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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.

Sjálfbærni og seigla
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Félagsleg 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.

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

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 hugmynda- og skipulagssamkeppni. 

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, mögulegum 
tækifærum og áskorunum sem í því felast ásamt 
samkeppnisforskoti þess í samanburði við önnur 
alþjóðleg flugvallarsvæði. Henni er einnig ætlað að 
upplýsa þátttakendur í skipulagssamkeppninni um 
almennar forsendur verkefnisins.

Inngangur
Forsendugreiningin skiptist í tvennt:

Greining á innlendum forsendum, fyrir nærsvæði 
flugvallarins og Suðurnesjum, höfuðborgarsvæðið 
og aðra hluta Íslands. 

Greining á alþjóðlegu samhengi og 
flugvallarsvæðum erlendis.

Einnig má nálgast upplýsingar um verkefnið á vef 
Kadeco, www.kadeco.is.
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I. Greining á 
aþjóðlegri stöðu 
flugiðnaðarins
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Þessi kafli veitir bakgrunns 
upplýsingar um flug, 
flugvelli og flugvallarsvæði 
út frá alþjóðlegu samhengi.

Tekið saman af Max Hirsh hjá Airport Urbanism.
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1 Þróun í flugi og uppbygginu 
flugvallarsvæða: Horft til ársins 2030 
Þessi kafli dregur fram þróun meginþátta   (macro-level trends) sem munu hafa hvað mest  áhrif á 
flugiðnaðinn og þróun flugvallarsvæða á komandi áratug.  Fjórir lykil þættir hafa verið greindir sem aðal 
áhrifavaldar:

Tvær lykilspurningar eru hafðar til hliðsjónar við 
umfjöllun þessa meginþátta, en þær eru:

Hvað veldur breytingunum?

Hvaða áhrif hafa þessar breytingar á 
Keflavíkurflugvöll?

Sérstakar leiðbeiningar um hvernig KEF og Kadeco 
geta nýtt þessar breytingar er að finna í 3. kafla.

framtíð vinnu framtíð tómstunda framtíð viðskipta og framtíð umhverfis.

? ? ? ?

?
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1.1   Framtíð vinnu
Hvað er það sem knýr fram breytingar? 

Sjálfvirkni og stafrænar breytingar eru að 
umbreyta atvinnulífinu. Á komandi áratug mun 
eftirfarandi þróun leiða til grundvallarbreytinga á 
því hvernig við vinnum - og hvar við vinnum:

Þessir áhrifaþættir eru ekki nýjir af nálinni,  til 
dæmis hefur fjarfundatækni verið til í áratugi,en 
útbreiðsla  kórónaveirunnar hefur hraðað 
þessari þróun og leitt til víðari samfélagssáttar 
um efnahagsleg, félagsleg og landfræðileg 
áhrif þessara breytinga.  Fyrir útbreiðslu 
kórónaveirunnar var “heimaskrifstofa” algeng 
meðal sjálfstætt starfandi einstaklinga. Í þeirri 
viðleitni að halda í hæfileikaríkt starfsfólk var innan 
laga- og fjármálaheimsins gefið  svigrúm til að 
vinna heima nokkra daga í viku. Sum fyrirtæki litu 
á “heimaskrifstofu” sem forréttindi, sem aðeins fáir 
starfsmenn og og æðstu stjórnendur fengu notið.  

Vaxandi vinsældir þess að vinna 
heima 

Útbreidd notkun fjarfundabúnaðar 

Aukin sjálfvirkni og notkun 
stafrænna lausna 

?

?
Mikilvægt er að hafa í huga að þessi þróun, í átt 
að heimaskrifstofu, hefur haft mismunandi áhrif 
á ólíka geira og störf. Sum verkefni, svo sem að 
skrifa tölvupóst, geta auðveldlega verið unnin 
nánast hvar sem er á meðan önnur eru bundin 
við fasta staðsetningu (t.d. viðgerð á vegi) og  enn 
önnur er  aðeins hægt að framkvæma við strangar 
hreinlætisaðstæður (t.d. að útbúa mat). Taflan 
hér að neðan sýnir þær atvinnugreinar sem eru 
líklegastar og síst líklegar til að verða fyrir áhrifum 
af heimakrifstofunni1.

Líklegast til að vinna 
heima

Síst líkleg til að vinna 
heima

Fræðsla og menntun Samgöngur og 
vörugeymsla

Fagleg, vísindaleg og 
tækniþjónusta Framkvæmdir

Stjórnun fyrirtækja Smásöluverslun 

Fjármál og tryggingar
Landbúnaður, 
skógrækt, fiskveiðar   
og veiðar

Upplýsingaþjónusta Gisting og veitingar

1 Dingel, Jonathan and Brent Neiman. “How Many Jobs Can be Done at Home?” 
University of Chicago Becker Friedman Institute for Economics. April 2020.
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Aðlögunarhæfni fyrirtækja að “heimaskrifstofu” 
er mjög breytileg eftir fyrirtækjum og stofnunum. 
Þau fyrirtæki sem eru með  tiltölulega flatan 
stjórnunarstíl og  frjálst upplýsingaflæði milli 
teyma hafa átt auðveldara með það að aðlagast að 
nýjum aðstæðum í kringum “heimaskrifstofuna”. 
Hins vegar hafa stofnanir og fyrirtæki þar sem 
er mikil þrepaskipting og tregða við að deila 
trúnaðarupplýsingum í gegnum tölvupósta, átt 
í  erfiðleikum með að aðlagast. Einnig hefur aldur 
og tæknilæsi áhrif á aðlögunarhæfni,  sérstaklega 
hjá hinu opinbera. T.d. í Þýskalandi, hafa margir 
eldri embættismenn og skólakennarar verið 
ófærir um að vinna heima vegna þess að þá vanta 
grunninnviði sem nauðsynlegir er til fjarvinnu (t.d. 
fartölvu og góða nettengingu). Börn á fátækari 
heimilum hafa átt í erfiðleikum með að laga sig að 
námi á netinu af sömu ástæðu.

Þróun starfsumhverfis á Íslandi hefir einkennst 
af af aðgerðum Byggðaáætlunar 2018-2024, sem 
íslenska ríkið samþykkti 2018. En ein lykil aðgerð 
áætluninnar er störf án staðsetningar. Markmiðið 
er að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og 
stofnunum þeirra verði án staðsetningar árið 2024. 
Meginmarkmið byggðaáætlunarinnar er að jafna 
tækifæri allra landsmanna til atvinnu og þjónustu, 
jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun 
byggðarlaga um land allt.  Með því að veita fólki 
tækifæri á starfa hjá ráðuneytum og stofnunum 
er ríkið að hjálpa samfélögum utan suðvestur 
horns landsins bæði að halda í fólk og laða að nýja 
einstaklinga. Einnig eru til dæmi um að fyrirtæki í 
einkageiranum eru í opnari fyrir fjarvinnu en áður. 

Kórónuveirufaraldurinn hefur orðið til þess 
að að mun algengara er að fólk vinni heima. 
Atvinnurekendur hafa þurft að hlýða  ákalli 
stjórnvalda um  lokun vinnustaða og sóttkví til að 
hefta útbreiðslu faraldins. Þannig breyttist það að 
“heimaskrifstofan” hætti að vera forréttindi fárra 
í að vera almenn venja.  Fyrirtæki takmörkuðu 
vinnu á skrifstofu við nauðsynleg verkefni sem 
annaðhvort er erfitt eða ómögulegt að ljúka án 
samskipta augliti til auglitis. Faraldurinn hefur 
einnig haft þau áhrif að mörgum finnst öruggara 
að vinna heima og hafa jákvæða reynslu af því 
á meðan öðrum  finnst þetta fyrirkomulag mjög 
erfitt. Hvort heldur sem er hefur faraldurinn 
neytt fyrirtæki til að verða sveigjanlegri varðandi 
fjarvinnu fyrirkomulag. Þegar þessi skýrsla fer 
í prentun eru mörg fyrirtæki að endurmeta 
hversu mikið af starfsfólki þeirra þarf að vinna á 
skrifstofunni og í hvaða tilgangi. Fyrir fyrirtæki sem 
eru í rekstrarörðugleikum mun það líta út fyrir að 
vera góður kostur að draga úr kostnaði með því 
að losa sig við skrifstofuhúsnæði. Þó ólíklegt sé að 
skrifstofur muni hverfa að öllu leyti mun þörfin 
fyrir skrifstofupláss óhjákvæmilega breytast. 
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Hvernig mun þessi þróun hafa áhrif 
á flugvallarsvæðið í Keflavík?

Eins og fram kom í 3. kafla  eru skrifstofurými 
og fundaraðstaða lykilþættir í uppbyggingu 
flugvallarsvæða og því er mikilvægt að horfa til 
þessara tveggja þátta  Fyrir fyrirtæki  eins og 
Kadeco sem annast byggðaþróun svæðisins er 
mikilvægt að horfa til tveggja þátta þegar þróun 
atvinnuhúsnæðis er annars vegar. Í fyrsta lagi, 
það er mismunandi eftir starfsemi hversu auðvelt 
það er að vinna heima. Þjónustugeirar eins og 
tækni, fjármál og tryggingar hafa átt auðveldara 
með  að aðlaga sig að “heimaskrifstofunni” en 
starfsemi sem krefst viðveru eins samgöngur, 
byggingariðnaður og hótelgeirinn. Í öðru lagi, 
sama hversu stafræn starfsemi fyrirtækis verður, 
þá krefjast sum verkefni þess að starfsfólk hittist 
augliti til auglitis. Það á sérstaklega við um verkefni 
sem fela í sér mikla vinnu eða krefjast mikils 
trausts. Félagsvísindamenn hafa lengi haldið því 
fram að fjarsamskipti - hvort sem er með fjarfundi, 
tölvupósti eða síma - séu gagnleg og geti komið í 
staðinn fyrir fundi þar sem fólk hittist í sama rými. 
En samt ekki alveg. Viðskiptatengsl eru byggð á 
trausti og traust myndast fyrst og fremst þegar 
fólk hittist í eigin persónu. Enn hika margir við að 
ræða viðkvæm efni á netinu og kjósa að fresta 
þessum umræðum til næsta fundar þar sem fólk 
hittist í eigin persónu.  Einnig eiga skrifstofur eftir 
að  halda áfram að gegna mikilvægu hlutverki 
í að viðhalda jafnvægi á milli vinnu og einkalífs 

starfsmanna og á það  sérstaklega við útivinnandi 
foreldra. Skrifstofugarðar (office parks) sem bjóða 
upp á hljóðlát svæði og sveigjanlega möguleika á 
umönnun barna gætu verið mikið aðdráttarafl. 

Hvernig vinnu verður verður háttað eftir 
að heimsfaraldrinum líkur mun hafa áhrif 
á fundar og ráðstefnu aðstöðu (e. MICE 
facilities) á flugvöllum. Framtíðin veltur á því 
hve fljótt viðskiptaferðir fara aftur á það stig 
sem var fyrir kórónuveirufaraldurinn. Eftir að 
heimsfaraldurinn hjaðnar munu þröng fjárlög og 
aðhald hvetja fyrirtæki til að skoða ferðabeiðnir 
starfsmanna betur. Er nauðsynlegt að mæta á 
stóru ráðstefnuna til að tengjast viðskiptavinum 
eða nægir fjarfundur? Hversu árangursríkt er 
viðkomandi starfsþjálfunarnámskeið? Erfiðar 
spurningar eins og þessar munu hafa neikvæð 
áhrif á aðstöðu fyrir viðskiptafundi. Á sama tíma 
munu þarfir fyrir fundaraðstöðu þróast. Stórar 
ráðstefnur með  þúsundum fulltrúa gætu vikið 
fyrir smærri og markvissari viðburðum. Sumir 
þátttakendur mæta á staðinn á meðan aðrir taka 
þátt í gengum netið. Til þess þarf miklu betri 
fjarfundaaðstöðu.

Í töflunni hér að neðan eru þessar breyttu þarfir 
dregnar saman og hvernig þær munu líklega móta 
eftirspurn eftir skrifstofuhúsnæði.

Þörf fyrir... Eykur eftirspurn eftir...

Teymisvinnu og 
þjálfun

Betri fundaraðstöðu 
(formlegri og óformlegri)

Sveigjanleika á 
netinu / utan netsins

Betri aðstöðu fyrir 
fjarfundi

Viðkvæm viðskipti Rólegum herbergjum

Jafnvægi á milli vinnu 
og daglegs lífs

Umönnunaraðstöðu fyrir 
börn

Þessar horfur kunna að hljóma neikvæðar - en 
þetta eru ekki alslæmar fréttir  fyrir flugvelli. 
Heimsfaraldurinn hefur breytt því hvernig 
fyrirtæki velja staðsetningu og flugvellir geta 
hagnast á því. Í áratugi kusu fyrirtæki lífleg 
hverfi í miðbænum þar sem mikill þéttleiki var 
í byggð. Kórónuveirufaraldurinn hefur leitt til 
breyttrar forgangsröðunar. Heilsu starfsfólks og 
kostnaður því tengdur, hefur verið forgangsraðað. 
Miðbæir með þétta byggð eru ekki lengur eins 
eftirsóknarverðir og eru of dýrir. Einnig er erfitt 
að komast þangað akandi. Þessar nýju áherslur 
kunna að leiða til aukinnar eftirspurnar eftir 
skrifstofugörðum í úthverfum. Fyrir faraldurinn 
voru skrifstofugarðar oft gagnrýndir fyrir að 
vera of snyrtilegir. En nú eru þessir eiginleikar 
eftirsóknarverðir. 
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 Flugvellir sem vilja ná árangri, eins og 
Keflavíkurflugvöllur,  geta nýtt sér þessa 
viðhorfsbreytingu með því að draga fram 
styrkleika sína hvað varðar sóttvarnir (e. bio 
security). Flugvellir sem hafa innleitt tækni sem 
viðheldur hreinlæti, t.d. snertilausa tækni eru  í 
kjöraðstöðu til að beita sömu ráðstöfunum við 
fasteignaverkefni tengdum flugvöllunum. Þetta 
gæti gefið atvinnuhúsnæði á flugvallarsvæðum 
mikið samkeppnisforskot. 

Helstu heimildir

• https://globalworkplaceanalytics.com/cut-oil

• https://www.reviews.com/utilities/internet/when-doors-open-again-return-to-
coworking-space-or-continue-working-from-home/

• https://www.wuv.de/karriere/corona_wird_den_bueromarkt_drastisch_
veraendern

• https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/homeoffice-so-sehen-dax-konzerne-die-
arbeitswelt-nach-corona/25846736.html

• https://www.newgeography.com/content/006597-the-future-office-space-real-
estate-market

• https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/04/09/37-of-jobs-can-be-
done-from-home-according-to-a-new-economic-analysis

https://globalworkplaceanalytics.com/cut-oil
https://www.reviews.com/utilities/internet/when-doors-open-again-return-to-coworking-space-or-contin
https://www.reviews.com/utilities/internet/when-doors-open-again-return-to-coworking-space-or-contin
https://www.wuv.de/karriere/corona_wird_den_bueromarkt_drastisch_veraendern
https://www.wuv.de/karriere/corona_wird_den_bueromarkt_drastisch_veraendern
https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/homeoffice-so-sehen-dax-konzerne-die-arbeitswelt-nach-corona/258467
https://www.wiwo.de/erfolg/beruf/homeoffice-so-sehen-dax-konzerne-die-arbeitswelt-nach-corona/258467
https://www.newgeography.com/content/006597-the-future-office-space-real-estate-market
https://www.newgeography.com/content/006597-the-future-office-space-real-estate-market
https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/04/09/37-of-jobs-can-be-done-from-home-according-to-a-
https://www.forbes.com/sites/traversmark/2020/04/09/37-of-jobs-can-be-done-from-home-according-to-a-
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1.2 Framtíð tómstunda
Hvað er það sem knýr fram 
breytingar?

