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Útdráttur 

Fyrst verður sagt frá sögu Keflavíkurflugvallar og starfseminni þar lýst. Því næst fjallað 

verður um kenningar Michaels Porters um samkeppnishæfni og klasasamstarf. Klasar 

eru fyrirtæki og stofnanir sem starfa á sama landfræðilega svæðinu í sama geira og 

starfsemin er áberandi á svæðinu. Samkvæmt kenningum Porters er það samstarfið á 

milli fyrirtækja sem starfa innan sama sviðs sem getur skapað þjóðum eða ákveðnum 

landsvæðum samkeppnisforskot. Einnig verður fjallað um kenningar John Kasarda um 

aerotropolis sem hann lýsir sem borg þar sem flugvöllurinn er í miðjunni. Út frá miðjunni 

er starfsemi sem styður við flugvöllinn. Efnahagurinn á svæðinu er drifinn áfram að 

flugvellinum. Næst verður fjallað um skilgreiningu á hugtakinu alþjóðaflugvöllur og hvað 

einkennir árangursríka flugvallastarfsemi. Skoðuð verður samkeppnishæfni 

Keflavíkurflugvallar með tilliti til kenninga Porters og Kasarda og niðurstöður rannsókna 

um árangursríka flugvallastarfsemi. Aðferðarfræðinni í rannsókninni verður lýst en hún 

fólst í því að taka viðtöl við stjórnendur sem starfa við Keflavíkurflugvöll. Markmið 

rannsókninnar var að fá fram sjónarmið stjórnenda á stöðu Keflavíkurflugvallar og hvort 

eitthvað samstarf ætti sér stað. Niðurstöður ritgerðinnar benda til þess að 

Keflavíkurflugvöllur er að sinna flestum þeim þáttum sem gerir alþjóðaflugvöll 

samkeppnishæfan. Fjölmörg tækifæri eru til staðar til að styrkja stöðu hans enn frekar 

með samvinnu ríkis, Keflavíkurflugvallar og flugfélaga og felast í að þessir aðilar myndu 

vinna að sameiginlegri stefnumótun varðandi framtíðar uppbyggingu vallarins.  
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1 Inngangur 

Á síðasta áratug hafa átt sér stað miklar breytingar í íslensku samfélagi. Fyrir tæpum tíu 

árum varð efnahagshrun með tilheyrandi atvinnuleysi og efnahagslægð. Í slíku árferði 

sáu menn aukin tækifæri í ferðaþjónustu og síðan árið 2010 hefur ferðmönnum fjölgað 

jafnt og þétt. Mesta aukningin átti sér stað milli áranna 2015 og 2016 þegar 

ferðmönnum fjölgaði um 39 prósent eða úr tæpum 1,3 milljónum í tæpar 1,8 milljónir 

(Ferðamálastofa, e.d.). Þessi aukning hefði aldrei getað átt sér stað án 

Keflavíkurflugvallar. Sömu sögu er að segja um komu farþega til Keflavíkurflugvallar þar 

sem farþegafjöldinn jókst um 40 prósent á milli áranna 2015 og 2016 þegar 6,8 milljónir 

farþega fóru í gegnum flugstöðina (Isavia, e.d.-a). Þessi geysimikla aukning hefur skapað 

fjörlegar umræður í samfélaginu þar sem menn velta fyrir sér hvort Ísland sé í stakk búið 

til að taka á móti öllum þessum ferðamönnum sem og stærð og starfsemi flugvallarins. 

Oft á tíðum beinist gagnrýnin að Keflavíkurflugvelli, meðal annars af erlendum 

blaðamönnum sem telja flugvöllinn yfirfullan (Seattle times, 2017).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar. Leitast 

verður eftir því að útskýra samkeppnishæfni starfseminnar á Keflavíkurflugvelli og hvaða 

þættir geta skapað slíkri starfsemi samkeppnisforskot út frá kenningum Michaels 

Porters og John Kasarda. Samkvæmt Porter eiga stjórnendur það til að skilgreina 

samkeppni of þröngt og það séu ekki bara keppinautar í sama iðnaði sem þarf að huga 

að heldur eru fjórir aðrir samkeppniskraftar sem þarf að huga að: viðskiptavinir, byrgjar, 

staðgengilsvörur og mögulega innkomufyrirtæki á markaðinn. Samkeppnishæfni þjóða 

veltur á iðnaðinum og hvernig hann hvetur til nýsköpunar. Pressa og áskorun gera það 

að verkum að fyrirtæki ná forskoti gegn öðrum samkeppnisaðilum.  

Alþjóðleg samkeppni er sífellt að aukast og telur Porter að staða þjóða sé þar af 

leiðandi að verða mikilvægari þáttur þar sem grunnur að samkeppni liggur í sköpun og 

þekkingu. Til að skilja samkeppnishæfni er nauðsynlegt að að rýna í ákveðinn iðnað eða 

hluta hans en ekki efnahaginn. Það er eitthvað í ákveðnum þjóðríkjum sem gerir það að 

verkum að einhver iðnaður innan þeirra hefur samkeppnisforskot á önnur ríki. Þar er 

varan sett saman, stefnumótun afmörkuð og þróun iðnaðarins á sér stað. Þetta svæði 
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hefur jákvæð áhrif á annan iðnað og er hagsbót fyrir svæðið (Porter, 2008). Rannsóknir 

hafa sýnt að samkeppnishæfni fyrirtækja sem keppa í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi 

byggist ekki á lægsta framleiðslukosnaðnum né á ódýrasta verðinu heldur í getunni til að 

stunda stöðuga nýsköpun og finna leiðir til þessa að gera betur í dag en í gær (Porter og 

van der Linde, 1995).  

Rýnt verður í kenningar John Kasarda um aerotropolis og hvað hann telji þurfa í 

starfsemi á alþjóðaflugvelli svo hann teljist framúrskarandi. Kasarda er með ákveðnar 

kenningar sem snúast um að nánasta umhverfi flugvalla skipti höfuðmáli. Eitt af lykil 

þáttunum er uppbygging á fyrirtækjum sem styðja við flugvallarstarfsemina og einnig 

fyrirtækjum sem tengjast ekki flugi geti stutt við starfsemina. Í stuttu máli er 

aerotropolis svæði sem teygir sig 32 kílómetra frá miðju flugvallarins. Næst flugvellinum 

eru fyrirtækjaþyrpingar; hótel, skrifstofur, vöruhús og afþreying, allt er svo tengt með 

samgönguneti af vegum og lestum. Flugvöllurinn er svo það sem heldur efnahaginum á 

svæðinu gangandi (Kasarda og Lindsay, 2011). 

 Keflavíkurflugvöllur verður skoðaður sérstaklega, rýnt verður í sögu hans og 

breytingar í gegnum tíðina. Athugað verður hvernig hann kemur út í samanburði við 

flugvelli sem þykja hafa heppnast vel og einnig hvaða tækifæri séu til staðar til frekari 

uppbyggingar. Stjórnendur og eigendur flugvallarins hafa staðið frammi fyrir stórum og 

flóknum áskorunum á undanförnum árum. En eru mögulega fleiri tækifæri sem fylgja 

þessari auknu flugumferð sem Íslendingar gætu nýtt sér? Markmið þessara ritgerðar er 

að greina stöðu Keflavíkurflugvallar og komast að því hver sé lykillinn að 

samkeppnishæfni alþjóðaflugvallar. Áhugavert er að skoða Keflavíkurflugvöll í ljósi þess 

hversu hratt flugumferð til landsins hefur vaxið. Til að rannsaka þetta betur var viðhorf 

til Keflavíkurflugvallar kannað á meðal stjórnenda sem starfa við völlinn. Þessir 

stjórnendur eiga það sameiginlegt að vera með starfsemi annað hvort á flugvellinum 

eða við hann. Rannsóknin fólst í því að taka viðtöl við þá og komast að viðhorfi þeirra til 

Keflavíkurflugvallar.  

