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1. Formáli
Félags- og tómstundanefnd Skagafjarðar skipaði á fundi sínum 14. september
2004 starfshóp til að fjalla um málefni sundlaugar á Sauðárkróki. Í
erindisbréfinu stendur: ,,Nefndin telur tímabært að huga að hvenær og
hvernig skuli ljúka við byggingu sundlaugarinnar. Rætt hefur verið um tvo
kosti varðandi staðsetningu, þ.e. núverandi mannvirki annars vegar, og
sundlaug

sambyggða

íþróttahúsinu

hins

vegar.

Nefndin

vill

að

hagsmunaaðilar og áhugafólk komi að umræðunni með skipulegum hætti,
bæði staðsetningu og hvað þurfi að vera til staðar til að þetta mannvirki nýtist
sem best. Sundlaugar eru víða eitt helsta aðdráttarafl staða. Máli skiptir að
hafa fallegt umhverfi sem laðar að sér fólk ekki síður en laugin sjálf” (sjá
fylgiskjal 1).

2. Inngangur
Starfshópinn skipuðu eftirfarandi: Rúnar Vífilsson og Hallgrímur Ingólfsson,
starfsmenn Sveitarfélagsins Skagafjarðar, Bryndís Kristín Þráinsdóttir og Jón
Ingi Sigurðsson, fulltrúar sundlaugargesta og sunddeildar, Sigurjón Gestsson
og Guðmundur Jensson, starfsmenn sundlaugar.
Hlutverk nefndarinnar samkvæmt erindisbréfi er:
•

Að afla upplýsinga um hvað þarf að vera til staðar þegar farið verður í
uppbyggingu sundlaugar og næsta nágrennis hennar.

•

Yfirfara gögn sem til eru, t.d. um ástand núverandi sundlaugarbyggingar,
teikningar og fyrri hugmyndir

•

Að leggja mat á kostnað við mismunandi leiðir uppbyggingar.

•

Að leggja fram hugmyndir um hvernig mannvirkinu verður best fyrir komið.

•

Að benda á hvernig mannvirkið geti nýst sem best.

•

Að leggja fram hugmyndir um hvernig starfsemi sundlaugar geti best fallið
að annarri starfsemi í bænum, t.d. ferðaþjónustu, starfsemi annarra
íþróttamannvirkja, skóla og félagsstarfi mismunandi aldurshópa
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•

Að leita upplýsinga frá öðrum hagsmunaðilum, t.d. í ferðaþjónustu og
menningarmálum

•

Að gera yfirlit yfir kosti og galla mismunandi leiða.

3. Vinnulag nefndarinnar
a. Fjöldi funda
Í upphafi ákváðu nefndarmenn að hittast vikulega, á miðvikudögum, kl 10:00.
Sú áætlun stóðst nokkurn veginn því aðeins tveir miðvikudagar duttu út á
tímabilinu. Haldnir voru 10 fundir auk vettvangsferða, annarra minni funda og
vinnulotna.

