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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er skoðuð og greind orðræða íbúa landsbyggðarinnar annars vegar og 

höfuðborgarinnar hins vegar um framtíð Reykjavíkurflugvallar. 

Umræðan er skoðuð út frá kenningum Nilsson og Lundgren um orðræðu um sænska 

norðrið sem og kenningu Frouws um hollenska dreifbýlið. Saga Reykjavíkurflugvallar er 

skoðuð til að geta greint orðræðuna betur. Til skoðunar var umræðan eins og hún birtist 

í fjölmiðlum á árunum 2008 til og með 2016. Allt frá upphafi byggingar 

Reykjavíkurflugvallar hefur ríkt andstaða við staðsetningu flugvallarins og ekki var sátt um 

þá staðsetningu sem á endanum var byggt á. Í dag er landsvæðið í Vatnsmýrinni talið 

verðmætt og eru það ein helstu rökin með því að flytja flugvöllinn. Hins vegar hefur verið 

bent á að núverandi staðsetning sé ákjósanleg vegna nálægðar við sjúkrahús og þar af 

leiðandi að sjúkraflug sé starfrækt á flugvellinum. Skoðanir eru mismunandi á 

landsbyggðinni annars vegar og í höfuðborginni hins vegar og því er mikilvægt að komast 

að sátt, eigi að loka flugvellinum. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til BA-prófs í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og er 

hún metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi. Leiðbeinandi minn við ritgerðina var 

Eva Marín Hlynsdóttir, lektor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Þakka ég henni 

kærlega fyrir hennar aðstoð við skrifin og gott viðmót í alla staði.  

Ég vil einnig sérstaklega þakka frænku minni, Jónu Svandísi, fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni og aðstoða mig við að koma henni í betra form. Fjölskylda mín fær einnig 

þakkir fyrir að hvetja mig áfram. Kærustu minni, Helenu Ösp, þakka ég þó sérstaklega fyrir 

að hvetja mig áfram þegar ég taldi mér ekki ganga nógu vel. 
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1 Inngangur 

Í könnun Capacent Gallup, frá árinu 2005 kom í ljós að einungis 55% þjóðarinnar vildu 

hafa Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýri. Átta árum síðar, eða árið 2013, voru 

niðurstöðurnar á allt aðra leið. Þá voru 82% þjóðarinnar á því að flugvöllurinn ætti að vera 

áfram í Vatnsmýrinni (Mbl.is 2013 og Capacent 2013). Flugstoðir ohf. fengu Capacent 

Gallup einnig til að framkvæma fyrir sig skoðanakönnun um þetta viðfangsefni árið 2008 

og var greint frá niðurstöðum þeirrar könnunar í Viðskiptablaðinu þann 10. nóvember 

sama ár. Þar kom fram að meirihluti Reykvíkinga, eða 64%, væri fylgjandi því að 

flugvöllurinn ætti að vera áfram í Vatnsmýrinni, en árið 2013 var þessi tala komin upp í 

73% og á landsbyggðinni voru ríflega 90% íbúa fylgjandi áframhaldandi veru flugvallarins 

í Vatnsmýrinni (Viðskiptablaðið 2008; Mbl.is 2013; Capacent 2013).  

Umræðan um núverandi staðsetningu og framtíðarstaðsetningu 

Reykjavíkurflugvallar hefur verið eitt af heitari deilumálum síðari ára. Meginhlutverk 

þessarar ritgerðar er að skoða hvernig deilur þessar hafa birst í fjölmiðlum undanfarin ár. 

Til þess er beitt orðræðugreiningu og stuðst við hugtakið söguleg samverkan. Notast er 

við hugtakið til að skýra hvers vegna ákveðin rök eru notuð í umræðum um 

flugvallarmálin.  

Markmið þessarar ritgerðar er að bera saman orðræðu íbúa landsbyggðarinnar 

annars vegar og höfuðborgarinnar hins vegar um hvort halda eigi Reykjavíkurflugvelli í 

Vatnsmýri og greina hvort orðræðurnar eigi eitthvað sameiginlegt. Rýnt er í orðræðu 

þessara tveggja hópa, landsbyggðar- og borgarbúa og hún greind út frá tveimur pólum, 

þ.e. hvort þeir séu með flugvelli í Vatnsmýri eða hvort þeir séu á móti áframhaldandi veru 

flugvallar í Vatnsmýri. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er svohljóðandi: Hvað er ólíkt í 

orðræðu íbúa landsbyggðarinnar annars vegar og orðræðu íbúa höfuðborgarinnar hins 

vegar þegar kemur að Reykjavíkurflugvelli.  

Ritgerðinni er skipt niður í sex kafla eftir umfjöllunarefni. Fyrsti kaflinn er 

inngangskafli sem greinir frá rannsóknarspurningu þeirri sem leitast verður við að svara. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður kenningalegum þætti ritgerðarinnar gerð skil og verða 

lykilhugtök þar skilgreind auk þess sem greint verður frá sögulegum bakgrunnsþáttum 

eins og uppruna Reykjavíkurflugvallar. Þær kenningar sem fjalla um landsbyggð, gera það 
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gjarnan á þann máta að greina frá því hvað sé hægt að gera betur þegar kemur að því að 

viðhalda byggð í landi. Ekki eru allir sammála um hvað eigi að gera og hvert hlutverk 

landsbyggðarinnar sé.  

Í þriðja kafla verður greint frá aðferðafræði orðræðugreiningarinnar og hún 

skilgreind. Auk þess verður greint frá framkvæmd orðræðugreiningarinnar. Fjórði kafli 

ritgerðarinnar fer svo í að skýra frá því hvernig gögnum var aflað fyrir greininguna og 

hvernig unnið var úr þeim. 

Fimmti kaflinn gefur yfirlit yfir þær umræður sem skapast hafa um staðsetningu 

Reykjavíkurflugvallar og greinir þær. Þessi kafli er því eins konar niðurstöðukafli þar sem 

greint verður frá þeim niðurstöðum sem fengust við greininguna. Í sjötta og síðasta 

kaflanum er greint frá lokaniðurstöðum og lagt mat á þær.  
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2 Um landsbyggð 

2.1 Hvað er landsbyggð? 

Í bók Ray M. Northam, Urban Geography, er gerð grein fyrir hugtakinu þéttbýli (e. urban). 

Þar er þéttbýli skilgreint sem landsvæði þar sem byggð er þéttari en almennt gengur og 

gerist á ákveðnu landsvæði. Byggðin verður að gegna einhvers konar hlutverki á sviði 

stjórnsýslu, menningar eða efnahagsstarfsemi fyrir nærliggjandi byggð. Íbúar svæðisins 

verða einnig að hafa atvinnu sína, að mestu leyti, af öðrum greinum en 

frumvinnslugreinum, líkt og landbúnaði (Northam 1979, 10). Þegar kemur að því að 

skilgreina landsbyggð (e. rural) þá kemur í ljós að ekki eru allir sammála um hvernig 

skilgreina eigi landsbyggð því hægt sé að gera það á ýmsa vegu. Landbúnaðarráðuneyti 

Bandaríkjanna greinir þannig frá því að í Bandaríkjunum sé það mismunandi hvort byggðir 

með allt að 2.500 íbúa eða upp í 50.000 íbúa séu taldar sem landsbyggð. Í Bandaríkjunum 

býr fjöldi fólks á landsvæði sem hvorki er landsbyggð eða dreifbýli og vegna þess geta 

smávægilegar breytingar á skilgreiningu landsbyggðar haft mikil áhrif á það hvað telst til 

landsbyggðar (United States Department of Agriculture 2016).  

Bandaríska hagstofan hefur haldið utan um manntal þar í landi og samkvæmt henni 

er erfitt að greina á milli þess hvar landsbyggð endar og þéttbýli tekur við. Hagstofa 

Íslands styður sig við skilgreiningu út frá því hversu þétt byggð er til að meta hvort um 

þéttbýli sé að ræða eða ekki. Skilgreining Hagstofunnar á þéttbýli er að stærstum hluta 

byggð á íbúafjölda og þéttleika þeirra. Þegar þéttbýli hafi svo verið skilgreind, þá sé 

landsbyggð það sem út af stendur (Ratcliff o.fl. 2016, 1-3).  

Hagstofa Íslands sér um manntal og greiningu á íbúafjölda hér á landi. Á vef 

Hagstofunnar, hagstofa.is, kemur fram að sú íbúatala sem miðað er við þegar talað er um 

þéttbýli sé að lágmarki 200 manns. Bæir eða þorp sem ekki nái 200 íbúum séu kölluð 

strjálbýli (Hagstofa Íslands 2016b). Á vísindavef Háskóla Íslands kemur þó fram að þó svo 

að miðað sé við 200 íbúa þegar eigi að greina á milli þéttbýlis og dreifbýlis, þá sé það alls 

ekki algilt þar sem að byggð geti verið talin sem þéttbýli þó svo að íbúar hennar séu færri 

en 200. Staðir eins og Borgarfjörður eystri, Drangsnes og Kristnes í Eyjafjarðasveit, svo 

einhverjir séu nefndir, teljast til þéttbýlisstaða þó svo að íbúafjöldi þar sé innan við 200 

manns (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir 2002b).  



9 

Íslendingar skipta landinu gjarnan niður í tvær byggðir, höfuðborgarsvæðið annars 

vegar og landsbyggðina hins vegar. Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga, samband.is, 

er tilgreint hvaða sveitarfélög það eru sem flokkast undir höfuðborgarsvæðið. 

Sveitarfélögin eru Reykjavíkurborg, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, 

Seltjarnarnesbær, Hafnarfjarðarkaupstaður og Kjósarhreppur (Samband íslenskra 

sveitarfélaga 2016). Þau sveitarfélög sem ekki teljast til höfuðborgarsvæðisins falla undir 

landsbyggðarflokkinn. Þann 1. júní 2016 bjuggu 204.138 af 336.060 manns á 

höfuðborgarsvæðinu, sem gerir 60,7% íbúa landsins (Hagstofa Íslands 2016a; Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2016). Þrátt fyrir að meira en 60% íbúa Íslands búi á 

höfuðborgarsvæðinu, þá er það ekki nema lítill hluti af landsvæði Íslands. Heildarflatarmál 

Íslands er um 103.000 ferkílómetrar, samanlagt flatarmál sveitarfélaga 

höfuðborgarsvæðisins eru tæpir 1.100 ferkílómetrar sem gerir rúmt eitt prósent af 

flatarmáli Íslands (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir 2002a). Út frá því sést að landsbyggðin 

er landfræðilega stærri hluti landsins á meðan höfuðborgarsvæðið er mun fjölmennara 

þar sem 60,7% íbúa landsins býr á rúmu einu prósenti af heildarlandsvæði Íslands. 

Landsbyggðin er þar með mun víðfeðmari.  

2.2 Þróun byggðar á Íslandi 

Árið 2010 var Þóroddur Bjarnason fenginn til að taka saman skýrslu um mannfjölda, 

samgöngur og búsetuþróun á Íslandi að beiðni stýrihóps um Sóknaráætlun Íslands 

(Þóroddur Bjarnason 2010). Höfuðborgarsvæðið sé þéttbýlt svæði þar sem vegalengdir á 

milli byggðakjarna séu tiltölulega stuttar eða innan við tuttugu kílómetrar. Gert er ráð 

fyrir að atvinnusvæði takmarkist við um 45 mínútna akstursvegalengd. Fæstir sæki þó 

atvinnu sína lengra en sem nemur 30 mínútna akstri. Hvað varðar hámarksvegalengd er 

hægt að gera ráð fyrir að atvinnusvæði sé í 50 kílómetra radíus frá miðju, en 

þjónustusvæði sé í allt að 100 kílómetra radíus. Séu þessi viðmið notuð á landsbyggðina 

kemur í ljós að einstök svæði eru stór og strjálbýl og oft á tíðum um langa vegalengd að 

fara þegar sækja á atvinnu (Þóroddur Bjarnason 2010).  

Á Íslandi hefur verið ráðandi sú byggðastefna að viðhalda eigi og efla byggð alls staðar 

á landinu. Aftur á móti hafi almenn umræða verið á þá leið að stefna þessi eigi ekki við 

lengur vegna fólksflóttans frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins og tæplega sé 

hægt að stöðva þann flótta. Þóroddur Bjarnason (2010) bendir hins vegar á að þegar 
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mannfjöldatölur eru skoðaðar komi annað í ljós. Íslendingum fjölgaði úr 78 þúsund í tæp 

320 þúsund á tímabilinu 1901-2010. Var fjölgunin vissulega langmest á 

höfuðborgarsvæðinu, en annars staðar á landinu fjölgaði íbúum um 67%, úr rúmlega 70 

þúsund í tæp 118 þúsund. Var fjölgunin mismikil eftir landshlutum, en Vestfirðir var eina 

svæðið þar sem fólksfækkun hafði átt sér stað á þessu 110 ára tímabili.  

Nærri tveir af hverjum þremur Íslendingum bjuggu á höfuðborgarsvæðinu í ársbyrjun 

árið 2012 á meðan rúmlega þriðjungur bjó utan þess. Í grein Þórodds Bjarnasonar og Jóns 

Þ. Heiðarssonar (2013, 156-157) kemur fram að þessi íbúaþróun hefur orðið til þess að 

margir lýsa því yfir að landsbyggðin sé að hruni komin og að Ísland sé orðið eins konar 

borgríki. Samanborið við önnur ríki sé landsbyggðin nánast horfin, að byggðastefnan hafi 

verið sigruð og landsbyggðin verði í nánustu framtíð einungis „bakgarður borgríkisins“, 

eins og þeir taka til orða. Þeir benda aftur á móti á að þetta sé orðum aukið þar 

semfólksfjölgun hafi, eins og áður kom fram, ekki eingöngu átt sér stað á 

höfuðborgarsvæðinu þó svo að hún hafi verið mest þar. Þróun landsbyggðarinnar á 

síðastliðinni öld einkenndist af fólksfjölgun, velmegun og þéttbýlisvæðingu. Það sé einna 

helst í strjálbýli og þeim þriðjungi þéttbýliskjarna sem býr við einhæft atvinnulíf, 

takmarkaða þjónustu og erfiðar samgöngur, sem verulegrar hnignunar hefur gætt 

(Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. Heiðarsson 2013 157).  