Flugvöllurinn er einn af stærstu vinnustöðum landsins og er því mikilvægt að hlúa að 

honum. Allir sem starfa við flugstarfsemi og ferðaþjónustu ættu að hafa áhuga á þessu 

umfjöllunarefni og einnig telur höfundur viðvangsefni snerta alla sem búa í námunda við 

flugvöllinn. Samkvæmt rannsóknum ACI (Airport Council International) eða 
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alþjóðasamtökum flugvalla er Ísland mikil flugþjóð, mælt á hvern íbúa í samanburði við 

önnur Evrópulönd. Það er aðeins Lúxemborg sem er með fleiri flugþjónustustörf á hvern 

íbúa í Evrópu. Talið er að um 1.110 ný störf verði til árið 2017 við Keflavíkurflugvöll 

(Huginn Freyr Þorsteinsson, Valdimar Halldórsson Ingvar Sverrisson, e.d.). 

1.1 Rannsóknarspurning og uppbygging ritgerðar 

Rannsóknin er raundæmisrannsókn (e. case study) þar sem notast var við fyrirliggjandi 

gögn og viðtöl. Megintilgangur hennar var að fræðast um stöðu Keflavíkurflugvallar í 

kjölfar mikillar farþegaaukningar sem og að draga fram sjónarmið stjórnenda sem starfa 

kringum flugvöllinn sem búa yfir þekkingu og reynslu af því að starfa við flugvöllinn. 

Leitast verður við að finna svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hver er lykillinn að samkeppnishæfni alþjóðaflugvalla? - Er 
Keflavíkurflugvöllur að sinna öllum þeim þjónustuþáttum?  

Rannsóknin skiptist upp í fjóra hluta. Í fyrsta hluta, kafla tvö, er rýnt í sögu og 

viðurkenningar Keflavíkurflugvallar. Kenningar um samkeppnishæfni og klasa og 

sérstaklega kenningar um samkeppnishæfni flugvalla er umfjöllunarefni í þriðja kafla. Því 

næst eru skoðaðar rannsóknir um samkeppnishæfni flugvalla og hvað teljist til 

árangursríkrar flugvallarstarfsemi, það kemur fram í kafla fjögur. Fjórði hlutinn kemur 

svo fram í köflum sex og sjö en þar er því lýst þegar höfundur fór á vettvang og tók 

viðtöl við tíu stjórnendur sem starfa kringum Keflavíkurflugvöll. 

Uppbygging ritgerðarinnar felst í átta meginköflum: Inngangur, Keflavíkurflugvöllur, 

Samkeppnishæfni og klasar, Árangursríkir flugvellir, Samkeppnishæfni 

Keflavíkurflugvallar, Aðferðafræði, Niðurstöður, Umræður og Lokaorð. Í fyrsta kafla er 

greint frá efni ritgerðinnar og uppbyggingu. Í öðrum kafla er sjónum beint að sögu 

Keflavíkurflugvallar, breytingum og stöðu vallarins í dag. Þá verður fjallað um kenningar 

Michael Porters og John Kasarda í kaflanum Samkeppnishæfni og klasar. Því næst verður 

árangursríkum flugvöllum lýst og fjallað verður um skilgreininguna á flugvelli. Í framhaldi 

verður samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar skoðuð og klasakorti flugvallarins gerð skil. 

Fjallað verður um aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsókninni lýst og hvernig 

framkvæmdin fór fram en gerð var raundæmisrannsókn sem fólst meðal annars í því að 

taka viðtöl við tíu stjórnendur sem starfa við eða á Keflavíkurflugvelli. Í kjölfarið er greint 
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frá niðurstöðum og viðhorfum stjórnenda til flugvallarins. Í umræðukaflanum eru 

niðurstöður úr gögnum og rannsókninni settar saman og rannsóknarspurningunni 

svarað. Í lokaorðum er stutt umfjöllun um ritgerðina, hvaða annmarkanir voru á 

rannsókninni og hvað væru áhugavert að rannsaka næst í tengslum við 

Keflavíkurflugvöll.  
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2 Keflavíkurflugvöllur 

Ísland er eyja og því eru aðeins tvær samgönguleiðir til og frá landinu; með flugi eða 

skipi. Í dag eru fjórir alþjóðaflugvellir á Íslandi sem þjóna millilandaflugi: 

Reykjavíkurflugvöllur, Akureyraflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur 

(Samgöngustofa, e.d.-b). Keflavíkurflugvöllur er langstærsti flugvöllurinn og tekur á móti 

flestum farþegum. Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur er einu flugvellirnir sem 

eru með reglulegt áætlunarflug til annarra landa. Aðeins er þó flogið til Grænlands og 

Færeyja frá Reykjavíkurflugvelli.  

Eitt fyrirtæki býður upp á farþegaflutninga með skipi til að frá landinu og er það 

Smyriline sem rekur skipið Norrænu. Norræna siglir til og frá landinu allt árið um kring 

en ferðirnar eru færri yfir veturinn. Samkvæmt talningu Ferðamálastofu (e.d.) þá koma 

96 prósent erlendra ferðamanna til landsins gegnum Keflavíkurflugvöll, hin fjögur 

prósentin nota hina flugvellina eða með Norrænu. Í ljósi þessara staðreynda þá er 

Keflavíkurflugvöllur gríðarlega stór samgönguæð og stærsta tenging Íslands við 

umheiminn.  

Ríkið er stærsti atvinnurekandi landsins, með um 21 þúsund stöðugildi og því starfa 

um 12 prósent Íslendinga hjá Ríkinu (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.). Stærsta 

fyrirtækið í landinu er Icelandair group en það hefur þó ekki flesta starfsmenn. 

Icelandair group velti um 142 milljörðum árið 2014 (Vísir, 2015). Eitt stærsta vinnusvæði 

á Íslandi er Keflavíkurflugvöllur þótt þar starfi ekki allir hjá sama fyrirtækinu. Talið er að 

um 5.600 bein störf séu á vellinum. Fjöldi beinna starfa flugfélaganna á flugvelli teljast 

störf eins og flugmenn og flugfreyjur. Einnig eru störf innan fyrirtækja sem þjónusta 

flugvélarnar á jörðu niðri talin til beinna starfa ásamt störfum í verslunum, bílaleigum, 

löggæslu og tollaeftirliti (Huginn Freyr Þorsteinsson, Valdimar Halldórsson og Ingvar 

Sverrisson, e.d.).  

Aukinn ferðamannastraumur hefur ekki farið framhjá neinum. Heildarfjöldi farþegar í 

gegnum Keflavíkurflugvöll árið 2015 var 4.858.503. Farþegaspá sem Isavia gerði fyrir 

árið 2015 vantaði 6,9 prósent upp á fjöldann til að standast. Heildarfjöldi farþega árið 

2016 voru 6.821.358 sem var aukning upp á 40 prósent frá árinu áður (Isavia, e.d.-b). 



 

15 

Mikill fólksfjöldi er í flugstöðinni á háannatímum. Á tíu ára tímabili, frá 2005 til 2015, 

fjölgaði heildarfarþegum sem fóru í gegnum flugstöðina úr 2.101.679 í 4.858.503 (Isavia, 

e.d.-a.). Það er fjölgun uppá rúmlega 130 prósent. Árið 2015 var Keflavíkurflugvöllur í 

sjöunda sæti yfir stærstu flughafnir á Norðurlöndunum á eftir Kastrup í 

Kaupmannahöfn, Gardermoen í Osló, Arlanda í Stokkhólmi, Vantaa í Helsinki, Landvatter 

í Gautaborg og Flesland í Bergen (Túristi, janúar 2016). 

