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Sjálfbærni og seigla
Markmið verkefnisins er að
skapa flugvallarsvæði sem
er umhverfislega, félagslega
og efnahagslega sjálfbært og
hefur til að bera seiglu.

Í þessari skýrslu eru sjálfbærni og seigla skilgreind út frá þremur
lykilviðmiðum:

Umhverfisleg sjálfbærni
Flugvallarsvæði sem njóta velgengni líta á aðlögun að loftslagsbreytingum
sem nauðsynlegt skref til að tryggja velferð komandi kynslóða. Á sama
tíma líta þau á samdrátt í losun koltvísýrings sem drifkraft til tæknilegrar
og efnahagslegrar nýsköpunar og borgarhönnun með sjálfbærni að
leiðarljósi sem tækifæri til sparnaðar til langs tíma. Að lokum viðurkenna
vel heppnuð flugvallarsvæði að skuldbinding um samdrátt í losun
gróðurhúsalofttegunda er öflugt tæki til að öðlast stuðning samfélagsins,
bæta samskipti við stjórnvöld og laða að fjárfesta frá einkageiranum.
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Félagsleg sjálfbærni

Efnahagsleg sjálfbærni

Flug er almennt viðurkennt sem drifkraftur hagvaxtar, bæði svæðisbundið
og á landsvísu. Það er einnig öflugt tæki til atvinnusköpunar. Alþjóðlegar
flugvallarmiðstöðvar eins og Keflavíkurflugvöllur eru venjulega einn
stærsti atvinnuveitandinn í samfélögunum í kring og jafnvel í landinu
öllu. Samkvæmt viðmiðunum Airports Council International Europe má
búast við að hverjum 1000 farþegum fylgi 0,8 störf við flug og flugtengda
þjónustu. Það þýðir að miðað við farþegafjölda 2019 sé um að ræða
um 6.000 störf. Atvinnulíf í heiminum tekur hröðum breytingum og
á næstu árum leitumst við við að byggja á stöðu Keflavíkurflugvallar
sem atvinnuskapandi afls: styrkja núverandi atvinnugreinar á
flugvallarsvæðinu, opna ný atvinnutækifæri fyrir íbúa í sveitarfélögum
í kringum flugvöllinn. Þannig búum við íslenskt vinnuafl undir komandi
breytingar í atvinnulífinu.

Árangursrík flugvallarsvæði viðurkenna að þróun fjölbreytts
viðskiptavinahóps, starfsemi og landnotkun er nauðsynleg til að tryggja
langtíma efnahagslega seiglu bæði flugvallarins og samfélaganna í kring.
Frá sjónarhóli flugvallarins er hægt að draga úr áhrifum af óvæntum
efnahagslegum áföllum sem draga skyndilega úr farþegafjölda, t.d.
vegna eldgoss, gjaldþrots flugfélags eða heimsfaraldurs, með því að þróa
viðbótar tekjustofna utan flugvallarsvæðisins. Frá sjónarhóli nærliggjandi
samfélaga er þróun flugvallarsvæðisins öflugt tæki til að auka skattstofn
þeirra og eins og fjallað var um hér að ofan skapa atvinnumöguleika fyrir
íbúa. Flugvöllurinn og nærliggjandi samfélög geta í sameiningu leitað
eftir leigjendum og fjárfestingum frá hinu opinbera og einkageiranum til
að auka þanþol bæði á tímabilum mikils vaxtar og samdráttar. Með því
móti, er stefnt að því að efla atvinnugreinar sem fyrir eru til framtíðar en
jafnframt laða nýja atvinnustarfsemi að flugvallarsvæðinu.
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Inngangur

Skipulaginu er ætlað að vera drifkraftur til aukinnar
atvinnustarfsemi á svæðinu en gríðarleg tækifæri
eru á svæðinu og því afar mikilvægt að vel takist til.
Keflavíkurflugvöllur er ekki síður mikilvægur fyrir landið allt
sem hnútpunktur Íslands við umheiminn. Verkefni Kadeco er
að útbúa öfluga þróunaráætlun og gott skipulag, sem byggir á
sýn um svæðið, markaðsgreiningu og alþjóðlegri hugmyndaog skipulagssamkeppni.

Kadeco, sem er félag í eigu ríkisins, hefur
verið falið að vinna þróunaráætlun fyrir
umhverfi Keflavíkurflugvallar í samstarfi
við Isavia, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ.

Þessari forsendugreiningu er ætlað að mynda
grunn að mótun framtíðarsýnar fyrir flugvallarsvæði
Keflavíkurflugvallar og svokallaðs svæðismarks (e. regional
brand). Forsendugreiningin gefur mynd af sérstöðu svæðisins
við flugvöllinn og mögulegum tækifærum og áskorunum sem í
því felast.
Einnig má nálgast upplýsingar um verkefnið á vef Kadeco,
www.kadeco.is.
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1 Þróunarsvæðið í
víðara samhengi

Ýmsar staðreyndir um Ísland:

Íslandi er eyja í miðju Norður-Atlantshafi á
flekaskilum milli Evrópu og Norður-Ameríku.
Þaðan er u.þ.b. þriggja tíma flug til Mið-Evrópu
og fimm tíma flug til borga á austurströnd
Norður-Ameríku.

1
2
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•

Ísland er 103.000 km2 að stærð og önnur stærsta eyja
Evrópu

•

Íbúar eru 366.000 árið 2020

•

Á Íslandi er töluð íslenska en flestir tala einnig góða ensku

•

Eitt elsta nústarfandi þing í heiminum er starfrækt á Íslandi

•

Fyrsta þjóðkjörna konan í heiminum varð forseti Íslands
árið 1980

•

Ísland er hluti af NATO en hefur engan innlendan her

•

Lífsgæði á Íslandi eru þau 6. bestu í heimi, samkvæmt
lífsgæðastuðli Sameinuðu þjóðanna (HDI)

•

Ísland er í 9. sæti þegar kemur að jafnrétti kynjanna
samkvæmt mælingum sameinuðu þjóðanna (GII)1

•

Lífslíkur á Íslandi eru með þeim mestu í Evrópu eða 81 ár
meðal karla og 84,1 ár meðal kvenna2

HDI
Hagstofan

1.1 Þróunarsvæðið
Þróunarsvæðið við Keflavíkurflugvöll er vestarlega
á Reykjanesskaganum á suðvesturhluta
Íslands, í um hálftíma aksturfjarlægð frá
höfuðborgarsvæðinu. Byggðalögin á skaganum
kallast einu nafni Suðurnes. Flugvöllurinn var
byggður í seinni heimstyrjöldinni þegar Bretar og
síðar Bandaríkjamenn voru með hersetu á Íslandi.
Í kjölfarið voru Bandaríkjamenn með herstöð við
flugvallarsvæðið allt til ársins 2006.

Miðstöð flugs í Norður-Atlantshafi
Keflavíkurflugvöllur er langstærsti flugvöllur
Íslands og gegnir lykilhlutverki í tengingu landsins
við umheiminn. Þar sem Ísland er eyja er
flugvöllurinn jafnframt samgöngumiðstöð fyrir
landið allt og langflestir farþegar til og frá landinu
fara þar í gegn. Flugvöllurinn hefur verið í hröðum
vexti síðustu ár samhliða auknum vinsældum
Íslands sem ferðamannastaðar. Flugvöllurinn
tengir saman tvær heimsálfur, N-Ameríku og
Evrópu en er jafnframt mjög vel staðsettur til að
tengja við Asíu og felast ýmis tækifæri í auknu flugi
yfir Norðurpólinn.

Sterk tengsl samfélags og
flugvallastarfsemi
Flugvallarsvæðið sjálft er staðsett á mörkum
tveggja sveitarfélaga; Suðurnesjabæjar
og Reykjanesbæjar. Samfélögin í kringum
flugvallarsvæðið hafa í gegnum tíðina haft sterk
efnahags- og samfélagsleg tengsl við starfsemina
á svæðinu, en umsvif flugvallarins hafa aukist
10

mikið á síðustu árum með aukningu ferðamanna.
Þessu fylgja bæði tækifæri og áskoranir. Hingað
til hafa nærliggjandi samfélög verið mikilvægur
þjónustuaðili fyrir flugvöllinn sem hefur skapað
gríðarmörg störf fyrir fólk á svæðinu. Á móti kemur
að svæðið er mjög viðkvæmt fyrir efnahagslegum
sveiflum tengdum flugvallarstarfsemi, líkt og
nýlegur heimsfaraldur hefur leitt í ljós sem og
brotthvarf varnarliðs Bandaríkjanna árið 2006.

Falinn gimsteinn í nágrenni flugvallar
Einnig eru ýmis vannýtt tækifæri í eflingu
Reykjanesskaga sem ferðamannastaðar þar
sem fólk dvelur til lengri tíma, en mikil nálægð
við höfuðborgarsvæðið gerir það að verkum að
margir ferðamenn velja að gista frekar þar en á
Suðurnesjum1. Nærsvæði Keflavíkurflugvallar og
Reykjanesskagi einkennist af kyrrð og einstakri
náttúru þar sem víðáttan og hafið skapa
tilkomumikla umgjörð. Árið 2017 var Reykjanesið
valið einn af 100 sjálfbærustu áfangastöðum heims
af samtökunum Green Destinations. Örfáum
mínútum eftir lendingu á Keﬂavíkurﬂugvelli er
hægt að hverfa úr alþjóðlegri hringiðu inn í annan
heim sérstæðra jarðmyndana, vistvænnar orku og
auðlegðar hafsins. Mikil tækifæri felast í svæðinu,
bæði sem vettvangur nýsköpunar og einnig sem
afvikinn áfangastaður í alfaraleið alþjóðlegrar
flugumferðar.

1

Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Þéttbýli á nærsvæði flugvallarsins og helstu tengingar út á við
11

Nýtímahraun - yngsta bergið
Jöklar
Ár og vötn
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2 Auðlindir

Ísland er ríkt af ýmsum náttúruauðlindum sem skipta
þjóðina gríðarlega miklu máli. Þær helstu eru:
•

Ísland er ríkt af ýmsum náttúruauðlindum sem
skipta þjóðina gríðarlega miklu máli. Þær skapa
landinu sérstöðu sem flugvallarsvæðið getur
notið góðs af.

•
•
•
•
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Sérstætt landslag; er auðlind með vaxandi mikilvægi með
aukinni ferðaþjónustu
Endurnýjanleg orka; með jarðvarma og vatnsafli skiptir
sköpum í nútímasamhengi.
Hreint drykkjarvatn; gott aðgengi að hreinu og góðu vatni
er mikilvæg auðlind.
Einstakt lífríki; ekki síst lífríki sjávarins sem hefur skipt
gríðarlegu máli fyrir afkomu Íslendinga.
Veðrið og lofslagið; skapar umgjörð sem sífellt þarf að taka
tillit til.

2.1 Sérstætt landslag
Úthafseyja mynduð í eldhafi
Ísland er úthafseyja norðarlega á hnettinum
mynduð af eldgosum sem gerir landið að
“undarlegu samblandi af frosti og funa”1. Íslenskt
landslag einkennist af andstæðum, annars vegar
jarðmyndunum, hraunum og svörtum söndum,
sem bera vott um eldvirkni eyjunnar og hins vegar
jöklum vegna norðlægrar hnattstöðu, sem setja
sterkan svip á landið. Náttúran endurspeglar
ungan aldur eyjunnar; lágt ræktunarstig með
slitróttri gróðurhulu þar sem berg- og jarðgrunnur
og fjöldi jarðminja er sýnilegur2. Þetta sérstæða
landslag, ósnortin náttúra og víðerni hafa verið
megin aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn til
landsins.
1
2

Snorri Baldorsson (2014). Lífríki Íslands, bls. 10.
Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson, Karen Pálsdóttir
(2010). Íslenskt landslag - Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni.

Mosavaxnar hraunbreiður

Landslag flekaskila

Reykjanesskaginn eru ungt landsvæði og ber
landslag skagans þess skýr merki. Mosavaxnar
hraunbreiður einkenna landslagið og bera vitni
um eldvirkni svæðisins. Síðasta goshrinan á
svæðinu var um landnám og hefur hraunið runnið
úr sprungugosum en þau einkennast af miklu
hraunmagni og lítill ösku. Blágrýti (basalt) er
jafnframt aðalbergtegund skagans. Svæðið nærri
flugvellinum er svo víðáttumikil slétta með mólendi
sem er opin fyrir veðri og vindum. Vogskorin
strandlínan þar sem brimið ber svarta klettana
umlykur nesið á alla kanta. Þetta er landslag
andstæðna sem vekur strax eftirtekt erlendra
gesta við komu til landsins á Keflavíkurflugvelli3.

Reykjanesskaginn eru ríkur af jarðmyndunum.
Skaginn er almennt láglendur og fjöll skagans
eru lág móbergsfjöll, ýmist stök eða í löngum
röðum, orðin til í eldgosum úr sprungum undir
jökli. Víða sunnarlega á nesinu er jarðvirknin
einnig vel greinileg á jarðhitasvæðum með
gígum, frussandi hverum og gufustrókum.
Landslagið endurspeglar þannig staðsetningu
Íslands á Mið-Atlantshafshryggnum þar sem
Norður-Ameríkuflekinn og Evrasíuflekinn mætast
á einstakan hátt. Hvergi eru þessi skil jafn
áþreifanleg í landslaginu og á Suðurnesjum4.

3

Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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4

Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017.
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Hverasvæði
Nútímahraun
Jarðhitasvæði
Móbergshryggir
Strandsvæði

Helstu landslageinkenni Reykjanesskagans; ströndin og jarðmyndanirnar.
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Víðáttumikið haf
Á nesinu er víðast hvar stutt til strandar þar
sem við blasir opið haf. Vogskorin strandlengja
Suðurnesja, þar sem brimið lemur svarta
klettana, er mikilvægur hluti af landslagsupplifun
svæðisins. Fjörurnar eru ýmist stórgrýttar eða
svartar sandstendur, þar sem ýmsir sjófuglar hafa
viðkomu. Víðsýnin er mikil, útsýni yfir Faxaflóann til
norðurs og falleg norðurljósasýn. Auðlindir hafsins
hafa verið helsta lifibrauð Suðurnesjamanna í
gegnum tíðina og er sjávarútvegur enn mikilvæg
atvinnugrein á svæðinu.

Flugvallarsvæðið í hæfilegri fjarlægð frá
náttúruvá
Eldgos hafa orðið í nokkrum hrinum á nútíma
(þ.e. eftir að ísöld lauk) á sunnanverðum
Reykjanesskaga. Þar er einnig talsverð
jarðskjálftavirkni þó að skjálftarnir séu flestir smáir,
sérstaklega vestarlega á nesinu. Flugvallarsvæðið
er þó í dágóðri fjarlægð frá virkasta svæðinu sem
liggur í gegnum nesið sunnanvert frá austri til
vesturs og er sýnilegt með röð jarðhitasvæða.
Svæðið er einnig nokkuð langt inni í landi og því
ekki hætta á tjóni vegna ágangs sjávar. Sums
staðar meðfram ströndinni getur skapast hætta
vegna sjávarflóða eða þar sem sjór brýtur land.5

5

Vegagerðin. Suðurstrandarvegur - Mat á umhverfisáhrifum - síðari hluti.
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Raforkuframleiðsla með lágt
kolefnisfótspor
Landsvirkjun starfrækir fimmtán vatnsaflsstöðvar,
þrjár jarðvarmastöðvar og tvær vindmyllur á fimm
starfssvæðum víðs vegar um landið. Kolefnisspor
raforkuvinnslu Landsvirkjunar er mjög lítið miðað
við framleiðslugetu, eða rúm 22 þúsund tonn CO2ígilda á ári. Sama raforkuframleiðsla víðast hvar
erlendis myndi losa í kringum 6,5 milljónir tonna
CO2-ígilda á ári, sem jafngildir allri kolefnislosun
Íslands á einu ári og gott betur3. Tæplega 85% af
raforkusölu Landsvirkjunar fer til stórnotenda
(um 14,1 terawattstund árið 2019), mest í áliðnaði
en gagnaverum fer líka fjölgandi. Restin fer á
heildsölumarkað, s.s. til HS Orku á Reykjanesi,
sem selur raforkuna áfram í smásölu til heimila og
almennra fyrirtækja4.

2.2 Endurnýjanleg orka
Sérstaða í orkumálum
Ísland hefur mikla sérstöðu þegar kemur að
orkumálum, þar sem að nánast 100% raforku
kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum, þar af
koma um 70% frá vatnsaflsvirkjunum og 30% frá
jarðhitavirkjunum. Auk þess er jarðvarminn nýttur
beint til húshitunar, sem gerir það að verkum að
jarðvarmi er stærsti orkugjafinn með um 70% af
orkunotkuninni1. Vindorka hefur hingað til lítið
verið notuð til raforkuframleiðslu á Íslandi en
gætt hefur vaxandi áhuga á henni á undanförnum
árum2.
1
2

Vísindavefurinn (2016). Hvaða orkugjafar eru á Íslandi.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið (2018). Skýrsla starfshóps um regluverk í
tengslum við starfsemi og framkvæmdir vegna vindorkuvera.

Fjölbreytt nýting jarðhitans
Gott aðgengi að fersku vatni, hreinum köldum
jarðsjó, upphituðum jarðsjó og affallsvarma gefur
jarðvarmavinnslu á Reykjanesskaga sterka stöðu6. Í
dag eru tvö orkuver á Reykjanesskaga, í Svartsengi
og á Reykjanesi sem framleiða rafmagn og heitt
vatn. Orkuverið í Svartsengi framleiðir 75 MW af
rafmagni og 190 MW af varmaorku til húshitunar.
Reykjanesvirkjun framleiðir 100 MW af rafmagni7.
HS Orka og HS Veitur sjá um dreifingu á rafmagni
og heitu vatni frá virkjununum. Bláa lónið varð til
úr affalli jarðhitavirkjunar í Svartsengi.
6
7

Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.
HS Orka. Power Plants.

Jarðvarmi á Suðurnesjum
Jarðvarmi er helsta orkuauðlindin á svæðinu.
Jarðhitavirknin tengist eldvirka beltinu á
flekaskilunum sem liggja eftir Reykjanesskaganum
endilöngum. Háhitasvæðin eru nokkur á
skaganum af mismunandi styrkleika. Öll eru
svæðin innan einhvers konar verndarsvæða og því
mikilvægt að huga vel að samþættingu verndar
svæðanna og nýtingar þeirra5.

3
4
5

Lansvirkjun (2019). Ársskýrsla 2019 - Ávarp forstjóra.
Lansvirkjun (2019). Ársskýrsla 2019 - Viðskiptavinur.
Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.
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Áliðnaður (Alcoa, Rio Tinto og Norðuráls og TDK foil) eru stærstu
notendurnir, þar á eftir koma kísilmálmverksmiðjur (Elkem og PCC)
og gagnaver (Verne, Advania og Etix).

Frumkvöðlastarfsemi og nýir tímar
Komið hefur verið á fót auðlindagarði í grennd við
jarðvarmaverin, sem boðar nýja tíma, nýja hugsun
og hvetur til enn frekari þróunar á aukinni og
bættri nýtingu á því sem frá jarðvarmaverunum
kemur. Afgangsstraumarnir hafa verið nýttir
í ótrúlega fjölbreytta framleiðslu en þar má
meðal annars nefna Bláa lónið, snyrti- og
heilsuvöruframleiðslu, líftæknifyrirtæki og fiskeldi.

skoðaður sést að meirihluti skagans geti komið
til greina fyrir vindorkuver. Meðalvindhraði á
svæðinu í 100 metra hæð er á bilinu 6,5-9,75 m/
s11 en almennt er talið að vindur yfir 7 m/s geti
staðið undir vindorkuveri12. Vindasamast er á
láglendi á sunnarverðum skaganum úti við sjóinn.
Þó eru margir fleiri þættir þarf að taka með í
reikninginn, s.s. hávaða- og sjónmengun og því
meiri rannsóknir á svæðinu nauðsynlegar13.

Aðrir vistvænir orkugjafar
Mikil gróska er í innlendri framleiðslu á öðrum
endurnýjanlegum orkugjöfum og má þar nefna
metanólframleiðslu Carbon Recycling International
(CRI), lífdísilframleiðslu úr úrgangssteikingarfeiti
hjá Íslenska Gámafélaginu og Orkey. Sorpa og
Norðurorka framleiða metan úr hauggasi sem
myndast á urðunarstöðum á höfuðborgarsvæðinu
og á Akureyri, sem er nýtt til að knýja bifreiðar,
strætisvagna og sorphirðubíla8. Nokkrar
metanstöðvar og vetnisstöðvar fyrir bíla eru til
staðar á landinu9.

11
12
13

Global Wind Atlas.
Renewables first. How windy does it have to be,
Orkustofnun. Vindorka - Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar.