Ferðaþjónustuiðnaðurinn hefur einnig 
fengið stórt högg á sig á heimsvísu vegna 
kórónuveirufaraldursins.  Ferðatakmarkanir á 
ferðalögum á milli bæja og yfir landamæri hafa 
hindrað ferðir langt frá heimili. Fólk er einnig hrætt 
við að fara í flug í miðjum faraldri. Samhliða þessu 
mun hnattræn efnahagslægð valda því að margir 
draga úr heildarútgjöldum sínum til ferðalaga. 
Tómstundir eru yfirleitt það fyrsta sem fólk sker 
niður þegar draga þarf saman seglin. 

Greining sem var framkvæmd af Icelandair og 
Seðlabanka Íslands seinna hluta árs 2020 gerði 
ráð fyrir að á milli 750,000 og 950,000 ferðamenn 
mundu koma til Íslands árið 2021. Einnig gaf 
framkvæmdarstjóri Samtaka Ferðaþjónustunnar 
það til kynna í desember 2020 að það mundi taka 
ferðaþjónustuna þrjú til fjögur ár að jafna sig á 
efnahagskrísu faraldursins1. 

 

1 “Iceland’s tourism sector will need three to four years to recover from COVID-19.” 
Schengen Visa Info News. 8 December 2020.

?
Það er mikilvægt að gera grein fyrir því að 
efnahagaslegarafleiðingar á ferðaiðnaðin að 
völdum COVID er ekki langtíma. Greining fyrri 
faraldra, eing og SARS sem braust út árið 2003,  
bendir til þess að hræðsla fólks  muni smám 
saman minnka  og breytast í varúðarráðstafanir. 
Ferðaþjónustufyrirtæki  bregðast við með meira 
hreinlæti og ferðalangar munu byrja aftur að 
hafa samskipti og vera í nánd við ókunnuga. 
Hins vegar voru áhyggjur af félagslegum og 
umhverfislegum áhrifum ferðaþjónustunnar til 
staðar áður en faraldurinn braust út og eru því 
líklegri til að hafa  djúpstæðari langtímaáhrif. 
Þessar áhyggjur sameinast um tvö lykilatriði: 
neikvæðar félagslegar og staðbundnar afleiðingar 
af útþenslu ferðaþjónustunnar annars vegar og 
loftslagsbreytingar hins vegar.

Taflan hér til hliðar lýsir þrenns konar þróun sem 
er að eiga sér stað hvað varðar tómstundir  og 
hugsanleg áhrif þeirra á þróunarsvæði Kadeco.

Main references:

• https://www.compassoffices.com/en/about-us/blogs/intl-travel-tourism-trends-
2021-after-covid19/

• https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/consumers-new-
reality.pdf

?
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Þróun Hvað felst í henni? Hver eru áhrifin?

Afskekktir 
og hreinlegir 
áfangastaðir 
með lítinn 
þéttleika

Stuttar borgarferðir munu halda áfram að vera vinsælar. Gert er ráð fyrir að 
ferðamenn velji samt minni borgir og fámennari áfangastaði sem eru þekktir fyrir 
hreinlæti og öryggi og ekki of dýrir. 

Aðallega jákvætt. Ísland mun njóta góðs af alþjóðlegu orðspori 
sínu sem öruggur, hreinn og strjálbýll áfangastaður með margar 
náttúruperlur.  Hins vegar er tiltölulega hátt verð á vöru og 
þjónustu hindrun fyrir marga ferðamenn sem eru að leita að 
ódýrari áfangastöðum fyrir utan aðal borgaráfangastaði. 

Færri og 
efnameiri 
ferðamenn

Líklegt er að millilandaflug  verði dýrara til skemmri eða lengri tíma nema að 
opinberir aðilar niðurgreiði flugiðnaðinn. Þannig gæti ferðaþjónusta innanlands 
haldið áfram að laða að sér fjölda ferðamanna. Ef ekki, þá verður markaðurinn 
ráðandi  af neytendum með hærri tekjur sem gætu tekið á sig viðbótarkostnaðinn við 
flugið. Margir áfangastaðir myndu aðlaga sig að að færri og efnaðri ferðamönnum. 
Þetta kallar á efnahagslegar og félagslegar breytingar sem hafa bæði  jákvæð og 
neikvæð áhrif á ferðaþjónustu á Íslandi. 

Með færri og efnaðri ferðamönnum fá stjórnvöld andrými til að takast á við 
afleiðingar fjöldaferðamennsku og á sama tíma tryggja að ferðaþjónustan sé ennþá 
arðbær.  Rannsóknir hafa sýnt að hátekjugestir skila töluvert meiri tekjum og störfum 
á íbúa miðað við efnaminni ferðamenn. Lönd, eins og Tæland, sem eru mjög háð 
ferðaþjónustu, eru byrjuð að rukka ferðaþjónustugjald (innkomugjald) til að flýta fyrir 
þeirri þróun. 

Á hinn bóginn er hætta á að þessi þróun í átt að færri og efnaðri ferðamönnum grafi 
undan þeirri lýðræðislegu þróun sem hefur orðið í flugiðnaðinum  undanfarin 40 ár 
þar sem flugverð hefur lækkað og fleira og fleira fólk hefur haft efni á því að ferðast 
með flugi. Hætta er að flug verði aftur fyrir fáa og efnameiri ferðalanga. Þetta setur 
fram siðferðilegar spurningar um ferðafrelsi borgara með lægri tekjur og gæti aukið 
uppgang popúlískra, öfga-hægri  sinnaðra stjórnmála sem ógna vestrænu lýðræði. 

Bæði jákvætt og neikvætt. Eins og fram hefur komið er 
Ísland vel í stakk búið til að auka markaðshlutdeild sína í 
hátekjufrístundaferðum.  Það mun einnig hjálpa til við að takast 
á við vaxandi áhyggjur Íslendinga af áhrifum fjöldaferðamennsku 
á umhverfi og lífsgæði.  Hins vegar mun þessi þróun flýta fyrir 
hnignun lággjaldaferðamarkaðsins á Íslandi sem nú þegar hefur 
fengið högg vegna gjaldþrots WOW. Hótel og  Airbnb-gisting, 
sem og skyndibitaveitingastaðir munu þurfa að breyta áherslum 
til að bregðast við breyttum aðstæðum. Einnig gæti það aukið á 
félagslega spennu í samfélaginu ef flug verður skyndilega einungis 
aðgengilegt þeim efnuðu en ekki megin þorra þjóðarinnar. 

Endurnýjaður 
áhugi á fríi í 
heimahögum

Siðferðisleg álitamál eru farin að hafa áhrif á val neytenda þegar kemur að fríi og 
ferðalögum. Þrýstingur frá neytendum hefur haft þau áhrif að flugfélög eru farin að 
draga úr notkun á einnota plasti og ílátum. 

Einnig hefur kastljósinu verið beint að þeirri miklu mengun sem flugiðnaðurinn 
veldur og hugtakið “flugskömm” nær yfir. En hingað til hefur þessi vitundarvakning á 
umhverfisþáttum flugiðnaðarins ekki dregið úr eftirspurn farþegaflugs.  

jákvæð og neikvæð. Ísland hefur það orðspor að vera 
hreint og umhverfisvænt land. Þetta er góður grunnur sem 
ferðaþjónustufyrirtæki geta nýtt sér við framtíðar markaðsetningu. 
Hinsvegar eru Suðurnes ekki þekkt sem ferðamannastaður. Til þess 
að breyta þessu viðhorfi þar að fara í umtalsverða vinnu - t.d. beina 
athyglinni að Reykjanes Geopark. Án aukinnar staðarmörkunnar 
og markaðsetningu er ólíklegt að Keflavíkursvæðið verði að 
ferðamannastað.  
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Hvaða áhrif mun þetta hafa á 
flugvallarsvæðið í kringum Keflavík?

Fram kemur í skýrslu matsfyrirtækisins Fitch 
að „ferðaþjónustan hefur verið einn helsti 
drifkraftur hagvaxtar á Íslandi, launahækkana, 
innstreymis erlends vinnuafls og hækkandi 
fasteignaverðs.“ Árið 2019, nam ferðamennska 
9% af landsframleiðslu Íslands og meira en 
þriðjungur alls útflutnings1. Framtíð íslenskrar 
ferðaþjónustu hefur þannig víðtækari áhrif en 
atvinnugreinin sjálf. Til að viðhalda félagslegum og 
efnahagslegum stöðugleika þarf Ísland að laga sig 
að þörfum ferðaþjónustunnar (þ.e.a.s. ferðamanna 
og gesta) eftir kórónuveirufaraldurinn.  Nálgast 
þarf viðfangsefnið á tvennan hátt: beina þarf 
athyglinni að hátekjuferðafólki erlendis frá og svo 
einnig að íslensku ferðafólki sem sækist eftir því að 
fara í frí innanlands, annað hvort eftir vali eða af 
nauðsyn.

1 Fitch Ratings. “Fitch Revises Iceland’s Outlook to Negative; Affirms at ‘A.’” 22 May 
2020.

Íslenska þjóðin lítur ekki á flugvallarsvæðið 
sem „dæmigerðan“ ferðamannastað. Til að 
laða Íslendinga til Keflavíkur þyrftu Kadeco 
og samstarfsaðilar þess, að þróa afþreyingu 
og áfangastaði sem eiga sér sérstöðu á stór-
höfuðborgarsvæðinu og eru betri en núverandi 
keppinautar. Aftur á móti þá þekkja erlendir 
gestir Ísland ekki eins vel og hafa í staðinn 
óljósar hugmyndir um lykil aðdráttarafl landsins 
- eldfjöll, framandi landslag og hveri -  og tengja 
þessi atriði ekkert sérstaklega við ákveðna staði 
fyrir utan nokkur þekkt dæmi eins og Bláa lónið.  
Við þróunsvæði Kadeco  er að hægt að nýta 
sér þennan þekkingarskort  og nálægðina við 
flugvöllinn og Bláa lónið,  með því að þróa nýja 
ferðamannastaði á flugvallarsvæðinu sem koma 
til móts við óskir neytenda og fagurfræðilegar 
ákvarðanir erlendra gesta með hærri tekjur, eins 
og til dæmis  lífrænt býli.
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1.3 Framtíð viðskipta
Hvað er það sem knýr fram 
breytingar?

Á næsta áratug munum við sjá stórar breytingar í 
því hvernig viðskipti munu fara fram.  Það eru þrír 
þættir sem knýja fram þessa breytingu:

Í þessum kafla er samantekt á þessum 
þremur liðum og áhrifum þeirra á skipulag 
flugvallarsvæðisins í Keflavík.

Aukning rafrænna viðskipta. Eins og er þá er 
hefðbundin verslun alfarið ráðandi á  markaðnum 
(hún nemur fjórum fimmtu hlutum af allri 
sölu), en hlutfall hennar fer minnkandi þar 
sem samkeppnisforskot netverslunar er að 
aukast. Á árunum 2007 til 2019 þrefaldaðist 
markaðshlutdeild rafrænna viðskipta í 
Bandaríkjunum úr 5% í meira en 16% af smásölu1. 
Árið 2019 nam smásala á netverslun á heimsvísu 

1 Ali, Fareeha. “A Decade in Review: E-Commerce Sales vs. Retail Sales, 2007-2019.” 
Digital Commerce 360. 3 March 2020.

Aukning rafrænna viðskipta

Tækninýjungar í flutningi og 
stjórnun virðiskeðju

Flutningur fyrirtækja, framleiðslu 
eða verkþátta til viðkomandi lands 
og stærri vöruforði 

?
meira en 3,5 milljörðum bandaríkjadala2. Árið 2022 
er áætlað að sú tala verði meira en tvöfölduð í 6,5 
milljarða dala. Ráðandi á markaði eru bandarísk og 
kínversk fyrirtæki, Amazon og Alibaba og fyrirtæki 
eins og Flipkart sem er í örum vexti. Þessi fyrirtæki 
byggja upp starfsemi sína með því að þróa sína 
eigin aðfangakeðju. Mörg þeirra hafa nú þegar 
stofnað sitt eigið afhendingarnet  og farið framhjá 
innlendum póstþjónustum og gengið í samstarf við 
fyrirtæki eins og FedEx og DHL. Á komandi áratug 
er líklegt að netverslanir muni vera meira áberandi 
í flutningi á fragt. Dæmi um það er Amazon Air, 
sem er vöruflutningaflugfélag sem eingöngu flytur 
Amazon varning. Þessi breyting mun hafa veruleg 
áhrif fyrir flugvelli og vöruflutningaaðila.

Tækninýjungar í stjórnun flugfarms og 
birgðakeðju. Samhliða þeim breytingum sem eru 
að verða  með flugfrakt eru nýjungar í tækninni 
sem notuð er til að flytja vörur á milli staða. 

Færsla athafna og starfsemi nálægt eða innan 
landamæra og aukning á varaforða. Á komandi 
áratug mun aukin pólitísk spenna valda því að 
fyrirtæki jafnt og stjórnvöld þurfa að endurskoða 
framleiðslu sem fer fram í öðrum löndum og 
sérstaklega þarf að skoða samband þeirra við 
Kína. Fyrirtæki munu færa framleiðslu sína aftur 
til heimalands síns (e. onshoring) á meðan önnur 
munu færa framleiðslu nær endanotendum 
framleiðslu sinnar (e. nearshoring).  Fyrirtæki 
sem hafa útvistað framleiðsluna sína til landa 
með ódýrara vinnuafl munu bæta hækkun 
launakostnaðar með því að gera framleiðslu 
2 Clement, J. “Global Retail E-Commerce Sales, 2014-2023.” Statista. 27 August 2020.

?
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sjálfvirka. Þetta mun leiða til aukinnar eftirspurnar 
eftir tæknivæddum framleiðslustöðum í 
þróuðum hagkerfum. Einnig, þær truflanir sem 
orðið hafa á aðfangakeðjum varnings vegna 
kórónuveirufaraldursisn  munu ýta stjórnvöldum 
til að vera með birgðir á lykil neysluvörum eins og 
hlífðarbúnaði og lyfjum. Til skamms tíma mun það 
auka  eftirspurn eftir vöruhúsum, þar sem hægt 
er að geyma vörur í öruggum, hreinsuðum og 
hitastýrðum aðstæðum.

Hvaða áhrif mun þetta hafa á 
flugvallarsvæðið í kringum Keflavík?

Út frá alþjóðlegu sjónarhorni er KEF ekki mikilvæg 
flutningamiðstöð. Árleg afköst þess (u.þ.b. 60.000 
tonn) fölna í alþjóðlegum samanburði þar sem 
t.d. afköst Anchorage og Hong Kong eru mæld í 
milljónum, frekar en þúsundum tonna. Ennfremur 
mun landfræðileg einangrun Íslands og smæð 
innanlandsmarkaðar hefta samskipti við alþjóðleg 
rafræn verslunarfyrirtæki.