2.1 Saga Keflavíkurflugvallar 

Á árunum 1941-1943 lagði bandaríski herinn tvo flugvelli í nágrenni Keflavíkur. Annar 

var svokallaður Meeksflugvöllur á Háaleiti sem síðar fékk nafnið Keflavíkurflugvöllur, 

hinn var Pattersonflugvöllur ofan við Njarðvík (Friðþór Eydal, 2006). Keflavíkurflugvöllur 

opnaði formlega 23. mars 1943 og var reksturinn í umsjón Bandaríkjahers. Í seinni 

heimsstyrjöldinni var flugvöllurinn mikilvægur áningarstaður fyrir flugvélar á leið yfir 

Atlantshafið þar sem flugþol þeirra var ekki nægt til að ná til meginlands Evrópu . Eftir 

að flugþol flugvéla jókst minnkaði vægi flugvallarins í þessu samhengi. Vorið 1951 var 

gerður samningur á milli Íslands og Bandaríkjanna og fól hann í sér að Bandaríkjaher 

hefði þar aðstöðu. Samningur var í gildi til ársins 2006 (Keflavíkurflugvöllur, e.d.).  

Árið 1956 var lokið við endurbætur og stækkun á vellinum. Austur-vesturflugbrautin 

hafði þá verið lengd um þrjá kílómetra ásamt því að akstursbrautum fyrir flugvélar var 

fjölgað. Einnig var flughlaðið stækkað og stærri flugskýli voru reist. Til ársins 1987 var 

flugstöð alþjóðaflugs á Keflavíkurflugvelli í miðri varnarstöðinni en þá var reist ný 

flugstöð sem tók yfir umsjón með alþjóðaflugi. Var hún talin auka öryggi fyrir báða aðila 

(Friðþór Eydal, 2006). Bandaríkjaher tók þátt í kostnaðinum við byggingu Flugstöðvar 

Leifs Eiríkssonar og greiddi um 2/3 af heildarkostnaði. Flugstöðin sjálf hefur gengið í 

gegnum þó nokkrar breytingar síðan þá. Upphaflega var flugstöðin 22.000 fermetrar. 

Árið 2001 stækkaði hún um 16.000 fermetrar þegar suðurbygging hennar var tekin í 

notkun og sama dag tók Schengen vegabréfasamstarfið gildi. Stækkun á norðurbyggingu 

hófst 2005 og lauk vorið 2008 en eftir framkvæmdirnar stækkaði norðurbyggingin um 

aðra 17.000 fermetrar og var orðin 39.000 fermetrar. Samanlagður gólfflötur var þá 

orðin 56.000 fermetrar (Keflavíkurflugvöllur, e.d.).  

Samgöngur á Keflavíkurflugvelli skera sig úr í samanburði við aðra alþjóðaflugvelli að 

því leyti að þar hefur sjaldan verið innanlandsflug. Hingað til hefur innanlandsflugið 
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verið á Reykjavíkurflugvelli. Breyting varð á þessu frá með vormánuðum 2017 þegar 

Flugfélag Íslands hóf að fljúga sex daga vikunnar milli Akureyrar og Keflavíkurflugvallar. 

Miðstöð innlandsflugs hélt samt áfram að vera í Reykjavík (Túristi, október 2016). 

2.2 Aukning og stækkun á Keflavíkurflugvelli 

Gildandi deiluskipulag á Keflavíkurflugvelli er síðan 1997 og á tuttugu árum hefur því 

verið breytt 28 sinnum (Skipulagsstofnun, e.d.). Undanfari þess hafði verið í gildi síðan 

1985 og hafði einnig tekið tók þó nokkrum breytingum. Með tilkomu nýja 

deiluskipulagsins voru ný svæði skilgreind eins og til dæmis fríiðnaðarsvæði. Stuðst var 

við upprunulegar hugmyndirnar af svæðinu og fengin var amerísk verkfræðistofa til að 

sinna ráðgjöf við gerð skipulagsins.  

Á árunum 1962-1967 færðist allt skipulagt millilandaflug frá Reykjavíkurflugvelli til 

Keflavíkur. Samvinnunefnd var skipuð til að vinna að deiluskipulagi fyrir svæðið og voru 

sérfræðingar fengnir frá Alþjóðaflugmálastofnunni (ICAO). Árið 1970 skilaði helsti 

sérfræðingur ICAO B. M. Hellman inn tillögum sínum, snéri skýrslan meðal annars að 

legu flugbrauta, veðurfari og æskilegri staðsetningu á flugstöðinni. Hellman lagði til að 

flugstöðinni yrði komið fyrir á norðvesturhorni flugvallarins en hún er einmitt staðsett 

þar í dag. Flugsstöð Leifs Eiríkssonar var byggð á árunum 1983-1987 og var tekin í 

notkun apríl 1987 (sjá mynd 1).  

Flugstöðvarsvæði Keflavíkurflugvallar og flugstöðin eru eina skipulagða 

þjónustuaðstaðan fyrir almennt millilandaflug á landinu. Árið 1997 var gert ráð fyrir að 

4-6 prósent aukningu á farþegaflugi. Var fyrri þróun höfð til hliðsjónar; árið 1985 fóru 

567.236 farþegar í gegnum flugstöðina en árið 1995 voru þeir 930.486. Höfundar 

deiliskipulagsins tóku fram að staðsetning flugvallarins við bæina á Suðurnesjum sem 

kost og einnig nálægðin við höfuðborgarsvæðið. 
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Mynd 1. Leifsstöð árið 1997 (Skipulagsstofnun, 1997). 

Athyglisvert er að höfundar deiluskipulagsins lýstu flugstöðvarsvæðinu sem 

borgarhliði þar sem allir gestkomandi þurftu að fara í gegnum það til að komast inn í 

landið. Þeir töldu brýnt að byggt væri í samræmdu skipulagi og liti snyrtilega út. Nefnt 

var sérstaklega að aðeins mætti reisa mannvirki og reka starfsemi sem tengdist flugi eða 

tengdri þjónustu. Gert var ráð fyrir skrifstofubyggingum sem tengdust starfsemi 

flugvallarins, bílaleigum og hótelum. Lögð var áhersla á að þessar byggingar væru sem 

næst flugstöðinni (Skipulagsstofnun, 1997). 

2.3 Opinber þjónusta á Keflavíkurflugvelli og skipulag 

Í dag er Keflavíkurflugvöllur alfarið rekin af íslenska ríkinu þótt hann hafi verið 

upphaflega byggður sem herflugvöllur af Bandaríkjamönnum. Rekstur 

Keflavíkurflugvallar er í höndum ríkisfyrirtækisins Isavia. Isavia er ungt fyrirtæki en það 

var stofnað 1. maí 2010 í kjölfar sameiningar Flugstoða og Keflavíkurflugvallar (Isavia, 

e.d.-e). Starfsvið Isavia skiptist í þrennt; flugvelli, flugleiðsögusvið og Keflavíkurflugvöll. 

Flugvallasvið sér um starfsemi og rekstur á öllum öðrum flugvöllum fyrir utan 

Keflavíkurflugvöll. Flugleiðsögusvið annast flugfjarskipti og flugleiðsöguþjónustu í 

innanlandsflugi, alþjóðaflugi og einnig yfir stórum parti af Atlantshafi (sjá mynd 2). 



 

18 

Keflavíkurflugvelli er svo skipt niður í þrjú svið: Rekstrarsvið Keflavíkurflugvallar, tækni 

og eignasvið Keflavíkurflugvallar og viðskiptasvið Keflavíkurflugvallar (Isavia, e.d.-e). 

 

Mynd 2. Flugstjórnarsvæði Isavia (Isavia, e.d.-f). 

