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Þróunarfélag Keflavíkur
flugvallar, Kadeco, er félag í 
eigu ríkisins sem hefur það 
megin markmið að leiða 
sam starf íslenska ríkisins, 
Isavia, Reykja nes bæjar og 
Suður nesja bæjar um skipu
lag, þróun, hag nýt ingu og 
markaðs setningu lands við 
Keflavíkurflugvöll.
Skipulaginu er ætlað að vera drifkraftur til aukinnar atvinnu
starf semi á svæðinu og styrkja Reykja nesið sem að lað andi 
stað fyrir fólk til að búa á, starfa og heimsækja. Þar eru 
gríðar leg tæki færi og því afar mikil vægt að vel takist til. 
Kefla víkur flug völlur er ekki síður mikil vægur fyrir landið allt 
sem hnút punktur Íslands við um heiminn. Verk efni Kadeco 
er að útbúa öfluga þróunar áætlun og gott skipu lag, sem 
byggir á sýn um svæðið, markaðs greiningu og alþjóð legri 
hugmynda og skipulagssamkeppni. 

Árið 2021 stóð Kadeco fyrir alþjóðlegri samkeppni um tillögu 
að þróunaráætlun fyrir nærsvæði Keflavíkurflugvallar til 
ársins 2050. Mikill áhugi var á samkeppnisútboðinu og 
alls bárust umsóknir frá 25 fjölþjóðlegum teymum, en 
það var alþjóðlega hönnunar og skipulagsstofan KCAP 
sem varð hlutskörpust. Kadeco vinnur nú áfram að gerð 
þróunaráætlunar í samstarfi við KCAP.

Starfsfólk Kadeco. Gréta Björg Blængsdóttir, fjármála- og 
skrifstofustjóri, Pálmi Freyr Randversson, framkvæmda-
stjóri, Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri og 
Guðmundur Kristján Jónsson, viðskipta- og þróunarstjóri.

Vettvangur samstarfs 
og þróunar
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Ávarp stjórnarformanns og framkvæmdastjóra

Þakklæti efst í huga

Árið 2021 var bæði viðburðaríkt 
og mikilvægt hjá Kadeco er 
félagið stóð fyrir samkeppnis
útboði um þróunaráætlun fyrir 
nærsvæði Keflavíkurflugvallar 
fram til ársins 2050. 
  

Samkeppnin var auglýst á útboðsvef evrópska efnahags
svæðisins í maí og voru viðbrögðin og áhuginn framar 
björtustu vonum. Fjöldi þekktra og reynslumikilla fyrir
tækja í fremstu röð sóttust eftir að taka þátt í forvali og 
við fundum að áhuginn á verkefninu var gríðarlegur. Að 
endingu komust þrjú framúrskarandi teymi, leidd af Arup, 
Jacobs og KCAP áfram í lokaáfanga þar sem þau skiluðu 
inn sínum tillögum og kynntu. Allar þrjár lokatillögurnar 
þóttu mjög góðar og mikið af frábærum hugmyndum 
sem þar komu fram, en dómnefnd skipuð innlendum og 
erlendum aðilum valdi að lokum tillögu KCAPteymisins. 
Frá því vinningstillagan var valin í desember hefur Kadeco 
unnið áfram með KCAP að gerð þróunaráætlunar. Við erum 
einstaklega ánægð með niðurstöðu samkeppnisútboðsins 
sem og allt samkeppnisferlið en það gekk ákaflega vel fyrir 
sig og vel var haldið utan um alla þætti þess. Þar nutum við 
liðsinnis fjölbreytts hóps af fagfólki úr ýmsum áttum, enda 
ákaflega mikilvægt að rétt og vel sé staðið að útboðsferli á 
verkefni af þessari stærðargráðu til að fá bestu mögulegu 
niðurstöðu.

