 

Því til stuðnings þykir hentugast að staðsetja íþróttahallir í miðborgum samanborið 

við stærri íþróttamannvirki vegna þess að þær þurfa minna landrými. Auk þess er 

hægt að fjölnýta íþróttahallir í fleiri tilvikum en ruðnings- og knattspyrnuleikvangar 

auk þess sem byggingarkostnaðurinn er minni (Van Alphen og Javed, 2012). 

4.2 Skipulag íþróttasvæða með tilliti til reglugerða 

4.2.1 Skipulagsreglugerðir 

Íþróttasvæði eru mikilvægar einingar innan þéttbýlissvæða og hefur vægi þeirra innan 

skipulagsáætlana aukist mikið síðustu áratugi. Lögum og reglugerðum um skipulag 

íþróttasvæða hefur fjölgað í takt við þessa þróun. 

Í 6.2. grein skipulagsreglugerðarinnar um landnotkunarflokka segir:  

,,Íþróttasvæði (ÍÞ). Svæði fyrir landfreka íþróttaaðstöðu aðra en þá sem þjónar tilteknu 
hverfi, svo sem skeiðvelli og hesthúsabyggð, akstursíþróttasvæði, skotæfingasvæði, 
golfvelli og stærri íþróttamiðstöðvar.” (Skipulagsreglugerð nr.90/2013). 

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur, 2010 – 2030, stendur ennfremur:  
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,,Á íþróttasvæðum er gert ráð fyrir allri þeirri starfsemi sem tengist íþróttum og 
íþróttaiðkun þar sem m.a. er gert ráð fyrir aðstöðu og skipulagðri starfsemi 
íþróttafélaganna í borginni. Íþróttasvæði þjóna einum eða fleiri borgarhlutum. 
Sundlaugar flokkast almennt undir íþróttastarfsemi en eru heimilar á opnum svæðum 
(OP). Á íþróttasvæðum má gera ráð fyrir öllum mannvirkjum sem tengjast starfsemi 
viðkomandi svæðis, s.s. flóðlýsingu, gervigrasvöllum, stúkubyggingum og 
íþróttahöllum, sundlaugum, sundhöllum og líkamsræktarstöðvum, samkomusölum, 
félagsaðstöðu o.s.frv. Gera má ráð fyrir veitingaaðstöðu og íþróttavöruverslun á 
íþróttasvæðum.” (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2010 – 2030, 2013). 

4.2.2 Þjóðarleikvangar 

Árið 2018 öðlaðist reglugerð um viðurkenningu þjóðarleikvanga í íþróttum gildi á 

Íslandi. Markmið hennar er að tryggja stöðu íþrótta á Íslandi með uppbyggingu 

íþróttamannvirkja sem standast alþjóðlegar kröfur. 

Í 1. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um gildissvið og skilgreiningu segir að 

þjóðarleikvangur sé íþróttamannvirki eða aðstaða sem hefur hlotið viðurkenningu 

ráðherra og tengist ákveðinni íþróttagrein.  

Í 2. gr. reglugerðarinnar segir að markmiðið sé að tryggja að íþróttamannvirkin sem 

nota skuli sem þjóðarleikvang séu viðurkennd skv. ákvæðum í reglugerðinni. Þá skuli 

leitast við að veita sérsamböndum íþróttagreina nauðsynlega umgjörð og aðgengi að 

íþróttamannvirkjum sem uppfylla kröfur sem settar eru fyrir slíkar keppnir. 

Í 3. gr. reglugerðinnar segir að hver íþrótt geti einungis haft eitt mannvirki skilgreint 

sem þjóðarleikvang. Þó geti sá sami leikvangur einnig verið þjóðarleikvangur fyrir 

fleiri íþróttir. Til að leikvangur geti talist þjóðarleikvangur skal hann hafa 

heildarumgjörð og búnað þann sem krafist er til að halda viðurkennda viðburði í 

alþjóðlegum keppnum þeirrar íþróttagreinar.  

Í 4. gr. reglugerðarinnar er fjallað um kröfur sem gerðar eru til íþróttamannvirkis sem 

er skilgreint sem þjóðarleikvangur. Það skuli uppfylla þau gæði að hægt sé að standa 

fyrir íþróttaviðburðum á landsvísu sem og keppnum á alþjóðavísu.  

„Mannvirkið þarf að uppfylla kröfur um íþróttalegan hluta íþróttagreinarinnar, svo 
sem um velli, merkingar, búningsklefa, búnað eins og klukkur eða annan tölvubúnað 
sem fylgir viðkomandi íþróttagrein og aðrar skipulagskröfur sem gerðar eru m.a. 
vegna öryggis áhorfenda, keppenda, dómara og fjölmiðla“ (Reglugerð um 
viðurkenningu þjóðarleikvanga í íþróttum, nr. 388/2018). 

Í 5. gr. er fjallað um skilyrði fyrir viðurkenningu íþróttamannvirkis sem 

þjóðarleikvangs. 
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Íþróttamannvirki skal uppfylla eftirtaldar almennar kröfur: 

a. Tæknilega staðla fyrir íþróttagrein til þess að standa fyrir eða halda alþjóðalega 

íþróttaviðburði og íþróttakeppnir. 

b. Skilgreindar lágmarkskröfur um íþróttamannvirki skv. alþjóðlegum reglum 

alþjóðasambanda og reglugerðum um mannvirki fyrir almenning, starfsmenn, 

keppendur og fjölmiðla í tengslum við mikilvæg alþjóðaleg íþróttamót. 

Að lokum fjallar 7. gr. reglugerðarinnar um mat á umsókn um viðurkenningu á 

þjóðarleikvangi.  

a. Umfang og kostnað við alþjóðlega íþróttaviðburði og íþróttakeppnir.  

b. Rekstrargrundvöll íþróttamannvirkis til lengri tíma.  

c. Tíðni alþjóðlegra íþróttaviðburða og keppna í viðkomandi íþróttagrein hér á landi.  

d. Staðsetningu mannvirkisins.  

e. Árangur íslenskra íþróttamanna undanfarinn áratug.  

f. Þýðingu íþróttagreinar fyrir þjóðina. 

Með þýðingu íþróttagreinar fyrir þjóðina, sbr. F-lið 1. málsgreinar þessarar greinar, er 
horft til eftirtalinna þátta: 

a. Íþróttagreinin endurspegli gildi þjóðarinnar og eigi þátt í að efla samstöðu 

þjóðarinnar. 

b. Fjöldi þátttakenda í viðkomandi íþróttagrein. 

c. Íþróttagreinin hafi sterka stöðu bæði í landinu og alþjóðlega. 

d. Íþróttagrein þar sem mannvirki og alþjóðakeppnir hafa sterka stöðu alþjóðlega og 

innanlands. 

e. Viðkomandi sérsamband hafi sýnt fram á getu til þess að standa fyrir mótum eða 

viðburðum sem standast alþjóðlegan samanburð. 

f. Íþróttamót og viðburðir geti haft jákvæð hagræn gildi fyrir landið (Reglugerð um 

þjóðarleikvanga í íþróttum, 883/2018). 

4.2.3 Viðmiðunarreglur sérsambanda 

Tvö af stærstu íþróttasérsamböndum Íslands, Handknattleikssamband Íslands (HSÍ) 

og Körfuknattleikssamband Íslands (KKÍ), munu notast mikið við nýjan 

þjóðarleikvang innanhússíþrótta. 

Evrópska handknattleikssambandið (EHF), sem HSÍ er aðili að, leggur mikla áherslu 

á að faglega sé unnið að skipulagi varðandi nýjar íþróttahallir og að tekið sé tillit til 
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viðmiðunarreglna sambandsins í skipulagsvinnunni. Sömu sögu er að segja af Alþjóða 

körfuknattsleikssambandinu (FIBA) en KKÍ er innan vébanda þess. 

4.2.4 Viðmiðunarreglur EHF 

Samkvæmt viðmiðunarreglum EHF varðandi skipulag og hönnun íþróttahalla skal 

tekið tillit til eftirfarandi þátta. Tekið skal fram að um er að ræða keppnishallir sem 

nota skal í lokakeppnum en skilyrði fyrir byggingu þess konar mannvirkja er oft á 

tíðum sambærilegt skilyrðum fyrir byggingu þjóðarhalla. 

- að heildarmyndin falli inn í nærumhverfið. 

- fjölda þeirra sem koma til með að nota aðstöðuna. 

- samgöngukerfisins. 

- framboð almenningssamgangna á svæðinu. 

- skynsamlegrar fjarlægðar frá óæskilegum hávaðasvæðum. 

- skynsamlegrar fjarlægðar frá hljóðlátum svæðum (t.d. spítölum) (EHF, 2008). 

Þá segir í viðmiðunarreglunum að mikilvægt sé að hönnun og skipulag nýrrar 

íþróttahallar mæti þörfum þess svæðis þar sem áætlað er að hún verði staðsett og að 

ferlið verði unnið samkvæmt svæðisbundinni stefnumörkun og þróunaráætlun (sjá 

mynd 13). Auk þess ber að huga að framtíðarþróun svæðisins umhverfis fyrirhugaða 

íþróttahöll. Mikilvægt er að ákveðnir innviðir séu til staðar á svæðinu, eins og 

vegakerfi, almenningssamgöngur, veitingastaðir og verslanir auk nægs landrýmis fyrir 

mannvirki og bílastæði (um 50.000 m2) (EHF, 2008). 
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Mynd 13. Skipulagsstaðall EHF fyrir byggingu keppnishalla (© ÞMS, 2018). 

EHF leggur mikla áherslu á fjölnýtni á aðstöðu og að þau mannvirki sem eru hönnuð 

og skipulögð fyrir handbolta sé vel hægt að nýta undir aðrar íþróttagreinar.  

,,Mikilvægt er að hönnun hefðbundinna eða fjölnota íþróttahalla einblíni á þarfir 
nándaríþróttafélaga í mismunandi íþróttagreinum auk þarfa nærliggjandi skóla. Það er 
auðvelt að hanna keppnishöll sem mætir handboltakröfum á þann hátt að hægt sé að 
laga hana auðveldlega að öðrum íþróttagreinum (EHF, 2008). 
Reglum samkvæmt eiga bílastæði að vera eins nálægt íþróttamannvirkjum og hægt er 
og eiga þau sem næst eru að tilheyra starfsmönnum stjónvarpsstöðva, viðkomandi 
íþróttamanna, blaðamönnum eða hreyfihömluðum. Að auki er æskilegt að fleiri 
bílastæði séu til staðar fyrir langferðabifreiðar (að minnsta kosti 30) og fólksbíla (að 
minnsta kosti 2000) en fjöldinn fer eftir stærð íþróttamannvirkisins.” (EHF, 2008). 

Samtals ætti stærð svæðisins sem ráðgert er að fari undir bílastæði að vera á bilinu 15 

þúsund til 20 þúsund fermetrar. Það fer hins vegar eftir stærð íþróttamannvirkisins. 

Æskilegt er að fermetrafjöldinn skiptist þannig: 
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- 10.000 – 15.000 m2 fyrir fólksbíla. 

- 2500 m2 fyrir útsendingarbíla sjónvarpsstöðva. 

- 2500 m2 fyrir fjölmiðla og mikilvæga gesti (EHF, 2008). 

Svæðið fyrir framan innganginn að íþróttamannvirkinu ætti að vera um 5000 m2 til að 

leið fólks til og frá mannvirkinu verði sem greiðust (EHF, 2008). 

4.2.5 Viðmiðunarreglur FIBA 

Samkvæmt skilgreiningum á viðmiðunarreglum FIBA er fjölnýtni mikilvægasta krafa 

nútíma íþróttahalla en þar eiga viðburðir eins og ráðstefnur, tónleikar, vörusýningar 

og leiksýningar að geta farið fram auk hefðbundinna íþróttaiðkana og keppnisleikja. 

Á síðustu 10 árum hefur hugmyndin um fjölnota byggingar vaxið umfram sjálfa 

íþróttastarfsemina og er nú hægt að finna tekjulindir á fleiri svæðum þar innandyra, 

sem tengjast m.a. móttöku og sýningarhaldi. Samkvæmt skilgreiningu FIBA þurfa 

íþróttamannvirki að standast þrjár meginkröfur til að geta talist fjölnota (sjá mynd 14). 

Fyrsta krafan snýr að hraðri umbreytingu rýmis sem felst m.a. í því að breyta 

körfuboltavelli í tónleikastað á skömmum tíma. Önnur krafan tengist öryggisviðhaldi 

og sú þriðja fjallar um viðhald tæknilegra þátta (e. functional units) (FIBA, 2009). 

Körfuknattleikur er ein vinsælasta hópíþróttagreinin í heiminum og er útbreiðsla hans 

mikilvægur þáttur í starfi FIBA. Í viðmiðunarreglum sambandsins um skipulag og 

hönnun íþróttahalla er fyrst tekin afstaða hvort yfir höfuð sé nauðsynlegt að reisa 

íþróttamannvirki á þeim stað sem einstaka áætlanir gera ráð fyrir. Til að ákvarða hvar 

gagnlegast sé að taka í notkun körfuknattleiksaðstöðu er nauðsynlegt að meta vöxt 

íþróttarinnar almennt á ársgrundvelli. Þess konar mat er yfirleitt viðkvæmt og 

vandasamt verkefni vegna þess að það eru ákveðin landfræðileg svæði þar sem þörf er 

á brýnum nauðsynjum og grunnkröfum. Hins vegar eru önnur svæði þar sem 

körfubolti er rótgróinn og öllum kröfum hefur þegar verið fullnægt (FIBA, 2009). 
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Mynd 14. Skipulagsstaðall FIBA fyrir byggingu keppnishalla (FIBA, 2009, Staðfært af ÞMS 2018). 

Við upphaf skipulagsferlisins eru núverandi aðstæður metnar og greint er á milli 

framboðs og eftirspurnar. Að því loknu er hægt að hefja undirbúning skipulags nýrra 

íþróttahalla og íþróttamannvirkja eða endurbótum á eldri aðstöðu. 

Æskilegt er að nokkuð stórt svæði sé skipulagt undir mannvirkið þar sem rými er fyrir 

framtíðarstækkun á íþróttaaðstöðunni. Auk þess þarf að taka tillit til umhverfisáhrifa 

en íþróttamannvirki sem hýsa alþjóðlega viðburði valda umhverfisáhrifum með 

ýmsum hætti. Þá er töluverð orkunotkun á svæðinu vegna umfangsmikils 

ljósabúnaðar og síðast en ekki síst þarf að takast á við afleiðingar af völdum 

byggingarframkvæmda ef reist er nýtt íþróttamannvirki. Þess vegna, án tillits til 

landfræðilegrar staðsetningar verður staðsetning íþróttahallar, hvort sem um er að 

ræða íþróttahöll fyrir einstakan borgarhluta eða eins konar þjóðarhöll 

(þjóðarleikvang), að vera hluti af sjálfbærniáætlun sem tekur tillit til þess svæðis sem 

ráðgert er að hún rísi á (FIBA, 2009). 

Bygging íþróttahalla verður að vera í sátt við nærumhverfið; hið náttúrulega og hið 

byggða. Mikilvægt er að mannvirkið falli vel að umhverfinu svo það hafi ekki 

neikvæð áhrif á heildarvirkni (e. primary function) svæðisins. Það er nauðsynlegt að 

bílastæði fyrir almennings- og einkasamgöngur séu til staðar við íþróttamannvirki. 

Stærð bílastæðanna er breytileg eftir því hver tilgangur og notkun mannvirkisins er og 

mikilvægt er að þau séu skipulögð samkvæmt gildandi ákvæðum í hverju landi fyrir 

sig. Skipulag og hönnun bílastæðanna veltur sérstaklega á staðsetningu 
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íþróttamannvirkisins og stærð og framboði auðra svæði þar í kring. Lágmarksumfang 

bílastæðanna á síðan að vera í samræmi við gildandi skipulagsreglur hverrar borgar í 

því landi sem íþróttamannvirkið er reist (FIBA, 2009). 

4.3 Staðsetningarkenningar (e. location theories) 

Þegar öllu er á botninn hvolft eru íþróttir, íþróttaiðkun, íþróttafélög og rekstur 

íþróttamannvirkja viðskipti. Fjöldi fólks kemur saman á íþróttaleikvöngum eða í 

íþróttahöllum til þess að berja íþróttafólk augum auk þess sem milljónir manna horfa 

á íþróttir í sjónvarpi. Með auknum áhuga á tilteknum íþróttagreinum, íþróttafélögum 

eða framúrskarandi íþróttafólki margfaldast fjöldi styrktaraðila sem leiðir til betri 

afkomu íþróttafélaga og sérsambanda. Þetta er fyrirtækjarekstur og því er áhugavert 

að skoða kenningar fyrir staðarval fyrirtækja almennt með tilliti til íþrótta. Það eru til 

ýmsar kenningar um hvernig staðarvali fyrirtækja er best háttað og hafa nýklassíska 

stefnan, atferlisstefnan og formgerðarstefnan verið mest áberandi í umræðunni 

(Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002). 