Engu að síður eru tækfæri falin í framangreindri 
þróun  fyrir flugvöllinn og svæðið í kring. Það er 
ef Keflavík getur með sannfærandi hætti mótað 
sinn sérstaka sess og rekstrarkosti á alþjóðlegum 
flugfraktmarkaði. Séð erlendis frá hefur Keflavík 
þrjú samkeppnisforskot:

Samanlagt setja þessir kostir Keflavík í góða 
stöðu til að þróa örugga geymsluaðstöðu, til að 
þjóna sem grunnur fyrir háþróaða framleiðslu og 
til að þjóna sem þróunarstaður fyrir langdræga 
fragtdróna.

Orðspor sem hreinn og öruggur 
flugvöllur sem stundar gegnsæ 
viðskipti

Opinn fyrir nýrri tækni

Jákvæð tvíhliða samskipti við 
Evrópu, Bandaríkin, Bretland og 
Kína 
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1.4 Framtíð umhverfis
Hvað er það sem knýr fram 
breytingar?

Á heimsvísu veldur flug um 2% af losun 
koltvísýrings. Loftlagsbreytingar hafa áhrif á val 
neytenda og hefur flug fengið að finna fyrir því. 
Undanfarin fimm ár hefur það leitt til bakslags í 
flugsamgöngum, sérstaklega í Norður-Evrópu, þar 
sem „flugskömm“ er farin að hafa áhrif á útgjöld, 
ferðamynstur og fjárfestingar í innviðum. Sem 
dæmi má nefna Svíþjóð, þar sem ríkisstofnanir 
og einkafyrirtæki hafa sett bann á stutt flug og 
starfsmenn þurfa að ferðast í staðinn með lest. 
Í Noregi hyggjast flugmálayfirvöld, Avinor, taka 
upp rafmagnsflugvélar á lykilleiðum innanlands 
fyrir árið 2030 og reka fullkomlega rafmagnstengt 
innanlandsleiðakerfi fyrir árið 20401. 

Hversu mikil áhrif og hversu hratt þessar 
reglugerðar- og viðhorfsbreytingar munu hafa á 
flugiðnaðinn á heimsvísu er enn erfitt að segja til 
um. Hins vegar er ljóst að hugarfarsbreytingar eru 
að verða þar sem fleiri farþegar  og ríkisstjórnir  
kalla eftir að flugvellir og flugfélög stundi „hreinan“ 
rekstur. COVID-19 hefur hraðað þessu ferli, eins og 
fram kom í kafla 2. Aðal áskorun flugiðnaðarins er 
að finna aðferð til að aðlagast loftslagsbreytingum 
sem er bæði umhverfislega og efnahagslega 
sjálfbær. Fyrst og fremst þarf verulegar 
endurbætur á hönnun flugvéla. Til skemmri 
tíma litið þurfa flugvélaframleiðendur að auka 

1 Avinor. Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart. 
March 2020.

?

eldsneytisnýtingu þota og nota byggingarefni sem 
býður upp á betri loftflæði (e. aerodynamics), svo 
sem kolefnissamsett efni. Þeir þurfa einnig að auka 
notkun sjálfbærs flugvélaeldsneytis, þar með talið 
bæði tilbúið eldsneyti og lífeldsneyti sem blandar 
saman jarðolíu og öðrum eldsneytisgjöfum, t.d.  
matarolíu, plöntuolíu og landbúnaðarúrgangi. 
Á næstu misserum munu verulegar breytingar 
verða á hönnun flugvéla ásamt breytingum á 
eldsneytisgjöfum sem notaðar eru til að knýja 
þær. Með það markmið í huga eru um það bil 200 
fyrirtæki um allan heim að reyna að þróa raf- og / 
eða tvinnvélar.

Hvaða áhrif mun þetta hafa á 
flugvallarsvæðið í kringum Keflavík?

Á komandi áratug mun aðlögun loftslagsbreytinga 
hafa áhrif á þróunarsvæðið í Kadeco á þrjá lykil 
vegu. Í fyrsta lagi þurfa Isavia, Icelandair og 
flugfraktaðilar að sýna fram á áþreifanleg skref í 
átt að kolefnislausum rekstri. Í öðru lagi þarf öll 
ný þróun á flugvallarsvæðinu að fylgja strangari 
markmiðum um kolefnishlutleysi. Nánar er fjallað 
um nauðsynlegar endurbætur á flugvallarhönnun 
og þróun flugvallarsvæðis í 2. og 3. kafla.

Í þriðja lagi, nema að losun koltvísýrings minnki 
verulega á skömmum tíma á heimsvísu, sem er 
afar ólíklegt,mun heilsárs íshetta yfir Norður-
Íshafi heyra sögunni til árið 2035, og kannski 
strax árið 2030. Þó að þetta sé ákaflega óheppileg 

?
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þróun, mun hún opna nýjan viðskiptaleið um 
norðurheimskautið (e. Transpolar Sea Route - 
TSR). TSR myndi gera flutningaskipum kleift að 
sigla beint yfir Norðurpólinn án hjálpar ísbrjóta 
og draga þannig verulega úr tíma, kostnaði og 
eldsneyti sem þarf til að flytja vörur milli Evrópu, 
Asíu og Kyrrahafsstrandar Norður-Ameríku (sjá 
kort). Ef TSR verður að hagkvæmri siglingaleið, 
jafnvel fyrir aðeins hluta árs sem virðist mjög 
líklegt, mun það breyta núverandi viðskiptamynstri 
og umbreyta sjóflutningum verulega.

Bráðnun íss á skautum er nýr og  dökkur kafli í 
áframhaldandi ferli loftslagsbreytinga. Að segja 
að þetta sé óvelkomin þróun er gróft vanmat. En 
þó að allir helstu framleiðendur koltvísýrings í 
heiminum hafi strax skuldbundið sig til róttækra 
aðgerða til að draga úr kolefni, þá væri það samt 
ekki nægilegt til að snúa þessari þróun við. Það er 
heldur ekki hægt að líta framhjá því að Ísland mun 
hagnast verulega á TSR þökk sé landfræðilegri 
staðsetningu. Nálægð við nýju flugleiðina gæti 
opnað ný tækifæri fyrir sjóflutningaiðnað Íslands, 
sem og  fyrir tengingu á milli sjó- og loftflutninga á 
Keflavíkurflugvelli.



24
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Að þróa flugvallarsvæði er forgangsverkefni 
fyrir flugvelli,  borgir og þjóðir sem þeir 
þjóna.

2 Heimsþróun og nýjungar í þróun 
flugvallarsvæða

Að þróa flugvallarsvæði er forgangsverkefni fyrir flugvelli og fyrir borgir og 
þjóðir sem þeir þjóna. Fasteignir á flugvöllum eru mikilvæg uppspretta tekna 
sem eru óháðar farþegum og  eru trygging gegn þeirri áhættu sem felst í 
flugiðnaðinum (sjá 2.1). Borgir og héruð sækjast einnig eftir uppbyggingu 
í kringum flugvelli til að ná fjölbreyttum félagslegum og efnahagslegum 
markmiðum um þróun. 

Í þessum kafla eru notuð dæmi  til að varpa ljósi á, af hverju það er mikilvægt 
að þróa flugvallarsvæði fyrir flugvelli, borgir og lönd sem flugvellirnir þjóna. 
Fjögur grundvallaratriði eru skilyrði fyrir árangursríkri þróun flugvallarsvæða. 
En þau eru  áherslur á að einblína á þarfir viðskiptavina,  þróun sniðna að 
flugvallarsvæðinu, skilvirka stjórnun og rétt tímasetning verkefnisins. Allt eru 
þetta nauðsynlegar forsendur til að skila arði af fjárfestingu og til að fara á 
skilvirkan hátt frá hugmyndastigi til framkvæmdar. Kaflinn sýnir þau atriði 
sem eru mikilvæg til að ná árangri í gegnum dæmi sem hafa verið valin út 

frá þeim gildum sem eiga við flugvallarsvæðið í Keflavík. Að lokum greinir 
kaflinn aðal flugvallarsvæðin sem keppa beint við Keflavíkurflugvöll og metur 
hlutfallslega styrkleika og veikleika Keflavíkur út frá alþjóðlegu sjónarhorni.

Fjögur viðmið voru notuð til að velja bestu alþjóðlegu dæmin:

• Flugvellir með árlegan farþegafjölda sem svipar til 
Keflavíkurflugvallar

• Flugvallarsvæði með sambærileg landlæg tækifæri og 
áskoranir, til dæmis mikið landrými og lágan íbúaþéttleika.

• Flugvallarsvæði sem eru sambærileg Reykjanesinu og 
höfuðborgarsvæðinu bæði félagslega og efnahagslega.

• Flugvallarsvæði sem eru leiðandi í heiminum og hafa verið 
brautryðjendur í þróunarstefnu sem hægt væri að yfirfæra á 
Ísland.
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2.1. Af hverju skipta 
flugvallarsvæði máli 
fyrir flugvelli, borgir og 
ríkisstjórnir?
Á undanförnum áratugum hafa stjórnendur, 
skipuleggjendur og leiðtogar í flugiðnaði 
viðurkennt þróun flugvallarsvæðis sem bæði 
grundvallaratriði í viðskiptamódeli flugvallar og 
sem lykilatriði fyrir hagvöxt  þéttbýlis, svæðis í 
kringum flugvöll og lands sem heildar.  Til að skilja 
betur mikilvægi þessara þróunarverkefna flugvalla 
og landsvæða í kringum þá er mikilvægt að byrja á 
einfaldri, en oft gleymdri spurningu: Hvers vegna 
skiptir þróun flugvallarsvæðisins máli fyrir flugvelli? 
Meginverkefni þeirra er þegar öllu er á botninn 
hvolft að flytja flugvélar inn og út af flugvellinum 
og aðstoða farþega og vörur um borð í þessum 
vélum með áframhaldandi ferð sína. Á yfirborðinu 
lítur út fyrir að hagsmunir flugvallar nái ekki út 
fyrir flugstöðina og flugvöllinn. Svo hvers vegna 
verja margar af farsælustu flughöfnum heims svo 
miklum tíma og fjármunum í að þróa nærliggjandi 
svæði?

Svarið liggur í þeirri staðreynd að tekjur óháðar 
flugi (NAR) hafa orðið ómissandi hluti af 
viðskiptamódeli flugvalla og eru nú um það bil 
40% af alþjóðlegum tekjum þeirra1. Á flestum 
flugvöllum eru verslun og bílastæðagjöld tvær 
helstu tekjulindirnar sem ekki tengjast flugi beint. 
Í þriðja sæti er fasteignaþróun og nemur hún 

1 Airports Council International. Airports Economic Report. 2019.

15% af alþjóðlegum NAR-tekjum flugvalla. Í kjölfar 
COVID-19 gegnir eignaþróun enn mikilvægara 
hlutverki við myndun NAR. Ólíkt ferðaverslun 
og bílastæðum - sem hrundu í kjölfar mikillar 
fækkunar flugfarþega - eru tekjur af fasteignum á 
flugvöllum ónæmar fyrir skyndilegum breytingum 
á farþegafjölda. Þegar ferðalangar hverfa halda 
fasteignir áfram að afla tekna fyrir flugvöllinn. 
Í heimsfaraldrinum 2020 hafa fasteignir verið 
eini áreiðanlegi tekjustofninn. Þar sem flugvellir 
leitast við að auka fjölbreytni tekjustofna hafa þeir 
komist að því að fasteignir eru ekki aðeins viðbótar 
tekjulind, heldur virka þær sem sveiflujöfnun eða 
trygging sem gerir flugvöllum kleift að stjórna 
óhjákvæmilegri áhættu í flugiðnaðinum. Byggða- 
og landþróun í kringum flugvallarsvæði veitir 
fjárhaglegan stöðuleika og seiglu þegar óvænt 
áföll ganga yfir og valda usla í grunnstarfsemi 
þeirra, hvort sem um er að ræða heimsfaraldur, 
hryðjuverkaárás, náttúruhamfarir eða gjaldþrot 
flugfélaga. 

Þróun flugvallarsvæðisins er einnig forgangsatriði 
fyrir stjórnendur og skipuleggjendur á 
sveitarfélaga, svæðis- og landsvísu.  Um heim 
allan er  viðurkennt að flugvellir eru ómissandi 
drifkraftar efnahagsþróunar. Flugvellir eru 
venjulega einn stærsti atvinnurekandi landsins og  
með bestu samgöngurnar. Hvergi er það skýrara 
en á Íslandi, þar sem um það bil 1,8% af vinnuafli 
á landsvísu er beint starfandi á Keflavíkurflugvelli2. 
Farsælar borgir eins og Denver, Singapúr og Zürich 
hafa nýtt sér þá tengingu sem flugvöllur veitir til að 

2 Reiknað út frá tölum frá Isavia og Hagstofunni.

stuðla að fjölbreyttum félags- og efnahagslegum 
þróunarmarkmiðum. Með flugvallarstýrðum 
verkefnum nota þessar borgir flugvöllinn sem 
akkeri til að stækka borgina út á við og nýta þá 
innviði sem tengja flugvöllinn við viðskiptahverfi 
sem burðarás fyrir þróun og endurnýjun þéttbýlis. 
Með þessu er verið að dreifa þeim ávinningi  sem 
venjulega safnast fyrir í miðborgum, svo sem 
aðgengi að háskólanámi og atvinnutækifærum, 
til víðara svæðis. Einnig nota borgir uppbyggingu 
á flugvallarsvæði sem leið til að takast á við 
sameiginlegar áskoranir í borginni, svo sem 
útþenslu í ferðaþjónustu, skort á ódýru húsnæði 
fyrir ungar fjölskyldur og skort á skrifstofuhúsnæði 
á viðráðanlegu verði fyrir fyrirtæki sem 
eru að hefja rekstur.  Með því að byggja ný 
rannsóknarsetur, vinnurými, ferðamannastaði 
og íbúðahverfi á flugvallarsvæðinu og meðfram 
flugvallarásum er stefnt að því að dreifa 
efnahagslegum tækifærum og auka aðdráttarafl 
alls svæðisins sem góðan búsetukost, vinnustað og 
áhugaverðan stað að heimsækja.
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Þróunarkvarði. Borgarþróunarverkefni undir hatti flugvalla 
fara fram á mismunandi landfræðilegum kvarða. Eftirfarandi 
hugtök eru notuð til að greina þau:

Flugvallarborg: Þróun 
inni í forgarði flugvallarins 
og við hliðina á 
flugvallarinnganginum. 
Flugvallarborgir einbeita sér 
fyrst og fremst að þjónustu 
við farþega og neytendur sem 
og aðstöðu fyrir fyrirtæki. Í 
farsælum flugvallarborgum er 
hægt að komast fótgangandi 
til og frá flugstöðinni.  

Flugvallarsvæði: Þróun á víðara svæði umhverfis flugvöllinn og flugvallarsvæðið 
sjálft, þ.m.t. farm- og flutningamiðstöðvar sem þurfa beinan aðgang að flugvellinum. 
Það felur einnig í sér framleiðslu, vinnslu og orkuframleiðslu og geymsluaðstöðu, 
svo og landfreka aðstöðu sem fyrirtæki þarfnast til að sinna starfsemi.  Þróunin á 
flugvallarsvæðinu er aðgengileg með bíl eða almenningssamgöngum á 10-20 mínútum 
frá flugstöðinni.

Flugvallarás: Þróun meðfram veg- og 
járnbrautarásum sem tengja flugvöllinn við 
helstu íbúa miðstöðvar á áhrifasvæðinu. 
Lykilatriði að samgönguþróunarverkefnin 
haldi til haga blandaðri notkun samgangna 
sem taka tillit til mismunandi landnotkunar 
s.s. sér búsetu, verslun og iðnað. 