Steinunn Sigvaldadóttir, formaður stjórnar.
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Í öllu samkeppnisferlinu og undirbúningi þess höfum við 
lagt áherslu á samráð og samstarf við helstu hagsmuna
aðila. Til að byrja með voru það þau sem standa að verk
efninu, Reykjanesbær, Suðurnesjabær, ríkið og Isavia sem 
við unnum náið með, en einnig höfum við kynnt verkefnið 
og leitað eftir samtali við nærsamfélagið, fyrirtæki og 
stofnanir. Fyrri hluta árs stóð Kadeco fyrir umfangsmikilli 

viðhorfskönnun meðal íbúa og þeirra sem starfa á Reykja
nesi, um helstu kosti og galla þess að búa og starfa á svæðinu 
og framtíðarmöguleikana þar. Könnuninni var hægt að svara 
raf rænt á íslensku, ensku og pólsku og var hún vel kynnt 
í fjöl miðlum og á samfélagsmiðlum sem skilaði sér í mjög 
góðri þátttöku. Niðurstöður samráðs könnunarinnar nýttust 
sem mikil vægt innlegg í sam keppnis ferlið og voru þær hluti 
af þeim gögnum sem þátttakendur höfðu til hliðsjónar við 
vinnu sína. 

Allt frá upphafi höfum við fundið fyrir miklum áhuga og með
byr í samfélaginu en slíkur stuðningur er ómetanlegur og ein 
af lykilforsendum þess að verkefni af þessu tagi gangi vel. 
Þegar forvalið hófst sáum við að verkefnið vakti einnig mikla 
athygli utan landsteinanna. Fjölmörg reynd og spennandi 
fyrirtæki sýndu verkefninu áhuga og sáu greini lega þá miklu 
kosti og framtíðar tækifæri sem svæðið býr yfir. Í öllu ferlinu 
höfum við haft með okkur frá bært sam starfs fólk og hefur 
vönduð vinna og almenn velgengni verk efnis ins hingað til 
einnig vakið athygli. Sem dæmi má nefna að lögfræði stofan 
Bird & Bird sem hafði umsjón með útboðinu var nýlega til
nefnd til bresku verð launanna The Lawyer Awards 2022 í 
flokki inn viðaverkefna fyrir vinnu sína með Kadeco. 

Þó við horfum fyrst og fremst á niðurstöðu samkeppninnar 
og þá tillögu sem við höfum fyrir framan okkur núna þá eru 
áhrif alþjóðlegrar hönnunarsamkeppni af þessu tagi miklu 
meiri. Við það að fá erlend fyrirtæki af þessari stærðargráðu 

til þess að leggja í mikla vinnu og stilla upp tillögum fyrir svo 
stórt og mikilvægt svæði á Íslandi, í samstarfi við íslenska 
aðila, skapast mikil þekking sem getur nýst áfram í öðrum 
útboðum hér á landi. Auk þess verður til dýrmæt þekking 
innan þeirra íslensku fyrirtækja sem voru þátttakendur 
í þeim metnaðarfullu tillögum sem okkur bárust. Þessi 
fyrirtæki munu væntanlega búa að þeim tengslum sem 
mynduðust í ferlinu og þessari þekkingu til framtíðar. 

Næstu skref eru ekki síður spennandi. Nú vinnum við til
lögurnar áfram í fullmótaða þróunaráætlun í sam vinnu 
við KCAP og aðra lykilsamstarfsaðila. Við finnum að beðið 
er eftir loka niður stöðunni með mikilli eftir vænt ingu og 
því að hægt verði að fara af stað með markaðs setn ingu, 
bæði innan lands og erlendis, sem byggist á heild stæðri 
sýn um þetta mikil væga svæði. Við hlökkum til þess sem 
er fram undan og höldum áfram með það að leiðarljósi að 
gera Reykja nesið að enn betri stað til að búa á, starfa og 
heimsækja.

Steinunn Sigvaldadóttir stjórnarformaður og Pálmi Freyr 
Randversson framkvæmdastjóri.

Pálmi Freyr Randversson framkvæmdastjóri.



6

Stjórn KADECO 2021

Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarformaður

Ísak Ernir Rúnarsson, varaformaður

Einar Jón Pálsson

Elín Árnadóttir

Kjartan Már Kjartansson
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Ársreikningur Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar ehf., 
Kadeco, fyrir árið 2021 var 
sam þykktur af stjórn og fram
kvæmda stjóra þann 6. apríl 
2022 og áritaður af ríkis
endurskoðanda sama dag.