Á fjármálaráðstefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga árið 2015 hélt Gunnlaugur 

Júlíusson erindi. Í máli Gunnlaugs kemur fram að á tímabilinu frá 1998 til og með 2015 

hefur fólki fjölgað í öllum landshlutum nema tveimur, Norðurlandi vestra og Vestfjörðum. 

Mest hefur aukningin verið á höfuðborgarsvæðinu en meðfram aukningunni sem hefur 

átt sér stað innan landshlutanna hafa stærri þéttbýlisstaðir eflst á meðan fækkun hefur 

átt sér stað í sveitarfélögum sem eru þeim fjær. Þjóðin er auk þess að eldast og hefur það 

áhrif á fjölda íbúa (Gunnlaugur Júlíusson 2015). Út frá þessu kemur í ljós að dreifðari 

byggðir landsins eiga frekar undir högg að sækja en stærri þéttbýlisstaðir þar sem fólk 

virðist sækja frekar í stærri byggðir.  

2.3 Landsbyggðin í erlendu samhengi 

Í grein sinni, „Logics of rurality: Political rhetoric about the Swedish North,“ fjalla Bo 

Nilsson og Anna Sofia Lundgren um sænskt dreifbýli (e. rural). Þau greina þar frá því að 

skilgreiningin á landsbyggð sé breytileg og oft aðstæðubundin. Fjölmiðlar, rannsóknir og 
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menning eru einnig breytur sem spila inn í þegar talað er um landsbyggðina og hvernig 

hún/þær eru skilgreindar. Þannig geta landsbyggðirnar til dæmis verið margar og 

skilgreiningar á því hvað landsbyggð er geta verið mismunandi eftir svæðum innan lands. 

Viðfangsefni Nilsson og Lundgren var orðræðan (e. discourse) um landsbyggðina og 

hvernig hún kemur fram í stjórnmálaumræðunni og var norðurhluti Svíþjóðar 

umfjöllunarefnið (Nilsson og Lundgren, 2015, 85-86). Jaap Frouws (1998) hefur á 

sambærilegan hátt rannsakað orðræðuna um landsbyggðina og hvernig hún kemur fram 

í Hollandi. Í Hollandi er það mismunandi hvernig hugtakið landsbyggð er skilgreint. 

Skilgreiningar á landsbyggð einkennast þannig af baráttu um pláss vegna meiri 

þéttbýlismyndunar og ásókn þéttbýlisbúa í sumarhús (e. second home). Í ljósi fjölmargra 

verkefna og uppbyggingar sem áætluð er hafa sjálfskipaðir málsverjendur tekið upp 

hanskann fyrir landsbyggðina þar sem framtíð hennar virðist í hættu (54-55). Eins og sjá 

má þá er töluverður munur á aðstæðum í Svíþjóð og Hollandi sem hefur áhrif á hvernig 

landsbyggðin er skilgreind. 

Nilsson og Lundgren (2015, 85-86) benda á að sænska landsbyggðin er orðin meira 

áberandi í nútímastjórnmálum eins og til dæmis inni á þingi. Þar með hafi umræðan um 

landsbyggðina farið frá því að vera vígvöllur ýmissar rökræðu yfir í að snúast um merkingu 

og stjórnun landsbyggðarinnar. Þau telja að það sé ekki nóg að greina mismunandi 

orðræður um landsbyggðina heldur verði að skilja orðræðurnar með tilliti til valds og 

samkeppni. Þá fyrst er hægt að meta áhrifin og árangurinn. Orðræðan skapar oft á tíðum 

staðalímyndir (e. stereotypes) sem upphefja oft ákveðna samfélagshópa og hugmyndir 

þeirra. Aftur á móti verða aðrir hópar utanveltu vegna félagslegrar misskiptingar, til 

dæmis á grundvelli stéttastöðu, kynþáttar, kyns og kynhneigðar. Frouws (1998, 54-55) 

bendir á að horft sé til landsbyggðarinnar óhýru auga vegna ásakana um að landbúnaður 

fari illa með gæði jarðar. Bændur séu álitnir vera umframframleiðendur auk þess sem 

fjármagnið sem þeir taka til sín sé of mikið. Einnig telji umhverfissinnar og 

dýraverndunarsamtök að bændur valdi umhverfisskaða með mengun og fari illa með dýr. 

Frouws telur að landbúnaður sé talinn vera í krísu og því sé líklegt að einhver hluti lands 

sem nýttur er í landbúnað fái nýtt hlutverk og fari til dæmis undir skemmtigarða, 

lúxushýbýli, skrifstofubyggingar með fallegu umhverfi og margt fleira (Frouws 1998, 54-

55).  
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Í grein sinni flokka Nilsson og Lundgren (2015) landsbyggðina í norðurhluta Svíþjóðar 

niður í fjóra flokka og greina niðurstöður sínar út frá þeim. Fyrsti flokkurinn fjallar um 

landsbyggðina sem vandamál en í raun er hún í raun ekki bara vandamál heldur skapar 

jafnframt vandamál. Hún er úrelt, gamaldags og með litla atvinnumöguleika, hækkandi 

meðalaldur og aukinn brottflutning. Orðræðan gagnvart landsbyggðinni einkenndist af 

því að aðgerða væri þörf, annars myndi byggð leggjast af. Landsbyggðin var talin 

óhagstæð vegna fjarlægðar við þéttbýlið. Það hefur leitt til þess að áhrifa- og menntafólk 

leitar fremur til þéttbýlis þar sem möguleikar eru á hærri tekjum. Með fólksfækkun verður 

þjónustan lakari og kostnaðarsamara er að reka þjónustu fyrir fáa. Hækkandi meðalaldur 

leiðir þar með til þess að nauðsynleg þjónusta er ekki eins góð á fámennum stöðum (88-

89). 

Annar flokkurinn greinir landsbyggðina sem auðlind. Út frá þessu sjónarhorni þá er er 

litið á landsbyggðina sem vannýtta auðlind, út frá innri og ytri áhrifum. Þegar talað er um 

innri áhrif er til dæmis átt við menningu, sögu, lýðræði og náttúru. Atriði sem þessi stuðla 

ekki endilega að skjótum gróða. Náttúran og hið opna landsvæði (e. open landscape) eru 

beintengd umræðunni um að svæðið sé ekta og raunverulegt (e. authentic and genuine). 

Ytri áhrif stuðla að því að umræða um innlegg landsbyggðarinnar til þjóðarbúsins kemur 

fram á sjónarsviðið. Þannig er í greininni bent á að sænska landsbyggðin aflaði ríkinu 

mestra útflutningstekna. Skógarframleiðsla, málmgrýti (e. ore) og vatnsorka stuðluðu að 

því að landsbyggðin aflaði Svíþjóð mestra tekna þegar kom að vergri landsframleiðslu. 

Rannsókn sem gerð var í Kiruna í Norður-Svíþjóð sýndi að bæjarbúar væru ósáttir við að 

tekjur sem skapast hefðu vegna járnmálmgrýtisnámu á svæðinu hefðu farið í að byggja 

neðanjarðarlest í höfuðborginni Stokkhólmi í stað þess að nýtast í uppbyggingu á svæðinu 

sjálfu þar sem tekjurnar hefðu orðið til (Nilsson og Lundgren 2015, 89-90).  

Landsbyggðin sem svæði vaxtar er þriðji flokkurinn. Í stjórnmálum hefur umræðan 

um vöxt lengi verið til staðar. Orðræðan um vöxt einkenndist fyrst og fremst af 

efnahagslegum viðmiðum gagnvart landsbyggðinni. Í Svíþjóð var landsbyggðin talin vera 

langt frá því að hámarka möguleika sína. Þegar vöxturinn var metinn þá var landsbyggðin 

gjarnan borin saman við þéttbýlin og sýndi sá samanburður gjarnan fram á að 

landsbyggðin hafi ekki sömu getu og þéttbýli til áframhaldandi vaxtar (Nilsson og 

Lundgren 2015, 90-91). 
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Að lokum fjallar fjórði flokkurinn um landsbyggðina sem fórnarlamb. Landsbyggðin 

var talin standa illa þegar kom að samanburði við þéttbýlið og vegna þess var hægt að 

tala um landsbyggðina sem fórnarlamb. Orðræðan fólst í því að landsbyggðin væri 

bágstödd (e. underprivileged), hún hefði ekki sama aðgengi að velferðarþjónustu og 

þéttbýlið og var oft borin saman við stöðu gamalla nýlenduríkja. Landsbyggðin sem 

fórnarlamb var nánast alltaf tengd saman við þá staðreynd að mikill hluti náttúruauðlinda 

væri fluttur af landsbyggðinni án þess að svæðinu væri bætt upp fyrir það (Nilsson og 

Lundgren 2015, 91). 
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3 Reykjavíkurflugvöllur 

3.1 Saga Reykjavíkurflugvallar 

Á millistríðsárunum komu upp hugmyndir um að byggja flugvöll í Reykjavík. Á þeim tíma 

voru túnin í Vatnsmýrinni einn helsti lendingarstaður landflugvéla í Reykjavík. Árið 1936 

setti ríkisstjórn Íslands á laggirnar embætti flugmálaráðunautar ríkisins. Embætti þetta 

átti að undirbúa flugrekstur innanlands í smáum stíl, en auk þess að leitast eftir samstarfi 

við erlenda aðila. Hugmynd um millilandaflug var því komin á teikniborðið auk 

innanlandsflugsins. Erlendar ríkisstjórnir og flugfélög voru áhugasöm um að hefja 

millilandaflug frá Evrópu til Norður-Ameríku. Um Ísland lá ein af leiðunum sem komu til 

greina og var það talið mikið hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina að koma landinu í 

alfaraflugleið (Arnþór Gunnarsson 2004, 17-19).  

Uppdráttur af flugvelli í Vatnsmýri var gerður árið 1937. Hugmyndin var ekki öllum að 

skapi og sagði Guðmundur Ásbjörnsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, að 

sér þætti það fráleitt að flugvöllur yrði í hjarta bæjarins. Árið 1938 var gerð rannsókn á 

mögulegum svæðum í nágrenni Reykjavíkur sem kæmu til greina sem flugvöllur. Svæði 

þessi voru í allt að 25 km fjarlægð frá Reykjavík. Vatnsmýri, Kringlumýri, Bessastaðanes, 

Kapelluhraun, Sandskeið, Rauðhólaflatirnar og melarnir hjá Ártúni komu til greina, en 

vegna lélegra samgangna á þeim tíma urðu Vatnsmýrin og Kringlumýrin fyrir valinu til 

frekari skoðunar. Á þessum tíma var sjóflug algengt og var Vatnsmýrin talin álitlegri en 

Kringlumýrin vegna þess hve auðvelt væri að tengja sjóflug og landflug saman þar. Auk 

þess voru helstu matjurtarlönd bæjarbúa í Kringlumýrinni og því líklegt að mótmæli af 

þeirra hálfu myndu spretta fram. Jafnframt voru rökin fyrir Vatnsmýrinni til dæmis þau að 

nálægð við miðbæinn var góð og nægilegt annað byggingarsvæði væri í nágrenni bæjarins 

fyrir íbúabyggð. Þessi rök hafa verið áberandi í umræðunni allt frá þessum tíma. Mótrök 

gegn staðsetningu flugvallar í Vatnsmýrinni lágu í því að nálægðin við hús og götur væri 

mikil, landið væri verðmætt auk þess að bygging háhýsa væri ekki möguleg við flugvöllinn 

(Arnþór Gunnarsson 2004, 19-31).  

Þann 10. maí 1940 var Ísland hernumið af Bretum og var langfjölmennasta hersetulið 

Breta staðsett í Reykjavík sem varð til þess að mikilvægi flugvallar jókst. Á teikniborði 

Breta var flugvöllur í Vatnsmýri. Bjarni Benediktsson, þáverandi borgarstjóri, var andvígur 

þessum áformum og var ríkisstjórn Ólafs Thors því einnig andvíg. Bretar tilkynntu 
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ríkisstjórninni að nauðsynlegt væri fyrir þá að byggja flugvöll í Reykjavík og hefði 

Vatnsmýrin orðið fyrir valinu. Lögðu Bretar það til að ríkisstjórnin fengi mannvirkin afhent 

að stríði loknu. Eftir að hafa náð samkomulagi við Breta var landið tekið eignarnámi 

(Arnþór Gunnarsson 2004, 37-43). Eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk fékk ríkisstjórnin 

flugvöllinn afhentan frá Bretum. Var flugvöllurinn mun stærri en hugmyndir íslenskra 

flugmálafrömuða höfðu verið í upphafi og voru flugbrautirnar allar lagðar bundnu slitlagi. 

Flugvöllurinn í Vatnsmýri var það mannvirki sem forystumenn flugmála á Íslandi hafði 

dreymt um (Arnþór Gunnarsson 2004, 56-58). 

Árið 2001 fór fram kosning meðal kosningabærra íbúa Reykjavíkur þar sem kosið var 

um framtíðarnýtingu flugvallarsvæðisins. Í kosningunum, sem fóru fram þann 17. mars, 

kom fram að meirihluti þátttakenda var fylgjandi því að leggja ætti flugvöllinn í 

Vatnsmýrinni niður (Reykjavíkurborg 2010, 244). Atkvæðagreiðsla þessi hefur verið fólki 

hugleikin á síðari árum þegar umræðan um framtíð Reykjavíkurflugvallar hefur orðið 

háværari. Gagnrýni á atkvæðagreiðsluna og lögmæti hennar hefur verið sett fram og eru 

ekki allir á því að hún sé bindandi. Segir til að mynda í grein sem Þórður Snær Júlíusson 

(2016) ritar á kjarninn.is að niðurstaðan hafi ekki verið bindandi vegna þess að kjörsókn 

var ekki nema 37,1%, en borgarstjórn sagði að minnsta kosti 50% kosningabærra þyrfti að 

taka þátt til að hún yrði bindandi. Kosningin var því í raun og veru einungis ráðgefandi.  

Í deiliskipulagstillögu Reykjavíkurborgar um Reykjavíkurflugvöll átti að leggja niður 

flugvöllinn í áföngum frá árinu 2015 til ársins 2024 (Reykjavíkurborg 2013). Í 

deiluskipulagstillögunni var stuðst við aðalskipulag Reykjavíkur 2010 til 2030 þar sem gert 

var ráð fyrir því að leggja niður flugvöllinn í Vatnsmýrinni. Niðurstöður 

atkvæðagreiðslunnar árið 2001 eru nýttar í stefnu aðal- og svæðisskipulags frá 2001-2024 

en þar er stuðst við þann meirihluta sem kaus að leggja flugvöllinn niður (Reykjavíkurborg 

2010, 244).  