4.3.1 Nýklassískstefna 

Kenningin felst í grundvallaratriðum í lágmörkun kostnaðar og hámörkun hagnaðar. 

Ákjósanlegasta staðsetningin fæst með því að reikna út mismunandi staðsetningar-

þætti og hagfræðilegar breytur, s.s. samgöngukostnað, launakostnað og markaðsstærð 

(Brouwer, 2004). 

Í líkaninu er gengið út frá því að samgöngur séu greiðar til allra átta og skipta þrír 

kostnaðarliðir höfuðmáli varðandi staðarval. Ytri áhrif (e. externalities) eru líka 

mikilvæg en þau geta verið jákvæð og neikvæð. Jákvæðu áhrifin geta komið fram í 

sparnaði þar sem mörg fyrirtæki eru á sama svæði og nýta sameiginlega þjónustu. 

Neikvæð ytri áhrif geta verið óhagstæð vegna margra fyrirtækja sem eru staðsett á 

litlu svæði sem minnkar þá möguleika á stækkun og hefur í för með sér að lóðaverð er 

oft hátt (Sigfús Jónsson, 1982). Hins vegar þykir stefnuna vanta áþreifanlegt gildi þar 

sem hún tilgreinir einungis hvernig ákvarðanir um staðarval ættu að verða teknar í 

stað þess að sýna fram á hvernig raunverulegar staðarvalsákvarðanir eru teknar 

(Smith, 1981). 

4.3.2 Atferlisstefna 

Atferlisstefnan tekur á ákvörðunartökuferlinu í stað þess að taka á eiginlegum 

staðarvalsþáttum líkt og raunin er í nýklassískustefnunni. Ákvörðunartökuferlið hefst 
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þegar núverandi staðsetning mætir ekki lengur þörfum fyrirtækisins. Það er mikilvægt 

að greina á milli ýtikrafta (e. push factors) og togkrafta (e. pull factors) í þessu 

sambandi (Van Dijk og Pellenbarg, 1999).  

Ýtikraftarnir eru þættir sem leiða til þess að fyrirtæki yfirgefa ákveðin svæði og gegna 

lykilhlutverki í staðarvali þeirra. Togkraftarnir laða þau að öðrum stað sem er 

ákjósanlegri en núverandi staðsetning. Auk þess þarf að taka tillit til viðhaldskrafta (e. 

keep factors) sem kalla ekki eftir flutningi fyrirtækja en eru þess í stað ástæða til að 

vera um kyrrt á núverandi stað, t.d. þegar fyrirtæki hafa fjárfest mikið í núverandi 

staðsetningu, sem þyrfti síðan að endurtaka aftur á nýjum stað. Helstu ýtikraftarnir eru 

lítið landrými til stækkunar og erfiðleikar varðandi aðgengi en þessir þættir eru líka 

helstu togkraftarnir. Vinnumarkaðurinn er þriðja lykilbreytan og er mikilvægasti 

viðhaldskrafturinn (Van Dijk og Pellenberg, 1999). Kostnaðurinn sem hlýst af því að 

flytjast um set innan borga eða þéttbýlissvæða (e. relocation cost) er einnig 

mikilvægur þáttur í ákvörðunartökuferlinu. Þegar ófullnægjandi upplýsingar eru til 

staðar verður þessi tiltekni kostnaður þess valdandi að fyrirtæki eru ólíkleg til að 

flytjast um set. Hins vegar ef þau eru nauðbeygð til að flytja verður niðurstaðan oftast 

sú að þau flytja á staði í grennd við núverandi staðsetningu, þar sem svæðið er 

kunnuglegt og aðgengi auðveldara (McCann, 2001). 

4.3.3 Formgerðarstefna 

Í þessari kenningu er lögð áhersla á heildina og er gengið út frá því að tekið sé tillit til 

allra þátta þjóðfélagins hvort svo sem þeir eru pólitískir, efnahagslegir eða 

samfélagslegir. Reynt er að finna tengsl á milli þróunar á ákveðnum svæðum og hún 

útskýrð með tilliti til þátta í innri uppbyggingu þjóðfélagsins. Stefnan segir ekki 

hvernig staðið skuli að ákvarðanatöku staðarvals heldur útskýrir á hvaða hátt öll þessi 

atriði tengjast (Hjördís Sigursteinsdóttir, 2002). 

4.3.4 Nýting kenninga fyrir staðarval íþróttamannvirkja 

Ef staðsetning íþróttaleikvanga og íþróttahalla er skoðuð út frá fyrrgreindum 

kenningum um staðarval kemur í ljós að nýklassískstefnan er nothæf upp að vissu 

marki vegna þess að lágmörkun kostnaðar og hámörkun hagnaðar er mjög mikilvægur 

þáttur í staðarvali. Hið opinbera vill oft á tíðum ekki leggja mikið fjármagn til 

uppbyggingar íþróttamannvirkja og því er þessi þáttur mikilvægur með tilliti til 

staðarvals þessara mannvirkja. Þá er ljóst að ytri áhrifa gætir þegar íþróttasvæði 
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stækka og margar tegundir íþróttamannvirkja eru innan sama svæðis, líkt og í 

Laugardalnum. Í því tilliti gætir jákvæðra áhrifa í staðarvali þegar íþróttamannvirkin 

nýta sameiginlega þjónustu og innviði á tiltölulega litlu svæði. Hins vegar getur 

samþjöppun íþróttamannvirkja verið of mikil á einum stað sem dregur úr 

stækkunarmöguleikum og leiðir til hækkunar á lóðarverði. 

Hægt er að notast við atferlisstefnu með tilliti til kostnaðar þegar flytjast á um set því 

það er hugsanlegt að íþróttafélög eða sérsambönd geti ekki fært sig um set vegna þess 

að það er of kostnaðarsamt eða að fjármagn ríkisvaldsins til einstaks málaflokks er of 

lítið; t.a.m. við uppbyggingu þjóðarleikvanga. Núverandi staðsetning er hins vegar 

mikilvægur þáttur í ákvörðunartökuferlinu því ef hún mætir enn þörfum 

íþróttamannvirkisins er óþarfi að taka ákvörðun um nýja staðsetningu. 

Viðhaldskraftarnir gegna auk þess mikilvægu hlutverki í staðarvali íþróttamannvirkja 

ef búið er að fjárfesta mikið í núverandi staðsetningu með tilliti til innviða og annarra 

þátta. Þá gæti ekki þótt eins fýsilegt að flytja á stað þar sem t.d. er þörf á 

innviðauppbyggingu. Á hinn bóginn gætu ýtikraftarnir verið viðhaldskröftunum 

yfirsterkari ef landrýmið undir núverandi staðsetningu er lítið með tilliti til stækkunar 

mannvirkisins. 

Formgerðarstefna nýtist í þágu staðsetningarvals íþróttamannvirkja með því að 

einblína á uppbyggingu innviða og annarra þátta. Leggja þarf áherslu á marga þætti 

innan þjóðfélagsins en hætt er við að það komi til nokkurra árekstra í staðarvalsferlinu 

því taka þarf tillit til pólitískra, efnhagslegra og samfélagslegra þátta. 

4.3.5 Borgarform og íþróttasvæði 

Borgarlandslagið samanstendur af skipulagi, mynstri hins byggða forms og 

landnotkunarmynstri. Samkvæmt skilgreiningu landfræðingsins M.R.G. Conzen 

(1960) er skipulag staðfræðileg niðurröðun hins manngerða þéttbýlissvæðis. Það 

skiptist í þrjár grunneiningar sem eru götur og samsetning þeirra í gatnakerfi, lóðir og 

röðun þeirra í byggðarreiti (e. street blocks) og byggingar húsaraða. Grunneiningar 

raðast síðan saman á ólíkan hátt og mynda mismunandi mynstur innan 

borgarlandslagsins (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). 

Með þetta í huga getur því verið mismunandi hvernig og hvar íþróttamannvirki raðast  

inn í borgarlandslagið. Hægt er að tilgreina þrjár gerðir borga með tilliti til þéttleika, 

umfangs, stærð og vaxtar, þ.e. strjála borgin (e. The Dispersed city), borgin sem 
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byggist upp meðfram samgönguæðum (e. The Corridor city) og samanþjappaða 

borgin (e. The Compact city) (sjá mynd 15). 

 
Mynd 15. Landnotkun í strjálri borg (a), borg sem byggist upp meðfram samgönguæðum (b) og 

samanþjappaðri borg (c) (C. Borrego et al. 2004). 

Strjála borgin einkennist af litlum þéttleika sem krefst mikillar landþarfar, líkt og sést 

á mynd 15a, og uppskiptingu ólíkra svæða eftir landnotkun sbr. íbúa-, viðskipta-, og 

iðnaðarsvæði. Afleiðing þessa borgarforms er aukin þörf fyrir einkabílinn sem veldur 

útþenslu borga (e. urban sprawl) og svipar höfuðborgarsvæðið t.a.m. til þessa. 

Tilhneigingin er sú að staðsetningarkostir fyrir stærri íþróttahallir innan 

þéttbýlissvæðisins eru fleiri í þessu borgarformi en t.a.m. í samanþjöppuðum borgum 

vegna þéttleikamismunar. Oft á tíðum eru einnig lengri vegalengdir milli einstakra 

megin íþróttamannvirkja. 

Borgin sem byggist upp meðfram samgönguæðum einkennist af línulaga vexti sem á 

upphaf sitt í miðjunni, þ.e. miðborginni, líkt og sést á mynd 15b, en vaxtarstoðin er 

hágæða samgöngukerfi. Tilhneigingin er að stærri íþróttahallir og önnur stærri 

íþróttamannvirki byggjast upp við helstu samgönguásana. 

Samanþjappaða borgin er mun þéttbýlli en strjála borgin og þarf þar af leiðandi mun 

minna landrými, líkt og sést á mynd 15c. Í þessu borgarformi er blönduð landnotkun 

algeng. Erfitt getur reynst að finna hentuga staðsetningarkosti innan borgarinnar, 

nema með endurnýjun þegar byggðra svæða, vegna mikils þéttleika. Ný megin 

íþróttamannvirki eru oftast byggð úti á jaðrinum í þessu borgarmynstri en það hefur 

færst í vöxt að þeim sé valinn staður í miðborgunum til að sporna við hnignun þeirra. 

Íþróttasvæði eru rýmisfrek og leita því oft út á jaðarinn og mynda eins konar 

jaðarbelti, líkt og Laugardalurinn. Oftast er um plássfreka og blandaða landnotkun að 

ræða í jaðarbeltum, þ.e. starfsemi sem reiðir sig á ódýrt land eða er af því tagi að íbúar 

hafa ekki áhuga á að hún sé staðsett inni í borginni (Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). 
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Með þetta í huga er ljóst að íþróttahallir dreifast á ýmsa vegu um þéttbýlissvæði, óháð 

borgarforminu, og hægt er að skilgreina þessa dreifingu út frá staðsetningunni innan 

svæðanna. Almennt er stuðst við þrjár skilgreiningar í þessum efnum, þ.e. staðsetning 

í eða í nánd við miðborg, innan borgar og úti á jaðri/úthverfum (Thornley, 2002). 

Líkt og áður hefur komið fram er ekki alltaf um að ræða náin tengsl milli 

staðsetningar stærri íþróttahalla við önnur stærri íþróttamannvirki. Íþróttahallir eru 

t.a.m. ekki alltaf reistar í næsta nágrenni við knattspyrnuleikvanga eða 

frjálsíþróttaleikvanga og öfugt. Í mörgum tilvikum eru helstu íþróttamannvirki 

höfuðborga, sem eru skilgreind sem þjóðarleikvangar eða þjóðarhallir, þó saman í 

þyrpingu, líkt og er tilfellið í Laugardalnum. Þar er nokkurra mínútna göngufjarlægð 

milli allra helstu íþróttamannvirkja þjóðarinnar. Eftir því sem borgirnar og 

þéttbýlissvæðin eru strjálli, því dreifðari eru stærstu íþróttamannvirkin í 

borgarmynstrinu oft á tíðum. Það á hins vegar ekki við um höfuðborgarsvæðið. 

4.3.6. Tilviksrannsókn í Debrecen í Ungverjalandi 

Með áðurnefndar þrjár skilgreiningar í huga er athyglisvert að greina hvernig dreifing 

íþróttamannvirkja á sér stað á þéttbýlissvæðum yfir ákveðið tímabil, samanborið við 

höfuðborgarsvæðið. Þess konar tilviksrannsókn (e. case study) var framkvæmd í 

Ungverjalandi árið 2014. Þar var dreifing mannvirkjanna skoðuð á landsvísu auk þess 

sem sérstök áherslu var lögð á að greina þróun dreifingar á þessum einingum í 

Debrecen, næst stærstu borg Ungverjalands. Íbúafjöldi Debrecen er rúmlega 200 

þúsund sem er svipaður íbúafjöldi og á höfuðborgarsvæðinu. 

Staðsetningarmynstur stærri íþróttahalla og annarra íþróttamannvirkja var skoðað 

tímabilið fyrir 1920 til ársins 2010. Samkvæmt rannsókninni voru íþróttaleikvangar 

skilgreindir sem stór íþróttamannvirki en íþróttahallir sem lítil íþróttamannvirki 

(Kozma, 2014). 

Tilviksrannsóknin studdist við staðlaðar skilgreiningar er varða dreifingamynstur og 

skiptust þéttbýlissvæði í þrjár einingar, A: miðborg, B: innan borgar og C: á jaðri/í 

úthverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að fram til ársins 1920 voru 50% 

lítilla íþróttamannvirkja, þar á meðal íþróttahalla, byggð í miðborgum í 

Ungverjalandi. Á sama tímbili risu 33,3% þeirra innan borganna og 16,7% í 

úthverfunum. Líkt og víðast hvar í heiminum átti hlutdeild úthverfanna eftir að aukast 

töluvert þegar líða tók á 20. öldina (Kozma, Pénzes og Molnár, 2016). Þróunin í 
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Debrecen hélst í hendur við þróunina annars staðar í Ungverjalandi og voru helstu 

íþróttahúsin staðsett í eða í nánd við miðborgina, m.a. í tengslum við skólabyggingar. 

Íþróttaleikvangarnir voru hins vegar að mestu leyti staðsettir í jaðrinum í ungverskum 

borgum á þessum tíma (Kozma, 2014). Í Reykjavík var mynstrið svipað en 

Melavöllurinn, sem samkvæmt skilgreiningu ungversku tilviksrannsóknarinnar var 

stórt íþróttamannvirki, var á þessum tíma staðsettur í suðurjaðri þéttbýlisins. Stuttu 

síðar var Bárubúð, sem var um tíma helsta samkomu- og tónlistarhús Reykjavíkar, 

breytt í íþróttahús á vegum Knattspyrnufélags Reykjavíkur. Það stóð við Vonarstræti 

þar sem Ráðhús Reykjavíkur er nú og var á þeim tíma staðsett nærri miðbænum, líkt 

og raunin var með lítil íþróttamannvirki í Ungverjalandi. 

Á millistríðsárunum hafði fjöldi nýrra íþróttahalla sem reistar voru í miðborgum í 

Ungverjalandi fækkað um helming, eða í 25%, samanborið við 50% árin fyrir 1920. 

Hins vegar var mikil aukning í byggingu íþróttahalla og annarra lítilla 

íþróttamannvirkja innan borganna, þ.e. milli miðborgar og borgarjaðars, eða 75% en 

ekkert var byggt af þeim í úthverfunum á þessu tímabili (Kozma, Pénzes og Molnár, 

2016). Uppbygging stórra íþróttamannvirkja hélt hins vegar áfram í úthverfunum. Á 

þessu tímabili í Debrecen var engin uppbygging lítilla íþróttamannvirkja og var 

stærsta uppbyggingin í tengslum við stórt íþróttasvæði í norðurjaðri borgarinnar 

(Kozma, 2014). Í Reykjavík var lítið um framkvæmdir íþróttamannvirkja á þessum 

tíma en þó voru uppi hugmyndir um ný og stór íþróttasvæði. Árið 1925 gerðu 

skipulagshugmyndir ráð fyrir íþróttasvæði við Bergþórugötu sem þá var í austurjaðri 

borgarinnar og undir lok fjórða áratugarins var ráðgert að byggja upp stórt 

íþróttasvæði sunnan bæjarins, undir Öskjuhlíðinni við Nauthólsvík. Sundlaug 

Reykjavíkur, sem telst til lítilla íþróttamannvirkja samkvæmt skilgreiningu ungversku 

tilviksrannsóknarinnar, var byggð í austurjaðri bæjarins en hún var tekin í notkun árið 

1937. 

