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Inngangur 
Skýrsla um framtíðaruppbyggingu íþróttamannvirkja á Akureyri var gefin út fyrir um 30 mánuðum síðan, 

þann 8. nóvember 2019. Í skýrslunni er neðangreind forgangsröðun á íþróttasvæði Þórs sett fram undir 

liðum 8, 9 og 10 í skýrslunni. 

1. Byggja félags-, æfinga- og geymsluaðstöðu við vesturhlið Bogans 

2. Byggja íþróttahús á félagssvæði Þórs fyrir innanhússíþróttagreinar 

3. Útbúa utanhúss gervigrasæfingasvæði á félagssvæði Þórs. 

Samkvæmt skýrslunni má áætla að framkvæmdir við íþróttasvæði Þórs muni hefjast eftir um 8 – 10 ár, 

árin 2030 – 2032. Íþróttafélagið Þór hefur frá útgáfu skýrslunnar mótmælt þeirri forgangsröðun sem fram 

kemur í skýrslunni harðlega, m.a. vegna þess að einungis er unnt að æfa tvær af átta greinum félagsins á 

íþróttasvæði Þórs vegna aðstöðuleysis. Nánast öll uppbygging íbúðabyggðar á Akureyri er skipulögð 

norðan Glerár til ársins 2030, eða um 3.000 íbúa byggð. Íþróttafélagið Þór telur núverandi aðstöðu ekki 

boðlega, hvorki fyrir núverandi né væntanlega iðkendur félagsins, en gert er ráð fyrir að iðkendum muni 

fjölga til muna, í takt við fólksfjölgun á komandi árum.    

Forsendubreytingar frá útgáfu skýrslu: 
Framsettar tölur um iðkendafjölda hér að neðan varða iðkendur yngri flokka 0-18 ára.  

• Mikil fjölgun hefur átt sér stað í Körfuknattleiksdeild Þórs síðan 2019, eða úr 100 iðkendum í yfir 

200 iðkendur. Í dag fara æfingar fram í Glerárskóla, Síðuskóla, íþróttahöllinni og Naustaskóla. 

Körfuknattleiksdeild Þórs á engan heimastað. 

• Körfuknattleiksdeild hefur endurvakið meistaraflokki kvenna sem er liður í að efla íþróttastarf 

kvenna. 

• Fjölgun hefur átt sér stað innan Handknattleiksdeildar Þórs síðan 2019 og í dag æfa yfir 200 

iðkendur hjá félaginu. Í dag fara æfingar fram í Síðuskóla og í Íþróttahöllinni. Handknattleiksdeild 

Þórs á engan heimastað.  

• Mikil fjölgun hefur orðið hjá Knattspyrnudeild Þórs.  Frá árinu 2019 hefur iðkendum fjölgað úr 

600 í 700. Núverandi grassvæði félagsins utandyra er það slakt að flestir leikir yngri flokka þurfa 

að fara fram í innandyra í Boganum að sumarlagi. Íþróttafélagið Þór hefur afnot af minnihluta 

tíma sem úthlutað er í Boganum. Aðstaða til knattspyrnuiðkunar á félagssvæði Þórs er úr sér 

gengin og ekki boðleg. 

• Vorið 2020 var stofnuð Rafíþróttadeild Þórs en sú deild hefur notið mikilla vinsælda og telur hún í 

dag um 200 nýja iðkendur innan félagsins. Rafíþróttadeildin hefur aðstöðu í áhorfendastúku á 

Þórssvæðinu. Ætla má að þessi deild muni stækka mikið á næstum árum.  

• Íþróttafélagið Þór skynjar mikla þörf á aðstöðu fyrir eldri borgara – félagið sér bæði tækifæri og 

áskoranir í sívaxandi fjölda eldri borgara og þeim síhækkandi aldri eldri borgara sem enn stunda 

hreyfingu.  

• Stærsti leikskóli Akureyrarbæjar hefur verið byggður á jaðri íþróttasvæðis Þórs sem eflir enn 

frekar samþættingu við skólastarf sem var ein af mikilvægum matsforsendum við vinnu 

skýrslunnar. 

• Taikwondo hefur verið stöðug síðustu ár með aðstöðu í íþróttahúsi Oddeyrarskóla. 