b. Vettvangsferðir
Á vegum nefndarinnar voru farnar tvær vettvangsferðir til að kynna sér hvað
væri að gerast annars staðar á landinu og til þess að nefndarmenn gætu
ákveðið hvað þeir vildu sjá varðandi uppbyggingu laugarinnar á Sauðárkróki.
Fyrri vettvangsferð hópsins var farin þriðjudaginn 12. október. Ekið var til
Reykjavíkur og tvær sundlaugar í Reykjavík skoðaðar; Grafarvogslaug og
Árbæjarlaug sem báðar eru tiltölulega nýlegar. Daginn eftir var ekið til Selfoss
og sundlaug Selfoss skoðuð. Á Selfossi hefur sundlaugarsvæðið verið tekið í
gegn og aðstæður ekki ósvipaðar og á Sauðárkróki. Það sem eftir er að
framkvæma á Selfossi er að laga aðkomu að sundlauginni og byggja nýja
búningsklefa.
Þegar á höfuðborgarsvæðið var komið aftur voru sundlaugarnar í Garðabæ
heimsóttar. Önnur þeirra er alveg ný kennslulaug sem hönnuð var af þeim
arkitektum sem nefndin ræddi við, en hin er hefðbundin. Á leiðinni til
Sauðárkróks var sundlaugin í Borgarnesi heimsótt, en stutt er síðan hún var
tekin í gegn og er útisvæði hennar einna glæsilegast af þeim sem við
skoðuðum í þessari ferð. Í Borgarnesi er sundlaugin sambyggð við
íþróttahúsið og athyglisvert að skoða möguleika sem það gefur ef þá nokkra.
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Á öllum þessum stöðum var farið vandlega yfir byggingarmál lauganna,
tæknimál og rekstur með forstöðumönnum þeirra.
Seinni vettvangsferð var farin miðvikudaginn 17. nóvember. Fyrst var komið
við í Dalvíkurlaug sem er tiltölulega nýbyggð og hefðbundin sundlaug.
Sundlaugarsvæðið á Dalvík er mun minna um sig en nefndarmenn voru að
velta fyrir sér varðandi Sauðárkrók. Hún var hins vegar mjög skemmtilega
hönnuð og falleg. Síðan var Sundlaug Akureyrar heimsótt. Hún hefur verið í
endurbyggingu undanfarin 12 ár og óhemju mikill peningur verið lagður í gerð
hennar. Enda er öll hönnun glæsileg og húsakostur sá besti sem við höfum
hingað til séð. Þetta er glæsilegasta mannvirkið af þeim öllum sem skoðuð
voru. Sami háttur var hafður á hér og í fyrri ferð, farið um sundlaugarsvæðin í
fylgd forstöðumanna; sest niður á eftir og farið yfir byggingarsöguna og
rekstrarþáttinn.

c. Fundur með arkitektum
Einn fundur var haldinn með arkitektunum Jóni Þór Þorvaldssyni og Baldri
Svavarssyni frá arkitektastofunni ,,Úti og inni”. Þar var rætt fram og aftur um
þau

atriði

sem

nefndarmenn

sundlaugarsvæðinu. Vilji

töldu

nauðsynlegt

að

hafa

á

nýja

nefndarmanna kom skýrt fram hvað varðar

uppbyggingu sundlaugarmannvirkja á Sauðárkróki. Jón Þór Þorvaldsson tók
að sér að ,,rissa” upp tillögur að nýrri sundlaug og umhverfi hennar á þeim
stöðum sem erindisbréfið tiltók og fylgja tillögur hans með skýrslu þessari (sjá
fylgiskjal 7.1.A). Kom hann sérstaklega norður til að líta á aðstæður, skoðaði
núverandi sundlaug og nánasta umhverfi. Þá skoðaði hann einnig aðrar
staðsetningar fyrir mannvirkin, en hann þekkir vel til á svæðinu í kringum
Árskóla því hann koma að hönnun nýbyggingar skólans á síðari stigum.
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4. Hvað þarf að vera til staðar
a. Sundlaugar
Nefndarmenn eru sammála um það að til staðar verði að vera tvær
sundlaugar; innilaug sem yrði nýtt að mestu leyti til kennslu, ungbarnasunds
og æfinga og útilaug, 25 x 12 m að stærð, sem væri þá ætluð sem
almenningslaug og til æfinga og keppni. Það að hafa aðeins eina sundlaug
gerir það að verkum að almenningur er stóran hluta dagsins nánast útilokaður
frá því að nota sundlaugina. Þegar skólasundið fer fram og þegar æfingar eru
hjá sunddeild Tindastóls, getur almenningur ekki með góðu móti notað
sundlaugina. Með því að byggja yfir aðra sundlaugina þá er tryggt að
skólasundið getur farið fram alla daga óháð veðráttu. Þá ætti það einnig að
tryggja að ungbarnasund og æfingar fyrir eldri borgara og aðra geta farið fram
án þess að laugarsvæðið sé lokað fyrir almenningi. Telur nefndin æskilegt að
hafa öll sundlaugarmannvirkin sem næst því að vera í sömu hæð. Það bætir
aðgengi fyrir fatlaða og aldraða auk þess sem það gerir svæðið meira
aðlaðandi fyrir allan almenning. Þetta kallar hins vegar á það að huga þarf að
nýjum inngangi í sundlaugarhúsið.