Vindorka
Á Íslandi hefur vindorka lítið verið beisluð en þó
hafa nokkur tilraunverkefni verið í gangi síðustu
ár, þó engin á Suðurnesjum. Ljóst er að miklir
möguleikar eru til nýtingar vindorku á Íslandi, enda
eitt vindasamasta land í heimi, og vindorkan hefur
verið talin henta vel samhliða vatnsaflframleiðslu10.
Þegar vindhraði á Reykjanesskaganum er
8 Orkustofnun. Endurnýjanlegir orkugjafar í samgöngum.
9 Stjórnarráð Íslands (2019). Átak í fjölgun hleðslustöðva um allt land.
10 Orkustofnun. Vindorka - Virkjunarkostir til umfjöllunar í 3. áfanga rammaáætlunar.
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Jarðvarmavirkjanir

Jarðhitavirkni
Flekaskil
Gígar
Gossprungur
Lagnir
Verndarsvæði

Vistvæn orka í öruggri fjarlægð; jarðhitasvæðin og nýting þeira.
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2.3 Hreint drykkjarvatn
Ferskvatn er ein af auðlindum Íslands og er landið
mjög ríkt af hreinu vatni. Landið er jafnframt þekkt
fyrir hreint umhverfi og andrúmsloft. Allt eru þetta
auðlindir sem verða sífellt fágætari og mikilvægt er
að vernda þær.

Bláa gullið
Áætlað hefur verið að ferskvatnsforði á hvern íbúa
samsvari um 532 þúsund tonnum, sem er tugeða hundraðfaldur forði annarra landa NorðurEvrópu1. Best og tryggast er ferskvatn sem unnið
er úr jörðu, en eiginleikar jarðlaganna ráða bæði
magni og gæðum grunnvatns. Varast þarf mengun
þar sem jarðvegsþekju skortir á berggrunninn,
sem gæti hlíft grunnvatni fyrir mengun af almennri
umferð2. Ferskvatn er auðlind sem verður sífellt
mikilvægari á heimsvísu og er stundum kölluð bláa
gullið í því samhengi.
1
2

Hagræðistofnun (2011). Hagfræðileg greining á nýtingu vatns.
Veðurstofna Íslands. Grunnvatn á Íslandi.
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Nægt grunnvatn
Á vesturhluta Reykjanesskagans flýtur u.þ.b. 40
m þykk ferskvatnlinsa um 1 m fyrir ofan sjó í
mjög gegndræpum berggrunni. Þar af leiðandi
þarf að passa sérstaklega vel upp á að mengun
berist ekki í grunnvatnið3. Drykkjarvatni er safnað
í vatnsbólum og í kringum þau eru skilgreind
vatnsverndarsvæði þar sem framkvæmdir eða
starfsemi, sem getur ógnað öryggi vatnsöflunar,
er bönnuð. Svæðin skiptast í grann- og fjarsvæði
vatnsverndar þar sem strangari verndarákvæði
gilda á grannsvæðum en fjarsvæðum4.
Flugvallarsvæðið sjálft er ekki á vatnsverndarsvæði,
en tvö fjarsvæði vatnsverndar eru í nálægð við
flugvöllinn sem taka þarf tillit til.

3
4

Ísor (2019). Ásbrú Hydrogeology.
Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001.
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Vatnsból
Grannsvæði vatnsverndar
Fjarsvæði vatnsverndar
Ár og lækir
Vötn

Vansauðlind innan seilingar.
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2.4 Einstætt lífríki
Úthafseyja við heimskautsbaug
Ekki eru nema um 15.000 ár síðan úthafseyjan
Ísland var hulin Ísaldarjökli í sjó fram. Plöntuog dýrategundir eru fáar en stofnar margra
þeirra eru stórir s.s. stofnar vaðfugla og fugla
í sjófuglabjörgum sem eru einna stærstir í
Norður-Atlantshafi. Íslenska hafsvæðið geymir
svo ein gjöfulustu fiskimið jarðar og stóra stofna
sjávarspendýra, sem njóta góðs af mótum hlýrra
og kaldra sjávarstrauma við landið1.

Lífríki hafsins mikilvæg auðlind
Stutt er á fengsæl fiskimið út fyrir ströndum
Suðurnesja, þar sem mikið er af tegundum eins
og þorski, ýsu og humri2, og hefur sjósókn verið
stunduð á svæðinu frá alda öðli. Undirstaða
hinna gjöfulu fiskimiða við Íslandsstrendur eru
góð vaxtarskilyrði fyrir svifþörunga sem skapast
þegar hlýir og kaldir hafstraumar mætast.
Svifþörungarnir binda einnig mikið af kolvetni og
eru því mikilvægir bæði fyrir lífríki og loftslag3. Á
Íslandi er fiskveiðistjórnunarkerfi (kvótakerfið) sem
miðar að því að koma í veg fyrir ofveiði.

1
2
3

Snorri Baldursson (2014) Lífríki Íslands, bls. 6
Vísindavefurinn (2009). Hver eru helstu fiskimið Íslands?
Vísindavefurinn (2002). Hvers vegna eru ein auðugustu fiskimið jarðarinnar í
kringum Ísland?
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Fjölbreytt fuglalíf og fjörur
Við ströndina má finna sjófuglabyggðir í
fuglabjörgum, fjölbreytt fuglalíf í kletta- og
þangfjörum og sund- og vaðfugla í tjörnum
og leirum. Á landi eru mófuglar algengir, s.s.
steindeplur og lóur en auk þess má finna
nokkrar tegundir ránfugla. Helstu fuglasvæði
eru á Rosmhvalanesi þar sem er langstærsta
sílamávavarp landsins4. Strandlengjan vestan við
nesið er einnig sérlega mikilvægt búsvæði fugla og
þar má finna æðarfugla, straumönd, sanderlu og
sendling5. Krísuvíkurberg er einnig tilgreint sem
mikilvæg sjófuglabyggð með ritu, langvíu og álku.

Dýr á landi
Villt landspendýr á svæðinu eru refir, minkar og
mýs6. Refurinn er eina landspendýrið á Íslandi sem
talið er að hafi verið hér fyrir landnám.
Landbúnaður hefur verið stundaður á Íslandi
frá landnámi og hefur það sett sinn svip á lífríki
landsins. Fjárbúskapur hefur sögulega verið
algengastur og annað dýraeldi s.s. kúabúskapur,
en svína- og hænsnaeldi hefur aukist í seinni tíð.
Kindur ganga lausar á landinu yfir sumartímann
og hafa gengið á viðkvæman gróður landsins og
stuðlað að landrofi. Íslenski hesturinn er sérstakt
afbrigði sem hefur notið nokkurra vinsælda utan
landssteinanna.

4
5
6

Náttúrufræðistofnun. Rosmhvalanes.
Náttúrufræðistofnun. Kalmanstjörn–Garðskagi.
Vegagerðin. Suðurstrandarvegur - Mat á umhverfisáhrifum - síðari hluti.
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2.5 Veður og lofslag
Veðurfar á Íslandi
Ísland liggur á mörkum tveggja loftslagsbelta,
tempraða beltisins og heimskautasvæðanna,
og þar ríkir kaldtemprað úthafsloftslag.
Hlýr hafstraumur úr suðri, NorðurAtlantshafsstraumurinn, veldur því að loftslagið er
milt miðað við hnattstöðu landsins. Ársmeðalhiti
á láglendi á tímabilinu 1971 til 2000 var á bilinu
2–5°C. Suðlægir vindar sem flytja með sér úrkomu
ráða mestu um hvar stærstu jökla landsins er
að finna á suðaustanverðu landinu1. Vetur eru
tiltölulega mildir á Íslandi og sumrin svöl.

Bjart sumar og dimmur vetur
Ísland er staðsett rétt fyrir sunnan
norðurheimskautsbaug og því er mikill munur
á dagalengd milli sumars og vetrar. Um
sumarsólstöður er bjart nánast allan sólarhringinn
og um vetrarsólstöður er sólin aðeins á lofti
örfáar klukkustundir á sólarhring. Á veturna er
sólin mjög lágt á lofti og mikið skuggavarp af
byggingum, sem gerir það að verkum að það
hentar almennt ekki vel að byggja mjög háar
byggingar. Um sumarsólstöður rís sól hæst 49° yfir
sjóndeildarhringinn.
Á veturna er minni tími fyrir útiveru af þessum
sökum en vetraríþróttir eins og skíðamennska,
bæði svigskíði en ekki síður göngu- og
fjallaskíðamennska nýtur vaxandi vinsælda. Þrátt
fyrir myrkrið hefur ferðamannastraumur aukist
1

Vatnajökulsþjóðgarður. Loftslag og veður á Íslandi

allan ársins hring á síðustu árum og margir
heimsækja landið til að dást að norðurljósunum í
skammdeginu.

Loftslagsbreytingar á Íslandi
Á Íslandi hefur hlýnað verulega á síðustu
áratugum, sem hefur haft þær afleiðingar að jöklar
hopa, jökulár breyta um farveg, suðausturströnd
landsins rís hratt, trjágróður verður útbreiddari
og komu- og varptími ýmissa fuglategunda hefur
breyst. Lífríki sjávar hefur einnig tekið breytingum,
með nýjum tegundum í hafinu umhverfis landið á
meðan aðrar hörfa. Súrnun sjávar er hraðari hér
við land með tilheyrandi neikvæðum áhrifum á
vistkerfi en víðast annarsstaðar í heimshöfunum2.
Á hinn bóginn er ekki útlit fyrir að það verði
óbærilega hlýtt á landinu eða að mikið verði um
þurrka af völdum loftslagsbreytinga.
2

Veðurstofa Íslands (2018). Skýrsla vísindanefndar um loftslagsbreytingar.
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Veðurfar á Reykjanesskaga
Veðurfar á Reykjanesskaga mótast af hlýju
Atlantshafi við landið árið um kring. Meðalhiti
yfir árið er hár og ofan við frostmark yfir
vetrarmánuðina. Lægðir úr suðvestri eru algengar
á Íslandi og því er vindasamt á Reykjanesi. Síðla
vors og að sumarlagi er minna um lægðir og
stilltir dagar eru því nokkuð tíðir. SA- og A-áttir
eru algengastar og þá gjarnan með úrkomu.
N- og NNA-áttir eru líka tíðar og þeim fylgir
þurrt veður og sól3. Á kortinu á næstu síðu má
sjá vindrós fyrir þær stundir þegar mest þörf
er fyrir skjól. Rauður litur táknar tíðni og stefnu
vinds á hlýjum og þurrum eftirmiðdögum en þá
gerir skjól af mannvirkjum góða daga frábæra
til útiveru. Blár litur táknar hvassviðrisdaga, þ.e.
vindur er yfir 10 m/s að degi til. Þá er líka gott að
njóta skjóls utandyra. Gögnin eru frá veðurstöð á
Keflavíkurflugvelli.
3

Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja. 2017.
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Vindrósin sýnir helstu vindáttir þegar mest þörf er fyrir skjól. Annarsvegar vindáttir á hlýjum og þurrum eftirmiðdögum með rauðu og svo hvassviðrisdaga (yfir 10 m/s) með bláu.
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Þjóðvegur 1
Helstu vegi r

Helstu skemmtiferðaskipa/
ferju hafni r
Hafnir í grunnnet i
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3 Innviðir og
tengingar

Innviðir og tengingar á Íslandi mótast að einhverju leyti af því
að vera strjálbýl eyja. Helstu innviðir eru:

Atvinnulífið þarf góðar og skilvirkar tengingar
við auðlindir og umheiminn. Mannauður,
aðföng og orka verða að vörum og þjónustu
sem afhenda þarf til kaupenda.
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•

Vegasamgöngur; mikilvægar samgönguæðar milli svæða
innanlands þar sem flestir ferðast með bíl milli staða.
Vöruflutningar innanlands eru að mestu á vegum en
engar lestarsamgöngur eru á landinu.

•

Vistvænir ferðamátar; eru sífellt að fá meira vægi bæði
sem almenningasamgöngur, hjól, ganga eða örflæði.

•

Flugsamgöngur; nokkrir flugvellir eru á landinu, en
Keflavíkurflugvöllur er þeirra langstærstur.

•

Hafnir og siglingar; eru mikilvægar fyrir fiskveiðiþjóð eins
og Íslendinga.

•

Flutningskerfi orku; raf- og varmaorka er flutt um landið.

•

Fjarskipti; mjög góðar fjarskiptatengingar eru á landinu
öllu.

3.1 Vegasamgöngur
Mikil bílaeign og margir bílaleigubílar
Vegasamgöngur eru aðal samgöngumáti
Íslendinga. Bílaeign er mikil og fer sífellt vaxandi,
en 309 þúsund skráðir bílar voru á landinu
árið 2018, þar af 230 þúsund á heimilum
eða 659 heimilisbílar á þúsund einstaklinga.
Meirihluti bílaflotans er í einkaeigu en hlutfall
bílaleigubíla hefur hækkað mikið á síðustu árum
með fjölgun ferðamanna1. Akstur í einkabíl er
jafnframt algengasti faramátinn en hlutdeild bíla
í samgöngum eru 75% að meðaltali samkvæmt
nýjustu mælingum2. Vöruflutningar innanlands
eru einnig að mestu á vegum en engar
lestarsamgöngur eru á Íslandi.

Reykjanesbraut
Reykjanesbraut er einn fjölfarnasti vegarkafli
landsins utan þéttbýlis með ríflega átján
þúsund bíla að meðaltali á sólarhring (ÁDU)3.
Um Reykjanesbraut fara nærri allir ferðamenn
sem koma til landsins, auk starfsfólks á
flugstöðvarsvæðinu og Suðurnes eru sá landshluti
sem er með minnstu árstíðarsveifluna hvað varðar
fjölda ferðamanna fyrir utan höfuðborgarsvæðið4.

1
2
3
4

Hagstofna Íslands (2019). Fjöldi ökutækja og eldsneytisnotkun 1995-2018
SSH. Ferðavenjukannanir.
Vegagerðin. 2018. Umferð ÁDU.
Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Hringvegurinn um landið
Hringvegurinn (Þjóðvegur 1) liggur hringinn í
kringum Ísland og tengir saman flest byggileg
héruð á landinu fyrir utan Suðurnes, Snæfellsnes,
Vestfirði og strandlínu Norðausturlands. Vegurinn
er samtals 1.321 km á lengd, með bundnu slitlagi
og að mestu tvíbreiður. Umferð um veginn er
langmest í nágrenni höfuðborgarinnar og stærri
bæja eins og Akureyrar og Selfoss en fjarri þéttbýli
er að finna kafla þar sem umferð er mjög lítil eða
undir 100 ökutækjum á dag.
Lengi hefur það verið vinsælt hjá íslenskum
ferðamönnum að fara hringinn enda er stór hluti
landsins innan seilingar frá honum. Í seinni tíð
hefur leiðin öðlast meiri vinsældir meðal erlendra
ferðamanna sem leigja sér bíl, taka með eigin bíl
eða hjóla þessa leið.

Suðurstrandarvegur
Suðurstrandarvegur liggur frá Grindavík austur í
Ölfus þar sem hann tengist þjóðvegi 1 og vaxandi
flutningahöfn í Þorlákshöfn. Suðurstrandarvegur
var nýlega hækkaður um flokk hjá Vegagerðinni og
er nú mokaður fimm sinnum í viku á veturna þegar
þess er þörf. Í Áfangastaðaáætlun Reykjaness er
bent á að með aukinni þjónustu við veginn sé hægt
er að auka vöruframboð á svæðinu5.

5

Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Akstursfjarlægðir frá Keflavíkurflugvelli að næstu þéttbýlisstöðum.
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Orkuskipti í vegasamgöngum
Kolefnisfótspor Íslendinga, að frátaldri losun
úr jarðvegi, skapast að miklu leyti af notkun
jarðefnaeldsneytis í samgöngum. Ísland er afar
heppilegur staður fyrir rafvæddar samgöngur.
Raforka á Íslandi er nánast kolefnislaus,
vegalengdir eru tiltölulega stuttar og loftslag er
heppilegt fyrir langtímaendingu rafhlaða. Árið
2018 voru rúmlega 2.000 rafbílar á landinu.
Mikil uppbygging hefur verið á hleðslustöðvum
fyrir rafbíla á síðustu árum, mest hjá Orku
náttúrunnar6.

Bílastæði við flugstöðina
Flugfarþegar geta leigt langtíma- og
skammtímabílastæði við flugvöllinn og
hefur verðið á þeim nýlega verið hækkað.
Skammtímastæðin eru til að skutla eða sækja á
flugvöllinn, þar eru fyrstu 15 mínúturnar fríar en
eftir það kostar hver klukkutími 500-750 kr. Fyrir
langtímastæði er greitt 1.750 kr. á dag fyrstu 7
dagana en eftir það lækkar gjaldið lítillega. Hægt
er að fá lægra verð ef pantað er fyrirfram á netinu.
Langtímastæði Isavia voru 2.600 talsins árið
2019 og hafði þá fjölgað um 200 frá árinu áður.
Stæðin eru á hefðbundnum degi með um 50-60%
bókunarhlutfall en hafa orðið öll uppbókuð á
háannatímum, s.s. um páska á síðustu árum7.

6

Orkusetrið fyrir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 2018. Orkuskipti í
vegasamgöngum.
7 Fréttastofa RÚV (2019). Bílastæði við flugstöðina óðum að fyllast

Aðgengi að bílastæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
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Starfsmannastæði sem leigð eru til starfsmanna á
2000 kr. á mánuði eru staðsett norðanmegin við
flugstöðina í 5 mínútna göngufjarlægð8.
Áætlanir Isavia gera ráð fyrir fjölgun bílastæða,
um 1600 stæði frá því sem nú er, norðan og
norðaustan flugstöðvarbyggingar fyrir flugfarþega
og starfsmenn. Þá eru alls 5000 almenn bílastæði
við flugstöðina9.

Bílastæðaþjónustur og bílaleigur
Auk bílastæða Isavia hafa á síðustu árum bæst
við sífellt fleiri bílastæðaþjónustur við Flugvöllinn.
Þá er tekið við bílnum við flugstöðina og hann
svo fluttur á bílastæði annarstaðar í umsjá
fyrirtækisins, sem skilar honum svo aftur við
heimkomu. Verðið er ólíkt eftir fyrirtækjum og
hversu mikla þjónustu þau veita fyrir utan geymslu
á bílnum, s.s. olíuskipti, þrif og bón.
Á flugvellinum eru einnig staðsettar fjórar
bílaleigur með þjónustuborð í komusal og sérstakt
bílastæði austan við flugstöðina

8
9

Isavia. Starfsmannastæði.
Isavia (2019). Stækkun Keflavíkurflugvallar.
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3.2 Vistvænir ferðamátar
Erfiðar almenningsamgöngur á
landsbyggðinni
Almenningssamgöngur eru ekki algengur
ferðamáti á Íslandi eins og staðan hafur verið
síðustu áratugi. Þær eru mest notaðar á
höfuðborgarsvæðinu, um 5% ferða og hefur
farið lítillega hækkandi síðustu ár. Hlutfallið
er mun lægra á Suðurnesjum, eða 1%.
Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu
samanstanda af gulum strætisvögnum sem Strætó
bs rekur og ganga yfirleitt á korters til klukkutíma
fresti eftir stað og tíma. Almenningssamgöngur
utan höfuðborgarsvæðisins eru á höndum
landshlutasamtaka á hverju svæði en meirihluti
þeirra hefur þjónustusamning við Strætó bs líkt
og á Suðurnesjum. Rekstrarerfiðleikar hafa háð
málaflokknum á landsbyggðinni, sérstaklega í
minni byggðalögum en tíðni þjónustunnar veltur
á því fjármagni sem landshlutasamtökin veita til
þjónustunnar1.

Strætó til og frá Keflavíkurflugvelli
Áætlunarferðir Strætó á milli Keflavíkurflugvallar,
Reykjanesbæjar og Reykjavíkur eru um leið 55.
Hún gengur frá hálf sjö til miðnættis virka daga
en byrjar að ganga um hálftíma síðar um helgar.
Ferðir eru á klukkutíma fresti síðdegis á virkum
dögum, en 1-2 tíma fresti á öðrum tímum. Ferðin
kostar 1.760 kr og tekur um 1 klst og 25 mínútur
frá Keflavíkurflugvelli til BSÍ í Reykjavík. Þetta er
1
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ein af vinsælustu almenningssamgönguleiðum á
Íslandi utan höfuðborgarsvæðisins, með tæplega
100 þúsund farþega árlega og flesta farþega á
haustin (sept.-nóv.). Kannanir benda til þess að
stór hluti notenda séu ferðamenn, þó að það hafi
ekki verið rannsakað sérstaklega. Slæmt aðgengi
og lítill sýnileiki biðstöðvar leiðar 55 við flugstöðina
hefur lengi verið gagnrýnt. Erfitt er að átta sig á
gönguleiðinni frá flugstöðinni, sem getur verið
ruglandi fyrir þá sem ekki þekkja til og engar
merkingar vísa á biðstöðina2.

Aðrar almenningssamgöngur á
Suðurnesjum
Innan Reykjanesbæjar er rekinn innanbæjarstrætó
þar sem nýtt leiðarkerfi var tekið í notkun í janúar
2020. Þar ganga tvær leiðir, leið R1 og R3 og tengja
bæjarfélögin saman. Hvorug leiðin gengur að
flugstöðinni en báðar tengjast við leið 55 í gegnum
skiptistöðvar. Vagnarnir ganga á hálftíma fresti
yfir daginn frá 7.30 - 18.30 og svo á klukkutíma
fresti til 21.30 og sjaldnar um helgar. Strætó rekur
einnig tengileiðir við Garð og Sandgerði (Leið 89),
Grindavík (leið 88) og Voga (leið 87) sem tengjast
bæði flugstöðinni og höfuðborgarsvæðinu í
gegnum leið númer 55. Leiðirnar ganga almennt á
1-3 tíma fresti á virkum dögum en á 2-6 tíma fresti
um helgar (enginn akstur á Voga).