Rekstur og afkoma

Rekstrarreikningur 2021
Rekstrartekjur Kadeco árið 2021 námu 23,3 millj. kr. og 
greinast í tekjur af innheimtu lóðarleigu, 9,4 millj. kr., og 13,9 
millj. kr. vegna endurrukkunar útlagðs kostnaðar.
Rekstrargjöld ársins án fjármagnsliða námu 282,7 millj. kr. 
og greinast í launakostnað, 83,7 millj. kr., annan rekstrar
kostnað, 198,5 millj. kr. og afskriftir, 0,5 millj. kr.
Tap félagsins fyrir fjármagnsliði nam 259,4 millj. kr.
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld voru jákvæð um 19,4 millj. 
kr. og greinast þannig að vaxtatekjur námu 19,6 millj. kr., 
gengistap nam 0,2 millj. kr. og vaxtagjöld námu 8 þús. kr.
Tap ársins nam 240,1 millj. kr. samanborið við tap að fjár hæð 
173,3 millj. kr. árið 2020.
 

Efnahagur 31. desember 2021
Heildareignir félagsins í árslok 2021 námu 1.858,9 millj. kr. 
Fasta fjár munir námu 0,4 millj. kr. sem greinast í rekstrar
fjár muni að bókfærðu verði 0,2 millj. kr. og eignar hlut í 
Flug lestinni – þróunarfélagi að bók færðu verði 0,2 millj. kr. 
Veltu fjármunir voru 1.858,5 millj. kr. og lang stærstur hluti 
í formi hand bærs fjár eða 1.852,1 millj. kr. Heildar skuldir 
félagsins voru í árslok 2021 sam kvæmt efna hags reikningi 
208,3 millj. kr., þar af voru 165,9 millj. kr. skuld við ríkissjóð 
vegna inn heimtrar lóðar leigu.

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2021
Handbært fé til rekstrar nam 214,3 millj. kr. á árinu 2021. 
Engar eignafærslur voru á árinu 2021 og fjár festingar hreyf
ingar því 0 kr. Fjármögnunarhreyfingar eru nei kvæðar um 
4,6 millj. kr. og tengjast skuld félagsins við íslenska ríkið 
vegna innheimtu lóðaleigu. Handbært fé lækkaði því um 
218,9 millj. kr. á árinu eða úr 2.071,1 millj. kr. í 1.852,1 millj. kr.
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Árið 2021 stóð Kadeco fyrir  
alþjóð legri samkeppni um þróunar
áætlun fyrir svæðið um hverfis 
Kefla víkur flugvöll til ársins 2050. 
Forvali fyrir sam keppnina var 
hleypt af stað í maí 2021 á útboðs
vef evrópska efnahagssvæðisins. 
Mikill áhugi var á samkeppnis
útboðinu en alls sóttust 25 teymi 
víða að úr heiminum eftir að taka 
þátt í forvali, skipuð fyrirtækjum  
í fremstu röð á sínu sviði.

Alþjóðleg samkeppni um þróunaráætlun

Markmiðið með alþjóðlegri samkeppni um tillögu að 
þróunar áætlun var meðal annars að fá hæfustu aðila til að 
teikna upp hug myndir fyrir svæðið, aðila sem hefðu reynslu 
af sams konar verkefnum og gætu hugsað út fyrir skipulags 
og landamörk og lagt til þróunar áætlun fyrir svæðið í heild. 
Jafnframt var verið að leita eftir svörum við grund vallar
spurningum, svo sem hvar iðnaður ætti að þróast, hvar skuli 
koma fyrir bílaleigum og hótelum, hvernig flug völlurinn 
og byggðin eiga að þróast til fram tíðar og hvernig tengja 
má nær liggjandi byggðir betur við flug völlinn en gert er 
í dag. Einnig hvaða tækninýjungar, lausnir í orkumálum, 
samgöngu lausnir og margt fleira væri vert að skoða fyrir 
Suðurnesin. 