Árabilið 1943 – 1965 risu 26,7% lítilla íþróttamannvirkja í miðborgunum í Ungverja-

landi, 40% innan borganna en gríðarleg aukning var í byggingu nýrra íþróttahalla í 

úthverfum, eða 33,3% samanborið við 0% á millistríðsárunum. Enn fór uppbygging 

stórra íþróttamannvirkja fram í úthverfunum (Kozma, Pénzes og Molnár, 2016). Í 

Debrecen var hins vegar engin uppbygging íþróttamannvirkja á þessum tíma vegna 

þess að uppbyggð mannvirki gátu þjónustað alla borgina án vandkvæða (Kozma, 

2014). Í Reykjavík byggðist íþróttahúsið Hálogaland upp fyrir utan austurjaðar 
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borgarinnar sem var í takt við þá þróun sem átti sér stað með uppbyggingu lítilla 

íþróttamannvirkja í borgarúthverfum annarsstaðar í Evrópu. Íþróttasvæðið í Laugardal 

byggðist upp í austurjaðri þéttbýlisins líkt og raunin var í Ungverjalandi, þar sem stór 

og rýmisfrek íþróttamannvirki voru skipulögð á stórum og rúmgóðum lóðum. Þá voru 

íþróttasvæði íþróttafélagana í Reykjavík byrjuð að byggjast upp á jöðrunum t.a.m. 

íþróttasvæði KR við Frostaskjól og íþróttasvæði Vals á Hlíðarenda. 

Á tímabilinu frá 1965 – 1985 var lítið um byggingu nýrra íþróttahalla í miðborgunum 

í Ungverjalandi eða 5,7% smárra íþróttamannvirkja sem reist voru. Innan borganna 

var hlutdeild uppbyggingar lítilla íþróttamannvirkja um helmingur allra nýbygginga 

eða 52,8% en 41,5% nýbygginganna voru staðsett í úthverfunum. Stórum íþrótta-

mannvirkjum var síðan fundinn staður á jaðrinum (Kozma, Pénzes og Molnár, 2016). 

Í Debrecen jókst uppbygging íþróttamannvirkja frá miðjum sjöunda áratuginum fram 

til ársins 1980. Uppbygging einskoraðist í fyrstu við eitt stórt íþróttasvæði í suðurjaðri 

borgarinnar en auk þess var stór íþróttahöll byggð í austurhluta borgarinnar (Kozma, 

2014). 

Í Reykjavík byggðist íþróttasvæðið í Laugardal upp og eftir því sem borgin stækkaði 

færðist það sífellt innar í þéttbýlið uns það var ekki lengur íþróttasvæði í úthverfi. 

Minni íþróttasvæði byggðust upp á mörgum stöðum innan borgarinnar og færðust þau 

oft á tíðum til eftir því sem íþróttafélög færðu sig um set milli hverfa. Annarsstaðar á 

höfuðborgarsvæðinu voru íþróttamannvirki byrjuð að byggjast upp, oft á jaðri 

byggðanna. 

Það vekur athygli að algjör stöðnun var í byggingu nýrra íþróttamannvirkja í 

Ungverjalandi tímabilið 1985 – 1995 en engar byggingar voru reistar á þessum tíu 

árum. Hins vegar varð aukning í nýbyggingum lítilla og stórra íþróttamannvirkja 

tímabilið 1995 – 2010 en af þeim litlu íþróttamannvirkjum sem risu á þeim árum voru 

15,4% staðsett í miðborgunum, 46,2% innan borganna og 38,5% í úthverfunum eða á 

jaðrinum (Kozma, Pénzes og Molnár, 2016). Í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu 

var einnig lítið um uppbyggingu á þessu tímabili að undanskilinni 

íþróttahúsauppbyggingu í tengslum við skóla og sundlaugar. 

4.3.7 Úthverfaþróunin og afturhvarfið í bandarísku miðborgirnar 

Upp úr sjöunda áratugi síðustu aldar var úthverfavæðing íþróttamannvirkja í 

Bandaríkjunum komin á fullt skrið. Íþróttahallir, sem voru ýmist nýttar undir 
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körfuknattleik eða ísknattleik, voru að mestu leyti staðsettar í miðborgunum en um 

20% þeirra voru milli miðborgar og jaðars. Engar íþróttahallir voru staðsettar í 

úthverfunum á þessu tímabili. Hins vegar átti vægi rótgrónustu svæðanna í og í nánd 

við miðborgirnar eftir að minnka. Á þeim tíma jókst vægi úthverfanna mikið á meðan 

miðborgarstaðsetningum fór sífellt fækkandi. Töluverð fækkun varð á íþróttahöllum í 

miðborgunum og hafði þeim fækkað um helming á 20 árum. Milli miðborgar og 

jaðars hafði orðið lítil fjölgun á 20 árum á meðan hlutdeild úthverfanna var um 30%, 

samanborið við 0% 20 árum áður (Comer og Newsome, 2000). 

Í byrjun 10. áratugarins hófst afturhvarf íþróttahallanna í miðborgirnar og árið 1997 

var sú þróun vel á veg komin því undir lok áratugarins voru 62% körfuknattleikshalla 

og 65% ísknattleiks halla staðsettar á miðborgarsvæðum og ljóst að úthverfaþróuninni 

hafði alfarið verið snúið við. Hins vegar fækkaði íþróttahöllum sem staðsettar voru 

milli miðborgar og jaðars lítillega og í tilfelli úthverfanna hafði prósentutalan lækkað 

niður í 17% hvað varðaði körfuknattleikshallir og 19% í tilfelli íshokkíhalla (Comer 

og Newsome, 2000). 

Mynd 16 sýnir greinilega hvernig stærstu körfuknattleikshallirnar í Bandaríkjunum 

hafa byggst upp á miðborgarsvæðum undanfarna þrjá áratugi. Einungis þrjár hallir eru 

staðsettar á jaðrinum á meðan mikill meirihluti þeirra er í miðborgunum. 
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Mynd 16. Staðsetning körfuknattleikshalla í borgarmynstri bandarískra borga frá 1985 (Comer  

& Newsome 2000). 

Mynd 17 sýnir einnig greinilegt staðsetningarmynstur ísknattleikshalla í bandarískum 

borgum síðastliðin 30 ár. Þar er mikill meirihluti þeirra í miðborgunum á meðan 

örfáar hallir hafa byggst upp á borgarjöðrunum. 

 

Mynd 17. Staðsetning ísknattleikshalla í borgarmynstri bandarískra borga frá 1985 (Comer & Newsome 
2000). 
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4.3.8 Íþróttasæknikenningin (e. Sports Place Theory) 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir eða þróuð líkön um dreifingu 

íþróttamannvirkja í borgarmynstrinu. Hins vegar yfirfærði John Bale megininntak 

miðsæknikenningar (e. central place theory) Walters Christallers á líkan um 

staðsetningu og dreifingu íþróttamannvirkja með kortlagningu íþróttastaða (sjá mynd 

18). 

Miðsæknikenning Christallers er líkan um dreifingu borga, bæja og þorpa á einsleitu 

landi, þar sem fólksfjöldi dreifist jafnt yfir flatneskjuna og flutningskostnaður stendur 

í hlutfalli við vegalengd. Líkan Bales, sem nefnist íþróttasæknikenningin einblínir 

hins vegar á stigveldi íþróttastaða (e. sports hierachy) í stað stigveldis þéttbýlissvæða 

(e. central place hierachy) (Bale, 2003). 

Þessi stigveldisflokkun (e. hierarchial classification scheme) er kjarni íþróttasækni-

kenningarinnar. Hún skipar íþróttastaði í fyrsta, annað og þriðja þrep. Þriðja þrepið er 

stærst og miðlægast á meðan fyrsta þrepið er minnst og úti á jaðrinum, þar sem 

eftirspurn eftir íþróttum minnkar vegna ferðakostnaðar með aukinni fjarlægð (Bale, 

2003). 

Bale (2003) lýsir því hvernig líkan íþróttasæknikenningarinnar hefur sömu grunngildi 

og miðsæknikenningin og dreifist íbúafjöldinn jafnt yfir einsleitt flatlendi. Þar eru 

íþróttastaðir miðlægir innan áhrifasvæða sinna en hægt er að skilgreina stærð þeirra út 

frá fjölda íþrótta sem eru stundaðar á hverjum stað. Íþróttastaðir sem bjóða upp á fáar 

íþróttagreinar hafa lítinn þröskuldsfólksfjölda (e. threshold population) og er 

áhrifasvæðið því lítið. Þröskuldsfólksfjöldinn er hins vegar stærri á íþróttastöðum á 

efri þrepunum og er áhrifasvæði þeirra því stærra auk þess sem staðirnir eru færri 

talsins og lengra er á milli þeirra. 
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Mynd 18. Stigveldi íþróttamannvirkja í óhlutstæðu rými (Bale, 2003). 

Með þetta í huga er einnig hægt að skoða þetta út frá stigveldi íþróttamannvirkja eftir 

stærð og vinsældum íþróttagreina sem þar eru stundaðar. Íþróttamannvirki sem eru 

skilgreind sem þjóðarleikvangar og eftirspurn eftir keppnisleikjum þar er mikil skipast 

t.a.m. í þriðja þrep en lítil íþróttamannvirki í fyrsta þrep. 

Þegar dreifing íþróttamannvirkja er fullkomin innan ákveðinna svæða eru ferðir 

neytenda í lágmarki og þar af leiðandi er ferðakostnaður í lágmarki. Ástæðan er net 

samliggjandi sexhyrninga þar sem áhrifasvæði skarast ekki (Lösch, 1940). 

Samkvæmt þessu er lengsta fjarlægðin milli stærstu íþróttamannvirkjanna innan 

þéttbýlissvæðanna og dreifingin mikil, ólíkt því sem þekkist í Reykjavík þar sem öll 

helstu íþróttamannvirki Íslands eru saman í einni þyrpingu í Laugardalnum. Ástæðan 

er sú að íþróttamannvirki stórborganna eru oft gríðarlega stór og því þyrfti gríðarlega 

mikið landrými til að rúma öll þessi mannvirki á sama stað. Í Bandaríkjunum er það 

þó raunin þar sem hafnaboltaleikvangar, ruðningsleikvangar og í fáeinum tilvikum 

íþróttahallir eru oft staðsett í þyrpingu fyrir utan borgirnar. 

Ef við skoðum stigveldi íþróttastaða út frá stærð íþróttamannavirkis á svæðinu og 

skilgreiningu sem þjóðarleikvangur eða þjóðarhöll kemur í ljós að dreifing þessara 

mannvirkja er mikil í evrópskum borgum og í takt við íþróttasæknikenningu Bale. 

Með því að skoða tengsl helstu íþróttamannvirkja (þjóðarleikvanga eða þjóðarhalla) 

ýmissa evrópskra þjóða kemur í ljós að fjarlægðin milli knattspyrnuleikvanga, 

frjálsíþróttaleikvanga og íþróttahalla er oft á tíðum mikil. Úr verða stakar einingar á 

víð og dreif í stað þyrpinga. Líkja má hverju þessara þriggja íþróttamannvirkja sem 

horni í þríhyrningi, líkt og greina má í íþróttasæknikenningu Bale. Úr verða því 
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mismunandi þríhyrningar; mynstur sem ræðst af staðsetningu íþróttamannvirkjanna á 

þéttbýlissvæðunum. 

Istanbúl í Tyrklandi er ein af stærstu og fjölmennustu borgum heims og því skiljanlegt 

að ummál dreifingar þriggja helstu íþróttamannvirkjanna sé stærst evrópskra borga 

eða 48,44 km. Dreifingin er nokkuð jöfn en áhrifasvæði íþróttamannvirkjanna skarast 

ekki sé miðað við 11 km þvermál hringjanna umhverfis þau (sjá mynd 19). Þar sem 

mikil fjarlægð er milli mannvirkjanna er engin samþjöppun líkt og á sér stað í 

þyrpingu íþróttamannvirkja á litlu svæði. Þá er hægt að nýta sameiginlega þjónustu og 

innviði en hins vegar eru stækkunarmöguleikar mannvirkjanna meiri þar sem þau eru 

stakar einingar, oft nær þéttbýlisjaðrinum, en að vera hluti af þyrpingu. 

 
Mynd 19. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í Istanbúl  

     (©ÞMS 2018). 

Í London í Englandi búa um 14 milljónir íbúa ef nærliggjandi sveitarfélög eru talin 

með. Þar dreifast íþróttamannvirkin vítt um borgina þó nokkuð stutt sé á milli helstu 

íþróttahallar landsins, Þúsaldarhvelfinguna og þjóðarleikvangsins í frjálsum íþróttum, 

Ólympíuleikvanginum, en einungis 4,2 km eru þar á milli. Hins vegar er töluverð 

fjarlægð milli þessarra tveggja mannvirkja og helsta knattspyrnuleikvangs Englands, 

Wembley-leikvangsins, en rúmir 20 km aðskilja Þúsaldarhvelfinguna og Wembley-

leikvangsinn (sjá mynd 20). Ummál dreifingarmynstursins er 42,95 km. Ójöfn 

dreifing íþróttamannvirkjanna gerir það að verkum að engin samþjöppun á sér stað 

milli þeirra. Ógerlegt er að nýta sameiginlega þjónustu og innviði í tilviki Wembley-

leikvangsins og hinna tveggja mannvirkjanna. Einungis rúmir fjórir km aðskilja 
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Ólympíuleikvanginn og Þúsaldarhvelfinguna og því möguleiki að samnýta þjónustu 

eins og t.a.m. almenningssamgöngur. 

 
Mynd 20. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í London  

(©ÞMS 2018). 

Moskva í Rússlandi er líkt og Istanbúl þéttbýlissvæði þar sem helstu 

íþróttamannvirkin dreifast um höfuðborgina. Þar búa um 13 milljónir íbúa og þekur 

borgin stórt landssvæði. Þessi helstu íþróttamannvirki eru ekki í einni þyrpingu heldur 

er um að ræða einingar sem tilheyra mismunandi borgarhlutum og er ummál 

dreifingarmynstursins 34,30 km. Dreifingin er jöfn en áhrifasvæði 

íþróttamannvirkjanna skarast ekki sé miðað við 6,6 km þvermál hringjanna umhverfis 

þau (sjá mynd 21). Þar sem mikil fjarlægð er milli mannvirkjanna er engin 

samþjöppun líkt og á sér stað í þyrpingu íþróttamannvirkja á litlu svæði. Þá er hægt að 

nýta sameiginlega þjónustu og innviði en hins vegar eru stækkunarmöguleikar 

mannvirkjanna meiri þar sem þau eru stakar einingar. 
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Mynd 21. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í Moskvu 

       (©ÞMS 2018). 

Í París, höfuðborg Frakklands, er dreifingarmynstur helstu íþróttamannvirkjanna 

nokkuð jafnt, þ.e. sé miðað við að áhrifasvæði hvers mannvirkis sé 6,6 km í þvermál 

sést að fjarlægðin milli mannvirkjanna er nokkuð svipuð. Ummál 

dreifingarmynstursins er 30,97. Þar sem mikil fjarlægð er milli mannvirkjanna er 

engin samþjöppun líkt og á sér stað í þyrpingu íþróttamannvirkja á litlu svæði. Þar er 

hægt að nýta sameiginlega þjónustu og innviði en hins vegar eru 

stækkunarmöguleikar mannvirkjanna meiri þar sem þau eru stakar einingar, oft nær 

þéttbýlisjaðrinum, en að vera hluti af þyrpingu (sjá mynd 22). 
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Mynd 22. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í París 

      (©ÞMS 2018). 

Dreifing megin íþróttamannvirkja einskorðast ekki við stór þéttbýlissvæði og er 

algengt að þau dreifist um litlar og meðalstórar borgir sem stakar einingar. Í Valletta á 

Möltu þar sem íbúafjöldinn er um 390 þúsund manns er ekki ein þyrping stórra 

íþróttamannvirkja í borginni heldur dreifast þau í nokkurra kílómetra fjarlægð frá 

hvorum öðrum. Ummál dreifingarmynstursins er 20,68 km sem er nokkuð víð 

dreifing miðað við stærð þéttbýlissvæðisins (sjá mynd 23). 

 
Mynd 23. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í Valletta (©ÞMS 2018). 
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Á höfuðborgarsvæði Lúxemborgar búa um 180 þúsund manns og er athyglisvert að 

þar er ekki til staðar ein þyrping þjóðarleikvanga; stórt íþróttasvæði líkt og í 

Laugardalnum. Dreifingin er nokkuð jöfn innan borgarinnar en ef miðað er við að 

áhrifasvæði hvers íþróttamannvirkis fyrir sig sé um 3,4 km í þvermál, skarast tvö 

þeirra lítillega. Ummál dreifingarmynstursins er 13,47 km (sjá mynd 24). 

 
Mynd 24. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja í Lúxemborg 

        (©ÞMS 2018). 