2

Efla (2019). ALMENNINGSSAMGÖNGUR Á LANDSVÍSU.
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Flugrútur fyrir ferðamenn
Gefið er rými fyrir tvö rútufyrirtæki við flugstöðina
hverju sinni og undanfarin ár hafa rútufyrirtækin
Flybus (Reykjavík Excursions) og Airport Direct
boðið upp á flugrútuferðir milli flugstöðvarinnar og
Reykjavíkur3. Rútuferðirnar eru yfirleitt á hálftíma
eða klukkutíma fresti og eru tengdar við komur og
brottfarir á flugvellinum. Ferðin kostar 3.499 með
Flybus og 3.290 með Airport Direct og tekur ferðin
45 mínútur. Einnig bjóða fyrirtækin upp á akstur
heim að stærstu hótelunum í Reykjavík gegn
aukagjaldi. Erlendir ferðamenn nýta sér flugrútuna
meira en Íslendingar sem fara frekar á eigin bíl og
geyma hann við flugstöðina.

Strætó við flugstöð
Eins og áður sagði er aðgengi að biðstöð Strætó
ekki gott frá flugstöðinni. Biðstöðin er ekki mjög
sýnileg og heldur óaðgengileg, sérstaklega fyrir
farþega sem eru að koma til landsins Flugrúturnar
fá hinsvegar góð stæði fyrir utan flugstöðina og
eru vel sýnilegar. Rútufyrirtækin eru einnig vel
sýnileg inni í flugstöðinni, en þau borga hátt gjald
fyrir þessi pláss í gegnum útboð.

3

Isavia. Bílastæði og samgöngur.

Aðgengi að almenningssamgöngum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
34

Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar

Virkir ferðamátar

Þjóðleiðir í óbyggðum

Framþróun til næstu ára

Sífellt er lögð meiri áhersla á virka ferðamáta
eins og hjólreiðar og göngu til að komast á milli
staða á heilsusamlegan og umhverfisvænan
hátt. Á síðustu árum hafa innviðir fyrir hjólreiðar
verið að batna með lagningu hjólastíga víða
á höfuðborgarsvæðinu en minna hefur verið
um slíkt á Suðurnesjum. Vinsældir rafskúta
hafa aukist mikið nýlega, bæði í einkaeigu en
einnig eru leigur starfræktar á þéttbýlli svæðum
höfuðborgarsvæðisins. Hlutdeild virkra ferðamáta
virðist vera frekar lítil á Suðurnesjum. Árið 2019
var hlutdeild hjólreiða 5% og gangandi 14% á
höfuðborgarsvæðinu en á Suðurnesjum voru 2%
ferða farnar á hjóli og 11% gangandi árið 20194.
Ólíklegt verður að teljast að margir fari með slíkum
hætti á flugvöllinn eins og staðan er er í dag, enda
fjarlægðir töluverðar Göngu- og hjólastígur var
lagður að flugstöð nýverið og komið fyrir góðri
aðstöðu fyrir riðhjólageymslu- og viðgerðir.

Náttúran á Suðurnesjum er víðast hvar mjög
aðgengileg og hentar vel til hvers konar útivistar.
Margar gönguleiðir liggja um svæðið og hafa þær
helstu verið stikaðar og kortlagðar, í heildina um
230 km. Aðgengi á óbyggðum svæðum er einkum
um gamlar þjóðleiðir, s.s. Skipastíg og Prestastíg.
Reykjavegur liggur frá Reykjanestá að Nesjavöllum,
alls um 125 km leið5. Þjóðleiðirnar eru oft á tíðum
markaðar fallega hlöðnum vörðum þar sem vel má
sjá götuna markaða í bergið eftir hófför og fótspor
fyrri alda6. Þessar gönguleiðir eru með náttúrulegu
yfirborði og krefjast í mörgum tilfellum góðs
fótabúnaðar.

Aðgerðaáætlun Íslands í loftslagsmálum frá
2020 hefur gefið vistvænum samgöngumátum
aukið vægi. Þar er áhersla á uppbyggingu innviða
fyrir virka ferðamáta, skattaafslættir veittir við
kaup á reið- og hlaupahjólum og áhersla á að
efla almenningssamgöngur með ýmsum hætti7.
Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa
þegar hafið sameiginlega vinnu við að stórbæta
almenningssamgöngur með tilkomu Borgarlínu
sem er hraðvagnakerfi á sérakreinum (Bus Rapid
Transit, BRT).

4

SSH. Ferðavenjukannanir.

Á Suðurnesjum er árlega haldin hin vinsæla
fjallahjólakeppni Bláalónsþraut, sem er 60 km frá
Hafnarfirði um Krýsuvík að Bláa lóninu.

5
6

Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.
Drög að Áfangastaðaáætlun Reykjaness, 2018.
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Þá hafa verið uppi hugmyndir um fluglest frá
Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur en óvíst hvort,
hvenær eða hvernig þær munu þróast8.

7
8

Stjórnarráð Íslands (2020). Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum.
Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.

3.3 Flugsamgöngur
Flugsamgöngur eru gríðarlega mikilvægar fyrir
eyland eins og Ísland og langalgengasta leið
íbúa til að ferðast til annarra landa. Einnig eru
flugsamgöngur mikilvægt aðgengismál innanlands,
ekki síst vegna vegalengda og ófærðar að
vetrarlagi.

Keflavíkurflugvöllur
Keflavíkurflugvöllur er helsti alþjóðaflugvöllur
landsins og hefur hann verið í miklum vexti á
undanförnum árum. Á vellinum eru tvær brautir
í notkun. Báðar eru þær ríflega 3.000 metrar
að lengd og uppfylla öll alþjóðleg viðmið1.
Athafnasvæði flugvallarins er um 260 ha að stærð
og árið 2016 var heildarbyggingarmagn á svæðinu
um 164.500 m2, s.s. flugstöðvarbyggingar,
flugskýli, flughlöð, eldsneytisgeymslur, skrifstofur
og hótel2.

Fjöldi farþega um Keflavíkurflugvöll
Keflavíkurflugvöllur er langstærsti flugvöllur
landsins með 99,4% hlutdeild í millilandaflugi árið
2019. Fjöldi farþega sem fer um Keflavíkurflugvöll
óx hratt frá árinu 2010 til 2018 þegar hann náði
hátt í 10 milljónir. Farþegum fækkaði þó nokkuð
árið 2019 niður í rúmar 7 milljónir farþega, þar
af voru rúmlega 2 milljónir skiptifarþegar3. Gera
má ráð fyrir að fjöldinn fari töluvert niður fyrir
þá tölu fyrir árið 2020 vegna áhrifa COVID-19
heimsfaraldursins og ekki er auðvelt að spá fyrir
um framhaldið að svo stöddu.
1
2
3

Afmörkun uppbyggingarsvæðis til ársins 2025.
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Bakgrunnur farþega um
Keflavíkurflugvöll
Flestir ferðamenn til landsins koma frá NorðurAmeríku (31%), næstflestir koma frá Mið- og
Suður-Evrópu (23%), svo frá Bretlandseyjum (16%).
Um 8% koma frá hverju af eftirfarandi svæðum:
Norðurlöndum, Austur-Evrópu og Asíu. Langflestir
ferðamenn eru á aldrinum 25-34 ára (34,5%) og
hafa tekjur yfir meðallagi (54.2%)4.

Vöruflutningar um Keflavíkurflugvöll

Stækkun Keflavíkurflugvallar

Keflavíkurflugvöllur sem rafhleðslustöð

Isavia hefur unnið að stækkun Keflavíkurflugvallar
á síðustu árum í takt við fjölgun farþega til
þess að tryggja megi hámarksafköst núverandi
flugbrautakerfis. Framkvæmdirnar taka mið af
spám um fjölda farþega, sem gert er ráð fyrir að
muni aftur taka að fjölga á næstu árum og felast
m.a. í stækkun flugstöðvarbygginga, uppbyggingu
bílastæðahúsa og breytingum á flugbrautakerfi og
aksturskerfi flugvéla.

Kadeco sér tækifæri í að horfa til þess að
Keflavíkurflugvöllur gæti á næstu áratugum orðið
mikilvæg rafhleðslustöð fyrir fyrstu rafknúnar
flugvélar á leið yfir Atlantshafið. Flugvöllurinn
sinnti sambærilegu hlutverki á árunum eftir
stríð, þ.e. sem áfyllingarstöð fyrir eldsneyti þegar
flugvélar höfðu ekki flugþol yfir allt Atlantshafið.
Enn í dag nýta skammdrægari vélar völlinn með
þessum hætti. Auk staðsetningarinnar í miðju
Atlantshafi, hefur Keflavíkurflugvöllur þann kost
að hægt er að bjóða upp á endurnýjanlega orku
þannig að flugið verður eins umhverfisvænt og það
getur orðið6.

Keflavíkurflugvöllur er jafnframt langstærstur
þegar kemur að vöru- og póstflutningum
milli landa og er lítið sem ekkert flutt utan
landssteinanna frá öðrum flugvöllum. Um
Keflavíkurflugvöll fóru tæplega 55.000 tonn
af vörum og pósti árið 2019, sem var örlítill
samdráttur frá árinu 2018 en þá höfðu flutningar
farið stigvaxandi frá árinu 20105. Þó svo mikill
samdráttur hafi átt sér stað vegna Covid 19
faraldursins þá hafa vöruflutningar staðið mun
betur að því að halda velli. Hafa fraktvélar og
farþegavélar verið notaðar í að flytja vörur á
meðan veiran hefur hindrað farþegaflug.
4
5

6

https://www.visir.is/g/20201981644d

Ferðamálastofa. Mælaborð ferðþjónustunnar.
Isavia (2019). Flugtölur.
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Innanlandsflug á Íslandi
Innanlandsflug á Íslandi þjónar fyrst of
fremst tengingu þéttbýlisstaða úti á landi
við höfuðborgarsvæðið. Fargjöld notenda
standa aðeins undir um þriðjungi kostaðar við
innanlandsflugvellina sem eru að 2/3 hluta reknir
á kostnað ríkissjóðs. Áætlunarflug er rekið til
Ísafjarðar, Akureyrar, Húsavíkur, Egilsstaða og
Vestmannaeyja á markaðslegum forsendum en
aðrar áætlunarferðir eru styrktar af ríkinu. Verð á
innanlandsflugi er oft óstöðugt og tiltölulega hátt
og fjöldi erlendra farþega í innanlandsflugi hefur
ekki aukist í takt við fjölgun erlendra ferðamanna
á síðustu árum1. Nýverið kynnti samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra verkefnið Loftbrú sem
gefur íbúum á landsbyggðinni kost á lægri
flugfargjöldum til borgarinnar. Verkefnið er hluti af
stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar um að efla inn
anlandsflug og byggja upp almenningssamgöngur
um land allt.

Reykjavíkurflugvöllur
Reykjavíkurflugvöllur er staðsettur í Vatnsmýri
við miðborg Reykjavíkur og er helsti
innanlandsflugvöllur landsins með yfir 300
þúsund farþega á árinu 2019 og varaflugvöllur
Keflavíkurflugvallar. Auk þess er flogið til fimm
áfangastaða á Grænlandi frá vellinum og fóru 26
þúsund millilandafarþegar um völlinn árið 2019. Á
vellinum eru tvær flugbrautir2.

1
2

Efla (2019). ALMENNINGSSAMGÖNGUR Á LANDSVÍSU.
Isavia (2019). Flugtölur.

Akureyrarflugvöllur og
Egilsstaðaflugvöllur
Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur
eru einnig varaflugvellir Keflavíkurflugvallar.
Þaðan er fyrst og fremst flogið innanlands. Árið
2019 voru innanlandsfarþegar tæplega 170
þúsund á Akureyri og rúmlega 80 þúsund á
Egilsstöðum og hafði þá fækkað um tæplega 12%
á Akureyri og 10% á Egilsstöðum frá árinu áður.
Millilandafarþegar sem fóru um Akureyrarflugvöll
voru 16.000 og um Egilsstaðaflugvöll um 2.300 árið
20193.

Óvissa um framtíð Reykjavíkurflugvallar
Miklar deilur hafa verið um staðsetningu
Reykjavíkurflugvallar síðustu áratugina.
Flugvöllurinn er í Vatnsmýri, í miðri borginni,
á verðmætu landi sem er talið mikilvægt fyrir
uppbyggingu og þéttingu byggðar. Sjónarmið
þeirra sem vilja sjá uppbyggingu í Vatnsmýrinni
vegast á við sjónarmið þeirra sem að telja
mikilvægara að íbúar landsbyggðarinnar eigi
greiðan aðgang að Landspítalanum og þjónustu
höfuðborgarinnar með flugi.
Skoðaðir hafa verið möguleikar á að byggja
nýjan flugvöll í Hvassahrauni í í um 25 mínútna
akstursfjarlægð frá Keflavíkurflugvelli en ekkert
hefur verið ákveðið í þeim efnum. Greiningar
gefa til kynna að flutningur innanlandsflugs
til Keflavíkur myndi hækka hlutfall erlendra
farþega en draga úr fjölda innlendra farþega
sem nýta innanlandsflug. Ekki hefur verið
3

Isavia (2019). Flugtölur.

skoðað ítarlega að færa miðstöð innanlandsflugs
til Keflavíkurflugvallar4. Líklegt er að opnun
miðstöðvar innanlandsflugs á Keflavíkurflugvelli
myndi hafa góð áhrif á Suðurnes og skapa tækifæri
til frekari sóknar.
4
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3.4 Hafnir og siglingar
Siglingar við Ísland
Íslendingar eru mikil siglingaþjóð eins og margar
eyþjóðir og hefur sjávarútvegur verið helsti
atvinnuvegur þjóðarinnar síðan í byrjun 20. aldar,
þegar landbúnaður vék að hluta fyrir sjósókn.
Innfluttar vörur og innlendar afurðir til útflutnings
fara að mestu með sjófrakt. Ferjan Norræna fer
frá Seyðisfjarðarhöfn til Færeyja og Danmerkur og
reglulegar ferjusiglingar eru til eyja við strendur
Íslands.

Hafnir á Íslandi
Alls eru 70 hafnir á Íslandi í Hafnasambandi
Íslands. Flestar eru þær aðallega fiskihafnir.
Meginhöfn fyrir almennan vöruflutning er
Sundahöfn en áætlunarsiglingar með frakt eru til
og frá tíu höfnum á landinu; Straumsvíkurhöfn,
Grundartangahöfn, Reyðarfjarðarhöfn og
Reykhólahöfn þjóna sérstaklega stóriðju1.

Hafnir á Reykjanesi
Hafnir á Reykjanesi eru reknar af sveitarfélögunum
og þjóna fyrst og fremst fiskiskipum og ýmiss
konar flutningum. Helstu hafnirnar eru í Helguvík,
Keflavík, Njarðvík, Grindavík og Sandgerði. Stærsta
hafnarsvæðið er við Helguvíkurhöfn, sem var
skipulögð fyrir flutninga fyrir stóriðju en framtíð
stóriðju á svæðinu er óljós2.

1
2

Samtök iðnaðarins. Hafnir.
KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Ferðaþjónusta í sókn
Keflavíkurhöfn býður upp á þjónustu við
skemmtiferðaskip og gert er ráð fyrir að
höfnin einbeiti sér að skipum tengdum
ferðaþjónustu til lengri tíma3. Auk þess hafa
ferðaþjónustuaðilar sýnt áhuga á að nýta hafnir
í Grindavík og/eða Helguvík sem skiptisvæði
fyrir skemmtiferðaskip vegna nálægðarinnar við
flugvöllinn. Hvalaskoðunarfyrirtæki gera út frá
smábátahöfninni í Grófinni í Reykjanesbæ og frá
Vogum á Vatnsleysuströnd4.

Umsvifamiklar fiskihafnir
Helstu fiskihafnir á svæðinu eru Grindavíkurhöfn,
ein umsvifamesta fiskihöfn landsins5, og
Sandgerðishöfn, þar sem góð aðstaða er fyrir
fiskiskip og stutt á fengsæl mið6. Hafnirnar í
Reykjanesbæ hafa einnig löngum tengst sjósókn
en þar hefur fiskiskipum farið fækkandi síðustu
áratugi enda fiskveiðikvóti verið seldur burt af
svæðinu. Gert er ráð fyrir að Njarðvíkurhöfn
muni í framtíðinni taka við sem aðal fiskihöfn
Reykjanesbæjar en Keflavíkurhöfn halda sig við
skip tengd ferðaþjónustu7.

Mörg tækifæri í Helguvíkurhöfn
Í dag er Helguvíkurhöfn fyrst og fremst
fraktskipahöfn í tengslum við starfsemi á
iðnaðarsvæðinu í Helguvík en þjónar einnig sem
löndunarhöfn fyrir uppsjávarskip. Fraktskipum
3
4
5
6
7

Reykjaneshöfn (2018). Framtíðarsýn komandi 10 ára.
Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
Grindavíkurbær (2019). Grindavíkurhöfn stærsta löndunarhöfn þorsks.
Sangerðisbær. Saga sandgerðishafnar.
Reykjaneshöfn (2018). Framtíðarsýn komandi 10 ára.
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hefur fjölgað mikið í Helguvíkurhöfn á síðustu
árum samfara uppgangi flugvallarins og gert er ráð
fyrir áframhaldandi stækkun þess geira í náinni
framtíð. Þar er mikið rými til stækkunnar og aðeins
4 kílómetrar frá höfninni til Keflavíkurflugvallar
sem skapar mörg tækifæri í flutningum. Jafnframt
eru mörg tækifæri í rekstri og uppbyggingu
iðnaðarsvæðisins í Helguvík með samspili
stórskipahafnar og alþjóðaflugvallar að leiðarljósi.
Í höfninni er núna 150 metra langur viðlegukantur
auk 100 metra olíubryggju. Gert er ráð fyrir
stækkun viðlegukanta upp í 670 metra og allt að
40.000 m2 gámasvæði. Höfnin er innflutningshöfn
flugvélaeldsneytis fyrir Keflavíkurflugvöll og aðra
flugvelli landsins8.

8

Reykjaneshöfn (2018). Framtíðarsýn komandi 10 ára.
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Flutningshafnir
Fiskihafnir
Ferðaþjónustuhafnir
Smábátahafnir

Helstu hafnir af mismunandi tegundum í nágrenni þróunarsvæðisins.
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3.5 Flutningskerfi orku og
orkuöryggi
Meginflutningskerfi raforku
Landsnet hf., fyrirtæki í opinberri eigu, hefur
umsjón með meginflutningskerfi raforku
og kerfisstjórnun þess. Landsnet á og rekur
flutningslínur á 66 kV spennu og hærri, ásamt
nokkrum einstökum línum á 33 kV spennu
sem þjóna svæðisbundnum kerfum. Hæsta
rekstrarspenna flutningslína er 220 kV en
nokkrar af þeim eru byggðar fyrir 400 kV spennu
og því hægt að hækka rekstrarspennuna til að
auka flutningsgetu ef þörf krefur. Heildarlengd
flutningslína Landsnets er 3.360 km, þar af eru 261
km í jörðu eða sjó1.

Flutningskerfi raforku á Suðurnesjum
Höfuðborgarsvæðið og Suðurnes eru að mestu
leyti fædd beint frá meginflutningskerfinu.
Frá Hamranesi er tenging út á Suðurnes um
Suðurnesjalínu 1 þar sem jarðhitavirkjanir HS
Orku, Orkuverið Svartsengi og Reykjanesvirkjun,
eru tengdar ásamt dreifikerfi HS Veitna. Auk þess
afhendir Landsnet þar orku til gagnavera Verne
og Advania. Vegna aukinnar raforkunotkunar á
Suðurnesjum, m.a. vegna gagnavera, er 132 kV
flutningskerfið á SV-horninu orðið þungt lestað.
HS Orka stefnir að því að auka afkastagetu
Svartsengis- og Reykjanesvirkjunar til að mæta
aukinni raforkuþörf á svæðinu2.
1
2

Landsnet. Kerfisáætlun Landsnets 220-2029.
Landsnet. Kerfisáætlun Landsnets 220-2029.
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Suðurnesjalína 2
Fyrirhugað er að hefja framkvæmdir við
byggingu Suðurnesjalínu 2, sem er hluti af
meginflutningskerfinu, í lok árs 2020 eða árið 2021.
Í dag sér Suðurnesjalína 1 (132 kV loftlína) um
flutning milli Suðurnesja og höfuðborgarsvæðisins.
Ef Suðurnesjalína 1 fer skyndilega úr rekstri veldur
það nær undantekningarlaust straumleysi á
Suðurnesjum3.

Orkunotkun og öryggi
Með tilkomu Suðurnesjalínu 2 mun orkuöryggi
aukast til muna á Suðurnesjum. Með tilkomu
hennar eykst bæði afhendingaröryggi og afl
sem unnt er að flytja. Til viðbótar er ráðgerð
aukin framleiðsla innan svæðisins, bæði með
stækkun Reykjanesvirkjunar og nýjum virkjunum
á skaganum, þannig að framleiðsla í heild gæti
orðið 605-655 MW. Samkvæmt raforkuspá gæti
hámarksálag á Suðurnesjum verið orðið 160 MW
árið 2050 en þar ofan á bætast stóriðjuáform sem
gætu numið 265 MW4. Nokkur óvissa er um öll
þessi áform.