b. Vaðlaugar og leiktæki
Nefndarmenn eru sammála um að til staðar verði að vera vaðlaug sem ætluð
verði börnum ásamt grunnum pottum fyrir almenning þaðan sem auðvelt er
að fylgjast með leikjum barnanna. Það hefur sýnt sig að þar sem vaðlaugar
hafa verið byggðar í eða við leiksvæði hefur fullorðna fólkið lagt það svæði
undir sig til að geta fylgst betur með börnum sínum. Því teljum við
nauðsynlegt að haft sé í huga við hönnun þessara mannvirkja að gera ráð
fyrir tveimur vaðlaugum, eina fyrir fullorðna og aðra fyrir börnin, þar sem þau
geta leikið sér í friði í einföldum, en skemmtilegum leiktækjum. Leiktæki og
rennibrautir þurfa að vera þannig úr garði gerð að þau séu bæði örugg og
,,öðruvísi” og að þau laði að sér sundlaugargesti. Til þess að sundlaugin þjóni
því markmiði sínu að draga að fleiri ferðamenn en nú er, þarf hún að hafa upp
á að bjóða eitthvað sem er ekki til staðar í öðrum sundlaugum á Íslandi.
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Eitthvað sérstakt. Stærri rennibrautir en annars staðar eða öðruvísi
rennibrautir, auk þess sem aðstaða fyrir foreldra eða forráðamenn barna og
unglinga sé verulega góð. Það að leggja meira í þessa aðstöðu skilar sér
þegar samkeppnin um ferðamannin er í hámarki. Uppbygging og hönnun
þessara mannvirkja getur verið og ætti að vera í góðum tengslum við
atvinnulífið og þá aðila sem starfa við ferðaþjónustu. Þeir vita hvað til þarf og
eru jafnvel tilbúnir að taka þátt í uppbyggingunni með sveitarfélaginu, öllum til
hagsbótar og framdráttar.

c. Flutningur tjaldsvæðis
Nefndarmenn telja að tjaldsvæði fyrir ferðamenn þurfi að vera í tengslum við
sundlaugina. Sundlaugar laði að ferðamenn og því leggja nefndarmenn til að
núverandi tjaldsvæði verði flutt upp á Nafirnar fyrir ofan Sundlaug
Sauðárkróks. Það hvernig til tókst sumarið 2004, á landsmótunum tveimur,
teljum við sanna að framtíðartjaldsvæði Sauðárkróks eigi að vera uppi á
Nöfunum. Í viðtölum við, bæði keppendur og almenning, á landsmótunum er
gjarnan talað um það sem kost að tjaldsvæðið hafi verið nálægt miðbænum,
nálægt íþróttaaðstöðunni og allri almennri þjónustu, en samt í hæfilegri
fjarlægð. Við teljum það brýnt, óháð því hvenær farið verður í byggingu á
sundlauginni, að flytja tjaldsvæðið upp eftir sem fyrst og gera það sem best úr
garði. Mynda þarf skjólveggi úr jarðvegi, með gróðursetningu trjáa og gera
góða göngustíga niður Nafirnar. Útsýni yfir Sauðárkrók og megnið af
Skagafirðinum er mjög fallegt ofan af Nöfum og við eigum að leggja metnað
okkar í að hlúa sem best að þeim ferðamönnum sem vilja sækja okkur heim.