Á Keflavíkurflugvelli starfar lögreglan við landamæraeftirlit. Tollstjóri er einnig með 

aðstöðu á vellinum, tolleftirliti er bæði sinnt inni í Leifsstöð og líka fraktinni sem fer í 

gegnum völlinn. Verslanir og veitingasölur sem reknar eru af einkaaðilum eru með 

aðstöðu inn á flugvellinum. Öryggisgæsla og öryggisleit á svæðinu eru alfarið í höndum 

Isavia. Veðurstofa Íslands er með mannaða veðurathugunarstöð á Keflavíkurflugvelli. Er 

starfsmaður frá þeim allan sólarhringinn við veðurathuganir en einnig er þar sjálfvirk 

veðurathuganarstöð. Veðurstofan sér bæði um að afla upplýsingum um veðrið og að 

birta veðurspár. Samkvæmt íslenskum lögum er veðurstofan svokölluð aðalveðurstofan 

sem sér um að vakta veður og senda út viðvaranir. Veðurstofan sér um að afla 

upplýsingum og senda til notenda sem geta verið flugmenn, flugumferðarstjórar og 

flugumsjónarmenn (Veðurstofan Íslands, 2013). Stærsta samgönguæðin frá 

Keflavíkurflugvelli er rúta og nú bjóða tvö fyrirtæki uppá rútuferðir til og frá 

höfuðborginni. Einnig er hægt að taka strætó, leigubíl eða leigja bíl (Isavia, e.d.-g).  

Reykjanesbær, Garður og Sandgerði eiga öll land að Keflavíkurflugvelli (sjá mynd 3). Á 

landi Sandgerðisbæjar er meirihluti flugbrauta sem og flugstöðin sjálf. Garður hefur yfir 
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minnstu svæði að ráða eða aðeins suðurenda norður/suður flugbrautarinnar. 

Reykjanesbær á síðan landið sem þar sem Ásbrú og Háaleitishlað eru en þar er flest 

önnur umferð fyrir utan farþega- og fraktflugið. Þegar bandaríski herinn fór og 

herstöðinni á Keflavíkurflugvelli var lokað árið 2006 ákvað íslenska ríkið að stofna 

Þróunarfélagið Kadeco. Kadeco átti að taka við þeim eignum sem ekki skyldu nýttar í 

flugvallarrekstur eða í öryggissamstarf Norður-Atlandshafsbandalagsins. Tilgangur 

Kadeco var að koma þessum eignum í borgaralega notkun og leiða uppbyggingu og 

þróun á svæðinu. Sérhæfing Kadeco felst í að efla samkeppnishæfni Reykjanesbæjar og 

efla frumkvöðlastarfsemi (Kadeco, e.d.-b).  

Eftir að herinn fór tók Landhelgisgæsla Íslands við öryggissvæði á Keflavíkurflugvelli. 

Landhelgisgæslan er þar með lokað svæði sem nýtt er undir starfsemi Gæslunnar, meðal 

annars varnarsamstarfið við Atlandshafsbandalagið og sjá um eignarhaldið á öllum 

mannvirkjum þeirra. Inni á svæðinu eru ýmsar eignir Atlandshafsbandalagsins eins og 

flug- og akstursbrautir og það á líka 16 af 19 flugskýlum á vellinum. Landhelgisgæslan 

sér um stjórnstöð bandalagsins á svæðinu og fylgist með bæði skipaumferð og 

flugumferð í nágrenni við landið og víðar. Aðalhlutverk Landhelgigæslunnar er að sinna 

lög- og öryggisgæslu, björgun í kringum Ísland og alþjóðlegum skuldbindingum Íslands á 

sviði öryggismála (Ríkisendurskoðun, 2012). 
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Mynd 3. Mörk sveitarfélaga (Skipulagsstofnun, e.d.). 

2.4 Heimahöfn 

Skilgreiningin á heimahöfn (e. hub airport) er sú að flugfélag flýgur oftast á tiltekinn 

flugvöll og er með stærstan hluta starfsemi sinnar tengdan við þann flugvöll. Það felst 

mikill styrkur fyrir flugvöll að vera flokkaður sem heimahöfn hjá flugfélagi vegna þess að 

því fylgir ákveðinn fjöldi flugferða sem flugfélagið býður uppá. Einnig er flugfélag sem á 

heimahöfn á flugvelli oft tengt við hann og öfugt (Bush og Starkie, 2014). Núorðið er 

algengara að flugfélög eigi sér fleiri en eina heimahöfn. Helsta sérstaðan hjá SAS 

flugfélaginu er einmitt sú að þeir hafa haft fleiri en eina heimahöfn. Í dag hafa flugfélög 

eins og KLM, Lufthansa og IAG valið að hafa starfsemi sína á fleiri höfnum. Það gefur 

flugfélögunum möguleika á að dreifa viðskiptum sínum milli flugvalla og þau eru einnig í 

betri samningastöðu þegar kemur að því að semja við flugvelli því þau geta valið besta 

kostinn (Bush og Starkie, 2014).  

Áætlað er að um 26 flugfélög muni fljúga til Keflavíkurflugvallar sumarið 2017 en árið 

2011 voru þau 11 (sjá mynd 4). Veturinn 2016-2017 flugu hins vegar 16 flugfélög til 
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vallarins. Icelandair er með flestar ferðirnar og er Keflavíkurflugvöllur heimahöfn 

fyrirtækisins. Wow air er með næst flestar ferðir og notar flugvöllinn líka sem 

heimahöfn. Í viðtali við Skúla Mogensen forstjóra Wow air lét hann í ljós þá skoðun að 

Keflavíkurflugvöllur sé að verða yfirfullur og verið sé að skoða möguleikann á því að 

færa heimahöfn Wow air út fyrir landssteinana. Þeir staðir sem Wow air er að skoða eru 

aðallega Dublin og Cork á Írlandi (Túristi, febrúar 2017).  

Mikilvægt er þó fyrir heimhafnir að átta sig á þeirri staðreynd að tengiflug eða þörfin 

fyrir millilendingar fer minnkandi. Þannig eiga farþegar í Asíu orðið meiri möguleika á að 

ná flugi til Norður- eða Suður-Ameríku án þess að millilenda í Evrópu. Með þessu hefur 

myndast ákveðin samkeppni við evrópska flugvelli og flugfélög. Til að geta keppt við 

asísk flugfélög sem fljúga beint til Norður- og Suður-Ameríku verða evrópsk flugfélög og 

flugvellir að vinna í sameiningu við að þróa samkeppnishæfa þjónustu. Hluti af því eru 

gæðin sem flugfélög bjóða uppá. Flugvöllurinn spilar hins vegar lykilhlutverk í að 

tengiflug farþegans gangi vel fyrir sig. Þetta felst í hlutum eins og upplýsingum, skiltum 

og hraðari þjónustu og þá sérstaklega í gegnum öryggisleit og landamæraeftirlit. Þetta 

gengur aðeins upp með samvinnu á milli flugvallarins og flugfélags. Það getur þó verið 

flókið að eiga í samstarfi um að betrumbæta aðstöðuna eða hanna nýja en mörg dæmi 

eru til um slíkt samstarf, til dæmis þegar British airways var í samvinnu á útfærslu á 

Heathrow T5 flugstöðinni (Bush og Starkie, 2014).  

Í desember 2016 fór hlutdeild Icelandair í fjölda brottafara niður fyrir 50 prósent í 

fyrsta skipti þegar hún var 47 prósent. Næst kemur Wow air með 29.3 prósent hlutdeild 

og þar á eftir Easy jet með 9.9 prósent hlutdeild (Túristi, janúar 2017). Út frá þessum 

tölum má lesa að Keflavíkurflugvöllur eigi trygga notendur. Hlutdeild Icelandair fer 

minnkandi en að sama skapi er flugumferð á flugvellinum að aukast sem þýðir að ný 

flugfélög eru að koma inn á flugvöllinn. Einnig er Wow air að stækka mjög hratt en 

hlutdeild þeirra í desember 2015 var 17. 3 prósent (Túristi, janúar 2017).  
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Mynd 4. Fjöldi flugfélaga í áætlunarflugi yfir sumartímann (Huginn Freyr Þorsteinsson, Valdimar 
Halldórsson og Ingvar Sverrisson, e.d.). 