3
4

VSÓ fyrir Landsnet (2019). Suðurnesjalína 2 - Matsskýrsla.
Landsnet (2016). Suðurnesjalína 2, valkostaskýrsla, samantekt.
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Helstu flutningsleiðir orku á svæðinu (Landsnet) auk væntanlegrar tengingar með Suðurnesjalínu 2.
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Ljósleiðari um sæstrengi
Ísland hefur ljósleiðaratengingar við umheiminn
um þrjá sæstrengi, Farice og Danice sem liggja
til Evrópu og Greenland Connect sem liggur
til Norður-Ameríku með viðkomu í Grænlandi.
Ljósleiðarahringur liggur um flestar byggðir
landsins og ljósvæðing aðgangsnetsins er langt
komin hér á landi.

Ljósleiðaratengingar Íslands við umheiminn. Skjáskot af https://www.submarinecablemap.com/

3.6 Fjarskipti
Fjarskipti og netnotkun á Íslandi
Póst- og fjarskiptastofnun er ætlað að
tryggja hagkvæma, örugga og aðgengilega
fjarskiptaþjónustu fyrir alla landsmenn.
Íslendingar eru mjög framarlega þegar kemur
að net- og farsímanotkun og hefur notkunin
aukist stöðugt á síðustu árum. Árið 2011 voru
farsímaáskriftir orðnar fleiri en íbúar í landinu og
yfir 90% þjóðarinnar farnir að nota tölvu og net
á hverjum degi. Gagnamagn í notkun hefur auk
þess farið stigvaxandi síðustu árin1. Þessi mikla
net- og farsímanotkun er möguleg vegna mikillar
útbreiðslu farsíma- og farnetaþjónustu fyrir GSM,
3G og 4G á landinu2.
1
2

Hagstofa. Fjarskipti.
Póst- og fjarskiptastofnun. Útbreiðslukort og tíðnitöflur
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Yfir 120.000 heimili á Íslandi eru tengd ljósleiðara
alla leið árið 2020 eða sem nemur 82% allra
heimila. Um 66% heimila nýta tenginguna, sem
er hæsta hlutfall í Evrópu. Enn á eftir að tengja
um 20.000 heimili á Íslandi. Sé eingöngu miðað
við áætlanir Gagnaveitu Reykjavíkur, sem er
fjarskiptafélag í eigu Orkuveitu Reykjavíkur, um
uppbyggingu ljósleiðara verða um 90% heimila
tengd árið 2023 en markmið stjórnvalda er að
Ísland verði að fullu ljósleiðaravætt sem fyrst3.

Ljósleiðari á Suðurnesjum
Gagnaveita Reykjavíkur og Míla vinna að því að
tengja allt að 1.800 heimili við 1.000 MB ljósleiðara
árið 2020, til viðbótar við þau sem þegar eru tengd
í Reykjanesbæ4.

3
4

Ljósleiðarinn (2020). Ísland leiðandi í ljósleiðara í Evrópu.
Ljósleiðarinn (2020). Jarðvinna að hefjast í Reykjanesbæ.
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Samanlagt dreifikerfi Símans, Vodafone og Nova fyrir 4G á Íslandi miðað við ákveðnar forsendur.
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4 Samfélag

Í þessum kafla er farið yfir samfélagslegt samhengi
þróunarsvæðisins bæði á Suðurnesjum og í samhengi við
landið allt. Farið er yfir:

Samfélag, þar sem góð sátt ríkir um leikreglur
og fyrirkomulag er líklegt til árangurs. Góð
heilsa og menntun er undirstaðan.
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•

Stjórnsýslu á Íslandi; ríki og sveitarfélög

•

Búsetu; byggðarmynstur á landinu og á nærsvæði
þróunarsvæðisins

•

Íbúa; samantekt á lýðfræði á svæðinu

•

Húsnæðismarkað; verð og eftirspurn

•

Þjónustu; framboð á grunnþjónustu á svæðinu

•

Menntun og rannsóknir; s.s. helstu háskóla og
þekkingarsetur

•

Menningu og afþreyingu; s.s. menningarstarf, mat og
íþróttir

4.1 Stjórnsýsla

Sveitarfélög

Íslenska ríkið
Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn og
þjóðkjörnum forseta til fjögurra ára í senn.
Framkvæmdavaldið liggur hjá ríkisstjórn sem
leidd er af forsætisráðherra. Löggjafarþing
Íslands er kallað Alþingi og þar starfa 63
þjóðkjörnir þingmenn. Ríkisstjórnir Íslands
eru nánast alltaf samsteypustjórnir tveggja
eða fleiri stjórnmálaflokka. Dómsvald er í
höndum dómstóla, þar sem æðsti dómstóll
landsins er Hæstiréttur. Á Íslandi eru tvö jafnsett
stjórnsýslustig; ríkið og sveitarfélög.

Alþjóðasamstarf Íslands
Íslenska ríkið var eitt af stofnríkjum NATO
(North Atlantic Treaty Organisation) en hefur
engan starfandi her. Ísland er aðili að EFTA
(European Free Trade Association), Evrópska
efnahagssvæðinu (European Economic
Area) og Shengen svæðinu en er ekki aðili að
Evrópusambandinu. Ísland er í Norðurskautsráði,
sem er samráðsvettvangur um málefni
norðurslóða og fer með formennsku í ráðinu 20192021 undir yfirskriftinni „Saman til sjálfbærni á
norðurslóðum“1.

1

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
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Sveitarfélög á Íslandi stýra skipulagsmálum og
reka ýmsa þjónustu, t.a.m. leikskóla, grunnskóla,
sorphirðu, almenningssamgöngur, félagslegt
húsnæði og félagsþjónustu. Heildarfjöldi
sveitarfélaga er 72 og útgjöld þeirra eru 13% af
landsframleiðslu, sem gerir þau að lykilaðila í
íslensku efnahagslífi2.
Stærstur hluti tekna sveitarfélaga, um 60%, eru af
útsvari skattgreiðenda, þ.e. hlutdeild í tekjuskatti
sem ríkið innheimtir. Ýmsar þjónustutekjur eru um
19% og fasteignaskattur um 12%.

Sveitarfélög á Suðurnesjum
Flugvallarsvæðið er á mörkum sveitarfélaganna
Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar. Á
Suðurnesjum eru auk þess sveitarfélögin
Grindavíkurbær til suðausturs og Vogar þar fyrir
norðan. Auk þess á Hafnarfjarðarbær land á
Reykjanesi, sem er umlukið Grindavíkurbæ.

2

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
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4.2 Þéttbýliskjarnar
Þungamiðja byggðar á suðvesturhorninu
Byggð á Íslandi raðast meðfram strandlínunni
og nærsvæðum hennar en hálendið er að mestu
talið óbyggilegt. Flestir Íslendingar, eða um 94%,
búa í þéttbýli. Þéttbýlisstaðir eru ýmist hafnarbæir
við ströndina eða þjónustumiðstöðvar tengdar
landbúnaði inni í landi. Höfuðborgarsvæðið er
langstærsta þéttbýli landsins og þar búa um
3/4 landsmanna, eða 225.378 manns 1. janúar
2020. Um ¾ íbúa landsins búa svo á nærsvæði
höfuðborgarsvæðisins á suðvestur horninu á
Hvítá-Hvítá svæðinu svokallaða sem innifelur
Suðurnesin.

Saga byggðar á Suðurnesjum
Byggð á Suðurnesjum hefur einkennst af nálægð
við sjó og fengsæl fiskimið og frá upphafi
hefur byggðin þróast meðfram sjávarsíðunni.
Útvegsbændur stunduðu fjárbúskap í selum yfir
sumartímann og réru til fiskjar frá verstöðvum á
vetrum. Í um þúsund ár einkenndist byggðin því
af seljabúskap og vermennsku og hvergi voru fleiri
verstöðvar við ströndina en á Suðurnesjum. Víða
má sjá slóðir og vörður í hrauninu sem marka
aldagamlar þjóðleiðir milli verstöðvanna. Á 15.
öld fram á þá 19. var mikil verslun við útlendinga
stunduð í nokkrum höfnum á svæðinu.

Þegar bandaríski herinn kom sér fyrir á
Suðurnesjum upp úr 1940 fóru að myndast
þéttbýliskjarnar og atvinnuhættir breyttust þar
sem herinn þurfti á vinnuafli að halda. Það er ein
af ástæðum þess að íbúafjöldi á Suðurnesjum óx
hratt á fáum áratugum1.

1
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KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Keflavík

YtriNjarðvík

Ásbrú

Innri-Njarðvík

Keflavík, Innri- og Ytri-Njarðvík

Ásbrú

Stærsti þéttbýlisstaðurinn á Suðurnesjum
er samfelld byggð Keflavíkur, Njarðvíkur og
Ásbrúar í Reykjanesbæ með 19.311 íbúa 1.
janúar 2020. Keflavík og Njarðvík (Innri og Ytri)
byggðust upphaflega sem tiltölulega hefðbundin
sjávarþorp, sem teygja sig meðfram sjónum en
hafa stækkað og byggst upp lengra inn í landið á
seinni árum. Í gegnum bæina liggur Hafnargata/
Njarðarbraut, sem er aðalgata með verslun og
þjónustu. Hafnargatan er römmuð inn af fremur
fíngerðri byggð Keflavíkurmegin og býður upp á
lifandi götulíf. Gatan, ásamt Vatnsnesinu, þar sem
að hugmyndir eru um uppbyggingu blandaðrar
byggðar, hafa mikla burði til að skapa enn meira
aðlaðandi bæjarumhverfi.

Ásbrú er sá hluti Reykjanesbæjar sem staðsettur
er næst flugvellinum en vegna legu flugbrauta er
hávaðamengun minni þar en í miðbæ Keflavíkur.
Bandaríski herinn byggði upp hverfið fyrir
herstöð á tímabilinu 1952-2006 og var það þá
lokað samfélag innan girðingar. Eftir að herinn
fór árið 2006 var hverfið opnað og sameinað
Reykjanesbæ með nýjum íbúum. Nýlega var gert
rammaskipulag fyrir Ásbrú en Reykjanesbær hefur
ákveðið að Ásbrú verði næsta uppbyggingarhverfi
í sveitarfélaginu og að þar muni næsti nýi skóli
rísa. Gert er ráð fyrir því að á Ásbrú get risið allt að
14.000 íbúa hverfi á næstu 30 árum. Byggt á spám
um íbúaþróun má gera ráð fyrir að íbúum á Ásbrú
fjölgi um allt að 5.000 íbúa til 2030.
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Garður

Sandgerði

Sandgerði

Garður

Í Sandgerði bjuggu 1.852 íbúar 1. janúar árið
2020. Sandgerði er sjávarþorp með veglega
fiskihöfn og ýmsan atvinnurekstur m.a. tengdan
rannsóknum og nýsköpun. Bærinn skartar fallegri
náttúru við Sandgerðistjörn og áhugaverðri byggð
við Krókskotstún og Landakotstún. Byggðin í
Sandgerði er sæmilega þétt og götur rammaðar
inn af húsum og grænum görðum. Nálægt
miðjunni er ráðhúsið með almenningsgarði,
matvöruverslun og óbyggðum svæðum, sem bjóða
upp á þéttingu á besta stað í bænum til að eﬂa
bæjarbraginn.

Í Garði bjuggu 1.701 íbúar 1. janúar árið 2020.
Sérstaða Garðs felst ekki síst í óvenjulegu
byggðarmynstri, nokkurs konar samansafni
af litlum bóndabæjum, sem raðast meðfram
ströndinni. Það ásamt vitunum tveimur gerir
Garð að einstökum stað sem kveikir upp
sköpunargleðina. Þar er líka byggðasafnið,
menningarhús við Útskála og alþjóðlega
listahátíðin Ferskir vindar. Tilkomumikið útsýni í
átt að Snæfellsnesi og Reykjavík og norðurljósasýn
spillir ekki fyrir.
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Grindavíkurbær

Vogar

Í Grindavík bjuggu 3.508 íbúar 1. janúar árið
2020. Grindavíkurbær, sem tilheyrir samnefndu
sveitarfélagi, er eini bærinn á suðurströnd
Suðurnesja. Aðalatvinnugreinin í Grindavík er
sjávarútvegur og þar starfa öflug útgerðar- og
fiskvinnslufyrirtæki.

Vogar á Vatnsleysuströnd er minnist
þéttbýlisstaðurinn á Suðurnesjum með 1.225
íbúa 1. janúar 2020. Vogar eru lítið sjávarþorp
í sveitarfélaginu Vogum í um 10 mínútna
akstursfjarlægð austur af flugvallarsvæðinu. Það
sem einkennir Voga er fyrst og fremst klettótt
ströndin og falleg sjávarsýn.

Garður
Vogar
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Íbúafjöldi þéttbýlisstaða árið 2020 (Hagstofan) og sveitafélagamörk í nágrenni þróunarsvæðisins.
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4.3 Íbúar
Íbúum fjölgar á suðvesturhorninu
Þróun íbúa á Íslandi er afar mismunandi eftir
landshlutum en fólksfjölgun hefur verið í öllum
landshlutum síðastliðin tvö ár. Hlutfallslega
meiri ásókn er í suðvesturhorn landsins en í
aðra landshluta. Á síðustu tveimur árum hefur
fólksfjölgun verið mest þar en að meðaltali nam
vöxturinn 6,3% á Suðurnesjum, 3,9% á Suðurlandi
og 2,6% á höfuðborgarsvæðinu. Þegar horft er
yfir lengra tímabil kemur í ljós að mesta fjölgunin
hefur einnig orðið í fyrrgreindum landshlutum1.
Íslendingar eru önnur yngsta þjóðin á evrópska
efnahagssvæðinu2.

Íbúafjöldi á Suðurnesjum fer vaxandi
Íbúum á Suðurnesjum hefur fjölgað undanfarin ár,
einkum vegna hlutfallslega lágs verðs á húsnæði
og aukinna umsvifa á Keflavíkurflugvelli3. Gert er
ráð fyrir að íbúum á Suðurnesjum fjölgi áfram og
verði 34.835 árið 20304.

1
2
3
4

Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019.
Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
KPMG (2018). Suðurnes 2040.
Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Íbúar af erlendum uppruna á
Suðurnesjum
Erlendum ríkisborgurum á Suðurnesjum
stórfjölgaði á tímabilinu 1998-2019, úr ríflega
300 í rúmlega 4.900. Í lok árs 2019 var rúmlega
fimmti hver íbúi í Reykjanesbæ með erlent
ríkisfang. Í hinum sveitarfélögunum þremur er
hlutfallið 13-16%5. Alls eru íbúar á Suðurnesjum
af 78 þjóðernum en þar af eru Pólverjar
langfjölmennastir, eða 2.484 1. janúar 2017.
Stórir atvinnurekendur á Keflavíkurflugvelli hafa
sagt frá því að sú uppbygging sem framundan
er í starfsemi þeirra muni byggjast að mestu á
innfluttu vinnuafli6.

Menntunarstig fer hækkandi
Íslendingar eru frekar ofarlega hvað varðar
menntunarstig miðað við aðrar þjóðir OECD en
árið 2019 höfðu 42,4% fólks á aldrinum 25-64 ára
útskrifast úr háskóla7. Árið 2007 voru einungis um
12% íbúa Reykjanesbæjar með háskólamenntun
en 10 árum síðar, árið 2017, höfðu 24% svarenda í
markaðskönnun MMR lokið háskólanámi. Þá hefur
hlutfall þeirra sem lokið hafa öðru námi einnig
hækkað8.

5
6
7
8

Byggðastofnun 2015-2019. Sóknaráætlun Suðurnesja.
KPMG (2018). Suðurnes 2040.
Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
Keilir (2018). Menntunarstig í Reykjanesbæ hefur tvöfaldast á tíu árum.
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4.4 Húsnæðismarkaður
Húsnæðisverð
Á höfuðborgarsvæðinu, Suðunesjum og
Suðurlandi, þar sem fólksfjölgun er mest, myndast
helst þrýstingur á íbúðaverð. Frá árinu 2000 hefur
raunverð á Suðurnesjum og á Suðurlandi hækkað
hraðast miðað við aðra landshluta, eða 5,4% á
ársgrundvelli. Skuldsetning er 39% á Suðurnesjum
en talsvert veðrými er engu að síður til staðar
hjá heimilum og virðist vera svigrúm til aukinnar
skuldsetningar1.
1

Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019.

Eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði

Leiguverð íbúðarhúsnæðis

Miðað við íbúðafjölda er hlutfall erlends vinnuafls
langhæst á Suðurnesjum (14%) sem bendir til
þess að eftirspurn eftir húsnæði sem rekja má til
erlends vinnuafls sé hlutfallslega mest á því svæði.
Nú, þegar útlit er fyrir hjöðnun á vinnumarkaði má
ætla að þrýstingur á aukið framboð eigna muni
minnka, sérstaklega á svæðum þar sem hlutfallið
er hæst2.

Meðalleiguverð á þriggja herbergja íbúð er hæst á
höfuðborgarsvæðinu og næsthæst á Suðurnesjum.
Suðurnesin eru með hæsta hlutfall leiguíbúða
af heildarfjölda íbúða eða um 8% og næst á eftir
kemur höfuðborgarsvæðið með um 6%. Það
gæti að hluta til verið vegna þess að fólk sæki í
lægra leiguverð á Suðurnesjum í samanburði við
höfuðborgarsvæðið3.

2

Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019.
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3

Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019.

4.5 Þjónusta

framhalds- og símenntunar heilbrigðisstarfsfólks,
vísinda og nýsköpunar1.

Íslenska heilbrigðiskerfið
Íslenskt heilbrigðiskerfi þykir almennt gott í
alþjóðlegum samanburði. Það hefur á að skipa
vel menntuðu og hæfu starfsfólki á öllum
sviðum heilbrigðisþjónustunnar. Þó er aðgengi
landsmanna að þjónustu misjafnt eftir búsetu og
biðlistar eftir tilteknum aðgerðum eru of langir.
Almennt er álitið að heilbrigðiskerfið á Íslandi
hafi staðið sig vel í að takast á við covid-19
heimsfaraldurinn; bæði almannavarnateymi undir
forystu landlæknis og sóttvarnalæknis í samvinnu
við lögregluna, og heilbrigðisstofnanir. Öflugar
almannavarnir gerðu það að verkum að það
náðist að takmarka útbreiðslu sjúkdómsins, svo
að heilbrigðisstofnanir næðu að anna þeim sem
sýktust. Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri
opnuðu sérstaka covid-19 göngudeild og legudeild.

Landspítali háskólasjúkrahús
Landspítalinn í Reykjavík er aðalsjúkrahús
landsins og háskólasjúkrahús. Vegna fámennis
þjóðarinnar þarf Landspítalinn að gegna víðtækara
hlutverki en sambærilegar stofnanir hjá stærri
þjóðum. Í vissum tilvikum þarf að senda sjúklinga
erlendis í meðferð og þarf Landspítalinn því
að hafa samstarf við háskólasjúkrahús hjá
nágrannaþjóðum. Þetta á einkum við um nýjar,
kostnaðarsamar og fremur sjaldgæfar meðferðir
þar sem þörf er á mjög sérhæfðri þekkingu.
Spítalinn er einnig í samstarfi við háskólasjúkrahús
annars staðar á Norðurlöndunum og víðar á sviði
56

Heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum
Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja nær
yfir sveitarfélögin fimm á Suðurnesjum.
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur miðstöð
í Reykjanesbæ og þar er heilsugæslustöð og
sjúkrahús með vaktþjónustu. Heilsugæslustöð er
í Grindavík og heilsugæslusel í Vogum2. Fulltrúar
Suðurnesja hafa bent á að framlög ríkisins til
svæðisins hafa ekki verið í takt við íbúaþróun
síðustu ára og margir virðast t.a.m. leita á
höfuðborgarsvæðið eftir heilbrigðisþjónustu,
þar sem að um þrjú þúsund íbúar af
Suðurnesjum eru skráðir á heilsugæslustöðvar á
höfuðborgarsvæðinu3.

Leik- og grunnskólar á Suðurnesjum
Skólaskylda er á Íslandi frá 6 ára til 16 ára
aldurs í 1.-10. bekk grunnskóla. Í Reykjanesbæ
eru starfræktir sjö grunnskólar og tveir í
Suðurnesjabæ. Frístundaheimili eða dagvistun
eftir skólatíma er í boði í öllum grunnskólunum.
Dagvistun á Íslandi er almennt rekin af
sveitarfélögum á Íslandi á hagstæðu verði enda
eru flestir foreldrar útivinnandi. Í Reykjanesbæ eru
tíu leikskólar og tveir í Suðurnesjabæ.

1

Stjórnarráð Íslands (2019). Heilbrigðisstefna -Stefna fyrir íslenska
heilbrigðisþjónustu til ársins 2030.
2 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
3 RÚV (2020). Suðurnes fá lægst framlag á hvern íbúa til heilsugæslu.
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Heilsugæslustöðvar
Leikskólar
Grunnskólar
5 mínútna göngufjarlægð
Dagvöruverslanir
Björgunarsveitir
Lögreglustöðvar

Hesta nærþjónusta í samfélögunum í nágrenni flugvallasvæðisins.
57

Löggæsla
Suðurnes eru eitt lögregluumdæmi sem nær
yfir 5 sveitarfélög. Aðal starfstöð lögreglunnar
er í Reykjanesbæ en grenndargæsla er í öllum
öðrum sveitarfélögum. Embættið sér einnig um
landamæragæslu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar4.