Ekki er hægt að greina dreifingarmynstur helstu íþróttamannvirkjanna á 

höfuðborgarsvæðinu enda eru þau öll í einni þyrpingu í Laugardalnum, ólíkt mörgum 

öðrum þéttbýlissvæðum. Laugardalsvöllurinn er sameiginlegur þjóðarleikvangur í 

knattspyrnu og frjálsum íþróttum og er Laugardalshöllin, helsta keppnishöll 

þjóðarinnar í innanhúsíþróttum rúmum 250 metrum sunnar. Á næstu árum er líklegt 

að þríhyrningsmynstur þessarra þriggja helstu íþróttamannvirkja geti myndast á 

höfuðborgarsvæðinu en hugmyndir eru uppi um að Laugardalsvöllur verði einungis 

framvegis nýttur sem knattspyrnuleikvangur. Þá þarf að finna nýjum þjóðarleikvangi í 

frjálsum íþróttum stað en framtíðarstaðsetning hans hefur ekki verið ákveðin. Svæðið 

sunnan við frjálsíþróttahöllina í Laugardalnum er talinn álitlegur staður en einnig 

hefur verið rætt um að nýr frjálsíþróttaleikvangur rísi í tengslum við nýtt og glæsilegt 

frjálsíþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd. Hér að neðan má sjá hvernig dreifingarmynstur 

þessarra þriggja helstu íþróttamannvirkja myndi líta út ef Laugardalsvöllurinn yrði 
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áfram þjóðarleikvangur í knattspyrnu, nýr þjóðarleikvangur í frjálsum íþróttum risi í 

Mjódd og nýr þjóðarleikvangur fyrir innanhúsíþróttir yrði byggður í Vetrarmýri í 

Garðabæ, sem er einn af staðsetningarvalkostum þessa verkefnis. Um er að ræða 

nokkuð jafna dreifinu íþróttamannvirkjanna innan þéttbýlissvæðisins og yrði um 

ummál dreifingarmynstursins 13,87 km en áhrifasvæðin, sem eru 3,4 km í þvermál 

skarast á einum stað (sjá mynd 25).

 
Mynd 25. Fjarlægðarlíkan: Dreifing einstakra íþróttamannvirkja á höfuðborgar- 

svæðinu (©ÞMS 2018). 

Á mynd 26 hér að neðan má sjá áðurnefnd dreifingarmynstur í réttum hlutföllum og 

sést það vel hversu langar vegalengdir eru á milli íþróttamannvirkjanna í Istanbúl. 

Hugsanlegt framtíðardreifingarmynstur íþróttamannvirkja á höfuðborgarsvæðinu gæti 

rúmast innan eins áhrifasvæðis í Istanbúl. Í tilfelli höfuðborgar-væðisins er 

íþróttamannvirkjunum dreift um höfuðborgarsvæðið til að hægt sé að glöggva sér á 

fjarlægðarmismuninum milli borga. 
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Mynd 26. Samanburður fjarlægðarlíkana mismunandi borga í réttum hlutföllum (©ÞMS 2018). 

Til samanburðar má sjá á mynd 27 hvernig þessi helstu íþróttamannvirki raðast innan 

þéttbýlisins í Stokkhólmi í Svíþjóð, á höfuðborgarsvæðinu og í Osló í Noregi. Hvað 

höfuðborgarsvæðið varðar er tveimur íþróttamannvirkjanna á ný fundinn annar staður 

innan þéttbýlisins til að gefa skýrari mynd á samanburðinum. Laugardalsvöllurinn  er 

sem fyrr skilgreindur sem þjóðarleikvangur í knattspyrnu, þjóðarleikvangur 

innanhússíþrótta er staðsettur í Vetrarmýri í Garðabæ og þjóðarleikvangurinn í 

frjálsum íþróttum er á íþróttasvæði ÍR í Suður Mjódd. 

 
Mynd 27. Fjarlægðarlíkön sem sýna dreifingu þjóðarleikvanga í Stokkhólmi, Osló og á  
höfuðborgarsvæðinu þar sem gert er ráð fyrir að íþróttahöll sé Vetrarmýri og þjóðar- 

leikvangur frjálsra íþrótta í Mjódd (©ÞMS 2018). 
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Það er mismunandi hvernig þessi íþróttamannvirki raðast innan þéttbýlissvæða en oft 

á tíðum er um að ræða jafna dreifingu og því verður hún oft í laginu eins og 

þríhyrningur. Hins vegar, þar sem t.a.m. tvö íþróttamannvirkjanna eru staðsett í nánd 

hvort við annað en það þriðja er í töluverðri fjarlægð frá þeim lítur mynstrið oft út 

eins og nálaroddur (sjá myndir 28 og 29).  

 
Mynd 28. Fjarlægðarlíkön sem sýna dreifingu þriggja íþróttamannvirkja í evrópskum borgum  

(©ÞMS 2018). 

 
Mynd 29. Fjarlægðarlíkön sem sýna dreifingu íþróttamannvirkja í evrópskum borgum (©ÞMS 2018). 
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4.3.9 Staðsetning og skipulag íþróttahalla á Norðurlöndum 

Dreifingarmynstur fjölnota íþróttahalla á þéttbýlissvæðum á Norðurlöndum af 

sambærilegri stærð og höfuðborgarsvæðið er mismunandi (sjá mynd 30). Með hinni 

venjubundnu uppskiptingu borgarinnar niður í þrjú svæði; miðborg, innan borgar og 

úthverfi/jaðar, kemur í ljós að fæst mannvirki eru staðsett í miðborginni, eða 15%. 

45% íþróttahallanna eru staðsettar innan borgar, þ.e. á svæðinu milli miðborgar og 

jaðars, en 40% íþróttahallanna eru staðsettar úti á jaðrinum. Þetta dreifingarmynstur er 

því töluvert öðruvísi en dreifingarmynstur íþróttahalla í Bandaríkjunum þar sem 

mikill meirihluti þeirra eru staðsettar í miðborgunum, eða niðri í bæ. 

Reyndar er um talsvert stór þéttbýlissvæði að ræða í Bandaríkjunum og eru þau því 

ekki samanburðarhæf við svæðin á Norðurlöndum. Hins vegar er athyglisvert að 

greina á milli dreifingarmynstranna. 

Fimm íþróttahallanna eru t.a.m. alveg í útjaðri þéttbýlissvæðanna á Norðurlöndum 

meðan þrjár íþróttahallir eru staðsettar inn í skilgreindum miðborgarsvæðum en fjórar 

eru staðsettar rétt utan við skilgreind miðborgarsvæði.  

 

 
Mynd 30. Staðsetning íþróttahalla á norrænum þéttbýlissvæðum af sambærilegri stærð og 

höfuðborgarsvæðið (©ÞMS 2018). 
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Samkvæmt áðurnefndum skilgreiningum er Laugardalshöllin staðsett innan borgar í 

Reykjavík, í nánd við miðborgina. Nánar tiltekið er hún 2 km frá eystri enda 

miðborgarinnar sem afmarkast af línu sem er dregin um Snorrabraut, gamla 

Flugvallarveg og Hlíðarfót. Laugardalshöll er því staðsett á því svæði sem flestar 

fjölnota íþróttahallir á sambærilegum þéttbýlissvæðum í Norðurlöndum eru staðsettar; 

innan borgar. 

Á mynd 31 sést hvernig staðsetning Laugardalshallarinnar er í borgarmynstrinu, innan 

borgar, í þyrpingu helstu íþróttamannvirkja þjóðarinnar.  

 
Mynd 31. Staðsetning Laugardalsins í borgarmynstri höfuðborgarsvæðisins (©ÞMS 2018). 

Á mynd 32 sést hvernig þjóðarleikvangur Svíþjóðar í knattspyrnu, Friends Arena, og 

þjóðarhöllin, Ericsson Globen raðast í borgarmynstrið í Stokkhólmi, sitthvorum 

megin við miðborgarsvæðið, í 9,9 km fjarlægð frá hvoru öðru. 
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Mynd 32. Staðsetning þjóðarleikvangsins í knattspyrnu og þjóðarleikvangsins í  

innanhúsíþróttum í borgarmynstri Stokkhólmsborgar (©ÞMS 2018). 

Á mynd 33 má sjá hvernig þrjú helstu íþróttamannvirki Svíþjóðar dreifast um 

Stokkhólm. Græni punkturinn er landfræðileg miðja borgarinnar og gulu línurnar 

tákna helstu samgönguæðarnar. 

 
Mynd 33. Nálægð stærstu íþróttamannvirkja Stokkhólms við helstu  

stofnbrautir (©ÞMS 2018). 

Á mynd 34 sést hvernig þjóðarleikvangur Noregs í knattspyrnu, Ullevaal Stadion, og 

þjóðarleikvangurinn fyrir innanhúsíþróttir, Oslo Spektrum, raðast í borgarmynstur 
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Oslóborgar. Oslo Spektrum er eina fjölnota íþróttahöllin í höfuðborgum Norðurlanda 

sem er staðsett á svæði sem er skilgreint sem miðborg. 

 
Mynd 34. Staðsetning þjóðarleikvangsins í knattspyrnu og þjóðarleikvangsins 

 í innanhúsíþróttum í borgarmyndstri Osló (©ÞMS 2018). 

Á mynd 35 má sjá hvernig þrjú helstu íþróttamannvirki Noregs dreifast um Osló. 

Græni punkturinn er landfræðileg miðja borgarinnar og gulu línurnar tákna helstu 

stofnbrautirnar. 

 
Mynd 35. Nálægð stærstu íþróttamannvirkja Oslóar við helstu  

stofnbrautir (©ÞMS 2018). 

Þjóðarleikvangar í knattspyrnu og þjóðarleikvangar innanhússíþrótta eru mikilvæg 

íþróttamannvirki og skipa oft stóran sess í skipulagi borga. Líkt og komið hefur fram 

hér að framanverðu er ekki sjálfgefið að þessi tvö mannvirki, séu í nánd við hvort 

annað í þyrpingu annarra íþróttamannvirkja. Þannig er það þó í Laugardalnum en það 
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sama er ekki hægt að segja um tengsl þessarra mannvirkja í öðrum höfuðborgum 

Norðurlanda. Mynd 36 sýnir fjarlægðina milli þjóðarleikvanga í knattspyrnu og 

þjóðarleikvanga innanhússíþrótta. 

 
Mynd 36. Fjarlægð milli þjóðarleikvanga í knattspyrnu og þjóðarhalla innanhússíþrótta  

á Norðurlöndunum (©ÞMS 2018). 

4.4 Úrelding Laugardalshallarinnar sem keppnishöll 

Samkvæmt nútímastöðlum og kröfum er Laugardalshöllin ólöglegur keppnisstaður í 

alþjóðakeppnisleikjum á vegum Handknattleikssambands Evrópu (EHF). Hins vegar 

hefur sambandið veitt Handknattleikssambandi Íslands (HSÍ) undanþágu í tilfellum 

landsleikja en óvíst er hversu lengi sú undanþága gildir. 

,,Við höfum fengið mótastjóra EHF ásamt eftirlitsmönnum til að taka út höllina en 

engin tímamörk eru á úrbótum eins og er.” (Róbert Geir Gíslason framkvæmdastjóri 

HSÍ, munnleg heimild, tölvupóstar, júní 2017). 

4.4.1 Ólöglegir keppnisstaðir 

Í kafla 3.1.2. í reglugerð EHF um öryggi í keppnishöllum segir m.a.: ,,Áhættumiklir 

keppnisleikir eru keppnisleikir sem fara fram þar sem öryggishætta er meiri en 

venjulega vegna fyrirkomulags og legu rýmisins í keppnishöllinni og/eða vegna skorts 

á afmörkun á áhorfendasvæðum.” (European Handball Federation, e.d.) 

Upp kom sú staða í landsleik Íslands og Ísraels í handbolta sem fram fór í 

Laugardalshöll árið 2014 að keppnisgólfið var of nálægt annarri langhliðinni. Í frétt 

sem birtist í Fréttblaðinu eftir leikinn kom eftirfarandi fram: ,,Eftirlitsmaður evrópska 

handknattleikssambandsins hafði út á ýmislegt að setja, t.a.m. klukkuna í Höllinni sem 

hikstaði öðrum megin og þrengsli þeim megin sem heiðursstúkan er,” (Tómas Þ. 

Þórðarson, 2014). 
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,,Áður hafði verið kvartað yfir því að leikvöllurinn væri of nálægt áhorfendapöllunum 

í stóru stúkunni og þurfti því að færa völlinn um 80 cm til suðurs. Var það gert til að 

tryggja öryggi áhorfenda þannig að hægt sé að rýma húsið fljótlega komi eitthvað 

upp á.” (Tómas Þ. Þórðarson, 2014). 

Vegna smæðar rýmisins er lega keppnisgólfsins alltaf til ama en vegna þrengsla 

sitthvorum megin við það, er ógerlegt að hreyfa mikið við því nema með því að 

þrengja enn meir að annarri hliðini. Við þetta skapast hættuástand m.a. með tilliti til 

skjótrar rýmingar á fólki. Má því skilgreina keppnisleiki í handbolta sem fara fram í 

Laugardalshöll sem áhættumikla keppnisleiki líkt og stendur í kafla 3.1.2 í 

öryggisreglugerð EHF. 

4.4.2 Endingartími íþróttahalla 

Síðustu fimm áratugi hefur Laugardalshöll verið helsti vettvangur íslenskra 

innanhússíþrótta í alþjóðlegum keppnisleikjum auk þess sem þar hafa farið fram 

ýmsir aðrir viðburðir eins og vörusýningar og tónleikar. 

Upphaflega var gert ráð fyrir stærri og rúmbetri byggingu en þeirri sem á endanum 

reis en vegna skorts á fjármagni var ákveðið að minnka hana. Það var gert vegna þess 

að menn töldu að 20 árum síðar yrði risin enn stærri íþróttahöll í Reykjavík (Jón M. 

Ívarsson, 2005). 

Samkvæmt skilgreiningum um endingartíma íþróttahalla er Laugardalshöllin gömul 

bygging og er þörf á umtalsverðri endurnýjun á mannvirkinu. Þess ber þó að geta að 

engar athuganir eða rannsóknir liggja að baki um ástand Laugardalshallarinnar í þessu 

verkefni, heldur er einungis stuðst við byggingarár og aldur samanborið við kenningar 

um líftíma mannvirkja (The Federal Facilities Council, 2001). 

Úrelding er ástand mannvirkis þegar það er orðið of gamalt eða þykir of gamaldags. 

Það að það sé úrelt þarf ekki að þýða að það sé skemmt, slitið eða órekstrarhæft, þó 

svo að þessir þættir geti ýtt undir úreldinguna. Byggingin stenst einfaldlega ekki 

nútímakröfur, þarfir eða væntingar (Iselin og Lemer, 1993). 

Endingartími bygginga og annarra mannvirkja er almennt langur en mikið af tækninni 

sem finnst í nútímabyggingum auk þess reksturs sem þær hýsa, hefur breyst 

umtalsvert á síðustu áratugum. Í mörgum tilvikum er um að ræða kostnaðarsamt ferli 

að standa í endurbótum og endurnýjun af því tagi. Hins vegar er það líka 
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kostnaðarsamt að endurnýja ekki vegna þess að úreldar byggingar geta verið þungur 

baggi á eigendum og notendum sínum (Iselin og Lemer, 1993). 

Endingartími mannvirkja getur verið misjafn en oftast er áætlaður Endingartími 

bygginga 60 ár. Stundum er þó talið að sumar byggingar hafi endingartíma upp á 25 – 

30 ár. Eftir þann tíma þurfi að endurnýja mannvirkið undir annan rekstur eða breytta 

starfsemi (Björn Marteinsson, 2013). 

Endingartími íþróttamannvirkja er almennt áætlaður styttri en annarra mannvirkja 

vegna mikillar og ágengar notkunnar þeirra. Þetta á sérstaklega við um fjölnota 

byggingar þar sem margir einstaka viðburðir eiga sér stað (BC Recreation & Parks 

Association, 2007).  

4.4.3 Samanburður við Norðurlönd 

Með því að bera saman aldur og stærð fjölnota íþróttahalla á þéttbýlissvæðum 

sambærilegum höfuðborgarsvæðinu með íbúafjölda undir 500 þúsund manns, fæst 

betri mynd á stöðu mála hérlendis. 

Upp úr síðustu aldamótum fór að bera á aukinni uppbyggingu fjölnota íþróttahalla 

fyrir innanhússíþróttir í Evrópu en um það leyti voru hallir sem voru byggðar á 

fimmta, sjötta og sjöunda áratuginum farnar að úreldast. Þróunin náði til Norður-

landanna en á Íslandi einskorðaðist vöxturinn hins vegar við byggingu fjölnota 

knattspyrnuhúsa. 

Ef rýnt er í önnur meðalstór þéttbýlissvæði á Norðurlöndum kemur í ljós að umfang 

uppbyggingar þar er miklu meiri en á Íslandi. Þar var ákveðið að byggja nýjar 

íþróttahallir sem voru skilgreindar sem þjóðarleikvangar fyrir innanhúsíþróttir þegar 

ljóst var að byggingarnar voru að úreldast. Þar var endingartíma fjölnota íþróttahalla 

því gefinn gaumur en ekki hérlendis þrátt fyrir að lokakeppni heimsmeistaramótsins í 

handbolta hafi farið fram hérlendis árið 1995. 

