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Formáli 

Hér fer á eftir húsakönnun fyrir deiliskipulagssvæði í Vesturbæ Reykjavíkur sem tekur til 

íþróttasvæðis Knattspyrnufélags Reykjavíkur við Frostaskjól (staðgreinireits 1.516.9). 

Könnunin er unnin að beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur vegna vinnu við gerð 

deiliskipulags fyrir svæðið, sem er skilgreint sem íþróttasvæði (ÍÞ) og uppbyggingarsvæði 

fyrir íbúabyggð, verslun og þjónustu (VÞ30) í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040. Svæðið 

afmarkast af Flyðrugranda til austurs, Kaplaskjólsvegi til suðurs, Frostaskjóli til vesturs og 

göngustíg meðfram lóðamörkum til norðurs (sjá mynd 1). 

Borgarsögusafn Reykjavíkur, áður Minjasafn Reykjavíkur, hefur um árabil gert 

húsakannanir1 í samræmi við ákvæði 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, þar sem segir:2   

Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi 

svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.  

Ákvæði um skráningu menningarminja er jafnframt að finna í lögum um menningarminjar 

nr. 80/2012 sem tóku gildi 1. janúar 2013. Fjallað er um skráningu vegna skipulags í 16. gr. 

þar sem segir að skráning fornleifa, húsa og mannvirkja skuli fara fram áður en gengið er frá 

aðalskipulagi eða deiliskipulagi.3 

Í skipulagsreglugerð er húsakönnun skilgreind sem „[u]pplýsingar um byggð sem fyrir 

er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga, þar sem m.a. er skoðað 

byggingar- og menningarsögulegt samhengi“.4 Húsakönnun er skilgreind á sambærilegan hátt 

í leiðbeiningum Minjastofunar sem: „byggingarlistaleg og menningarsöguleg könnun sem 

byggir á skráningu húsa og mannvirkja sem studd er sagnfræðilegum heimildum, 

vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra húsa, húsasamstæða, byggðaheilda og 

svipmóti byggðar.“5   

Tilgangur húsakannana og skráningar menningarminja er að „tryggja verndun og 

varðveislu menningararfsins. Með gerð húsakannana fæst yfirlit yfir byggingararfinn sem 

leggur grunn að því að unnt sé að móta stefnu um verndun hans“ og stuðlar að því að 

ákvarðanir sem varða verndun og/eða breytingar á byggð eða einstökum húsum byggi á 

faglegum grunni og séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og 

byggingarlist.6 

 

Mars 2022 

María Karen Sigurðardóttir 

deildarstjóri minjavörslu og rannsókna  

Borgarsögusafni Reykjavíkur 

 
1 Sjá vef Borgarsögusafns Reykjavíkur: https://borgarsogusafn.is/utgafa/skyrslur. 
2 Skipulagslög nr. 123/2010. Sjá lagasafn á vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagasafn/. 
3 Lög um menningarminjar nr. 80/2012. Sjá lagasafn vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagasafn/. 
4 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr. Sjá reglugerðasafn á vefnum Ísland.is: https://island.is/reglugerdir. 
5 Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn – 

Húsakönnun, bls. 4 og 5. Sjá vef Minjastofnunar: https://www.minjastofnun.is/gagnasafn-/leidbeiningarit/. 
6 Vefur Minjastofnunar Íslands: https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-

husakonnun-huginn/. 

https://borgarsogusafn.is/utgafa/skyrslur
https://www.althingi.is/lagasafn/
https://www.althingi.is/lagasafn/
https://island.is/reglugerdir
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-husakonnun-huginn/
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-husakonnun-huginn/
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1. Saga svæðisins 

1.1 Staðsetning, staðhættir og afmörkun svæðisins  

Hér fer á eftir umfjöllun um íþróttasvæði KR í Vesturbæ Reykjavíkur. Svæðið afmarkast af 

Flyðrugranda til austurs, Kaplaskjólsvegi til suðurs, Frostaskjóli til vesturs og göngustíg 

meðfram lóðamörkum til norðurs (sjá mynd 1). Á svæðinu eru mannvirki og útisvæði með 

æfinga- og keppnisvöllum sem gerð voru og reist fyrir íþróttastarf Knattspyrnufélags 

Reykjavíkur þar sem áður var Kaplaskjólsmýri. Í dag standa átta mannvirki á svæðinu. 

Íþróttahús og félagsheimili, snyrting og miðasala, áhorfendastúka, tengihús og skólastofur eru 

skráð við Frostaskjól 2, íbúðarhús er skráð við Frostaskjól 4 og lyftingahús við Frostaskjól 6. 

Svæðið er skilgreint sem íþróttasvæði (ÍÞ) og uppbyggingarsvæði fyrir íbúabyggð, verslun og 

þjónustu (VÞ30) í þéttbýlisuppdrætti Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 þar sem gert er ráð 

fyrir áframhaldandi uppbyggingu og þróun svæðisins. 

 

 
Mynd 1. Afmörkun svæðisins með svartri brotalínu.7 

 
7 Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar). 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
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1.2 Fyrsta byggð á svæðinu 

Svæðið sem hér er til umfjöllunar var áður hluti af allmiklu mýrarsvæði, sem þótti illt 

yfirferðar. Kaplaskjólsmýri var kennd við Kaplaskjól, láglent svæði suðvestanvert á nesinu 

sem Reykjavík byggðist á. Þar myndaðist byggð tómthúsbýla seint á 19. öld. Skjólin 

svokölluðu byggðust síðar á því svæði. Mýrin sjálf, sem náði yfir allstórt svæði suðaustan 

Eiðstjarnar, var áður eitt helsta mótekjuland Reykvíkinga á meðan mór var nýttur til 

eldsneytis. Land var það blautt í nágrenninu að reiða þurfti móinn austur á Grímsstaðaholt 

(Móholt) og þurrka hann þar.8 Sagt er að nafnið Kaplaskjól hafi verið dregið af hlöðnum 

görðum sem þar voru til að veita útigangshestum skjól. Þegar íbúðarhverfi risu á svæðinu í 

lok síðari heimsstyrjaldar var götum valin endingin –skjól til samræmis.9 Austan við 

Kaplaskjól lá Sauðagerðismýri sem kennd er við hvirfingu býla sem kölluðust einu nafni 

Sauðagerði og voru á þeim slóðum þar sem nú eru göturnar Reynimelur og Grenimelur. Á 

heimsstyrjaldarárunum reis mikið herskálahverfi í Sauðagerði og nágrenni. Hverfið var kallað 

Camp Knox en þar er nú yngsti hluti Melahverfis.10 

 

 
Mynd 2. Örnefni í nágrenni svæðisins. KR-svæðið er merkt með rauðri punktalínu.11 

 

 
8 Árni Óla: „Mótaka og mómýrar“, Morgunblaðið, 24. október 1965, bls. 8. 
9 Páll Líndal: Reykjavík: Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P), bls. 82. 
10 Páll Líndal: Reykjavík: Sögustaður við Sund. 3. bindi (R-Ö), bls. 37-38. 
11 Kort unnið á grunn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Anna Lísa Guðmundsdóttir, 

Borgarsögusafni Reykjavíkur. 
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Í upphafi 20. aldar reis óskipulögð byggð á erfðafestublettum við Kaplaskjólsmýri (sjá 

mynd 3 og töflu 1). Blettirnir voru nýttir til ræktunar en þar stóðu einnig útihús, meðal annars 

fjós og hlöður sem síðar var breytt í íbúðarhús, svo sem á Jófríðarstöðum á blettinum 

Kaplaskjólsmýri 3 og Borgarholti á blettinum Kaplaskjólsmýri 8. Alifuglabú var einnig 

starfrækt á blettinum Kaplaskjólsmýri 5 (sjá mynd 4).  

 

 
Mynd 3. Svæði KR (rautt) á samsettu korti sem sýnir staðsetningu erfðafestublettanna við 
Kaplaskjólsmýri.12 

 

Tafla 1. Erfðafestublettir á og við KR-svæðið 

Heiti og númer lands Upphafleg notkun Byggingarár Núverandi staða 

Kaplaskjólsmýri 3 Jófríðarstaðir. Fjós og hlaða sem 

síðar var breytt í íbúðarhús. 

1927 Horfið. 

Kaplaskjólsmýri 5  Alifuglahús, timburhús á 

steyptum grunni, járnklætt á 

veggjum og þaki. Múrhúðað að 

innan. Við húsið voru 2 skúrar.13 

1946 Horfið. 

 

Kaplaskjólsmýri 6 Óbyggt, ræktunarland  Horfið. 

Kaplaskjólsmýri 8 Borgarholt. Fjós og hlaða sem 

síðar var breytt í íbúðarhús, 

ásamt ræktunarlandi. 

1924 Horfið. 

Kaplaskjólsmýri 10 Ræktunarland.  Horfið. 

Kaplaskjólsmýri 11 Ræktunarland.  Horfið. 