Björgunarsveitir
Björgunarsveitir starfa um allt land og byggja á
sjálfboðastarfi. Slysavarnafélagið Landsbjörg eru
landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda.
Starfsemin miðar að því að koma í veg fyrir
slys og bjarga mannslífum og verðmætum og
er ávallt hópur sjálfboðaliða til taks ef á þarf
að halda5. Suðurnesin eru skilgreint sem svæði
2 hjá Landsbjörg. Þar er ein svæðisstjórn sem
stýrir aðgerðum, fimm björgunarsveitir, fimm
slysavarnadeildir, fimm unglingadeildir og tvö
björgunarskip6.

4
5
6

Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
Slysavarnafélagið Landsbjörg. Félagið.
Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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4.6 Menntun og rannsóknir
Háskólar á Íslandi
Námsframboð hefur aukist mikið á Íslandi
á síðustu árum og áratugum. Grunnnám á
háskólastigi er í boði í flestum fögum og í mörgum
þeirra einnig æðri menntagráður en í sumum
fögum þarf að leita út fyrir landsteinana. Á
Íslandi starfa sjö skólar sem bjóða upp á nám á
háskólastigi, fjórir sem reknir eru af ríkinu og þrír
einkareknir háskólar:
•
•
•
•
•
•
•

Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Hólaskóli
Landbúnaðarháskóli Íslands
Háskólinn á Bifröst
Háskólinn í Reykjavík
Listaháskóli Íslands

Háskóli Íslands
Háskóli Íslands er elstur, stofnaður árið
1911 og langstærstur með rúmlega 13.000
nemendur. Hann er einnig með fjölbreyttasta
námsframboðið á fimm fagsviðum með fjölmargar
rannsóknarstofnanir:
•
•
•
•
•

Félagsvísindasvið
Heilbrigðisvísindasvið
Hugvísindasvið
Menntavísindasvið
Verkfræði- og náttúruvísindasvið
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Háskólinn í Reykjavík
Næststærstur er Háskólinn í Reykjavík með um
3.500 nemendur. Háskólinn hefur lagt áherslu á
tengsl við atvinnulífið og aukið námsframboð í
grunn-, meistara- og doktorsnámi á síðustu árum.

Gró (áður Háskóli Sameinuðu þjóðanna)
Auk þessara skóla, býður Háskóli Sameinuðu
þjóðanna upp á fjórar námsleiðir á Íslandi á
sviðum þar sem Ísland stendur framarlega, í
samstarfi við innlendar stofnanir:
•
•
•
•

Jafnréttisskóli
Jarðhitaskóli
Landgræðsluskóli
Sjávarútvegsskóli

Rannsóknir á Íslandi
Eldvirkni á Íslandi vegna flekaskila NorðurAmeríkufleka og Evrasíufleka á landinu og
bergmyndun og jarðhiti sem því fylgir, gerir landið
að áhugaverðum stað fyrir jarðfræðirannsóknir og
rannsóknir á nýtingu jarðhita til orkuframleiðslu.
Einnig hefur verið lögð áhersla á rannsóknir á
lífríki hafsins enda byggir afkoma þjóðarinnar á
að viðhalda aðgangi að ómenguðu og heilbrigðu
sjávarvistkerfi. Íslendingar eru fámenn þjóð,
sem hefur verið nokkuð einangruð í gegnum
tíðina og Íslendingasögurnar gera það mögulegt
að rekja ættir einstaklinga allt til fyrstu
landnámsmannanna. Þetta gerir það að verkum að
það er hentugt að stunda erfðarannsóknir á Íslandi
og hefur fyrirtækið Íslensk erfðagreining náð langt
á því sviði.

Keilir í Reykjanesbæ

Þekkingarsetur Suðurnesja

Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FS)

Keilir er alhliða menntastofnun á Ásbrú, sem var
stofnaður árið 2007 til að bregðast við atvinnuleysi
á svæðinu en einnig til að sinna kjarnastarfi í
uppbyggingu svæðisins eftir brottför varnaliðsins.
Námið í Keili byggir að miklu leyti á nánu samstarfi
við atvinnulíf á Suðurnesjum en það skiptist í
eftirfarandi fjögur svið:

Þekkingarsetur Suðurnesja, sem staðsett er í
Sandgerðisbæ, var stofnað 1. apríl 2012 af öllum
sveitarfélögunum á Suðurnesjum, Rannsóknasetri
Háskóla Íslands á Suðurnesjum, Náttúrustofu
Suðvesturlands og Keili. Þekkingarsetrið hefur
sinnt rannsóknum og þróun, háskólanámi og
samþættingu þekkingarstarfs, auk símenntunar
og samstarfi við aðrar menntastofnanir á
Suðurnesjum. Þekkingarsetrið er einn af
stofnaðilum Reykjanes Geopark og hefur verið
virkur samstarfsaðili í verkefnum sem miða að
því að efla fræðslu náttúru og lífríkis svæðisins til
almennings.

FS í Reykjanesbæ var stofnaður árið 1976.
Markmið skólans er að bjóða upp á fjölbreytt nám
á framhaldsskólastigi og undirbúa nemendur fyrir
frekara nám og/eða atvinnulífið.

•
•
•

•

Háskólabrú, sem undirbýr nemendur fyrir
háskólanám,
Flugakademía, sem býður upp á flugnám og
flugvirkjanám,
Íþróttaakademía, sem veitir ÍAK þjálfaranám,
leiðsögunám í ævintýraferðamennsku og
fótaaðgerðafræði, og
Menntaskólinn, sem býður upp á nám til
stúdentsprófs með áherslu á tölvuleikjagerð.

Fisktækniskóli Suðurnesja
Fisktækniskóli Suðurnesja er starfræktur í
Grindavík en hlutverk hans er m.a. að auka
kennslu í veiðarfæragerð (netagerð) og að bjóða
ungu fólki nám á framhaldsskólastig á sviði veiða,
vinnslu og fiskeldis1.

1
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KPMG (2018). Suðurnes 2040.
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Hestu þekkingastofnanir í nágrenni flugvallarsvæðisins.
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4.7 Menning, íþróttir og
afþreying
Íslendingasögurnar og bókmenntir
Segja má að sagnaarfurinn og íslenskar
bókmenntir séu undirstaða íslenskrar menningar.
Elstu íslensku bókmenntirnar eru skrifaðar í
kringum árið 1100 en eiga rætur í munnlegri
geymd allt frá landnámi í lok níundu aldar.
Bókmenntir höfðu svo djúpstæð áhrif á þjóðina í
gegnum aldirnar að mikill meirihluti þjóðarinnar
var læs þrátt fyrir mikla fátækt. Enn þann dag í
dag eru bókmenntir stór hluti af lífi þjóðarinnar og
mikill fjöldi nýrra bóka gefinn út árlega.

Íslensk kvikmyndagerð
Íslensk kvikmyndagerð hefur einnig farið
vaxandi á síðustu áratugum og hafa sumar
kvikmyndanna náð að vekja athygli erlendis. Einnig
hefur færst í aukana að erlendar kvikmyndir og
tónlistarmyndbönd séu tekin upp hér á landi
og þar eru Suðurnesin engin undantekning.
Kvikmyndirnar eiga margar það sameiginlegt að
nýta hrikalega náttúru jökla, hrauna og svartra
sanda og er ofurhetjuþemað áberandi. Þar má
nefna James Bond, Star Wars, Batman Begins,
Prometheus, Thor: The Dark World, Noah, Captain
America og hluti þáttaraðarinnar vinsælu Game of
Thrones.
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Íslensk tónlist

Menning og afþreying á Suðurnesjum

Geofood á Suðurnesjum

Á síðari árum hefur tónlist skipað æ stærri sess í
menningarlífi þjóðarinnar og þó nokkuð af íslensku
tónlistarfólki gert það gott utan landsteinanna.
Þar má helst nefna Björk, Sigur Rós, Emilíönu
Torrini og Of Monsters and Men en söngkona
og stofnandi hljómsveitarinnar, Nanna Bryndís
Hilmarsdóttir, er uppalin í Garði.

Þar sem að það er stutt frá Suðurnesjum á
höfuðborgarsvæðið, sækja íbúar mikið til
Reykjavíkur í afþreyingu. Á Suðurnesjum eru
starfræktar eftirfarandi menningarstofnanir:

Þó að flestir veitingastaðirnir séu miðsvæðis í
Reykjavík eru mjög góðir veitingastaðir nú á víða
á landinu. Svo er einnig farið á Suðurnesjum,
þar sem veitingastaðir eru farnir að bjóða uppá
sjávarfang af svæðinu í sífellt meiri mæli2. Nokkrir
veitingastaðir á Suðurnesjum hafa tekið þátt í
“Geofood”, alþjóðlegu verkefni á vegum norræna
jarðvanga sem miðar að því að efla framleiðslu
matvæla í héraði og ýta undir frekar nýtingu
hráefna af svæðinu og auka virði vörunnar.
Stefnt er að því að þróa það frekar í samstarfi við
framleiðsluaðila og veitingastaði á svæðinu.

Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves, sem haldin
hefur verið árlega í Reykjavík í byrjun nóvember
síðan 1999, á stóran þátt í að vekja athygli á
íslenskri tónlist og dregur að mikið af erlendu
tónlistaráhugafólki. Glæsilegasta tónlistarhús
landsins er Harpa við Reykjavíkurhöfn þar sem
Sinfóníuhljómsveit Íslands er til húsa en auk þess
hafa verið haldnir stórir tónleikar í Laugardalshöll
og í Kórnum í Kópavogi, þar sem frægir erlendir
tónlistarmenn á borð við Ed Sheeran, Justin
Timberlake og Arcade Fire, hafa komið fram.

•
•
•
•

•
•
•

Duushús Reykjanesbæ, sem hýsir Listasafn
og Byggðasafn Reykjanesbæjar.
Rokksafn Íslands í Hljómahöll Reykjanesbæ.
Víkingaheimar (Viking World) í Reykjanesbæ
Þekkingarsetur Suðurnesja Sandgerði,
sem hýsir þrjár mismunandi náttúru- og
sögusýningar.
Byggðasafn Garðskaga.
Í Garði er árlega haldin alþjóðlega listahátíðin
Ferskir vindar yfir háveturinn.
Kvikan, menningarhús Grindavíkinga.

Íslensk matarmenning
Íslensk matarhefð einkenndist lengi vel af einfaldri
matreiðslu á fiski og lambakjöti sem var oft saltað,
reykt, eða sýrt til að auka geymsluþol og allar
hlutar skepnunnar nýttir. Þetta skýrist kannski
fyrst og fremst af almennri fátækt og skorti á korni,
grænmeti og kryddi. Framboð á grænmeti sem
ræktað er í gróðurhúsum þar sem nóg er af orku
og vatni á landinu hefur aukist og innflutningur
á mat aukist til muna. Á síðustu áratugum
hefur metnaður í matargerð Íslandinga aukist
með fjölbreyttari máltíðum úr hágæðahráefni.
Veitingastaðasenan hefur jafnframt styrkst mikið
með fleiri ferðamönnum og flóran veitingastaða á
landinu komin í heimsklassa.

Íþróttastarfsemi á Íslandi
Þáttaka í hefðbundnu íþróttastarfi er mjög
mikil á Íslandi, t.d. voru um 46% þjóðarinnar
félagar í a.m.k. einu íþróttafélagi innan ÍSÍ árið
2009. Sérstaklega er mikið um að börn og
ungmenni stundi íþróttir, árið 2011 stunduðu
um 52% barna, 15 ára og yngri, íþróttir innan
íþróttahreyfingarinnar. Íslenskir íþróttamenn hafa
náð ágætis árangri í íþróttum á erlendri grundu
á síðustu árum þrátt fyrir fámennið á Íslandi. Þar
má t.a.m. nefnda handboltalandslið karla, kvennaog karlalandslið í knattspyrnu, lið í hópfimleikum
og knapa á íslenskum hestum3. Ástæða fyrir
góðum árangri í knattspyrnu á síðustu árum hefur
verið rakin til öflugra íþróttafélaga og góðrar
æfingaaðstöðu í yfirbyggðum knatthúsum, sem
hafa risið víða um landið.
2
3
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Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson,
Drífa Pálín Geirs (2014). Íþróttir á Íslandi - Umfang og hagræn áhrif. 2015.

Íþróttastarfsemi á Suðurnesjum

Golfvellir á Suðurnesjum

Sundstaðir á Suðurnesjum

Íþróttafélög eru rekin í öllum bæjarfélögum á
Suðurnesjum og bjóða upp á fjölbreytt íþróttastarf
en mikil áhersla er á knattspyrnu og körfubolta:

Á Suðurnesjum má finna fjóra góða golfvelli.
Milt veðurfarið gerir það að verkum að þeir eru
opnaðir snemma á vorin og hægt að spila lengur
á haustin en víða annars staðar á landinu. Allir
vellirnir eru 18 holu vellir nema Kálfatjörn sem er
með 9 holur.

Þar sem Suðurnesin eru á háhitasvæði er ekki
hægt að synda í heitum náttúrulaugum á svæðinu.
Bláa lónið, sem er manngert, komst á lista National
Geographic yfir 25 undur veraldar árið 2012.
Jarðhitinn gerir það að verkum að upphitaðar
útisundlaugar, sem opnar eru allan ársins hring,
er að finna í flestum bæjum á landinu. Eftirfarandi
almenningssundlaugar eru á Suðurnesjum:

•
•
•
•
•
•

Keflavík
Njarðvík
Reynir Sandgerði
Víðir Garði
Grindavík
Þróttur Vogum

Reykjaneshöllin (7.840 m2) í Reykjanesbæ hýsir
Keflavík og Njarðvík en getur einnig hýst aðra
viðburði en íþróttir, s.s. stórtónleika. Hópið (3.500
m2) Grindavík er fjölnota knattspyrnuhús.

•
•
•
•

Húsatóftir Grindavík
Vallarhús Sandgerði
Hólmsvöllur Garði
Kálfatjörn Vogum
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•
•
•
•
•
•

Vatnaveröld,
Sundlaugin
Sundlaugin
Sundlaugin
Sundlaugin
Sundlaugin

Reykjanesbæ
Njarðvík
Vogum
Garði, Suðurnesjabæ
Sandgerði, Suðurnesjabæ
Grindavík

Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar

Byggðasöfn og sýnignar
Listasöfn
Tónlistarsöfn/ viðburðir
Sundlaugar
Íþróttahús
Íþróttavellir
Golfvellir

Hestu staðir tengdir menningu, íþróttum og afþreyingu í nágrenni flugvallarsvæðisins.
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Atvinnumiðstöðvar vinnusóknarsvæða
Vinnusóknarsvæði
Náttúruvernduð svæði tengd ferðamennsku
Áhugaverðir viðkomustaðir ferðamanna
66

Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar

5 Efnahagslíf

Hér er fjallað um einkenni efnahagslífs á Íslandi og svo
nánar um efnahagsumhverfis í kringum þróunarsvæðið.
Fjallað er um :

Mikilvægt er að hagkerfið geti gripið tækifæri
en um leið nýtt þau á sjálfbæran og réttlátan
hátt. Mikil umræða og þróun hefur átt sér
stað undanfarin ár um auðlindanýtingu í þágu
atvinnulífsins.
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•

Hagkerfið; þróun, helstu stoðir og stuðningur

•

Atvinnulífið; helsti útflutningur, fyrirtæki og atvinnuvegir

•

Flugtengda stafsemi; áhrif flugvallarins út á við og innri
starfsemi hans

•

Ferðaþjónustu; en umsvif hennar hafa margfaldast á
svæðinu undarförnum árum

•

Orkufrekan iðnað; álver, kísilverksmiðjur og gagnaver

•

Sjávarútveg og landbúnað; grundvallarstoðir í
fiskveiðum og fiskeldi í seinni tíð

•

Hátækni og nýsköpun; vaxandi geirar í alþjóðasamhengi

5.1 Hagkerfið
Blanda af frjálsu hagkerfi og norrænu
velferðarríki
Íslenska hagkerfið er blanda af frjálsu hagkerfi og
norrænu velferðarríki. Ísland er í sjötta sæti meðal
landa heimsins skv. vísitölu félagslegra framfara
(Social Progress Index)1. Tekjur eru háar miðað við
höfðatölu en Ísland er minnsta hagkerfið innan
OECD með 2.803 milljarða króna (25,9 milljarða
Bandaríkjadala) í landsframleiðslu (GDP) árið 2018.
Síðustu árin hefur Ísland verið í efstu sætum meðal
þeirra þjóða þar sem lífsgæði mælast hvað hæst.
Þennan góða árangur má helst rekja til sterkra
stofnana, hæfs vinnuafls, mikillar atvinnuþátttöku,
opins og sveigjanlegs hagkerfis, öruggs lýðræðis
og lítillar spillingar. Auk þess er landið í fyrsta sæti
fyrir kynjajafnrétti og frið. Í skýrslu Alþjóðabankans
um samkeppnisstöðu frá 2018 (2018 Global
Competitiveness Report) er Ísland í 24. sæti af 140
löndum. Samkvæmt skýrslunni eru styrkleikar
landsins þjóðhagslegur stöðugleiki, upplýsinga- og
samskiptatækni og mannauður2.

1
2

Socialprogress.org. 2020 Social Progress Index.
Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.

Hrunið og viðreisn atvinnulífsins

Íslenska krónan

Það er erfitt að tala um íslenskt efnahagslíf án þess
að minnast á áhrif efnahagshrunsins árið 2008
þegar þrír helstu bankar landsins, sem áttu eignir
sem jöfnuðust á rúmlega nífalda landsframleiðslu,
fóru í gjaldþrot á fáeinum dögum. Fjögur ár þar á
undan var meiri hagvöxtur á Íslandi en í nokkru
öðru hátekjulandi, eða 6,5% á ári að meðaltali.
Að sama skapi varð samdrátturinn meiri í kjölfar
hrunsins en í flestum öðrum Evrópulöndum. Á
árunum eftir hrun hefur verið lögð áhersla á að ýta
undir sjálfbæran vöxt og fjölbreyttara efnahagslíf
með því að laða að orkufreka starfsemi og ýta
undir ferðaþjónustu, sem hefur leitt til meiri vaxtar
en í öðrum hátekjulöndum3.

Íslenska krónan er einn minnsti gjaldmiðill í heimi
og hafa gengissveiflur mikil áhrif á verðbólgu.
Þetta var sérstaklega áberandi árin 2008 og
2009 þegar gengi krónunnar féll um 50% í kjölfar
efnahagshrunsins, sem leiddi til 18,6% verðbólgu.
Verðbólga hefur haldist nokkuð lág frá árinu
2014 og var 3,1% árið 2019. Seðlabankinn heldur
verðbólgunni undir viðmiðunarmörkum með
tiltölulega háum vöxtum, lengst af mun hærri en í
Bandaríkjunum og í Evrópusambandslöndum.

3

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.

Stýrivextir Seðlabankans eru í júní 2020 1,00%
eftir hraða lækkun vegna efnahagsáhrifa
heimsfaraldurs4.
4

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.

Samkeppnishæfni Íslands út frá ýmsum alþjóðlegum mælikvörðum. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.
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Erlend viðskipti
Síðan árið 2009 hefur verið stöðugur
viðskiptaafgangur og verið að meðaltali um
5,2% af landsframleiðslu síðan 2009 en þá varð
viðsnúningur vegna aukinna útflutningtekna,
sérstaklega frá ferðaþjónustu. Árið 2018 var
útflutningur á vörum og þjónustu um 47% af
landsframleiðslu og viðskiptaafgangur var 3,6%.
Hlutfall skulda ríkissjóðs af landsframleiðslu var
38% árið 2018. Erlendar skuldir hafa ekki verið
eins lágar í marga áratugi og hefur lánshæfismat
landsins batnað í samræmi við það5.

Helstu atvinnugreinar
Helstu útflutningsgreinar Íslands eru
ferðaþjónusta, sjávarútvegur, áliðnaður og
alþjóðageirinn, sem eru samanlagt 37% af
landsframleiðslu. Innanlandsmarkaður Íslands
samanstendur af starfsemi sem sér landinu
fyrir vörum og þjónustu, t.d. heildsala, verslun,
fasteignamiðlun, byggingaraðilar, listir og
afþreying, opinber þjónusta, upplýsinga- og
fjölmiðlun, ferðaþjónusta, flutningar og
fjármálaþjónusta. Innanlandsmarkaðurinn er 63%
af landsframleiðslu, opinber þjónusta eins og sér
er 20%.

5

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.

Vöxtur landsframleiðsla Íslands síðustu ár og spá frá 2019 (fyrir Covid). Skjáskot úr The Icelandic
Economy 2019.

Þróun avinnuleysis á Íslandi síðustu ár. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.
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Áhrif hagsveifla á Suðurnes

Þróun efnahags síðustu ár á Íslandi. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.

