
Fundur ÍT ráðs 

Þriðjudaginn 28. maí 2019  

Klukkan 16:30 

Umræðupunktar og sjónarmið í kjölfar frumkynningar Capacent á rýnivinnu þeirra á uppbyggingu 

íþróttamannvirkja og -svæða. 

 

Ráðgjafar Capacent fengu vinnufund með ÍT ráði þar sem frumniðurstöður á rýnivinnu þeirra á 

uppbyggingu íþróttamannvirkja- og svæða voru kynntar.  

Farið var yfir notkun og nýtingu núverandi íþróttamannvirkja Reykjanesbæjar, hvaða áhrif aðstaða 

félaganna hefur á þau og iðkendur þeirra og hvaða ábendingar komu frá íþróttafélögunum og íbúum 

Reykjanesbæjar varðandi viðbætur eða umbætur við þau íþróttamannvirki sem íþróttafélögin, 

Keflavík og UMFN, nota nú til æfinga og/eða keppna.  

Sett var fram tillaga að framtíðarsýn og megináherslum fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja og -

svæða en þar er lagt til að íþróttamannvirki Reykjanesbæjar verði samnýtt af íþróttafélögum innan 

bæjarins og að uppbygging stærri mannvirkja og íþróttasvæða verði miðsvæðis á svæðinu í kringum 

Reykjaneshöll.  

Athugasemdir og umræður sem komu fram á fundinum voru eftirfarandi: 

• Mikill vilji til staðar að byggja upp öflugt miðlægt íþróttasvæði og að íþróttafélögin myndu 

samnýta þau íþróttamannvirki sem byggð yrðu. 

• Lagt var til að körfuboltahöllin yrði fjölnotaíþróttahús og nýtist þannig fleiri iðkendum. 

• Athugasemd gerð við það að byggja ætti íþróttamannvirki fyrir fimleikana á undan 

körfuboltanum. 

• Umræða um að byggja eitt stórt íþróttahús í miðjuna á milli keppnisvallar UMFN við 

Afreksbraut og æfingavalla Keflavíkur fyrir aftan Reykjanesbraut. Þar yrði öll íþróttaaðstaðan 

á sama stað. 

• Athugasemd kom upp á fundinum að nauðsynlegt væri að teikna upp allt svæðið með tilliti 

til þeirra framkvæmda sem áttu að byrja áður en til þeirra kæmi, líkt og gert hafi verið áður. 

• Sjónarmið uppi um að endurvekja skipulagstillögu frá árinu 2005 sem lýtur að svæðinu í 

kringum Reykjaneshöllina. 

• Sjónarmið um að mögulega væri hægt að byggja við íþróttaakademíuna í stað þess að selja 

hana. 

• Athugasemd um að taka þyrfti tillit til þess að Íþróttaakademían sé dýr í rekstri og þar af 

leiðandi væri mögulega betra að selja hana en að byggja við hana. 

Ákveðið var að ráðgjafar Capacent myndu vinna áfram með þær megináherslur sem kynntar voru á 

fundinum inn í skýrsluna og leggja fyrir bæjarráð. 

Ráðgjafar Capacent hafa tekið tillit til þeirrar umræðu og athugasemda sem komu fram á fundi með 

ÍT ráði og hafa smávægilegar breytingar verið gerðar á skýrslunni. 

 

 