 
12 Kort unnið á grunn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Anna Lísa Guðmundsdóttir 

og Alma Sigurðardóttir, Borgarsögusafni Reykjavíkur. 
13 Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E-skjöl). Kaplaskjólsmýri 5 (E/98). 
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Mynd 4. Kaplaskjólsmýri á loftmynd frá 1954. Merkt er inn staðsetning alifuglabúsins á bletti númer 8 
og býlin Borgarholt og Jófríðarstaðir. Borgarholt og Jófríðarstaðir stóðu utan KR-svæðisins.14 

 

Það erfðafestuland sem féll innan þess svæðis sem núverandi KR-svæði tekur til, var 

nýtt sem ræktunarland fram á miðja 20. öld, að undanskyldum suðausturhluta blettsins 

Kaplaskjóls-mýrar 5, þar sem alifuglabú var staðsett. Alifuglahúsið stóð þar sem nú er 

norðurendi götunnar Frostaskjóls og kom inn á núverandi vesturmörk KR-svæðisins, þar sem 

húsið Frostaskjól 6 stendur nú (sjá myndir 4 og 5-6). Alifuglahúsið var rifið á seinni hluta 7. 

áratugar 20. aldar. Uppbygging KR á svæðinu hófst um mitt sumar 1948 eftir að félaginu var 

gefinn kostur á landinu Kaplaskjólsmýri 11. Ári síðar var félaginu veitt leyfi til að byggja þar 

íþróttahús úr steinsteypu og timbri og upphófst þar með langt uppbyggingarferli félagsins á 

svæðinu sem hér er til umfjöllunar.15  
 

1.3 Uppbygging á KR-svæðinu  1950-1975 

Grasvallasjóðsnefnd KR keypti fimm hektara land í Kaplaskjóli (erfðafestublettinn 

Kaplaskjólsmýri 11 milli Borgarholts og Jófríðarstaða) sem sjóðurinn færði félaginu að gjöf á 

fjörutíu ára afmæli þess árið 1939. Hafist var handa um og eftir 1940 við að ræsa fram 

svæðið. Gísli Halldórsson arkitekt var í upphafi fenginn til að veita framkvæmdunum 

forgöngu en hann var einn af brautryðjendum félagsins. Gísli sat í byggingarnefnd KR frá 

1947-1974 og vann allar teikningar af svæðinu, íþróttavöllum og húsum ásamt því að stjórna 

framkvæmdum.16  

 
14 Kort unnið á grunn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Alma Sigurðardóttir, 

Borgarsögusafni Reykjavíkur. 
15 Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E-skjöl). Kaplaskjólsmýri 11 (E/546).  
16 Ellert B. Schram. „Úr fótbolta í fjölíþróttir, 1923-1948“, bls. 62-64. 
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Framkvæmdirnar við íþróttasvæðið í Kaplaskjóli lágu niðri á stríðsárunum en árið 

1947 var aftur hafist handa. Á árunum 1948-1949 fór fram yfirgripsmikil jarðvegsvinna á 

svæðinu þar sem 3,5 hektarar af landi voru ræstir fram. Skurðir voru grafnir og 5 kílómetra  

löngum lokræsum úr tré með afrennsli til sjávar komið fyrir.17 Flytja þurfti um 10.700 

rúmmetra af jarðvegi til á svæðinu og aka þangað um 2.000 rúmmetrum af rauðamöl sem 

síðar var jöfnuð undir gróðurmold. Þessum áfanga jarðvegsframkvæmda lauk sumarið 1949 

þegar byrjað var að grófjafna landið og undirbúa gerð hlaupabrautar. Eftir að jarðvegsvinnu 

og gerð framræslukerfis lauk var haldið áfram af fullum krafti með framkvæmdir á fyrir-

huguðu íþróttasvæði og húsi KR. Fyrsta skóflustungan að félagsheimili KR var tekin 15. apríl 

árið 1950, en hana tók Kristján L. Gestsson fyrrum formaður KR. Gísli Halldórsson arkitekt 

ávarpaði viðstadda og lýsti þeirri byggingu sem þarna átti að rísa, byggingu sem hýsti bæði 

íþróttahús og félagsheimili ásamt búningsherbergjum, baðherbergjum og annarri aðstöðu.18  

 

 
Mynd 5. Loftmynd frá 1954 sem sýnir fyrsta og annan áfanga framkvæmda við byggingu íþróttahúss og 
félagsheimilis við Frostaskjól 2, ásamt íþróttasvæði austan við bygginguna.19 

Mynd 6. Loftmynd frá 1965 sem sýnir þróun og uppbyggingu íþróttasvæðisins. Norðvestan við 
íþróttahúsið má sjá íbúðarhús sem stendur nú við Frostaskjól 4 (áður á mörkum Kaplaskjólsmýrar 5 og 8).20 

 

Fyrsti áfangi framkvæmdanna var bygging félagsheimilis með tveimur rúmgóðum 

setustofum, ásamt skrifstofu og tveimur búningsherbergjum með böðum. Bygging fyrsta 

áfangans gekk hratt fyrir sig, en 11. maí 1950 höfðu undirstöður verið steyptar og í byrjun 

september var húsið orðið fokhelt. Félagsheimilið var vígt 2. júní 1951 (sjá myndir 8 og 9) en 

tveimur vikum seinna var keppnisvöllur félagsins jafnframt vígður. 

 
17 „Íþróttaheimili K.R. í Kaplaskjóli“, Samtíðin, 1. apríl 1953, bls 10. 
18 Kjartan Gunnar Kjartansson: „KR-ingar koma heim, 1949-1958“, bls. 82. 
19 Loftljósmynd úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. 
20 Loftljósmynd úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
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Mynd 7. Teikning Gísla Halldórssonar af svæðinu  frá 1950. 

 

  
Mynd 8. Frá fyrsta áfanga framkvæmda, byggingu félagheimilisins, árið 1950.21 

 

Haustið 1951 var grunnur lagður að byggingu íþróttaskála félagsins sem tekinn var 

formlega í notkun í ársbyrjun 1953. Íþróttasalurinn var sá stærsti sinnar tegundar á landinu 

(32x16 metrar) en ekkert íslenskt íþróttafélag hafði þá ráðist í jafn stórtækar framkvæmdir (sjá 

myndir 10-12).22 Gólf skálans var úr gjalli og ísaldarleir en uppistöðurnar steinsteypubogar.23 

 
21 Borgarsögusafn Reykjavíkur – Ljósmyndasafn Reykjavíkur: EÓP 0399. Ljósmyndari: Erlendur Ó. Pétursson. 
22 Kjartan Gunnar Kjartansson: „KR-ingar koma heim, 1949-1958“, bls. 79. 
23 „Íþróttaheimili K.R. í Kaplaskjóli“, Samtíðin, 1. apríl 1953, bls 10. 
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Mynd 9. Félagsheimilið árið 1951.24 

 

 
Mynd 10. Fyrsti steinsteypubogi íþróttahússins reistur árið 1952.25 

 

Árið 1955 var reist íbúðarhús við Frostaskjól 4 (á mörkum Kaplaskjólsmýrar 5 og 8), 

norðvestan við íþróttahús KR. Húsið var byggt eftir teikningum Gísla Halldórssonar, sem 

hluti af mannvirkjum KR á svæðinu, en Jóhann Bogason, sem annaðist vörslu svæðisins, bjó í 

upphafi með fjölskyldu sinni í húsinu.26 Í dag er húsið nýtt að fullu undir starfsemi KR.  

 
24 Borgarsögusafn Reykjavíkur – Ljósmyndasafn Reykjavíkur: PTH 059 052 1-1. Ljósmyndari: Pétur Thomsen. 
25 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, ritstj.: Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 91.  
26 Borgarskjalasafn: Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E-skjöl). Kaplaskjólsmýri 11 (E/546). 
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Mynd 11. Íþróttahús KR eftir annan áfanga framkvæmda, 1. maí 1953.27 

Mynd 12. Íþróttasalurinn að innan, 9. maí 1953.28 
 

Starfsemi KR hélt áfram að vaxa og árið 1971, rúmum 30 árum frá upphafi 

uppbyggingar íþróttafélagsins á svæðinu, var nýtt íþróttahús tekið í notkun. Um var að ræða 

steinsteypta viðbyggingu, byggða eftir teikningum Gísla Halldórssonar, norðvestan við 

íþróttaskálann. Staðsetningu hússins má sjá á elstu teikningum Gísla af húsinu frá 1950 (sjá 

mynd 7). Stærð viðbyggingarinnar hafði þó breyst frá fyrstu uppdráttum en viðbyggingin frá  

1971 er töluvert stærri en sú sem þar er sýnd. Með nýja íþróttahúsinu gátu fleiri félagsmenn 

nýtt sér þann möguleika að sækja æfingar innanhúss að vetrarlagi. Á þessum tíma var 

jafnframt farið að huga að stækkun svæðisins, en árið 1974 fékk félagið vilyrði frá borgarráði 

fyrir stækkun þess. Ári síðar voru framkvæmdir við svæðið boðnar út og hafnar. Á árunum 

þar á eftir voru gerðir þrír grasvellir á svæðinu ásamt einum malarvelli.29 

 

 
Mynd 14.  Íþróttahús KR árið 1971. Íþróttaskálinn frá 1951 er í forgrunni, en hann tengdist íþróttahúsinu 

frá 1971 með tengibyggingu sem hýsti meðal annars búningsklefa og baðaðstöðu.30 

 
27 Borgarsögusafn Reykjavíkur – Ljósmyndasafn Reykjavíkur: RVI 263 01. Höfundur: Ragnar Vignir. 
28 Borgarsögusafn Reykjavíkur – Ljósmyndasafn Reykjavíkur: RVI 263 03. Höfundur: Ragnar Vignir. 
29 Lúðvík S. Georgsson. „Í skugga sigurvegaranna, 1971-1989“, bls. 191. 
30 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, ritstj.: Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 191. 
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Mynd 13.  Loftmynd frá 1971 sem sýnir staðsetningu nýju viðbyggingarinnar (merkt með rauðu) 

sem tekin var í notkun það ár.31 

 

1.4 Uppbygging á svæðinu  1975-2000 

Uppbygging á starfsemi KR hélt áfram á níunda áratug tuttugustu aldarinnar en þá voru þrjár 

byggingar reistar á svæðinu, auk viðbyggingar við félagsheimili KR. Norðvestan við 

íbúðarhúsið frá 1955 (Frostaskjól 4), við Frostaskjól 6 (áður Kaplaskjólsmýri 5), reis bygging 

Lyftingadeildar KR, sem hönnuð var af Gísla Halldórssyni árið 1982. Fimm árum síðar voru 

stúka og miðasala reist suðaustan við íþróttahúsið, meðfram Kaplaskjólsvegi. Öll mannvirkin 

standa enn í nær óbreyttri mynd.  