Þann 5. janúar árið 2016 samþykkti borgarstjórn Reykjavíkur tillögu að deiluskipulagi 

sem byggir á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030. Þar segir að leggja eigi flugvöllinn 

niður í áföngum frá 2015 til 2024. Fyrsti hluti þess að leggja völlinn niður sé lokun 

flugbrautar 06-24, hinnar svokölluðu neyðarbrautar. Jafnfram eigi þau mannvirki sem 

byggð séu á flugvallarsvæðinu eftir árið 2015 að vera hönnuð á þann hátt að auðvelt sé 

að fjarlægja þau (Reykjavíkurborg 2016). Ekki voru allir sáttir með lokun þessarar 
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flugbrautar og á endanum höfðaði Reykjavíkurborg mál gegn íslenska ríkinu til þess að 

knýja innanríkisráðherra til að loka flugbraut 06-24. Samkomulag sem þáverandi 

innanríkisráðherra, Hanna Birna Kristjánsdóttir, hafði gert um lokun flugbrautarinnar átti 

að virða og var dæmt með Reykjavíkurborg (Frumvarp til laga um Reykjavíkurflugvöll í 

Vatnsmýri 2015-2016). Í júní 2016 komst Hæstiréttur svo að þeirri niðurstöðu að ríkið 

þyrfti að standa við samkomulag sitt við Reykjavíkurborg um að loka flugbraut 06-24, 

neyðarbrautinni, innan 16 vikna (Þórður Snær Júlíusson 2016). Höskuldur Þórhallsson 

lagði fram frumvarp til laga þann 12. október 2016 um Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri. 

Þar kemur fram að Reykjavíkurflugvöllur eigi að vera starfræktur í Vatnsmýri í Reykjavík 

og innihalda þrjár malbikaðar flugbrautir og meðal annars flugbraut 06-24, 

neyðarbrautina (Frumvarp til laga um Reykjavíkurflugvöll í Vatnsmýri 2015-2016). 

Frumvarp þetta var einungis lagt fram en komst ekki í gegnum þær umræður til að gera 

það að lögum. Stjórnmálin og komandi kosningar gætu hafa spilað þar stórt hlutverk.  

3.2 Skýrsla KPMG um mögulega færslu á innanlandsflugi 

Þann 25. september 2012 kom út skýrsla sem KPMG vann fyrir nokkur sveitarfélög á 

landsbyggðinni. Skýrslan fjallaði um möguleg áhrif af flutningi miðstöðvar innanlandsflugs 

frá Reykjavíkurflugvelli til Keflavíkurflugvallar. Skýrslan byggði á opinberum gögnum, 

viðtölum við sveitarstjórnarmenn, stjórnendur í atvinnulífi og hjá heilbrigðisstofnunum, 

skólum og fyrirtækjum tengdum flugrekstri. Auk þess var aflað upplýsinga frá ýmsum 

opinberum aðilum, innlendum sem og erlendum (KPMG 2012, 1). 

Í skýrslu KPMG kemur fram að einungis hafi verið stuðst við þá hugsun að 

innanlandsflugið yrði fært til Keflavíkurflugvallar, en ekki voru kannaðir aðrir möguleikar 

sem höfðu sprottið upp í umræðunni undanfarin ár. Skýrslan átti að stuðla að 

málefnalegri og vandaðri umræðu um framtíðarskipulag innanlandsflugs hér á landi en 

jafnframt að kynna fleiri sjónarmið til sögunnar (KPMG 2012, 6). 

Samkvæmt skýrslunni komst KPMG að þeirri niðurstöðu að með flutningi 

innanlandsflugsins kæmi farþegum til með að fækka um 20-40%. Byggja þessar tölur á 

könnunum sem gerðar voru á afstöðu farþega til mögulegra flutninga. Rökstuðningur 

KPMG fyrir þessum tölum er sá að með flutningi innanlandsflugsins lengist ferðaleið 

meirihluta farþega um þann tíma sem tekur að ferðast á milli Keflavíkurflugvallar og 

höfuðborgarsvæðisins en gert er ráð fyrir að það taki u.þ.b. 40-50 mínútur með bíl. Leiðin 
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frá inngangi flugvallarins að flugstæði komi einnig til með að lengjast þó svo að erfitt sé 

að áætla nákvæma tímalengd. Jafnframt munu farþegar utan af landi standa uppi bíllausir 

í Keflavík í stað Reykjavíkur. Kemur það til með að auka ferðakostnað þeirra sem eiga 

erindi til Reykjavíkur þar sem farþegarnir þurfa ýmist að nýta sér leigubíl, bílaleigubíl, 

almenningssamgöngur eða láta sækja sig, með þeim kostnaði sem það felur í sér. Einnig 

bætist tími við ef almenningssamgöngur eru valdar vegna mismunandi ferðatíma þeirra 

(KPMG 2012, 10). Til að meta betur hvernig ferðalag farþega komi til með að lengjast 

reiknaði KPMG ferðalagið út frá nokkrum forsendum og var gert ráð fyrir ferðalagi frá 

einum af flugvöllunum sem flogið er til og frá og var gert ráð fyrir að farþegi væri á leið til 

Reykjavíkur vestan Kringlumýrarbrautar með flugi. Í flugi frá Egilsstöðum var gert ráð fyrir 

að ferðalagið myndi fara úr 120-130 mínútum í 160-175 mínútur. Til að meta þetta var 

reiknað með því að ferðin (Egilsstaðir og beint til Reykjavíkur) frá heimili að flugvelli væri 

10 mínútur, biðin á flugvellinum yrði 30 mínútur, flugtíminn yrði 60 mínútur, bið eftir 

farangri yrði 10-15 mín og ferð á áfangastað yrði 10-15 mínútur. Yrði flogið til Keflavíkur 

myndi bætast við að ferð frá flugstöðinni að bílastæði yrði 10 mínútur, auk þess yrði ferðin 

á áfangastað 40-50 mínútur (KPMG 2012, 13). Sömu sögu má segja um aðrar flugleiðir.  

Samkvæmt KPMG áttu flestir flugfarþegar, á þeim flugleiðum sem skoðaðar voru, 

erindi til Reykjavíkur vegna viðskiptaástæðna. Vegna þess að stjórnsýslan hefur verið 

byggð upp í Reykjavík hefur erindum landsbyggðarfólks til höfuðborgarinnar fjölgað. Í 

skýrslunni er bent á að stjórnsýslukerfi Íslands hafi verið byggt upp með það í huga að 

flugvöllur væri innan borgarmarkanna sem þannig veiti landsbyggðinni aðgang að 

innviðum stjórnkerfisins. Sérfræðiþjónusta hefur, af hagkvæmnisjónarmiðum, verið 

byggð upp á höfuðborgarsvæðinu. Víðtæk sátt hefur verið um að þessi dýra og flókna 

þjónusta sé byggð upp þar sem hægt er að ná fram mestri stærðarhagkvæmni. Sátt um 

þessa uppbyggingu hefur byggt á því að landsmenn geti auðveldlega nálgast þjónustu í 

formi heilbrigðis- og fjármálaþjónustu, menntastofnanna og ýmissar ráðgjafaþjónustu. Að 

auki sækir starfsfólk innan heilbrigðisþjónustu landsbyggðarinnar mikið til 

höfuðborgarinnar til að sækja fundi um skipulagsmál, þjálfun og námskeið þar sem að þau 

eru yfirleitt haldin þar vegna góðs aðgengis miðað við núverandi skipulag (KPMG 2012, 

20).  
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Með flutningi innanlandsflugs til Keflavíkur mætti færa rök fyrir því að byggja þyrfti 

upp ýmiskonar sérhæfða þjónustu utan höfuðborgarsvæðisins. Í Keflavík eða á 

landsbyggðinni. Á fimm ára tímabili fyrir útgáfu skýrslu KPMG voru sjúkraflug að meðaltali 

460 á ári með 487 sjúklinga. Árið 2011 voru 500 sjúklingar fluttir með sjúkraflugi, í lok 

desember árið 2016 voru sjúkraflug orðin um 660 talsins (Mbl.is 2016a). 

Forgangssjúkraflug eru rúmlega helmingur þeirra sjúkrafluga sem flogin eru og í þeim þarf 

læknir að fylgja sjúklingi og fylgir hann þeim alla leið þar til sjúklingurinn kemst undir aðrar 

læknishendur. Færist flugið til Keflavíkur þyrfti læknirinn að fylgja sjúklingi frá Keflavík til 

Reykjavíkur. Á meðan biði flugvélin og bindur það flugvélina, flugmenn, lækni og 

sjúkraflutningamann í allt að tvær auka klukkustundir (KPMG 2012, 28).  

Stjórnsýslan hefur, eins og áður kom fram, verið byggð upp á höfuðborgarsvæðinu. 

Hagræði hefur verið náð með því að hafa hana á einum stað og ekki hefur fundist þörf 

fyrir því að færa einstaka stofnanir á landsbyggðina þar sem sveitarfélög og aðrar 

stofnanir á landsbyggðinni sækja þjónustuna á höfuðborgarsvæðið. Byggir skipulag þetta 

á greiðum flugsamgöngum og geta forsvarsmenn stofnananna eða sveitarfélaganna 

komist til höfuðborgarsvæðisins með litlum fyrirvara. Tímafrekara verður að komast í 

stjórnsýsluna verði innanlandsflugið fært til Keflavíkur, auk þess sem það verður 

kostnaðarsamara. Gerir það að verkum að aðgengi landsbyggðarinnar að stjórnsýslunni 

verður verra og er þar kominn forsendubrestur í núverandi skipulagi sem gæti leitt til 

aukinna krafna um að opinber þjónusta verði færð í auknum mæli á landsbyggðina (KPMG 

2012, 32). Óhjákvæmilegt er að samþjöppun opinberrar starfsemi eigi sér stað fyrir þá 

sem nýta sér þjónustuna. Með því að dreifa sérhæfðri læknisþjónustu jafnt um land allt 

myndi þjónustan þynnast, hún yrði óhagkvæm, kostnaður myndi aukast sem og áhætta. 

Ekki er til eitt einfalt svar við því hversu mikla áherslu eigi að leggja á heilbrigðisþjónustu 

í héraði eða á sérhæfða þjónustu í höfuðborginni, slíkt hið sama má segja um fjármuni til 

vegagerðar sem stuðla að auknu öryggi, hvernig eigi að styrkja byggðir eða skila arðsemi. 

Hinn almenni skattborgari finnur einna helst fyrir þessum hluta ríkisútgjalda sem skapar 

störf og bætir þjónustu (Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. Heiðarsson 2013, 158).  

Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. Heiðarsson rituðu um þróun stjórnsýslunnar í tímaritinu 

Stjórnmál og stjórnsýsla, árið 2013. Greina þeir frá því að í upphafi 19. aldar hafi markviss 

uppbygging Reykjavíkur hafist með því að flytja allar helstu menningar- og valdstofnanir 
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landsins til svæðisins. Þar með hafi skilyrði til þéttbýlismyndunar á suðvesturhorni 

landsins aukist sem og forsendur fyrir því að miðstöð stjórnsýslu, fjármála, viðskipta, 

fjölmiðla, menntunar og menningarstarfsemi sé á einum stað. Stefna þessi var mikilvægur 

þáttur í að auka framfarir Íslands. Umskipti landsins úr bændasamfélagi, þar sem 

sjálfsþurftarbúskapur var ríkjandi, í iðnaðar- og þekkingarsamfélag komu meðal annars til 

vegna þess að samþjöppun á mannauð og að opinber starfsemi var byggð upp á sama 

stað og gegndi lykilhlutverki í þessum breytingum (Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. 

Heiðarsson 2013, 157).  

Í skýrslu KPMG (2012, 35) kemur fram að ein af forsendum þess að fólk geti valið sér 

búsetu á landsbyggðinni með meira öryggi en áður sé hve flugsamgöngur til Reykjavíkur 

eru góðar. Íbúar landsbyggðarinnar hafa aldrei verið fleiri og því sé því mikilvægt að halda 

uppi góðri þjónustu við þá íbúa. Með tilfærslu innanlandsflugsins yrði búið að færa 

landsbyggðina fjær þeirri mikilvægu þjónustu sem landsbyggðin sækir til 

höfuðborgarinnar. Kostnaðurinn eykst og þjónustan minnkar sem gæti leitt til 

fólksfækkunar á landsbyggðinni. Lífsgæði í landinu eru tengd góðum flugsamgöngum milli 

landsbyggðarinnar og höfuðborgarinnar. Í fyrrnefndri grein sinni um þróun 

stjórnsýslunnar greina Þóroddur og Jón frá því að margir íbúar höfuðborgarsvæðisins telji 

skynsamlegast og jafnframt hagkvæmast að efla þjónustu á vegum ríkisins fyrir alla 

landsmenn í Reykjavík og að dreifa slíkri þjónustu um landið sé einfaldlega kjördæmapot. 

Á landsbyggðinni sé aftur á móti rætt um að lítil hagkvæmni né skynsemi sé að greiða fyrir 

opinbera þjónustu í mörg hundruð kílómetra fjarlægð (Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. 

Heiðarsson 2013, 157-158). Í skýrslu forsætisráðuneytisins, Ísland 2020, kemur fram að í 

samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, eigi 

að móta borgarstefnu sem nái til hlutverks Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins sem 

heildar. Einnig eigi stefnan að ná yfir tækifærin sem felast þar, umgjörðar atvinnu- og 

mannlífs, umhverfismála, þróun og innviði o.fl. Jafnframt eigi að skilgreina skyldur 

höfuðborgarinnar við landið í heild (Forsætisráðuneytið 2011, 23).  