Landsvæði flugvallar: Þróun á öllu 
áhrifasvæði flugvallarins, þ.e.a.s. allt 
það svæði sem flugvöllurinn þjónar. 
Við skilgreiningu á mörkum landsvæðis 
flugvallar er ákvarðandi þáttur hversu 
mikið efnahagslegt samkeppnishæfni 
svæðisins styrkist með þeirri alþjóðlegu 
tengingu sem flugvöllurinn veitir.
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2.2 Verkefna- og 
framkvæmdaáætlun 
flugvallarsvæðis og 
landnotkunarstefna
Í framangreindum tilgangi beita 
borgarskipulagsaðilar og þróunaraðilar 
landnotkunarstefnu og ýmsum 
uppbyggingarverkefnum. Í stórum dráttum 
skiptast algengustu aðferðirnar í sex flokka:

• Farþegaþjónusta, t.d. flugvallarhótel, 
bílastæðahús og bílaleigur.

• Þjónusta fyrir fyrirtæki, t.d. skrifstofugarðar 
og ráðstefnu- og fundaraðstöðu (e. MICE).

• Þjónusta fyrir neytendur á staðnum, t.d. 
verslun, skemmtun og tómstundir, þjónusta 
við ferðamenn 

• Fraktinnviðir, t.d. vöruhús og 
flutningamiðstöðvar.

• Félagslegir innviðir, t.d. háskólasvæði, 
læknisþjónusta, íþróttamannvirki.

• Orkuinnviðir, t.d. sólarsellur og ör-
rafmagnsnet (e. microgrid) flugvalla.

Mikilvægt er að hafa í huga að þessir flokkar 
útiloka ekki hvern annan. Mörg farsælustu 
uppbyggingarverkefni á flugvallarsvæðum 
þjóna mörgum hópum og hafa fjölþættan  
tilgang. Flugvallarhótel er gott dæmi, því þó að 
grunnstarfsemi þess sé að útvega gistirými fyrir 
flugfarþega getur það einnig hýst alþjóðlegar 
ráðstefnur. Veitingastaður hótelsins getur verið 
aðlaðandi staður fyrir hádegisfundi  og drykki 
eftir vinnu sem og fyrir veislur og einkahátíðir 
um helgar. Ennfremur veita sum hótel 
samfélagsþjónustu. Gott dæmi er þýskt hótel sem 
er í samstarfi við grunnskóla, leyfir  sundkennslu 
barna seint á morgnana í hótel sundlauginni, 
þ.e.a.s. á þeim tíma sem flestir gestir hótelsins 
hafa þegar skráð sig út.



Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar 

29

Í töflunni að neðan er listi yfir verkefni á flugvöllum og tilgreind velheppnuð 
alþjóðleg dæmi fyrir hverja tegund verkefnis. 

Tegund verkefnis / 
framkvæmdar Dæmi 

Skrifstofurými Schiphol CBD (AMS), Changi Business Park (SIN)

Frakt og flutningar Amazon Air (CVG), Cargo City (BUD)

Skemmtun og 
tómstundir

AsiaWorld-Expo (HKG), Dorian Gray (FRA), Airport 
Stadium 12 Movie Theatre (STS)

Verslun Airport Shopping Center (ZRH), The Jewel (SIN), Landside 
Duty Free (MNL)

Íbúðarhúsnæði Aviapolis (HEL), Gateway Gardens (FRA)

Menntun og rannsóknir Singapore University of Technology & Design; Singapore 
Aviation Academy (SIN), EIN

Heilbrigðisvísindi Health Center Vienna Airport (VIE)

Kvikmyndaframleiðsla Blackhall Studios (ATL)

Íþróttir og útivist Runway Visitor Park (MAN), Buitenschot Land Art Park 
(AMS)

Menning Finnish Aviation Museum,  Aviapolis Art Residency (HEL )

Orka Airport City Solar (YEG), London City Airport Microgrid 
(LCY)

Landbúnaður Australian Center of Excellence in Food Innovation (SWZ)
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2.3 Árangursþættir fyrir þróun 
flugvallarsvæðis
Hundruðir flugvalla, borga og ríkisstjórna um allan heim hafa hleypt af 
stokkunum metnaðarfullum þróunarverkefnum undir forystu flugvallar, oft 
merkt sem „flugvallarborg“, „flugvallarásar“ eða „flugborg“ (e. aerotropolis). 
En þrátt fyrir bestu fyrirætlanir hafa mörg þessara verkefna ekki skilað 
verulegum arði af fjárfestingu. Enn aðrir eiga í erfiðleikum með að fara frá 
hugmyndastigi til framkvæmdar. Þessir annmarkar eru að verulegu leyti 
tilkomnir vegna þess að skipuleggjendur og stjórnendur hafa fyrst og fremst 
einbeitt sér að staðbundnu skipulagi flugvallarsvæðisins og undirliggjandi 
efnahagsumgjörð. Minni athygli hefur verið beint að lykilþáttum eins og 
stjórnun flugvallarsvæðisins, eignarétti lóða, fasteignaþróunaráætlunum og 
núverandi markaðseftirspurn. Allir þessir þættir eru afgerandi í að ákveða 
hversu gerlegt það er að hrinda í framkvæmd þróunaráætlun flugvallarsvæðis 
og skila jákvæðri ávöxtun um fjárfestingu. Rannsóknir sem gerðar voru af 
höfundi benda til þess að ófullnægjandi þekking um þessa þætti meðal 
lykilstjórnenda sé algengasta hindrunin fyrir árangri á flugvallarsvæðum1. 
Ennfremur kemur skortur á reynslu í fasteignaþróun, léleg samhæfing milli 
helstu þróunaraðila og óljós skilningur á því fyrir hverja uppbygging á sér 
stað, í veg fyrir að margar þróunaráætlanir á flugvallarsvæði komist áfram.

1 Hirsh, Max. “Developing Successful Airport Real Estate: An Airport Urbanism Approach.” Journal of Airport Management 13:2 
(2019).

Af hverju mistakast flugvallarsvæði? 

Það eru margar ástæður fyrir því að flugvallarsvæði ná ekki að nýta 
möguleika sína að fullu. Algengustu orsakirnar eru m.a.:

• Skortur á reynslu af fasteignaþróun af hálfu flugvallaryfirvalda 
og lykilþróunaraðilum.

• Pólitískur þrýstingur á að koma með bjartsýna viðskiptaáætlun 
sem ýkir aðdráttarafl fasteigna á flugvöllum, ófullnægjandi 
mat á eftirspurn á markaði og vanmat á samkeppni frá 
sambærilegum verkefnum sem eru í grennd við flugvöllinn. 

• Útfærsla á  áætlun um þróun svæðis sem  þar sem hugmyndir 
frá öðrum flugvallarsvæðum eru endurnýttar án þess að tekið 
sé tillit til staðbundinna þátta. 

• Skortur á samhæfingu  og óljós verkaskipting milli stjórnenda 
og þróunaraðila.

• Óljós sýn á fyrir hverja uppbygging á sér stað, ásamt óljósum 
skilningi á sérstökum þörfum og óskum viðskiptavina.

• Vanhæfni til að sannfæra lykilhagsmunaaðila og stjórnendur 
um að forgangsraða uppbyggingu flugvallarsvæðis sem leiðir 
til skorts á skriðþunga.
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Hverjir eru þá lykilþættir sem í grundvallaratriðum ákvarða hvort  
þróunarverkefni á flugvallarsvæði heppnast eða misheppnast? Greining á 
fyrirliggjandi gögnum bendir til fjögurra lykilatriða fyrir velgengni verkefna:

Lykilatriði fyrir velgengni:

Fólk Staðir 

Staðsetning Samstarf 
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2.4 Fólk: Áhersla á 
viðskiptavini
Fyrst og fremst byrja velheppnuð 
flugvallarsvæði þróunarferlið 

með því að einbeita sér að fólki: sérstaklega 
fólkinu sem býr, vinnur og rekur fyrirtæki á 
flugvallarsvæðinu. Hugmyndaþróunarstigið hefst 
með því að skilgreina þá viðskiptavinahópa  sem 
verkefnið getur hugsanlega laðað að. Þar á meðal 
er fólk sem þegar er á svæðinu, t.d. farþegar, 
flugvallarstarfsmenn og íbúar á svæðinu, og 
einnig viðskiptavinir sem koma lengra að, t.d. 
fyrirtækjaeigendur og mögulegir nýir íbúar. 

Farsæl flugvallarsvæði hefja 
hugmyndaþróunarferlið með því að 
bera kennsl á mögulega viðskiptavini til 
framtíðarþróunar á flugvallarsvæðinu. 
Þeir viðskiptavinir falla í fjóra flokka:

• Farþegar

• Íbúar

• Starfsmenn

• Fyrirtækjaeigendur

Næsta skref er að skoða vel þarfir og óskir  
þessara hópa og greina hverjar af þessum  
þörfum eru  ekki uppfylltar.  Með því að einblína 
á þarfir neytandans og setja þær í fyrirrúm á 
hugmyndaþróunarstiginu er skipuleggjendum 
og verktökum gert kleift að ákvarða sértæka 
þjónustu, aðstöðu og landnotkun sem bregst við 
þessum óuppfylltu kröfum. Þrátt fyrir að farsæl 
flugvallarsvæði séu talsvert mismunandi hvað 
varðar eignarhald, efnahagslega forgangsröðun og 
landnotkunarstefnu, þá eiga þau það sameiginlegt 
að setja þarfir og óskir viðskiptavina sinna á 
oddinn. Þessi viðskiptavinamiðaða þróunaraðferð 
flugvalla er þekkt sem Airport Urbanism. 

Síður farsæl flugvallarsvæði eru aftur á móti háð 
vörudrifinni nálgun við þróun fasteigna. Þar hefst 
ferlið með því að ákveða fyrirfram hvaða byggingar 
verða á svæðinu - til dæmis skrifstofugarður eða 
flutningamiðstöð - og leita síðan að hugsanlegum 
viðskiptavinum til að fylla þessar byggingar. Með 
þessu eru raunverulegar þarfir atvinnulífsins 
hunsaðar og litið fram hjá nýstárlegum tækifærum 
til að ná nýjum tekjustofnum. Það kemur ekki 
á óvart að þetta viðskiptamódel hermir eftir 
nærliggjandi þjónustu (t.d. skrifstofugarðar), 
sem leiðir til offramboðs og lélegrar arðsemi 
fjárfestingarinnar.
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2.5 Staður: Þróun 
sem tekur mið 
af staðbundnum 
aðstæðum (e. site-

specific development)
Annar drifkraftur árangurs er staður. Árangursrík 
flugvallarsvæði  nýta sér einstaka landfræðilega 
kosti viðkomandi flugvallar og fylla upp í göt í 
markaðssvæði flugvallarins. Til að gera það er 
áherslan lögð á  þrjá mikilvæga landfræðilega 
þætti: 

• Tengingar innan flugvallarsvæðis.
• Aðgengi að flugvellinum, þ.e. samgöngukerfi 

sem tengja flugvöllinn við nærliggjandi borgir 
og bæi.

• Fjarlægð til miðborgar eða 
aðalviðskiptahverfis. 

Tengingar innan flugvallarsvæðis. Flugvellir 
hafa yfirleitt framúrskarandi samgöngutengingar 
við fjölda innlendra og alþjóðlegra áfangastaða. 
En flugvallarsvæði einkennast oft af lélegum 
staðbundnum almenningssamgöngum. 
Almenningssamgöngur geta verið takmarkaðar 
og að komast fótgangandi er algeng áskorun 
sem leiðir til þess  sem umferðarsérfræðingar 
nefna vandamálið á síðasta kílómetranum. 
Flugvöllurinn sjálfur kann að vera aðlaðandi 
staður til að eiga viðskipti, en án góðra innri 
tenginga, s.s. gönguleiða eða annarra hentugra 
almenningssamgangna, munu  skrifstofugarður 
eða verslunarmiðstöð staðsett aðeins nokkur 

hundruð metra frá flugstöðinni eiga erfitt með að 
laða að viðskiptavini. Farsælir flugvellir hafa því 
heildstæða samgöngustefnu sem tekur tillit til alls 
flugvallarsvæðisins. 

Aðgengi að flugvellinum. Aðalhlutverk flugvalla 
er að auðvelda komur og brottfarir flugvéla og 
aðstoða farþega og vörur um borð í þessum 
vélum með áframhaldandi ferð. Flugvellir 
eru í raun miðstöð þar sem ferðaleiðir eins 
og  vegir, siglingaleiðir og lestakerfi mæta 
flugsamgöngum. Í sárafáum tilfellum er loka 
áfangastaður ferðamanna flugvöllurinn og það 
eru mjög fáir starfsmenn flugvalla sem búa í 
grennd við vinnustaðinn. Því er nauðsynlegt 
að flugvöllurinn sé vel tengdur samgönguneti 
sem nær yfir áhrifasvæði hans og að boðið 
sé upp áreiðanlegar og tíðar ferðir til og frá 
flugvellinum. Samgöngumáti til og frá flugvelli 
er ein aðal uppspretta CO2 og því brýnt að taka 
á almenningssamgöngum til að bregðast við 
loftslagsbreytingum. Daglega keyra þúsundir 
farþega og starfsmanna út á flugvöll sem 
framleiðir gífurlegt magn af CO2. Stórt skref 
í að draga úr CO2 mengun væri að bjóða 
upp á loftslagsvænar almenningssamgöngur 
og draga úr notkun einkabílsins. Því er 
nauðsynlegt að hafa gott og áreiðanlegt aðgengi 
á milli aðal þéttbýliskjarna á áhrifasvæði 
flugvallarins og flugvallarins sjálfs.  Með 
bættum almenningssamgöngum verður einnig 
ákjósanlegra að byggja upp á áhrifasvæði 
flugvallarins með betri almenningssamgöngum.

Fjarlægð á milli flugvalla og  aðalviðskiptahverfis. 
Vel skipulögð  flugvallarsvæði setja staðsetningu 
flugvallarins í samhengi við önnur mikilvæg 
svæði innan áhrifasvæðis þess. Fjarlægð á milli 
flugstöðvar og aðalviðskiptahverfis og annarra 
mikilvægra kjarna er brýnt að hafa í huga. 
Farþegar reiða sig á skjótar samgöngur og mæla 
þessa vegalengd í mínútum en ekki kílómetrum. 
Aðgengi á milli fundaraðstöðu og borgarmiðju þarf 
að vera góð. Önnur starfsemi eins og iðnaður og 
orkuframleiðsla, geta verið á fjarlægari stöðum. 