Á þessum norrænu þéttbýlissvæðum er meðalaldur íþróttahallanna um 21,64 ár, 

samanborið við 53. aldursár Laugardalshallarinnar. Nýjasta fjölnota íþróttahöllin er 

hins vegar á þéttbýlissvæðinu umhverfis Eskilstuna en hún var tekin í notkun í júní 

2017. Ennfremur eru nýjar íþróttahallir í bígerð í Þrándheimi í Noregi, Uppsala í 

Svíþjóð og Tampere í Finnlandi. 
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Þessar niðurstöður sýna fram á þörfina fyrir nýja fjölnota íþróttahöll á 

höfuðborgarsvæðinu. Eins og sést á skýringarmynd 37 er Laugardalshöllin, eina 

mannvirkið sem er yfir 50 ára aldri. Fimm fjölnota íþróttahallir eru milli 40 – 50 ára 

en þær eru staðsettar í Esbjerg í Danmörku, Bergen í Noregi, Boras í Svíþjóð og Lahti 

og Oulu í Finnlandi. 11 íþróttahallanna eru 10 ára eða yngri sem þýðir að 44% þeirra 

fjölnota íþróttahalla sem eru í notkun á þessum þéttbýlissvæðum hafa risið á síðasta 

áratug eða eru í bígerð á komandi misserum. 

 
Mynd 37. Aldurssamanburður íþróttasvæða á völdum þéttbýlissvæðum á Norðurlöndum. 

Ef gerður er aldurssamanburður á íþróttahöllum sem eru skilgreindar sem 

þjóðarleikvangar í innanhúsíþróttum á Norðurlöndum kemur í ljós að meðaldur þeirra 

er 25,8 ár. Laugardalshöll er því rúmum 27 árum yfir meðalaldri norrænna 

þjóðarleikvanga. 

Það er mismunandi hvernig stærð íþróttahalla er háttað en sætafjöldinn ræðst helst af 

íbúafjölda á viðkomandi þéttbýlissvæði og íbúafjölda landsins ef um er að ræða 

þjóðarhöll. Því er áhugavert að skoða höfuðborgarsvæðið og önnur sambærileg 
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þéttbýlissvæði á Norðurlöndum með tilliti til stærðar íþrótthallanna samanborið við 

íbúafjölda svæðanna. 

Þar kemur í ljós að Laugardalshöllin er hlutfallslega lítið mannvirki samanborið við 

flestar aðrar íþróttahallir á þessum svæðum en uppseld Laugardalshöll getur einungis 

rúmað 1,2% af heildaríbúafjölda höfuðborgarsvæðisins. Íþróttahöllin í Bergen í 

Noregi er eina íþróttahöllin sem rúmar hlutfallslega færri áhorfendur, eða um 1% af 

heildaíbúafjölda þéttbýlissvæðisins í Bergen. 

 
Mynd 38. Samanburður á hlutfalli sætafjölda vs íbúafjölda í völdum borgum á Norðurlöndunum. 

Fjölnota íþróttahallirnar eru hlutfallslega stærstar í Umea í Svíþjóð (4,6%), Lahti í 

Finnlandi (5,3%), Jonköping í Svíþjóð (5,3%) og Linköping í Svíþjóð (5,6%). 

Meðaltalshlutfallið er 3,03% en með það að leiðarljósi þyrfti framtíðar fjölnota 

íþróttahöll á höfuðborgarsvæðinu að rúma að minnsta kosti sæti fyrir 6.500 

áhorfendur.  
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5. Staðarvalsgreining 

Í þessum hluta verkefnisins fer fram greining á staðarvalskostum sem koma til greina 

sem svæði undir fjölnota íþróttahöll. Matsferlið vinsar úr ólíklegustu kostina. Alls 

voru 29 staðarvalskostir teknir til skoðunar í upphafi greiningarvinnunnar og með 

greiningu á stærð svæðanna, lögun og gerð auk aðgengis var ljóst að 15 kostanna voru 

óraunhæfir til frekari úrvinnslu.  

14 staðarvalskostir (sjá mynd 39) þóttu því raunhæfir til ítarlegrar greiningar í 

stöðluðu matsferli þar sem stuðst var við miðmið sem lutu að stigagjöf. Hverjum 

staðarvalskosti var gefinn stig sem réðust af tæknilegum þáttum, almennum þáttum, 

samgöngum og aðgengi og skipulagi og innviðum. Hvert þessara viðmiða innihélt 

undirviðmið sem gefin voru stig eftir því sem við átti, á hverju svæði fyrir sig. 

 
Mynd 39. Kort af staðarvalskostunum 14 (Borgarvefsjá 2018, staðfært af ÞMS 2018). 

Byggingarmassi íþróttahallar sem er 9.720 m2 (108x90m) var mátaður við hvert svæði 

til að sjá hvort fýsilegt væri að slíkt mannvirki væri æskilegt á þessar tilteknu lóðir. 
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Greiningin byggðist á samþykktri, staðlari staðarvalsgreiningu (sjá töflu 1) en stuðst 

var við rannsókn sem framkvæmd var af Ottawa-borg í Kanada, þar sem ætlunin var 

að finna fýsilega staðsetningu fyrir fjölnota íþróttahöll . Hverju svæði var gefið stig, 

frá 1 – 5, eftir því hvernig það mætti gefnum viðmiðum og kröfum. Flest viðmið 

höfðu vægið 1 en þau viðmið sem voru veigameiri en önnur höfðu vægistölur upp á 

1,50 eða 2. Þau viðmið sem voru veigaminnst höfðu vægi upp á 0,75. Hæsta stigaskor 

fyrir hvert svæði var 95 stig. Stafrófsröð réði niðurröðun staðarvalskostanna. Í 

viðauka II má sjá niðurstöður greingarviðmiðs staðarvalskosta.  

Tafla 1. Greiningarviðmið staðarvalskosta (The Corporate Research Group Ltd. 2008,  
þýtt af ÞMS 2018). 
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Staðarvalskostur 1  

Ásbraut í Hafnarfirði: 51 stig. 

      

Við Ásbraut í Hafnarfirði er óuppbyggt land sunnan við deiliskipulagt iðnaðarsvæði. 

Áætlað er að framtíðarvegtengingar um Hafnarfjörð liggi nálægt staðarvalskosti 1. 

Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 

m2 hús á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. Undirlendi er 

flatt og þakið hrauni. Tvö skilgreind íþróttasvæði eru í nánd við staðarvalskost 1, þ.e. 

akstursíþróttasvæði við Ásbraut/Krýsuvíkurveg auk fyrirhugaðs golfvallar fyrir 

golfklúbbinn Keili sem ráðgert er að byggist upp austan við Ásbraut/Krýsuvíkurveg. 

Þá er efnistöku og losunarsvæði rétt sunnan við staðarvalskost 1. 

Staðarvalskostur 1 er á skilgreindum suðurjaðri höfuðborgarsvæðisins og því er 

torveldara aðgengi að svæðinu með almenningssamgöngum en nær miðju 

höfuðborgarsvæðisins. Sú stoppistöð Strætó sem er næst staðarvalskosti 1 er í um 1,2 

km fjarlægð á Klukkuvöllum. 

Ljóst er að áhrif á nærliggjandi byggð er minni háttar, þar sem nærbyggð er í nokkurri 

fjarlægð frá staðarvalskosti 1. Þar sem um óuppbyggt svæði er að ræða er hins vegar 

ljóst að 9.720 m2 mannvirki mun hafa nokkur áhrif á hið nærliggjandi, náttúrulega 

umhverfi. Núgildandi aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á 

svæðinu. 
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Staðarvalskostur 2  

Blikastaðir í Mosfellsbæ: 60,5 stig. 

       

Blikastaðaland í Mosfellsbæ er óbyggt land meðfram Vesturlandsvegi og samkvæmt 

skilgreiningu er um að ræða jaðarsvæði á höfuðborgarsvæðinu. Með einföldu mati á 

grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 byggingu á 

svæðinu auk viðbótaruppbyggingar. 

Í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins er gert þar ráð fyrir bæjarkjarna við 

bæjarmörk Reykjavíkur sunnan Blikastaðalands. Svæðið er skilgreint sem blönduð 

landnotkun verslunar- og þjónustusvæðis og athafnasvæðis. Blönduð landnotkun felur 

í sér að á svæðinu getur verið smásöluverslun og skrifstofuhúsnæði hvers konar auk 

þeirrar starfsemi sem felst í skilgreiningu athafnasvæða (Aðalskipulag Mosfellsbæjar, 

2013). 

Aðgengi að svæðinu er gott en Vesturlandsvegur liggur þar sunnan við. Þá er gert ráð 

fyrir því að borgarlínan liggi í framtíðinni um Blikastaðaveg norðan við svæðið. Hins 

vegar ríkir mikil óvissa um fyrirhugað kerfi og er vægi borgarlínunnar í greiningunni 

lagt fram með fyrirvara. 

Áhrif á nærliggjandi byggð er lítil sem engin þar sem nærsvæði er óuppbyggt en ljóst 

er að hið 9.720 m2 mannvirki mun hafa nokkur áhrif á hið nærliggjandi, náttúrulega 

umhverfi. Núgildandi aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á 

svæðinu. 
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Staðarvalskostur 3 

 Engjavegur: 94 stig. 

      

Gervigrasvöllurinn við Engjaveg í Laugardal og nærsvæði hans er nógu stórt til að 

rúma fjölnota íþróttahöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að 

ekki er rými fyrir byggingu af þessari stærð austan við gervigrasvöllinn. Of mikill 

landhalli er á svæðinu fyrir neðan Suðurlandsbraut, austan við Laugardalshöllina. Þær 

þrjár útfærslur sem eru raunhæfar við Engjaveg (A, B, C) rúmast ofan og í nánd við 

gervigrasvöllinn. Lítill landhalli er á svæðinu (sjá viðauka III, myndir I, II, III og IV). 

Gott aðgengi er að svæðinu en Suðurlandsbraut liggur þar rétt sunnan við. Það er gert 

ráð fyrir nýju og afkastamiklu almenningssamgangnakerfi á höfuðborgarsvæðinu og 

er ráðgert að Suðurlandsbrautin verði ein af meginlínum kerfisins. Hins vegar ríkir 

mikil óvissa um fyrirhugað kerfi og er vægi borgarlínunnar í greiningunni lagt fram 

með fyrirvara. 

Laugardalsvöllur er staðsettur rétt norðan við útfærslur A, B og C og eru þar bílastæði 

sem hægt er að samnýta með nýrri íþróttahöll. Í útfærslu staðarvalkosts A er gert ráð 

fyrir því að reisa íþróttahöll á þeim stað þar sem gervigrasvöllurinn er staðsettur. 

Hann er nokkrum metrum neðar í landslaginu en Engjavegur sem liggur meðfram 

sunnanverðum vellinum. Þar með er mögulegt að koma bílastæðum fyrir undir 

höllinni eins og þekkist víða í íþróttahöllum erlendis. Í útfærslum B og C mun 

gervigrasvöllurinn halda sér. Hægt er að samnýta íþróttahöll við Engjaveg með 

íþróttafélaginu Þrótti sem hefur falast eftir byggingu á íþróttahúsi á svæðinu auk þess 

sem skólar á svæðinu geta nýtt bygginguna undir sína starfsemi. 

Áhrif mannvirkisins á nærliggjandi byggð yrðu minniháttar enda eru stórar byggingar 

fyrir á svæðinu og íbúabyggð er í nokkurri fjarlægð frá staðarvalskosti 3. Núgildandi 

aðalskipulag gerir ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á svæðinu. 
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Staðarvalskostur 4  

Garðaholt í Garðabæ: 48,75 stig. 

      

Garðaholt í Garðabæ er óbyggt svæði við Álftanesveg en samkvæmt aðalskipulagi 

Garðabæjar er gert þar ráð fyrir blandaðri byggð, þ.e. íbúðarhverfi með verslun, 

þjónustu og stofnunum í framtíðinni. Þá er einnig gert ráð fyrir íþróttasvæði sunnan 

Álftanesvegar á Gálgahrauni. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður 

augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 byggingu á svæðinu auk 

viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. 

Staðarvalskostur 4 er á skilgreindum suðurjaðri Höfuðborgarsvæðisins en 

almenningssamgöngur eru reglubundnar um svæðið. Aðgengi að svæðinu er gott um 

Álftanesveg sem tengist Reykjavíkurvegi rúmum 2 km austan við staðarvalskost 4. 

Hins vegar er þörf á mikilli innviðauppbyggingu á svæðinu og áhrif 9.720 m2 

mannvirkis mun hafa töluverð áhrif á nærumhverfið. Núgildandi aðalskipulag gerir 

ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á svæðinu. 
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Staðarvalskostur 5. 

Köllunarklettsvegur: 61,25 stig. 

     

Lóðin Köllunarklettsvegur 3 – 5 tilheyrir þróunarsvæði í Reykjavíkurborg sem nefnist 

Þ47 Köllunarklettur. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að 

nægt rými er fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu. Hins vegar er lítið rými fyrir frekari 

uppbyggingu.  

Aðgengi að svæðinu er ágætt en stofnbraut, Sæbraut, liggur meðfram því og eru góðar 

vegtengingar vestan- og austanmegin við lóðina. Nokkur stórhýsi rísa í nærbyggðinni 

(skemmur og iðnaðarhúsnæði) og mun 9.720 m2 bygging ekki hafa teljanleg áhrif á þá 

byggð, þ.e. norðan við lóðina. Hins vegar mun byggingin hafa töluverð neikvæð áhrif 

á nærbyggðina sunnan við lóðina, þ.e. íbúðabyggðina hinum megin við Sæbrautina en 

sú bygging sem stuðst er við í þessu verkefnið er rúmir 20 metrar á hæð. 

Samkvæmt aðalskipulagi er ekki gert ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á svæðinu og 

því ljóst að gera þyrfti deiliskipulagsbreytingar. 
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Staðarvalskostur 6. 

Miðbakki: 68,75 stig. 

      

Miðbakki er hafnarbakki sem liggur á milli miðborgar Reykjavíkur og 

aðalhafnarinnar. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að ekki er 

nægt rými fyrir 9.720 m2 byggingu á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar í tengslum 

við mannvirkið. Hins vegar býður staðsetningin upp á möguleika sem ýmis erlend 

borgaryfirvöld hafa nýtt sér í enduruppbyggingu miðborga og hafnarsvæða með 

byggingu íþróttahalla. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað austan við Miðbakka og þá er mikil uppbygging 

áformuð vestanmegin við hann. Miðbakki er skilgreindur sem miðsvæði í 

aðalskipulagi og ganga skipulagsáætlanir út á að þar rísi blönduð íbúabyggð með 

verslun og þjónustu í framtíðinni. 

Víða erlendis hafa borgir byggt upp fjölnota íþróttahallir í miðborgum til að stemma 

stigum við ákveðinni hnignun en ljóst er að með tilkomu slíkra mannvirkja er ljóst að 

auðgun mun verða á mannlífi í miðborgunum þegar viðburðir fara þar fram. 

Aðgengi að Staðarvalskosti 6 er með góðu móti og þá eru góðar almenningsamgöngur 

á svæðinu. Fyrir er mikill fjöldi bílastæða í tengslum við tónlistarhús Hörpu og 

annarra mannvirkja á Austurhöfninni sem hægt væri að samnýta með fjölnota 

íþróttahöll. Hins vegar er ljóst að 9.720 m2 bygging mun setja mikinn svip á svæðið 

og mun gæta mikilla áhrifa á nærliggjandi byggð. Þá þyrfti að stækka hafnarbakkann 

og ljóst að það yrði kostnaðarsöm framkvæmd. Núgildandi aðalskipulag gerir ekki ráð 

fyrir íþróttatengdri starfsemi á svæðinu. 
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Staðarvalskostur 7 

Safamýri: 85,5 stig. 

      

Svæðið á íþróttasvæði Fram við Safamýri er nógu stórt og fýsilegt undir fjölnota 

íþróttahöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er 

fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. 

Íþróttafélagið Fram er þar með aðstöðu en hins vegar er ráðgert að Fram flytjist 

alfarið í Úlfarsárdal og opnast þannig möguleiki á að nýta svæðið undir fjölnota 

íþróttahöll. Enginn landhalli er á svæðinu (sjá viðauka III, myndir XIV og XV). 

Aðgengi að svæðinu er sæmilegt en þó ókostur að núverandi aðgengi ökutækja er í 

gegnum íbúahverfi. Ljóst er að koma þyrfti á beinni tengingu svæðisins við 

Miklubraut. Staðsetningin er góð með tilliti til almenningssamgangna. 

Staðsetningarkostur 7 er nánast við gatnamót tveggja stærstu samgönguæða 

höfuðborgarsvæðisins, Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Ráðgert er borgarlínan 

fylgi þessum tveimur samgönguæðum í framtíðinni.  Hins vegar ríkir mikil óvissa um 

fyrirhugað kerfi og er vægi borgarlínunnar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. 

