
 

 
Geirsgötu 9 

101 Reykjavík 
Sími 515 0300 
Fax 515 0319 

www.ask.is 

 
 

09.12.2022 
 
 
Undirbúningshópur vegna íþróttahúss 
 
Málefni: Íþróttahús _ afstöðumynd og aðstaða - þarfagreining 
 
 
Tillaga 4, dags 9 desember 2022.  
 

1. Húsið fellur innan byggingarreits sem því er skammtað í deiliskipulagi 
2. Gert er ráð fyrir 1800m² sal sem er þrískiptur. 
3. Húsið stendur við knattspyrnu / frjálsíþróttavöll og aðstaða fyrir útisvæðin og Bylgjuna eru í 

húsinu.  
4. Í húsinu er anddyri á tveimur hæðum með óskilgreindum stoðrýmum í tengslum við það 

s.s. aðstaða íþróttafélaga, mótastjórn, salerni gesta fyrir inni og útisvæði, veitingasala o.fl. 
Lyfta er upp á aðra hæð og svalir í sal. 

5. Gangur er eftir langvegg salar þar sem annarsvegar eru geymslur fyrir salinn og hinsvegar 
þrír inngangar inn í þau þrjú hólf sem salurinn býður upp á. 

6. Skiptitjöld í sal eru annarsvegar eitt sem hólfar vel vegg í vegg og hinsvegar annað sem er 
léttara og er lokað tjald upp í 2m en net þar fyrir ofan. 

7. Vellir í sal eru eftirfarandi; Badminton_keppnis- og æfingavellir, Blak_keppnis- og 
æfingavellir, Hand- og bumbuboltavöllur (innanhússfótbolti), Karfa_keppnis- og 
æfingavellir, dansgólf (14x14m), fleri möguleikar eru í stöðunni. 

8. Uppröðun fyrir veisluhöld / ráðstefur o.þ.h er möguleg. Salurinn gæti tekið borðhald fyrir ca. 
750 manns. 

9. Búningsherbergi eru þrjú tvískipt og tvö fyrir keppnislið (kvenn-karla / gestalið. Einnig er 
gert ráð fyrir búningsherbergi kennara / þjálfara og dómara. Möguleiki er á stækkun þessa 
rýmis til suð-austurs. 

10. Við búningsherbergin er gert ráð fyrir inngangi nemenda, skósvæði og aðstöðu húsvarðar. 
11. Ofan á búningsherbergjum er gert ráð fyrir tæknirýmum fyrir loftræstingu og inntök. 
12. Áhorfendabekkir í sal eru inndraganlegir. Í fullri breidd þá taka þeir um 340 manns í sæti. 
13. Gert er ráð fyrir stúku á útisvæði og áhorfendum allt að 500 manns / 475 í sæti. 
14. Gert er ráð fyrir 6 brauta hlaupahring skv. ráðleggingum FRÍ. Einnig önnur aðstaða fyrir 

kastgreinar og stökk. Geymsla fyrir áhöld gæti verið sérstakt áhaldahús á lóð. 
15. Knattspyrnuvöllur, gervigras. 

 
Ekki er tekið á æfingavöllum og/eða bílastæðamálum í þessari tillögu. 
 
 