2.5 Kosinn besti flugvöllur 2014 í þjónustukönnun ACI 

Árin 2009, 2011 og 2014 hlaut Keflavíkurflugvöllur viðurkenningu frá Airports Council 

International (ACI) fyrir góða þjónustu við farþega. Þessar þjónustukannanir eru 

framkvæmdar meðal farþega sem meta gæði ýmisa þjónustaþátta á flugvöllum. Árið 

2014 hlaut Keflavíkurflugvöllur sérstök heiðursverðlaun fyrir góðan samfelldan árangur 

frá árinu 2008. Í þjónustukönnuninni eru ýmsir þættir mældir eins og viðmót starfsfólks, 

þægindi við tengiflug, hreinlæti á flugvellinum og andrúmsloft. Einnig eru mældir þættir 

eins og aðgengi að kerrum, veitingastöðum og banka. Árið 2011 var Keflavíkurflugvöllur 

valinn besti flugvöllur Evrópu af flugvöllum sem tóku á móti færri en tveim milljónum 

farþega (Isavia, 2015).  

Kannanir af þessu tagi eru yfirleitt nefndar gæði flugvallarþjónustu (e. airport service 

quality (ASQ)). Til að flugvöllur geti talist samkeppnishæfur þá þarf að leitast við að 

þjóna fólki frá ólíkum menningarsvæðum. Airport service quality er flokkað í þrjá flokka: 

Þjónustuumhverfi (e. servicescape), skilti (e. signage) og þjónusta (e. services) 

(Pantouvakis og Renzi, 2016). Flugvellir eru fjölmenninglegur staðir þar sem fólk af 

ólíkum þjóðernum og menningu kemur saman. Því er nauðsynlegt fyrir stjórnendur 

flugvalla að skilja fjölmenningu og átta sig á hvernig gæði er hægt að setja upp til að 

þjóna ólíkum hópum. Þegar farþegar ferðast á milli landa þá er flugvöllurinn þeirra fyrsti 

viðkomustaður og reynsla af viðkomandi landi og vilja sumir fræðimenn meina að þessi 
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reynsla geti haft áhrif á hvernig farþeginn metur gæði staðarins sem hann heimsækir 

(Pantouvakis og Renzi, 2016).  

Einn af þeim þáttum sem gerir flugvöll samkeppnishæfan eru gæði flugvallarþjónustu 

og er það mikilvægur þáttur í upplifun farþegans af flugvellinum. Fræðimennirnir 

Pantouvakis og Renzi (2016) telja að þar sem flugvöllur sé staður þar sem fólk frá 

mismunandi menningu heimsæki að þá hljóti það að meta þjónustuna á ólíkan hátt. Því 

þurfi að endurmeta mælikvarðan á milli ólíkra þjóðerna. Einnig benda Bezerra og Gomes 

(2016) á að þjónustuumhverfi flugvalla sé flókið og því sé erfitt að finna skilvirkt ferli til 

að mæla og greina upplifun farþega á þjónustuumhverfi flugvalla. Telja þeir því 

nauðsynlegt að endurmeta þær aðferðir sem notaðar eru til að mæla gæði þjónustu á 

flugvöllum. 
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3 Samkeppnishæfni og klasar  

Hér verður stuðst við kenningar Michael Porter og John Kasarda. Porter er prófessor hjá 

Harvard í Boston. Í inngangi var greint frá rannsóknum og útgáfum Porters varðandi 

stefnumótun og samkeppnishæfni. Skoðaðar verða sérstaklega kenningar hans á klösum 

(e. clusters). Kjarni stefnumótunar felst í að finna út hvernig takast eigi á við samkeppni. 

Auðvelt er að vera svartsýnn á samkeppni og sjá hana frá útfrá þröngu sjónarhorni en 

það er ekki tilviljun né óheppni þegar mikil samkeppni á sér stað (Porter, 1979). Klasar 

hafa lengi verið hluti af efnahagslífinu og er yfirleitt talað um klasa þar sem myndast 

hefur viðskipti og fyrirtæki í ákveðnum iðnaði á afmörkuðu landfræðilegu svæði. Klasar 

einkennast ekki aðeins í afmörkuðum iðnaði heldur eru það tengingarnar við skyldar 

atvinnugreinar og aðrar einingar sem eru mikilvægar í samkeppni. Til að skara fram úr í 

samkeppni þarf að vera til staðar nýsköpun og stefnumótun sem er öðruvísi (Porter, 

2000).  

John Kasarda er prófessor í Háskólanum í Norður-Karólínu. Kenningar hans snúa að 

skipulagi, uppbyggingu og hvaða tilgangi flugvellir geti þjónað. Hann sérhæfir sig í 

samkeppnishæfni flugvalla. Í grunninn þá snúast kenningar hans um að byggja á borgir í 

kringum flugvelli þetta kallar hann aerotropolis. Aerotropolis er þegar flugvöllurinn er 

drifkraftur af efnahagi svæðis, flugvöllurinn laðar til sín ýmsa flugtengda starfsemi og 

aðra starfsemi eins og smásölu, viðskiptamiðstöðvar og afþreyingu. Svæðið næst 

flugvellinum nefnir Kasarda flughafnarborg (e. airport city) en aerotropolis nær um 32 

kílómetra út frá miðjunni. Innan þessa 32 kílómetra radíusar er allt til staðar eins og í 

venjulegum borgum en borgin byggist upp í kringum flugvöllinn. Fyrir 30 árum hefði 

enginn borgarstjóri hlustað á slíkar hugmyndir en tímarnir hafa sannarlega breyst. 

Kasarda kallar tímana sem við lifum á snögga öldin (e. instant age) því við krefjumst þess 

að allt gerist strax. Allt á að gerast á miklum hraða. Samkvæmt Kasarda er staðsetning 

og aðgengi lykilatriði í efnahagslífi nútímans (Kasarda og Lindsay, 2011). Hér verða 

kenningar Porters og Kasarda útskýrðar nánar. Fyrst verður fjallað um klasakenningar 

Porters og síðan klasa á Íslandi og þá sérstaklega 66 air flugklasans. Loks verða 

kenningar Kasarda skoðaðar og hvað þurfi að vera til staðar til að aerotropolis verði til. 
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3.1 Kenningar Porters um samkeppnishæfni og klasa 

Porter (2008) setti fram kenningu um samkeppnishæfni milli landa og ákveðinna svæða í 

samhengi við alþjóðlega efnahag. Í kenningunni eru klasar mikilvægur þáttur. Klasar eru 

skipulagsheildir sem starfa á sama vettvangi og eru á sama landfræðilega svæði. Þetta 

geta verið fyrirtæki sem veita ákveðna þjónustu eða selja vöru eða jafnvel stofnanir sem 

starfa í sama geira. Þessar skipulagsheildir geta verið í samkeppni en einnig í samvinnu. 

Klasar geta verið fyrirtæki sem einkenna efnahag þjóðar eða jafnvel lýsandi fyrir 

aðalatvinnuvegi þjóða. Þetta á sérstaklega við um vestrænar þjóðir (Porter, 2008).  