Grundvöllur velferðarríkisins er sá að þegnar ríkisins eigi að geta nýtt sér sameiginlega 

þjónustu eftir þörfum en að leggja til sameiginlegra sjóða eftir getu þeirra. Búast má við 

að eftir því sem byggðin verður dreifðari, því kostnaðarsamara verði fyrir ríkið að halda 

úti starfsemi og þjónustu. Eftir því sem færri einstaklingar nýta sér þjónustu eins og 
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heilbrigðisþjónustu, löggæslu, menntun og samgöngur, því kostnaðarsamara verði að 

halda slíkri þjónustu uppi. Þegar umræða kviknar um sparnað í rekstri ríkisins er oft krafist 

að skera eigi niður í þjónustu þar sem hún borgar sig ekki, en sé miðað við grundvöll 

velferðarkerfisins ætti í raun og veru að vera meira framlag til þjónustunnar en 

mannfjöldinn segir til um (Þóroddur Bjarnason og Jón Þ. Heiðarsson 2013, 158).  
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4 Aðferðafræði og gagnaöflun 

4.1 Um orðræðugreiningu  

Í félagsvísindum sem og öðrum fræðigreinum, er leitast við að skilja manninn og hans 

hegðun. Samskipti mannsins við aðra menn eru hluti af lífi hans sem félagsveru. Til að 

maðurinn geti átt samskipti er tungumálið mikilvægt og það hvernig hann tjáir sig með 

tungumálinu er hluti af mótunarferli einstaklingsins. Orðræðugreining er notuð til að 

skoða og greina þessi samskipti mannsins. Það hvernig maðurinn notar tungumálið og 

tjáningu í rituðu eða töluðu máli er það sem orðræðugreining snýst meðal annars um 

(Kristín Björnsdóttir 2013, 269).  

Ekki hefur reynst auðvelt að skilgreina hugtakið orðræða vegna þess að fræðilegur 

skilningur hugtaksins hefur orðið flóknari. Málvísindamenn nota orðræðugreiningu til að 

skilja samhengi og málnotkun þeirra sem setja skoðun sína fram. Félagsvísindamenn 

skoða það hvernig aðstæður eða umhverfið getur haft áhrif á val einstaklingsins á orðum 

þegar hann tjáir sína skoðun (Kristín Björnsdóttir 2013, 270). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2006) segir að þegar komi að orðræðugreiningu, þá séu hugtökin vald og þögn mikilvæg 

svo hægt sé að skilja samspil annarra hugtaka við orðræðugreininguna. Þegar kemur að 

hugtakinu orðræða og hvernig það er skilgreint segir Ingólfur að mikilvægt sé að skoða 

einnig hugtökin þrástef (e. discursive theme) og löggildingarlögmál/lögmæti (e. 

legimating principles) því þau séu samtvinnuð orðræðuhugtakinu. Ingólfur bendir 

jafnframt á að orðræðan sé ferli sem bæði fagfólk og almenningur skapi með meðvituðum 

og ómeðvituðum athöfnum og yrðingum. Í orðræðunni mynda svo þrástefin mynstur sem 

eru einskonar lögmál sem hafa orðið til í pólitískum átökum fortíðar og nútíðar. Mynstur 

þessi eru bæði söguleg og pólitísk lögmæti sem fela í sér bæði beinar og óbeinar reglur 

um hvað megi segja á ákveðnum vettvangi. Þessar reglur verður einstaklingur að virða 

vilji hann að á hann sé hlustað. Valdið sem birtist í orðræðunni er því bæði beint og óbeint 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 179). Þar af leiðandi falla óyrtar hugmyndir eða 

athafnir einnig undir orðræðu. Þagnir í texta og tali eru óaðskiljanlegur hluti 

orðræðunnar. Orð og hversu oft þau koma fyrir í texta er ekki einungis það sem þarf að 

skoða heldur þarf einnig að skoða hvernig er skrifað, hvar er skrifað og hvar er ekki skrifað. 

Í deilum milli einstaklinga eru andstæð sjónarmið oftast til marks um ólík lögmætisviðmið, 
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en auk þess er talað um ríkjandi og víkjandi orðræðu. Þegar margvíslegum hugmyndum 

fer saman er söguleg samverkan gagnlegt hugtak við að skoða aðstæðurnar og greina 

hvers vegna sumar hugmyndir fá meiri athygli en aðrar. Hægt er að líkja deilum þessum 

við vegamót nálægt stórborg. Fjölakreina vegir á mörgum hæðum og úr mörgum áttum 

eru þar svo hægt sé að komast í hvaða átt sem er úr hvaða átt sem er. Á slíkum 

vegamótum eru bakkar og brýr sem hindra að bílar rekist saman, en í sögulegri samverkan 

er ómögulegt að sjá það fyrir hvaða hugmyndir og aðferðir komi til með að lifa hlið við 

hlið og hverjar muni ekki geta það (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 180).  

Þrástefin í orðræðunni tileinkum við okkur í nútímasamfélagi. Hraða- og 

umferðarmyndavélar eiga að sjá til þess að vegfarendur gæti að sér sjálfir. Skólakerfið sér 

um að kenna einstaklingum að laga sig að þeim leikreglum sem gilda í samfélaginu, hvort 

sem það eru skráðar eða óskráðar reglur. Sjálfsagi einstaklinga snýst líka um að tileinka 

sér hugmyndir og athafnir sem sjálfsagðar en einnig til að þagga aðrar niður. Með því að 

skoða sögulega þróun hugmynda og átök þeirra á líðandi stundu dregur orðræðugreining 

tengsl og aðstæður fram í dagsljósið. Orðræðugreining er því upplögð til að greina 

mótsagnir í því sem einstaklingar tileinka sér sem sjálfsagða hluti (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson 2006, 180-181). 

4.2 Framkvæmd greiningar 

Í rannsóknum er mikilvægt að afmarka rannsóknarverkefnið vel og er það lykilatriði í 

orðræðugreiningu. Gögn þarf að afmarka og leggja til grundvallar svo markmið 

rannsóknarinnar náist. Við framkvæmd er ekki síður mikilvægt að afmarka þau gögn sem 

á að leggja til grundvallar svo markmið rannsóknarinnar náist. Rannsakandi sem ætlar sér 

að skila góðri rannsókn þarf að skoða öll þau gögn sem tengjast efninu, ekki er hægt að 

velja sér efni eftir hentugleika. Gögnin verði að endurspegla rannsóknarefnið eftir fremsta 

megni og því getur verið nauðsynlegt að setja reglu um val á efni (Kristín Björnsdóttir 

2013, 273-274). 

4.3 Öflun gagna 

Sú orðræða sem greind verður birtist í prentmiðlum og vefmiðlum tengdum þeim. Tímabilið 

til athugunar er frá 1. október 2008 til og með 1. september 2016. Ástæðan fyrir því að þessar 
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dagsetningar urðu fyrir valinu er sú að í kringum 1. október 2008 varð efnahagshrunið sem 

varð til þess að almenningur fór að hugsa meira um fjármuni sína og ríkisins. Ákveðið var að 

notast við lokadagsetninguna vegna þess að þó umræðan um flugvöllinn og hans mál komi 

reglulega upp var ákveðið að fara ekki lengra en til 1. september 2016 vegna áhrifa frá 

kosningabaráttu fyrir Alþingiskosningarnar sem fram fóru þann 29. október 2016. Þá umræðu 

væri hægt að nýta í aðra rannsókn.  

Þeir prentmiðlar sem urðu fyrir valinu við greininguna voru fréttamiðlarnir 

Morgunblaðið og Fréttablaðið. Voru þessi blöð valin sérstaklega þar sem þau koma út á 

hverjum virkum degi, auk helgarblaða þeirra, um land allt. Þó svo að Morgunblaðið sé 

áskriftarblað þá er ávallt hægt að kaupa það í búðum um land allt. Fréttablaðinu er dreift í 

hvert hús á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri (Visir.is 2016) og auk þess er hægt að 

nálgast það í þar til gerðum kössum og í verslunum um land allt. Voru þessi blöð þar með 

talin heppilegust fyrir greininguna vegna þess að hægt er að nálgast þau um allt land á 

hverjum degi og því talið líklegast að umræðan kæmi þar fram. Einnig voru tengdir 

vefmiðlar þessara blaða skoðaðir. Mbl.is sem er vefmiðill Morgunblaðsins og Vísir.is sem 

er vefmiðill 365 miðla sem gefur út Fréttablaðið.  

Þar sem markmið greiningarinnar er að bera saman orðræðu landsbyggðarinnar við 

orðræðu höfuðborgarinnar, eru innsendar greinar það efni sem lagt var upp með að skoða 

auk þess að skoða fréttir þar sem talað var við stjórnmálafólk og aðra sérfræðinga í 

samfélaginu sem tengjast umræðunni. Innsendar greinar í þessi blöð fara í gegnum 

einskonar síu þar sem þær eru yfirfarnar og samþykktar til birtingar af ritstjóra blaðanna. 

Greinarnar eru merktar höfundum þeirra og eru þeir því ábyrgir fyrir því sem í þeim 

stendur.  

Farið var inn á vefsíðuna Tímarit.is, sem er vefur sem Landsbókasafn Íslands heldur 

utan um þar sem blöð sjást á myndaformi (svokölluðu PDF-formi). Þar var leitin afmörkuð 

við Morgunblaðið og Fréttablaðið eins og kom fram áður. Við leitina voru nokkur orð talin 

mikilvæg til að fanga umræðuna og fá sem flest rök með og á móti. Orðin sem notuð voru 

eru eftirfarandi: 
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• Reykjavíkurflugvöllur 

• Vatnsmýri 

• Sjúkraflug 

• Innanlandsflug 

• Þétting byggðar 

 

Eins og komið hefur fram voru þessi orð slegin inn til leitar á vefsíðunni Tímarit.is. Voru orðin 

einnig fallbeygð og leitað að fréttum sem innihéldu orðin í mismunandi beygingum. Fréttir sem 

innihéldu einhver af þessum orðum voru teknar til hliðar og skoðaðar vandlega. Því næst var 

farið á vefsíður fréttamiðlanna, Mbl.is og Vísir.is, og leitað að sömu orðum þar. Þegar leitað var 

eftir „Þétting byggðar“ var það slegið inn bæði með og án gæsalappa til að athuga hvort fleiri 

niðurstöður birtust.  

Lagt var mat á hverja frétt og grein fyrir sig eftir að þeim hafði verið safnað saman. 

Voru þær allar lesnar yfir og var lagt mat á það hvort greina mætti orðræðu þar sem annar 

aðilinn væri á móti hinum og hvaða rökum væri beitt og hvernig þeim væri beitt. Því næst 

var fréttunum og greinunum skipt niður í flokka og út frá þeim var skoðað hvort verið væri 

að taka upp hanskann fyrir ákveðið svæði landsins eða hvort hlutleysis væri gætt. 
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5 Umræður 

5.1 Flugvöllurinn áfram í Vatnsmýri 

Umræðan var flokkuð í tvo flokka, hvort Reykjavíkurflugvöllur ætti að vera áfram í 

Vatnsmýrinni annars vegar og hvort færa ætti flugvöllinn eitthvað annað hins vegar. Innan 

þessara flokka eru svo þemu sem gera enn frekar grein fyrir orðræðunni og hvernig 

röksemdafærsla almennings birtist. 

Í þessum flokki er orðræðan um áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri 

skoðuð og hún greind í undirflokka. Að mestu leyti er þetta umræðan sem á sér stað á 

landsbyggðinni og endurspeglast það mjög í þeim rökum sem einstaklingarnir setja fram. 

5.1.1 Aðgengi að miðlægri stjórnsýslu 

Eitt af því sem almenningur á landsbyggðinni horfir til þegar það hugsar um höfuðborgina 

er stjórnsýslan. Miðborg Reykjavíkur er miðstöð stjórnsýslu landsins og eru flestar 

ríkisstofnanirnar staðsettar í miðborginni. Ráðuneytin eru flest staðsett í miðbænum auk 

Alþingishússins, Stjórnarráðshússins og Hæstaréttar Íslands.  

Þann 14. desember 2008 ritaði Hjalti Þór Vignisson, þáverandi bæjarstjóri 

Hornafjarðar, um það hversu mikilvægur flugvöllurinn væri landsbyggðinni:  

 

Staðsetning vallarins í Vatnsmýrinni er afar þýðingarmikil vegna nálægðar við 

stjórnsýslu landsins en þó sérstaklega Landspítala – háskólasjúkrahús. Íbúar 

landsbyggðarinnar eru í miklu tengslum við Reykjavík vegna stjórnsýslu, þjónustu og 

viðskipta á höfuðborgarsvæðinu. Ísland er fámenn þjóð, sem nýta þarf fjármuni sína 

á sem skynsamlegastan hátt. Sambærileg flugþjónusta við landsbyggðina og nú er 

rekin í Vatnsmýri verður ekki byggð upp á öðrum stöðum á landinu. Höfuðborgin 

hefur því miklum skyldum að gegna gagnvart öllum íbúum landsins (Hjalti Þór 

Vignisson 2008, 42).  

 

Þegar rýnt er í skrif Hjalta Þórs má greina að efnahagshrunið er honum ofarlega í huga. 

Fjármunir eru ekki lengur fljótandi um samfélagið eins og þeir voru fyrir hrunið. Hjalti vill 

greinilega ekki að fjármunir séu teknir og þeir nýttir til þess að byggja upp annan flugvöll. 

Reykjavík eigi að gegna skyldum sínum gagnvart landsbyggðinni. Stjórnsýslan sé í 
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miðborginni og á erfiðum fjárhagstímum sé mikilvægast að hafa flugvöllinn sem næst 

henni.  

Svipaðar hugmyndir um nálægð við stjórnsýsluna komu einnig fram hjá Arnari 

Sigurmundssyni þann 4. desember 2008 en hann lagði áherslu á hversu mikilvægt er að 

flugvöllurinn verði áfram sú tenging sem hann er fyrir stjórnsýsluna í landinu. Tíminn er 

það sem skiptir máli þegar þeir farþegar nýta flugvöllinn af viðskiptaástæðum. Það sé 

mikilvægt að geta ferðast til og frá höfuðborginni samdægurs: 

   

Það er vert að hafa í huga að umtalsverður hluti farþega í innanlandsflugi til og frá 

Reykjavík ferðast af viðskiptaástæðum. Tíminn skiptir máli við að ljúka erindum 

sínum aðallega innan póstsvæðis 101, þar sem mestur hluti stjórnsýslu landsins er 

staðsettur (Arnar Sigurmundsson 2008, 36).  

 

Arnar gefur þarna í skyn að komi innanlandsflugið til með að færast úr Vatnsmýrinni 

verði það til þess að miðstöð stjórnsýslu hljóti að koma til með að færast úr 101 Reykjavík. 

Einnig má ætla að þeir sem ferðist til Reykjavíkur til fundarhalda séu upptekið fólk sem 

vilji komast sem fyrst á fundinn og sem fyrst heim af fundinum. 