• Píludeild er í stórsókn og eru þau með kynningu oft í viku auk móta. Píludeildin er til húsa í 

Íþróttahúsinu við Laugargötu. 
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• Hnefaleikadeild hefur gengið mjög vel eftir sameiningu og starfið er blómlegt. Hnefaleikadeildin 

er með aðstöðu í Íþróttahúsinu við Laugargötu. 

• Keiludeild er því miður húsnæðislaus og æfir á Akranesi. 

Endurskoðun skýrslu Akureyrarbæjar um uppbyggingu íþróttamannvirkja 
Mikilvægt er að horfa til þess að við gerð skýrslunnar, var kallað eftir „hvaða aðstöðu hvert félag þyrfti á 

næstu 5-15 árum, hver væri óska staðsetning á aðstöðu félagsins og með tilliti til samlegðaráhrifa af 

nýtingu mannvirkja var spurt með hvaða öðrum aðildarfélögum ÍBA félög ættu helst samleið.” Í 

skýrslunni kemur einnig fram að tveir af mikilvægum matsþáttum vinnuhópsins væru fjöldi iðkenda og 

áhrif á skólastarf. Að lokum kom fram að starfshópurinn horfði fyrst og fremst til heildarhagsmuna 

bæjarfélagsins við forangsröðun atriða. Um svipað leyti var íþróttastefna ÍBA kynnt þar sem fram kom að 

markmið væri að efla fáa sterka íþróttakjarna og sameina íþróttafélög.  

Augljóst þykir að óskalisti íþróttafélagsins Þórs bar hagsmuni heildarinnar fyrir brjósti fremur en 

eiginhagsmuni félagsins. Sem dæmi má nefna ósk um fjölnota húsnæði við Bogann sem nýtist Þór, KA, 

Þór/KA og UFA, uppbyggingu íþróttatengdra leikvalla á skólalóð, ásamt uppbyggingu sundlaugar sem 

teljast ekki hagsmunir Þórs í núverandi starfsemi félagsins. Engu að síður endurspegla óskirnar 

heildarhagsmuni bæjarins sem og stefnu ÍBA um eflingu kjarna og sameiningu félaga. 

Það er mat félagsins að þarfir Þórs hafi ekki hlotið sanngjarnt mat í niðurstöðu skýrslunnar auk þess að 

mikil forsendubreyting hefur orðið á veigamiklum matsþáttum frá því að skýrslan var gefin út.  

Með vísan í þær forsendubreytingar sem taldar eru fram í þessari greinargerð telur íþróttafélagið Þór 

nauðsyn að skýrsla Akureyrabæjar frá árinu 2019 verði endurskoðuð svo hún endurspegli þá þróun sem á 

sér stað innan sveitafélagsins.  

Í dag, telur Íþróttafélagið Þór aðstöðu fyrir iðkendur í fjölmennustu deildum félagsins; körfuknattleik, 

handknattleik, knattspyrnu og rafíþróttir alls ekki boðlega. Þá er ótalin aðstaða fámennari deilda 

félagsins. Auk þess, einskorðast félagssvæði Þórs við knattspyrnu og rafíþróttadeild sem er 

íþróttafélaginu ekki sæmandi.     

Áherslumál nýrrar aðalstjórnar Þórs 
Aðalstjórn Þórs hvetur bæjaryfirvöld til þess að taka tillit til þeirrar stöðu sem Íþróttafélagið Þór býr við 

og að skýrsla um forgangsröðun íþróttamannvirkja frá árinu 2019 verði endurskoðuð. Íþróttafélagið Þór 

leggur áherslu á eftirfarandi forgangsröðun (í þessari röð): 

• Nýtt íþróttahús með æfingasölum fyrir hand- og körfuknattleik og viðurkenndum 

keppnisvelli/völlum. Aðstaða fyrir rafíþróttir og heilsutengda starfsemi eldri borgara verði einnig í 

húsinu, til dæmis sjúkraþjálfun.  

• Nýr gervigrasvöllur á Ásinn með flóðlýsingu og hita undir ásamt úðarakerfi. 