Porter var með þeim fyrstu til að benda á mikilvægi klasa og með útkomu bókar hans 

The Competitive Advantage of Nations sem kom út árið 1990 fór áhugi að aukast á 

hlutverki þeirra í tengslum við atvinnu- og samfélagsþróun. Porter (2004) benti á að 

með alþjóðavæðingunni er sífellt minni áhersla lögð á staðsetningu fyrirtækja. Með 

alþjóðavæðingunni er hægt að fá birgðir, tækni og fjárfesta alls staðar að úr heiminum 

og hægt að reka fyrirtæki þar sem það er hagkvæmast. Samkvæmt kenningu Porters eru 

klasar lykilatriði í samkeppnishæfni. Klasar eru mörg fyrirtæki sem eru á afmörkuðu 

landfræðilegu svæði og styðja við hvort annað þrátt fyrir samkeppni (Porter, 2004). Því 

hefur sú trú aukist að það sé talið að staðsetning skipti ekki lengur máli vegna 

alþjóðavæðingarinnar. Porter telur hins vegar að staðsetning sé mikilvægur þáttur þegar 

kemur að samkeppnishæfni. 

Virðiskeðja (e. value chain) er hugtak sem Porter setti fram og lýsir öllum þeim 

þáttum sem verða að vera til staðar til þess að geta keppt í ákveðnum iðnaði. Allir þessir 

þættir auka virði á loka vörunni fyrir kaupandann. Ákveðnir grunnþættir verða að vera 

til staðar og þetta eru: framleiðsla, markaður, dreifing og þjónusta við vöruna. 

Stuðningsþættir eru: tækni, mannauður og heildar innviðir á framleiðslunni til að styðja 

alla þættina. Allir þessir þættir geta dregið fram innviði á fyrirtækinu eins og stjórnun og 

viðskiptahliðina. Til þess að öðlast samkeppnisforskot eru þessir þættir mismikilvægir 

eftir í hvaða iðnaði fyrirtæki eru að keppa. Virðiskeðja er greiningartæki sem Porter 

notar til að skoða rekstur fyrirtækja (Porter, 1990). 

Hugtakið klasar er ný aðferð til þess að einblína á hagkerfi þjóða eða minni svæða 

eins og borga. Klasar geta gefið fyrirtækjum, ríkjum og öðrum stofnunum tækifæri til að 

auka samkeppnishæfni sína. Porter bendir á að staðsetning skiptir máli í 
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fyrirtækjarekstri, til dæmis eru margir bílaframleiðendur í suður Þýskalandi, 

skóframleiðendur á Ítalíu og textíllsframleiðendur í Suður- og Norður-Karólínu. Fyrirtæki 

geta hagnast á að samkeppnisaðili þeirra sé staðsettur á sama svæði. Það sem skiptir 

máli er að hluti af klasanum eða allur klasinn sé í góðu ásigkomulagi. Með því að hafa 

klasa þá skapast nýtt hlutverk fyrir ríki sem geta stuðlað velgengni hans. Klasar geta 

verið drifkraftar í að auka útflutning og laða til sín erlenda fjárfesta (Porter, 2008). 

Hlutverk klasa getur verið mismunandi en flestir snúa að framleiðslu lokaafurðar sem 

hægt er að koma í sölu eða að veita einhverja ákveðna þjónustu. Menntun, rannsóknir, 

þjálfun og tæknilegur stuðningur stuðla að starfsemi sem styður við klasa. Einnig geta 

ákveðnar ríksstofnanir stutt við klasann, jafnvel verið hluti af honum, með því að tryggja 

hagstætt skattaumhverfi, bjóða upp á nám sem tengist klasanum, stuðlað að tæknilegri 

þekkingu og fleira (Porter, 2008). Klasar geta aðgreint sig frá öðrum atvinnugreinum þar 

sem innan klasa geta verið fyrirtæki sem eru ekki að starfa innan sömu atvinnugreinar. 

Ein birtingarmynd á klasa er að hann starfi þvert á margar atvinnugreinar (Guðjón Örn 

og Runólfur Smári, 2014a). Ekki er nóg að hafa þyrpingu af fyrirtækjum á sama svæði til 

að úr verði klasi. Klasi samanstendur af ólíkum fyrirtækjum og stofnunum sem eiga í 

ólíkum samskiptum sín á milli en tengjast á ólíkan hátt. Það sem gerir klasa fullburða er 

virðisaukinn sem verður til fyrir tilstilli hans í gegnum samvirkni og samskipti (Guðjón 

Örn og Runólfur Smári, 2014a).  

En af hverju leita fyrirtæki eftir samstarfi? Algengasta skýringin er sú að samkeppni á 

mörkuðum fer harðnandi. Vörur eru oft samsettar af ólíkum fagsviðum sem getur verið 

erfitt fyrir eitt fyrirtæki að vinna út úr. Líftími vara er sífellt að styttast og því hefur 

þróunarkostnaður aukist. Fyrirtæki deila því áhættunni með samstarfi (Karl Friðriksson, 

2014). Klasar eru ný aðferð til að hugsa um hagkerfi landa og borga og býr til ný hlutverk 

fyrir bæði fyrirtæki, stofnanir og ríkið til að efla samkeppnishæfni. Það að klasi sé til 

staðar gefur til kynna að stofnanirnar/fyrirtækin standi betur að vígi og 

samkeppnishæfnin liggi jafnvel fyrir utan fyrirtækið og felist í staðsetningunni. Mun 

meiri líkur eru á að fyrirtæki verði farsælt ef það er staðsett nálægt samkeppnisaðila. 

Það er mikilvægt fyrir fyrirtækin að klasinn sé líflegur og virkur (Porter, 2008). Ný 

hlutverk myndast fyrir þjóðríki þegar klasi er til staðar og þau ættu því að gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að klasar geti vaxið og sameinast öðrum klösum. Samkvæmt 
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Porter eru klasar lykillinn að því að laða að erlenda fjárfesta og auka útflutning (Porter, 

2008).  

Ólíkar merkingar liggja í hugtakinu klasi og fer það eftir því hver notar hugtakið og í 

hvaða tilgangi. Héraðsklasi (e. regional cluster) er þyrping fyrirtækja sem eru á sama 

landfræðilega svæði og eru innbyrðis háð hvert öðru. Skilgreining Porters er víðtækari 

og lýsir hann klasa sem þyrpingu fyrirtækja sem eru tengd á einhverju sérhæfðu sviði og 

eiga í samkeppni en einnig samvinnu; birgjar, þjónustuaðilar, fyrirtæki í tengdum 

atvinnugreinum og stofnanir (Rosenfeld, 1997). Algengt einkenni héraðsklasa er að fá en 

stór fyrirtæki stjórna klasanum. Í Bandaríkjunum hafa héraðsklasar einkennst af 

útibúum sem eru háð höfuðstöðvum fyrirtækis og þurfa að fylgja ákvörðunum og 

stefnumótun sem eru teknar þar þrátt fyrir að vera í þó nokkri fjarlægð frá klasanum og 

samfélaginu. Í verstu tilfellinum þá verður niðurstaðan sú að útibúin yfirgefi svæðið og 

þar af leiðandi klasann fyrir svæði þar sem kostnaður er lægri. Við það myndast op í 

kjarna klasans. Í Evrópu er líklegra að stóru fyrirtækin séu í eigu einhvers sem er á 

svæðinu en þau hafa líka þetta vald yfir minni fyrirtækjunum. Bæði þessi tilfelli grafa 

undan gagnkvæmu trausti (Rosenfeld, 1997). 

3.2 Demantur Porters 

Til að skilja samkeppnishlutverk klasa er mikilvægt að skilja kerfisbundna eiginleika sem 

Porter setur upp í myndrænt form sem hann nefnir demantinn (sjá mynd 5) (Porter, 

2008). Porter veltir upp spurningunni hvernig þjóð nær alþjóðlegum árangri í ákveðnum 

iðnaði. Hann telur að hægt sé að rekja svarið til fjögra kerfisbundna eiginleika sem skapa 

rétta umhverfið þar sem staðbundinn fyrirtæki ná að nýta þessa þætti rétt til að skapa 

samkeppnisforskotið (Porter, 1990). Þessi fjögur atriði eru eftirfarandi: 

 Framleiðsluskilyrði (e. factor conditions): Þjóðin býr yfir ákveðnum skilyrðum 
eins og sérhæfðu starfsfólk og sterkum innviðum sem er nauðsynlegt til að 
keppa í ákveðnum iðnaði. Sem dæmi getur þetta snúið að lagaumhverfi og 
aðgangur að rannsóknarsetri háskóla. 