Einn stærsti verslunarkjarni höfuðborgarsvæðsins, Kringslusvæðið, er í grenndinni og 

því mögulegt að samnýta þar bílastæðahúsin utan háannatíma. 

Áhrif 9.720 m2 byggingu myndi hafa nokkur áhrif á nærliggjandi byggð. Í gildandi 

aðalskipulagi er landnotkun á svæðinu íþróttatengd starfsemi 
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Staðarvalskostur 8 

Skeifan: 75,75 stig. 

      

Þrjár uppbyggingar lóðir í miðju Skeifunnar eru áhugaverður kostur fyrir undir nýja, 

fjölnota íþróttahöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt 

rými er fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar. Enginn landhalli er á 

svæðinu (sjá viðauka III, myndir XVI og XVII). 

Skeifan er virkur miðkjarni samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur og er auk þess eitt 

af lykil þróunarsvæðum í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030. Svæðið er 

skilgreint sem miðsvæði sem er fyrst og fremst fyrir verslun og þjónustu. Þaðð var í 

fyrstu skilgreint sem iðnaðarsvæði í útjaðri borgarinnar en með örum vexti 

borgarinnar er það staðsett nokkuð miðsvæðis í dag. Í framtíðinni er gert ráð fyrir 

blandaðri byggð í Skeifunni, með verslun og þjónustu, skrifstofum, stofnunum og 

íbúðum. 

Það má segja að Skeifan sé smækkuð útgáfa af svæðum í stærri borgum þar sem 

nokkur hnignun hefur átt sér stað. Hún er dæmi um iðnaðarsvæði sem þróaðist út í 

verslunar- og þjónustusvæði þar sem skemmur og bílastæðflæmi þekja stærsta 

hlutann. Til að ráðast gegn hignuninni hafa mörg borgaryfirvöld reist 

íþróttamannvirki á hnignunarsvæðum sem hluti af endurnýjunaráætlun svæðanna. 

Afraksturinn er oft á tíðum blómleg svæði þar sem verslun og þjónusta þrífst meðfram 

íþróttamannvirkjunum. Hægt yrði að nýta fjölda bílastæða í Skeifunni en ljóst er að 

rífa þyrfti fjórar bygginar til að koma 9.720 m2 íþróttahöll fyrir á svæðinu. 

Aðgengi að svæðinu er gott þar sem Miklubraut og Suðurlandsbraut miðla umferð inn 

á svæðið. Almenningssamgöngur eru auk þess góðar á svæðinu. Áhrif 9.720 m2 

byggingar á nærligglandi byggð eru í lágmarki þar sem fyrir eru stórar byggingar á 

svæðinu. Núgildandi aðalskipulag gerir ekki ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á 

svæðinu. 
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Staðarvalskostur 9  

Smárinn, Íþróttasvæði Breiðabliks í Kópavogi: 69,75 stig. 

      

Hluti Íþróttasvæðis Breiðabliks er óbyggður og þar væri hægt væri að reisa fjölnota 

íþróttahöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er 

fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar. 

Hins vegar er sá hluti undirlagður þremur knattspyrnuvöllum í fullum stærðum og 

ljóst að fórna þyrfti einum til einum og hálfum þeirra undir mannvirkið. Í dag telst 

vöntun á knattspyrnuvöllum (gervigrasvöllum) á íþróttasvæði Breiðabliks en 

möguleiki er að byggjum upp velli á austanverðum hluta íþróttasvæðisins. 

Það væri hægt að samnýta bílastæðin sem eru fyrir hendi á íþróttasvæðinu en augljóst 

er að það þyrfti að fjölga þeim nokkuð. Þá er einn af stærstu verslunarkjörnum 

höfuðborgarsvæðisins í 1 km göngufjarlægð en hægt væri að nýta bílastæði þar. 

Aðgengi að svæðinu er gott en stofnbrautin Hafnarfjarðarvegur liggur vestan við 

svæðið og önnur stofnbraut, Reykjanesbraut, er austanmegin við. Ekki hefur verið 

tekin ákvörðun um hvort borgarlínan fari um Hafnarfjarðarveginn á þessum kafla en 

það er ljóst að hún mun ekki fara um Reykjanesbrautina. Annað hvort mun hún fara 

um Hafnarfjarðaveg eða um Fífuhvammsveg, sem tengir Hafnarfjarðarveg og 

Reykjanesbraut saman. Verði Fífuhvammsvegur fyrir valinu mun borgarlínan tengja 

Digranesveg og Fífuhvammsveg. Hins vegar ríkir mikil óvissa um fyrirhugað kerfi og 

er vægi borgarlínunnar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. 

Áhrif 9.720 m2 byggingar myndu ekki vera mikil á nærliggjandi byggð, þar sem 

íbúabyggð er í dálítill fjarlægð frá miðju íþróttasvæðisins. Auk þess er til staðar stórt 

mannvirki á íþróttasvæðinu, fjölnota knattspyrnuhúsið Fífa, en fjölnota íþróttahöllin 

sem notast er við í þessu verkefni er af svipaðri stærðargráðu. 
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Staðarvalskostur 10  

Suðurlandsbraut: 86 stig. 

      

Svæðið við gatnamót Suðurlandsbrautar og Engjavegar er fýsilegt til að rúma fjölnota 

íþróttahöll og meðfylgjandi bílastæði. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd 

verður augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu auk 

viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. 

Landið hallar til norðausturs (sjá viðauka III, myndir VII, VIII, IX, X, XI og XII). 

Lóðirnar eru í eigu Reykjavíkurborgar. 

Gott aðgengi er að svæðinu en Suðurlandsbraut afmarkar það til suðurs og Engjavegur 

til austurs og norðurs. Með tilliti til framtíðaráætlana um borgarlínuna er svæðið mjög 

vel staðsett. Hins vegar ríkir mikil óvissa um fyrirhugað kerfi og er vægi 

borgarlínunnar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. 

Svæðið hefur löngum þótt fýsilegt til uppbyggingar og úthlutaði Reykjavíkurborg 

t.a.m. samtökum um tónlistarhús lóðinni árið 1985 og gaf eftir öll gjöld. Teikningar 

og skipulagsuppdrættir voru gerðir árið 1988 en framkvæmdir hófust aldrei. Samtökin 

skiluðu lóðinni árið 1998 þegar ljóst varð að tónlistarhúsið myndi rísa annarsstaðar en 

í Laugardal. Árið 1999 sóttist Landssíminn eftir því að reisa 14.000 fermetra 

byggingu undir höfuðstöðvar sínar á lóðinni og um sama leyti sóttist Norðurljós hf. 

eftir því að fá að reisa 5.800 fermetra tómstundarhús, þar sem væru veitingastaðir og 

kvikmyndasalir til húsa, á næstu lóð vestanmegin við. Ekkert varð hins vegar úr 

þessum áformum. Með þetta til hliðsjónar sést að vel er hægt að reisa 9.720 m2 

íþróttahöll á lóðinni með tilheyrandi bílastæðum. 

Áhrif 9.720 m2 íþróttahallar mun hafa nokkur áhrif á nærliggjandi byggð en hægt er 

að lágmarka þau með því að staðsetja mannvirkið neðar í lóðinni, þar sem landið 

liggur lægst.  
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Staðarvalskostur 11  

Valbjarnarvöllur: 92,5 stig. 

      

Valbjarnarvöllur er áhugavert uppbyggingarsvæði í miðjum Laugardal en umrædd lóð 

er austan við Laugardalsvöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður 

augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 byggingu á svæðinu auk 

viðbótaruppbyggingar. Enginn landhalli er á svæðinu (sjá viðauka III, myndir V og 

VI). 

Valbjarnarvöllur hefur lokið hlutverki sínu sem knattspyrnuvöllur en vallarstúkan var 

rifinn í mars 2018. Ráðgert er að knattspyrnufélagið Þróttur fái rúma og góða 

æfingaaðstöðu á svæðinu. 

Aðgengi að staðarvalskosti 11 er ágætt fyrir gangandi vegfarendur en útbúa þyrfti 

vegtengingar fyrir ökutæki að lóðinni. Fyrir eru góðir innviðir í Laugardal og 

samnýting bílastæða með öðrum íþróttamannvirkjum í Laugardal er raunsær kostur. 

Áhrif á nærliggjandi byggð er í lágmarki en með tilkomu nýs og stærri 

Laugardalsvallar rétt vestan við lóðin er ljóst að fjölnota íþróttahöll mun standa í 

skugga slíks mannvirkis. 
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Staðarvalskostur 12 

Vetrarmýri: 72,5 stig. 

      

Vetrarmýri í Garðabæ er nógu stórt svæði undir fjölnota íþróttahöll. Með einföldu 

mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 hús á 

svæðinu auk viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. Svæðið er óbyggt og 

samkvæmt skilgreiningu er það á jaðri höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt gildandi 

aðalskipulagi er þar gert ráð fyrir blandaðri landnotkun. Óverulegur landhalli er á 

svæðinu (sjá viðauka III, myndir XVIII og XIX). 

Samkvæmt stefnumörkun í aðalskipulagi er þó gert ráð fyrir að á svæðinu rísi 

íþróttatengd starfsemi í framtíðinni eins og t.a.m. knattspyrnuhús í fullri stærð. Slíkt 

mannvirki er á bilinu 8 – 9.000 m2 að flatarmáli. Það sýnir fram á að það væri vel 

hægt að koma koma fjölnota íþróttahöll fyrir á svæðinu í stað knattspyrnuhúss. 

Á svæðinu eru engin bílastæði og þyrfti því að koma upp þannig aðstöðu á svæðinu 

en aðgengi er gott enda liggur Reykjanesbrautin meðfram því til austurs. Ekki er gert 

ráð fyrir því að borgarlínan liggi um Reykjanesbrautina á þessum kafla. Hins vegar 

ríkir mikil óvissa um fyrirhugað kerfi og er vægi borgarlínunnar í greiningunni lagt 

fram með fyrirvara. 

Áhrif á nærliggjandi byggð er í lágmarki. 
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Staðarvalskostur 13 

Víðidalur: 57 stig. 

      

Víðidalur er óbyggt land við Breiðholtsbraut en þar er m.a. hestamannafélagið Fákur 

með starfsemi. Um er að ræða svæði á jaðri höfuðborgarsvæðisins. Með einföldu mati 

á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu 

auk viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. 

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur er landnotkun svæðisins skilgreind sem ÍÞ4 eða 

athafnasvæði hestamanna. Þar sem nægt landrými er á svæðinu er vel hægt að koma 

þar fyrir fjölnota íþróttahöll ásamt bílastæðum en hentugasta staðsetningin yrði sem 

næst Breiðholtsbraut, sem fjærst starfsemi hestamanna. Hins vegar þyrfti að skoða 

nálægð mannvirkisins við Elliðaárnar sem afmarkar svæðið að vestanverðu. 

Aðgengi að svæðinu er gott en Breiðholtsbraut afmarkar það að sunnanverðu og áhrif 

á nærliggjandi byggð eru óveruleg. 
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Staðarvalskostur 14 

Víkurvegur: 65,75 stig. 

      

Á svæðinu við Víkurveg vestan við Egilshöll er nægt landrými fyrir fjölnota 

íþróttahöll. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd verður augljóst að nægt rými er 

fyrir 9.720 m2 hús á svæðinu auk viðbótaruppbyggingar í tengslum við mannvirkið. 

Á svæðinu er þegar mikið um íþróttatengda starfsemi í tengslum við Egilshöllina og 

myndi fjölnota íþróttahöll því ekki raska jafnvægi svæðisins. Landið hallar dálítið til 

norðurs. 

Hægt væri að samnýta bílastæða við Egilshöll en bæta þyrfti þó nokkrum við til 

viðbótar. 

Aðgengi að svæðinu er viðunandi en næsta stofnbraut við svæðið er Vesturlandsvegur 

í um 1 km fjarlægð. Viðbúið er að umferðaröngþveiti gæti myndast á Víkurvegi þegar 

mikill fjöldi fólks safnast saman á svæðinu. 

Áhrif á nærliggjandi byggð er í lágmark en fyrir á svæðinu eru þegar stór íþrótta-

mannvirki. 
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6. Fýsilegustu staðarvalskostir fyrir nýja fjölnota íþróttahöll: 

1. Staðarvalskostur 3 – Engjavegur. 

94 stig. 

Staðsetning:  

Staðarvalskostur 3 er í Laugardal, norðan við Engjaveg gegnt Laugardalshöll (sjá 

mynd 40). 

 
Mynd 40. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalskosts 3 (Borgarvefsjá 2018,  

     staðfært af ÞMS 2018). 

Heildarstærð svæðis:  

3,3 ha.  

Lýsing (staðhættir): 

Útfærsla staðarvalskosts 3A afmarkast af Engjavegi til suðurs og lóðinni Engjavegi 7 

þar sem félagshús íþróttafélagsins Þróttar er til húsa. Á lóðinni er knattspyrnuvöllur í 

fullri stærð (gervigrasvöllur) sem er aðalkeppnisvöllur Þróttar í knattspyrnu. Auk þess 

er áhorfendastúka á lóðinni (sunnan við völlinn). 

Útfærsla staðarvalskosts 3B afmarkast af Engjavegi til suðurs og nærsvæði 

Laugardalsvallar til norðurs. Gervigrasvöllurinn er austan við svæðið sem er að mestu 

undirlagt bílastæðum. 

Útfærsla staðarvalskosts 3C afmarkast af Engjavegi til suðurs og bílastæðum 

Laugardalsvallar til vesturs. Laugardalsvöllur er norðan við svæðið sem er graslendi 

að mestu. 
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Aðgengi:  

Gott aðgengi er að öllum útfærslum svæðisins en Suðurlandsbraut liggur þar rétt 

sunnan við. Framtíðaráætlanir samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu gera ráð 

fyrir nýju og afkastamiklu kerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu, hinni 

svokölluðu borgarlínu, og er ráðgert að Suðurlandsbrautin verði ein af meginlínum 

kerfisins. Hins vegar ríkir mikil óvissa um kerfið og er vægi hennar í greiningunni 

lagt fram með fyrirvara. 

Innviðir: 

Innviðir eru góðir nálægt öllum útfærslum staðarvalskosts 3. 

Myndir 41 – 46 hér að neðan sýna afmörkun svæða í mismunandi útfærslum ásamt 

byggingamassa.  

 
Mynd 41. Afmörkun svæðis, útfærsla A. 
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Mynd 42. Afmörkun svæðis og byggingamassi íþróttahallar, útfærsla A. 

 
Mynd 43. Afmörkun svæðis, útfærslur B og C. 
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Mynd 44. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla B. 

 
Mynd 45. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla C. 

 
Mynd 46. Horft austur Engjaveg (ja.is 2018). 
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Núverandi landnotkun:  

Svæði staðarvalskosts 3A, B og C er skilgreindt í gildandi aðalskipulagi sem 

íþróttasvæði (ÍÞ). Í tilviki útfærslu 3A er íþróttafélagið Þróttur með aðstöðu og 

höfuðstöðvar (sjá mynd 47). 

 
Mynd 47. Horft suðaustur að gervigrasvelli Þróttar (ja.is 2018). 

Umliggjandi landnotkun: 

Umliggjandi landnotkun allra útfærslna er íþróttatengd starfsemi, þ.e. svæði í 

tengslum við Laugardalsvöll; þjóðarleikvang Íslands í knattspyrnu og Laugardalshöll, 

helstu keppnishallar þjóðarinnar fyrir innanhúsíþróttir. Þar er miðsvæði (S12) 

jafnframt skilgreint sem svæði fyrir þjónustustofnanir og opið grænt svæði (sjá mynd 

48). 

 
Mynd 48. Landnotkun samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur (Aðal- 

skipulag Reykjavíkur, 2013). 
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Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Fýsileiki staðarvalskosts 3 fyrir fjölnota íþróttahöll er mjög mikill. Staðsetningin er 

ákjósanleg enda er um að ræða lóð á helsta íþróttasvæði Íslendinga (sjá mynd 49). 

Laugardalshöllin er staðsett nærri lóðinni. Með einföldu mati á grunnkorti/loftmynd er 

augljóst að ekki er rými fyrir byggingu af þessari stærð austan við gervigrasvöllinn. 

Þá er of mikill landhalli á svæðinu fyrir neðan Suðurlandsbraut, austan við 

Laugardalshöllina. Þær úrfærslur sem eru raunhæfar (A, B og C) rúmast ofan og í 

nánd við gervigrasvöllinn. 

Laugardalsvöllur, þjóðarleikvangur Íslendinga í knattspyrnu, er staðsettur rétt norðan 

við útfærslurnar þrjár og þar eru fyrir hendi bílastæði sem hægt er að samnýta með 

nýrri fjölnota íþróttahöll. Í útfærslu A er gert ráð fyrir því að reisa fjölnota íþróttahöll 

á þeim stað sem gervigrasvöllurinn í Laugardal er staðsettur. Gervigrasvöllurinn er 1 

– 3 metrum neðar í landslaginu en Engjavegur sem liggur meðfram sunnanverðum 

vellinum. Þar með opnast möguleiki á að byggja bílastæðahús undir íþróttahöllinni 

eins og þekkist víða í íþróttahöllum erlendis. Í tilvikum útfærslna B og C mun 

gervigrasvöllurinn halda sér. 