Samhliða fjölgun bygginga á svæðinu var félagsheimili íþróttahússins stækkað. Sú 

stækkun var framkvæmd árið 1984 og þá gerð viðbygging á tveimur hæðum (2579 

rúmmetrar), að hluta til ofan á eldri félagsheimilisbygginguna. Á neðri hæð var félagið með 

aðstöðu, þar voru fundarherbergi og samkomusalur. Efri hæð hússins var upphaflega leigð út 

til Reykjavíkurborgar fyrir félagsstarfsemi.  

Síðasti áfangi í áratugalangri byggingarþróun íþróttahúss og félagsheimilis KR við 

Frostaskjól 2 hófst árið 1998 þegar viðamiklar breytingar voru gerðar á elsta hluta hússins 

sem reistur var á árunum 1951-1954. Bogadregni íþróttaskálinn og nærliggjandi rými, svo 

sem fundar-, bað- og búningsherbergi á austur- og suðurhlið hússins, voru þá fjarlægð.  

 
31 Loftljósmynd úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
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Mynd 15. Teikning Gísla Halldórssonar af nýju félagsheimili KR frá árinu 1984.32 

 

 
Mynd 16. Gísli Halldórsson arkitekt tekur fyrstu skóflustungu að viðbyggingu við félagsheimilið árið 1984.33 

 
32 Skjalaver Reykjavíkurborgar: Teikningasafn Byggingarfulltrúans í Reykjavík. Aðaluppdrættir. Frostaskjól 2. 
33 Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, ritstj.: Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, bls. 239. 
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Ætla má að eini hluti upphaflegrar byggingar frá 1951-1954 sem enn stendur sé gamla 

félagsheimilið, sem byggt var við árið 1984. Fyrsta skóflustungan að þessum viðamiklu 

framkvæmdum var tekin af Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, þáverandi borgarstjóra, þann 14. 

maí 1998. Nýbyggingin (sjá mynd 17) var mun stærri en upphaflega byggingin, einkum til 

austurs og vesturs. Austurhlið nýbyggingarinnar (þar sem búnings- og fundaraðstaða er 

staðsett) var byggð á tveimur hæðum. Íþróttasalurinn stækkaði einnig til muna, einkum til 

vesturs, en hann rúmaði áhorfendapalla sem sá eldri gerði ekki. Það var teiknistofa Gísla 

Halldórssonar, Teiknistofan h.f. Ármúla 6, sem annaðist hönnun breytinganna.  

 Frá um 2013 hafa nokkrar bráðabirgðaskólastofur verið fluttar inn á svæðið 

norðaustanvert.  

 

 
Mynd 17. Loftmynd frá 1995 sem sýnir íþróttahúsið og félagsheimilið fyrir breytingar. Sá hluti hússins 
sem var fjarlægður er merktur rauður.34 

Mynd 18. Lágflugsloftmynd frá 2021 sem sýnir svæðið í núverandi mynd. Byggingin frá 1998-2002 er 
merkt rauð.35 
 

  

 
34 Loftljósmynd úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. 
35 Loftljósmynd úr úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja


 
 

16 

 

2.  Skráning menningarminja – Húsakönnun 

2.1 Um lögbundna verndun og skráningu menningarminja; fornleifa, húsa 

og mannvirkja    

Samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012 fer ráðherra, sem nú (2022) er 

umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, með yfirstjórn verndunar og vörslu menningarminja í 

landinu. Tilgangur laganna er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að íslenskum 

menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Lögin eiga jafnframt að tryggja 

eftir föngum varðveislu menningarminja í eigin umhverfi.  

Minjastofnun Íslands, sem er ríkisstofnun undir yfirstjórn ráðherra, annast framkvæmd 

laganna. Samkvæmt 16. gr. laganna skal skrá fornleifar, hús og mannvirki áður en gengið er 

frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi.36  

Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 

menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip 

og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um 

menningarsögu þjóðarinnar. Lögin taka  einnig til staða sem tengjast menningarsögu.  

Um friðun og friðlýsingu er fjallað í 5. gr. laganna: 

Friðun felur í sér sjálfkrafa verndun fornminja, húsa og mannvirkja á grundvelli aldurs þeirra, 

samkvæmt nánari fyrirmælum laga þessara. … Friðlýsing fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í 

sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann tilgang að tryggja sem best varðveislu 

menningarminja. 

Friðlýsing er síðan nánar útfærð í 18. gr. laganna en samkvæmt þeim skal Minjastofnun 

Íslands hafa samráð við skipulagsyfirvöld þess landsvæðis sem menningarminjar tilheyra 

þegar fjallað er um friðlýsingu þeirra. 

Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra, sem hafa 

menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. Friðlýsing getur náð til nánasta umhverfis hins 

friðlýsta minjastaðar, húss eða mannvirkis. Friðlýsa má samfelld svæði þar sem fleiri en einn 

minjastaður teljast hafa sérstakt menningarsögulegt gildi. Einnig má friðlýsa samstæður húsa sem hafa 

sama gildi og að framan greinir og gilda þá reglur friðlýsingar um hvert einstakt þeirra. 

Samkvæmt lögum eru allar fornleifar friðhelgar og verndaðar gegn hvers kyns raski. Í 21. gr. 

laganna segir: 

Fornleifum, sbr. 3. mgr. 3. gr., jafnt þeim sem eru friðlýstar sem þjóðminjar og þeim sem njóta 

friðunar í krafti aldurs, má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi, framkvæmdaraðili né nokkur annar, 

spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. 

Þetta á við um allar fornleifar, kunnar sem ókunnar, samanber 24. grein: 

Finnist fornminjar sem áður voru ókunnar, t.d. undir yfirborði jarðar, sjávar, vatns eða í jökli, skal 

skýra Minjastofnun Íslands frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á landeiganda og 

ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. 

 
36 Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 16. gr. Sjá einnig vef Minjastofnunar Íslands: 

https://www.minjastofnun.is/. 

https://www.minjastofnun.is/um-stofnunina/
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Fornminjar njóta friðunar nema annað sé ákveðið af Minjastofnun Íslands. Fornminjar eru 

annars vegar forngripir og hins vegar fornleifar. Fornleifar eru skilgreindar svo samkvæmt 3. 

gr. laganna:  

Fornleifar teljast hvers kyns mannvistarleifar, á landi, í jörðu, í jökli, sjó eða vatni, sem menn hafa gert 

eða mannaverk eru á og eru 100 ára og eldri, svo sem:  

 a. búsetulandslag, skrúðgarðar og kirkjugarðar, byggðaleifar, bæjarstæði og bæjarleifar ásamt 

tilheyrandi leifum mannvirkja og öskuhauga, húsaleifar hvers kyns, svo sem leifar kirkna, bænhúsa, 

klaustra, þingstaða og búða, leifar af verbúðum, naustum og verslunarstöðum og byggðaleifar í hellum 

og skútum, 

 b. vinnustaðir þar sem aflað var fanga, svo sem leifar af seljum, verstöðvum, bólum, mógröfum, 

kolagröfum og rauðablæstri, 

 c. tún- og akurgerði, leifar rétta, áveitumannvirki og aðrar ræktunarminjar, svo og leifar eftir veiðar til 

sjávar og sveita, 

 d. vegir og götur, leifar af stíflum, leifar af brúm og öðrum samgöngumannvirkjum, vöð, varir, leifar 

hafnarmannvirkja og bátalægi, slippir, ferjustaðir, kláfar, vörður og önnur vega- og siglingamerki 

ásamt kennileitum þeirra, 

 e. virki og skansar og leifar af öðrum varnarmannvirkjum, 

 f. þingstaðir, meintir hörgar, hof og vé, brunnar, uppsprettur, álagablettir og aðrir staðir og kennileiti 

sem tengjast siðum, venjum, þjóðtrú eða þjóðsagnahefð, 

 g. áletranir, myndir eða önnur verksummerki af manna völdum í hellum eða skútum, á klettum, 

klöppum eða jarðföstum steinum og minningarmörk í kirkjugörðum, 

 h. haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum sið, 

 i. skipsflök eða hlutar þeirra. 