Með því að leggja áherslu á þessa þrjá þætti - 
tengingar innan flugvallarsvæðisins, samgöngur 
til og frá flugvellinum og fjarlægð við megin 
þéttbýliskjarna - er flugvallarsvæði gert kleift 
að ákvarða hvaða sértæka þjónusta, aðstaða og 
landnotkun hentar best út frá  landfræðilegu 
samhengi. 
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DÆMI: Vín (VIE) og Kunming (KMG)

Vín (VIE) og Kunming (KMG)  eru tvö andstæð dæmi um hvernig 
flugvallarsvæði geta nýtt hlutfallslega nálægð sína eða fjarlægð 
við miðborg. Í VIE tengir hraðlest  flugvöllinn við miðborg Vínar. 
Ferðin milli flugvallarins og miðborgarinnar tekur  15 mínútur. Fyrir 
flugvallarsvæðið þá býður þessi samgönguæð upp á marga valkosti 
sem njóta góðs af nálægð við miðborgina, svo sem viðskiptafundi 
og ráðstefnur. Hins vegar þarf flugvöllur staðsettur langt frá 
aðalviðskiptahverfi að finna nýjar leiðir til þess að þróast. Dæmi 
um það er Kunming, höfuðborg Yunnan héraðs í Kína. Kunming 
Changshui flugvöllur (KMG) er staðsettur í dreifbýli, meira en 30 km 
frá miðborginni. KMG er mikilvæg miðstöð fyrir svæðið og tengir 
afskekkta bæi í fjallahéruðum við borgir í Kína og Suðaustur-Asíu. 
Þessir afskekktu bæir eru mikilvægir ferðamannastaðir en eru 
einnig ræktunar- og framleiðslustaðir fyrir hefðbundin kínversk lyf 
(TCM). Þróun á starfsemi KMG flugvallarsvæðisins beinist að þessum 
tveimur atvinnugreinum. Annars vegar er lögð áhersla á að bjóða 
upp á gistingu og verslunarstaði fyrir ferðamenn sem millilenda 
á flugvellinum og hins vegar er aðstaða fyrir vinnslu og flutning á 
lækningajurtavörum héraðsins. 
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2.6 Samstarf: 
Stjórnunar-
fyrirkomulag 
Margir hagsmunaaðilar koma 

að þróun flugvalla og nærliggjandi svæða. 
Grundvöllur fyrir því að ná fram breytingum 
í þágu allra er að hafa hafa góðan skilning á 
langtíma og skammtíma forgangsverkefnum 
ólíkra hagsmunaaðila. Með þetta í huga er hægt 
að samræma þróunarverkefni flugvalla við 
önnur byggðaþróunarverkefni  á landi, í lofti eða 
sjó. Þannig styðja þróunarverkefni hvert annað 
frekar en keppa á móti hverju öðru.  Fimm atriði 
einkenna farsælt samstarf:

• Sameiginleg framtíðarsýn fyrir 
flugvallarsvæðið, sett fram með vel 
skilgreindu markmiði til skamms og langs 
tíma.

• Vilji samstarfsaðila til að líta út fyrir sína eigin 
starfsemi og mörk með það að markmiði 
að hámarka efnahagslega möguleika 
flugvallarsvæðisins og efla svæðisbundna 
samkeppnishæfni.

• Skýr verkaskipting byggð á sérsviði hvers 
samstarfsaðila.

• Samstarfsaðilar deila fjárhagslegum ágóða og 
sameiginlegum fjárhagslegum markmiðum 
verkefnisins.  

• Reglulegir fundir þar sem fólk hittist augliti til 
auglitis.

Lykil hagsmunaaðilar fyrir samstarf. 
Hvert verkefni er ólíkt og ólíkir flugvellir hafa 
mismunandi stjórnunarfyrirkomulag. Lykil 
samstarfsaðilar í þróunarverkefnum flugvalla 
eru yfirleitt: 

• Flugvallaryfirvöld.

• Sveitarfélag / sveitarfélög.

• Stærsta sveitarfélagið á áhrifasvæði 
flugvallarins.

• Svæðisstjórn.

• Einkaaðilar.

• Samgönguráðuneyti.

Að auki gegna eftirfarandi hagsmunaaðilar 
mikilvægu hlutverki:

• Þróunarfélög/þróunarskrifstofur. 

• Landeigendur.

• Fjárfestar og lánveitendur.

• Leigjendur / notendur.

• Borgaraleg samtök / samtök almennings.
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Stórtæk þróunarverkefni á flugvellinum ná oft til 
margra landeigenda og framkvæmdaaðila og ná 
yfir mörg stjórnsýslumörk: sveitarfélög  annars 
vegar og ráðuneyti og svæðisskipulagsyfirvöld 
hins vegar. Því fleiri hagsmunaaðilar sem taka 
þátt, því erfiðara verður að innleiða heildstæða 
framtíðarsýn. Til að ná langtíma árangri þarf að 
takast á við þessa áskorun í byrjun verkefnisins 
með því að koma á fót stjórnunarfyrirkomulagi 
þar sem lykil hagsmunaaðilar sitja við sama borð 
og þar sem taka má  bindandi ákvarðanir. Aftur á 
móti, hafa tilraunir til að þróa flugvallarsvæði án 
samvinnu utanaðkomandi samstarfsaðila verið 
líklegri til að leiða til óraunhæfra þróunaráætlana. 
Þessar tilraunir eru einnig líklegri til að skorta 
fjármagn og meiri líkur eru á að langvarandi deilur 
tefji eða hreinlega eyðileggi verkefnið.

Stjórnun flugvallarsvæðis er flókið verkefni 
sem fer eftir lagaramma landsins, uppbyggingu 
landeigenda og þróun fasteigna. Það er 
engin heildarlausn sem hægt er að beita á 
hvert flugvallarsvæði. Alþjóðleg könnun á 
flugvallarsvæðum leiðir hins vegar í ljós að þrenns 
konar stjórnunarfyrirkomulag er algengt: 

Leitt af ríkinu: Flugvallarsvæðið 
er skilgreint sem þjóðhagslega 
mikilvægt svæði sem er stjórnað 

af sérhæfðri miðlægri stofnun. Staðbundnum 
reglugerðum og stefnumótun um landnotkun 
er skipt út til að flýta fyrir þróun og eignarnámi. 
Þessi aðferð er algeng í Kína, þar sem ríkisstjórnin 
hefur tilnefnt meira en 20 flugvallarsvæði 
sem efnahagslega mikilvæg (Airport Economic 
Demonstration Zones (AEDZs)). Þessi aðferð 
er mjög ofansækin nálgun og hefur þá kosti að 
flýta leyfisveitingum sem geta oft tafist innan 
stjórnsýslunnar. Hins vegar hefur þessi aðferð ekki 
reynst vel í að mæta raunverulegri eftirspurn og 
mætir illa þörfum einkageirans. 

Markaðsdrifið: Borgir, 
efnahagsþróunarfélög og fyrirtæki 
sem hafa sameiginlegan áhuga 

á að þróa flugvallarsvæðið sameinast í félag 
sem forgangsraðar þörfum atvinnulífsins á 
svæðinu og leitast við að samræma markmið 
einstakra fjárfesta og markmið sveitarfélaga um 
atvinnusköpun og efnahagslega samkeppnishæfni. 
Eitt dæmi er Aerotropolis Atlanta Alliance (AAA), 
sem sameinar borgir, sýslur og fyrirtæki með 
aðsetur á áhrifasvæði flugvallarins. Meðlimir 
samtakanna eru kallaðir fjárfestar og taka þátt í 
samtökunum á ársgrundvelli. Þetta sveigjanlega 
fyrirkomulag gerir það að verkum að auðveldara 
er að stýra verkefninu þannig að það taki tillit til 
breyttra þarfa markaðsins og aðstæðna á svæðinu. 

Blanda af ríki og markaði: Ein 
eða fleiri opinberar stofnanir - 
t.d. ráðuneyti, flugvallaryfirvöld 

og/eða sveitarfélag - stofna einkafyrirtæki 
til að skipuleggja, þróa, markaðssetja og 
stjórna umfangsmiklum þróunarverkefnum á 
flugvallarsvæðinu. Lykildæmi er Schiphol  Area 
Development Company  (sjá texta í ramma). 
Styrkur þessa módels felst í getu þess til að 
sameina pólitískan stuðning og langtíma 
skipulagsgetu hins opinbera með sveigjanleika 
í rekstri og stjórnarháttum sem einkenna 
einkafyrirtæki. Veikleiki þessa módels er sá 
möguleiki að of mikið samráð verði á milli kjörinna 
embættismanna og einkarekinna verktaka sem 
skekkir markaðinn og skaðar gegnsæi hins 
opinbera. Strangt eftirlitsferli er því nauðsynlegt til 
að tryggja árangur til langs tíma.

Hins vegar eru ókostirnir þeir að það er erfitt að 
vinna eftir langtíma skipulagi þar sem meðlimir 
samtaka breytast og þar af leiðandi einnig mörk 
áhrifasvæðis flugvallarins.    
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Dæmi: Schiphol Area Development Company 
(SADC)

Schiphol Area Development Company 
(SADC) var stofnað árið 1987 til að þróa 
atvinnuhúsnæði á svæðinu umhverfis Schiphol 
alþjóðaflugvöllinn (AMS). SADC er elsta 
stofnun sinnar tegundar og er gott dæmi 
fyrir aðra flugvelli um það hvernig hægt er að 
koma á laggirnar skilvirku stjórnunarkerfi með 
innbyggðu samráði sem skilar sjálfbærum arði 
fyrir marga hagsmunaaðila.

SADC er einkarekið fasteignaþróunarfyrirtæki 
sem er í eigu fjögurra hluthafa í opinbera 
geiranum: Schiphol Group sem stýrir 
flugvellinum; héraðið Norður-Holland 
sem ber ábyrgð á svæðisskipulagsmálum 
á flugvallarsvæðinu; sveitarfélagið 
Haarlemmermeer þar sem flestar eignir SADC 
eru staðsettar; og sveitarfélagið Amsterdam 
sem er stærsta borgin á áhrifasvæði Schiphol. 
Hver hluthafi á 25% hlut í SADC og byggist 
hlutfallið á því hvað hver eining lagði 
upphaflega fram við stofnun fyrirtækisins, 
hvort sem það var land, fjármagn eða 
sambland af þessu tvennu. 

Velgengni SADC má rekja til þriggja lykilatriða. 
Í fyrsta lagi hafa þessir fjórir eigendur komið 
sér saman um sameiginlega framtíðarsýn fyrir 
flugvallarsvæðið og langtíma og skammtíma 
markmið. Í öðru lagi eru þessir fjórir eigendur 

tilbúnir til að líta út fyrir eigin landamæri  
til að hámarka efnahagslega möguleika 
flugvallarins og nærliggjandi borga. Með 
því að breikka sjóndeildarhringinn styrkja 
þeir samkeppnisstöðu alls svæðisins bæði á 
innlendum og alþjóðlegum vettvangi. Síðast 
en ekki síst var SADC komið á  koppinn 
af nauðsyn.  Á sama tíma og SADC var 
stofnað lenti Holland í efnahagskreppu sem 
fylgdi mikið atvinnuleysi og efnahagslegar 
breytingar. Hluthafar SADC gerðu sér grein 
fyrir þörfinni á að skapa störf og laða að 
fyrirtæki og erlenda fjárfestingu. Ennfremur 
gerðu hluthafar SADC sér grein fyrir því að 
ekki aðeins flugvöllurinn, heldur líka allt 
svæðið, þyrfti að endurnýja sig  til að vera 
samkeppnishæf. Ennfremur var skilningur 
á því að það gæti aðeins gerst ef lykil 
hagsmunaðilar á flugvallarsvæðinu tækju 
höndum saman.

Upphaflegt markmið SADC var að 
laða að fyrirtæki og skapa atvinnu á 
flugvallarsvæðinu. Með tímanum var sjónum 
ekki lengur einungis beint að efnahagslegum 
markmiðum  heldur einnig markmiðum 
um bætt lífskjör samfélagsins í kring og 
sjálfbærni flugvallarsvæðisins. Fjögur lykil 
atriði voru höfð til grundvallar til að ná 
þessum markmiðum. Í fyrsta lagi skilgreinir 
SADC efnahagsþróunarstefnu fyrir allt 
flugvallarsvæðið. Með því tengir það markmið 

ríkisins um landnotkun og efnahagsmál 
við þróunarmarkmið flugvallarins og 
sveitarfélaga. Að því leyti starfa samtökin eins 
og svæðisbundin þróunarstofnun.

Í öðru lagi starfar SADC sem 
byggðaþróunarfyrirtæki og  er með starfsfólk 
með sérfræðiþekkingu á því sviði sem 
framkvæmir t.d.  markaðsgreiningar, gefur 
ráðleggingar varðandi fasteignaþróun 
og stjórnun, skipuleggur hönnunar- og 
skipulagssamskeppnir og er þjónustuaðili 
fyrir leigjendur og fjárfesta.  Í þriðja lagi 
markaðssetur SADC flugvallarsvæðið í 
gegnum frjáls félagasamtök - sem kallast 
Amsterdam Airport Area (AAA) - sem sameina 
opinberar stofnanir og einkafyrirtæki af 
svæðinu. Með því að vinna með hollensku 
ríkisfjárfestingastofnuninni kynnir SADC 
flugvöllinn og flugvallarsvæðið bæði á 
landsvísu og á heimsvísu og er sá þjónustuaðili 
sem erlend jafnt og innlend fyrirtæki leita til 
sem vilja koma sér fyrir á svæðinu. 

Síðast en ekki síst er SADC vettvangur 
fyrir samstarf þessara fjögurra aðila. Þetta 
er grundvallaratriði, því í gegnum eðli 
þessa samstarfs er passað upp á að allir 
samstarfsaðilar séu sammála og gangi 
í takt. Reglulega eru haldnir fundir þar 
sem fólk hittist. Markmið fundanna er 
að samstarfsaðilarnir hafi framtíðarsýn 
byggðaþróunaráætlunarinnar að leiðarljósi 
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við ákvarðanatöku. Ennfremur skipuleggur 
SADC 3-4 vinnustofur á ári þar sem 
stefnumótun og skipulagsmál eru tekin 
fyrir. Þar er m.a. rætt hvernig bæta megi   
samgöngur sem tengja flugvöllinn við 
höfuðborgarsvæðið; sem og hvernig 
hægt sé að samræma aðalskipulag 
flugvallarins á Schiphol við aðalskipulag 
flugvallarsvæðisins. Með því að nýta 
samhæfingarhlutverk SADC hefur samstarf 
milli flugvallarins, sveitarfélaga og 
svæðisstjórnarinnar stórbatnað. Ennfremur, 
með því að forðast aðgreiningu á milli aðila, 
hefur hlutverk SADC, sem vettvangur fyrir 
upplýsingamiðlun, verulega straumlínulagað 
þróunarferlið.
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2.7 Staða á markaði: 
Markaðssetning og 
vörumerki
Markaðsfærsla tekur á einni 

mestu áskorun sem hvert fasteignaverkefni á 
flugvellinum stendur frammi fyrir: hvernig á að 
byggja upp skriðþunga og hvernig á að byggja 
upp þann stuðning sem þarf til að knýja þróunina 
áfram. Árangursminni verkefni ná ekki fótfestu 
vegna skorts á skriðþunga. Í mörgum tilvikum 
hefur verið rætt um áætlanir um uppbyggingu 
flugvallarsvæðisins í áratug eða lengur. Eftir langan 
tíma með litlum áþreifanlegum árangri missa 
fjárfestar, hagsmunaaðilar og almenningur fljótt 
trú á hagkvæmni verkefnisins. 

Aftur á móti staðsetja árangursrík flugvallarsvæði 
verkefni sín þannig, að innri stuðningur - það 
er meðal helstu þróunaraðila, jafnt sem ytri 
stuðningur - það er meðal fjárfesta, leigjenda 
og embættismanna - sé tryggður. Til þess gera 
þeir opinbera verkefnasýn sem býður upp á 
sannfærandi svör við fimm lykilspurningum:

• Hvernig stuðlar verkefnið að markmiðum 
flugvallarins?