d. Skipulag Flæðanna sem útivistarsvæðis
Nefndarmenn eru sammála um það að svæðið norðan við sundlaugina verði
skipulagt í heild sinni sem útivistar og samkomusvæði Sauðkrækinga og
Skagfirðinga allra með tengingu við sundlaug og safnahús og þær byggingar
sem þar eiga eftir að rísa. Þegar farið verður að skipuleggja byggingu
menningarhúss við hlið Safnahússins teljum við upplagt að hafa í huga
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skipulagningu svæðisins með hagsmuni beggja að leiðarljósi. Við teljum ljóst
að hanna megi svæðið á skemmtilegan hátt þannig að það nýtist sem best
þeirri starfsemi sem á svæðinu verður. Þá má einnig velta því upp hvort
væntanlegt

menningarhús

hafi

hag

af

því

að

tengjast

beint

nýrri

sundlaugarbyggingu? Það gæti verið hagræði af því fyrir báða aðila, að ekki
sé talað um almenning sem kemur til með að nýta sér þá þjónustu sem í boði
verður.

5. Hvaða möguleikar eru í stöðunni varðandi Sundlaug
Sauðárkróks
a. Leið 1 – Sundlaug á núverandi stað
Hér er verið að tala um að nýta þau mannvirki sem fyrir eru, byggja yfir
núverandi sundlaug og nýta að einhverju leiti þá aðstöðu sem nú er fyrir hendi
vegna baðklefa og starfsmannaaðstöðu. Flestir eru sammála því að
núverandi staðsetning laugarinnar sé mjög góð fyrir allan almenning. Hins
vegar

er

fjarlægð

frá

skólamannvirkjunum

helst

til

mikil

að

mati

skólastjórnenda grunnskólans og framhaldsskólans. Þetta skapar erfiðleika
við að skipuleggja stundatöflur nemenda svo vel fari. Sundtímar verða nú
helst að vera í lok venjulegs skóladags til að slíta ekki sundur stundatöflur
nemenda.

b. Leið 2 – Sundlaug flutt að íþróttahúsi
Hér er verið að horfa til þess að leysa vandamál skólanna beggja og tengja
sundlaugarmannvirkin við starfsemi íþróttahússins. Með þessari tillögu erum
við jafnframt að afskrifa þau mannvirki sem tilheyra núverandi sundlaug. Allt
verði byggt upp frá grunni á einum stað. Staðsetningin yrði að vera norðan við
íþróttahúsið þar sem nú er æfingasvæði, en var áður malarvöllur. Önnur
staðsetning við skóla og íþróttahús kemur varla til greina. Að byggja í vestur
upp með Nöfunum gegnt heimavistinni kemur ekki til greina því þá er
Sveitarfélagið að ganga á lóð sem það hefur leigt til nánustu framtíðar. Þar að
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auki myndi slíkt mannvirki taka af bílastæðin fyrir heimavistina og
íþróttahúsið. Slíkt yrði að öllum líkindum aldrei samþykkt.

c. Leið 3 – Sundlaug á báðum stöðum
Þriðji möguleikinn er að sameina þessa kosti báða í einum valkosti. Að byggja
sundlaugina upp á núverandi stað eins og lagt er til í leið 1, en leysa vanda
skólanna með því að byggja við Árskóla eða íþróttahúsið litla kennslulaug
með áföstum búningsklefum. Skoða þarf sérstaklega hvernig starfsmannakostnaður við slíkt mannvirki yrði leystur.

