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Menningar-, íþrótta- og tómstundaráð 

Fjölnir - uppbygging íþróttamannvirkja 

Á fundi borgarráðs 19. nóvember 2020 var samþykkt tillaga um að skoðaðir verði, með Fjölni 
o.fl. valkostir varðandi bætta aðstöðu vegna knattspyrnumála í Grafarvogi.
Fjölnir og Reginn hafa sett fram hugmynd um að aðalkeppnisvöllur Fjölnis verði við Egilshöll.
Þar verði byggð áhorfendaaðstaða og gervigrasvelli snúið frá núverandi legu.
Í tillögunni er gert ráð fyrir að Reginn muni fjármagna þessa framkvæmd og reka mannvirkið.
Til að þetta sé hægt þarf að stækka lóð vegna valla um 5.000 m2 og skapa svigrúm fyrir
uppbyggingu austan við nýjan völl innan lóðar Regins.

Fyrir liggur álit skipulagsstjóra um að þessar hugmyndir geti gengið upp skipulagslega. Þá 
hefur verið rætt við stjórn GR um málið þar sem ljóst er að gengið yrði lítillega inn á 
æfingasvæði golfklúbbsins. 

Í tillögunni er áætlað að auka greiðslur frá borginni í leigu þyrftu að nema um 21.0 mkr. á ári til 
20 ára. Reykjavíkurborg er þegar að greiða fyrir leigu fyrir núverandi gervigrasvöll. 

Um nokkurt skeið hefur legið fyrir að aðstaða fyrir leiki í knattspyrnu hjá Fjölni uppfylli ekki öll 
skilyrði KSÍ um leyfiveitingar vegna keppnisvalla. Fyrir liggja hugyndir félagsins um bætta 
aðstöðu við Dalhús eða Egilshöll sem nauðsynlegt er að rýna áður en ákvörðun um framhald 
verður tekið. Þá hefur risið góð aðstaða í Úlfarsárdal með áhorfendaaðstöðu sem hægt er að 
samnýta. 

Í reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga frá nóvember 2020 kemur m.a. fram varðandi 
aðstöðu áhorfenda á leikjum í efstu deild í knattspyrnu. 

• Krafist er 500-1500 aðskilinna, númeraðra og að hluta til yfirbyggðra sæta. Að öllu jöfnu
skal lágmarkssætafjöldi leikvangs í efstu deild karla vera 1000 sæti.

• A.m.k. helmingur sæta á leikvangi skal vera yfirbyggður og innifalið í því skal alltaf vera
fjölmiðlastúka og heiðursstúka.

Í stefnumótun íþróttamála til 2030 og forgangsröðun verkefna voru tekin til hliðar verkefni sem 
fyrst og fremst snéru um áhorfendaaðstöðu við knattspyrnuvelli þar sem þau mældust ekki 
hátt í forgangsröðuninni, þar sem æfingaaðstaða í þágu barna og unglinga voru í forgangi.   

Óskað er eftir umsögn menningar-, íþrótta- og tómstundaráðs um framkomna hugmynd Regins 
og Fjölnis um uppbyggingu keppnis- og æfingaaðstöðu og áhorfendaaðstöðu við Egilshöll og 
leigusamning um það mannvirki. 



Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri 

Hjálagt: 

Erindi Regins hf. og Ungmennafélagsins Fjölnis til Reykjavíkurborgar – Keppnisaðstaða Fjölnis fyrir knattspyrnu 
og áframhaldandi uppbygging íþrótta- og lýðheilsukjarna við Egilshöll, dags. 29.03.2022. 
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Reykjavikurborg 

b.t. Dags B. Eggertssonar, borgarstj6ra

RMhus Reykjavikur 

Varaar: Keppnisadstaoa Fjolnis fyrir knattspyrnu og aframhaldandi uppbygging ij:>r6tta- og 

lyoheilsukjarna vio Egilsholl. 

Uppfrert minnisblad 29.03.2022 

lnngangur 

Ungmennafelagio Fjolnir keppir nu i efstu deild i meistaraflokki karla i knattspyrnu og i nrestefstu 

deild i kvennaflokki og stefnir par hrerra. Heimavollur felagsins i Dalhusum uppfyllir ekki krofur KSf til 

keppnisvalla i efstu deild og hefur Fjolnir verio med undanpagu i fjolda ara og 6vist hve lengi pad 

verdur afram. 

Fjolnir og Reginn hafa skodad og vidrad pa hugmynd ao leysa framtidarkeppnisadstodu fyrir 

knattspyrnu hja Fjolni vio Egilsholl a pann hatt sem fram kemur a skyringarmyndum her ad nedan. 

Hugmynd og tillogur byggja a pvi ad byggja upp enn oflugri kjarna ipr6tta, t6mstunda og lydheilsu a 

hagkvreman hatt sem pj6nar samfelaginu i Grafarvogi og vidar. Auk knattspyrnuadstodu verdur 

m6tud adstada til heilsueflingar og margvislegra ipr6tta dremi um moguleika eru bad og laugasvreoi, 

klifurgardur, tennis, Padel tennis, hj61abrettagarour og margt annad sem kemur til greina. 

Fyrirhugad er ad uppbygging svredisins verdur i afongum, sem mun m6ta kjarna sem mretir 

fjolbreyttum porfum ipr6tta og lydheilsu og mun efla Fjolni sem alhlida ipr6ttafelag sem og onnur 

felog sem starfa a svredinu. Tillaga Regins og Fjolnis er ad skipta uppbyggingu i 2 afanga. Hugmyndin 

med pvi ad skipta pessu upp i afanga er ad geta gert hvert skref i uppbyggingunni sem mest sjalfbrert 

og vidradanlegt ut fra fjarmognun. 
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Afangil 

Markmi6: Koma upp keppnisvelli i flokki B skv. leyfiskerfi KSr/FIFA. 