• Hvernig stuðlar verkefnið að 
þróunarmarkmiðum borgarinnar / 
þjóðarinnar?

• Hvaða ávinning mun verkefnið hafa fyrir 
samfélagið?

• Af hverju þarf að byggja þetta verkefni núna?
• Hvað mun gerast ef verkefnið verður ekki 

byggt?

Farsæl flugvallarsvæði geta svarað þessum 
spurningum af öryggi og sannfæringu; þau sem 
ekki ná árangri geta það ekki.
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2.8 Keflavík frá 
alþjóðlegu sjónarhorni: 
Samkeppnissvæði
Í þessum hluta   er sett fram yfirlit yfir helstu 
alþjóðlegu keppinauta Keflavíkurflugvallar. 
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir 
samkeppnisaðilum til að fá betri skilning á því 
hvaða þróunarmöguleikar eru fyrir hendi fyrir 
það svæði sem Kadeco stýrir og þá sérstaklega 
með tillit þess hversu auðvelt það er að laða að 
alþjóðlega leigjendur og/eða fjárfesta.

Við greiningu helstu keppinauta 
Keflavíkurflugvallar var eftirfarandi forsendum 
beitt:

• Landafræði og tengsl: Staðsetning flugvalla 
og flugleiðir sem keppa við Keflavík.

• Farþegaþjónusta flugvalla: Flugvellir sem 
keppa við Keflavíkurflugvöll um farþega, m.a. 
um ferðir yfir Atlantshafið og flugferðir af 
meðallengd fyrir ferðamenn.

• Flugfrakt: Flugvellir sem keppa við 
Keflavíkurflugvöll um vöruflutninga.

• Þróun flugvallarsvæðis: Flugvellir með 
núverandi þróunarverkefni um flugborgir/
flugvallarsvæði og/eða með möguleika á að 
þróa slík verkefni í framtíðinni

• Viðskiptaumhverfi: Flugvallarsvæði með 
sambærilegt gagnsæi stjórnvalda, aðgang 
að menntuðu vinnuafli og fjármagni og 
auðvelda viðskiptahætti.
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Í töflunni að neðan er listi yfir verkefni á flugvöllum og tilgreind velheppnuð alþjóðleg dæmi fyrir hverja tegund verkefnis. 

Flugvöllur
Árlegt 
farþegmagn 
(m pax)

Árlegt 
fraktmagn 
(1.000 metrí t)

Rekstraraðili Þróun flugvallarsvæðis Helstu þróunaraðilar

AMS 71.7 1,592 Schiphol 
Group

Þétt flughafnarborg í flugstöð (Schiphol CBD) og TTC aðstaða 
(Schiphol Oost), þ.m.t. skrifstofa, hótel, MICE, flugflutningsaðstaða. 
Sjö viðskiptagarðar á flugvallarsvæðinu sem þekja 600+ ha. Áhersla 
á flugiðnað, flutninga, tísku, veitingar, lífvísindi, gler, húsgögn.

Schiphol Area Development Company 
(sjá 3.6), Schiphol Real Estate, 
sveitarfélagið Haarlemmermeer, 
sveitarfélagið Amsterdam, 
utanaðkomandi verktaki.

DUB 32.9 138 DAA

Dublin Airport Central (DAC): þróun skrifstofuhúsnæðis í 
atvinnuskyni. Áfanga 1 (20.000 m2) lauk 3. ársfjórðungi 2020 með 
lykil leigjendum Kellogg’s og ESB. 2. áfanga lýkur árið 2022. Tvö 
hótel á flugvellinum, íþróttafélag, sundlaug.

DAA, utanaðkomandi verktaki

FRA 70.6 2,091 Fraport

The Squaire: stærsta skrifstofuhúsnæði í Þýskalandi (140.000 m2)  
sem var reist við hlið flugstöðvar 1 árið 2011. Lykilleigjendur eru 
KPMG, Lufthansa, tvö Hilton hótel, Rewe stórmarkaður. 

Gateway Gardens: 35ha samgöngumiðað „alþjóðlegt viðskiptaþorp“ 
með blandaðri notkun, þ.m.t. skrifstofuhúsnæði, hótel, 
ráðstefnumiðstöð og fjölbýli. Lestarstöð opnuð 2019.

Fraport fasteignasala, utanaðkomandi 
verktaki

HEL 21.8 230 Finavia

Aviapolis: 40  km2 skipulag fyrir blandaða notkun, 
flutningsmiðaðrar flughafnarborgar. Járnbraut sem tengir 
flugvöllinn við miðborgHelsinki um Aviapolis. lokið 2015. 
Áfanga 1 og 2 lokið með þremur skrifstofubyggingum, hóteli, 
höfuðstöðvum Finnair , íbúðarhúsnæði, nýsköpunarmiðstöð, 
dróna prófunaraðstöðu, verslunarmiðstöð, almenningsbókasafni, 
félagsmiðstöð. 3. áfangi í byggingu sem leggur áherslu á smásölu, 
skrifstofur, íbúðarhúsnæðiflugsafn og ferðamannastað. Hótel á 
flugvellinum í byggingu.  

Vantaa borg, samsteypa 6 
utanaðkomandi verktaka, 
einkaeigendur, Finnair, Finavia

OSL 28.5 181 Avinor

Oslo Airport City (OAC): 100 ha blönduð notkun, „orku væn“ 
atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Porsche Center og 
ráðstefnuhóteli á að vera lokið árið 2021 og 2022. Framleiðsla 
á endurnýjanlegri orku á staðnum miðar að því að búa til „orku 
jákvæða flughafnarborg.“

Oslo Airport City AS, sveitarfélag 
Ullensaker

Heimildir: ACI, aðalskrifstofa Írlands, vefsíður flugvallar og flugvallarborga.
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2.9 Keflavík frá alþjóðlegu 
sjónarhorni: Styrkleikar og 
veikleikar
Í þessum lokakafla eru styrkleikar og veikleikar 
Keflavíkur skoðaðir út frá alþjóðlegu sjónarhorni. 
Til að meta alþjóðlega samkeppnishæfni 
flugvallarsvæðisins hafa þróunarmöguleikar og 
takmarkanir á Reykjanesi (sjá kafla II í þessari 
skýrslu) verið bornir saman við þróunina á leiðandi 
flugvallarsvæðum á heimsvísu (sjá kafla 3.2) og hjá 
helstu samkeppnisaðilum Keflavíkurflugvallar(sjá 
3.8). Út frá þeim samanburði  hafa eftirtaldir 
styrkleikar og veikleikar flugvallarsvæðisins verið 
skilgreindir:

Styrkleikar:

• Orðspor Íslands hvað varðar öryggi, gagnsæi 
og auðvelda viðskiptahætti

• Ísland er hluti af  Evrópska efnahagssvæðinu, 
Schengen, SEPA.

• Menntað og tæknivætt vinnuafl.

• Góð enskukunnátta.

• Jákvæð tvíhliða samskipti við ESB, Bretland, 
Bandaríkin og Kína.

• Há landsframleiðsla og mikil kaupgeta.

• Ung þjóð og hröð fólksfjölgun (2,9% á ári 
samanborið við 0,2%  í ESB).

• Nægilegt framboð lands sem er ekki háð 
neinum kvöðum.

• Nauðsynlegir innviðir til staðar (vatn, skólp, 
internet)

• Endurnýjanlegir orkugjafar til staðar.

• Loftrýmisgeta í flugupplýsingasvæði 
Reykjavíkur (FIR) 

• Nálægð við lykilmarkaði í Evrópu og Norður-
Ameríku.

• Hagstætt regluverk í kringum hugverk.

• Sterk tengsl við menntaða íslendinga í 
Skandinavíu og Norður-Ameríku.

Veikleiki:

• Lítill innlendur neytendamarkaður.

• Lítill íbúaþéttleiki á flugvallarsvæðinu.

• Dýrt vinnuafl.

• Færri flugtengingar í kjölfar gjaldþrots WOW.

• Engin bein flugþjónusta til Asíu og 
Miðausturlanda.

• Lítil flutningaumferð og takmörkuð 
flutningsaðstaða.

• Of mikið vægi ferðaþjónustu og álframleiðslu. 

• Lélegar samgöngur á milli flugvallar og 
höfuðborgarsvæðis.

• Engin augljós tengiliður fyrir fyrirtæki sem 
hafa áhuga á að vera með starfsemi á 
flugvallarsvæðinu.

• Lítil alþjóðleg  þekking á Keflavík, utan Íslands 
er Keflavík „svartur kassi“. 

• Léleg markaðssetning á flugvallarsvæðinu, 
bæði á landsvísu og á alþjóðavettvangi.

• Óvönduð hönnun forsalar flugvallar skapar 
óhagstæða fyrstu mynd af Íslandi. 

• Lélegt úrval af verslunum og takmarkaðir 
félagslegir innviðir (t.d. heilsugæsla, 
menntun) á Suðurnesjum.

• Skortur á samhæfingu milli Isavia og 
sveitarfélaganna sem veldur hærra 
flækjustigi við gerð áætlana, að samskonar 
þjónusta er veitt á tveimur stöðum  og  að 
þróunartækifæri glatast.
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Skipulag til árangurs

Þróun flugvallarsvæða krefst sköpunar og þolinmæði, ásamt getu til 
að setja raunhæf markmið sem hægt er að ná innan hæfilegs tíma. 
Það krefst einnig djúps skilnings á forgangsmálum hvers þróunaraðila 
- og hæfni til að aðlagast þegar þessi forgangsmál breytast. Farsæl 
flugvallarsvæði  þurfa að setja  fólk  í forgrunn: kanna þarfir og 
langanir markhópa til að knýja fram hugmyndaþróunarferlið. Með 
því að nýta sér þessa innsýn inn í þarfir fólks og fyrirtækja þá má 
setja fram landnotkunar og byggðarstefnu sem byggir á og nýtir sér 
einstaka landfræðilega kosti flugvallarsvæðisins.  Í gegnum samstarf 
er komið á stjórnunarramma til að hrinda stefnunni í framkvæmd á 
skilvirkan og hagstæðan hátt. Að lokum, með því að nýta kraftinn í 
stöðu á markaði , byggja árangursrík flugvallarsvæði upp stuðning við 
verkefnið með því að draga fram gildi þess, tækifæri í tímasetningu 
þess ásamt  mikilvægi þess. Með því að einbeita sér að fólki, stað, 
samstarfi og staðsetningu á markaði gerir það skipuleggjendum 
kleift að skila sjálfbærum arði af fjárfestingum til lykil þróunaraðila 
og breyta flugvallarsvæðinu í aðlaðandi stað til að búa, vinna og 
heimsækja. 
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Nú hefur Kadeco mjög gott tækifæri 
sem kemur ekki oft til að umbreyta 
Keflavíkurflugvallarsvæðinu þannig að það 
verði leiðandi í nýsköpun og hagvexti.

3 Framtíðarþróun flugvallarsvæðisins í 
Keflavík: Tækifæri og ráðleggingar

Kadeco hefur núna einstakt tækifæri til að  umbreyta flugvallarsvæðinu 
í Keflavík þar sem nýsköpun og hagvöxtur verða í fyrirrúmi. Heildstæð 
stefnumótun mun koma að  þróun flugvallarsvæðisins og bæta 
rekstrarhagkvæmni þess. Einnig mun heildstæð stefnumótun auka tekjur 
óháð hefðbundnum flugrekstri fyrir Isavia, skapa hagvöxt og atvinnutækifæri í 
nærliggjandi samfélögum og staðsetja Ísland sem leiðandi afl í flugiðnaði.

Byggt á niðurstöðum rannsókna sem kynntar voru í þessari skýrslu, eru 
skilgreindir sex skipulags-og efnahagsþróunarmöguleikar á flugvallarsvæðinu 
í Keflavík. Í framhaldi eru lagðar fram fimm stefnumarkandi tillögur sem sýna 
hvernig Kadeco þarf að þróast sem stofnun til þess að þessi þróunartækifæri 
raungerist  tímanlega og á skilvirkan hátt.
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3.1 Framtíð flugvallarsvæðisins: Skipulags- og efnahagsþróunarstefna

„Skjótur sigur“ til að koma af stað þróun. Farsæl 
flugvallarsvæði koma af stað þróun með því að byggja 
nýjar skrifstofur fyrir einn af þróunaraðilunum, 
t.d. flugvallaryfirvöld, sveitarfélagið eða 
fasteignaþróunarfyrirtæki flugvallarins. Önnur möguleg 
aðgerð er að ríkið láti vinna akkerisverkefni á svæðinu  

t.d. læknamiðstöð, skóla, rannsóknarstofnun eða íþróttamannvirki. Þrjú 
markmið nást með því að hrinda slíku í framkvæmd. Í fyrsta lagi skapar það 
atvinnu og fjölgar notendum svæðisins sem eykur eftirspurn eftir húsnæði, 
verslun og annarri þjónustu. Í öðru lagi er slík framkvæmd nauðsynleg til 
að auka traust fjárfesta. Skóflustungur, opnunarathafnir og skoðunarferðir 
um byggingarsvæði sýna að verkefninu miðar áfram sem aftur eykur getu til 
að laða að fjárfesta og viðskiptavini. Í þriðja lagi bætir slík framkvæmd (t.d. 
heilsugæsla og/eða skóli) lífsgæði íbúa á staðnum og er áhrifarík leið til að 
byggja upp stuðning samfélagsins við verkefnið.

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 2.2, 2.8, 7.2, 7.5, 9.4

Framtíðaráætlun um fraktflug og vöruflutning fyrir 
flugvöllinn og flugvallarsvæðið. Á næstu árum er 
brýnt að Keflavíkurflugvöllur efli fraktviðskipti til að 
bæta upp það tap sem hefur orðið á farþegaflugi 
vegna heimsfaraldursins. Frumgreining á þörfum 
sjávarútvegsins, lyfjaframleiðenda og framleiðanda 

á  lækningatækjum hefur leitt í ljós fjölmörg glötuð tækifæri til að auka 
umfang fraktflugs og vöruflutninga á Keflavík og að laða að tengda starfsemi, 
s.s. vörugeymslur og aðstöðu fyrir umskipun. Ennfremur er tækifæri  til 
að flytja sjóflutninga frá Sundahöfn í Reykjavík til Helguvíkur. Samanlagt 
myndu þessar aðferðir gera Reykjanesi kleift að markaðsetja sig sem nútíma 
flutningamiðstöð. Það krefst náinnar samhæfingar á milli Isavia, Kadeco og 
sveitarfélaganna til að finna bestu lausnina við  að samþætta innviði flugfrakta 
t.d. geymsluaðstöðu og vöruumsýslu. Einnig þarf að vera gott samstarf við 
einkageirann varðandi sértækar þarfir og rekstur. 

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 1.3, 1.4, 6.3, 6.4, 7.2, 8.6, 8.7, 9.2, 9.4
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Rannsóknarmiðstöð og aðstaða til að prufukeyra 
fraktdróna fyrir langflug. Greining á þróun flugs varpar 
ljósi á hvernig Keflavík getur nýtt sér sérstöðu sína til að 
koma sér fyrir sem sem miðstöð  langdrægra fraktdróna. 
Tekið yrði tillit til íslenskra útflutningsfyrirtækja sem byggja 
sín viðskipti á vörum með stuttan líftíma. Þannig myndi 

uppbygging í kringum þetta verkefni minnka ójafnvægi milli  innflutnings 
og útflutnings í íslensku efnahagslífi. Þar að auki gæti slíkt nýtækni verkefni 
komið Keflavík á kortið sem leiðandi miðstöð í flugflutningaiðnaðinum. 
Með því að draga fram vistvænar hliðar verkefnisins yrði Kadeco gert 
kleift að fá aðgang að sjálfbærum fjárfestingarsjóðum bæði í  opinbera og 
einkageiranum. Að lokum gæti slíkt forystuverkefni þjónað sem grunnur 
að því að koma á stefnumótandi samstarfi við annan flugvöll og/eða 
flugvallarsvæði, til dæmis í Bretlandi eða í Skandinavíu.  