6. Rekstur sundlaugar
a. Núverandi aðsókn og væntanleg
Meðalaðsókn í laugina síðustu ár hefur verið um 35 til 40 þúsund manns á ári.
Skipta má þessum laugargestum upp eftir aldri þannig að 25 til 27 þúsund
fullorðnir komi að meðaltali á ári en 10 til 12 þúsund börn. Þá er aðsókn í ljós
og gufu um 4 til 5 þúsund manns á ári. Ef við tökum mið af reynslu annarra
sundstaða sem hafa farið í endurnýjun húsnæðis og laugar, s.s Borgarnes og
Selfoss má gera ráð fyrir að fullorðnum sundlaugargestum fjölgi um að
minnsta kosti helming. Þar sem hugmyndir okkar um uppbyggingu gera ráð
fyrir fjölskylduvænni sundlaug getum við gert ráð fyrir að börnum fjölgi mun
meira eða þrefalt og jafnvel fjórfalt. Við getum áætlað, varlega, að fullorðnum
gestum fjölgi í 50 þúsund og börnum í 40 þúsund. Með því að hafa tvær
laugar, og aðra inni, tryggjum við aukna notkun heimamanna jafnhliða því
sem skólasundið og æfingarnar fara fram. Núverandi tekjur sundlaugarinnar
eru um 7 milljónir. Reikna má með að við getum tvöfaldað tekjurnar og þær
verði ekki undir 14 milljónum eftir að nýtt mannvirki hefur tekið til starfa.
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b. Núverandi launakostnaður og væntanlegur
Nú eru 6 starfsmenn í 5 stöðugildum. Launakostnaður sundlaugarinnar verður
á næsta ári um 15 og ½

milljón. Fjölga þarf líklega um að lágmarki 3

stöðugildi þegar nýtt mannvirki er risið. Með því að hafa tvær laugar, leiktæki
og vaðlaugar þarf nýja starfsmenn á tvær vaktir til eftirlits og gæslu. Gera má
ráð fyrir að launakostnaður verði að byggingu lokinni um 25 milljónir.

c. Annar rekstrarkostnaður nú og væntanlegur
Annar rekstrarkostnaður að frádreginni húsaleigu Eignarsjóðs verður á næsta
ári um 5,5 milljónir. Þessi kostnaður hækkar í samræmi við stækkun laugarinnar. Það þarf meira vatn, það verður meiri rafmagnsnotkun, aukin
hreinlætiskaup o.s.frv. Gera má ráð fyrir að annar rekstrarkostnaður fari í um
8,5 milljónir króna.

d. Samantekt á þessari umfjöllun
Ef samantekt á rekstrarkostnaði nú og hver hann verður í nýju mannvirki er
tekin saman þá lítur dæmið nokkurn vegin þannig út:

Nú

Verður

7.000.000

14.000.000

Launakostnaður

15.500.000

25.000.000

Annar rekstrark.

5.500.000

8.500.000

14.000.000

19.500.000

Tekjur

Rekstrarniðurstaða

Rekstrarkostnaður Sundlaugar Sauðárkróks myndi hækka um 5,5 milljónir
króna á ári miðað við verðlag ársins 2005 ef farið væri út í stækkun á
mannvirkinu eins og hugmyndir nefndarinnar eru um. Hér er ekki gert ráð fyrir
húsaleigu Eignasjóðs enda þar aðeins um reiknaða tölu að ræða. Hins vegar
mun leigan hækka verulega miðað við þau mannvirki sem bæta á við
samkvæmt hugmyndunum.
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7. Kostnaðarútreikningar
a. Leið 1 - uppbygging á sama stað
a) Hér er gert ráð fyrir breytingum á eldra húsnæðinu, en það verði ekki nýtt
nema

sem

starfsmannaaðstaða,

tæknirými

og

svo

aðstaða

fyrir

íþróttafélögin og þreksal. Byggð verði ný bygging að vestanverðu sem
hýsir búningsklefa, afgreiðslu og kaffistofu. Áætlaður kostnaður við þessa
leið er:
Breyting á eldra húsnæði og þak

38.000.000

Nýbygging, tveir klefar og afgreiðsla

166.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

241.000.000

Samtals

445.000.000

b) Sama útfærsla og í a) nema að nú er aðeins byggður einn búningsklefi, en
notaður efri búningsklefinn í gömlu byggingunni. Áætlaður kostnaður við
þessa leið er:
Breytingar á eldra húsnæði, þak og einn klefi