Samsetning Íslenska hagkerfisins. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.
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Það var mikið áfall fyrir atvinnulíf Suðurnesja
þegar að Bandaríkjaher yfirgaf Miðnesheiði nánast
fyrirvaralaust haustið 2006 eftir rúmlega 60 ára
veru. Með hernum hurfu um 600 fjölbreytt og vel
launuð störf. Efnahagshrunið tveimur árum síðar
hafði einnig mikil áhrif á Suðurnesjum6. Upp úr
2010 fór svo ferðamannastraumur til landsins
að aukast mikið yfir 10 ára skeið sem var mikil
innspýting í atvinnulíf á Suðurnesjum. Árið 2019
varð WOW air, næststærsta flugfélag Íslands sem
flutti um þriðjung farþegar til landsins, gjaldþrota.
Þrátt fyrir það, virðist fall flugfélagsins ekki hafa
haft jafnmikil áhrif á efnahagslífið og óttast var,
þar sem að Ísland hefur haldið áfram að vera
eftirsóttur áfangastaður ferðamanna og margra
flugfélaga.7 Það er að segja, þar til að síðasta áfallið
reið yfir, sem var Covid-19 heimsfaraldurinn og
nú, sumarið 2020, sér ekki fyrir endann á því.
Þrátt fyrir að farið sé að hleypa ferðamönnum
inn í landið, sem eru prófaðir fyrir Covid-19 á
flugvellinum, þá er það aðeins brotabrot af þeim
fjölda sem sótti landið heim síðustu árin.

6
7

KPMG (2018). Suðurnes 2040.
Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
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Aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna
Covid-19
Erlendir sérfræðingar sem ráðnir eru til starfa hér
á landi geta átt rétt á 25% frádrætti frá tekjum
sínum fyrstu þrjú árin frá ráðningu í starf að
uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Nýsköpunarfyrirtæki geta átt rétt á skattfrádrætti
sem miðast við 20% af útlögðum kostnaði
við nýsköpunarverkefni, að vissum skilyrðum
uppfylltum. Styrkurinn er að hámarki 600 m.kr. á
ári eða 900 m.kr. ef um aðkeypta rannsóknar- eða
þróunarvinnu er að ræða.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna
Covid-19

erlendis þegar aðstæður skapast til þess að
kynna Ísland sem áfangastað, auk átaks til að
hvetja til ferðalaga Íslendinga innanlands.

Íslenskt efnahagslíf hefur ekki farið varhluta
af áhrifum Covid-19 faraldursins, ekki síst
vegna áhrifa á ferðaþjónustu þar sem hefur
orðið gríðarlegur samdráttur. Góð staða
þjóðarbúsins síðustu árin gerir það að verkum
að ríkisstjórn Íslands hefur ákveðið að grípa til
ýmis konar aðgerða til að bregðast við áhrifum af
heimsfaraldrinum:

4. Gripið verði til ráðstafana sem örvað geta
einkaneyslu og eftirspurn, t.d. með skattaeða stuðningskerfum.
5. Aukinn kraftur verði settur í framkvæmdir á
vegum opinberra aðila á yfirstandandi ári og
þeim næstu.
6. Efnt verði til virks samráðs milli stjórnvalda
og samtaka fjármálafyrirtækja um viðbrögð
þeirra við fyrirsjáanlegum lausafjárog greiðsluörðugleikum fyrirtækja í
ferðaþjónustu.

1. Fyrirtækjum sem lenda í tímabundnum
rekstrarörðugleikum vegna tekjufalls verði
veitt svigrúm, t.d. með lengri fresti til að
standa skil á sköttum og opinberum gjöldum.

Erlendir framleiðendur kvikmynda eða sjón
varpsefnis eiga einnig kost á endurgreiðslum á
allt að 25% af framleiðslukostnaði sem fellur til
hér á landi. Þetta hefur hjálpað mikið til að gera
Ísland að á kjósanlegum tökustað kvikmynda auk
góðra flugsamgangna, innviða og góðri innlendri
þekkingu í kvikmyndabransanum10.

7. Innstæður ÍL-sjóðs í Seðlabankanum verði
fluttar á innlánsreikninga í bönkum til að
styðja við svigrúm banka og lánardrottna
til að veita viðskiptamönnum sínum
lánafyrirgreiðslu8.

2. Skoðað verði að fella tímabundið niður
tekjuöflun sem er íþyngjandi fyrir fyrirtæki í
ferðaþjónustu, t.d. gistináttaskatt sem verður
afnuminn tímabundið.
3. Markaðsátaki verður hleypt af stokkunum

Einstaklingar sem fjárfesta í félögum sem uppfylla
ákveðin skilyrði, geta dregið frá tekjuskattstofni
sínum að viðbættum fjármagnstekjum 50% af
fjárfestingunni á hverju ári. Markmiðið er að stuðla
að nýsköpun og fjölgun starfa með því að hvetja
fjárfesta til að leggja fyrirtækjum í vexti til nýtt
hlutafé9.

8

Stjórnarráð Íslands (2020). Viðspyrna fyrir íslenskt efnahagslíf.
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9 Stjórnarráð Íslands (2020). Skattaívilnanir.
10 Mbl.is (2018). Skattar vega þungt í ákvörðun um tökustað.

5.2 Atvinnulíf
Helstu útflutningsgreinar Íslands
Helstu útflutningsgreinar Íslands eru
ferðaþjónusta (39%), sjávarútvegur (18%) og orka,
sem er fyrst og fremst nýtt af álverum (19%). Þar
fyrir utan er alþjóðageirinn1 (24%). Fjölbreytni
hefur aukist mjög síðustu tvo áratugina en áður
sá sjávarútvegurinn landinu fyrir yfir helmingi af
útflutningstekjum2.

Stærstu fyrirtækin á Íslandi
Tíu stærstu fyrirtæki landsins árið 2018 eftir veltu
í milljónum króna eru (breyting á veltu milli ára er
innan sviga):
1. Icelandair Group hf 163.714 (8%)
2. Marel hf. 153.008 (22%)
3. Eimskipafélag Íslands hf. 88.026 (10%)
4. Alcoa Fjarðaál sf. 84.921 (9%)

Þróun útflutnings Íslands síðustu ár. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.

5. Hagar hf. 84.921 (14%)
6. Landsbankinn hf. 84.185 (4%)
7. Íslandsbanki hf. 82.351 (5%)
8. Norðurál Grundartangi ehf. 81.536 (16%)
9. Arion banki hf. 77.476 (-18%)
10.

Össur hf. 66.425 (9%)

1

Fyrirtæki sem eru í samkeppni á erlendum mörkuðum og eru að mestu óháð
staðbundnum auðlindum landsins.
2 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
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Vinnusóknarsvæði Suðurnesjamanna
Segja má að Suðurnesin séu eitt atvinnusvæði því
um 80% íbúa á svæðinu sækja atvinnu innan þess.
Auk þess sækja margir íbúar Suðurnesja vinnu
á höfuðborgarsvæðinu, sem telst innan saman
vinnusóknarsvæðis, eða um 14% árið 20173.

Helstu atvinnuvegir á Suðurnesjum
Atvinnulíf á Suðurnesjum byggir einkum
á ferðaþjónustu og flugtengdri starfsemi,
sjávarútvegi, byggingariðnaði og ýmiss
konar þjónustu. Hlutfall þjónustu er
hærra á Suðurnesjum vegna nálægðar við
Keflavíkurflugvöll, samanborið við aðra landshluta
þar sem framleiðsla vegur þyngra. Í október
2017 störfuðu 24% íbúa á Suðurnesjum við
ferðaþjónustu, samgöngur og flutninga. Fræðsla,
þjálfun og önnur menningarstarfsemi kemur næst
á eftir með um 10%. Stór hluti íbúa hefur auk þess
atvinnu af þjónustu og sölu á varningi í tengslum
við starfsemi á og við Keflavíkurflugvöll4.

Heklan, atvinnuþróunarfélag Suðurnesja
Heklan, Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja er
samstarfsverkefni ríkisins og sveitarfélaga á
Suðurnesjum, sem var stofnað árið 2011. Heklan
styður við atvinnuþróun á Suðurnesjum í samstarfi
við einstaklinga, fyrirtæki, samtök, sveitarfélög og
aðra hagsmunaaðila. Meðal verkefna er úrvinnsla
gagna, greiningar og rannsóknir á þeim þáttum
sem snerta á atvinnu- og byggðamálum svæðisins
auk nýsköpunarmála.
3
4

Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Yfirleitt lítið atvinnuleysi
Atvinnuleysi er almennt lágt á Íslandi um 3,5-4,0%.
Atvinnuleysi jókst árið 2019 upp í 3% frá 2,7% árið
2018 en þá hafði það minnkað á hverju ári frá
árinu 2010 þegar það var sem mest, 7,6%, í kjölfar
hrunsins. Samdráttur í ferðaþjónustu og gjaldþrot
WOW air, næststærsta íslenska flugfélagsins, í
mars árið 2019 skýra að hluta til aukið atvinnuleysi
á síðsta ári5.
Yfir 80% launþega í landinu eru í stéttarfélögum.
Tekjur hafa hækkað á vaxtarskeiðinu síðustu árin
og hækkaði vísitala launa um 8,4% milli 2014 og
2018. Til samanburðar hækkaði launavísitalan
aðeins um 2,2% á hinum Norðurlöndunum á sama
tíma6.

5
6

Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy.
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Atvinnuleysi hefur aukist hratt vegna
heimsfaraldursins en er mjög breytilegt milli
mánaða þegar þetta er ritað.
Vegna almennt lítils atvinnuleysis hafði skapast
mikill skortur og samkeppni um starfsfólk til að
vinna í flugtengdri starfsemi og ferðaþjónustu á
Suðurnesjum á nýliðnu vaxtartímabili. Tvö öflug
fyrirtæki á svæðinu, Isavia og Bláa lónið, þurfa
margt starfsfólk. Atvinnustig á Suðurnesjum
sveiflast mjög í takt við fjölda farþega sem fara um
Keflavíkurflugvöll. Atvinnuleysi stóð hæst í kringum
12% skömmu eftir efnahagshrun og hélst yfir 10%
til ársins 2012 en þá tók að draga úr því ár frá ári7.
Stór hluti atvinnulausra eru erlendir ríkisborgarar8.
Ljóst er að miklir óvissutímar eru í atvinnumálum
í kjölfar heimsfaraldursins og óvíst hvernig staðan
þróast frá mánuði til mánaðar.
7
8

KPMG (2018). Suðurnes 2040.
RÚV (2020). Nærri 20% atvinnuleysi á Suðurnesjum.

5.3 Flugtengd starfsemi
Bakgrunnur flugstarfseminnar
Flugstarfsemi á Miðnesheiði á Reykjanesskaga
hófst í seinni heimstyrjöldinni með bandaríska
hernum, sem þá hafði hernumið landið.
Flugvöllurinn, sem upphaflega hét Meeks
Field, var einn af stærstu flugvöllum heims á
þeim tíma. Seinna varð flugvöllurinn mikilvæg
viðkomustöð til að fylla á eldsneytistanka á leið
flugvéla yfir Norður-Atlantshafið milli Evrópu og
Bandaríkjanna. Flugstöð Leifs Eiríkssonar var vígð
árið 1987 og var flugstöðin svo stækkuð 2001
til að koma til móts við reglugerðir Schengen
samkomulagsins. Flugstöðin var svo aftur stækkuð
árið 2008 og hefur síðan verið í stöðugri stækkun
samhliða mikilli fjölgun ferðamanna síðasta
áratug. Bandaríkjaher var með herstöð við völlinn
allt til ársins 2006 þegar herinn yfirgaf landið1.
1

Isavia. Masterplan 2015-2040.

Langstærsti vinnustaðurinn á
Suðurnesjum
Hlutfall beinna starfa á flugvöllum er mjög hátt
á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd eða 10,8
á hverja 1000 íbúa og áhrif á hagvöxt um 1,5%.
Keflavíkurflugvöllur er langstærsti vinnustaðurinn
á Suðurnesjum og árið 2016 voru rúmlega 5.600
bein störf á flugvellinum. Undir bein störf flokkast
störf á vegum flugfélaga s.s. flugmenn, flugfreyjur,
flugvirkjar, fyrirtæki sem losa og lesta flugvélar og
störf í verslunum, veitingastöðum, öryggisgæslu,
löggæslu, tollgæslu, fólksflutningum og bílaleigur.
Þessum störfum hefur fjölgað hratt undanfarin ár
samhliða hröðum vexti í farþegafjölda2. Sumarið
2018 var gert ráð fyrir að um 8.650 bein störf yrðu
unnin á Keflavíkurflugvelli3.

2
3

Isavia (2016). Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti.
KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Starfaskipting á Keflavíkurflugvelli sumarið 2016. (Skjáskot úr Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti. 2016.)
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Mikilvægur hlekkur efnahagslífs
Efnahagsleg áhrif flugvalla ná langt út fyrir
flugvallarsvæðið sjálft. Með beinum flugtengingum
geta fyrirtæki komið vörum sínum fljótt og
auðveldlega á erlenda markaði og starfsfólk getur
farið milli landa í viðskiptaerindum. Innkoma
lággjaldaflugfélaga á síðustu árum hefur aukið
samkeppni í að bjóða ferðir yfir Atlantshafið og
því hafa íslensk flugfélög í auknum mæli horft til
fjarlægari slóða t.a.m. Asíu4.

Mikill vöxtur vegna farþegafjölgunar
Mikill vöxtur hefur verið í fjölda beinna starfa
á Keflavíkurflugvelli síðustu ár í takt við fjölgun
farþega. Til þess að mæta aukinni mannaflaþörf
hafa bæði flugafgreiðslufyrirtækin, IGS og
Airport Associates, ráðið starfsmenn erlendis
frá og fest kaup á húsnæði á Suðurnesjum til að
hýsa þá. Atvinnuleysi í Reykjanesbæ hefur farið
minnkandi á síðustu árum í takt við aukið flug um
Keflavíkurflugvöll5.

4
5

KPMG (2018). Suðurnes 2040.
Isavia (2016). Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti.

Samtals bein störf á Keflavíkurflugvelli - ath spá gerð fyrir Covid (Skjáskot úr Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti. 2016.)

Atvinnuleysi í Reykjanesbæ hefur farið minnkandi í takt við aukið flug um Keflavíkurflugvöll
(Skjáskot úr Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti. 2016.)
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Icelandair Group
Icelandair Group var stærsta fyrirtæki landsins
árið 2018 með 167,3 milljarða í veltu samkvæmt
lista Frjálsar verslunar. Þó var afkoma félagsins
mun verri en árið áður vegna ýmissa innri og ytri
þátta. Þar má nefna erfiða samkeppnisstöðu,
sem breyttist þó eitthvað við gjaldþrot helsta
samkeppnisaðilans WOW air í mars 2019 og
kyrrsetningu á Boeing 737 MAX vélum félagsins9. Á
árinu 2020 hefur covid-19 faraldurinn heldur betur
sett strik í reikninginn hjá Icelandair eins og öllum
öðrum flugfélögum og ekki liggur ljóst fyrir hvort
og þá hvenær hlutirnir fara í samt horf.

Búseta starfsmanna

Þjóðerni starfsmanna

Fyrirtæki á Keflavíkurflugvelli

Isavia

Á Keflavíkurflugvelli störfuðu 41 fyrirtæki árið
2018. Fyrirtækin eru misstór og mjög fjölbreytt en
snúast öll um að veita einhvers konar þjónustu,
t.d. flugþjónustufyrirtæki, bílaleigur, verslanir og
veitingastaðir. Meirihluti starfsmanna starfar í
fjórum stærstu fyrirtækjunum: Isavia, Lagardere
Travel Retail, Icelandair Group og Airport
Associates. Um 84% af starfsmönnum fyrirtækja á
flugvellinum eru búsettir á Suðurnesjum og er um
15% þeirra af erlendum uppruna, langflestir frá
Póllandi6. Sumarið 2018 flugu hátt í 30 flugfélög
til Keflavíkur sem buðu upp á flug til meira en 100
áfangastaða7.

Isavia ohf. er félag í eigu íslenska ríkisins, sem sér
um uppbyggingu og rekstur Keflavíkurflugvallar.
Isavia á þrjú dótturfélög: Isavia ANS, sem
sér um flugleiðsöguþjónustu á íslenska
flugstjórnarsvæðinu, sem er eitt stærsta
flugstjórnarsvæði heims, Isavia Innalands, sem
rekur innanlandsflugvelli, og Fríhöfnin ehf., sem
rekur fimm verslanir í Flugstöð Leifs Eiríkssonar
á Keflavíkurflugvelli. Hjá Isavia og dótturfélögum
starfa um 1.500 manns8.

Eydís Rós Ármannsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir (2018). Áhrif Keflavíkurflugvallar
á atvinnu- og íbúaþróun á Suðurnesjum.
7 KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Icelandair Group á níu dótturfyrirtæki, sem öll
tengjast flugi eða ferðaþjónustu: Icelandair,
Icelandair Cargo, IGS, Air Iceland Connect, Iceland
Travel, Loftleiðir Icelandic, ferðaskrifstofuna Vita
og Fjárvakur. Alls störfuðu rúmlega 4.700 manns
hjá félaginu árið 2019. Hér fyrir aftan er fjallað
stuttlega um þau dótturfyrirtæki Icelandair Group,
sem eru staðsett á Keflavíkurflugvelli.

Icelandair
Icelandair flýgur frá Keflavíkurflugvelli til margra
stórborga í Evrópu, Bandaríkjunum og Kanada og
hefur byggt upp alþjóðalegt leiðakerfi með Ísland
sem miðpunkt.

6

8

Isavia. Fyrirtækið - um okkur.

9
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Viðskiptablaðið (2019). Icelandair stærst.
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Icelandair Cargo
Icelandair Cargo sér um fraktflutninga til og frá
landinu. Alls voru flutt rúmlega 56 þúsund tonn af
frakt árið 2017. Ferskfiskútflutningur fer að mestu
leyti fram í lestum farþegaflugvéla og hefur farið
vaxandi með tilkomu stærri flugvéla og fjölgun
áfangastaða sem flogið er til allt árið10.

IGS (Icelandair Ground Services)
IGS ehf. er alþjóðlegt flugþjónustufyrirtæki, sem
skiptist upp í flugafgreiðslu fyrir áætlunar- og
leiguflug, IGS veitingar, sem sér um veitingar
í háloftunum og fraktþjónustu, sem sér um
flutninga á frakt innan flugvallarsvæðis, hleðslu og
afhleðslu11.

Airport Associates
Airport Associates sér um flutning á vörum og
farangri innan flugvallarsvæðisins og innritun
farþega fyrir ýmis flugfélög. Árið 2018 störfuðu um
700 manns hjá félaginu yfir sumartímann og 500
yfir vetrartímann12.

Lagardere Travel Retail
Lagardere Travel Retail ehf. er í eigu Lagardère
SCA í Frakklandi og íslensks fyrirtækis, NQ ehf.
Fyrirtækið rekur veitingastaði í Fríhöfn Leifs
Eiríkssonar og er með 200 starfsmenn yfir
sumartímann og um 150 yfir vetrartímann13.

10
11
12
13

KPMG (2018). Suðurnes 2040.
IGS Ground Services. https://www.igs.is/
Mbl.is (2018). Starfsfólk Airport Associates á fundi.
Lagargére.https://www.lagardere-tr.com/en
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5.4 Ferðaþjónusta
Mikilvæg atvinnugrein
Ferðaþjónusta hefur verið vaxandi atvinnugrein
á Íslandi á síðustu árum og komu um 42% af
gjaldeyristekjum landsins (376,6 milljarðar
kr.) frá ferðaþjónustu árið 2017. Heildarfjöldi
starfsfólks í ferðaþjónustutengdum greinum var
á bilinu 24.500 til 31.700 eftir árstíðum árið 2017.
Flestir störfuðu á gististöðum og við veitingasölu
eða 15.400-19.500. Frá 2013 til 2017 fjölgaði
launþegum í ferðaþjónustutengdum greinum um
68%1.

Ferðaþjónusta á Suðurnesjum
Mikill vöxtur hefur orðið í ferðaþjónustu
á Suðurnesjum, sem er orðin stærsti
atvinnurekandinn á svæðinu með um 26%
hlutdeild af atvinnumarkaðnum árið 2018.
Fyrirtækjum í ferðaþjónustu hefur fjölgað að
sama skapi og árið 2018 voru yfir 200 slík fyrirtæki
starfrækt á svæðinu. Mikil tækifæri eru til að efla
ferðaþjónustu enn frekar á Suðurnesjum með
sína einstöku náttúru umhverfis alþjóðaflugvöll
en svæðið virðist að einhverju leyti hafa farið fram
hjá ferðamönnum þó þeir aki nánast allir eftir
skaganum endilöngum á leið til höfuðborgarinnar.
Suðurnes voru valin einn af 100 sjálfbærustu
áfangastöðum í heimi árið 2017 af samtökunum
Green Destinations og hlaut jafnframt 3. verðlaun
í flokknum Earth award á ferðakaupstefnunni ITB í
Berlín 20182.
1
2

Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum 2018. Ferðamálastofa.
Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Bæta þarf merkingar fyrir ferðamenn
Reykjanesskagi er auðveldur yfirferðar,
vegalengdir stuttar og aðgengi almennt gott fyrir
ferðamenn. Í Áfangastaðaáætlun Reykjaness
kemur fram að ýmislegt megi bæta hvað varðar
innviði fyrir ferðamenn. Marka þurfi svæðið betur
með merkingum og markaðssetningu þannig að
það hafi heildræna ásýnd og gestir séu meðvitaðir
um að þeir séu staddir á Reykjanesskaga. Einnig
vanti merkingar um hvar þjónustu er að finna og
grunnþjónustu, eins og salerni3.