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 1.3, 1.4, 2.2, 2.9, 7.6, 8.1, 8.7

Verslunarmiðstöð og afþreying í forsal flugvallarins.
Þróun verslunar og veitingaþjónustu í forsal flugvallarins 
mun hjálpa Keflavíkurflugvelli að takast á við margra 
ára tekjusamdrátt sem tengist farþegum. Slík 
þjónustumiðstöð myndi bjóða upp á vörur og þjónustu 
sem ekki eru aðgengilegar á Reykjanesinu og þar af 

leiðandi bæta lífsgæði samfélagsins í kring. Verslunarmiðstöðin gæti boðið 
upp á afþreyingu bæði fyrir íbúa og gesti , svo sem opna mathöll og rými fyrir 
viðburði. Samanlagt myndu þessar aðgerðir skapa frekara tekjustreymi fyrir 
flugvöllinn, skapa atvinnutækifæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og auka 
almennt aðdráttarafl flugvallarsvæðisins sem stað sem fólk vill búa á, vinna og 
heimsækja. 

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafl 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 8.4, 9.3, 9.4
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a leisure destination designed for both local 
residents and visitors, potential focus on 
seafood

an integrated retail and ground transport hub 
at the airport forecourt

improved ground transport between KEF and 
the Reykjavik capital region

improved ground transport between KEF, the 
airport area, and local municipalities

Örraforkunet flugvallarins.  Smíði raforkunets fyrir 
flugvöllinn sem reiðir sig á endurnýjanlega orkugjafa myndi 
auka flugöryggi þar sem það myndi bæta upp  núverandi 
veikleika í rafveitu svæðisins. Þetta yrði einnig liður í því 
að ná fram skammtíma markmiðum um kolefnishlutleysi 
flugvallarins. Ennfremur væri hægt að nota örraforkunet 

til að laða að orkufrekan iðnað til flugvallarsvæðisins. Þeir leigjendur myndu 
kaupa rafmagn beint frá flugvellinum og skapa þannig nýtt tekjustreymi sem 
yrði óháð farþegafjölda. Með því að staðsetja orkubúið sunnan eða vestan 
við flugvöllinn væri verið að að auka þróunarmöguleika svæðis sem er talið 
eftirsóknverð staðsetning. 

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 1.4, 2.5, 5.5, 6.5, 8.5, 9.2

Bætt tengsl milli Keflavíkurflugvallar og 
höfuðborgarsvæðisins.  Samgöngukostir sem tengja 
Keflavík við höfuðborgarsvæðið eru af skornum skammti 
og  mun takmarkaðri en það sem gerist og gengur hjá 
helstu erlendum keppinautum Keflavíkurflugvallar. Bættar 
samgönguæðar til og frá KEF myndu auka aðdráttarafl 

alls flugvallarsvæðisins sem stað þar sem gott væri  að búa og vinna.  
Þær úrbætur yrðu einnig liður í að mæta skammtíma markmiðum um 
kolefnishlutleysi flugvallarins.

Fyrir frekari upplýsingar sjá kafla 1.4, 2.5, 2.8, 2.9, 6.2
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3.2 Framtíð Kadeco: Stjórnunar-, markaðs- og samstarfsstefna

Mótun stefnuyfirlýsingar sem lýsir tilgangi 
og markmiðum Kadeco, skilgreinir hlutverk 
hvers hluthafa og setur fram sameiginlega 
sýn um framtíðar þróun flugvallarsvæðisins. 
Stefnuyfirlýsingin mun vera grundvöllur samskipta 
við stjórnvöld, einkageirann, fjölmiðla og 
almenning. Stefnuyfirlýsingin ætti að vera stutt og 
hnitmiðuð þannig að sem flestir skilji hana. 

Forgangsröðun á 3-5 efnahagsþróunarverkefnum 
fyrir flugvallarsvæðið. Mikilvægt er að einkageirinn 
taki þátt í að velja verkefni þannig að hægt sé að 
meta hversu mikil eftirspurn er og hversu mikill vilji 
er til að fjárfesta í þeim. Forgangsverkefnin eru birt 
í verkefnaáætlun.

Vinnsla rammaskipulags og hönnunarsamkeppni 
til að tengja stefnuyfirlýsinguna og 
verkefnaáætlunina við  tiltekna staði á 
flugvallarsvæðinu. Innifalið í þessari vinnu væri 
að skilgreinina 2-3 forgangssvæði, á sama tíma og 
gerð verður grein fyrir væntalegu heildar svæði 
sem verið er að þróa. 

Innleiðing stjórnunarramma sem mun vinna 
að framtíðarsýn Kadeco fyrir flugvallarsvæðið 
og veita nauðsynlegan stuðning til að hrinda 
skipulags- og verkefnaáætlun í framkvæmd. 

Þróun áætlunar um  markaðssetningu, 
vörumerki og almannatengsl fyrir Kadeco og 
flugvallarsvæðið.

Hér eru dregin saman næstu skref sem þarf til að vinna að framgangi þeirrar 
skipulags- og efnahagsstefnu sem lýst er hér á undan. Tillögurnar draga fram 
hvernig Kadeco þarf að þróast sem stofnun til að nýta þróunarmöguleika 
flugvallarsvæðisins. Skrefin eru þessi:



50

II. Innlend 
forsendugreining
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Þessi hluti gefur yfirlit 
yfir ýmsar forsendur 
þróunarsvæðis 
flugvallarins innanlands, 
á suðvesturhorninu og á 
nærsvæðum flugvallarins.

Tekið saman af Alta ehf.
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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.

Ýmsar staðreyndir um Ísland:

• 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 

1 HDI
2 Hagstofan

4 Þróunarsvæðið í 
víðara samhengi

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ISL.pdf
http://Hagstofan 
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4.1 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 

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.

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/msr-afangastadaaaetlun-reykjaness_webpdf
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Nýtímahraun - yngsta bergið
Jöklar

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

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

• 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.
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5.1 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 Snorri Baldorsson (2014). Lífríki Íslands, bls. 10.
2 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson, Karen Pálsdóttir 

(2010). Íslenskt landslag - Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni.

Mosavaxnar hraunbreiður 
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.

3 Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

Landslag flekaskila
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. 

4 Reykjanes UNESCO Global Geopark, 2017.

https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/msr-afangastadaaaetlun-reykjaness_webpdf
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Helstu landslageinkenni Reykjanesskagans; ströndin og jarðmyndanirnar.

Hverasvæði

Nútímahraun

Jarðhitasvæði

Móbergshryggir

Strandsvæði
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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.

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/c16a923a6485025d0025793b003db0e2/a833e8ad5cd00b0a00256dcc004fcde9/$FILE/SudurstrMatSidarihlutiPRN.pdf
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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).

5.2 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 Vísindavefurinn (2016). Hvaða orkugjafar eru á Íslandi.
2 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 Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.
7 HS Orka. Power Plants.

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 CO2-
ígilda 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.

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 Lansvirkjun (2019). Ársskýrsla 2019 - Ávarp forstjóra. 
4 Lansvirkjun (2019). Ársskýrsla 2019 - Viðskiptavinur.
5 Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=70716
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Sk%C3%BDrsla%20starfsh%C3%B3ps%20um%20vindorkuver.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Sk%C3%BDrsla%20starfsh%C3%B3ps%20um%20vindorkuver.pdf
https://sss.is/wp-content/uploads/2019/07/1_08182_svaedisskipulag-sudurnesja.pdf
https://arsskyrsla2019.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/avorp#Avarpforstjora
https://arsskyrsla2019.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir#Aukinsamkeppni
https://sss.is/wp-content/uploads/2019/07/1_08182_svaedisskipulag-sudurnesja.pdf


62

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. 

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. 

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.

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.

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

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/%C3%81tak%20%C3%AD%20uppbyggingu%20hle%C3%B0slust%C3%B6%C3%B0va%20kynning%20n%C3%B3v%202019%20pdf.pdf
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2015/OS-2015-02-Vidauki-03.pdf
https://globalwindatlas.info/
https://orkustofnun.is/gogn/Skyrslur/OS-2015/OS-2015-02-Vidauki-03.pdf


Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar 

63

Vistvæn orka í öruggri fjarlægð; jarðhitasvæðin og nýting þeira.
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5.3 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 tug- 
eða hundraðfaldur forði annarra landa Norður-
Evrópu1. 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 Hagræðistofnun (2011). Hagfræðileg greining á nýtingu vatns. 
2 Veðurstofna Íslands. Grunnvatn á Íslandi.

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 Ísor (2019). Ásbrú Hydrogeology.
4 Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001.
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Vansauðlind innan seilingar.

Vatnsból

Grannsvæði vatnsverndar

Fjarsvæði vatnsverndar

Ár og lækir

Vötn
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5.4 Einstætt lífríki
Úthafseyja við heimskautsbaug
Ekki eru nema um 15.000 ár síðan úthafseyjan 
Ísland var hulin Ísaldarjökli í sjó fram. Plöntu- 
og 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 Snorri Baldursson (2014) Lífríki Íslands, bls. 6
2 Vísindavefurinn (2009). Hver eru helstu fiskimið Íslands?
3 Vísindavefurinn (2002). Hvers vegna eru ein auðugustu fiskimið jarðarinnar í 

kringum Ísland?

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 Náttúrufræðistofnun. Rosmhvalanes.
5 Náttúrufræðistofnun. Kalmanstjörn–Garðskagi.
6 Vegagerðin. Suðurstrandarvegur - Mat á umhverfisáhrifum - síðari hluti.

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2901
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2901
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/c16a923a6485025d0025793b003db0e2/a833e8ad5cd00b0a00256dcc004fcde9/$FILE/SudurstrMatSidarihlutiPRN.pdf
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5.5 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, Norður-
Atlantshafsstraumurinn, 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. 

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.

https://www.vedur.is/media/loftslag/Skyrsla-loftslagsbreytingar-2018-Vefur-NY.pdf
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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 vegir

Helstu skemmtiferðaskipa/
ferju hafnir

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

6 Innviðir og 
tengingar

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

• 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.
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6.1 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 Hagstofna Íslands (2019). Fjöldi ökutækja og eldsneytisnotkun 1995-2018
2 SSH. Ferðavenjukannanir.
3 Vegagerðin. 2018. Umferð ÁDU.
4 Markaðstofa Reykjanes. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

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.

http://ssh.is/samgongumal
https://umferd.vegagerdin.is/
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/msr-afangastadaaaetlun-reykjaness_webpdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/msr-afangastadaaaetlun-reykjaness_webpdf


Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar 

73

Akstursfjarlægðir frá Keflavíkurflugvelli að næstu þéttbýlisstöðum.
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Aðgengi að bílastæðum við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.

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

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a655b9ef-b4e5-11e8-942c-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a655b9ef-b4e5-11e8-942c-005056bc4d74
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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 Isavia. Starfsmannastæði.
9 Isavia (2019). Stækkun Keflavíkurflugvallar.

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir/keflavikurflugvollur/samgongur/starfsmannastaedi
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6.2 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 Efla (2019). ALMENNINGSSAMGÖNGUR Á LANDSVÍSU.

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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Almenningssamgöngur sem tengjast flugvallarsvæðinu and main auk helstu þjóðleiða í óbyggðum.
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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.



Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar 

79

Virkir ferðamátar
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.
4 SSH. Ferðavenjukannanir.

Þjóðleiðir í óbyggðum
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.

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

5 Svæðisskipulag Suðurnesja, 2008-2024.
6 Drög að Áfangastaðaáætlun Reykjaness, 2018.

Framþróun til næstu ára

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). 

Þá hafa verið uppi hugmyndir um fluglest frá 
Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur en óvíst hvort, 
hvenær eða hvernig þær munu þróast8.

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

http://ssh.is/samgongumal
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6.3 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 Isavia (2019). Flugtölur.
2 Isavia (2019). Stækkun Keflavíkurflugvallar.
3 Isavia (2019). Flugtölur.

Afmörkun uppbyggingarsvæðis til ársins 2025.

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/utgefid-efni/flugtolur/flugtolur
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/utgefid-efni/flugtolur/flugtolur
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Bakgrunnur farþega um 
Keflavíkurflugvöll
Flestir ferðamenn til landsins koma frá Norður-
Ameríku (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
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 Ferðamálastofa. Mælaborð ferðþjónustunnar.
5 Isavia (2019). Flugtölur.

Stækkun Keflavíkurflugvallar
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. 

Millilandafarþegar um íslenska áætlunarflugvelli 2010-2019. Byggt á gögnum ISAVIA.

Keflavíkurflugvöllur sem rafhleðslustöð

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.

6 https://www.visir.is/g/20201981644d

https://www.maelabordferdathjonustunnar.is/is/ferdamenn-a-islandi/bakgrunnur
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/utgefid-efni/flugtolur/flugtolur
https://www.isavia.is/media/1/flugtolur-2019--islenska.pdf
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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. Verk efnið er hluti af 
stjórn ar sátt mála rík is stjórn ar innar um að efla inn-
an lands flug og byggja upp almenn ings sam göngur 
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 Efla (2019). ALMENNINGSSAMGÖNGUR Á LANDSVÍSU.
2 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 Efla (2019). ALMENNINGSSAMGÖNGUR Á LANDSVÍSU.

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/utgefid-efni/flugtolur/flugtolur
https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/utgefid-efni/flugtolur/flugtolur
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Flugsamgöngur og tengsl alþjóðlegs flugs og innanlandsflugs.
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6.4 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 Samtök iðnaðarins. Hafnir. 
2 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 Reykjaneshöfn (2018). Framtíðarsýn komandi 10 ára.
4 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
5 Grindavíkurbær (2019). Grindavíkurhöfn stærsta löndunarhöfn þorsks.
6 Sangerðisbær. Saga sandgerðishafnar.
7 Reykjaneshöfn (2018). Framtíðarsýn komandi 10 ára.

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.

https://www.si.is/innvidir-a-islandi/hafnir/
https://www.isavia.is/media/1/kpmg---sudurnes-2040.pdf
https://nytt.reykjaneshofn.is/framtidarsyn-komandi-10-ara/#1575928075588-06a90839-23e6
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.sandgerdi.is/saga-sandgerdhishafnar/
https://nytt.reykjaneshofn.is/framtidarsyn-komandi-10-ara/#1575928075588-06a90839-23e6
https://nytt.reykjaneshofn.is/framtidarsyn-komandi-10-ara/#1575928075588-06a90839-23e6
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Helstu hafnir af mismunandi tegundum í nágrenni þróunarsvæðisins.

Flutningshafnir

Fiskihafnir

Ferðaþjónustuhafnir

Smábátahafnir
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6.5 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 Landsnet. Kerfisáætlun Landsnets 220-2029.
2 Landsnet. Kerfisáætlun Landsnets 220-2029.

