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Knattspyrnumál – Æfingarsvæði 

-Þörf á framkvæmdum vegna 
æfingaraðstöðuleysi 
félaganna.

-Reykjaneshöll virðist 
sprungin.

-Iðavellir eru víkjandi. 
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æfingaraðstöðuleysi 
félaganna.
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sprungin.
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Rætt um eftirfarandi:

-Gervigras á gamla malarvöllinn.

-Gervigras á Njarðvíkurvöllinn

-Gervigras vestan Reykjaneshallar



Malarvöllurinn Hringbraut

• Hugmyndir 
knattspyrnudeildar 
Keflavíkur taka ekki 
mið af 
heildarsvæðinu.



• Gera æfingarsvæði á gamla 
malarvellinum án þess að taka 
af bílastæðum við 
Vatnaveröld/búningsaðstöðu

• Gera upplýsta sparkvelli og 
lagfæra svæðið.

• Hreystibraut færi, pláss fyrir 
lager/geymslu

• Miðsvæði Reykjanesbæjar

Malarvöllurinn 
Hringbraut –
möguleg lausn



Æfingarsvæði 
Keflvíkur/Njarðvíkur

• Setja gervigrasvöll á 
æfingarsvæði smkv
skipulagi

Gervigras á 
æfingarsvæðið 
?



Njarðvíkurvöllur

• Setja gervigrasvöll á 
aðalvöll Njarðvíkur

Gervigras á 
aðalvöllin ?



Njarðvíkurvöllur

• Setja gervigrasvöll á 
æfingarsvæði Njarðvíkur

Gervigras á 
æfingarvöll ?
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Hvernig var þetta hugsað ?



Knattspyrnumál – Æfingarsvæði 

Í aðalskipulagi 
Reykjanesbæjar er 
skilgreint hvar 
framtíðaríþróttarsvæði 
Reykjanesbæjar er.

Þetta er stefnumótandi 
„Plagg“



Knattspyrnumál –
Æfingarsvæði 

Svona er gildandi 
deiliskipulag

Mögulegir reitir til 
uppbygginga – klárt í 
deiliskipulagi

Æfingarvellir, upplýstir 
með gervigrasi  ?



Æfingarvöllur vestan Reykjaneshallar

• Hugmynd um að setja 
upphitaðan og upplýstan 
æfingarvöll vestan 
Reykjaneshallar.

• Er samkvæmd aðalskipulagi

• Er í samræmi við gildandi 
deiliskipulag

• Myndi styrkja Reykjaneshöll 
sem æfingar og keppnishús

• Nýtist líkt og Reykjaneshöll 
báðum liðum.
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Heitt vatn í aðstöðu UMFN
(þarf að ræða við HS veitur)

• Áætluð lagnaleið er ca. 130m

• Reynt að þræða framhjá malbiki til að halda kostnaði 
niðri (leggja meðfram malbikuðum göngustíg í 
grasinu og í hellulögn yfir afreksbraut). 

• Fyrirvari við hitastig vatns á notkunarstað er háð 
notkun og við ekki ábyrgir fyrir því. (ætti samt ekki 
vera vandamál)

Löngu tímabært.



Takk fyrir