 
Mynd 49. Yfirlit yfir Laugardalinn (ja.is 2018). 

Á myndum 50 – 55 má sjá hugmyndir að skipulagi fyrir þjóðarleikvang innanhúss-

íþrótta í staðarvalskosti 3, í útfærslum A, B og C.  
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Mynd 50. Yfirlit yfir staðarvalskost 3, útfærslu A (© ÞMS 2018; borgarvefsja.is). 

 
Mynd 51. Horft yfir Laugardalinn til norðausturs (útfærsla A). 

 
Mynd 52. Yfirlit yfir staðarvalskost 3, útfærslu B (© ÞMS 2018; borgarvefsja.is). 
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Mynd 53. Horft yfir Laugardalinn til norðausturs (útfærsla B). 

 
Mynd 54. Yfirlit yfir staðarvalskost 3, útfærslu C (© ÞMS 2018; borgarvefsja.is). 

 
Mynd 55. Horft yfir Laugardalinn til norðausturs (útfærsla C). 

  



 85 

2. Staðarvalskostur 11 - Valbjarnarvöllur 

92,5 stig 

Staðsetning:  

Staðarvalskostur 11 er í Laugardal, rétt austan við Laugadalsvöll (sjá mynd 56). 

 
Mynd 56. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalskosts 11 (Borgarvefsjá 2018,  

      staðfært af ÞMS 2018). 

Heildarstærð svæðis:  

1,3 ha.  

Lýsing (Staðhættir): 

Staðarvalskostur 11 er staðsettur á opnu, óuppbyggðu svæði sem var í mörg ár nýtt 

undir Valbjarnarvöll (knattspyrnuvöllur). Lóðin liggur á rúmgóðu flatlendi sem býður 

upp á mikla uppbyggingarmöguleika. Nánd við Laugardalsvöll, sem mun byggjast 

mikið upp á komandi árum, gerir lóðina sérstaklega fýsilega með tilliti til 

staðsetningar nýrrar fjölnota íþróttahallar. 

Útfærsla 11A afmarkast af Laugardalsvelli til austurs og æfingasvæði frjálsra íþrótta 

til norðurs. Útfærsla 11B afmarkast af Laugardalsvelli til vesturs og af opnu svæði 

Valbjarnarvallar.  

Aðgengi:  

Ekkert aðgengi ökutækja er að lóðinni enda liggur lóðin nokkuð djúpt í dalnum. Ljóst 

er að koma þyrfti upp gatnatengingu að svæðinu og eru þrír valkostir raunhæfir (sjá 

viðauka IV). Ákjósanlegast er að byggja upp tengingu út frá Engjavegi, milli 
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gervigrasvallarins og skautahallarinnar. Einnig er hægt að koma á tengingu með því 

að auka aðgengi og koma á betri gatnatengingu milli Laugardalsvallar og 

sundmiðstöðvarinnar í Laugardal. Þriðji kosturinn yrði að koma á gatnatengingu frá 

Sundlaugavegi en leggja þyrfti slíka tengingu í gegnum hluta tjaldsvæðisins í 

Laugardal og yfir æfingasvæði frjálsra íþróttaþrótta. 

Innviðir: 

Bílastæði eru í nánd við Laugardalsvöll en engir innviðir eru á útfærslusvæðum A og 

B.  

Myndir 57– 59 hér að neðan sýna afmörkun svæða í mismunandi útfærslum ásamt 

byggingarmassa.  

 
Mynd 57. Afmörkun svæðis. 

 
Mynd 58. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla A. 
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Mynd 59. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla B. 

Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Fýsileiki staðarvalskosts 11A og B fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta er mjög 

mikill. Staðsetningin er ákjósanleg enda er um að ræða lóð á helsta íþróttasvæði 

Íslendinga. Laugardalsvöllur er staðsettur rétt austan við lóðina og er ljóst að mikil 

hagræðing fælist í uppbyggingu íþróttahallar samhliða fyrirhugaðri uppbyggingu á 

Laugardalsvelli (sjá mynd 60). Hægt væri að samnýta mannvirkin og nýta sameigin-

lega þjónustu. Hins vegar þarf að bæta aðgengi ökutækja að lóðinni til muna. 

  
Mynd 60. Landnotkun samkvæmt aðalskipulagi  

Reykjavíkur (Aðal- 
skipulag Reykjavíkur, 2013). 
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Á myndum 61 – 65 má sjá hugmyndir að skipulagi fyrir þjóðarleikvang innanhúss-

íþrótta í staðarvalskosti 11, í útfærslum A og B. 

 
Mynd 61. Yfirlitsmynd yfir Laugardal (borgarvefsja.is 2018). 

 
Mynd 62. Yfirlit yfir staðarvalskost 11, útfærslu A. 
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Mynd 63. Horft norðvestur yfir Laugardalinn (útfærsla A). 

 
Mynd 64. Yfirlit yfir staðarvalskost 11, útfærslu B. 

 
Mynd 65. Horft til norðvesturs yfir Laugardalinn (útfærsla B).  



 90 

3. Staðarvalskostur 10 A, B og C - Suðurlandsbraut 

86 stig.  

Staðsetning:  

Staðarvalskostur 10A, B og C afmarkast af Engjavegi til norðurs og austurs og 

Suðurlandsbraut til suðurs (sjá mynd 66). 

 

Mynd 66. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalskosts 10A, B og C (Borgar- 
vefsjá 2018, staðfært af ÞMS 2018). 

Heildarstærð svæðis:  

9,5 ha. 

Lýsing: 

Lóðin er óuppbyggt graslendi en þunn trjálína þekur hana vestanverða. Svæðið hefur 

löngum þótt fýsilegt til uppbyggingar ýmissa mannvirkja sem staðið hefur til að reisa 

þar. Staðsetning svæðisins er góð þar sem nálægðin við íþróttasvæðið í Laugardal er 

mikil auk nálægðar við verslun og þjónustu á Suðurlandsbraut. Þá er stutt í Skeifuna 

og Glæsibæ. 

Aðgengi:  

Gott aðgengi er að svæðinu en Suðurlandsbraut liggur þar rétt sunnan við. 

Framtíðaráætlanir samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu gera ráð fyrir nýju og 

afkastamiklu almenningssamgangnakerfi, borgarlínunni, og er ráðgert að Suðurlands-

brautin verði ein af meginlínum kerfisins. Hins vegar ríkir mikil óvissa um kerfið og 

er vægi hennar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. 
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Innviðir:  

Göngustígar eru á svæðinu en engin uppbyggð bílastæði. Svæðið er nálægt vel 

uppbyggðum samgöngumannvirkjum. 

Á myndum 67 – 70 má sjá afmörkun svæða í mismunandi útfærslum ásamt bygginga-

massa. Mynd 70 sýnir svæðið eins og það er í dag.  

 
Mynd 67. Afmörkun staðarvalskosts 10 A. 

 

Mynd 68. Afmörkun staðarvalskosts 10A og byggingarmassi íþróttahallar. 
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Mynd 69. Afmörkun staðarvalkosts 10B og byggingarmassi íþóttahallar. 

 
Mynd 70. Afmörkun staðarvalkosts 10C og byggingarmassi íþróttahallar. 

 
Mynd 71. Horft til vesturs í átt að staðarvalskosti 10A, B og C. 
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Núverandi landnotkun:  

Staðarvalskostir 10A, B og C eru að mestu leyti skilgreindir í gildandi aðalskipulagi 

sem opið svæði (OP) en á vesturjaðri svæðisins er það skilgreint sem miðsvæði 

(M2g). 

Umliggjandi landnotkun:  

Umliggjandi landnotkun staðarvalskostanna er skilgreind sem miðsvæði vestan 

Suðurlandsbrautarinnar, íbúðabyggð austan við svæðið og íþróttatengd starfsemi 

norðan svæðisins (sjá mynd 72). 

 
Mynd 72. Landnotkun samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur (Aðal- 

skipulag Reykjavíkur, 2013). 

Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Fýsileiki staðarvalskosta 10A, B og C fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta er mjög 

mikill. Staðsetningin er ákjósanleg enda er um að ræða lóð á suðurjaðri helsta 

íþróttasvæðis Íslendinga, Laugardalnum. Nálægð við Suðurlandsbrautina gerir svæðið 

að eftirsóknarverðri staðsetningu fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta og skapast 

möguleiki á að stækka íþróttasvæði Laugardals til muna. 

Á myndum 73 – 79 má sjá hugmyndir að skipulagi fyrir þjóðarleikvang innanhúss-

íþrótta í staðarvalskosti 10, í mismunandi útfærslum.  
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Mynd 73. Yfirlit yfir Suðurlandsbraut og hluta Laugardals (borgarvefsja.is 2018). 

 
Mynd 74. Yfirlit yfir staðarvalskost 10A. 

 
Mynd 75. Horft til austurs yfir staðarvalskost 10A. 
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Mynd 76. Yfirlit yfir staðarvalskost 10B. 

 
Mynd 77. Horft til austurs yfir staðarvalskost 10B. 

 
Mynd 78. Yfirlit yfir staðarvalskost 10C. 
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Mynd 79. Horft til austurs yfir staðarvalskost 10C. 
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4. Staðarvalskostur 7 - Safamýri 

85,5 stig.  

Staðsetning:  

Staðarvalskostur 7 er nálægt gatnamótum Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar, á 

íþróttasvæði Fram við Safamýri (sjá mynd 80). 

 
Mynd 80. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalskosts 7 (Borgarvefsjá 2018,  

staðfært af ÞMS 2018). 

Heildarstærð svæðis:  

3,8 ha. 

Lýsing: 

Staðarvalskostur 7 samanstendur að mestu leyti af æfingavöllum í knattspyrnu auk 

eins gervigrasvallar vestast á lóðinni. Útfærsla A er staðsett á grasilögðu æfingasvæði 

íþróttafélagsins Fram en útfærsla B er staðsett á austurhluta svæðisins, á gervigrasvelli 

félagsins. 

Aðgengi:  

Aðgengi að svæðinu er gott en það er nánast við gatnamót tveggja stærstu stofnbrauta 

höfuðborgarsvæðisins, Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar. Ráðgert er almennings-

samgangnakerfi borgarlínunnar fylgi þessum tveimur samgönguæðum í framtíðinni. 

Hins vegar ríkir mikil óvissa um kerfið og er vægi hennar í greiningunni lagt fram 

með fyrirvara. 

Innviðir: 

Góðir innviðir eru til staðar á nærsvæði staðarvalskosts 7. 
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Myndir 81 – 83 sýna afmörkun staðarvalskosts 7 ásamt byggingarmassa, í mismun-

andi útfærslum. Mynd 84 sýnir svæðið eins og það er í dag.  

 
Mynd 81. Afmörkun svæðis. 

 
Mynd 82. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla A. 

 
Mynd 83. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla B. 
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Mynd 84. Horft í austur yfir íþróttasvæði Fram í Safamýri (ja.is). 

Núverandi landnotkun:  

Staðarvalskostur 7 er skilgreindur í gildandi aðalskipulagi sem opið svæði til sérstakra 

nota (OP) (sjá mynd 85) með áherslu á íþróttatengda starfsemi en íþróttafélagið Fram 

hefur verið þar með aðstöðu sjá mynd 86). 

Umliggjandi landnotkun:  

Umliggjandi landnotkun er að mestu leyti íbúðarbyggð (ÍB) en landnotkun skilgreind 

sem samfélagsþjónusta (S) vegna Háaleitisskóla er einnig nálægt staðarvalskosti 7. 

 
Mynd 85. Landnotkun samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur (Aðal- 

skipulag Reykjavíkur, 2013). 
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Mynd 86. Horft í vestur yfir íþróttasvæði Fram. Gervigrasvöllurinn í forgrunni (ja.is). 

Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Fýsileiki staðarvalskosts 7, útfærslna A og B, er mikill. Lóðin er ákjósanleg 

staðsetning fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta en íþróttatengd starfsemi fer fram á 

svæðinu og því er ekki þörf á aðalskipulagsbreytingum ef ákveðið yrði að byggja nýja 

fjölnota íþróttahöll í Safamýri. Bæta þyrfti aðgengi ökutækja að svæðinu en nálægð 

þess við Miklu- og Kringlumýrarbraut býður upp á áhugaverða kosti í þeim efnum. 

Nálægð við almenningssamgöngur er góð en ráðgert er að almenningssamgöngukerfi 

borgarlínunnar fari um svæðið í framtíðinni. Hins vegar ríkir mikil óvissa um kerfið 

og er vægi hennar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. Einn stærsti verslunarkjarni 

höfuðborgarsvæðisins, Kringlusvæðið, er í grennd við svæðið og því er stutt í verslun 

og þjónustu og þá er möguleiki að samnýta bílastæði Kringlunnar. Slíka samnýting er 

algeng erlendis, einkum í miðborgum, þar sem leiktími keppnisleikja er yfirleitt síðari 

hluta dags eða að kvöldlagi um helgar og því eru bílastæðin ekki í notkun. Lóðin, sem 

er 3,8 ha að stærð, er í eigu Reykjavíkurborgar. Lögun lóðarinnar er ákjósanleg og þá 

er enginn landhalli á lóðinni. 

Myndir 87 – 91 sýna hugmyndir að skipulagi fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta í 

staðarvalskosti 7, í útfærslum A og B.  
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Mynd 87. Yfirlit yfir íþróttasvæði Fram í Safamýri (borgarvefsja.is 2018). 

 
Mynd 88. Yfirlit yfir staðarvalskost 7 í Safamýri, útfærsla A. 
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Mynd 89. Horft norðvestur yfir Safamýri, staðarvalskost 7, útfærslu A. 

 
Mynd 90. Yfirlit yfir staðarvalskost 7 í Safamýri, útfærsla B. 

 
Mynd 91. Horft norðaustur yfir Safamýri, staðarvalskost 7, útfærslu B. 
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5. Staðarvalskostur 8 – Skeifan 

75,75 stig.  

Staðsetning:  

Staðarvalskostur 8 er í Skeifunni í Reykjavík og liggur á milli Miklubrautar og 

Suðurlandsbrautar (sjá mynd 92). 

 
Mynd 92. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalkosts 8 (Borgarvefsjá 2018,  

staðfært af ÞMS). 

Heildarstærð svæðis:  

2,1 ha. 

Lýsing: 

Staðarvalskostur 8 samanstendur af þremur lóðum í miðju Skeifarinnar. Á lóð A með 

auðkennið 195597 er að mestu leyti bílastæði auk þriggja sambyggðra bygginga á 

sunnan- og austanverðri lóðinni. Á lóð B með auðkennið 195604 er einungis að finna 

bílastæði. Á lóð C með auðkennið 195612 er ein stór bygging auk bílastæða. Ljóst er 

að rífa þyrfti þær fjórar byggingar sem eru á þessum þremur lóðum til að rýma fyrir 

nýrri fjölnota íþróttahöll. Auk þess myndi gatan sem liggur milli lóða A og B, C 

hverfa. 

Skeifan er virkur miðkjarni samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur og er auk þess eitt 

af lykil þróunarsvæðum í nýju aðalskipulagi Reykjavíkur til 2030. Hún er skilgreind 

sem miðsvæði sem er fyrst og fremst fyrir verslun og þjónustu. Svæðið var í fyrstu 

skilgreint sem iðnaðarsvæði í útjaðri borgarinnar en með örum vexti borgarinnar er 

hún staðsett nokkuð miðsvæðis í dag. Í framtíðinni er gert ráð fyrir blandaðri byggð í 

Skeifunni, með verslun og þjónustu, skrifstofum, stofnunum og íbúðum. 
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Það má segja að Skeifan sé smækkuð útgáfa af svæðum í stærri borgum þar sem 

nokkur hnignun hefur átt sér stað. Hún er dæmi um iðnaðarsvæði sem þróaðist út í 

verslunar- og þjónustusvæði þar sem skemmur og bílastæðflæmi þekja stærsta 

hlutann. Til að ráðast gegn hnignuninni hafa mörg borgaryfirvöld tekið þann pól í 

hæðina að reisa íþróttamannvirki, eins og íþróttahallir, á hnignunarsvæðum sem hluti 

af endurnýjunaráætlun svæðanna. Afraksturinn verður oft á tíðum blómleg svæði þar 

sem verslun og þjónusta þrífst meðfram íþróttamannvirkjunum. 

Hægt yrði að nýta fjölda þeirra bílastæða sem eru til staðar í Skeifunni en ljóst er að 

rífa þyrfti 4 hús til að koma 6.000 m2 íþróttahöll fyrir á svæðinu. 

Aðgengi: 

Aðgengi að svæðinu er gott en Skeifan afmarkast af Miklubraut, 

Suðurlandsbraut og Grensásvegi. Ráðgert er að almenningssamgöngukerfi 

borgarlínunnar fari um Suðurlandsbrautina. Hins vegar ríkir mikil óvissa um 

kerfið og er vægi hennar í greiningunni lagt fram með fyrirvara. 

