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Þjóðarhöll í Laugardal - undirbúningur fyrir breytingu deiliskipulags 

 

Lagt er til að borgarráð samþykki að umhverfis- og skipulagssviði verði falið að vinna 
deiliskipulag á grundvelli meðfylgjandi tillögu framkvæmdanefndar um staðsetningu 
Þjóðarhallar. Jafnframt verði eignaskrifstofu fjármálasviðs falið að afla mats á verðmæti 
landsins.  
 
Greinargerð:  
Samkvæmt viljayfirlýsingu um byggingu Þjóðarhallar í innanhúsíþróttum frá 6. maí sl. eru ríki 
og Reykjavíkurborg sammála um að Þjóðarhöll rísi í Laugardal. Framkvæmdanefnd um 
uppbyggingu Þjóðarhallar hefur lagt til að staðsetning Þjóðarhallar verði sunnan 
Laugardalshallar og tengd þeim mannvirkjum sem þar eru fyrir. Ósamið er um 
kostnaðarskiptingu vegna stofnkostnaðar og reksturs mannvirkisins. Eignaskrifstofu er falið að 
afla mats á verðmæti landsins þannig að horfa megi til þess í þeim samningum sem framundan 
eru, sem hluta af framlagi Reykjavíkurborgar til verkefnisins.  
 
Gert er ráð fyrir að Þjóðarhöllin verði tilbúin árið 2025 og því mikilvægt að staðfest deiliskipulag 
liggi fyrir sem fyrst.  
 

 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson  

borgarstjóri 
 

Hjálagt: 

Valkostagreining staðarvals fyrir Þjóðarhöll.  

Laugardalur skipulag – framtíðarsýn borgarinnar.  

Forvinna að tillögu fyrirkomulags.   

 



Einkunn Samtals Einkunn Samtals
Kostnaður við byggingu 10 6 60 8 80 Ekki ljóst hvor kosturinn er dýrari. Líklega V1 vegna tenginga við önnur mannvirki
Rekstur - hagkvæmni 10 8 80 5 50 V1 hefur meiri samlegðaráhrif við annan rekstur og betri tengingar við almenning
Stækkunarmöguleikar 3 5 15 8 24 Eru fyrirhuguð stækkun?
Samlegð við ÍSÍ 3 9 27 4 12 Fer eftir hvort aðstaða ÍSÍ verði í húsinu eða nálægum byggingum
Aðstaða fyrir skólastarf, HÍ, HR, … 2 5 10 5 10 Fer eftir niðurstöðu þarfagreiningar
Samlegð við Laugardalshöll 5 10 50 4 20 Innangengt
Samlegð við Frjálsíþróttahöll 5 10 50 4 20 Innangengt
Samlegð við fyrirhugaðan frjálsíþróttavöll 2 8 16 2 4 Tengingar fyrir búningsklefa gegnum undirgöng
Aðgengi almennings - samgöngur 10 10 100 6 60 Suðurlandsbraut tengist beint við V1
Aðgengi skóla í nágrenni 10 4 40 7 70 Laugarnes, Laugalækur, Ármúli, …
Aðgengi gangandi og hjólandi 6 8 48 7 42 Tengingar við stígakerfi - Svipað en þó nær V1
Aðgengi íþróttafélög og landslið 5 6 30 8 40 Einfaldara aðgengi að V2 fyrir minni hópa
Aðgengi frá bílastæðum 4 5 20 5 20 Valkostur 2 fækkar bílastæðum á svæðinu. Mögulega hægt að leggja nær V2
Deiliskipulagsbreytingar - áhætta 10 8 80 3 30 Íbúamótmæli líklegri vegna V2

Samtals vegin einkunn: 626 482

Valkostur 1 - V1
Þjóðarhöll staðsett sunnan Laugardalshallar og Frjálsíþróttahallar með tengingu við bæði mannvirki og væntanlegan frjálsíþróttavöll
Valkostur 2 - V2
Þjóðarhöll staðsett vestan bílastæðis vestan gerfigrasvallar Þróttar án sérstakrar tengingar við önnur mannvirki

Nánari skilgreining valkosta:
Báðir valkostir eru bornir saman út frá samskonar grunnþörfum sem Þjóðarhöll skal sinna.

Valkostagreining staðarvals fyrir Þjóðarhöll

Áhrifaþættir
Vægi áhrifa-
þátta 1-10

Einkunn valkosta - 1 til 10 - 1= neikvætt - 10=jákvætt
V1 V2

Athugasemdir





Tillaga





Afstöðumynd



Grunnmynd 1. hæð



Grunnmynd 2. hæð



Grunnmynd 3. hæð – Landsleikur HSÍ



Snið miðað við 5000 manns



Snið miðað við 4000 manns



Dæmi um nýtingarmöguleika



Dæmi um skiptingu á sal í daglegu íþróttastarfi –3 vellir skipting á milli með dúkvegg

Samtímanotendur t.d. Þróttur handbolti – Ármann körfubolti yngri flokka

Samtímanotendur t.d. morgunstarf HÍ / HR – allmennt íþróttastarf skóla í nágrenninu
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