5.1.2 Höfuðborg allra landsmanna? 

Jafnframt því að vera miðstöð stjórnsýslu landsins, þá er Reykjavík höfuðborg landsins og 

þar með höfuðborg allra íbúa landsins. Þessi staðreynd hefur spilað hlutverk hjá 

baráttufólki um að innanlandsflug verði áfram í Vatnsmýrinni.  

 

Reykjavík er verslunarbær að mestu leyti en landsbyggðin skapar verðmætin fyrir 

þjóðina að stærstum hluta og megnið af fénu fer til Reykjavíkur…þetta er höfuðborg 

Íslendinga allra og hefur samsvarandi skyldur við alla landsmenn (Önundur Jónsson 

2010, 15).  

 

Í Morgunblaðinu þann 18. janúar 2010 ritaði Önundur Jónsson, þáverandi 

yfirlögregluþjónn á Vestfjörðum, ofangreind orð. Á þeim má skynja reiði og gremju. 

Vissulega er það sem svo að hluti tekna ríkisins koma af landsbyggðinni og ekki skilar allt 

sér til baka. Mögulegt er að gremja eigi sér stað vegna þess að ekki verði lengur hægt að 

komast innan hálftíma úr flugi og á áfangastað, heldur verði það um hálftíma lenging.  
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Ögmundur Jónasson, þáverandi innanríkisráðherra, tjáði sig einnig um málefni 

Reykjavíkurflugvallar í Morgunblaðinu árið 2011. Hann taldi ákveðna vankanta hafa verið 

á atkvæðagreiðslunni um Reykjavíkurflugvöll sem fram fór 17. mars 2001. Sú 

atkvæðagreiðsla var einungis fyrir atkvæðabæra Reykvíkinga. Leifur Magnússon rakti ferli 

atkvæðagreiðslunnar frá 2001 í Morgunblaðinu þann 22. júlí 2011 og greinir þar frá því 

að kosningin hefði átt að vera bindandi ef að minnsta kosti 75% atkvæðisbærra í Reykjavík 

tækju þátt og niðurstaðan yrði jafnframt bindandi ef að minnsta kosti 50% atkvæða 

myndu falla á sama veg. Einungis hafi 37,2% atkvæðisbærra mætt á kjörstað, tæplega 

helmingur sem þyrfti til að atkvæðisgreiðslan yrði bindandi. 17,9% atkvæðisbærra kusu 

að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýri en 18,4% atkvæðisbærra um að flugvöllurinn færi 

(Leifur Magnússon 2011, 18). Ögmundur ræddi einnig þessa atkvæðagreiðslu og segir: 

 

…sú atkvæðagreiðsla tók til Reykvíkinga einna. Ekki landsmanna allra, sem eðlilegt 

hefði verið, enda eiga þeir bæði höfuðborgina, landið undir flugvöllinn og eiga auk 

þess mikið undir því að flugsamgöngur séu eins greiðar og kostur er (Ögmundur 

Jónasson 2011, 18). 

 

Ögmundur gefur þarna í skyn að það sé í raun og veru þjóðin öll sem fari með 

skipulagmál í Reykjavík og eigi jafnframt landið undir flugvellinum. Landið undir 

flugvellinum var vissulega tekið eignarnámi þegar Bretar hófu framkvæmdir, auk þess 

afhentu Bretar ríkisstjórninni flugvöllinn að stríði loknu. Ögmundur gæti verið að vitna í 

það þegar hann segir að það séu landsmenn allir sem eigi landið undir flugvellinum og þar 

með flugvöllinn. Á þeim grundvelli væri hægt að færa rök fyrir að að öll þjóðin ætti að 

taka þátt í atkvæðagreiðslu um áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri.  

Fleiri en Ögmundur vilja að þjóðin fái að greiða atkvæði um framtíð 

Reykjavíkurflugvallar. Marteinn M. Guðgeirsson ritaði grein sem birtist í Fréttablaðinu 

þann 28. febrúar árið 2013 þar sem hann greinir frá því að hann vilji 

þjóðaratkvæðagreiðslu um framtíð Reykjavíkurflugvallar. Minnist Marteinn, eins og 

Ögmundur, á atkvæðagreiðsluna sem fór fram í Reykjavík árið 2001 um framtíð 

flugvallarins. Marteinn er á því að atkvæðagreiðslan hafi ekki uppfyllt þau skilyrði sem 

hún átti að uppfylla, eins og kom fram í máli Ögmundar hér að framan. Marteinn segist, 

eins og margir aðrir, alltaf hafa litið á Reykjavík sem höfuðborg Íslendinga og því talið 
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eðlilegt að byggja þar upp þjónustu sem Íslendingar þurfi eða kjósi að nýta sér. Því að vera 

höfuðborg fylgir hins vegar ábyrgð. Marteinn segist einnig hafa fulla trú á því að meirihluti 

Reykvíkinga og landsmanna allra vilji hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. Það þurfi þó 

að vita það með vissu og því sé skynsamlegast að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um það 

(Marteinn M. Guðgeirsson 2013, 25).  

Marteinn leggur, eins og Ögmundur, áherslu á að það sé meirihlutinn sem þurfi að 

ráða för. Einnig þurfi niðurstöður atkvæðagreiðslu að vera skuldbindandi, það hafi 

niðurstaða atkvæðagreiðslu Reykvíkinga árið 2001 ekki verið því hún uppfyllti ekki 

skilyrðin sem sett voru. Reynt sé að höfða til Reykvíkinga í greininni með því að fá þá til 

að átta sig á því að borgin sem þeir búi í sé höfuðborg landsins og því hafi hún skyldum að 

gegna gagnvart landsbyggðinni og almenningi í landinu.  

Í Morgunblaðinu árið 2012 birtist fréttaskýring Guðna Einarssonar um það þegar Jón 

Gunnarsson þingmaður Sjálfstæðisflokks lagði ásamt ellefu öðrum þingmönnum 

stjórnarandstöðunnar fram frumvarp sem gera ætti Reykjavíkurflugvöll að miðstöð 

innanlandsflugs. Átti frumvarp þetta að tryggja tilvist miðstöðvar innanlandsflugs í næsta 

nágrenni við helstu stofnanir landsins á vegum heilbrigðis-, stjórnsýslu- og menntamála 

(Guðni Einarsson 2012, 28). Í fréttinni er haft eftir Jóni: 

  

En þegar ríkir almannahagsmunir eru í húfi finnst mér mega réttlæta það og þannig 

er það í þessu tilviki. Ég sé ekki neina aðra leið í stöðunni til að leysa úr þeirri óvissu 

sem er um starfsemi Reykjavíkurflugvallar en þessa (Guðni Einarsson 2012, 28). 

 

Jón vitnar þarna að í umræðu um hvort ríkið eigi að skipta sér af skipulagsmálum í 

höfuðborginni eða ekki. Hann telur að það séu almannahagsmunir að ríkið grípi inn í og 

sjái til þess að Reykjavík verði áfram höfuðborg allra landsmanna.  

Aðrir taka heldur fast til máls þegar kemur að því að leggja mat á skyldur 

höfuðborgarinnar gagnvart landsbyggðinni: 

 

Verði Reykjavíkurflugvöllur aflagður lít ég á það sem tilræði og stríðsyfirlýsingu 

Reykjavíkur gagnvart landsbyggðinni. Þá breytist Ísland úr þjóðríki í borgríki og 

Reykjavík stendur ekki undir nafni sem höfuðborg (Bjarni E. Guðleifsson 2012, 24).  
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Gefið er í skyn að hagsmunir höfuðborgarinnar vegi þyngra en hagsmunir 

landsbyggðarinnar. Reykjavík komi til með að vera sá vettvangur þar sem allt eigi eftir að 

fara fram. Byggðalög á landsbyggðinni eigi eftir að leggjast af og vitnar Bjarni þar í skýrslu 

KPMG um flutning flugvallarins til Keflavíkur. Enn fremur segir hann að í Reykjavík séu 

stofnanir sem þjóni öllu landinu:  

 

Þar er Alþingi Íslendinga, Stjórnarráð Íslands, Háskóli Íslands, Ríkislögreglustjórinn, 

Ríkisskattstjórinn, Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið og Þjóðskjalasafnið, Landspítalinn, 

Landsbókasafn og Landsvirkjun (Bjarni E. Guðleifsson 2012, 24).  

 

Í máli sínu leggur Bjarni ríka áherslu á að telja upp þær stofnanir sem beri nafn lands 

og þjóðar. Ætla má að verði flugvöllurinn færður geti landsmenn ekki nýtt sér þessar 

stofnanir. Vissulega sé það gott fyrir fólk af landsbyggðinni að geta flogið beint til 

Reykjavíkur, farið og sinnt erindum sínum og flogið svo aftur heim seinna um daginn en 

ætli fólk af landsbyggðinni að sækja menningarviðburði í Þjóðleikhúsinu eru miklar líkur á 

að viðkomandi þurfi að dvelja yfir nótt í höfuðborginni þar sem leiksýningar eru flestar að 

kvöldi til. Slíkt hið sama væri uppi á teningnum ef sækja ætti viðburð í tónlistarhúsinu 

Hörpu.  

Byggðaráð Dalvíkurbyggðar og bæjarráð Fljótsdalshéraðs viðra í Fréttablaðinu þann 

2. september árið 2013 áhyggjur sínar yfir þeim áformum að loka flugvellinum í 

Vatnsmýrinni. Byggðaráð Dalvíkurbyggðar talar um mikilvægi flugvallarins fyrir sjúkraflug 

og greiðar samgöngur við höfuðborgina á meðan bæjarráð Fljótsdalshéraðs bendir á að 

ef hugmyndir borgaryfirvalda um að loka flugvellinum nái fram að ganga sé eðlilegt að 

stjórnvöld taki til endurskoðunar staðsetningar stofnana ríkisins sem hingað til hafi þótt 

eðlilegt að staðsettar væru í höfuðborg landsins (Fréttablaðið 2013a, 6; Fréttablaðið 

2013b, 6). 

Þann 20. október árið 2012 birtist grein um málið á vefmiðlinum Visir.is. Þar höfðu 

þáverandi bæjarstjórar Vestmannaeyja, Ísafjarðarbæjar, Vesturbyggðar, Hafnar í 

Hornafirði, Fjarðabyggðar, Fljótsdalshéraðs og Akureyrar, sameinast og komið sinni 

skoðun á framfæri. Greinin birtist undir heitinu: „Reykjavík, höfuðborg allra?“. Vitna 
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bæjastjórarnir í skýrslu KPMG um áhrif færslu innanlandsflugs til Keflavíkur og lýsa yfir 

áhyggjum sínum af niðurstöðum skýrslunnar þar sem kemur fram að flugleiðirnar til 

Ísafjarðar, Hornafjarðar og Vestmannaeyja komi einungis til með að bera eitt daglegt flug 

miðað við áætlaða farþegafækkun. Þessi þróun sé öfug við þá þróun sem ætti að vera og 

myndi stuðla að neikvæðum áhrifum á samkeppnishæfni fyrirtækja og byggðarlaga á 

landsbyggðinni. Greiðar flugsamgöngur séu forsenda fyrirtækja á landsbyggðinni, en 

einnig séu þær forsenda fyrir öflugu mennta- og menningarstarfi. Við úrslitaáhrif á 

búsetuvali fólks eru þættir eins og öflugt atvinnulíf og greiður aðgangur að þjónustu eins 

og heilsugæslu, menntun og menningu. Stefna í samgöngumálum ætti að miða að því að 

efla þætti sem þessa í byggðum landsins og auðvelda aðgengi að þjónustu 

höfuðborgarinnar. Eigi Reykjavík að standa undir nafni sem höfuðborg allra landsmanna 

sé ekki hentugt að hún fjarlægist landsbyggðina eins og hún myndi gera með flutningi 

flugvallarins úr Vatnsmýri (Elliði Vignisson o.fl. 2012).  

5.1.3 Sjúkraflug 

Þau rök sem einna mest hafa verið áberandi í umræðunni, um mögulega færslu á 

innanlandsflugi og hugsanlegan nýjan flugvöll, eru rökin sem varða sjúkraflug. Þeir sem 

vilja hafa flugvöllinn áfram á sínum stað nefna hvað oftast hversu mikilvægt það sé að 

hafa flugvöllinn nálægt Landspítalanum. Verði flugvöllurinn færður komi það niður á þeim 

sem þurfi að nýta sér sjúkraflug og hættan aukist þar með.  

Pétur Blöndal ritaði pistil í Morgunblaðið þann 7. nóvember 2011 sem bar heitið: Að 

„flytja“ Reykjavíkurflugvöll. Þar minnist hann á það hversu brosleg honum finnist 

umræðan um að hægt sé að „flytja“ flugvöll. Það sé ekki hægt því það þurfi að byggja 

nýjan eða færa innanlandsflugið. Með því að byggja nýjan flugvöll væri verið kasta miklum 

verðmætum á glæ. Með því að flytja flugið til Keflavíkur væri verið að breikka gjána á milli 

landsbyggðarinnar og Reykjavíkur og væri hægt að kalla það öfugþróun á tímum þar sem 

leitast er við að draga úr fjarlægðum á milli byggða. Telur hann einnig að afleiðingarnar 

yrðu gífurlegar af því að lengja ferðatíma landsbyggðarinnar til Reykjavíkur ef flogið yrði 

til Keflavíkur í staðin. Tíminn skipti sköpum þegar kemur að sjúkraflugi eins Pétur segir: 
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Það getur nefnilega skipt sköpum að koma sjúklingum sem allra fyrst á sjúkrahús. Í 

tilviki bráðakransæðastíflu þarf til dæmis að opna æðina fljótt áður en drep kemur í 

hjartavöðvann. Slíkar aðgerðir eru flókar og einungis framkvæmdar á 

Landspítalanum. Mér skilst að svigrúmið sé einungis ein til tvær klukkustundir. Þar 

geta mannslíf verið í húfi, að hægt sé að lenda í Reykjavík (Pétur Blöndal 2011, 16).  

 

Pétur lýsir þarna því hvernig mikið af landsbyggðarfólki hugsar þegar upp kemur sú 

hugmynd að færa innanlandsflugið annað með því að loka Reykjavíkurflugvelli. Oft koma 

fram þessi rök að mannslíf getur verið í húfi og því sé það mikilvægt og bráð nauðsyn fyrir 

fólk á landsbyggðinni að geta treyst því að komast sem allra fyrst á sjúkrahús svo mannslíf 

glatist ekki. Með því að nota orðalag eins og „mannslíf í húfi“ er reynt að höfða til 

tilfinninga fólks og vekja upp hjá því hugsanir um að fólk verði í raunverulegri lífshættu 

verði flugvöllurinn færður fjær Landspítalanum.  