Byggingararfur er skilgreindur  í 4. gr. og teljast hús og önnur mannvirki og einstakir hlutar 

þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi til byggingararfs 

þjóðarinnar:  

a. stök hús eða hlutar þeirra og húsasamstæður, hvort sem er til íbúðar eða menningar- og 

atvinnustarfsemi í þéttbýli eða dreifbýli, húsaþyrpingar og götumyndir, 

 b. kirkjur og bænhús, ásamt tilheyrandi mannvirkjum, svo sem klukkuturnum, garðhleðslum og 

sáluhliðum, klaustur, samkomuhús, skólahús og nánasta umhverfi þeirra, aðrar opinberar byggingar, 

íþróttamannvirki og sundlaugar, 

 c. brýr og hvers konar samgöngumannvirki, virkjanir, stíflur, dælustöðvar og önnur orkumannvirki, 

hafnarmannvirki, vind- og vatnsmyllur, vitar, slippir, hjallar, manngerðir hellar og réttir. 

Nánari ákvæði um verndun og varðveislu húsa og mannvirkja er að finna í 29. gr. laganna og 

samkvæmt henni eru öll hús og mannvirki sem eru 100 ára eða eldri friðuð: 

Óheimilt er að raska friðuðum húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa þau eða flytja úr 

stað nema með leyfi Minjastofnunar Íslands. 

Kveðið er á um verndun annarra húsa og mannvirkja sem ekki hafa náð 100 ára aldri í 30. gr.: 

Eigendum húsa og mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru 1925 eða fyrr, svo og 

forráðamönnum kirkna sem reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá Minjastofnun Íslands 

með minnst sex vikna fyrirvara ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja þau eða rífa. 

Í skipulagslögum nr. 123/2010 er kveðið á um gerð húsakönnunar vegna deiliskipulags, sjá 

37. gr:37   

 
37 Skipulagslög nr. 123/2010, 37. gr. Sjá lagasafn á vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagasafn/. 
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Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi svipmóts 

byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar.  

Í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 er eftirfarandi skilgreining á húsakönnun: 38 

Upplýsingar um byggð sem fyrir er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra 

bygginga, þar sem m.a. er skoðað byggingar- og menningarsögulegt samhengi. 

Minjastofnun Íslands hefur gefið út leiðbeiningar um húsaskráningu og gerð húsakannana. Þar 

er húsakönnun skilgreind sem:39 

byggingarlistaleg og menningarsöguleg könnun sem byggir á skráningu húsa og mannvirkja sem studd 

er sagnfræðilegum heimildum, vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra húsa, 

húsasamstæða, byggðaheilda og svipmóti byggðar. 

Í reglum um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda, 

nr. 620/2019, segir jafnframt um skráningu minja vegna deiliskipulags: 40 

Skrá skal friðuð, friðlýst og varðveisluverð hús, húsasamstæður og mannvirki á 

deiliskipulagsreit í samræmi við staðla Minjastofnunar Íslands um húsaskráningu, sbr. einnig 

húsakönnun skv. 37. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Í neðanmálsgrein segir: 41  

Rétt er að benda á að samkvæmt þessari grein skipulagslaga ber að gera húsakönnun þar sem lagt er 

mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru. Skráning friðaðra, 

friðlýstra og varðveisluverðra húsa er hluti slíkrar húsakönnunar en hún nær einnig til annarra 

bygginga innan skipulagsreitsins. 

Eitt markmið skráningar menningarminja; fornleifa, húsa og mannvirkja, er að koma í veg 

fyrir að þær verði fyrir raski eða skemmdum að nauðsynjalausu. Það er hagur þeirra sem stýra 

framkvæmdum að til sé yfirlit yfir menningaminjar á tilteknum svæðum og það fæst með 

skráningu minjanna.  

Tilgangur húsakannana er að tryggja að ákvarðanir sem varða breytingar á byggð eða 

einstökum húsum séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og 

byggingarlist.  

Fornleifaskráning minnkar líkur á því að óvænt finnist fornleifar á svæðinu sem 

nauðsynlega verður að rannsaka. Björgunaruppgröftur sem unninn er vegna framkvæmda og 

undir þrýstingi frá framkvæmdaraðilum er ekki æskilegur frá sjónarmiði fornleifafræðinnar. 

Fornleifaskráning sameinar því hagsmuni framkvæmdaraðila og fræðigreinarinnar. Almennt 

er æskilegast að framkvæmdum sé beint frá minjastöðum, því að þeir sem standa fyrir 

meiriháttar framkvæmdum bera kostnað af fornleifarannsóknum sem nauðsynlegar reynast 

þeirra vegna, samanber 28. grein laga um menningarminjar:42 

Framkvæmdaraðili greiðir kostnað við þær rannsóknir á fornleifum sem Minjastofnun Íslands ákveður 

að séu nauðsynlegar vegna fyrirhugaðra framkvæmda. Við allar umfangsmiklar framkvæmdir skal sá 

sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum og vettvangsskráningu fornleifa. 

 
38 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr. 
39 Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn – 

Húsakönnun, bls. 4. 
40 Reglur um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda nr. 620/2019, 4. gr. 
41 Reglur um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda nr. 620/2019, 4. gr. 
42 Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 28. gr. 
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2.2 Um Húsaskrá Reykjavíkur 

Húsaskrá Reykjavíkur er gagnagrunnur um hús í Reykjavík, sem haldið er utan um á 

Borgarsögusafni Reykjavíkur (áður Árbæjarsafni / Minjasafni Reykjavíkur). 

Megintilgangurinn með skránni er að safna á einn stað upplýsingum um hús í Reykjavík og 

varpa ljósi á byggingararf borgarinnar. Í húsaskránni má meðal annars finna upplýsingar um 

byggingarár húsa, hönnuði, upprunalega gerð, byggingarefni húsa, helstu breytingar sem 

gerðar hafa verið á viðkomandi húsum og annað sem lýtur að sögu þeirra. Við skráningu í 

Húsaskrá Reykjavíkur er unnið eftir leiðbeiningum Minjastofnunar Íslands um 

húsaskráningu.43 Húsaskráin er undirstaða þeirrar vinnu sem felst í gerð húsakannana og 

mats á varðveislugildi húsa og byggðaheilda, sem leggja skal til grundvallar við gerð 

deiliskipulags í þegar byggðum hverfum, samkvæmt skipulagslögum. 

Húsaskráin byggir á margvíslegum heimildum og frumgögnum svo sem 

brunavirðingum, gögnum byggingarnefndar, teikningum, kortum og ljósmyndum en einnig 

prentuðum heimildum og vettvangskönnunum. Skráin er góður grunnur fyrir rannsóknir á 

byggingarsögu Reykjavíkur, þar sem í henni eru upplýsingar um hús sem byggð hafa verið í 

Reykjavík í gegnum tíðina, einnig þau sem hafa verið rifin.  

Brunavirðingar eru mikilvægar heimildir um hús í Reykjavík. Eftir að Reykjavík fékk 

inngöngu í Brunabótafélag danskra kaupstaða árið 1874 voru öll hús bæjarins virt til 

brunabóta. Þá var húsunum lýst mjög nákvæmlega og verðmæti þeirra metið og skráð. Þessar 

brunavirðingar veita mikilvægar upplýsingar um byggingarár húsa og breytingar sem gerðar 

hafa verið á þeim. Byggingarnefnd tók til starfa í Reykjavík árið 1839. Á Borgarskjalasafni 

Reykjavíkur eru varðveitt öll skjöl byggingarnefndar frá upphafi, svo sem umsóknir um 

nýbyggingar og breytingar, leyfisveitingar nefndarinnar og umsagnir ýmissa aðila.  

Teikningar og ljósmyndir veita mikilsverðar upplýsingar þegar rannsökuð er 

byggingarsaga húsa og þróun byggðar. Hjá byggingarfulltrúa Reykjavíkur eru varðveittar allar 

teikningar af húsum í Reykjavík sem sótt hefur verið um samþykki fyrir. Ljósmyndir koma 

sér vel við athugun á ýmsum atriðum, t.d. því hvernig gluggar húsa hafa tekið breytingum í 

gegnum tíðina, en slíkar breytingar eru yfirleitt ekki skráðar í skjalleg gögn. Ljósmyndir af 

húsum í Reykjavík eru varðveittar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Þjóðminjasafni Íslands. 

Kort og uppdrættir eru einnig mikilvægar heimildir um þróun byggðar og meðal þeirra sem 

gagnast við rannsóknir á sögu Reykjavíkur eru ýmis frumkort af Reykjavík frá 18., 19. og 20. 

öld, sem og kort mælingadeildar Reykjavíkurborgar og skipulagsuppdrættir. Prentaðar 

heimildir eru til fjölmargar um sögu Reykjavíkur. Þær koma allar að góðum notum við gerð 

húsaskrárinnar, hvort sem um frásagnir samtíðarmanna er að ræða eða sagan er skráð af 

eftirkomendum. 

Með skoðun og ljósmyndun á vettvangi er unnt að meta ástand viðkomandi húss eða 

svæðis og þannig næst jafnframt heildaryfirsýn yfir gerð og efnisnotkun. Umhverfislegt mat 

og þar með varðveislugildi húss byggir síðan á samanburði á núverandi ástandi og skjallegum 

upplýsingum um upphaflega gerð húss.  

 
43 Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn – 

Húsakönnun. Leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands 2.  
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2.3 Húsakönnun  

Borgarsögusafn vinnur húsakannanir í samræmi við ákvæði skipulagslaga, skipulagsreglugerð 

og leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands um skráningu húsa og mannvirkja og gerð 

húsakannana.  

Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal, samkvæmt skipulagslögum, 

lagt mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð 

húsakönnunar.44 Í skipulagsreglugerð er húsakönnun skilgreind sem „[u]pplýsingar um byggð 

sem fyrir er og mat á varðveislugildi svipmóts byggðar og einstakra bygginga, þar sem m.a. er 

skoðað byggingar- og menningarsögulegt samhengi.“45 Þar er ennfremur tekið fram að setja 

skuli „markmið og skilmála um verndun og viðhald á grunni þeirrar könnunar.“46 

Húsakönnun er skilgreind á sambærilegan hátt í leiðbeiningum Minjastofunar sem: 

„byggingarlistaleg og menningarsöguleg könnun sem byggir á skráningu húsa og mannvirkja 

sem studd er sagnfræðilegum heimildum, vettvangskönnun og mati á varðveislugildi einstakra 

húsa, húsasamstæða, byggðaheilda og svipmóti byggðar.“47   

Tilgangur húsakannana og skráningar menningarminja er að „tryggja verndun og 

varðveislu menningararfsins. Með gerð húsakannana fæst yfirlit yfir byggingararfinn sem 

leggur grunn að því að unnt sé að móta stefnu um verndun hans“ og stuðlar að því að 

ákvarðanir sem varða verndun og/eða breytingar á byggð eða einstökum húsum byggi á 

faglegum grunni og séu teknar af þekkingu á því gildi sem þau hafa fyrir umhverfi, sögu og 

byggingarlist.48  

 

2.3.1  Deiliskipulagssvæðið – KR-svæðið 

Þessi húsakönnun er unnin að beiðni Umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar vegna 

fyrirhugaðs deiliskipulags á íþróttasvæði KR í Vesturbæ Reykjavíkur (staðgreinireit 1.516.9). 

Svæðið afmarkast af Flyðrugranda til austurs, Kaplaskjólsvegi til suðurs, Frostaskjóli til 

vesturs og göngustíg meðfram lóðamörkum til norðurs. Á svæðinu eru mannvirki og útisvæði 

með æfinga- og keppnisvöllum sem gerð voru og reist fyrir íþróttastarf Knattspyrnufélags 

Reykjavíkur þar sem áður var Kaplaskjólsmýri. 

 

2.3.2 Núverandi byggð á svæðinu – Helstu einkenni og yfirbragð 

Á KR-svæðinu standa í dag alls átta hús eða mannvirki, byggð á árunum 1951-2014 (sjá töflu 

2). Flestar þeirra bygginga sem reistar hafa verið undir starfsemi KR eru byggðar úr 

steinsteypu, að undanskyldum timburskúr (miðasala og snyrting) við Frostaskjól 2 og 

stálgrindarhúsi (íþróttahús) við Frostaskjól 6. Færanlegar kennslustofur, sem staðsettar eru við 

norðurenda svæðisins, eru reistar úr timbri.  

 Byggingar og mannvirki KR voru hönnuð af Gísla Halldórssyni arkitekt eða 

 
44 Skipulagslög nr. 123/2010, 37.gr. Sjá lagasafn á vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagasafn/. 
45 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 1.3. gr. 
46 Skipulagsreglugerð nr. 90/2013, 5.3.2.1. gr. 
47 Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn – 

Húsakönnun, bls. 4 og 5. 
48 Vefur Minjastofnunar Íslands: https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-

husakonnun-huginn/. 

https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-husakonnun-huginn/
https://www.minjastofnun.is/hus-og-mannvirki/skraning-vegna-skipulags-husakonnun-huginn/
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teiknistofu hans (Teiknistofunni h.f. Ármúla 6) á um 50 ára tímabili. Byggingarnar eru að 

mestu óbreyttar frá upphaflegri gerð, að frátöldu íþróttahúsi og félagsheimili við Frostaskjól 

2, sem hefur verið breytt mikið í gegnum tíðina með viðbyggingum og niðurrifi eldri 

byggingarhluta. Heildarmynd svæðisins ber þess merki að hafa þróast á löngum tíma, en þó 

má sjá ákveðna útlitslega tengingu milli þeirra bygginga og mannvirkja sem risu á svæðinu á 

árunum 1951-1987 (s.s. íþróttahúss og félagsheimilis, íbúðarhúss, íþróttahúss fyrir 

lyftingadeild og áhorfendastúku). 

 

Tafla 2. Núverandi hús á svæðinu 

Staðfang Fasteignanr. Matshluti Tegund Notkun Bygg.ár 

Frostaskjól 2 F2024518 04, 05, 07 Bygging 
Íþróttahús og 
félagsheimili 

1951/1998 

Frostaskjól 2 F2024518  Mannvirki Áhorfendastúka 1987 

Frostaskjól 2 F2024518  Bygging Miðasala / WC 1987 

Frostaskjól 2 F2024518 09-13 Bygging 
Kennslustofur / 
tengihús 

1995 

Frostaskjól 2 F2024518 08 Bygging Tengihús 2005 

Frostaskjól 2 F2024518 14-15 Bygging Kennslustofur 2014 

Frostaskjól 4 
F2024513/ 
F2024514 

01 Bygging Íbúðarhús 1955 

Frostaskjól 6 F2024518 06 Bygging Íþróttahús 1982 

 

BYGGINGARTÍMABIL HÚSA Á SVÆÐINU 

 
Mynd 19. Kort sem sýnir byggingartímabil húsa á deiliskipulagssvæðinu (innan punktalínu). 
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2.3.3 Húsaskrá: KR-svæðið 

 

 
Mynd 20. Afmörkun deiliskipulagssvæðisins.49 

 
49 Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar). 
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1951/1998 Frostaskjól 2 (mhl. 04, 05, 07)
Íþróttahús og félagsheimili KR

Byggingarár

1961
1971
1984
1998

Viðbygging
Viðbygging
Viðbygging
Viðbygging

Gísli HalldórssonHönnun

Steinsteypt
BárujárnKlæðning

Ein- og tvílyft

Íþróttahús og félagsheimili
Upphafleg notkunKnattspyrnufélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Flatt- / bogaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Gísli Halldórsson
Gísli Halldórsson
Gísli Halldórsson
Bjarni Snæbjörnsson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt
arkitekt
arkitekt
arkitekt

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.Varðveislugildi:

Miðlungs. Íþróttamannvirki sem er hluti af sögu KR á svæðinu og hefur sterka tengingu við félagsstarf í
hverfinu.

Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Stærsta bygging íþróttafélagsins á svæði þeirra.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Núverandi hús er íþróttamannvirki frá 8.-10. áratug 20. aldar, en einungis lítill hluti þess er
upprunalegt hús sem byggt var á 6. áratugnum.

Byggingarlist:

Lágt gildi. Mannvirkið  er mikið breytt frá því sem upphaflega var. Einungis gamla félagsheimilið er eftir
af upprunalega húsinu.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Gísli Halldórsson arkitekt hannaði fyrstu byggingu Knattspyrnufélags Reykjavíkur á svæðinu, íþróttahús og félagsheimili,
sem reist var á árunum 1951-1954, en síðan hefur verið margbyggt við þá byggingu og mestur hluti hennar fjarlægður.
    Samkvæmt brunavirðingu frá 1951 var fyrst reistur sá hluti hússins sem hýsti félagsheimili og aðra aðstöðu. Í einum hluta
hússins (sem kallaður er austurálma í virðingunni, en er í raun sunnanvert í núverandi byggingu) var félagsaðstaða, en í
öðrum hluta (norðurálmu, sem var í raun austanverð byggingin) voru m.a. búnings- og baðherbergi. Árið 1954 var síðan
búið að reisa þann hluta hússins sem var íþróttahús, en það var steinsteypt bygging með bogaþaki, byggð áföst við
félagsheimilið og búningsaðstöðuna.
     Samkvæmt brunavirðingu frá 1961 var þá búið að reisa viðbyggingu úr steinsteypu við húsið. Með þessari viðbyggingu,
sem var framlenging til norðurs á austurhluta byggingarinnar (merkt sem 2. áfangi á teikningum frá 1950) var bætt við
búnings- og baðherbergjum.
     Árið 1971 var nýr íþróttasalur (mhl 05) byggður úr steinsteypu við norðurenda eldri byggingarinnar. Þá var austurhluti
eldri byggingarinnar (búningsaðstaða) aftur lengdur.
     Byggingin var aftur stækkuð árið 1984 þegar nýtt félagsheimili var reist við suðvesturgafl hússins. Viðbyggingin, sem
var á tveimur hæðum, var að hluta til byggð ofan á eldri byggingu (félagsheimili) frá 1951.
     Á árunum 1998-2002 var byggingin stækkuð en þá voru upprunalega íþróttahúsið og búningsherbergin frá 1951-1961
fjarlægð. Nýtt og stærra íþróttahús (mhl. 07) sem rúmaði m.a. áhorfendapalla var reist ásamt nýjum inngangi (mhl 04),
búningsaðstöðu og skrifstofum. Breytingarnar voru gerðar eftir teikningum Bjarna Snæbjörnssonar arkitekts, sem stafaði á
Teiknistofunni h.f. Ármúla.
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1987 Frostaskjól 2 (áhorfendastúka)Byggingarár

1989 Yfirbygging

Gísli HalldórssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tvílyft
Útitröppur

Áhorfendastúka
Upphafleg notkunKnattspyrnufélagFyrsti eigandi

Reykjavíkur

Þaklaust
?Þakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Gísli Halldórsson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

Mannvirkið hefur miðlungs varðveislugildi.Varðveislugildi:

Miðlungs. Hluti af sögu uppbyggingar Knattspyrnufélags Reykjavíkur við Frostaskjól.Menningarsögulegt gildi:

Miðlungs. Stúkan, sem er fremur lágreist, skermir útisvæði KR af frá bílaumferð norðan Kaplaskjólsvegar.Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Steinsteypt mannvirki hannað undir áhrifum módernisma, þar sem burðarvirki og steyptir
fletir eru áberandi.