 Eftirspurnarskilyrði (e. demand conditions): Eftirspurn er eftir 
vörunni/þjónustunni á heimamarkaði. Ef viðskiptavinir á heimamarkaði eru 
kröfuharðir og velja gæðavöru þá knýr það fyrirtækið áfram til að 
betrumbæta starfsemina og nýta sér nýsköpun.  
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 Skyld starfsemi og stuðningsgreinar (e. related and supporting industries): Til 
staðar eru aðrar atvinnugreinar sem annað hvort styðja við starfsemina eða 
birgjar sem sjá henni fyrir vöruhlutum eru til staðar.  

 Stefna, uppbygging og samkeppni fyrirtækja (e. frim, strategy, structure and 
rivalry): Ýmis skilyrði innan þjóðríkja sem stjórna því hvernig fyrirtæki eru 
stofnuð, skipulögð og stýrt. Einnig hvernig eðli samkeppninnar eru á 
heimamarkaði. Þetta vísar í þær reglur og hvata um samkeppni á 
heimamarkaði (Porter, 1990, 2008).  

Porter kynnti demantinn sem verkfæri til að meta viðskiptaumhverfi ákveðins 

iðnaðar. Þessi skilyrði gera það að verkum að hægt er að auka framleiðni, gæði og 

sérhæfingu í klasanum. Eftirspurnarskilyrði á heimamarkaði hafa mikið að segja til að ýta 

fyrirtækinu upp á næsta stig (Porter, 2008). Einnig nefnir Porter tvær aðrar breytur en 

það eru stjórnvöld og tækifæri. Porter skilgreinir tækifæri sem þróun sem gerist utan 

fyrirtækisins og án þess að það hafi nokkra stjórn á þeim eins og til dæmis uppfinningar, 

tækninýjungar, stríð og þróun stjórnvalda annars staðar í heiminum. Hin breytan eru 

stjórnvöld því þau geta bætt eða dregið úr samkeppnishæfni þjóða. 

 

Mynd 5. Demantur Porters (Porter, 2000). 

Hlutverk stjórnvalda sést best á því hvernig stefna þeirra hefur áhrif á þessa fjóra 

umræddu eiginleika. Ástæðan fyrir árangri fyrirtækja byggir á að heimaumhverfið býður 
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upp á kraftmikinn og örvandi markaði sem býður upp á margar áskoranir. Þetta hvetur 

fyrirtæki til að gera sífellt betur og nýta kosti sína. Demanturinn sýnir hvernig einn 

þáttur styrkir annan. Staðan á einum þætti hefur áhrif á hina. Þjóðir eru líklegastar til að 

ná árangri í iðnaði eða hluti hans þar sem demanturinn er hagstæðastur (Porter, 1990). 

3.2.1 Klasar á Íslandi 

Á undanförnum árum hefur klasaframtökum á Íslandi fjölgað til muna. Hugtakið 

klasaframtak (e. cluster initivative) er tiltölulega nýtt í íslensku en hér eru til dæmis 

klasaframtök í ferðaþjónustu og sjávarútvegi. Mikilvægt er að þekkja muninn á klasa (e. 

cluster) og klasaframtaki (e. cluster initivative) en þessu tvennu hefur reglulega verið 

ruglað saman eða sett undir sama hattinn. Klasi lýsir atvinnu- og samfélagstengdu lífi á 

ákveðnu svæði og samhengi á tilteknu sviði á milli fyrirtækja og stofnana á sama svæði. 

Þetta samspil hefur þróast í gegnum árin og var fyrst oft nefnt iðnaðarhverfi. 

Iðnaðarhverfi vísar í það að fyrirtæki og stofnanir hafa tilhneigingu til að staðsetja sig 

nálægt hvort öðru. Klasaframtak er tilraun til þess að virkja og þróa viðkomandi klasa 

með því að efla tengsl innan viðkomandi klasa. En hver er tilgangur klasaframtaks? Hann 

er að efla ákveðna starfsemi sem er á tilteknu svæði. Frekari tilgangur gæti verið að 

kynna fyrir öðrum hvers konar starfsemi er að finna á svæðinu og ýta undir frekari 

viðskiptaþróun (Runólfur Smári Steinþórsson, 2016a).  

Í Klasariti 2016 sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands gaf út er viðtal við Ástu Kristínu 

Sigurjónsdóttur sem er klasastjóri Íslenska ferðaklasans. 15. mars 2015 var Íslenskur 

ferðaklasi stofnaður og í kjölfarið hófst hugmyndavinna að umbótum innan 

ferðaþjónustunnar út frá hugmyndafræði um klasa. Stofnaðilar klasans voru 32 fyrirtæki 

og stofnanir en í dag eiga 45 aðilar aðild að klasanum. Þessi aðilar koma víða að, það 

finnast ferðþjónustufyrirtæki, bankar, verkfræðistofur og opinberir og hálf opinberir 

aðilar eins og Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Fleiri hafa komið að klasanum þótt þeir séu 

ekki aðilar af honum eins og Íslandsstofa, SAF og Ferðmálastofa. Þessar stofnanir eru 

skilgreindar sem samstarfsaðilar. Í dag eru þrjú kjarnaverkefni innan klasans: fjárfesting í 

ferðþjónustu, sérstaða svæða og ábyrg ferðaþjónusta. Íslenski ferðaklasinn leggur 

áherslu á að vinna með öðrum atvinnugreinum eins og jarðvarmaklasanum (Klasarit, 

2016). 
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Keflavíkurflugvöllur og það leiðarkerfi sem hann býður uppá er gríðarlega mikilvægt 

þegar kemur að því að ferðamaðurinn velji sér áfangastað til að heimsækja. Bæði Isavia 

og Kadeco voru stofnaðilar í Íslenska ferðaklasanum. Í október 2013 fengu níu 

klasaframtök á Íslandi svokallaða bronsvottun frá ECEI. Bronsvottunin staðfestir að 

klasaframtakið sé til staðar og það uppfylli lágmarskröfur um klasa. Vottunin segir ekki 

til um hver sé staða klasans eða hvernig stjórnun hans gangi. Klasaframtakið fær þó 

skýrslu um stöðu sína og hvernig hægt er að bæta hana (Guðjón Örn Sigurðsson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2014b). Klasaframtökin sem fengu bronsvottun voru:  

 Air 66 Flugklasinn- snýr að því að fjölga ferðum í millilandaflugi um 
Akureyraflugvöll og fjölga ferðamönnum á Norðurlandi.  

 Álklasinn- samstarfsverkefni milli fyrirtækja í framleiðslu og vinnslu áls.  

 Edda-Öndvegissetur- Er þverfræðilegt og sjálfstæð rannsóknarstofnun við 
Háskóla Íslands sem starfan innan Hugvísindastofnunar.  

 Georg (Geothermal Research Group)- rannsóknarmiðstöð sem leitast eftir því 
að gera Ísland að fyrirmynd á alþjóðlegum vettavangi um hvernig ríki geta 
verið sjálfbær í orkuframleiðslu með sem minnstum útblæstri 
gróðurhúsaloftegunda.  

 Iceland Geothermal- byggir á sérstöðu þeirra náttúruaðulinda sem er að finna 
á Íslandi á sviði jarðvarma 

 Katla Jarðvangur- sveitarfélögin Rangárþing Eystra, Mýrdalshreppur og 
Skaftárhreppur líta á svæðið sem eina heild. Áhersla er lögð á að 
ferðamaðurinn njóti heilstæðar upplifunar um svæðið.  