Hið heimsfræga bláa lón
Mesti vöxturinn í ferðaþjónustu á Suðurnesjum
hefur verið í tengslum við uppbyggingu og
þjónustu við Keflavíkurflugvöll og Bláa Lónið.4
Fjallað er um Keflavíkurflugvöll í kafla um
flugtengda starfsemi. Bláa Lónið er heilsulind sem
varð til úr affallsvatni frá Hitaveitu Suðurnesja
í Svartsengi. Í lóninu myndast hvít leðja þegar
kísill losnar úr berginu og hefur böðun í lóninu
talin hafa jákvæð áhrif á húðsjúkdóma. Við lónið
er hótel og lækningalind, þar sem stundaðar
er rannsóknir á áhrifum jarðsjávar á húð og
vöruþróun á húðvörum. Árið 2018 störfuðu hátt í
900 manns hjá Bláa lóninu af 42 þjóðernum5.

3
4
5

Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
Blue Lagoon (2018). Ársskýrsla 2018.
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Vinsælustu ferðamannastaðirnir
Áhugaverðir staðir (Geopark)

Ferðamannaseglar - áherslusvæði
Helstu jarðminjar
Hringleiðir - akandi
Gönguleiðir

Hestu ferðamannastaðir, ferðaleiðir og viðkomustaðir með aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Suðurnesjum.
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Gisti- og veitingastaðir
Hótel, gistiheimili og heimagisting á Suðurnesjum
eru helst nærri þéttbýlisstöðum. Frá árinu 2010
hafa gistirými á Suðurnesjum rúmlega tvöfaldast
og á sama tíma hafa gestakomur aukist og nýting
á gistirýmum verið með því besta á landinu á eftir
höfuðborgarsvæðinu. Gistirými á Suðurnesjum
voru um 5% af heildargistirými á landinu árið
2018. Skráð gistileyfi árið 2016 á svæðinu hjá
sýslumanni6 voru 108 með um 3.520 rúm7. Fjöldi
veitingaleyfa hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja voru
91, þar af 36 veitingastaðir og kaffihús. Aðrir staðir
eru söluturnar, mötuneyti, samkomustaðir og
veisluþjónustur8.

Fjöldi gistinátta
Á Íslandi dró úr fjölgun hótelgistinátta á
árinu 2017 og var minnsta aukningin á
höfuðborgarsvæðinu (5,5%) en sú mesta á
Suðurnesjum eða 52,2%. Þessi mikla aukning
í fjölda gistinátta á Suðurnesjum er merki um
mikinn vöxt í ferðaþjónustu á svæðinu. Árið 2018
voru komin tvö hótel á Suðurnesjum sem bjóða
upp á 5 stjörnu gistingu9. Meðalfjöldi gistinátta á
ferðamann á Suðurnesjum er hins vegar í lægri
kantinum eða um 1,29 árið 2018, sem þýðir
að gestir eru ekki að stoppa mikið lengur en
eina nótt á svæðinu. Margir velja að gista eina
nótt nærri Keflavíkurflugvelli nóttina fyrir flug.
Í Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021 er
stefnt að því að ná þessu meðaltali upp í 2 nætur
til að auka tekjur af ferðaþjónustu á svæðinu10.
6 Syslumenn.is, 2018
7 Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, 2018.
8 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
9 Suðurnes 2040. KPMG.
10 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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Reykjanes Unesco Global Geopark

Markaðsstofa Reykjaness

Visit Reykjanes

Árið 2015 var Reykjanesskagi tekinn inn í
hóp 140 svæða í 38 löndum sem hafa fengið
viðurkenningu sem UNESCO Global Geopark
á vegum Menningarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna. Jarðvangar (Geoparks) eru svæði þar
sem minjum og landslagi, sem eru jarðfræðilega
mikilvæg á heimsvísu, er stýrt eftir heildrænni
stefnu um verndun, fræðslu og sjálfbæra þróun11.
Reykjanes jarðvangur (Reykjanes Geopark) er
samstarfsvettvangur sem byggir á því að nýta
sérstöðu svæðisins, þ.e. merkilega jarðfræðiarfleið
og einstaka jarðsögu, til verðmætasköpunar.
Reykjanes Geopark sinnir uppbyggingu
áningarstaða, vitundarvakningu um umhverfismál,
fræðslu um jarðfræði svæðisins, vöruþróun og
markaðssetningu12.

Markaðsstofa Reykjaness er samstarfsvettvangur
sveitarfélaga, ríkis og ferðaþjónustuaðila í
markaðssetningu svæðisins sem áfangastaðar.
Markaðsstofan vann Áfangastaðaáætlun
Reykjaness 2018-2021. Samkvæmt
Áfangastaðaáætluninni hefur Reykjanes Geopark
skilgreint áherslusvæði sem hafa forgang þegar
kemur að uppbyggingu ferðamannasvæða og
innan þeirra eru fjölsóttustu áningarstaðirnir
samkvæmt bílatalningu 2017-2018:

Visit Reykjanes er vörumerki fyrir áfangastaðinn
Reykjanes, sem notað er í markaðssetningu fyrir
erlenda aðila. Þar er horft til eftirfarandi þátta til
að laða ferðamenn að Reykjanesinu:

•
•

•
•

Gestastofa og upplýsingamiðstöðvar
Gestastofa Reykjanes Geopark og
Upplýsingamiðstöð
Reykjaness er starfrækt
allt árið í Duushúsum í Reykjanesbæ. Í
öllum sveitarfélögum er rekinn vísir að
upplýsingamiðstöð í íþróttamiðstöðvum
sveitarfélaganna, Byggðasafninu Garðskaga
og Þekkingarsetrinu í Sandgerði. Isavia rekur
upplýsingaþjónustu sem miðar að því að aðstoða
gesti flugstöðvarinnar og vísa þeim á viðeigandi
lausnir sinna mála13.

11
12
13

Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017.
http://www.reykjanesgeopark.is/is
Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

•
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•

•

Bláa Lónið, heilsulind (1.300 þús. gestir).
Garðskagaviti, fugla- og norðurljósaskoðun,
tveir vitar, hvít strönd, minjasafn og kaffihús
(300 þús. gestir).
Brú milli heimsálfa, spannar Evrasíuflekann
og Norður-Ameríkuflekann (177 þús. gestir).
Reykjanesviti og Gunnuhver, fyrsti vitinn
við Íslandsstrendur var byggður á Valahnúk
á Reykjanesi árið 1878, útivistarsvæði og
hverasvæði. (130 þús. gestir)
Brimketill, sérkennileg laug í sjávarborðinu
vestast í Staðarbergi, stutt frá Grindavík (65
þús. gestir)14.

Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
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•

•

15

Haf og strönd: Brimið og víðsýni,
norðurljósin frá sjó, gönguferðir um strandir,
sjóstöng, hvalaskoðun, strandveiði, köfun,
náttúruskoðun og öðruvísi fuglaskoðun.
Fólk, saga og menning: Saga strandarinnar,
sjávarþorpa, verbúða og fiskvinnslu. Lífríkið
í sjónum og matarhefðir í tengslum við
veitingastaði sem bjóði upp á sjávarfang af
svæðinu. Tónlistararfurinn, fjölbreytt söfn og
sýningar, menningarhátíðir, vitar, kirkjur o.fl.
Heilsa og vellíðan: Blá lónið, hreint og tært
loft, orkulindir, góð aðstaða til útivistar á sjó
og landi, góðar gönguleiðir, golf, sundlaugar,
hjólreiðar, fersk matvæli o.fl.
Jörð og orka: Reykjanes Geopark og
áfangastaðir innan hans, einstök náttúra og
nýting á endurnýjanlegri orku, sjálfbærni15.

Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

5.5 Orkufrekur iðnaður
Álver
Þrjú stór álver eru á Íslandi, sem sáu fyrir um
17% af útflutningi landsins árið 2018 og yfir 1%
af áli í heiminum. Stærst er álver Alcoa Fjarðaáls í
Reyðarfirði á Austfjörðum, sem framleiðir 350.000
tonn af áli á ári. Næst stærst er álver Norðuráls,
sem er hluti af Century Aluminium og staðsett á
Grundartanga, um 40 mínútna akstur norður af
Reykjavík, en það getur framleitt 300.000 tonn
á ári. Þriðja stærst er álver ISAL í Straumsvík í
Hafnarfirði í um 30 mínútna akstursfjarlægð frá
Keflavíkurflugvelli. Það er hluti af Rio Tinto og er
elst af álverunum þremur með framleiðslugetu
upp á 200.000 tonn á ári1.
1

The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.

Kísilverksmiðjur

Gagnaver vaxandi orkufrekur iðnaður

Síðustu árin hefur mikið verið fjárfest í
kísilverksmiðjum á Íslandi. Kísiljárnverksmiðja
Elkem hefur verið starfrækt á Grundartanga
frá 1979 en nýlega voru byggðar tvær nýjar
kísilverksmiðjur; í Helguvík á Suðurnesjum og
á Bakka við Húsavík. Verksmiðja United Silicon
í Helguvík lokaði rúmu ári eftir opnun hennar í
nóvember 2016 vegna tæknilegra vandamála og
kvartana um mengun. Ljóst er að fara þarf í dýrar
aðgerðir til að bæta verksmiðjuna og ekki er ljóst
hvort og þá hvenær hún verður gangsett á ný2.
Kísilverksmiðja PCC á Bakka hefur nú ákveðið að
stöðva tímabundið framleiðslu sína vegna lítillar
eftirspurnar eftir kísilmálmi á heimsmarkaði, sem
er rakið til covid-19 heimsfaraldursins3.

Gagnaversiðnaðurinn er sá orkufreki iðnaður sem
vex einna örast í heiminum. Aðstæður á Íslandi
eru sérstaklega hagstæðar fyrir gagnaver vegna
framboðs á endurnýjanlegri orku, raforkuöryggis,
náttúrulegrar kælingar í svölu loftslagi og
tækniþekkingar en gagnaverum fylgja sérhæfð
störf. Árið 2019 seldi Landsvirkjun 520 GWst til
fjögurra aðila í gagnaversiðnaði: Reykjavík DC,
Etix Everywhere Iceland, Advania Data Centers
og Verne Global. Þau tvö síðastnefndu eru
staðsett í Reykjanesbæ. Stór alþjóðleg fyrirtæki
og rannsóknarstofnanir eru á meðal viðskiptavina
gagnaveranna4.

2
3

The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
https://www.ruv.is/frett/2020/06/25/thungt-hogg-fyrir-samfelagid-og-sveitarfelagidallt
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4

https://arsskyrsla2019.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir#Gagnaversidnadur
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5.6 Sjávarútvegur og
landbúnaður
Sjálfbær sjávarútvegur
Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið byggir á
framseljanlegum aflaheimildum, svokölluðu
kvótakerfi, sem var sett á í kringum 1990 eftir mörg
ár af ofveiði á mikilvægum fiskitegundum. Helsta
markmiðið með kerfinu er að vernda fiskistofna
og gera veiðar sjálfbærar en um leið hámarka
efnahagslegan ábata af auðlindum sjávar. Þrátt
fyrir að það sé umdeilt að aflaheimildir séu
framseljanlegar með tilheyrandi samþjöppun í
geiranum, þá er nánast óumdeilt að kvótakerfið
hefur verið árangursríkt í viðhaldi á fiskstofnum1.

Sjávarútvegur á Suðurnesjum
Sjávarútvegur er fyrst og fremst stundaður í
Grindavík, Sandgerði ásamt fiskvinnslu í Garði.
Áður fyrr var einnig blómleg útgerð í höfnum
Reykjanesbæjar en sú starfsemi hefur minnkað
mikið síðan um lok 20. aldar þegar kvótinn var
að mestu seldur úr bæjarfélaginu2. Ný tækni í
fiskvinnslu hefur einnig gert það að verkum að
störfum í sjávarútvegi hefur fækkað á síðustu
áratugum. Aftur á móti hefur útflutningsverðmæti
sjávarútvegs aukist umtalsvert og mikil nýsköpun
og vöruþróun hefur átt sér stað í fullnýtingu
sjávarafurða3.

1
2
3
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Vefur Reykjanesbæjar
Suðurnes 2040. KPMG.

Fiskeldi fer vaxandi
Nýlega hefur verið töluverð erlend fjárfesting í
fiskeldi á Íslandi. Árið 2018 voru framleidd um
19.000 tonn af eldisfiski en það voru þó aðeins
1% af útflutningi. Mest er framleitt af eldislaxi
í sjókvíum og eru áform um frekara eldi bæði
á Vestfjörðum og Austfjörðum. Laxeldið er
umdeilt vegna umhverfisáhrifa og áhrifa á villta
laxastofninn og árið 2019 voru samþykkt lög á
Alþingi til að tryggja sjálfbærari framleiðslu4.

Fiskeldi á Suðurnesjum
Aðstæður á Suðurnesjum þykja hentugar fyrir
fiskeldi á landi og nálægð við Keflavíkurflugvöll
gerir það að verkum að auðvelt er að flytja fiskinn
fljótt út eftir slátrun. Sjávarútvegsfyrirtækið
Samherji rekur fiskeldi með bleikju á landi við
Grindavík og á Vatnsleysuströnd. Afurðirnar
eru svo unnar í hátæknivinnslu fyrirtækisins í
Sandgerði, en fyrirtækið er stærsti framleiðandi
á bleikju í heiminum í dag5. Matorka rekur einnig
fiskeldisstöð með silung á landi skammt frá
Grindavík. Stöðin nýtir affallsvatn frá Svartsengi
til að halda kjörhitastigi á vatninu, sem hámarkar
vaxtarhraða fisksins og nægt grunnvatn er til
staðar á svæðinu, sem er lykilatriði fyrir fiskeldi á
landi6.
Á Suðurnesjum hafa einnig verið verkefni í gangi
við ræktun bláskeljar, nýtingu þara og sjávarfangs
í snyrtivörur og matvöru, hákarlavinnslu og
vöruþróun í harðfiski í smásölu.
4
5
6
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https://www.samherji.is/is/fiskeldi
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2018/04/25/fundu_kjoradstaedur_a_reykjanesi/
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Landbúnaður
Sögulega var landbúnaður helsta atvinnugrein á
Íslandi en í dag er hann lítill hluti af hagkerfinu (1%
of landsframleiðslu (GDP) og 0,6% af útflutningi).
Landbúnaður er verndaður og styrktur af ríkinu.
Mest er um sauðfjárbúskap en einnig nautgripi,
fyrst og fremst til mjólkurframleiðslu, kjúklingaog svínabú. Auk þess er nokkuð um akuryrkju og
grænmetisræktun í gróðurhúsum, sem hituð eru
allan ársins hring með jarðvarma7.
Í sveitarfélaginu Vogum eru starfrækt öflug
svínabú, alifuglarækt og eggjaframleiðsla.
Ferðaþjónustan hefur boðið upp á þátttöku í
fjárréttum á haustin og nýtt hestaleigur, sem eru
með starfsstöðvar á Suðurnesjum8.
7
8

The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

5.7 Hátækni og nýsköpun
Vaxandi alþjóðageiri
Alþjóðageirinn samanstendur af fyrirtækjum
sem framleiða vörur og þjónustu byggt á
hugviti og tækni, óháð náttúruauðlindum og
keppa á alþjóðamarkaði. Geirinn var 12% af
landsframleiðslu Íslands árið 2018. Íslenska ríkið
hefur á síðustu árum innleitt hvata fyrir nýsköpun
og þróun í alþjóðageiranum. Til dæmis hafa
fjárframlög til nýsköpunar- og tækniþróunarsjóða
margfaldast síðan árið 2004. Fyrirtækjum er veittur
skattaafsláttur af 20% af kostnaði við rannsóknir
og þróun, allt að 600 milljóna króna. Einstakir
fjárfestar fá einnig 50% skattaafslátt af allt að 10
milljóna króna fjárfestingu í sprotafyrirtæki, sem
uppfyllir tiltekin skilyrði1.

Hátæknifyrirtæki sem tengjast
sjávarútvegi
Marel er stærsta íslenska hátæknifyrirtækið en
það sérhæfir sig í þróun og framleiðslu tækja,
heildarlausna, hugbúnaðar og þjónustu fyrir
matvælavinnslu á kjúklingi, kjöti og fiski. Hjá
félaginu starfa yfir 6.000 manns í yfir 30 löndum,
þar af um 720 á Íslandi. Marel velti 1,3 milljarði
evra árið 20192. Önnur stór hátæknifyrirtæki sem
tengjast sjávarútvegi eru Skaginn 3X, Hampiðjan,
Curio og Valka3.

1
2

The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
https://marel.com/is/frettir/marel-1f-2020-mikill-voextur-i-poentunum-og-sterktsjodstreymi-en-heimsfaraldur-setur-mark-sitt-a-afkomu/
3 https://www.vb.is/frettir/hataeknifyrirtaeki-i-fremstu-rod/147145/
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Þróun og framleiðsla á samheitalyfjum
Einkaleyfaumhverfið á Íslandi leyfir framleiðendum
samheitalyfja að þróa og síðan koma sér upp
birgðum af lyfjum, áður en einkaleyfi renna út.
Þetta hefur gefið framleiðendum á samheitalyfjum
á Íslandi forskot á erlenda samkeppnisaðila og
gert það að verkum að lyf eru meðal stærstu
útflutningsvara Íslands og námu um 2,2% af
heildarverðmæti útflutnings árin 2009-2014. Auk
þess hefur mikil þekking myndast á framleiðslu og
sölu samheitalyfja á landinu4.

Erfðafræðirannsóknir
Íslensk erfðagreining hefur gert rannsóknir á
erfðaefni yfir 160.000 Íslendinga sem hafa tekið
þátt í rannsóknum og gefið lífsýni en upplýsingar
eru dulkóðaðar og ekki hægt að rekja þær til
einstaklinga. Markmiðið með rannsóknunum er
að leita orsaka margra alvarlegustu sjúkdóma
sem hrjá mannkynið, svo sem krabbameina,
hjartasjúkdóma og sykursýki. Uppgötvanir
fyrirtækisins hafa nýst við þróun nýrra lyfja, m.a
við kransæðasjúkdómum og Alzheimer5.

Stoðtækjaframleiðsla á heimsmælikvarða
Össur er alþjóðlegt heilbrigðistæknifyrirtæki
sem hannar og framleiðir stoðtæki, spelkur og
stuðningsvörur fyrir fólk með hreyfihömlun.
Hjá Össuri starfa um 4.000 starfsmenn í yfir 25
löndum og eru höfuðstöðvar fyrirtækisins á Íslandi
en starfsstöðvar víða um heim sinna vaxandi
4

https://skemman.is/bitstream/1946/24033/1/%C3%ADslenski%20
lyfjai%C3%B0na%C3%B0urinn%20final.pdf
5 https://www.decode.is/thekking-i-allra-thagu/

markaði og félagið er skráð á hlutabréfamarkað í
Danmörku6.

Kolefnisförgun við Hellisheiðarvirkjun
CarbFix-verkefnið, sem er samstarfsverkefni
Háskóla Íslands og Orkuveitu Reykjavíkur, snýst
um að fanga koltvísýring og brennisteinsvetni úr
útblæstri Hellisheiðarvirkjunar og koltvísýring beint
úr andrúmslofti. Gastegundirnar eru svo leystar
upp í vatni sem veitt er niður í borholu þar sem
þær breytast í grjót. Verkefnið hefur hlotið marga
alþjóðlega rannsóknarstyrki og athygli fjölmiðla á
síðustu árum7. Kostnaður við kolefnisförgun við
Hellisheiðarvirkjun með CarbFix-aðferðinni er um
3.000 krónur á hvert tonn koltvísýrings. Vonast er
til að með frekari þróun og stærðarhagkvæmni
verði hægt að draga úr kostnaði en hann er
þegar kominn niður fyrir kostnað við að kaupa
losunarheimildir á evrópskum markaði8.

Náttúrulegar húðvörur
Framleiddar eru húðvörur úr hvítu kísilleðjunni
sem myndast í Bláa lóninu. Auk þess eru
framleiddar náttúrulegar húðvörur undir merkinu
Taramar í Sandgerði, sem innihalda ekki nein
eitruð efni sem ekki má nota í matvælum. Einungis
eru notaðar jurtir og þang af mjög hreinum
svæðum í vörurnar9.

6
7
8
9

https://www.ossur.com/is-is/fyrirtaekid/um-ossur
https://www.hi.is/frettir/carbfix_verkefnid_faer_evropsk_nyskopunarverdlaun
https://www.or.is/um-or/fyrir-fjolmidla/frettir/aukin-utbreidsla-carbfix-i-nyju-felagi/
https://taramar.is/taramar-er-ny-kynslod-af-hudvorum/
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6 Stefna og
skipulag

Hér er farið yfir stefnur og skipulag sem tengjast
þróunarsvæðinu;

Með gerð skipulagsáætlana og umhverfismati
þeirra er leitast við að tryggja aðkomu
hagsmunaaðila að ákvörðunum um ráðstöfun
lands. Skipulag er að mestu á forræði
sveitarfélaga en taka þarf tillit til áætlana á
landsvísu, t.d. um innviði og náttúruvernd.
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•

Lög og stefnur á landsvísu, s.s. landsskipulagstefnu,
umhverfis- og verndarmál

•

Svæðisskipulag Suðurnesja, sem er sameiginleg stefna
sveitarfélaganna á Suðurnesjum

•

Aðalskipulög aðliggjandi svæða

•

Skipulagsáætlanir á Keflavíkurflugvelli

•

Takmarkanir á landnotkun og leyfi

6.1 Lög og stefnur á landsvísu
Skipulagsvald á Íslandi er í höndum sveitarfélaga.
Á Íslandi eru fjögur skipulagsstig. Stefna
ríkisvaldsins í skipulagsmálum er sett fram í
landsskipulagsstefnu, aðlæg sveitarfélög geta
sett fram sameiginlega stefnu í svæðisskipulagi,
heildarstefna sveitarfélags um landnotkun kemur
fram í aðalskipulagi og deiliskipulag gerir grein fyrir
fyrirkomulagi mannvirkja á tilteknum reit. Einnig
eru stundum gert rammaskipulag til að brúa bilið
milli aðalskipulags og deiliskipulags. Samræmi þarf
að vera milli skipulagsstiga.