Nuverandi gervigrasvollur ver6ur endurnyja6ur og honum snui6 um 90°. Bygg6 ver6ur 

ahorfendastuka, sem sioar tengist byggingum i 2. afanga a 166 Egilshallar. Sta6setning stuku og 

framti6arbygginga m6tar skj61 og eykur verulega a greai leikvangsins, sem mun uppfylla krofur KSL 

• Keppnisvollur fyrir knattspyrnu i flokki B skv. leyfiskerfi KSI/FIFA.

• Vollur upphita6ur gervigrasvollur med lysingu og vokvunarkerfi. Meafram Vikurvegi ver6ur

byggaur skj61- og oryggisveggur.

• Stuka fyrir 1.000 - 1.500 ahorfendur, allir i sretum. Strekkunarmoguleikar i 3.000-4.000

ahorfendur. M minnsta kosti helmingur ahorfendastre6a ver6ur yfirbygg6ur.

• Gert er ra6 fyrir hefabundinni a6stodu i tengslum vi6 pj6nustu gesta og leikmanna s.s.

salernum, solubasum, skjaum o.s.frv.

• Mgangur fyrir keppnisli6 og starfsmenn leikja ao buningsaastodu er i Egilsholl.

• f fyrsta afanga er gert rad fyrir aa nuverandi fimm sparkvellir haldi ser.

Heildarkostna6ur vi6 afanga 1. p.e. ger6 knattspyrnuvallar og ahorfendastuku er aretla6ur pannig a6 

beinn kostnaaur vi6 stuku 250 m.kr. og kostna6ur vi6 a6 endurgera knattspyrnuvoll p.m.t. a6 snua 
hon um 260 m.kr. Reginn mun fjarmagna og byggja upp a6stoouna. Til aa standa undir fjarfestingunni 

pa parf tvennt a6 koma til. Ska pa svigrum fyrir uppbyggingu austan vi6 nyjan voll in nan 166ar Regins 

og a6 nyjar leigutekjur komi til ca. 21 m.kr. ari sem ber kostna6 vi6 stuku. Til a6 unnt se aa snua velli 

parf aa strekka 166 um treplega 5.000 m2
• Sbr. skygg6a svreai6 a ne6angreindri mynd. 
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Afangi 2. 

Markmid: Byggja upp einstakan ipr6tta- og lydheilsukjarna sem tengist Egilshtill og stuku innan 16dar 

Egilshallar eftir st<Ekkun 16darinnar um ca. 5.000 m2
• 

f 2. afanga byggist upp 16.000 m2 ipr6tta- og lydheilsukjarni nordan Egilshallar, sem mun verda 

samtengdur tidrum mannvirkjum a svcEdinu p.m.t. ahorfendastukunni. Med uppbyggingu er m<Ett 

porfum fjtilbreyttra ipr6tta og heilsutengdrar starfsemi. Med uppbyggingunni verdur m6tud adstada 

fyrir samfelagid sem verdur i fremstu rod. 

• Uppbygging ipr6tta- og lydheilsukjarna, nordan Egilshallar og austan vid nyjan keppnisvtill.

Uppbygging m6tar skj61 fyrir rikjandi vindatt og tengir nyjan kjarna vid framtidar

ibudarbyggd.
• Ymis ipr6ttaadstada og heilsutengd pj6nusta, s.s. laugar og spa, inni spark og tennisvellir,

adstada fyrir klifursvcEdi og adrar jadar ipr6ttir.
• Gert er rad fyrir ad nyrsti hluti afanga 2 in nan lodar Egilshallar yrdi namsmanna ibudir til

utleigu, markh6pur yrdi namsmenn a svidi ipr6tta og lydheilsu.
• f afanga 2 verda fimm utisparkvellir sem Reykjavikurborg leigir ad hluta, lagdir af en i stad

peirra koma fj6rir nyir vellir. Tveir inni spark- og tennisvellir verda byggdir og tveir uti

sparkvellir. Reykjavikurborg mun halda sinum timafjolda a vtillunum sem er um 5.600 klst. a
ari.
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Kostnaaur og tfmasetningar 

Med ofangreindu fyrirkomulagi er mogulegt med samstarfi Regins, Fjolnis og Reykjavikurborgar ad na 
fram peim markmidum ad byggja upp einstaka adstodu til ad efla ipr6ttir og lydheilsu. Jafnframt ad 
ska pa svredi undir margvisilega starfsemi vid petta vinsrela utivista- og ipr6ttasvredi. Reginn bydst til 
ad koma upp adstodu fyrir nyjan knattspyrnuvoll og byggja stuku fyrir Fjolni fyrir 1. aprfl 2023 gegn 
arlegri leigu sem nemur 21 m.kr. til 20 ara og ad felagid fai byggingarheimildir fyrir allt ad 16.000 
nyjum fermetrum gegn greidslu gatnagerdargjalda, nanast allt pad svredi er in nan 16dar Egilshallar en 

naudsynleg strekkun a 16d yrdi um 5.000 m2
• 

Tilbod petta er unnid i samradi vid adalstj6rn Ungmennafelagins Fjolnis og Reginn lysir sig fusan til 
vidrredna vid Reyjavikurborg um nanari skyringar og pr6un verkefnisins a grundvelli pessa tilbods. 

Reykjavik 29. januar 2021 
Uppfrert 29. Mars 2022 

H&.� 
Forstj6ri Regins 

Jon Karl 61afsson 
Formadur Fjolnis 
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