Byggingarlist:

Hátt gildi. Mannvirkinu hefur lítið verið breytt frá því að það var yfirbyggt eftir teikningum upphaflegs
hönnuðar.

Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Áhorfendastúkan var fyrst byggð eftir uppdrátttum Gísla Halldórssonar árið 1987. Stúkan var upphaflega opin en var síðar
yfirbyggð eftir uppdráttum Gísla frá árinu 1989.
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1987 Frostaskjól 2 (miðasala)Byggingarár

Teiknistofan h.f. ÁrmúlaHönnun

Timburgrind
TimburKlæðning

Einlyft

Miðasala, snyrting
Upphafleg notkunKnattspyrnufélagFyrsti eigandi

Reykjavíkur

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

Undirstöður

Húsið hefur lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt.Menningarsögulegt gildi:

Lágt.Umhverfisgildi:

Lágt gildi. Bráðabirgðaskúrbygging.Byggingarlist:

Hátt gildi. Skúrinn virðist upprunalegur að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Bráðabirgðahús undir miðasölu og snyrtingu, sem reist var árið 1987 eftir teikningum Teiknistofunnar h.f. Ármúla.
Húsið er staðsett við suðurenda svæðisins, við Kaplaskjólsveg.
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2005 Frostaskjól 2 (mhl. 08)Byggingarár

Bjarni SnæbjörnssonHönnun

Steinsteypt
MúrsléttaðKlæðning

Tengihús
Upphafleg notkunKnattspyrnufélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Flatt þak
SteyptÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptUndirstöður

Húsið hefur lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt.Menningarsögulegt gildi:

Lágt. Húsið sést ekki frá götu.Umhverfisgildi:

Lágt gildi.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið virðist upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Tengihús ætlað til upphitunar á íþróttavelli KR. Húsið er niðurgrafið að hluta.
Saga
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1995 Frostaskjól 2 (mhl. 09-13)Byggingarár

2013 Flutningur á núv.
stað

Dagný HelgadóttirHönnun

Timburgrind
TimburKlæðning

Einlyft

Skólastofur og tengihús
Upphafleg notkunFramkvæmda- og

eignasvið Rvk. borgar
Fyrsti eigandi

eignasvið Rvk.borgar

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

Undirstöður

Byggingarnar hafa lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt.Menningarsögulegt gildi:

Lágt.Umhverfisgildi:

Lágt gildi.Byggingarlist:

Hátt gildi.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Færanlegar kennslustofur og tengigangar sem upphaflega var komið fyrir við Borgarholtsskóla árið 1995. Kennslustofurnar
voru færðar á núverandi stað við Frostaskjól 2 árið 2013, líklega til bráðabirgða.

Saga

29
Borgarsögusafn Reykjavíkur / 2022



2014 Frostaskjól 2 (mhl. 14-15)Byggingarár

Bent LarsenHönnun

Timburgrind
TimburKlæðning

Einlyft

Kennslustofur
Upphafleg notkunUmhverfis- og

skipulagssvið
Fyrsti eigandi

skipulagssvið Rvk.borgar

Mænisþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

byggingafræðingur

Undirstöður

Húsin hafa lágt varðveislugildi.Varðveislugildi:

Lágt.Menningarsögulegt gildi:

Lágt.Umhverfisgildi:

Lágt gildi.Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsin virðast upprunaleg að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Samliggjandi færanlegar kennslustofur með sambærilegu útliti og aðrar slíkar byggingar á lóðinni (mhl. 09-13).
Kennslustofurnar hafa líklega verið færðar á lóðina til bráðabirgða.
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1955 Frostaskjól 4Byggingarár

Gísli HalldórssonHönnun

Steinsteypt
ÓmúraðKlæðning

Tvílyft
Ris
Útitröppur

Íbúðarhús
Upphafleg notkunKnattspyrnufélagFyrsti eigandi

Reykjavíkur

Valmaþak
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.Varðveislugildi:

Miðlungs. Hluti af sögu uppbyggingar Knattspyrnufélags Reykjavíkur á svæðinu. Húsið var lengi í notkun
húsvarðar KR og fjölskyldu hans en tilheyrir í dag starfsemi KR.

Menningarsögulegt gildi:

Lágt. Húsið samræmist fremur lágreistri nærliggjandi íbúðarhúsabyggð vestan við Frostaskjól en er að öðru
leyti fremur samhengislaust í umhverfi sínu þar sem íþróttavöllur og önnur íþrótta- og félagstengd starfsemi
er einkennandi.

Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið er partur af þyrpingu bygginga sem Gísli Halldórsson hannaði fyrir starfsemi KR við
Frostaskjól 2-6.

Byggingarlist:

Hátt gildi. Húsið virðist upprunalegt að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var teiknað og byggt sem hluti af mannvirkjum KR á íþróttasvæði félagsins við Frostaskjól og reist sem íbúðarhús
fyrir húsvörð félagsins, eftir teikningum Gísla Halldórssonar frá árinu 1955. Húsið var brunavirt sem fullbyggt í mars 1958.
Í dag er húsið nýtt undir starfsemi félagsins.
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1982 Frostaskjól 6Byggingarár

2009 Innra skipulagi br.

Gísli HalldórssonHönnun

Stálgrind
BárujárnKlæðning

Einlyft
Tvílyft

Íþróttahús
Upphafleg notkunKnattspyrnufélag

Reykjavíkur
Fyrsti eigandi

Reykjavíkur

Tvíhallandi
BárujárnÞakklæðning

Tegund

Þakgerð

Helstu breytingarUpphafleg gerð Hönnuðir breytinga
Bjarni Snæbjörnsson

arkitekt

SteinsteyptarUndirstöður

arkitekt

Húsið hefur miðlungs varðveislugildi.Varðveislugildi:

Miðlungs. Hluti af sögu uppbyggingar Knattspyrnufélags Reykjavíkur við Frostaskjól.Menningarsögulegt gildi:

Lágt. Byggingin samræmist fremur lágreistri nærliggjandi íbúðarhúsabyggð vestan við Frostaskjól. Aðrar
hliðar hússins liggja ýmist að bílastæðum eða bráðabirgðahúsum sem standa við suðausturhorn þess.

Umhverfisgildi:

Miðlungs gildi. Húsið er partur af þyrpingu bygginga sem Gísli Halldórsson hannaði fyrir starfsemi KR við
Frostaskjól 2-6. Útliti hússins svipar til annarra bygginga á svæðinu.

Byggingarlist:

Hátt gildi. Byggingin virðist upprunaleg að gerð.Upprunaleg gerð:

Varðveislumat

Upphaflegt útlit

Húsið var upphaflega reist eftir teikningum Gísla Halldórssonar frá árinu 1982 fyrir lyftingadeild KR. Um tíma var
heilsuræktarstöðin Þokkabót starfrækt í húsinu. Árið 2009 voru gerðar skipulagsbreytingar innandyra og starfsemi í húsinu
breytt. Í dag er félagsstarf á vegum Reykjavíkurborgar starfrækt í húsinu.

Húsið hefur staðfangið Frostaskjól 6 hjá Reykjavíkurborg (sjá t.d. Borgarvefsjá), en er skráð í Fasteignaskrá Þjóðskrár sem
mhl. 06 á lóðinni Frostaskjóli 2.

Saga
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2.4.4  Varðveislumat fyrir hús og mannvirki 

Í varðveislumati húsakönnunar er gerð grein fyrir verndarstöðu viðkomandi húsa og 

mannvirkja gagnvart lögum og gildandi deiliskipulagi sveitarfélags, þ.e. hvort hús eru friðlýst, 

friðuð, umsagnarskyld eða hverfisvernduð. Friðlýsing húsa og friðun húsa sem eru 100 ára og 

eldri byggir á lögum um menningarminjar nr. 80/ 2012. Þar er jafnframt kveðið á um 

umsagnarskyldu vegna húsa sem byggð eru 1925 og fyrr.50 Hverfisvernd er skilgreind í 

skipulagslögum nr. 123/2010.51 

Í húsakönnunum eru einnig, á grundvelli varðveislumats og niðurstöðu um 

varðveislugildi, gerðar tillögur um hverfisverndun húsa eða heilda sem síðan geta hlotið 

staðfestingu í deiliskipulagi. Hverfisvernd húsa og mannvirkja í Reykjavík byggir m.a. á 

borgarverndarstefnu Reykjavíkurborgar sem sett er fram í aðalskipulagi. Í Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2040 er sett fram núgildandi borgarverndarstefna Reykjavíkurborgar og 

skilgreindir þeir verndarflokkar sem byggt er á við hverfisverndun húsa og byggðaheilda í 

Reykjavík.52 Þar er jafnframt allt svæðið innan gömlu Hringbrautar / Snorrabrautar skilgreint 

sem hverfisverndarsvæði. Um verndun á því svæði er auk þess stuðst við eldri 

húsverndarstefnu (Húsverndarskrá Reykjavíkur) sem gefin var út með Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 1996-2016.53  

Við mat á varðveislugildi húsa og mannvirkja er stuðst við leiðbeiningar 

Minjastofnunar um gerð byggða- og húsakannana og skráningu húsa og mannvirkja.54 Metnir 

eru eftirfarandi þættir og gildi hvers og eins metið hátt, miðlungs eða lágt: Byggingarlistarlegt 

gildi, menningarsögulegt gildi, umhverfisgildi, upprunaleiki (upprunalegt gildi) og tæknilegt 

ástand. Niðurstaða varðveislumats, þ.e. varðveislugildi húss, byggist síðan á innbyrðis mati á 

vægi hvers þáttar og vega þar þyngst gildi byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis.  