Fyrirhuguð þróunarsvæði við Keflavíkurflugvöll
Í heild hefur Kadeco umsjón með 55 ferkílómetra svæði 
við Keflavíkurflugvöll. Í samkeppninni var lögð áhersla 
á ákjósanleg þróunarsvæði sem meðal annars styrkja 
teng ingu á milli flugvallar og Helguvíkurhafnar og teng
ingar sveitarfélaganna á svæðinu við flugvöllinn og höfuð
borgarsvæðið. Rík áhersla er lögð á að svæðið þróist í 
takt við samfélagið og að við uppbyggingu verði horft til 
styrkleika Suðurnesja og Íslands. Markmiðið er að fá fram 
heild stæða þróunar áætlun sem leggur grunn að þróunar
kjarna fyrir atvinnulíf og samfélag og dregur fram markaðs
lega sér stöðu svæðisins.
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Fyrirhuguð uppbygging deilist í grófum dráttum niður á 
nokkur skipulagssvæði, en þau eru:

Háaleiti, sem er athafnasvæði á mörkum Ásbrúar og Háa
leitis hlaðs. Þar er mikil uppbygging fyrirhuguð en svæðið 
gæti til dæmis hentað lyfja fyrir tækjum sem þurfa geymslu
pláss í nálægð við alþjóða flugvöll, fyrir tækjum sem þjónusta 
flugfarþega og nýsköpunarfyrirtækjum í orku geiranum sem 
þróa nýja orkukosti fyrir flug. 

Aðaltorg, en þar er nokkurs konar miðja fyrirhuguð hvað 
varðar ýmsa þjónustu. Þar er fyrir Courtyard by Marriott 
hótel og áform um ýmis konar upp byggingu, svo sem 
verslanir, skrif stofur og mannvirki sem tengjast starfsemi 
flug vallarins. 

Gert er ráð fyrir svonefndu Flugstöðvartorgi norðan við 
flug stöðina en þar eru meðal annars hugmyndir um ný hótel, 
skrif stofur og bílastæðahús á vegum Isavia. Mikilvægt er 
að uppbygging á svæðinu sé í jafnvægi og tillögur styðji við 
hverja aðra þannig að samlegð og tækifæri verði eins og 
best verður á kosið. 

Einnig er gert ráð fyrir að Helguvík og fyrirhuguð uppbygging 
þar verði hluti af þróunarsvæðinu. Lengi hafa verið uppi 
hugmyndir um að tvinna saman flugvöllinn og höfnina, með 
útflutningi sjávarafurða með flug frakt. Einnig eru grænir 
iðngarðar og matvælaframleiðsla við hafnar svæðið til 
skoðunar og sömuleiðis hafa fyrirtæki í vetnis framleiðslu 
sýnt áhuga á lóðum við höfnina.

Heildstæð framtíðarsýn fyrir Suðurnesin felur einnig í sér 
að horfa til uppbyggingar á íbúabyggð, til dæmis á Ásbrú, til 
skipulagsþróunar í miðbæjum Reykjanesbæjar og Suður
nesja  bæjar sem og að bæta samgöngur á svæðinu. 

Þrjár tillögur í úrslitum
Hönnunarteymi leidd af Arup, Jacobs og KCAP, komust 
áfram í lokaáfanga samkeppninnar og voru valin til að 
skila mótuðum tillögum byggðum á efnahagslegri greiningu. 
Ekki var aðeins óskað eftir tillögum að skipulagi svæðisins, 
heldur einnig atvinnuþróunar og fjárfestingaráætlun sem 
héldist í hendur við alla hönnun. Í desember 2021 var til kynnt 
um niðurstöður samkeppnisútboðsins en það var alþjóð lega 
hönnunar og skipulagsstofan KCAP sem varð hlutskörpust. 
Tillaga KCAP þótti heilt yfir mjög vel útfærð og setja fram 
skýra sýn fyrir þróunaráætlun.