• Íþróttatengd bygging sem hýsa má aðstöðu fyrir pílu, keilu, taekwondo, hnefaleika auk 

ýmiskonar félagsaðstöðu, s.s. skrifstofurými, fundarsali og svo mætti áfram telja. Einnig væri hér 

möguleiki á ýmiskonar einkarekstri í tengslum við bygginguna. 
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Skipulagsmál 
Félgssvæði Þórs er einkar vel staðsett, miðsvæðis á Akureyri. Samgöngur skipa stóran sess í 

skipulagsmálum en þétting öflugra íþróttakjarna er eitt sterkasta vopn í að koma á fót öflugum 

almenningssamgöngum eða frístundaakstri.  

Félagssvæði Þórs hefur gríðarlega stórt upptökusvæði skólastarfs. Í loftlínu eru fjórir grunnskólar, einn 

háskóli og sex leikskólar í 250-1200 m fjarlægð. Enginn íþróttakjarni á Akureyri er með jafn góða 

möguleika til samlegðar við skólastarf sem var einn af áhersluþáttum við vinnu við forgangsröðun 

íþróttamannvirkja.  

Sóknarfæri 
Akureyrarbær hefur gert margt gott fyrir íþróttastarfsemi í sveitarfélaginu. Akureyri er stórborg í smábæ 

og endurspeglar framboð af íþróttastarfsemi þá nafnbót.  

Með nýju íþróttahúsi, og þar með heimavelli fyrir tvær fjölmennar deildir félagsins, auk fjölnota aðstöðu 

mun félagssvæði Þórs fá mikla upplífgun og félagsstarfið mun styrkjast til muna. Við uppbygginguna 

verða til forsendur til þess að efla liðsanda félagsins, sem er ein af grunnstoðum íþróttaiðkunar og 

samfélagsins alls. Við uppbygginguna mun losna um fjölda tíma í öðrum íþróttahúsum bæjarins sem 

sveitafélagið getur útdeilt til annarra nota, leigt út til tekjuöflunar, lækkað háan starfsmannakostnað sem 

fylgir mönnun langt fram á kvöld og síðast en ekki síst stytt vinnudag barna sem var áherslumál fráfarandi 

bæjarstjórnar (sjá viðauka). Útiaðstaða til knattspyrnuiðkunar er mjög slök en uppbygging gervigrasvallar 

mun stuðla að styttingu vinnuviku barna og gera börnum norðan Glerár kleift að stunda knattspyrnu 

utanhúss þann verðmæta árstíma sem það er mögulegt.  

Samkvæmt spá um íbúaþróun Akureyrarbæjar í gildandi Aðalskipulagi er gert ráð fyrir mikilli fjölgun íbúa 

norðan Glerár. Áætluð fjölgun nemur um 3.000 íbúum á næstu átta árum. Markviss uppbygging 

íþróttamannvirkja og efling starfsemi íþróttafélaga bæjarins getur skipt höfuðmáli til þess að laða 

barnafjölskyldur til sveitarfélagsins með framtíð bæjarfélagsins að leiðarljósi.  

Íþróttafélagið Þór telur að núverandi aðstaða sé ekki ásættanleg og mun Þór ekki geta tekið á móti nýjum 

iðkendum með sóma. Aðalstjórn Þórs skorar á sveitarfélagið að endurskoða forgangsröðun um 

uppbyggingu íþróttamannvirkja, með hliðsjón af breyttum forsendum og með hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi. Sóknarfærin eru fjölmörg, t.d. með samlegðaráhrifum við skólastarf og styrkingu öflugs 

íþróttakjarna á félagssvæði Þórs og þeim fjölmörgu hagræðingarmöguleikum sem í því felast.  

 

Áfram Akureyri 

Aðalstjórn Þórs 
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Viðauki 1: 

Hér á næstu blaðsíðum er uppsett æfingatafla allra húsa sem Þór notar í dag miðað við að Þór fái eigið 

íþróttahús. Við gerð þessarar töflu er gert ráð fyrir að Þór hafi til afnota eigið íþróttahús og ákveðið magn 

tíma úr öðrum húsum flytjist yfir í það. Hér sést tímatafla mögulegs íþróttahúss Þórs en með fylgja töflur 

annarra húsa og eru þar merktir með bleiku þeir tímar sem Þór skilar.  Hér sést best hversu marga 

möguleika bygging íþróttahúss á Þórssvæðinu gefur. 
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