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Borgarráð

Jaðaríþróttahús í Toppstöðinni í Elliðaárdal

Lagt er til að gerð verði viljayfirlýsing við áhugasama fjárfesta sem hyggjast endurnýja, 
byggja upp og mæta þörfum fjölbreyttra jaðaríþrótta, ásamt fleiru, með innréttingu og 
andlitslyftingu á Toppstöðinni í Elliðaárdal. 

Greinargerð
Á fundi borgarráðs 3. september 2020 var samþykkt að forgangsröðun varðandi uppbyggingu 
íþróttamannvirkja, sem fram kemur í skilabréfi stýrihóps um stefnu í íþróttamálum, verði 
höfð til hliðsjónar við undirbúning 10 ára fjárfestingaráætlunar Reykjavíkurborgar.  Hús fyrir 
jarðaríþróttir var eitt þeirra verkefna sem raðaðist efst í forgangsröðinni. 
Reykjavíkurborg auglýsti á dögunum eftir hugmyndum um nýtingu og endurgerð 
Toppstöðvarinnar í Elliðaárdal. Í kjölfarið barst borginni erindi fjárfesta sem eru tilbúnir að 
leggja fram eiginfé og lánsfé til að umbreyta húsnæðinu í fjölbreytta miðstöð jaðaríþrótta í 
borginni, þmt aðstöðu fyrir klifur, hjólreiðar, keilu, bretti ofl. Lagt er til að gerð verði 
viljayfirlýsing um verkefnið til að viðkomandi aðilar geti fullkannað fjármögnun og 
leigusamninga við aðila og félög tengt jaðaríþróttum. Einnig verði gert ráð fyrir að ÍBR leiði 
vinnu með jaðaríþróttafélögum og geri þarfagreiningu og rekstraráætlanir fyrir þeirra þarfir 
þannig að hagsmuna þeirra sé gætt í komandi viðræðum. 

Dagur B. Eggertsson

Hjálagt:
Viljayfirlýsing um fyrirhugaða leigu á Rafstöðvarvegi 4 - drög, ásamt fylgiskjölum. 



Viljayfirlýsing 
Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík vegna Reykjavíkurborgar – 
eignasjóðs. kt.570480-0149, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, og Undirbúningsfélag um Uppbyggingu 
Toppstöðvarinnar ehf. (UUT) - Sjón-auki ehf., kt. 630102-2780, Svöluási 2, 221 Hafnarfirði, gera með 
sér svofellda 

viljayfirlýsingu um fyrirhugaða leigu á Rafstöðvarvegi 4 í Reykjavík 

 

Í apríl sl. auglýsti Reykjavíkurborg eftir samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu Toppstöðvarinnar við 
Rafstöðvarveg 4 í Elliðaárdal, fskj. 1. Umsóknarfrestur var upphaflega til 29. maí sl. en fresturinn var 
framlengdur til 5. júní sl. Samkvæmt auglýsingunni er stefnt að því að starfsemin skapi nýjan og 
áhugaverðan áfangastað með sérstaka áherslu á samfélagsleg verkefni sem eru opin almenningi. Í 
dæmaskyni eru talin upp frumkvöðlasetur, heilsueflandi starfsemi og sýningar-, menningar- og 
fræðslustarfsemi. Þá gerir Reykjavíkurborg ráð fyrir að setja 200 milljón krónur í viðhald og endurbætur 
á húsnæðinu á næstu tveimur árum. Gert er ráð fyrir að væntanlegur samstarfsaðili komi til viðbótar 
að fjármögnun á endurbótum, umfram framkvæmdir borgarinnar, sem eru nauðsynlegar til þess að 
búa það undir nýja starfsemi. Ekki er gert ráð fyrir að byggt verði við húsið. 

UUT skilaði inn hugmyndum og vann kynningu ásamt frumathugun á verkefninu, fskj. 2. Þá skilaði 
félagið greinargerð um mögulegar endurbætur, uppbyggingu og nýtingu á húsnæði stöðvarinnar sem 
og um fjármögnun verkefnisins, fskj. 3. Á grundvelli framangreindra gagna lýsa aðilar því hér með yfir 
að þeir eru reiðubúnir til þess að vinna að frekari útfærslu verkefnisins með það að markmiði að gera 
samning (i) um endurbætur og uppbyggingu Toppstöðvarinnar, þar sem skilgreindir verða þeir 
verkþættir, sem félagið tekur að sér, sem og (ii) um leigu mannvirkisins og rekstur þess til 25 ára með 
forleigurétti að föstum leigutíma liðnum. 