Þann 9. október árið 2009 ritar Þorkell Ásgeir Jóhannsson grein í Morgunblaðið þar 

sem hann krefst svara frá Gísla Marteini Baldurssyni vegna stuðnings hans við að 

flugvöllurinn verðu fluttur úr Vatnsmýrinni. Þorkell, sem þá var yfirflugstjóri hjá Mýflugi, 

lýsir áhyggjum sínum sem svo: 

 

…ber svo við að þú ert enn við sama heygarðshornið í þessu viðtali og talar eingöngu 

um að taka af okkur þessa tengingu landsmanna við helstu sjúkrahúsin okkar, sem 

flugvöllurinn er (Þorkell Ásgeir Jóhannsson 2009, 27).  

 

Þarna stígur fram yfirflugstjóri hjá Mýflugi sem sér um sjúkraflug í landinu. Hans 

áhyggjur eru þær sömu og Pétur Blöndal lýsir hér að framan. Verði flugvellinum lokað og 

allt innanlandsflug fært, til Keflavíkur eða eitthvað annað, þá eigi það eftir að auka líkurnar 

á að sjúklingar missi líf sitt. Landsbyggðinni er lýst sem fórnarlambi sem verði að vernda. 

Ýmsir sérfræðingar hafa tjáð sig um þann þátt sem sjúkraflug er þegar kemur að 

mikilvægi staðsetningar flugvallarins, einn af þeim er Rúnar Sigurður Reynisson, yfirlæknir 

á Seyðisfirði. Tekur Rúnar sem dæmi ferðalag sjúklings frá Seyðisfirði til Reykjavíkur. Við 

góðar aðstæður sé ferðalagið frá Seyðisfirði til Egilsstaða um 20 mínútur, klukkustund frá 

Egilsstöðum til Reykjavíkur og svo 10 mínútur frá flugvellinum að sjúkrahúsi og undir 

læknishendur, gangi allt að óskum er ferðalagið því um ein og hálf klukkustund. Verði 
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innanlandsflug fært til Keflavíkur, bætist allt að 45 mínútur við í akstur frá flugvelli að 

sjúkrahúsi, flugið taki aðeins lengri tíma sem og athafnatími á stærri og umferðaþyngri 

flugvelli. Stuðli það að lengingu ferðalags sjúklings um að minnsta kosti klukkustund. 

Rúnar segir enn fremur: 

 

Sem yfirlæknir á sjúkrahúsinu og heilsugæslunni á Seyðisfirði veit ég að það getur 

skipt sköpum fyrir landsbyggðarfólk að það taki sem stystan tíma að flytja sjúklinga á 

sjúkrahúsið í Reykjavík… Það getur því verið lífsspursmál fyrir íbúa landsbyggðarinnar 

að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram í Vatnsmýrinni (Rúnar Sigurður Reynisson 2008, 

57). 

 

Með því að leggja áherslu á starfstitil sinn má ætla að Rúnar sé að lýsa því hversu 

hæfur hann sé þegar kemur að því að ræða málefni flugvallarins. Auk þess segir hann það 

geta verið lífsspursmál fyrir landsbyggðina að halda flugvellinum áfram í Vatnsmýrinni og 

þar er enn og aftur verið að beina orðum að tilfinningum fólks. Verið er að vekja upp þær 

tilfinningar hjá fólki að því eigi ekki að standa á sama um mannslíf á landsbyggðinni, þau 

séu jafn mikils virði og mannslíf á höfuðborgarsvæðinu.  

Sigrún Björk Jakobsdóttir kemur einnig fram með þetta sjónarmið í sama tölublaði og 

Rúnar en hún segir:  

 

Núverandi staðsetning getur jafnvel ráðið úrslitum um líf og dauða þegar flytja þarf 

sjúkling á sjúkrahús í höfuðborginni. Nálægð flugvallarins við sjúkrahús er því 

lífsspursmál (Sigrún Björk Jakobsdóttir 2008, 57). 

 

Með því að nota tilfinningarök eins og þessi er hugsanlega verið að reyna að höfða til 

samvisku þeirra sem ráða för. Vilji þeir hafa dauða þeirra sem ekki ná undir læknishendur 

á samviskunni? Með því að nota orðalag eins og „upp á líf og dauða“ er lög áhersla á 

mikilvægi þess að líf sé ekki lagt í hættu með því að flytja flugvöllinn fjær sjúkrahúsi eins 

og Landspítalanum.  
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5.2 Flugvöllurinn úr Vatnsmýri 

Þeir sem hafa talað fyrir því að flugvöllurinn eigi að víkja úr Vatnsmýrinni hafa, líkt og 

andstæðingar þeirra, flestir verið af sama svæði. Þeir sem hafa léð þessum málstað rödd 

sína hafa flestir komið af höfuðborgarsvæðinu og telja að landsbyggðin eigi ekki að hafa 

rödd þegar kemur að skipulagsmálum Reykjavíkurborgar og höfuðborgarsvæðisins. 

Orðræðan sem birtist í umræðu þeirra sem vilja flugvöllinn burt hefur birst helst í 

nokkrum rökum sem borin eru fram. Hér fyrir neðan eru þessi rök flokkuð niður í þemu 

og orðræðan skoðuð nánar.  

5.2.1 Höfuðborg í gíslingu? 

Umræðan um framtíð Reykjavíkurflugvallar hefur ekki einungis einskorðast við 

landsbyggðina og þarfir hennar heldur hefur fólk einnig tekið upp hanskann fyrir 

höfuðborgina. Eitt af þeim sjónarhornum sem komið hafa fram í umræðunni er hver það 

er sem fara eigi með skipulagsmál í höfuðborginni. Mismunandi er hvort einstaklingar telji 

að Alþingi eigi að fara með skipulagsmálin, eða hvort það séu borgaryfirvöld sem eigi að 

sjá um sín skipulagsmál sjálf. Sumir eru á því máli að höfuðborginni sé hreinlega haldið í 

gíslingu af landsbyggðinni og kröfum hennar.  

Arkitektinn Örn Sigurðsson er einn af þeim sem hafa gagnrýnt umræðuna um 

Reykjavíkurflugvöll út frá hagsmunum Reykjavíkurborgar. Þann 19. desember árið 2008 

birtist grein eftir hann með titilinn „Strengjabrúður“ í Morgunblaðinu. Örn veltir þar fyrir 

sér hverjir það séu sem ráði yfir höfuðborginni:  

 

Samgönguráðherra og önnur landsbyggðaröfl ráða stofnbrautum, vegafé, lofthelgi 

borgarinnar og flugvelli og þar með öllu, sem máli skiptir um þróun borgarinnar. Og 

þessu valdi er beitt ótæpilega gegn borgarbúum í þjónkun við ímyndaða hagsmuni, 

sem landsbyggðarforkólfar móta í bakherbergjum og berjast fyrir með kjafti og klóm 

á landsfundum landsmálaflokka (Örn Sigurðsson 2008, 27).  

 

Samkvæmt Erni eru það einstaklingar og hagsmunasamtök á landsbyggðinni, ásamt 

ráðherra samgöngumála, sem ráða framtíð höfuðborgarinnar. Auk þess gefur hann í skyn 

að landsfundir landsmálaflokka séu nánast ekkert annað en hagsmunagæsla fyrir 

landsbyggðina.  
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Í Morgunblaðinu þann 21. júlí árið 2011 birtist grein eftir Einar Eiríksson, þáverandi 

stjórnarmann Samtaka um betri byggð. Í greininni svarar Einar þeim hugmyndum 

Ögmundar Jónassonar sem sagt var frá hér að framanverðu, að það ætti í raun og veru að 

vera þjóðin sem myndi ákveða hvort flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni eður ei. Einar 

lýsir yfir áhyggjum sínum varðandi það að allir landsmenn fái að greiða atkvæði um 

framtíð flugvallarins: 

  

Hugmynd Ögmundar Jónassonar um þjóðaratkvæðagreiðslu um flugvöllinn gengur 

ekki upp stjórnskipulega, því eins og að framan segir þá er skipulagsvaldið í höndum 

borgarstjórnar… Hefðbundið svar flugvallarsinna við þessari staðreynd er að benda á 

svokallað höfuðborgarhlutverk. Samkvæmt því ber að fórna hagsmunum 

höfuðborgarinnar fyrir meinta hagsmuni landsbyggðarinnar (Einar Eiríksson 2011, 

20).  

 

Út frá skrifum Einars má ætla að þau mótrök landsbyggðarfólks að Reykjavík hafi 

hlutverki að gegna sem höfuðborg landsins, séu orðin þreytt. Hagsmunir 

höfuðborgarinnar hafi setið á hakanum svo hægt hafi verið að vinna með hagsmuni 

landsbyggðarinnar í huga. Eins og Einar segir, þá ætti þjóðaratkvæðagreiðsla ekki að fara 

fram um áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri þar sem skipulagsmál innan 

höfuðborgarinnar eru þeirra að sjá um, ekki landsins alls. Hægt er að taka undir þessi rök 

Einars þar sem ekki hafa farið fram slíkar atkvæðagreiðslur um skipulagsmál innan 

annarra sveitarfélaga. Aftur á móti er hægt að velta fyrir sér hvort íslenska ríkið geti gripið 

inn í skipulagsmál einstakra sveitarfélaga. Ríkið hefur jú vissulega tekið lönd eignarnámi, 

til dæmis þegar á að leggja rafmagnslínur til og frá virkjunum.  

Bolli Héðinsson, hagfræðingur, gagnrýnir stuðningsmenn áframhaldandi veru 

flugvallarins í Fréttablaðinu þann 12. september árið 2013. Telur Bolli upp tólf fullyrðingar 

sem birtast á heimasíðu þeirra sem vilja áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri, 

fullyrðingar sem standist ekki frekari skoðun. Þau rök sem mest hefur farið fyrir hjá 

stuðningsmönnum flugvallarins eru, eins og áður sagði, að Reykjavík sé höfuðborg allra 

landsmanna og mikilvægi sjúkraflugsins og hrekur Bolli þau rök. Segir Bolli að í flestum 

nágrannalöndum Íslands séu miðborgir höfuðborganna í um 30 til 60 mínútna fjarlægð 

frá flugvelli og komi Reykjavíkurborg til með að vera jafnvel sett og þær borgir. Jafnframt 
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hafi ekki tekist að benda á nein sjúkrahús í veröldinni sem þurfi að vera staðsett við 

nálægan flugvöll. Hvað varðar sjúkraflug, þá telur Bolli þann lið vera þann hæpnasta í 

áróðri flugvallarsinna og hafi þeir notað ósmekkleg tilfinningarök sem eigi að draga 

umræðuna á lægra plan. Undirliggjandi séu rök flugvallarsinna þau að það sé einfaldlega 

mikið þægilegra að hafa flugvöllinn á núverandi stað (Bolli Héðinsson 2013, 28).  

Talar Bolli um að rök flugvallarvina sem snúa að mikilvægi flugvallarins vegna 

sjúkraflugs séu einungis tilfinningalegs eðlis. Með þeim sé einungis verið að vekja upp þær 

tilfinningar hjá fólki að það sé lífshættulegt að færa flugvöllinn og þar með sjúkraflugið. 

Að auki telur Bolli að margir flugvallarvinir vilji einfaldlega hafa hann áfram í Vatnsmýri 

vegna þess að það sé mikið þægilegra. Virðist Bolli gefa þar í skyn að málflutningur 

flugvallarvina, til dæmis hvað varðar skyldur höfuðborgarinnar og sjúkraflugið sé ekki 

byggður á neinum gildum rökum heldur fyrst og fremst tilfinningum.  

5.2.2 Verðmætt landsvæði 

Vatnsmýrin er dýrt landsvæði og þjóðhagslegur ávinningur sem felst í því að losa um 

svæðið er gífurlegur. Rök þessi eru dæmi um önnur rök sem stuðningsmenn, þess að 

flugvöllurinn fari, hafa beitt sínu máli til stuðnings. Einn af þeim er Guðmundur G. 

Kristinsson, þáverandi stjórnarmaður Samtaka um betri byggð. Þar lýsir hann áhyggjum 

sínum yfir því að verði flugvöllurinn áfram í Vatnsmýrinni missi ríkið af þjóðhagslegum 

ábata upp á allt að 42,6 milljarða króna ef hann verði fluttur á Hólmsheiði:  

   

…Vatnsmýrin er „mjög dýrmætt sem byggingarland vegna staðsetningar sinnar“ og 

stærsti hluti ábatans með flutningi Reykjavíkurflugvallar felst í að byggja þar í stað 

þess að byggja uppi á heiðum. Við stöndum því frammi fyrir þeirri spurningu hvort 

við viljum í framtíðinni búa uppi á Hólmsheiði eða í Vatnsmýri (Guðmundur G. 

Kristinsson 2009, 36). 

 

Af skrifum þessum má ætla að Guðmundur telji meirihluta borgarbúa frekar vilja búa 

í Vatnsmýrinni en á Hólmsheiði. Þá er áhugavert að velta því fyrir sér hvað það sé við 

Vatnsmýrina sem geri hana svona vænlega og líklega til vinsælda? Mögulega gæti það 

verið sú nálægð við þjónustu sem hægt væri að sækja þaðan. Þjónustu eins og 

Landspítalann, stofnanir og stjórnsýsluna sem er í miðborginni, hugsanlega háskólarnir og 
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menningarviðburðir sem gjarnan eru haldnir í miðborginni. Færa má rök fyrir að þetta séu 

í raun sambærileg sjónarmið og þeir sem berjast fyrir því að flugvöllurinn verði kyrr haldi 

uppi þegar talað er um mikilvægi nálægðar flugvallarins við þjónustu og menningu 

miðborgarinnar. Samtök um betri byggð hafa verið þau samtök sem leggja hvað mesta 

áherslu á að svæðið í Vatnsmýrinni verði nýtt undir byggingarsvæði en ekki flugvöll. Einar 

Eiríksson, þáverandi framkvæmdarstjóri samtakanna, Gunnar H. Gunnarsson, 

verkfræðingur og Örn Sigurðsson, arkitekt, áttu sæti í framkvæmdastjórn samtakanna 

árið 2009. Þann 14. desember, sama ár, birtist grein eftir þá í Morgunblaðinu þar sem þeir 

félagar tala um staðreyndir í máli Reykjavíkurflugvallar. Koma þeir til að mynda inn á það 

hversu verðmætt landsvæðið sé: 

 

Verðmæti lands í Vatnsmýri er a.m.k. 100.000.000.000 kr. ef byggt er þar fyrir 45.000 

íbúa og störf. Ríkisrekinn Reykjavíkurflugvöllur hefur aldrei greitt lóðarleigu en sé 

reiknað með lágu gjaldi líkt og þegar sumarhúsalönd eru leigð út ódýrt á 3% á ári af 

verðmæti lands sést að Reykjavíkurborg, sem á 2/3, lætur hjá líða að rukka 

2.000.000.000 kr. af flugvallarrekstrinum (Einar Eiríksson, Gunnar H. Gunnarsson og 

Örn Sigurðsson 2009, 21). 