Myndir 93 – 95 sýna afmörkun svæðis á staðarvalskosti 8 ásamt byggingarmassa, í 

mismunandi útfærslum. Myndir 96 – 97 sýna svæðið eins og það er í dag.  

Innviðir: 

Skeifan er uppbyggt svæði og því eru innviðir til staðar á svæðinu. 

 
Mynd 93. Afmörkun svæðis. 
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Mynd 94. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla A. 

 
Mynd 95. Afmörkun svæðis og byggingarmassi íþróttahallar, útfærsla B. 
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Mynd 96. Afmörkun staðarvalskosts 8 (Vísir.is). Staðfærð af ©ÞMS2018). 

 
Mynd 97 . Skeifan séð úr austri (ja.is. 2018). 

Núverandi landnotkun:  

Staðarvalskostur 8 er skilgreindur sem miðsvæði M3a, þar sem að mestu leyti er gert 

ráð fyrir verslun og þjónustu, skrifstofuhúsnæði, stofnunum og íbúðum (sjá mynd 98). 

Svæðið er jafnframt skilgreint sem þróunarsvæði Þ51 en um það segir:  

Þ51 Skeifan-Mörkin. Miðsvæði (M3a og b). Gert ráð fyrir verslun og þjónustu, 

skrifstofum og íbúðum. Áhersla á 4-6 hæða samfellda byggð, heildstæðar götumyndir 

og borgarmiðað gatnakerfi. Áætluð aukning húsnæðis (nettóaukning) um 85 þúsund 

fermetrar, þar af um 500 íbúðir (Reykjavíkurborg 2016).  

Umliggjandi landnotkun:  

Umliggjandi landnotkun er skilgreind sem miðsvæði M3a, þar sem að mestu leyti er 
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gert ráð fyrir verslun og þjónustu (sjá mynd 99), skrifstofuhúsnæði, stofnunum og 

íbúðum. 

 
Mynd 98. Landnotkun samkvæmt gildandi aðalskipulagi . Útlínur lóðanna eru rauð- 

leitar (Aðalskipulag Reykjavíkur, 2013). 

 
Mynd 99. Horft yfir Skeifuna til norðvesturs. 

Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Hugmynd að tillögu að svæðinu sýnir fjölnota íþróttahöll staðsetta í miðju Skeifunnar. 

Vegna stærðar lóðarinnar er möguleiki á fleiri útfærslum á legu hallarinnar. Hins 

vegar gerir núgildandi aðalskipulag ekki ráð fyrir íþróttatengdri starfsemi á svæðinu 

auk þess sem rífa þyrfti fjórar byggingar og taka þyrfti eina umferðargötu úr umferð. 
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Mynd 100. Yfirlitsmynd yfir staðarvalskost 8, útfærslu A.  

 
Mynd 101. Horft yfir staðarvalskost 8 til vesturs (útfærsla A). 
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Mynd 102. Yfirlitsmynd yfir staðarvalskost 8, útfærslu B. 

 
Mynd 103. Horft yfir staðarvalskost 8 til vesturs (útfærsla B). 
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6. Staðarvalskostur 12 - Vetrarmýri 

72,5 stig.  

Staðsetning: 

Vetrarmýri er staðsett austan Reykjanesbrautar, á milli Vífilsstaða og Hnoðraholts í 

Garðabæ (sjá mynd 103). 

 
Mynd 104. Yfirlitsmynd sem sýnir afmörkun staðarvalkosts 12 (Borgarvefsjá 2018,  

staðfært af ÞMS). 

Heildarstærð svæðis:  

3,5 ha.  

Lýsing (staðhættir): 

Staðarvalskostur 12 afmarkast af Reykjanesbraut til vesturs og Hnoðraholtsbrautar til 

austurs. Svæðið er óuppbyggt og óskipulagt graslendi. Landið hallar örlítið á vestur- 

og austurjöðrunum en annars er það að mestu flatt undirlendi (sjá viðauka III, myndir 

XVIII og XIX). 

Aðgengi:  

Aðgengi að staðarvalskoti 12 liggur frá Reykjanesbraut, sem er ein af stofnbrautum 

höfuðborgarsvæðisins. Mislæg gatnamót liggja rétt suðvestur af svæðinu. Ekki er gert 

ráð fyrir að meginlína almenningssamgöngukerfis borgarlínunnar liggi að svæðinu í 

framtíðinni. Hins vegar ríkir mikil óvissa um kerfið og er vægi hennar í greiningunni 

lagt fram með fyrirvara. 
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Innviðir: 

Innviðir eru ekki til staðar á nærsvæðinu í staðarvalskosti 12. 

Myndir 104 og 105 sýna afmörkun svæðis á staðarvalskosti 12 ásamt byggingar-

massa.  

 
Mynd 105. Afmörkun svæðis. 

 
Mynd 106. Afmörkun staðarvalkosts 12 og byggingarmassi íþróttahallar. 
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Núverandi landnotkun:  

Staðarvalskostur 12 er skilgreindur í gildandi aðalskipulagi Garðabæjar sem blönduð 

landnotkun verslunar og þjónustu (sjá mynd 106). Í framtíðinni er einnig gert þar ráð 

fyrir íþróttatengdri starfsemi og er fyrirhugað að reisa þar knattspyrnuhús í fullri 

stærð. 

 
Mynd 107. Landnotkun samkvæmt gildandi aðalskipulagi (aðalskipulag Garðabæjar). 

Umliggjandi landnotkun:  

Austan við svæðið er íþróttatengd starfsemi þar sem Golfklúbbur Garðabæjar er með 

aðsetur og stóran golfvöll til umráða (sjá mynd 107). Sunnan við svæðið eru 

Vífilsstaðir. 

 
Mynd 108. Vetrarmýrin séð úr suðri.  
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Fýsileiki fyrir fjölnota íþróttahöll (þjóðarleikvang innanhússíþrótta): 

Staðarvalskostur 12 er fýsilegur sem staðsetning fyrir þjóðarleikvang innanhússíþrótta 

á höfuðborgarsvæðinu. Svæðið liggur við stofnbraut, Reykjanesbraut, og er mikið 

svigrúm til uppbyggingar þar sem það er óuppbyggt. 

Á myndum 108 og 109 má sjá hugmyndir höfundar að skipulagi fyrir þjóðarleikvang 

innanhússíþrótta í staðarvalskosti 12. 

 
Mynd 109. Yfirlitsmynd yfir staðarvalskost 12. 

 
Mynd 110. Horft yfir staðarvalskost 12 til suðvesturs. 
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Samkvæmt staðarvalsgreiningunni er ljóst að staðarvalskostir 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13 og 14 

eru óraunhæfir með tilliti til byggingu fjölnota íþróttahallar. Staðarvalskostir 3, 10 og 

11 skoruðu hæst en um er að ræða staðarvalskosti sem eru allir í eða í nánd við 

Laugardal. Hins vegar skoruðu staðarvalskostir 7, 8 og 12 það hátt að ekki er hægt að 

útiloka þá sem fýsilega kosti. Staðarvalskostur 12, Vetrarmýri í Garðabær, er eini 

fýsilegi kosturinn sem er staðsettur utan Reykjavíkur. Staðarvalskostir 3, 7, 8, 10 og 

11 eru staðsettir innan í tveggja borgarhluta, Laugardals og Háaleitis, á svæði sem 

þekur um einn km2 (sjá viðauka). 
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Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að ákjósanlegustu staðarvalskostirnir fyrir nýja 

fjölnota íþróttahöll á höfuðborgarsvæðinu eru í Laugardal eða í nánd við hann. Þar eru 

innviðir til staðar, auk þess sem aðgengi til og frá svæðunum er gott. Þar eru 

skilvirkar tengingar við önnur íþróttamannvirki og er áhugavert að enn er að finna góð 

uppbyggingarsvæði í þungamiðju íþróttamannvirkjaþyrpingarinnar í miðjum Laugar-

dal. Þarna er um að ræða þyrpingu íþróttamannvirkja sem myndar helsta íþróttasvæði 

borgarinnar nærri miðju Reykjavíkur. 

Það er hins vegar athyglisvert hversu fáir fýsilegir staðarvalskostir eru á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir íþróttamannvirki af þeirri stærðargráðu og þjóðarleikvangur 

innanhúsíþrótta er. Gildandi aðalskipulög sveitarfélaganna setja þar oft strik í 

reikninginn og þá fer þessum svæðum auk þess sífellt fækkandi enda er gengið 

rösklega á þau með þéttingu byggðar; sérstaklega í Reykjavík. 

Ákjósanlegustu staðarvalskostirnir einskorðast við tvo borgarhluta, þ.e. Laugardal og 

Háaleiti en samkvæmt staðarvalsgreiningunni er hentugast að nýr þjóðarleikvangur 

fyrir innanhúsíþróttir rísi meðfram Engjavegi (staðarvalskostur 11). Þar eru þrjár 

útfærslur í boði og hlutu þær allar jafnmörg stig í greiningunni. Útfærsla A gerir ráð 

fyrir því að íþróttahöll rísi á þeim stað þar sem gervigrasvöllur Þróttar er en hinir tveir 

kostirnir eru vestan megin við gervigrasvöllinn. 

Staðarvalskostur 11, þ.e. Valbjarnarvöllur, þykir næst fýsilegastur en þessi rannsókn 

miðar við tvær staðsetningarútfærslur á honum. Hann hlaut einungis 1,5 stigi minna 

en staðarvalskostur 3 í greiningunni. Ástæðan er sú að aðgengi að honum er ábóta-

vant. Hins vegar gerir þessi rannsókn þrjár tillögur að vegtengingum að Valbjarnar-

velli. 

Staðarvalskostur 10A, B og C var í þriðja sæti í staðarvalsgreiningunni með 86 stig. 

Hann þykir fýsilegur kostur enda nálægt stofnbraut og er aðgengi að almennings-

samgöngum gott. Þá skemmir nálægðin við íþróttamannvirki Laugardalsins ekki fyrir. 

Staðarvalskostur 7 sem staðsettur er á íþróttasvæði Fram í Safamýri er ákjósanlegur 

staðsetningarkostur fyrir nýjan þjóðarleikvang innanhúsíþrótta samkvæmt staðarvals-

greiningunni. Gildandi aðalskipulag, flatt undirlendi, nálægð við stórar samgöngu-
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æðar og nálæg bílastæði tryggir kostinum háa stigagjöf. Skortur á aðgengi akandi 

umferðar er þó neikvæður þáttur. 

Staðarvalskostur 8 í Skeifunni, er mjög spennandi staðarvalskostur fyrir þjóðar-

leikvang innanhúsíþrótta. Staðsetningin er frábær og nálægð við Laugardalinn og 

stofnbrautir sitthvorum megin við gerir það að verkum að kosturinn skorar hátt í 

staðarvalsgreiningunni, eða 75,75 stig. Gildandi aðalskipulag og hár uppbyggingar-

kostnaður veldur því hins vegar að skorið er ekki hærra en ljóst er að rífa þarf nokkrar 

byggingar til að koma stórri íþróttahöll fyrir á svæðinu. 

Staðarvalskostur 12 í Vetrarmýri í Garðabæ er lakasti staðarvalskosturinn af þeim sex 

sem þykja fýsilegastir undir nýja íþróttahöll, samkvæmt greiningunni. Of mikil 

fjarlægð frá miðborg Reykjavíkur auk skorts á innviðum og mikils uppbyggingar-

kostnaðar veldur því að kosturinn skorar ekki hærra. 

Það eru ýmsir skipulagslegir þættir sem ráða staðsetningu fjölnota íþróttahalla en 

samgöngur, aðgengi að almenningssagöngum og áhrif á nærliggjandi byggð eru þrjú 

veigamestu atriðin. Það er mikilvægt að fagleg staðarvalsgreining meti þessi viðmið 

og komi að vinnuferlinu þegar finna á hentuga staðsetningu fyrir íþróttahallir og 

önnur mannvirki sem hafa skipulagsleg áhrif á borgir og þéttbýli. 

Í mörgum tilvikum er um að ræða stórar og rýmisfrekar byggingar og því skiptir máli 

að greiningarviðmiðin séu vel skilgreind með tilliti til vægis. Greiningarviðmiðin eru 

kjarni greiningarinnar og mikilvægi þeirra endurspeglast í mismunandi vægi einstakra 

þátta. Útlínur svæðis og yfirborðslögun auk lóðarkostnaðar hafa t.a.m. minnsta vægið 

í þessari tilteknu staðarvalsgreiningu og skipta því litlu máli í heildarmyndinni. 

Áðurnefnd þrjú veigamestu viðmiðin er viðkoma samgöngum, aðgengi og áhrifum á 

nærliggjandi byggð skipta mestu máli en til þess að staðarvalskostur geti talist 

fýsilegur sem ákjósanleg staðsetning fjölnota íþróttahallar er mikilvægt að þættir sem 

lúta að uppbyggingarkostnaði, uppbyggingarmöguleikum og aðgengi að þjónustu séu 

líka til staðar.  
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Viðauki I 

Gamlir skipulagsuppdrættir og samsettar myndir höfundar: 

 

Mynd I. Skipulagsuppdráttur frá 1870 af íþróttasvæði í Laugardal. 
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Mynd II. Skipulagsuppdráttur frá 1925, sem sýnir íþróttavallarstæði sunnan 
Bergþórugötu (Þjóðskjalasafn). 

 

Mynd III. Skipulagsuppdrátturinn frá 1925 lagður yfir núverandi byggð. Samsett 
mynd höfundar. 
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Mynd IV. Skipulagsuppdráttur af íþróttasvæðinu undir Öskjuhlíð sem ráðgert var að 
byggja upp undir lok 5. áratugar síðustu aldar (Morgunblaðið). 

 

Mynd V. Skipulagsuppdrátturinn af íþróttasvæðinu undir Öskjuhlíð lagður yfir 
loftmynd af núverandi byggð. Samsett mynd höfundar. 
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Mynd VI. Gamall uppdráttur af Laugardalnum. 
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Mynd VII. Uppdráttur af æskulýðshöll sem samþykkt var á fundi byggingarnefndar 
Reykjavíkur 25. september 1952. Myndin sýnir legu hallarinnar en svæðið markast af 
Sigtúni, Suðurlandsbraut og Laugarnesvegi. 

 

Mynd VIII. Fyrirhuguð æskulýðshöll átti að rísa á svæði sem er afmarkað með 
rauðleitri þekju. 
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Mynd IX. Skipulagsuppdráttur af æskulýðshöllinni. 

 

Mynd X. Rauða ferhyrnda þekjan sýnir staðinn þar sem íþróttahúsið við Hálogaland 
stóð. 
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Mynd XI. Skipulagsuppdráttur sem sýnir hringlaga íþróttahöll staðsetta austan við 
Laugardalshöllina. 

 
Mynd XII. Önnur hugmynd að stórri íþróttahöll við hliðina á Laugardalshöll. 
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Viðauki II – Greiningarviðmið staðarvals (e. location criteria).  

 

Tafla 1. Niðurstöður staðarvalsgreiningar svæði 1 – 7. 
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Tafla 1. Niðurstöður staðarvalsgreiningar svæði 8 – 14. 
  



 132 

Fimm fýsilegustu staðarvalskostirnir eru staðsettir innan eins km2 svæðis. 
 

 
Mynd I. 5 stigahæstu staðarvalskostirnir.  
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Viðauki III - Þversnið staðarvalskosta 

Staðarvalskostur 3a, Engjavegur, þversnið (halli lands). 

 

Mynd I. 

 

Mynd II. 
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Staðarvalskostur 3, Engjavegur, útfærslur B og C, þversnið (halli lands). 

 

Mynd III. 

 

Mynd IV. 
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Staðarvalskostur 11, Valbjarnarvöllur, útfærslur A og B, þversnið (halli lands). 

 

Mynd V. 

 

Mynd VI. 
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Staðarvalskostur10a, Suðurlandsbraut, þversnið (halli lands). 

 

Mynd VII. 

 

Mynd VIII. 
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Staðarvalskostur10b, Suðurlandsbraut, þversnið (halli lands). 

 

Mynd IX. 

 

Mynd X. 

 

 

 

 



 138 

Staðarvalskostur10c, Suðurlandsbraut, þversnið (halli lands). 

 

Mynd XI. 

 

Mynd XII. 
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Staðarvalskostur 7, Safamýri, útfærsla A og B, þversnið (halli lands). 

 

Mynd XIV. 

 

Mynd XV. 
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Staðarvalkostur 8, Skeifan, útfærsla A og B, þversnið (halli lands). 

 
Mynd XVI. 

 
Mynd XVII. 
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Staðarvalskostur 12, Vetrarmýri, þversnið (halli lands). 

 

Mynd XVIII. 

 

Mynd XIX. 
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Viðauki IV  

Tillögur að vegtengingum til að bæta aðgengi að staðarvalskosti 11.  

 