  

2.4.4.1  Verndarflokkar 

Verndarflokkar sem byggja á lögum um menningarminjar nr. 80/2012: 

Friðlýst hús og mannvirki - BLÁR FLOKKUR 

Hús og mannvirki sem friðlýst eru með ákvörðun ráðherra samkvæmt 18. gr. laga um 

menningarminjar nr. 80/2012. Hús sem voru friðuð samkvæmt eldri lögum teljast nú einnig 

friðlýst.55 Um friðlýsingu segir í 5. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012: „Friðlýsing 

fornleifa, húsa og mannvirkja getur falið í sér kvöð sem þinglýst er á fasteign og hefur þann 

tilgang að tryggja sem best varðveislu menningarminja.“  

 
50 Lög um menningarminjar nr. 80/2012, 29.-31 gr. 
51 Skipulagslög nr. 123/2010 2. gr. 1. mgr. 10. liður og nánar um framkvæmd í 12. gr., 6. mgr. 
52 Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, „A: Meginmarkmið um þróun byggðar“, sjá kaflann „Borgarvernd“, bls. 136-

139 og viðauka 8 („Skilgreining verndarflokka vegna borgarverndar“). Sjá einnig fylgirit „B2: Borg fyrir fólk“, 

kaflann „Borgarvernd“, bls. 164-167. Sjá vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/aðalskipulag.   
53 Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 

1996-2016.  
54 Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning – Huginn – 

Húsakönnun, bls. 33-34.  
55 Friðlýst hús eru á skrá hjá Minjastofnun Íslands og þar er getið um friðunarár og hvaða hluti byggingar er 

friðaður, sjá: www.minjastofnun.is → Hús og mannvirki → Friðlýst hús og mannvirki → Reykjavík. 

http://reykjavik.is/aðalskipulag.%20Sótt%20í%20febrúar%202022
http://www.minjastofnun.is/
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Friðuð hús og mannvirki - FJÓLUBLÁR FLOKKUR 

Öll hús og mannvirki sem eru 100 ára og eldri eru friðuð samkvæmt aldursákvæði 29. gr. laga 

um menningarminjar nr. 80/201. Gildir nú um hús byggð 1920 eða fyrr samkvæmt 

Fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands. Athuga skal að heimildir geta verið um annað byggingarár en 

það sem gefið er upp í Fasteignaskrá.56  

Umsagnarskyld hús - APPELSÍNUGULUR FLOKKUR 

Hús sem hvorki eru friðuð né friðlýst en byggð 1925 eða fyrr, og kirkjur reistar 1940 eða fyrr, 

eru umsagnarskyld samkvæmt 30. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012, þ.e. eigendum 

þeirra er skylt að leita umsagnar Minjastofnunar Íslands ef þeir hyggjast breyta þeim, flytja 

þau eða rífa.  

 

Ákvæði um hverfisvernd í skipulagslögum nr. 123/2010: 

I. kafli, 2. gr.: „Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun 

sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja.“ 

IV. kafli, 12. gr.: „Ef talin er þörf á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra 

menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, náttúrulegs 

eða menningarlegs gildis við gerð skipulagsáætlunar, án þess að um friðun sé að ræða 

samkvæmt öðrum lögum, skal setja í viðkomandi skipulagsáætlun ákvæði um hverfisvernd.“ 

  

Verndarflokkar sem byggja á hverfisvernd skv. skipulagslögum nr. 123/2010 og 

borgarverndarstefnu Reykjavíkur í AR 2040:57 

Einstök hús, húsaraðir og götumyndir - RAUÐUR FLOKKUR  

Einstök hús, húsaraðir og götumyndir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í 

deiliskipulagi vegna byggingarlistarlegrar, menningarsögulegrar og/eða umhverfislegrar 

sérstöðu þeirra.58 

Samstæður húsa og heildir - GULUR FLOKKUR  

Samstæður húsa og heildir sem lagt er til að vernda með hverfisvernd í deiliskipulagi vegna 

umhverfislegrar sérstöðu þeirra.59 

 

 

 

 
56 Komi upp vafamál í tengslum við byggingarár húsa í Reykjavík má leita upplýsinga hjá Borgarsögusafni 

Reykjavíkur í gegnum netfangið minjavarsla@reykjavik.is. 
57 Aðalskipulag Reykjavíkur 2040, „A: Meginmarkmið um þróun byggðar“, sjá viðauka 8 („Skilgreining 

verndarflokka vegna borgarverndar“). Sjá vef Reykjavíkurborgar: http://reykjavik.is/aðalskipulag.  
58 Áður: grænn flokkur: Verndun 20. aldar bygginga, rauður flokkur: Tillaga að friðun og dökkgulur flokkur: 

Verndun götumynda, sjá Húsvernd í Reykjavík, þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.  
59 Áður: ljósgulur flokkur: Verndun byggðamynsturs og milligulur flokkur: Verndun svæða, sjá Húsvernd í 

Reykjavík, þemahefti með Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016.  

mailto:minjavarsla@reykjavik.is
http://reykjavik.is/aðalskipulag.%20Sótt%20í%20febrúar%202022
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2.4.4.2  Verndarstaða húsa og mannvirkja á svæðinu gagnvart lögum um 

menningarminjar 

Ekkert þeirra átta húsa og mannvirkja sem standa á deiliskipulagssvæðinu sem hér er til 

umfjöllunar fellur undir ákvæði laga um menningarminjar nr. 80/2012.  

 

HÚS OG MANNVIRKI VERNDUÐ SAMKVÆMT LÖGUM 

 
Mynd 21. Ekkert þeirra húsa eða mannvirkja sem standa á deiliskipulagssvæðinu er friðlýst, friðað eða 

umsagnarskylt samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.60  

 

 

 
60 Grunnur úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Kortavinnsla: Þórarinn Jón Jóhannsson, Umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkurborgar (Landupplýsingar). 
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2.4.4.3  Niðurstöður um varðveislugildi og tillögur um hverfisvernd húsa og 

heilda61 

Eftirfarandi eru niðurstöður varðveislumats Borgarsögusafns fyrir hús og heildir á 

deiliskipulagssvæðinu, sem tekur til íþróttasvæðis KR við Frostaskjól 2-6: 

 

Ekkert þeirra húsa eða mannvirkja sem hér eru til umfjöllunar telst hafa hátt varðveislugildi. 

Ekki eru gerðar tillögur um að hús eða mannvirki innan svæðisins njóti hverfisverndar. 

 

VARÐVEISLUGILDI HÚSA Á DEILISKIPULAGSSVÆÐINU 

 
Mynd 22. Kort sem sýnir varðveislugildi húsa á deiliskipulagssvæðinu.62 

 
61 Borgarsögusafn (áður Árbæjarsafn) hefur unnið út frá því að tillögur um hverfisverndun húsa og heilda sem 

settar eru fram í húsakönnunum safnsins séu viðbót við og endurskoðun á húsverndarstefnu Reykjavíkur, eða 

svokallaðri Húsverndarskrá Reykjavíkur. Húsverndarskrá Reykjavíkur var upphaflega gefin út í þemaheftinu 

Húsvernd í Reykjavík, svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar sem fylgdi Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-

2016. Þar segir: „Húsverndarskráin er grunnur að framtíðarstefnumótun í húsverndarmálum í Reykjavík og mun 

hún verða staðsett á Árbæjarsafni. Tillögur um verndun og friðun eru gerðar á grundvelli hennar og mun hún 

verða yfirfarin með reglulegu millibili“ (bls. 9). Tillögur um hverfisvernd sem settar eru fram í húsakönnunum 

Borgarsögusafns eru færðar inn í Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR) og eru sýnilegar í Borgarvefsjá. 
62 Kort unnið á grunn úr Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR), sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja. Kortavinnsla: Alma Sigurðardóttir, Borgarsögusafni. 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja
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Heimildaskrá 

Óprentaðar / Óútgefnar heimildir 

Borgarskjalasafn Reykjavíkur:  

Brunabótavirðingar. 

 Aðf. 24285. Brunabótavirðingar 1942-1943. 

 Aðf. 24231. Lýsingabók nr. 6. KR. Freyjugata – Grundarland. 

Skjöl bæjarráðs um erfðafestulönd (E-skjöl).  

Kaplaskjólsmýri 1-11 (E/95, E/98, E/546, E/99, E/103, E/101). 

 

Borgarsögusafn Reykjavíkur:  

Húsaskrá Reykjavíkur. Rafræn skrá og gagnasafn. 

Kortasafn. 

Ýmis kort og uppdrættir. 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

Ljósmyndir úr safneign. 

 

Skjalaver Reykjavíkurborgar: 

Skipulagsuppdrættir. 

Teikningasafn byggingarfulltrúans í Reykjavík. 

Aðaluppdrættir. 

Prentaðar / útgefnar heimildir 

Aðalskipulag Reykjavíkur 1990-2010. Reykjavík: Borgarskipulag Reykjavíkur, 1991. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 1996-2016. Reykjavík: Borgarskipulag Reykjavíkur og 

Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík, 1997. 