Með yfirlýsingu þessari fylgja drög að teikningum af húsnæði Toppstöðvarinnar – útilífsmiðstöðvar, 
Rafstöðvarvegi, sem unnar eru af arkitektastofunni Arkþing/Nordic, dags í nóvember 2020, þar sem 
settar eru fram hugmyndir um rýmisnotkun, fskj. 4. Aðilum er ljóst að endanlegri hönnun er ólokið 
þegar yfirlýsing þessi er undirrituð og skulu fyrrgreindar teikningar skoðaðar sem viðmið varðandi 
meginskipulag og framhald frekari úrvinnslu. Aðilar eru meðvitaðir um að teikningarnar geta tekið 
breytingum.  

Í framhaldi af undirritun þessarar yfirlýsingar skuldbindur UUT sig til þess að vinna í samvinnu við 
Reykjavíkurborg frekari útfærslur á hönnun hússins, húsaskipan og rýmisnotkun og með hliðsjón af 
þörfum þeirra íþróttafélaga og íþróttahópa, sem áformað er að nýtt geti aðstöðu í húsnæðinu. Í því 
sambandi verður tekið tillit þess stuðnings sem Reykjavíkurborg veitir þeim aðilum nú þegar með 
þátttöku í kostnaði við afnot af húsnæðinu, enda er ekki gert ráð fyrir að framlag Reykjavíkurborgar 
hækki. Jafnhliða þeirri vinnu, sem að framan greinir, mun UUT vinna að frekara kostnaðarmati á 
fyrirhuguðum framkvæmdum i samræmi við niðurstöðu um húsaskipan og rýmisnotkun samkvæmt 
framansögðu. Þá eru aðilar sammála um að bjóða út allar verklegar framkvæmdir á húsnæðinu, í 
samræmi við lög um opinber innkaup,  í þeim tilgangi að leita hagstæðustu verða og tryggja jafnræði 
og gagnsæi við endurbætur og viðhald á húsnæðinu.  

Í því skyni að greiða fyrir framvindu málsins sammælast aðilar um að tilnefna einn mann hvor til að 
annast samskipti sín á milli á undirbúningsstigi um breytingar og notkun húsnæðisins. Skulu þeir taka 
til skoðunar óskir hvors aðila og leysa úr álitamálum sem upp kunna að koma um einstök atriði varðandi 
útfærslu þeirra hugmynda, sem kynntar hafa verið, sbr. greinargerð um uppbyggingu 



Toppstöðvarinnar. Áhersla er lögð á að öll samskipti gangi fyrir sig með skjótum og eðlilegum hraða, 
þannig að ekki leiði til tafa á undirbúningi og fyrirhuguðum framkvæmdum. Aðilar skulu funda 
reglulega og halda skriflegar fundargerðir. 

Reykjavíkurborg lýsir yfir vilja sínum til að hefja viðræður við UUT sem væntanlegan leigutaka að 
húsnæðinu að Rafstöðvarvegi 4 í Reykjavík með það að markmiði að ganga frá endanlegum 
leigusamningi milli aðila um langtímaleigu á húsnæðinu.  

Aðilar eru sammála um að hraða vinnu við þá efnisþætti, sem viljayfirlýsing þessi tekur til, svo fljótt 
sem verða má og skal að því stefnt að henni verði lokið fyrir 1. apríl 2021. Verði ekki komin á 
leigusamningur milli aðila fyrir þann tíma fellur þessi viljayfirlýsing úr gildi. 

Kostnaður vegna undirbúnings- og hönnunarvinnu verður greiddur að UTT. 

 

Reykjavík xx. desember 2020. 

 

 

_______________________________  __________________________________ 
f.h. Reykjavíkurborgar    f.h. Undirbúningsfélags um uppbyggingu 
samkvæmt samþykkt borgarráðs,   Toppstöðvarinnar ehf. 
dags. xx. desember 2020 
 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal (1):  Auglýsing Reykjavíkurborgar eftir samstarfsaðila um þróun og uppbyggingu 
Toppstöðvarinnar 

Fylgiskjal (2):  Hilmar Ingimundarson:  Kynningarefni um Toppstöðina - útivistarmiðstöð, 
Rafstöðvarvegi 4, Elliðaárdal, dags. í október 2020. 

Fylgiskjal (3):  Hilmar Ingimundarson:  Toppstöðin – Útivistarmiðstöð, þróun og uppbygging 
Toppstöðvarinnar – Greinargerð, dags. 11.10.20.. 

Fylgiskjal (4):  Arkþing/Nordic:  Toppstöðin – útilífsmiðstöð, dags. í nóvember 2020. 
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