 

Kemur þarna fram í máli þeirra félaga að verðmæti Vatnsmýrarsvæðisins sé yfir eitt 

hundrað milljarðar króna. Er þetta gífurlega há upphæð sem Reykjavíkurborg fengi ef hún 

myndi útdeila landsvæðinu til uppbyggingar á íbúa- og atvinnubyggð. Auk þess hafi borgin 

aldrei rukkað ríkið um lóðarleigu af flugvellinum og missi þar af tveimur milljörðum króna 

á ári hverju. Með því að setja fram upphæðirnar tvær í grein sinni, má ætla að þeir félagar 

séu að reyna að höfða til þeirra borgarbúa sem óákveðnir séu varðandi framtíð 

Reykjavíkurflugvallar. Eiga þessar upphæðir að benda fólki á það hversu mikið 

Reykjavíkurborg getur grætt á því að nýta landsvæðið í annarskonar starfsemi. Greinin er 

rituð rúmu ári eftir efnahagshrunið árið 2008 og þar sem margir hverjir höfðu farið illa út 

úr því hruni, má ætla að upphæðirnar sem slíkar hafi átt að gera fólki grein fyrir því að hér 

væri mikið sóknartækifæri til að hefja uppbyggingu á ný.  

Umræðan um verðmæti Vatnsmýrarsvæðisins hefur verið langlíf og árið 2013 skrifaði 

Ólafur Þ. Stephensen grein í Fréttablaðinu sem minnir á það hversu hagkvæmt það væri 

að flytja flugvöllinn: 
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Stærsti eigandi lands í Vatnsmýri er ríkisvaldið. Ríkið gæti fengið í sinn hlut 30-40 

milljarða… Að gera nýjan og flottari flugvöll yrði mun ódýrara… Fyrir utan annan 

efnahagslegan ávinning af flutningi flugvallarins myndi ríkissjóður því væntanlega 

hagnast vel (Ólafur Þ. Stephensen 2013, 24). 

 

Í máli Ólafs kemur í ljós að hann vinnur með hagkvæmnisrökin og leggur hann áherslu 

á í orðum sínum að það sé hagkvæmast að flytja flugvöllinn. Ríkið komi til með að græða 

á því að selja landið og fjármunirnir eigi eftir að koma sér vel fyrir ríkið. Líkt og þeir félagar 

hjá Samtökum um betri byggð, þá eigi að losa um þessa peninga svo þeir nýtist í 

þjóðarbúinu.  

5.2.3 Þétting byggðar 

Á höfuðborgarsvæðinu geta myndast umferðateppur í vesturátt á morgnana og í 

austurátt síðdegis. Stafar þetta af þeim fjölda sem sækir vinnu, nám og þjónustu í 

miðborgina eða á nærliggjandi svæði. Ákall hefur verið uppi um að þétta eigi byggð svo 

hægt sé að komast hjá slíkum umferðarteppum og þar með auka lífsgæði.  

Grein sem þeir félagar, Einar Eiríksson, Gunnar H. Gunnarsson og Örn Sigurðsson hjá 

Samtökum um betri byggð, rituðu í Morgunblaðið þann 14. desember árið 2009 fjallaði 

einnig um mikilvægi þess að byggð yrði þétt því útþensla borgarinnar væri orðin of mikil: 

  

Við endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur þarf að marka nýja stefnu inn á við. Með 

45.000 íbúum og stöfum í Vatnsmýri stöðvast stjórnlaus útþensla byggðar, 

vítahringur bílasamfélagsins rofnar og skilyrði skapast fyrir skilvirka menningarborg 

(Einar Eiríksson, Gunnar H. Gunnarsson og Örn Sigurðsson 2009, 21). 

 

Telja þeir félagar, hjá Samtökum um betri byggð, að mikilvægt sé að hemja útþenslu 

byggðar og byggja nýja 45.000 manna íbúa- og atvinnubyggð í Vatnsmýrinni. Það sé leiðin 

til að draga úr bílaumferð og búa þar með til skilvirka menningarborg. Virðast þeir félagar 

gera ráð fyrir því að flestir hafi áhuga á að búa og starfa í miðborginni. Að auki verði borgin 

ekki skilvirk menningarborg nema slíkt gerist.  

Gísli Marteinn Baldursson hefur í gegnum tíðina verið einn ötulasti talsmaður bættrar 

borgarásýndar. Hefur Gísli gegnt starfi borgarfulltrúa svo hann veit vel um hvað 
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borgarmálin snúast. Í opnuviðtali, við Steinunni Stefánsdóttur, í Fréttablaðinu þann 19. 

september árið 2009 kemur Gísli sínum skoðunum á framfæri og kemur hann meðal 

annars inn á mikilvægi þess að þétta byggð og koma þar með í veg fyrir útþenslu hennar: 

 

Þeir sem mótmæla byggð í Vatnsmýri og Örfirisey eru þar með að segja við eigum að 

byggja austan við núverandi byggð vegna þess að Reykvíkingum mun fjölga um svona 

35 þúsund manns á næstu 40 árum…Ég held að það sé lífsspursmál fyrir Reykjavík að 

við flytjum flugvöllinn…Mér finnst skynsamlegast fyrir borgina og þar með landið allt 

að flytja flugvöllinn (Gísli Marteinn Baldursson 2009, 20-21).  

 

Gísli er á því máli að hagkvæmast sé að byggð verði þétt til muna og landsvæðið í 

Vatnsmýrinni verði nýtt undir íbúabyggð. Þá stingur hann upp á því að flugvöllurinn verði 

færður til Keflavíkur og lest lögð á milli borgarinnar og flugvallarins og vitnar þar í hvað 

aðrar Evrópuborgir hafi gert. Gísli tekur þar nokkuð sterkt til orða þegar hann segist halda 

að það sé lífsspursmál fyrir borgina að flugvöllurinn verði fluttur.  

Þann 23. ágúst árið 2012 ritar Gísli Marteinn svo grein sem birtist í Morgunblaðinu og 

þar leggur hann aftur áherslu á að byggð verði þétt. Gísli orðar hlutina aðeins öðruvísi í 

þetta skiptið og og tekur ekki eins sterkt til orða: 

 

Það eykur lífsgæði allra borgarbúa að þétta byggðina. Þeir sem græða mest á því eru 

íbúar hinna frábæru úthverfa borgarinnar. Ef við flytjum byggðina út fyrir úthverfin 

búum við til umferðarteppur og fórnum einstökum útivistarsvæðum (Gísli Marteinn 

Baldursson 2012, 24).  

 

Á orðum hans sést að áhyggjurnar sem Gísli hefur eru þær að byggð færist lengra frá 

miðbænum og skapi þar með lengri umferðateppur auk þess sem byggja verði á 

útivistarsvæðum. Árið 2009 var Gísli harðorðari og taldi að ef borgin ætti að lifa af, þá 

mætti ekki byggja lengra frá miðborginni heldur þyrfti hreinlega að byggja í Vatnsmýrinni. 

Aftur á móti árið 2012 er hann orðinn mildari í orðavali og lýsir einungis yfir áhyggjum 

sínum, en á sama tíma setur hann fram sömu rök um þessi mál.  
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5.3 Barátta milli tveggja „ríkja“? 

Umræðan um Reykjavíkurflugvöll hefur á undanförnum árum farið að líkjast 

milliríkjadeilum þar sem tvö ríki deila um ákveðið landsvæði. Þeir sem vilja flugvöllinn 

áfram í Vatnsmýrinni eru að langmestu íbúar landsbyggðarinnar á meðan þeir sem vilja 

hann í burtu eru að mestu íbúar höfuðborgarinnar. Fjölmiðlar hér á landi hafa orðið að 

umræðuvettvangi þar sem einstaklingar og hópar skrifa greinar hver gegn öðrum.  

Þorkell Á. Jóhannsson er einn af þeim íbúum landsbyggðarinnar sem hefur reglulega 

tjáð sig í fjölmiðlum um málefni Reykjavíkurflugvallar. Þann 16. nóvember árið 2011 ritaði 

Þorkell grein í Morgunblaðinu með heitið „Reykjavík vs. Ísland“. Í greininni stiklar Þorkell 

á ýmsu og segir meðal annars að landsbyggðin sé látin líta út fyrir að vera afæta á borginni 

auk þess sem að „perla“ borgarinnar, Vatnsmýrarflugvöllur, sé lítillækkuð meðal þeirra 

þingmanna sem komi af höfuðborgarsvæðinu. Landbyggðarfólk sé álitið vera sníkjudýr 

vegna þeirra frekju sem það sýni þegar það heimtar aðgengi að höfuðborginni í gegnum 

flugvöllinn (Þorkell Á. Jóhannsson 2011, 20). Gunnar H. Gunnarsson og Örn Sigurðsson 

rituðu mótsvar við grein Þorkels þann 23. nóvember árið 2011, einnig í Morgunblaðinu. 

Þeir félagar voru þá talsmenn Samtaka um betri byggð og sögðust þeir harma málflutning 

Þorkels um að þeir séu andstæðingar landsbyggðarinnar, því það séu þeir alls ekki. Fyrst 

og fremst séu þeir að berjast fyrir bættum hag Íslendinga (Gunnar H. Gunnarsson og Örn 

Sigurðsson 2011, 20).  

Í máli Þorkels kemur einnig fram að meðal þingmanna höfuðborgarinnar sé það 

iðulega gagnrýnt ef landsbyggðin vilji fá aukna fjármuni til að bæta þjónustu, vegi, brýr, 

göng, hafnir og skóla, svo eitthvað sé nefnt. Byggðastefna sé töluð niður og oft sé sagt 

„að það sé svo dýrt að halda krummaskuðum úti á landi uppi“. Bendir Þorkell á að minna 

en helmingur af þeim fjármunum sem streymi til borgarinnar fari aftur til 

landsbyggðarinnar. Jafnframt segist Þorkell vel skilja þörfina fyrir ýmsum 

vegaframkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu og er alls ekki á móti þeim, hann vilji einungis 

að það verði hætt að láta það líta út sem tilætlunarsemi ef farið sé í framkvæmdir utan 

höfuðborgarsvæðisins. Að lokum leggur Þorkell til að hugsanlega sé hentugast að skipta 

landinu upp í tvö ríki; borgríkið Reykjavík annars vegar og Ísland hins vegar. Þá eigi 

höfuðborgarbúar eftir að átta sig á þeim tekjumissi sem skatttekjur landsbyggðarinnar 

séu. Sveitalýðurinn geti þá bara séð um sig sjálfur (Þorkell Á. Jóhannsson 2011, 20). Eins 

og áður kom fram segjast Gunnar og Örn berjast fyrir bættum hag Íslendinga. Benda þeir 
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á að þjóðhagslega ábatasamar framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu hafi lent á hakanum 

vegna þess að lítt arðbærar eða óarðbærar framkvæmdir á landsbyggðinni hafi verið 

látnar ganga fyrir, eða vegna þess að ekki megi styggja landsbyggðarkjósendur með því 

að færa flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Leggja þeir áherslu á að á hverju ári sem ekki sé byggt 

í Vatnsmýrinni verði þjóðarbúið af allt frá 3,5 milljörðum upp í 14 milljarða króna. Þétting 

byggðar sé hagkvæm, mannvæn og umhverfisvæn og komi til með að minnka akstur. 

Þjóðvegir á og við höfuðborgarsvæðið séu einnig þjóðhagslega hagkvæm framkvæmd þar 

sem 70% allra alvarlegra umferðarslysa gerast á SV-horni landsins þar sem 80% af þjóðinni 

búa. SV-hornið hafi setið á hakanum áratugum saman vegna kjördæmapots 

landsbyggðaraflanna í pólitíkinni á Íslandi. Ef öflugt höfuðborgarsvæði sé ekki til staðar, 

komum við til með að missa stóran hluta af hæfileikaríku fólki úr landi. Það eigi ekki að 

skipta máli hvar á landinu við búum, en það ætti að skipta máli að þjóðin vilji búa á Íslandi. 

Stöðva verði byggðaflóttann í Leifsstöð, ekki í Ártúnsbrekkunni (Gunnar H. Gunnarsson og 

Örn Sigurðsson 2011, 20).  

Í máli sínu er Þorkell harðorður og reynir að vekja athygli á því að mikið af þeim 

fjármunum sem verði til á landsbyggðinni skili sér ekki aftur til landsbyggðarinnar. Gunnar 

og Örn eru aftur á móti mun rólegri í sínum skrifum og reyna einfaldlega að vekja athygli 

á að því að mikið af fjármunum fari aftur til landsbyggðarinnar í formi framkvæmda sem 

teknar séu fram fyrir nauðsynlegar framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu og þar í kring. 

Deiluaðilarnir reyna báðir að höfða til lesenda með því að minnast á fjármuni og fá þá til 

að hugsa um hvað gert sé við fjármunina og hvað sé mögulega hægt að græða. 

Þjóðhagsleg arðsemi er áberandi í grein Gunnars og Arnar og reyna þeir að höfða til 

þjóðarinnar allrar, á meðan Þorkell virðist vera meira í að styrkja landsbyggðina sem sína 

stuðningsmenn með því að benda á hversu miklir fjármunir skili sér ekki til baka til hennar.  