66.000.000

Nýbygging, einn klefi og afgreiðsla

102.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

237.000.000

Samtals

405.000.000

c) Í þessari útfærslu er ekki gert ráð fyrir nýbyggingu búningsklefa, en þess í
stað verða klefarnir sem nú eru í notkun gerðir upp. Áætlaður kostnaður
við þessa leið er:
Breyting á eldra húsnæði, allt húsið

100.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

225.000.000

Samtals

325.000.000
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b. Leið 2 - uppbygging við Árskóla
Í þessari leið er gert ráð fyrir færslu á allri sundlaugarbyggingunni suður að
Árskóla. Samkvæmt reynslu m.a. frá Borgarnesi þá sparast ekki mannafli á
því að tengja sundlaugarbygginguna íþróttahúsinu. Það sem vinnst með því
er að sundlaugin getur nýtt sér búningsklefa í íþróttahúsinu á álagstímum.
Áætlaður kostnaður við þessa leið er:
Nýbygging, tveir klefar og afgreiðsla

166.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

241.000.000

Lítil innilaug

80.000.000

Samtals

487.000.000

c. Leið 3 - sundlaug á báðum stöðum
Þessi leið gerir ráð fyrir uppbyggingu sundlaugar á núverandi stað eins og í lið
7.1, en jafnframt að byggð verði kennslulaug upp við Árskóla með hæfilegri
búningsklefaeiningu. Niðurstaða þessarar leiðar verður að vera í þrennu lagi
því hér skiptir máli hvaða leið verður farin í uppbyggingu á núverandi stað
sundlaugarinnar.
a) Byggð nýbygging vestan við núverandi húsnæði auk uppbyggingar við
Árskóla. Áætlaður kostnaður við þessa leið er:
Breytingar á eldra húsnæði, þak

38.000.000

Nýbygging, tveir klefar og afgreiðsla

166.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

241.000.000

Lítil innilaug og klefar við íþróttahús

140.000.000

Samtals

585.000.000

b) Hér verður nýbyggingin minni, með einni klefaeiningu og annar klefinn í
núverandi húsnæði nýttur. Áfram verði byggt upp við Árskóla. Áætlaður
kostnaður við þessa leið er:
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Breytingar á eldra húsnæði og einn klefi

c)

66.000.000

Nýbygging, einn klefi og afgreiðsla

102.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

237.000.000

Lítil innilaug og klefar við íþróttahús

140.000.000

Samtals

545.000.000

Eldra húsnæðið fullnýtt án þess að byggja við. Áætlaður kostnaður við
þessa leið er:
Breytingar á eldra húsnæði, allt húsið

100.000.000

Sundlaugar, pottar og tæknirými

225.000.000

Lítil innilaug og klefar við íþróttahúsið

140.000.000

Samtals

465.000.000

8. Tillaga nefndarinnar – niðurstaða
Nefndarmenn eru sammála um að leið 1, uppbygging á sama stað (sjá
fylgiskjal 7.1.A ), sé sú leið sem stefnt skuli að. Miðað við þær forsendur
nefndarinnar, að auka aðsókn að Sundlaug Sauðárkróks, þarf að hafa í huga
að nauðsynleg aðstaða sé fyrir hendi til að taka á móti þessum fjölda.
Núverandi húsnæði er barn síns tíma og hentar ekki vel til að taka á móti
miklum fjölda fólks.
Nefndin telur best að byggja upp þessa nýja aðstöðu í einum áfanga. Fyrst
verði útisvæðið,

nýir búningsklefar og afgreiðsla byggt upp og í beinu

framhaldi verði byggt yfir eldri laug. Með þessu móti verður sem minnst
röskun á daglegri starfsemi laugarinnar.
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