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 VSÓ fyrir Landsnet (2019). Suðurnesjalína 2 - Matsskýrsla. 
4 Landsnet (2016). Suðurnesjalína 2, valkostaskýrsla, samantekt. 

https://www.landsnet.is/um-okkur/utgafa-og-samskipti/kerfisaaetlun/langtimaaaetlun/kerfisaaetlun-landsnets-2020-2029/
https://www.landsnet.is/um-okkur/utgafa-og-samskipti/kerfisaaetlun/langtimaaaetlun/kerfisaaetlun-landsnets-2020-2029/
https://www.landsnet.is/library/Skrar/Frettir/2016/2016.08.15/SN2%20-%20valkostask%C3%BDrsla%20-%20fyrri%20hluti.pdf
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Helstu flutningsleiðir orku á svæðinu (Landsnet) auk væntanlegrar tengingar með Suðurnesjalínu 2.
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6.6 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 Hagstofa. Fjarskipti. 
2 Póst- og fjarskiptastofnun. Útbreiðslukort og tíðnitöflur

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.

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 Ljósleiðarinn (2020). Ísland leiðandi í ljósleiðara í Evrópu.
4 Ljósleiðarinn (2020). Jarðvinna að hefjast í Reykjanesbæ.

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

https://hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/visindi-og-taekni/fjarskipti/
https://www.ljosleidarinn.is/frettir/island-leidandi-i-ljosleidara-i-evropu/
https://www.submarinecablemap.com/
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Samanlagt dreifikerfi Símans, Vodafone og Nova fyrir 4G á Íslandi miðað við ákveðnar forsendur.
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Samfélag, þar sem góð sátt ríkir um leikreglur 
og fyrirkomulag er líklegt til árangurs. Góð 
heilsa og menntun er undirstaðan.

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

• 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
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7.1 Stjórnsýsla
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 2019-
2021 undir yfirskriftinni „Saman til sjálfbærni á 
norðurslóðum“1.  

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

Sveitarfélög
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. 

https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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7.2 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 KPMG (2018). Suðurnes 2040. 

https://www.isavia.is/media/1/kpmg---sudurnes-2040.pdf
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Keflavík, Innri- og Ytri-Njarðvík
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
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.

Ásbrú

Keflavík

Innri-Njarðvík

Ytri- 
Njarðvík
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Sandgerði
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.

Garður
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. 

Sandgerði

Garður
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Grindavíkurbær
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
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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7.3 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 Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019. 
2 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 
3 KPMG (2018). Suðurnes 2040. 
4 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

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 Byggðastofnun 2015-2019. Sóknaráætlun Suðurnesja.
6 KPMG (2018). Suðurnes 2040. 
7 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 
8 Keilir (2018). Menntunarstig í Reykjanesbæ hefur tvöfaldast á tíu árum.

https://www.islandsbanki.is/is/frett/islenskur-ibudamarkadur-2019
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.isavia.is/media/1/kpmg---sudurnes-2040.pdf
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.byggdastofnun.is/static/files/Soknaraaetlun/2015-19/soknaraaetlun-sudurnesja-2015-2019_lokautgafa.pdf
https://www.isavia.is/media/1/kpmg---sudurnes-2040.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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7.4 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
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.

2 Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019. 

Leiguverð íbúðarhúsnæðis
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.

3 Íslandsbanki. 2019. Íslenskur íbúðamarkaður 2019. 

https://www.islandsbanki.is/is/frett/islenskur-ibudamarkadur-2019
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islenskur-ibudamarkadur-2019
https://www.islandsbanki.is/is/frett/islenskur-ibudamarkadur-2019
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7.5 Þjónusta
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 

framhalds- og símenntunar heilbrigðisstarfsfólks, 
vísinda og nýsköpunar1.

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.

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=879dd726-9e80-11e9-9443-005056bc4d74
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=879dd726-9e80-11e9-9443-005056bc4d74
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
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Hesta nærþjónusta í samfélögunum í nágrenni flugvallasvæðisins.

5 mínútna göngufjarlægð

Grunnskólar

Leikskólar

Heilsugæslustöðvar

Dagvöruverslanir

Björgunarsveitir

Lögreglustöðvar
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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 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
5 Slysavarnafélagið Landsbjörg. Félagið.
6 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
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7.6 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

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 Norður-
Ameríkufleka 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.
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Keilir í Reykjanesbæ
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:

• 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.

Þekkingarsetur Suðurnesja
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.  

Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FS)
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. 

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 KPMG (2018). Suðurnes 2040.
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Hestu þekkingastofnanir í nágrenni flugvallarsvæðisins.
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7.7 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
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. 

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. 

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

• 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. 

Geofood á Suðurnesjum
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.

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, kvenna- 
og 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 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
3 Þórólfur Þórlindsson, Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson, 

Drífa Pálín Geirs (2014). Íþróttir á Íslandi - Umfang og hagræn áhrif. 2015.

https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/03/20/Umfang-og-hagraen-ahrif-ithrottaa-Islandi/
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Íþróttastarfsemi á Suðurnesjum
Íþróttafélög eru rekin í öllum bæjarfélögum á 
Suðurnesjum og bjóða upp á fjölbreytt íþróttastarf 
en mikil áhersla er á knattspyrnu og körfubolta:

• 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.

Sundstaðir á Suðurnesjum
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:  

• Vatnaveröld, Reykjanesbæ
• Sundlaugin Njarðvík
• Sundlaugin Vogum
• Sundlaugin Garði, Suðurnesjabæ
• Sundlaugin  Sandgerði, Suðurnesjabæ
• Sundlaugin Grindavík

Golfvellir á Suðurnesjum
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.

• Húsatóftir Grindavík
• Vallarhús Sandgerði
• Hólmsvöllur Garði
• Kálfatjörn Vogum 
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Hestu staðir tengdir menningu, íþróttum og afþreyingu í nágrenni flugvallarsvæðisins.

Íþróttavellir

Golfvellir

Sundlaugar

Íþróttahús

Tónlistarsöfn/ viðburðir

Listasöfn

Byggðasöfn og sýnignar
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Vinnusóknarsvæði

Náttúruvernduð svæði tengd ferðamennsku

Áhugaverðir viðkomustaðir ferðamanna

Atvinnumiðstöðvar vinnusóknarsvæða
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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.

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

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

Hrunið og viðreisn atvinnulífsins
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.
3 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 

Íslenska krónan
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. 

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.

https://www.socialprogress.org/?tab=2&code=ISL
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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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.

https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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Áhrif hagsveifla á Suðurnes
Það var mikið áfall fyrir atvinnulíf Suðurnesja 
þegar að Bandaríkjaher yfirgaf Mið nesheiði 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 KPMG (2018). Suðurnes 2040.
7 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 

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

Samsetning Íslenska hagkerfisins. Skjáskot úr The Icelandic Economy 2019.

https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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erlendis þegar aðstæður skapast til þess að 
kynna Ísland sem áfangastað, auk átaks til að 
hvetja til ferðalaga Íslendinga innanlands.

4. Gripið verði til ráðstafana sem örvað geta 
einkaneyslu og eftirspurn, t.d. með skatta- 
eða 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 lausafjár- 
og greiðsluörðugleikum fyrirtækja í 
ferðaþjónustu.

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.

8 Stjórnarráð Íslands (2020). Viðspyrna fyrir íslenskt efnahagslíf.

Aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna 
Covid-19
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:

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.

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 

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.

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.

Erlendir fram leiðend ur kvik mynda eða sjón-
varps efn is eiga einnig kost á end ur greiðslum á 
allt að 25% af fram leiðslu kostnaði sem fell ur til 
hér á landi. Þetta hefur hjálpað mikið til að gera  
Ísland að á kjós an leg um tökustað kvikmynda auk 
góðra flug sam gangna, innviða og góðri innlendri 
þekkingu í kvikmyndabransanum10.

9 Stjórnarráð Íslands (2020). Skattaívilnanir.
10  Mbl.is (2018). Skatt ar vega þungt í ákvörðun um tökustað.
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8.2 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%)
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. 

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

https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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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 höfuð borgarsvæðinu, 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 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
4 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 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 
6 Iceland Chamber of Commerce (2019). The Icelandic Economy. 

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

https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
https://www.vi.is/files/%C3%BAtg%C3%A1fa/sk%C3%BDrslur/the_icelandic_economy_2019_report.pdf
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8.3 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 Isavia (2016). Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti. 
3 KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Starfaskipting á Keflavíkurflugvelli sumarið 2016. (Skjáskot úr Keflavíkurflugvöllur - Stóriðja í stöðugum vexti. 2016.)

https://www.isavia.is/media/1/kef-masterplan-hq-final_web.pdf
https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf
https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf
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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 KPMG (2018). Suðurnes 2040.
5 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.)

https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf
https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf
https://www.isavia.is/media/1/storidja-i-stodugum-vexti_skyrsla_isavia_aton.pdf
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Fyrirtæki á Keflavíkurflugvelli
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.

6 Eydís Rós Ármannsdóttir og Guðrún Kristjánsdóttir (2018). Áhrif Keflavíkurflugvallar 
á atvinnu- og íbúaþróun á Suðurnesjum. 

7 KPMG (2018). Suðurnes 2040.

Isavia
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.

8 Isavia. Fyrirtækið - um okkur. 

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.

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.

9 Viðskiptablaðið (2019). Icelandair stærst.

Búseta starfsmanna Þjóðerni starfsmanna

https://www.isavia.is/fyrirtaekid/um-isavia/fyrirtaekid/um-okkur
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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 KPMG (2018). Suðurnes 2040.
11 IGS Ground Services. https://www.igs.is/
12 Mbl.is (2018). Starfs fólk Airport Associa tes á fundi.
13 Lagargére.https://www.lagardere-tr.com/en

https://www.igs.is/
https://www.lagardere-tr.com/en
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8.4 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 Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum 2018. Ferðamálastofa.
2 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

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 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
4 Markaðsstofa Reykjaness. Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.
5 Blue Lagoon (2018). Ársskýrsla 2018.

https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
https://www.visitreykjanes.is/static/files/pdf/Afangastadurinn/msr-afangastadaaaetlun_reykjaness-web.pdf
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Hestu ferðamannastaðir, ferðaleiðir og viðkomustaðir með aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Suðurnesjum.

Vinsælustu ferðamannastaðirnir

Áhugaverðir staðir (Geopark)

Ferðamannaseglar - áherslusvæði

Helstu jarðminjar

Hringleiðir - akandi

Gönguleiðir
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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
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.

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

Markaðsstofa Reykjaness 
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:

• 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.

14 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

Visit Reykjanes
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: 

• 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.

15 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

http://www.reykjanesgeopark.is/is
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8.5 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
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.

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

allt

Gagnaver vaxandi orkufrekur iðnaður
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.

4 https://arsskyrsla2019.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir#Gagnaversidnadur

https://www.ruv.is/frett/2020/06/25/thungt-hogg-fyrir-samfelagid-og-sveitarfelagid-allt
https://www.ruv.is/frett/2020/06/25/thungt-hogg-fyrir-samfelagid-og-sveitarfelagid-allt
https://arsskyrsla2019.landsvirkjun.is/fyrirtaekid/vidskiptavinir#Gagnaversidnadur
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8.6 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 The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
2 Vefur Reykjanesbæjar
3 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  Kefla vík ur flug völl 
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 
Grinda vík. Stöðin nýtir affallsvatn frá Svartsengi 
til að halda kjörhitastigi á vatninu, sem há markar 
vaxt ar hraða fisks ins 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 The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
5 https://www.samherji.is/is/fiskeldi
6 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2018/04/25/fundu_kjoradstaedur_a_reykjanesi/

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, kjúklinga- 
og 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 The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
8 Áfangastaðaáætlun Reykjaness 2018-2021.

https://www.reykjanesbaer.is/is/stjornsysla/rnb/saga
https://www.samherji.is/is/fiskeldi
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2018/04/25/fundu_kjoradstaedur_a_reykjanesi/
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8.7 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 The Icelandic Economy. Iceland Chamber of Commerce. 2019.
2 https://marel.com/is/frettir/marel-1f-2020-mikill-voextur-i-poentunum-og-sterkt-

sjodstreymi-en-heimsfaraldur-setur-mark-sitt-a-afkomu/
3 https://www.vb.is/frettir/hataeknifyrirtaeki-i-fremstu-rod/147145/

https://marel.com/is/frettir/marel-1f-2020-mikill-voextur-i-poentunum-og-sterkt-sjodstreymi-en-heimsfaraldur-setur-mark-sitt-a-afkomu/
https://marel.com/is/frettir/marel-1f-2020-mikill-voextur-i-poentunum-og-sterkt-sjodstreymi-en-heimsfaraldur-setur-mark-sitt-a-afkomu/
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 https://www.ossur.com/is-is/fyrirtaekid/um-ossur
7 https://www.hi.is/frettir/carbfix_verkefnid_faer_evropsk_nyskopunarverdlaun
8 https://www.or.is/um-or/fyrir-fjolmidla/frettir/aukin-utbreidsla-carbfix-i-nyju-felagi/
9 https://taramar.is/taramar-er-ny-kynslod-af-hudvorum/

https://skemman.is/bitstream/1946/24033/1/%C3%ADslenski%20lyfjai%C3%B0na%C3%B0urinn%20final.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/24033/1/%C3%ADslenski%20lyfjai%C3%B0na%C3%B0urinn%20final.pdf
https://www.decode.is/thekking-i-allra-thagu/
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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Hér er farið yfir stefnur og skipulag sem tengjast 
þróunarsvæðinu;

• 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

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.

9 Stefna og 
skipulag
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9.1 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 haf- 
og 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 https://natturuminjaskra.ni.is/

https://natturuminjaskra.ni.is/
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Hestu verndarsvæði á Suðurnesjum.

Fólkvangur

Friðland

Náttúruminjaskrá

Sellátur

Mikilvæg fuglasvæði

Náttúruvætti
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9.2 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
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.

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.

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). 

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.

Stefna um hafnir
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 flugvallarsvæðið
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.

Stefna um útivist og ferðamennsku
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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9.3 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. 

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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Uppdrættir aðalskipulagsáætlanna í nágrenni flugvallarsvæðisins.

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

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 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.

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

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.

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 



Forsendugreining fyrir stefnumótun - Þróunarsvæði Keflavíkurflugvallar 

139

Dreifing hávaðamengunar í tengslum við flugvallarstarfsemi Keflavíkurflugvallar.

50 <= 55 

Hljóðstig Lden dB(A) 
í 2 m hæð

55 <= 60 

60 <= 65 

65 <= 70 

70 <
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Fyrirhuguð þróun flugbrauta og flugstöðvabygginga auk uppdráttar úr rammaskipulagi Keflavíkurflugvallar.

9.4 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

https://www.isavia.is/media/1/kef-masterplan-hq-final_web.pdf
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Flokkun mismunandi svæða Kadeco auk sveitarfélagamarka.
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9.5 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.

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 (Umhverfisstofnun, 2013)
2 (Kadeco og Almenna verkfræðistofan, 2009)
3 (Umhverfisstofnun, 2013)
4 Stækkun Keflavíkurflugvallar. VSÓ fyrir Isavia. 2018.

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.

5 Ársskýrsla Kadeco
6 Stækkun Keflavíkurflugvallar. VSÓ fyrir Isavia. 2018.

https://assets.website-files.com/58062858ae27542f7aed63ad/5edfa6d89d4d57a4d9a40da6_A%CC%81rssky%CC%81rslaUppsetning_Master_10mb.pdf
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Verndarsvæði í nærumhverfi flugvallarins auk deiliskipulagðra svæða.

Deiliskipulögð svæði

Svæði á náttúminjaskrá

Vatnsverndarsvæði
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