Úrslitatillögurnar þrjár þóttu allar mjög góðar. Þær eiga 
það sameiginlegt að tefla fram góðum hugmyndum um 
hvernig flugvöllurinn getur verið efldur sem efnahagslegur 
drifkraftur fyrir svæðið, með ríka áherslu á umhverfis 
og samfélagslega þætti. Allar tillögurnar undirstrikuðu 
mikilvægi þess að hugsa heildstætt um skipulag svæðis ins, 
með áherslu á samstarf hagaðila út fyrir mörk einstakra 
skipu lags heilda. Í tillögunum kemur fram mikið af áhuga
verðum hugmyndum sem Kadeco hefur rétt á að nýta í fram
haldinu. Kadeco vinnur nú áfram að gerð þróunaráætlunar 
í samstarfi við teymi innlendra og erlendra fagaðila leitt 
af KCAP. 
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Vinningstillaga KCAP
Tillaga KCAP þykir yfir höfuð mjög vel útfærð, hún nær 
umfangi og skala þróunarsvæðisins vel og sýn fyrir 
þróunar áætlun er skýr. Mikil áhersla er lögð á sam vinnu 
við lykilhagaðila og samfélagið. Samfélags og efna hags
leg þróun og uppbygging eru mikilvægir þættir í tillögunni, 
sem þykir raunsæ en jafnframt mjög spennandi. Markmiðið 
er að styrkja Reykjanesið sem aðlaðandi stað fyrir fólk 
til að búa á, starfa og heimsækja. Í tillögunni er horft til 
þróunar ákveðinna lykilsvæða, en gott jafnvægi er á milli 
fyrirhugaðrar uppbyggingar við flugstöð og á öðrum stöðum 
eins og Ásbrú og Aðalgötu. Samgönguhluti tillögunnar er vel 
útfærður, en gert er ráð fyrir sérstakri forgangsbraut fyrir 
hraðar og vistvænar almenningssamgöngur milli Keflavíkur
flug vallar og höfuðborgarsvæðisins. Þetta býður upp á góða 
möguleika til að bæta samgöngur á milli Reykja ness og 

Reykjavíkur og tengir vel við bæði áætlanir um Borgarlínu 
sem og nærsamfélagið. Einnig er lögð áhersla á að tengja 
kjarna svæðisins saman með grænum svæðum þar sem 
virkir ferða mátar eru í for grunni. Lagt er til að hægt og 
rólega verði byggð upp skóg rækt meðfram Reykja nes braut
inni á svæðinu frá Ásbrú og Reykja nes bæ að Kefla víkur
flug velli. Þannig mun með tímanum myndast skógur sem 
býður upp á ýmsa mögu leika til úti vistar og upplifunar en 
slík trjá rækt sam ræmist einnig aðgerðaáætlun stjórn valda í 
loftslagsmálum. Tillagan gerir ráð fyrir atvinnu uppbyggingu 
á lykil svæðum og sýnir hófstillt uppbyggingaráform í takti 
við íbúa þróun, umferðar spár og aðrar lýðfræðilegar áætlanir.

Tillaga KCAP er unnin í samstarfi við VSO Consulting, WSP, 
Felixx, MobilityinChain, Buck Consultants International, Buro 
Happold, Base design, Kanon Arkitekta, Amberg Loglay og 
Maurits Schaafsma.
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Tillaga Arup
Tillaga Arup er unnin út frá framtíðarsýn um hvernig flugvöllurinn getur styrkst enn frekar 
sem efnahagslegur drifkraftur. Tækifæri sem nefnd eru til frekari uppbyggingar eru meðal 
annars grænir iðngarðar í Helguvík og á Ásbrú, með áherslu á þróun í fraktflutningum, 
matvælaframleiðslu, gagnaver og hringrásarvæna endurnýtingu bygginga og innviða á 
svæðinu. Einnig eru dregin fram fjölbreytt tæki færi sem miða að kolefnisjöfnun, til að mynda 
að Keflavíkurflugvöllur verði leiðandi í innleiðingu á endur nýjan legum orkugjöfum og að 
svæðið allt verði leiðandi í inn leiðingu nýrra ferða og flutningsmáta sem knúnir eru rafmagni.