 

5.4 Greining á orðræðu 

Líkt og með flest annað geta aldrei allir verið sammála um málefni. Mismikill ágreiningur 

verður þó um ákveðin mál. Reykjavíkurflugvöllur, þá helst staðsetning hans, er eitt af þeim 

málum sem hefur verið deilt um allt frá millistríðsárunum. Eins og hefur komið fram hér 

áður komu nokkrar staðsetningar til greina fyrir flugvöll í Reykjavík. Eftir að Bretar 

hernámu Ísland árið 1940 hófu þeir að byggja flugvöll í Vatnsmýrinni, helstu ráðamönnum 
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þjóðarinnar til mikils ama. Að loknu stríði fékk íslenska ríkið flugvöllinn og allar byggingar 

sem þar stóðu, afhentan frá Bretum.  

Þær deilur um Reykjavíkurflugvöll sem hafa verið hvað mest í sviðsljósinu undanfarin 

ár eru þær um það hvort flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrinni eða hvort eigi að 

finna honum aðra staðsetningu. Rökin sem deiluaðilar styðjast við eru að miklu leyti þau 

sömu og virðast báðir deiluaðilar styðjast við þrjú meginrök fyrir máli sínu.  

Stuðningsmenn áframhaldandi veru flugvallarins í Vatnsmýri beita þremur rökum 

óspart; mikilvægi staðsetningarinnar fyrir sjúkraflug, nálægð við stjórnsýslu og að 

mikilvægt sé að höfuðborgin standi við skuldbindingar sínar við landsbyggðina sem 

höfuðborg allra landsmanna. Reynt er að höfða til skynsemi og tilfinninga lesenda og 

þannig reynt að fá þá í lið með sér. Rökin er varða nálægð við stjórnsýslu og skyldur 

höfuðborgarinnar tengjast skynsemissjónarmiðum. Þeir sem styðjast við rök þessi reyna 

eftir fremsta megni að benda á hversu mikilvægt og hentugt það sé að hafa flugvöllinn 

þar sem hann er. Fyrir sveitarfélög og fyrirtæki sem þurfi að leita til stjórnsýslunnar og 

þeirra þjónustu sem byggð hafi verið upp á höfuðborgarsvæðinu, sé það mikilvægt að 

geta gert það á sem stystum tíma og verið kominn aftur heim samdægurs. Hvað rökin um 

sjúkraflugið varðar er að mestu höfðað til tilfinninga fólks sem og skynseminnar. Mikið er 

talað um að verði flugvöllurinn færður úr Vatnsmýrinni komi það til með að hafa 

lífshættuleg áhrif og með því er ábyrgðin gagnvart þeim mannslífum sem hugsanlega 

tapast sett á þá sem vilja flytja flugvöllinn. Að auki verði orðið lífshættulegt að búa á 

landsbyggðinni þar sem þjónusta, heilbrigðisþjónusta sem og önnur, er ekki í sama mæli 

og hún er á höfuðborgarsvæðinu. Lesendur eigi að finna til með þeim sem búi á 

landsbyggðinni vegna þeirrar vanrækslu sem þeim sé sýnd.  

Þegar kemur að stuðningsmönnum þess að flytja flugvöllinn úr Vatnsmýri eru það 

skynsemin og hagkvæmnin sem ráða för. Hagkvæmt sé að flytja flugvöllinn þar sem 

landsvæðið í Vatnsmýrinni er verðmætt og eftirsóknarvert. Íslenska ríkið og 

Reykjavíkurborg komi til með að hagnast verulega á því að flytja flugvöllinn og tala sumir 

um háar fjárhæðir og gætu þær farið yfir hundrað milljarða króna. Eru upphæðirnar 

gjarnan notaðar til að fá lesendur til að sjá hversu hagstætt það sé í raun og veru að flytja 

flugvöllinn. Auk þess hve hagkvæmt það sé, þá komi byggð til með að þéttast á 

höfuðborgarsvæðinu sem geri það að verkum að umferðateppur verði sjaldséðari. 
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Skynsamlegt sé því að þétta byggð og að mati sumra í raun og veru nauðsynlegt til að 

Reykjavíkurborg lifi framtíðina af.  

Á landsbyggðinni hefur nánast ríkt einhugur um að flugvöllurinn eigi að vera áfram í 

Vatnsmýrinni. Því má ætla að þeim rökum sem beitt sé í umræðunni sé beint að íbúum 

höfuðborgarsvæðisins því þar hefur ekki verið jafn afgerandi stuðningur við flugvöllinn. 

Báðar fylkingar reyni eftir fremsta megni að beina orðum sínum til þeirra sem eru 

óákveðnir í stuðningi sínum, þar sem meirihluti þeirra óákveðnu er á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Þegar umræðan er sett í samhengi við grein Nilsson og Lundgren (2015) kemur í ljós 

að stuðningsmenn flugvallarins í Vatnsmýri líta helst á landsbyggðina sem fórnarlamb. 

Komi flugvöllurinn til með að vera færður úr Vatnsmýrinni eigi það eftir að verða 

landsbyggðinni að falli þar sem samgöngur til höfuðborgarinnar færist aftur á bak í þeirri 

þróun sem í raun og veru ætti að vera. Samgöngur til höfuðborgarinnar spila stórt 

hlutverk í lífsviðurværi byggðarlaga á landsbyggðinni, ekki síst eftir að þjónusta var skert 

þar verulega eftir efnahagshrunið árið 2008. Því þarf að leita til höfuðborgarinnar til að 

nálgast ýmsa þjónustu eins og heilbrigðisþjónustu og því eigi til dæmis lenging sjúkraflugs 

eftir að ýta undir þá staðreynd að landsbyggðin sé fórnarlamb vegna aðgerða gegn henni. 

Auk þess benda ýmsir á að stór hluti tekna ríkissjóðs verði til á landsbyggðinni en skili sér 

ekki þangað aftur. Því sé landsbyggðin nýtt sem einskonar uppspretta auðlindar fyrir 

höfuðborgina líkt og Nilsson og Lundgren bentu á í sinni grein. Önnur samlíking sem þau 

notuðu er landsbyggðin sem nýlenda og þá út frá hugmyndum um arðrán. Út frá rökum 

þeirra sem vilja flugvöllinn burt má ætla að landsbyggðin sé að megninu til vandamál fyrir 

höfuðborgina. Ef ekki væri fyrir landsbyggðina og málverjendur hennar, þá væri búið að 

færa flugvöllinn og þar byrjuð að rísa byggð. Svo virðist sem margir hverjir horfi á 

landsbyggðina sem byrði sem verði að bera á bakinu. Þetta sé vegna stefnu ýmissa 

stjórnmálaflokka og landsbyggðarþingmanna sem geri í því að stuðla að kjördæmapoti og 

þannig tryggja sínu kjördæmi framkvæmdir á meðan framkvæmdir á 

höfuðborgarsvæðinu sitji á hakanum. Meðal sumra virðist landsbyggðin vera vandamál, 

eins og Nilsson og Lundgren héldu fram. Einnig eru aðilar í orðræðunni sem telja 

landsbyggðina vera vandamál þegar kemur að kjördæmapoti, en á sama tíma eigi ekki að 

styggja hana um of vegna þess hversu gott útivistarsvæði hún sé. Líkt og kemur fram í 
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grein Frouws um hollensku landsbyggðina, þá er hún í auknum mæli nýtt sem 

útivistarsvæði sem sumarhúsaeigendur úr þéttbýli nýta sér, auk síaukins fjölda 

ferðamanna. Landsbyggðin sé vandamál um leið og hún sé afdrep fyrir íbúa þéttbýlisins. 

Á Íslandi hefur sífellt verið uppi umræða um kjördæmapot og að þingmenn séu með 

því að koma fjármunum í sitt heimakjördæmi á kostnað annarra kjördæma. Umræðan um 

kjördæmapotið snýst gjarnan um það að annar aðilinn sé að tapa á meðan hinn sé að 

græða. Umræðan er gjarnan keimlík á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu, en þó 

styður hún yfirleitt annan aðilann. Á landsbyggðinni sé gjarnan talað um að fjármunir 

verði til þar, en þeir skili sér ekki aftur heim í hérað og með því sé landsbyggðin að halda 

höfuðborginni uppi. Á höfuðborgarsvæðinu er svo gjarnan talað um að landsbyggðin sé 

sífellt að snuða höfuðborgina um fjármuni, sem fremur eigi að nýta í uppbyggingu á 

höfuðborgarsvæðinu. Fylkingarnar tvær telja sig eiga meira skilið en þær fá og þar með 

eigi þær að fá meira en andstæðingurinn. Einstaklingar hafa velt því fyrir sér hvort ekki 

væri sniðugt að gera höfuðborgina að borgríki og hafa landsbyggðina sem sér ríki. Báðar 

fylkingar vita þó innst inni að sameinaðar mynda þær sterkara og öflugra ríki sem eigi 

bjarta framtíð fyrir sér. Það eina sem þurfi að gera er að ná skilningi um það meðal 

almennings innan fylkinganna. 
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6 Lokaorð 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var svohljóðandi: Hvað er ólíkt á milli orðræðu íbúa 

landsbyggðarinnar annars vegar og orðræðu íbúa höfuðborgarinnar hins vegar þegar 

kemur að Reykjavíkurflugvelli. Niðurstaðan er sú að orðræðan á landsbyggðinni annars 

vegar og á höfuðborgarsvæðinu hins vegar er mjög ólík og eiga byggðirnar tvær fátt 

sameiginlegt annað en reyna að höfða til samvisku almennings. Rökin sem byggðirnar 

styðjast við eru einnig mjög ólík og ekki er hægt að segja að þau nái athygli allra.  

Stuðst var við kenningar sem skilgreina landsbyggð og hvernig hún birtist í orðræðu 

nútímans. Söguleg samverkan var sá þáttur orðræðunnar sem einna helst var skoðaður 

og er hann lykilþáttur í greiningunni sem beitt var á umræðurnar.  

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í að koma skoðunum almennings á framfæri og því voru 

þeir skoðaðir. Sú umræða sem birtist þar kom að mörgu leyti á óvart. Einstaklingar af 

landsbyggðinni virtust tjá sig meira um flugvöllinn en höfuðborgarbúar. Nánast allir sem 

styðja áframhaldandi veru flugvallarins voru af landsbyggðinni á meðan þeir sem studdu 

flutning flugvallarins voru nánast allir af höfuðborgarsvæðinu, nánar tiltekið úr Reykjavík.  

Það sem kom einna mest á óvart var sú staðreynd að þeir sem skrifuðu fyrir hönd 

landsbyggðarinnar voru flestir miklir áhrifavaldar í samfélögum. Þar voru til dæmis 

bæjarstjórar, læknar, sjúkraflutningamenn, flugstjórar og lögreglumenn. Við þær greinar 

sem slíkir aðilar skrifuðu var starfstitill þeirra áberandi og kom það gjarnan fram í 

greinunum að þessir aðilar gegndu þeim störfum. Efalaust átti það að stuðla að því að 

koma á framfæri að þar væri mikil þekking á bak við orðin auk þess sem þessir 

einstaklingar væru leiðtogar innan sinna samfélaga og töluðu því fyrir hönd samfélagsins. 

Aftur á móti mátti ekki greina slíkt hið sama í jafnmiklum mæli þegar kom að ritum þeirra 

sem vilja flugvöllinn úr Vatnsmýrinni. Þeir sem tóku til máls fyrir höfuðborgina voru 

vissulega sérfræðingar eins og arkitekt, hagfræðingur, verkfræðingur og borgarfulltrúi og 

þessir aðilar komu því fram sem talsmenn ákveðinna sérfræðistétta en virtust ekki vera 

jafn miklir fulltrúar samfélagsins í heild því samfélagið á höfuðborgarsvæðinu virðist vera 

klofnara í afstöðu sinni til flugvallarins en samfélögin á landsbyggðinni.  

Tilfinningar, skynsemi og hagkvæmni eru á bak við rökin sem notuð eru og eiga þau 

að vekja upp þessar kenndir og hugsanir hjá lesendum þegar farið er yfir greinarnar. 

Vissulega eru greinarnar skrifaðar með það að markmiði að fá sem flesta, ef ekki alla til 
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að vera sammála greinahöfundi. Af þeim greinum sem skoðaðar voru, kemur þó á óvart 

að mjög lítið er um að einstaklingar beri slæmt orð á andstæðinginn. Einnig kom það á 

óvart að flestir virtust ekki taka rök andstæðingsins gild og því virtust rök greinarhöfunda 

vera æðri rökum andstæðingsins.  

Meginniðurstaðan er því sú að rök byggðanna tveggja eru mismunandi, en þó með 

það að markmiði að höfða til tilfinninga almennings. Höfuðborgarbúar minnast oftast á 

verðmæti landsvæðisins og mikilvægi þess að þétta byggðina. Fólk af landsbyggðinni 

nefnir hins vegar oft hlutverk Reykjavíkur sem höfuðborg allra landsmanna, en oftast eru 

það þó rökin um mikilvægi Reykjavíkurflugvallar er varðar sjúkraflug. Staðsetning 

flugvallararins sé mikilvæg þegar kemur að nálægð við Landspítalann. Flugbraut 06-24, 

neyðarbrautin, hefur verið talsvert í umræðunni eftir að hæstiréttur dæmdi 

Reykjavíkurborg í hag um að henni væri heimilt að loka henni. Undir lok árs 2016 var þessi 

lokun gagnrýnd. Sú vindátt og vindhraði sem ríkjandi var á þeim tíma gerði það að verkum 

að flug til og frá Reykjavík fór úr skorðum. Í samtali við mbl.is sagði Matthías 

Sveinbjörnsson, forseti Flugmálafélags Íslands, að í vindáttinni hefði neyðarbrautin þurft 

að vera opin svo hægt væri að komast til Reykjavíkur með sjúkling[a]. Sjúkraflugvél með 

sjúkling frá Höfn í Hornafirði á leið til Reykjavíkur gat ekki lent þar vegna veðurskilyrða og 

þurfti því að fara til Akureyrar. Ef neyðarbrautin hefði hins vegar verið opin, þá hefði 

sjúkraflugvélin getað lent í Reykjavík (Mbl.is 2016b). Þarna höfðu komið upp þær 

aðstæður sem íbúar landsbyggðarinnar höfðu óttast að gætu gerst. Ef þeir yrðu veikir, þá 

gætu þeir ekki komist undir þær læknishendur sem þeir þyrftu að komast undir. Hvað 

gerist í náinni framtíð verður tíminn einn að leiða í ljós. Eitt er þó víst að bregðast þarf við 

þeirri stöðu sem er komin upp.  
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