Aðalskipulag Reykjavíkur 2040. Reykjavík: Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur, 2021. 

Sjá vef Reykjavíkurborgar: https://reykjavik.is/adalskipulag. 

Árni Óla: „Mótaka og mómýrar“, Morgunblaðið, 24. október 1965, bls. 8-10. 

Drífa Kristín Þrastardóttir o.fl.: Húsakönnun: Keilugrandi, Boðagrandi, Fjörugrandi. 

Skýrsluröð Borgarsögusafns Reykjavíkur, skýrsla 176. Reykjavík: Borgarsögusafn 

Reykjavíkur, 2016. Sjá vef Borgarsögusafns Reykjavíkur: 

https://borgarsogusafn.is/sites/borgarsogusafn.is/files/atoms/files/utgafa_skyrsla_176_

keilugrandi-bodagrandi-fjorugrandi.pdf. 

Einar S. Arnalds: Reykjavík: Sögustaður við Sund, 4. bindi (Lykilbók). Reykjavík: 

Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf., 1989. 

Ellert B. Schram og Sigurður Helgason, ritstj: Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár. Reykjavík: 

Knattspyrnufélag Reykjavíkur, 1999.  

Ellert B. Schram: „Úr fótbolta í fjölíþróttir, 1923-1948“. Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár,  

https://reykjavik.is/adalskipulag
https://borgarsogusafn.is/sites/borgarsogusafn.is/files/atoms/files/utgafa_skyrsla_176_keilugrandi-bodagrandi-fjorugrandi.pdf
https://borgarsogusafn.is/sites/borgarsogusafn.is/files/atoms/files/utgafa_skyrsla_176_keilugrandi-bodagrandi-fjorugrandi.pdf
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ritstýrt af Ellert B. Schram og Sigurði Helgasyni. Reykjavík: Knattspyrnufélag 

Reykjavíkur, 1999. 

Guðlaug Vilbogadóttir, Guðný Gerður Gunnarsdóttir, María Gísladóttir: Húsaskráning –  

Huginn – Húsakönnun. Leiðbeiningar Minjastofnunar Íslands 2. Reykjavík: 

Minjastofnun Íslands, 2019. Sjá vef Minjastofnunar: 

https://www.minjastofnun.is/gagnasafn-/leidbeiningarit/. 

Húsvernd í Reykjavík. Svæðið innan Hringbrautar / Snorrabrautar. Þemahefti með 

Aðalskipulagi Reykjavíkur 1996-2016. Ritstjóri: Nikulás Úlfar Másson. Reykjavík, 

1998. 

„Íþróttaheimili K.R. í Kaplaskjóli.“ Samtíðin, 1. apríl 1953, bls. 10. 

Kjartan Gunnar Kjartansson: „KR-ingar koma heim, 1949-1958“. Fyrsta öldin: Saga KR í 

100 ár, ritstýrt af Ellert B. Schram og Sigurði Helgasyni. Reykjavík: Knattspyrnufélag 

Reykjavíkur, 1999. 

Lúðvík S. Georgsson: „Í skugga sigurvegaranna, 1971-1989“. Fyrsta öldin: Saga KR í 100 ár, 

ritstýrt af Ellert B. Schram og Sigurði Helgasyni. Reykjavík: Knattspyrnufélag 

Reykjavíkur, 1999. 

Lög um menningarminjar nr. 80/2012. Tóku gildi 1. janúar 2013. Sjá lagasafn á vef Alþingis: 

https://www.althingi.is/lagasafn/. 

Páll Líndal: Reykjavík: Sögustaður við Sund. 2. bindi (H-P). Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og 

Örlygur hf.,  1987. 

Páll Líndal: Reykjavík: Sögustaður við Sund. 3. bindi (R-Ö). Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og 

Örlygur hf.,  1988. 

Reglur um skráningu jarðfastra menningarminja vegna skipulags og framkvæmda nr. 

620/2019. Sjá vef Stjórnartíðinda: 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=b16a0ee3-05fb-42fd-ac95-

eec0e082284b. 

Skipulagslög nr. 123/2010. Tóku gildi 1. janúar 2011. Sjá lagasafn á vef Alþingis: 

https://www.althingi.is/lagasafn/. 

Skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Sjá reglugerðasafn á vefnum Ísland.is: 

https://island.is/reglugerdir. 

Rafrænar heimildir / Vefsíður / Gagnagrunnar  

Borgarvefsjá: http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/.  

Fasteignaskrá á vef Þjóðskrár Íslands: https://skra.is/fasteignir/. 

Lagasafn á vef Alþingis: https://www.althingi.is/lagasafn/.  

Landupplýsingakerfi Reykjavíkur (LUKR). Sjá Borgarvefsjá: 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/. 

https://www.minjastofnun.is/gagnasafn-/leidbeiningarit/
https://www.althingi.is/lagasafn/
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=b16a0ee3-05fb-42fd-ac95-eec0e082284b
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=b16a0ee3-05fb-42fd-ac95-eec0e082284b
https://www.althingi.is/lagasafn/
https://island.is/reglugerdir
http://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/
https://skra.is/fasteignir/
https://www.althingi.is/lagasafn/
https://borgarvefsja.reykjavik.is/borgarvefsja/
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Skipulagssjá Reykjavíkurborgar: https://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/. 

Stafrænt blaða- og tímaritasafn Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns o.fl.: 

http://timarit.is/. 

Teikningavefur Reykjavíkurborgar: https://teikningar.reykjavik.is/fotoweb/. 

Vefur Skjalavers Reykjavíkurborgar: http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb. 

Vefur Borgarsögusafns Reykjavíkur: https://borgarsogusafn.is/utgafa/skyrslur. 

Vefur Landmælinga Íslands: https://www.lmi.is/. 

Vefur Minjastofnunar Íslands: http://www.minjastofnun.is/.  

 

 

https://borgarvefsja.reykjavik.is/skipulagssja/
http://timarit.is/
https://teikningar.reykjavik.is/fotoweb/
http://skjalasafn.reykjavik.is/fotoweb
https://borgarsogusafn.is/utgafa/skyrslur
https://www.lmi.is/
http://www.minjastofnun.is/
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Sunna Thorlacius: Fornar rætur Árbæjar. Fornleifarannsókn. 

Framvinduskýrsla 2019. Rvk. 2020. 
203 Anna Lísa Guðmundsdóttir, Alma Sigurðardóttir, Margrét 

Björk Magnúsdóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir: 

Elliðaárdalur.  Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2020. 
204 Drífa Kristín Þrastardóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: Nýi-

Skerjafjörður. Fornleifaskrá og húsakönnun. Rvk. 2021. 

205 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir: 
Göngustígur í Öskjuhlíð. Fornleifaskrá. Rvk. 2020. 

206 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Skúlagata – Frakkastígur 1. 

Fornleifaskrá. Rvk. 2020. 

207 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir:. 

Fornleifaskráning vegna tvöföldunar Suðurlandsvegar frá 

Bæjarhálsi austur að Hólmsá. Fornleifaskrá. Rvk. 2020. 
208 Alma Sigurðardóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir: 

Veðurstofuhæð. Húsakönnun. Rvk. 2021. 

209 Margrét Björk Magnúsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: 
Veðurstofuhæð. Fornleifaskrá. Rvk. 2022. 

210 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Laugavegur sem göngugata 2. 

áfangi. Fornleifaskrá. Rvk. 2021. 
211 Alma Sigurðardóttir og Drífa Kristín Þrastardóttir: Ártúnshöfði. 

Svæði 1-4. Húsakönnun. Rvk. 2021. 

212 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir: 
Ártúnshöfði. Fornleifaskrá. Rvk. 2021. 

213 Sólrún Inga Traustadóttir, Ásta Rakel Viðarsdóttir, Þóra Kristín 

Briem, Jakob Kristján Þrastarson, Ögn Þórarinsdóttir: Fornar 
rætur Árbæjar – Fornleifarannsókn. Áfangaskýrsla 2020. Rvk. 

2021. 

214 Drífa Kristín Þrastardóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: 
Holtsgata 10-12 og Brekkustígur 16. Fornleifaskrá og 

húsakönnun. Rvk. 2021. 

215 Anna Lísa Guðmundsdóttir: Fornleifaskrá. Vesturgata - 
Framkvæmdarsvæði frá Stýrimannastíg að Bræðraborgastíg og 

þaðan niður að Hlésgötu. Rvk. 2021. 

216 Drífa Kristín Þrastardóttir, Anna Lísa Guðmundsdóttir, Margrét 

Björk Magnúsdóttir, María Gísladóttir: Byggðakönnun. 
Borgarhluti 6 – Breiðholt. Rvk. 2021. 

217 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir: 

Rauðhólar. Fornleifaskrá. Rvk. 2021. 
218 Anna Lísa Guðmundsdóttir og Margrét Björk Magnúsdóttir: 

Sörlaskjól. Fornleifaskrá. Rvk. 2021. 

219 Sólrún Inga Traustadóttir, Albína Hulda Pálsdóttir, Brynja 
Árnadóttir, Gavin Lucas, Sigþór Bjarmi Geirsson, Torbjörn 

Brorsson: Fornar rætur Árbæjar – Fornleifarannsókn. 

Áfangaskýrsla 2021. Rvk. 2022. 
220 Salvör Jónsdóttir og Anna Lísa Guðmundsdóttir: 

Stúdentagarðar við Eggertsgötu. Fornleifaskrá og húsakönnun. 

Rvk. 2022. 
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