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Mál nr. US210028 
 
 

Skipulags- og samgönguráð 

Borgartúni 12-14 

105 Reykjavík 

 

 

Efni :  Battavöllur á Landakotstúni 
 

Vísað er til bréfs formanns íbúaráðs Vesturbæjar til skipulags- og samgönguráðs, dags. 15. 

janúar 2021, vegna battavallar á Landakotstúni ásamt bréfi skólastjóra Landakotsskóla til 

borgarstjóra, dags. 16. desember 2017.   

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofu framkvæmda 

og viðhalds. 

 

Umsögn skrifstofu framkvæmda- og viðhalds.  

Samkvæmt samkomulagi kaþólsku kirkjunnar og Reykjavíkurborgar dags 21. mars 1978  fékk 

Reykjavíkurborg afnot að austurhluta Landakotstúns frá línu samsíða Kristskirkju og í 32 

metra fjarlægð frá miðlínu kirkjunnar.  Afnotin voru takmörkuð við að koma upp 

almenningsskrúðgarði með aðstöðu til leikja. Skipulagning garðsins skyldi gerð í samráði við 

biskup eða hans fulltrúa. Samkomulagið fól í sér ótímabundna ráðstöfun á landi í eigu 

kaþólsku kirkjunnar til Reykjavíkurborgar. 

 

16. desember 2017 barst erindi barst frá skólastjóra Landakotsskóla um byggingu upphitaðs 

battavallar á Landakotstúni.  

Í kjölfarið óskað skrifstofa eigna og atvinnuþróunar eftir að  deild frumathuganna og 

mannvirkjagerðar og skrifstofa framkvæmda og viðhalds létu landslagshönnuð vinna 

forhönnun og þrívíddarteikningu að gervigrasvelli tengdum núverandi opnu leiksvæði og 

gangstígum á Landakotstúni. 

Deiliskipulag Landakotsreits var samþykkt í skipulagsráðidags 14.3. 2007 og gerir ráð fyrir 

útivistarsvæði og leiksvæði á svæði því sem tillagan tekur til. 

 

Meðfylgjandi er tillaga teiknistofunnar Landmótunar. 
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Tillaga Landmótunar að upphituðum gervigrasvelli tengdum opnu leiksvæði og göngustígum á Landakotstúni 

 

 

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds hefur unnið frumkostnaðaráætlun fyrir ofangreinda 

tilögu, nákvæmni kostnaðaráætlunarinnar er + 30% / - 10%. 

 

Kostnaðaráætlun fyrir upphitaðan gervigrasvöll, leiksvæði, setstalla og breytingu á 

gangstígum: 
 

Gervigrasvöllur og hellulögn í sama plani 1.060 m²   30.877.000 

Snjóbræðsla gervigrasvallar 690 m²       7.300.000 

Endurgerð leiksvæðis og aðliggjandi hellulögn 380 m²   15.552.000 

Setstallar og göngustígar 260 m²     12.102.500 

Hönnun, umsjón, eftirlit og ófyrirséð ~25%    22.168.500 

Samtals        88.000.000 

 

 

 

Reykjavík 18. mars 2021 

 

Ólafur Ólafsson, deildarstjóri 

á skrifstofu framkvæmda og viðhalds 
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Með kveðju 
Heimir Snær Guðmundsson 

Starfsmaður íbúaráða 
Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar/
Reykjavík‘s office of Human Rights and democracy 
Ráðhús Reykjavíkur/Reykjavík City Hall 
Netfang/Email: Heimir.Snaer.Gudmundsson@reykjavik.is 
Sími/Tel: +354 665 4855 

 

Reykjavík, 20. janúar 2021
R21010222 



Umhverfis- og skipulagsráð
   
  
Borgartúni 12-14 
  
105 REYKJAVÍK 
  

Efni: 
Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar vegna 
battavallar á Landakotstúni

  
  
 

Á fundu íbúaráðs Vesturbæjar þann 16. desember 2020 fór fram umræða um battavöll á 
Landakotstúni, sbr. 5. liður fundargerðar sama dag. Jafnframt var samþykkt að fela formanni 
ráðsins að semja erindi til skipulags- og samgönguráðs með hvatningu um að málið yrði tekið 
upp. Í samræmi við þetta er bréfi formanns íbúaráðs Vesturbæjar hér með komið á framfæri.
 

Virðingarfyllst

Heimir Snær Guðmundsson 
  

Hjálagt:
Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar til skipulags- og samgönguráðs 
Fylgiskjal - Bréf skólastjóra Landakotsskóla um battavöll   
  

   - Bréf formanns íbúaráðs Vesturbæjar_ battavöllur landakotstún.pdf

 - Bref-skolastjori-landakotskola-biskup-battavollur.pdf



 

BIRGIR þ. JÓHANNSSON 
VESTURGATA 51 
101 REYKJAVÍK 
SÍMI : +354 857 89 81 
BIRGIR@BIRGIR.EU 
BIRGIR.THORSTUR.JOHANNSSON@REYKJAVIK.IS 

 

 

 
 
 
 
 
 
Skipulags- og samgönguráð 

 
Reykjavík,  15. janúar 2021 

 
 
 
Vegna: "Battavallar" á Landakotstúni 
 
 

 
 
Íbúaráð Vesturbæjar faldi formanni ráðsins að senda skipulags- og samgönguráði 
erindi þar sem hvatt er til að hannaður verði boltavöllur (battavöllur) á 
Landakotstúni.  Í viðhengi er bréf frá skólastjóra Landakotsskóla þar sem beðið er 
um að ráðist verði í hönnunina. Samkvæmt okkar upplýsingum þá sér skólinn fyrir 
sér staðsetningu nálægt bílastæðinu á túninu milli Túngötu og Hólavallagötu. 
Beðið er um svör við því hvort að ráðið samþykki um að setja málið í ferli með það 
fyrir augum að fara í framkvæmdina.  
 
Stjórn íbúaráðs Vesturbæjar er sammála því að þörfin í hverfinu er mikil og allt of 
fáir boltavellir séu til staðar fyrir íbúa innan Hringbrautar. Gott væri að samnýta 
slíkan völl með Landakotsskóla. 
 
 

 
með vinsemd og virðingu, 

 
 
 
 
 
 

Birgir Jóhannsson, formaður Íbúaráðs Vesturbæjar 
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