Landsskipulagsstefna
Í landskipulagsstefnu er sett fram stefna
um fjögur viðfangsefni, þ.e. skipulag á
miðhálendinu og í dreifbýli, um búsetumynstur
og dreifingu byggðar og um skipulag á hafog strandsvæðum. Þar kemur m.a. fram að
stuðla skuli að þéttri, samfelldri og blandaðri
byggð og eflingu nærsamfélaga. Þá skuli huga
sérstaklega að gæðum hins byggða umhverfis
þar sem sérstaklega er hugað að almennings- og
útivistarsvæðum sem hvetja til hreyfingar og
náttúruupplifunar. Stuðlað skuli að heilnæmu
umhverfi með verndun, góðum veitum, hljóðvist
og loftgæðum. Þá skal huga sérstaklega að
umhverfisvænum lausnum. Skipulag byggðar
skuli stuðla að samkeppnishæfum samfélögum og
öflugum innviðum fyrir fjölbreytt atvinnulífi m.t.t.
þols gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum.

Aðgerðaráætlun Íslands í loftslagsmálum
Orkuskipti í samgöngum og átak í kolefnisbindingu
eru tvö helstu áhersluatriði Aðgerðaáætlunar í
loftslagsmálum 2018-2030. Orkuskipti snúa að
fráhvarfi frá kolefniseldsneyti í bílum og skipum
en kolefnisbinding verði með aukinni skógrækt,
landgræðslu og endurheimt votlendis. Settar eru
fram 33 aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum sem
eiga að stuðla að því að minnka losun og auka
kolefnisbindingu. Í sameiningu eiga þær að leiða til
þess að Ísland geti staðið við skuldbindingar skv.
Parísarsamningnum til 2030 og náð markmiðum
ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi 2040.
Í áætluninni er tekið fram að Ísland
muni taka þátt í nýju alþjóðlegu kerfi
Alþjóðaflugmálastofnunarinnar um losun
gróðurhúsalofttegunda frá flugi, CORSIA.
Markmiðið er að ná fram kolefnishlutlausum
vexti í alþjóðaflugi frá og með árinu 2020 með
kolefnisjöfnun og losun koltvísýrings í gegnum
sérstök verkefnavottorð.
Aðgerðir snúa einnig að því að bæta innviði og
ívilnanir fyrir virka ferðmáta og vistvæn ökutæki,
efla almenningssamgöngur og margt fleira.

Vernd náttúru- og menningarminja
Í lögum um náttúruvernd eru skilgreindir flokkar
verndarsvæða (friðlýstra svæða) sem samsvara
í meginatriðum verndarflokkum Alþjóða
náttúruverndarsamtakanna (IUCN). Flokkarnir
endurspegla mismunandi verndarákvæði og not
af svæðunum. Að auki er í lögunum kveðið á um

sérstaka vernd tiltekinna náttúrufyrirbæra, t.d.
nútímahrauna, votlendis, sjávarfitja ofl.
Náttúruminjaskrá er skrá yfir þegar friðlýst svæði
(A-hluti), svæði sem áformað er að friðlýsa (B-hluti)
og skrá yfir aðrar náttúruminjar sem ástæða þykir
til að friðlýsa eða friða (C-hluti).
Framkvæmdir á þessum svæðum eru ekki
útilokaðar en gerð er krafa um að sýnt sé fram
á nauðsyn og að fyllstu varúðar hafi verið gætt.
Um flest friðlýst svæði gilda stjórnunar- og
verndaráætlanir sem kveða m.a. á um landnotkun
og mannvirkjagerð.

Verndarsvæði á Suðurnesjum
Engin svæði í næsta nágrenni flugvallarins
eru nú þegar friðlýst en nokkur svæði eru
ýmist í C hluta náttúruminjaskrár eða tillögu
Náttúrufræðistofnunar að B-hluta, sjá kort.
Nálægasta friðlýst svæði er Reykjanesfólkvangur,
sem er friðlýstur vegna margskonar jarðmyndana,
innan hans er gígurinn Eldborg sem er verndaður
sem náttúruvætti. Austar er friðlandið Herdísarvík.
Alls eru 11 svæði á C-hluta náttúruminjaskrár,
oftast vegna jarðminja, lífríkis eða minja.
Strandsvæði eru yfirleitt vernduð vegna fuglalífs en
svæðin inn til landsins frekar vegna jarðmyndana,
oft í tengslum við flekaskilin og jarðhræringar sem
þeim fylgja1.

1
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Fólkvangur
Friðland
Náttúruminjaskrá
Sellátur
Mikilvæg fuglasvæði
Náttúruvætti

Hestu verndarsvæði á Suðurnesjum.
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6.2 Svæðisskipulag
Suðurnesja
Svæðisskipulag Suðurnesja 2008 - 2028 var
staðfest í nóvember 2012. Í því er sett fram stefna
um þau atriði sem sveitarfélögin á Suðurnesjum
hafa viljað samræma. Fyrirhugað er að endurskoða
svæðisskipulagið á næstu misserum.

Stefna í atvinnumálum
Í svæðisskipulaginu eru fjögur atvinnusvæði
afmörkuð á Suðurnesjum með áherslu á
samvinnu sveitarfélaga og annarra aðila við
uppbyggingu þeirra. Sveitarfélögin beini starfsemi
inn á viðeigandi svæði og samstarf verður um
uppbyggingu, rekstur og markaðssetningu
svæðanna. Svæðin eru:
A - Ásbrú norður - flugtengd starfsemi, iðnaður og
stórskipahöfn.
B - Ásbrú og gangurinn - flugtengd starfsemi,
heilbrigðisþjónusta, menntastarfsemi, rannsóknir,
nýsköpun og þróun, hugverkaiðnaður og gagnaver,
verslun og þjónusta meðfram Reykjanesbraut.
C - Keilisnes - framtíðar atvinnusvæði fyrir
athafnastarfsemi og iðnað.
D - Reykjanes - orkuvinnsla og rannsóknir.
Jarðhitaauðlindagarður sem miðar að því að auka
nýtingu vistvænnar orku og framleiðslu visthæfra
afurða s.s. fiskeldi og ylrækt.
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Stefna um veitur og samgöngur

Stefna um hafnir

Áhersla er lögð á að nýta áfram núverandi
flutningsleiðir raforku og gert ráð fyrir að fleiri línur
geti byggst upp innan þeirra. Þá skuli taka fullt tillit
til legu sporbrautar meðfram Reykjanesbrautinni í
skipulagsáætlunum sveitarfélaganna.

Gert er ráð fyrir því að hafnirnar í Grindavík og
Sandgerði komi til með að þjóna sem fiskihafnir
í framtíðinni. Helguvíkurhöfn er skipulögð til
framtíðar fyrir sjóflutninga og var um tíma
viðkomustaður á flutningaleiðum Eimskips milli
Íslands og Evrópu.

Stefna um nýtingu auðlinda
Leiðarljós svæðisskipulagsins stefna að því að
stuðla að ábyrgri og hagkvæmri nýtingu auðlinda
á Suðurnesjum til hagsbóta fyrir íbúa svæðisins
og komandi kynslóðir. Mannvirkjagerð, orkuöflun
og byggðaþróun taki mið af þeim tækifærum sem
felast í náttúrufræðilegri sérstöðu svæðisins á
heimsvísu.

Stefna um flugvallarsvæðið

Markmið snúa að atvinnuuppbyggingu á
grunni orkuauðlinda og fjölnýtingar jarðvarma,
sjávarútvegs og tækifæra sem tengjast jarðsögu
og menningarminjum. Tvö markmið hafa náðst,
þ.e. að afmörkun vatnsverndarsvæða verði
endurskoðuð og unnið verði að stofnun jarðvangs
(geopark).

Stefna um útivist og ferðamennsku

Stefnt er að nýtingu háhitasvæða og vísað til
rammaáætlunar þar sem 5 háhitasvæði eru
færð í nýtingarflokk. Tekið er fram að vegna
náttúruverndargildis háhitasvæða þurfi að fara
með gát við nýtingu jarðhitans og áhrif hennar
á verndar- og/eða útivistargildi háhitasvæða.
Stofnun jarðvangs (e. geopark) sé leið að því
markmiði.

Stefnt er að áframhaldandi uppbyggingu
flugvallarins og að gefið verði nægilegt rými
fyrir hann og öryggissvæði. Einnig er lögð
áhersla á öflugar samgöngutengingar milli
flugvallarsvæðis, sveitarfélaga á Suðurnesjum og
höfuðborgarsvæðisins.

Útivistargildi svæðisins felst í einstakri náttúru
og því að meginhluti svæðisins er óraskaður.
Tekið er fram að náttúru- og söguminjarnar
séu auðlind fyrir útivist og ferðaþjónustu auk
menningarlegs mikilvægis. Þá er sett fram
stefna um áframhaldandi skógrækt á núverandi
skógræktarsvæðum en passa vel að ný
skógræktarsvæði raski ekki náttúrumyndunum,
menningarminjum eða útsýni.
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6.3 Aðalskipulag
Aðalskipulag gildir fyrir eitt sveitarfélag og þar er
sett fram stefna um landnotkun, byggðaþróun,
umhverfismál og samgöngu- og þjónustukerfi.
Aðalskipulagi er ætlað að gefa heildarmynd sem
síðan útfærist nánar á neðri skipulagsstigum.
Samkvæmt sérstökum ákvæðum í skipulagslögum
og lögum um stofnun opinbers hlutafélags um
rekstur Keflavíkurflugvallar, sér sérstök nefnd
um skipulagsmál flugvallarins, þ.á.m. gerð
aðalskipulags fyrir flugvallarsvæðið. Það er því ekki
hluti af aðalskipulagi sveitarfélaganna sem það
tilheyrir.

Aðalskipulag flugvallarsvæðisins
Gildandi aðalskipulag tók gildi árið 2017 og var
mótað í samvinnu ISAVIA, Landhelgisgæslunnar
og skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar.
Skipulagssvæðið er tvískipt; flugvallarsvæði (A)
þar sem skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar fer
með skipulagsmál og öryggissvæði (B) þar sem
Landhelgisgæsla Íslands fer með skipulagsmál fyrir
hönd utanríkisráðherra.
Í skipulaginu er mörkuð stefna um legu flugbrauta
og akstursbrauta, þ.á.m. ný braut í sömu stefnu
og braut 01/19 og færsla fyrirhugaðrar brautar í
stefnu NV/SA.
Flugþjónustusvæði eru ekki sýnd með bindandi
afmörkun á skipulagsuppdrætti en fram koma
afmarkanir þriggja svæða á skýringarmyndum:
FLE1 (203 ha) sem er svæði fyrir flugstöð, flughlöð
ofl. og FLE2 (69 ha) fyrir þjónustubyggingar, s.s.
92

eldhús og eldsneytisgeymslur. Skipulagið gerir ráð
fyrir heimild til verulegrar stækkunar mannvirkja á
svæðunum, um 430.000 m2 til viðbótar við 98.437
m2 sem fyrir voru (skipulagsbreyting 2018).
Þriðja flugþjónustusvæðið er nefnt Háaleitishlað
(HLH, 144 ha), næst Ásbrú. Það er ætlað fyrir
byggingar sem ekki þarfnast nálægðar við
flugstöðina, s.s. flugskýli og vörugeymslur. Gefin
er heimild við 65.000 m2 nýbygginga til viðbótar
við 68.435 m2 sem fyrir eru. Að auki er sýnt
athafnasvæði (AT1, 39 ha) norðan flugstöðvarinnar
í samræmi við svæðisskipulag, sem hluti af því
svæði sem nefnt er Ásbrú norður. Þar er gert ráð
fyrir t.d. flutningastarfsemi, hótelum og bílaleigum.
Svæðið er óbyggt en heimilt að reisa þar 60.000
m2.
Á öryggissvæði (B) er gert ráð fyrir margvíslegri
starfsemi, s.s. flugskýlum og viðhaldsaðstöðu,
gistirýmum og annarri þjónustu. Stærð svæðisins
er 755 ha og þar er gert ráð fyrir 10.000 m2
viðbótar byggingarmagni.
Undir öryggissvæðið falla einnig helgunarsvæði
olíulagnar milli flugvallarins og birgðastöðvar við
Helguvík.

Aðalskipulag Reykjanesbæjar
Gildandi aðalskipulag Reykjanesbæjar var
staðfest 2017 en endurskoðun þess stendur yfir. Í
skipulaginu er fest í sessi rótgróin byggð í Keflavík
og Njarðvík en lögð áhersla á þéttingu byggðar
til að nýta betur innviði. Að auki er gert ráð fyrir
nýjum svæðum fyrir íbúðabyggð, einkum í grennd
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Íbúðarbyggð (ÍB)
Miðsvæði (M)
Verslun og þjónusta (VÞ)
Iðnaðarsvæði (I)
Athafnasvæði (AT)
Hafnir (H)
Flugvellir (FV)
Varnar- og öryggissvæði (VÖ)
Opin svæði (OP)
Óbyggð svæði (ÓB)

Uppdrættir aðalskipulagsáætlanna í nágrenni flugvallarsvæðisins.
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við flugvöllinn (reitir með auðkenni ÍB28, ÍB29 og
ÍB30) og áformað að þar verði um 900 nýjar íbúðir
á samtals 77 ha.

er fram framtíðarsýn um enn frekari stækkun
atvinnusvæða lengra í norður frá Rósaselstorgi en
sú sýn er ekki staðfest í skipulaginu.

Í aðalskipulaginu eru einnig afmörkuð ný svæði
fyrir verslun og þjónustu við Reykjanesbraut
nálægt flugvellinum (VÞ 1-5). Þessi svæði eru
samtals um 90 ha.

Aðalskipulags Sandgerðisbæjar (staðfest 2011)
gerir ráð fyrir stækkun íbúðarsvæða, bæði til
norðurs og suðurs frá núverandi byggð. Næst
flugvellinum eru skilgreind athafnasvæði, 103 ha,
og svæði fyrir verslun og þjónustu, 81 ha. Vestan
flugvallarins er skilgreint 83 ha iðnaðarsvæði.

Við höfnina í Helguvík er skilgreint 133 ha
iðnaðarsvæði þar sem gert er ráð fyrir m.a.
orkufrekum iðnaði. Aðeins lítill hluti svæðisins er
þegar nýttur.
Við Helguvíkurhöfn er skilgreint 34 ha hafnarsvæði
með 200 metra viðlegukanti.

Aðalskipulag Suðurnesjabæjar
Aðalskipulag Suðurnesjabæjar er í mótun
eftir nýlega sameiningu sveitarfélaganna
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs.
Þangað til nýtt aðalsskipulag hefur verið staðfest
gildir aðalskipulag hvors sveitarfélags fyrir sig.
Í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Garðs (staðfest
2015) er gert ráð fyrir aukinni íbúðarbyggð í
þéttbýlinu en næst flugvellinum eru umfangsmikil
athafnasvæði og svæði fyrir verslun og þjónustu
en iðnaðarsvæði norðan Helguvíkurhafnar.
Athafnasvæði og svæði fyrir verslun og þjónustu
er flest í grennd við Rósaselstorg, hringtorg sem
tengir tengir saman þéttbýlin og flugvöllinn. Svæði
fyrir verslun og þjónustu á þessum slóðum (VÞ
4-7) eru alls 21 ha. Athafnasvæðin eru um 50 ha.
Iðnaðarsvæði norðan Helguvíkur er 145 ha. Sett

Við mótun nýs aðalskipulags kann afmörkun
fyrrgreindra svæða að breytast en ljóst að
miðað við þá stefnu sem kemur fram í gildandi
aðalskipulagi sveitarfélaganna tveggja er mjög
mikið landrými fyrir atvinnustarfsemi.

Rammaskipulag Ásbrúar
Ásbrú er hverfi í Reykjanesbæ sem er staðsett
alveg upp við flugvöllinn og nátengt vellinum í
gegnum athafnasvæðið við Háaleitishlað. Hverfið
var upphaflega var byggt sem bandarík herstöð
og lokuð af með girðingu en herinn yfirgaf
landið 2006. Síðan þá hafa nýjir íbúar flutt inn
og fjölbreytt starfsemi myndast á svæðinu. Í
Rammaskipulagi Ásbrúar eru lagaðar línur um
þróun hverfisins til framtíðar. Lögð er áhersla á
að efla hverfið sem fjölskylduvænt og fjölbreytt
samfélag, með lifandi bæjarumhverfi sem felur
m.a. í sér þéttingu byggðar og fjölbreyttari
íbúðaform. Efla á skjólgóð og græn útivistarsvæði
þar sem fólk getur hist og börn leikið allan ársins
hring. Þá er leitast við að styrkja staðaranda og
nýta til þess sögu og menningararf svæðisins.
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6.4 Skipulag innan vallar
Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar
ISAVIA hefur útfært stefnu sem fram kemur í
fyrrnefndu aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar með
rammaskipulagi (Masterplan 2015-2040)1.
Þar er sýnd fyrirhuguð stækkun flugstöðvarinnar
til að mæta fjölgun farþega í 14 milljónir árið
2040. Lagðar eru línur um fyrirkomulag aðkomu
að flugstöðinni norðanverðri, athafnasvæði fyrir
flugtengda starfsemi (Airport City), aðstöðu fyrir
vöruflutninga og flugeldhús þar vestur af og
loks fjarlægara svæði (East Apron) sem nefnt er
Háaleitishlað í aðalskipulaginu.
Í rammaskipulaginu kemur einnig fram ný N-S
flugbraut en gert ráð fyrir að áður en að henni
kemur verði leitað leiða til að nýta núverandi
flugbrautir sem best. Ný flugbraut kallar á nýja
staðsetningu flugturns.
Deiliskipulag fyrir mannvirkjasvæðin norðan og
norðvestanvið flugstöðina tók gildi í mars 2019.

1

https://www.isavia.is/media/1/kef-masterplan-hq-final_web.pdf

Fyrirhuguð þróun flugbrauta og flugstöðvabygginga auk uppdráttar úr rammaskipulagi Keflavíkurflugvallar.
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Flokkun mismunandi svæða Kadeco auk sveitarfélagamarka.
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6.5 Takmarkanir á landnotkun
Vatnsverndarsvæði
Engin vatnsverndarsvæði eru innan
flugvallarsvæðisins. Allt frá árinu 1985 hefur verið
kunnugt um grunnvatnsmengun á Miðnesheiði.
Á Miðnesheiði er berggrunnur úr grágrýti, sem
gleypir auðveldlega í sig vatn og aðra vökva1.
Kunnugt er um grunnvatnsmengun á svæðinu
og er hún aðallega talin stafa af þrenns konar
efnum: klórkolvetnissamböndum, olíum og
nítrötum. Nýlegar mælingar gefa til kynna
að um svæðisbundna mengun sé að ræða á
flugvallarsvæðinu og að mengun í grunnvatni
fari minnkandi á stærstum hluta Miðnesheiðar2.
Samkvæmt stöðuskýrslu er grunnvatnshlotið
Rosmhvalanes (Miðnesheiði) talið í hættu34.

Eignarhald á landi
Flugvallarsvæðið er á mörkum sveitarfélaganna
Suðurnesjabæjar og Reykjanesbæjar, en er
skilgreint sem aðskilið skipulagssvæði.
Allt land innan marka Keflavíkurflugvallar, þar
sem framkvæmdirnar munu eiga sér stað eru eign
Kadeco. Kadeco er félag í eigu ríkisins sem hefur
það meginmarkmið að leiða formlegt samstarf um
skipulag, þróun, hagnýtingu og markaðssetningu
lands við Keflavíkurflugvöll og nærsvæða5. Kadeco
á einnig stórt aðliggjandi svæði - sem skiptist í 3
flokka.
Isavia hefur umsjón með því landi sem er skilgreint
sem flugvallarsvæði A, skv. lögum nr. 76/20086.

Minjar
Skv. lögum um menningarminjar er skylt að skrá
fornleifar í tengslum við skipulagsgerð. Venjan
er sú að ítarleg skráning fer fram við mótun
deiliskipulags því á því skipulagsstigi eru skilgreind
framkvæmdasvæði og byggingarreitir.
Minjastofnun Íslands hefur yfirumsjón með
skráningu fornleifa og friðaðra og friðlýstra húsa
og mannvirkja. Ekki er vitað um neinar fornleifar
í nágrenni flugvallarins sem ætla má að takmarki
uppbyggingu.
1
2
3
4

(Umhverfisstofnun, 2013)
(Kadeco og Almenna verkfræðistofan, 2009)
(Umhverfisstofnun, 2013)
Stækkun Keflavíkurflugvallar. VSÓ fyrir Isavia. 2018.
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5
6

Ársskýrsla Kadeco
Stækkun Keflavíkurflugvallar. VSÓ fyrir Isavia. 2018.
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Deiliskipulögð svæði

Svæði á náttúminjaskrá
Vatnsverndarsvæði

Verndarsvæði í nærumhverfi flugvallarins auk deiliskipulagðra svæða.
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