Tillaga Jacobs
Í tillögu Jacobs er gott jafnvægi á milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra 
þátta. Efnahagsleg tækifæri sem sett eru fram í tillögunni eru Reykjanes Torg, uppbygging 
nálægt flugvellinum og Global Trade Port, verkefni með áherslu á að tengja saman Helgu víkur
höfn og svo kallað Demantshlið inn á öryggis svæði Keflavíkurflugvallar og styrkja svæðið 
sem flutninga miðstöð. Tillagan sýnir góðan skilning á staðbundnu um hverfi og náttúru og 
settar eru fram hugmyndir um hvernig hægt væri að nota það við mörkun svæðisins, sem 
og að nýta lands lags arkitektúr til að ramma inn uppbyggingu. Hugmyndir fyrir erlendar fjár
festingar eru einnig góðar, sérstaklega þótti frumleg hugmynd um framleiðslu gervi demanta.
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Helstu viðburðir 2021

Könnun meðal íbúa og fyrirtækja á 

Suðurnesjum um tækifærin á svæðinu. 

Niðurstöður könnunarinnar nýtast sem 

undirbúningsgögn fyrir þátttakendur í 

hönnunarsamkeppni.

Samráðsfundur með fulltrúum 

Reykjanesbæjar, Suðurnesjabæjar og 

Samtökum sveitarfélaga á Suðurnesjum.

Yfir 200 fagaðilar víða um heim fylgjast með opnum kynningarfundi Kadeco vegna fyrirhugaðs 

hönnunarútboðs. 
Viðræður við fyrirtæki sem sýna áhuga 

á þátttöku í hönnunarsamkeppni.

Forval auglýst á evrópska útboðsvefnum.

Janúar 2021 Mars 2021

Apríl 2021

Febrúar 2021 Febrúar–maí 2021

Maí 2021 Júní 2021

Fundur Suðurnesjavettvangs um sjálfbæra framtíð Suðurnesja, þar sem sveitarstjórar og 

fyrirtæki á svæðinu skrifa undir viljayfirlýsinu um hringrásargarð á Suðurnesjum.

Nýtt starfsfólk. Guðmundur Kristján Jónsson 

var ráðinn í stöðu viðskipta og þróunarstjóra 

og Gréta Björg Blængsdóttir í stöðu fjármála 

og skrifstofustjóra. 

Kynning á alþjóðlegri samkeppni um 

þróunarsvæðið við Keflavíkurflugvöll hefst. 
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Kadeco uppfyllir fyrsta skref Grænna skrefa 

Umhverfisstofnunar.

Áframhaldandi samráð við hagaðila og unnið 

með þátttakendum í samkeppni.

Þátttakendur í samkeppnisútboði Kadeco 

heimsækja Reykjanesið og kynna sér umhverfi 

og aðstæður.

Júní–nóvember 2021 September 2021

Nóvember 2021 Desember 2021

Júlí 2021 Ágúst 2021

Kadeco tekur þátt í framkvæmdaþingi Heklunnar, atvinnuþróunarfélags Suðurnesja. Pálmi Freyr 

Randversson, framkvæmdastjóri Kadeco, sagði frá ferlinu í kringum samkeppnisútboð Kadeco 

og ræddi mikilvægi samstarfs aðila á svæðinu til að þróunarverkefni geti orðið að veruleika.

Úrslitatillögur í samkeppnisútboði Kadeco 

um þróunaráætlun kynntar fyrir helstu 

hagsmunaaðilum verkefnisins.

Niðurstöður samkeppnisútboðs kynntar. 

Fjölþjóðlegt teymi, leitt af hönnunar og 

skipulagsstofunni KCAP, stendur að 

vinningstillögunni.

Greinargerð um niðurstöður í samráðskönnun 

sem gerð var meðal íbúa á Suðurnesjum 

kemur út. 

Starfshópar meta tillögur þeirra fimm hópa 

sem komnir eru áfram í hönnunarsamkeppni. 

Þrjú teymi eru valin til að halda áfram í loka

áfanga samkeppninnar. 

Júní 2021

Fimm aðilum boðið að taka þátt í samkeppni 

að undangengnu forvali.

Helstu viðburðir 2021
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Helstu viðburðir 2022

Þátttaka í Loftslagsdeginum 2022. 

Fundir í London með teymi KCAP.

Felixx landslagsarkitektar og Buro Happold, 

ráðgjafarfyrirtæki á sviði sjálfbærni, koma 

til landsins til að funda með hagaðilum 

verkefnisins. 

Áframhaldandi vinna við gerð þróunar

áætlunar í samstarfi við KCAP og helstu 

hagsmunaaðila.

Maí 2022

Kadeco tekur þátt í Hacking Reykjanes lausnamótinu.

Júní–desember 2022

Febrúar 2022 Mars 2022

KCAP kemur til landsins. Fundað með eigendum verkefnisins og hagaðilum. Fundarhöld með breiðari hópi hagsmunaaðila 

þar sem hugmyndir KCAP eru kynntar og 

ræddar.

Apríl 2022

Rafrænn fundur með Ladec, finnsku 

þróunarfélagi.

WSP, verkfræði og ráðgjafarstofa kemur til 

landsins í vinnu með Kadeco.
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A marathon in multiple stretches: 
Planning the Keflavík Airport Area

It was at the start of 2021 that the news about an upcoming 
tender for the airport area in Iceland reached our office. 
Based on initial information, it was immediately clear that 
this tender was highly interesting, even if at that point we 
had limited knowledge of Iceland.

This is the typical moment of excitement for an urban plan
ner working in an international context where google usually 
comes to help: ‘Keflavík’, ‘Suðurnes’, ‘Reykjanes peninsula’, 
‘Reykjanes UNESCO Global Geopark’; a mental map of a place 
still unknown started to form. 

We rapidly set out to build a team bringing together known 
and new partners that could cover all likely required com
petences. The ‘Iceland sympathy bonus’ ensured high moti
vation from all team members. The high ambition expressed 
in the brief only increased our enthusiasm. 

At our first gettingtoknow online meeting with the pro
curement team, we joked that it felt like speed dating. And 
we noticed there were as many questions coming our way 
as viceversa. We understood that, despite the strict formal 
procedure, this was going to be a mutual learning process.
Early summer, after having made the selection, the actual 
tender procedure that was going to be a marathon in mul
tiple stretches, started. Our local partner, Stefán Gunnar 
Thors, VSO, would prove invaluable to contextualise our 
team’s work from the start.

As we set out to study, besides exploring spatial, social 
and economic aspects, developing a sense of scale proved  
essential and challenging in every field. The image of an 

‘archipelago’ of strategic complementary localised inter
ventions started to emerge: the right thing at the right place 
and time. With little available data, an overambitious brief 
and an online language barrier we sometimes struggled to 
make sense of it all. We threw all our experience and joy 
in the ‘pressure cooker’ and made it to the second round.

In autumn we made our first trip to Iceland, made site visits 
and met with Kadeco and the procurement team. Our sense 
of scale was undergoing a reality check with some surpris
ing outcomes: standing at Helguvík port, our cargo expert 
realised it physically cannot accommodate container ships 
and therefore all assumptions we had made during NSB 1 
were wrong!

No matter the scale or timeline, projects are after all the 
work of people that stand for them. Meeting Pálmi Freyr 
Randversson and visiting the Reykjanesbær and Suður
nesja bær communes gave us that personal touch needed 
to ground our efforts. 

We suffered from the discrepancy between our team’s inte
grated approach and the formal NSB structure. To comply 
with the rules, carefully composed multidisciplinary content 
had to be deconstructed into singleissue answers. While 
the methodology certainly guarantees objectivity and com
parability between the proposals, it limited expressing a 
project specific narrative. Despite these and other challeng
es we managed that second round, came to Iceland in winter 
to present our proposals and soon after received the highly 
anticipated call that we had won the competition!

At the moment of writing this text our team is close to de
livering the phase 1 draft report of the airport area mas
terplan. We have entered an engaged working relationship 
with Kadeco and many key stakeholders, we do our regular 
realitychecks on the scale of our proposals. And last but 
not least we have learned so much about Iceland and the 
Keflavík Airport Area and will continue to do so!

Anouk Kuitenbrouwer, partner, KCAP.
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