 Ríki Vatnajökuls- klasaframtakið byggir að mestu leyti á ferðaþjónustu en 
klasinn er skilgreindur sem ferðaþjónustu-, menningar-, og matvælaklasi.  

 Íslenski Sjávarklasinn- klasaframtak á meðal 57 fyrirtækja sem er í haftengdri 
starfsemi. Þátttakendur eru dreifðir um allt land en flestir eru þó staðsettir á 
suðvesturhorninu.  

 Vitvélasetur Íslands- klasasamstarf milli fyrirtækja, stofnana og félaga í 
rannsóknum á gervigreind, vitvísinda og hermunar á sviði hugbúnaðar og 
tækniþróunar (Guðjón Örn Sigurðsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 
2014b). 
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3.2.2 Air 66 Flugklasinn 

Það klasaframtak sem á mögulega eitthvað sameiginlegt með Keflavíkurflugvelli á Íslandi 

er Air 66 flugklasinn sem er byggður upp í kringum Akureyrarflugvöll. Það var sett á 

laggirnar árið 2010 sem samstarfsverkefni fyrirtækja í ferðaþjónustu á Norðurlandi, 

sveitarfélaga og stofnana. Markmiðið er að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og lengja 

dvöl þeirra á svæðinu. Klasinn er því leiðandi í að markaðsetja Akureyrarflugvöll sem 

nýjan áfangastað fyrir millilandaflug allt árið um kring. Þannig verði stöðug eftirspurn 

eftir ferðaþjónustu á Norðurlandi (Norðurland, e.d.). Um 120 fyrirtæki eru í samstarfi við 

Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi og var óskað eftir þátttöku þeirra í 

klasaframtakinu. Þeir sem taka þátt í verkefninu skuldabinda sig til að greiða árgjald til 

þriggja ára og að vera virkir í samstarfinu. Öllum samstarfsaðilum klasaframtaksins er 

ætlað að taka virkan þátt í þróunarstarfi á þjónustu og uppbyggingu á svæðinu 

(Norðurland. e.d.). 

3.3 Aerotropolis, kenningar Kasarda 

Samgöngur og innviðir þeirra hafa þróað vöxt þéttbýlis síðan á dögum Rómaveldis. 

Samkvæmt Kasarda (2000) eru fimm bylgjur af þróun samgangna í Bandaríkjunum. Fyrst 

þróuðust borgir í kringum hafnarsvæði. Í næstu bylgju þróuðust þéttbýliskjarnar í 

kringum ár og var það meðal annars ein af orsökum iðnbyltingarinnar. Í þriðju bylgjunni 

þróuðust þéttbýliskjarnar í kringum lestarstöðvar. Með lestunum opnuðust möguleikar 

á framleiðslu inni í landi og frekari verslun því flytja þurfti vörur með lestunum til að 

geta selt þær. Fjórða bylgjan átt sér stað þegar bílar og vörubílar byrjuðu að flytja vörur 

og fólk í stað lesta. Það kallaði á fjölgun vega og þar af leiðandi byrjuðu úthverfi að 

myndast og verslunarmiðstöðvar, skrifstofur og verksmiðjur voru ekki lengur í miðri 

borg. Fimmta bylgjan fólst svo í því þegar flugvellir urðu drifkrafturinn í þróun þéttbýlis 

og telur Kasarda fimmtu bylgjuna nú þegar hafna. Með tilkomu stóra þota og þróunar á 

símum og annarra samskiptatækja varð þessi bylgja til. Þetta ýtti undir 

alþjóðavæðinguna og nú snýst samkeppni yfirleitt um hver er fljótastur og 

sveigjanlegastur. Þetta getur meðal annars birst í farþega- og vöruflutningum (Kasarda, 

2000). 

Hin hefðbundna skilgreining á flugvelli eru flugumferðarturnar, flugbrautir, skýli, 

flugstöðvarbyggingar og önnur hús og tæki sem þjónusta farþega og flugvélavarning. 
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Allt þar sem einhvern flugstarfsemi fer fram á. Kasarda telur að hugtakið flugvöllur sé að 

víkka því auk þess að sjá um að þjónusta flugvélar að þá er ýmis önnur starfsemi sem 

styður við flugvallarstarfsemina að að þróast. Nánast allir stórir flugvellir hafa þróað 

með sér starfsemi og þjónustu sem snýr ekki að flugvélum. Máli sínu til stuðnings nefnir 

hann að nú er að finna á flugvöllum búðir með fínustu merkjunum, flotta veitingastaði 

og ýmsa menningarviðburði. Á Changi flugvellinum er að finna bíó, á Arlanda er að finna 

kirkju sem framkvæmir meðal annars brúðkaup, hægt er að fara á safn á Las Vegas 

Macarran og á Amsterdam Shiphol er að finna hollenskt listagallerí (Kasarda, júlí 2006).  

Kasarda setur fram nýtt hugtak; aerotropolis sem þýðir stórborgarsvæði þar sem 

innviðir, landnotkun og efnahagur þess er byggt í kringum flugvöll. Segja mætti að 

aerotropolis sé klasakenning sem er sérsniðin fyrir flugvelli. Á íslensku mætti þýða orðið 

sem flugvallarborg eða flugvallarsvæði. Það er byggt upp eins og hefðbundnar 

stórborgir, það er útfrá ákveðinni miðju koma úthverfi, nema að í aerotropolis er 

flugvöllurinn í miðjunni og út frá honum rís þyrping af fyrirtækjum sem tengjast 

flugvellinum á einhvern hátt. Þessi fyrirtæki hjálpa hvort öðru þar sem þau eru öll 

nálægt flugvellinum. Þjónusta þeirra grundvallast á því hversu nálægt þau eru 

flugvellinum (Kasarda, 2016). Aerotropolis teygir sig í 32ja kílómetra (20 mílur) radíus frá 

flugvellinum. Næst flugvellinum er að finna hótel, skrifstofur, dreifingaaðila og önnur 

fyrirtæki sem tengjast flugvallastarfseminni (Alkaabi, Debbage og Bin Touq, 2013). 

Aerotropolis er þéttbýlissvæði þar sem flugvöllurinn er drifkrafturinn í efnahaginum 

(Appold og Kasarda, 2011).  

Vel þróað aerotropolis telst vera til staðar þegar ýmisleg samfélagsleg þjónusta sem 

er ekki flugtengd en nær að búa til tekjur fyrir flugvöllinn (Hazel, 2013 og Reiss, 2007 í 

Hubbard, 2017). Kröfur efnahagskerfisins í dag eru hraði, sveigjanleiki og tengsl á milli 

staða og til að aerotropolis þjóni best tilgangi sínum þurfa að vera til staðar þróun á 

klasa, breiðar götur og hröð þróun. Sterkir samgönguinnviðir verða að styðja við 

flugvallarstarfsemina og mynda greið leið inn og út úr aerotropolis. Klasasamstarf milli 

fyrirtækja í flugtengdri þjónustu mynda einnig öflugara aerotropolis (Kasarda, 2006). 

Fyrirtæki sem eru við flugvöllinn og sinna þjónustu sem tengjast 

flugvallarstarfseminni mynda kjarnann og má kalla þann hluta aerotropolis 

flughafnarborg (e. airport city). Oft er litið svo á að fyrirtækin sem teljast til 
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flughafnarborgarinnar séu hluti af flugvellinum sjálfum. En eins og oft gerist með 

stórborgir þá heldur borgin áfram að stækka og dreifa úr sér. Það ástand skapast 

varðandi flugvelli (Kasarda, 2016). Kasarda telur að þrátt fyrir hættu á bakslagi í 

flugstarfsemi eins og hækkandi verð á eldsneyti, hryðjuverk og efnahagskreppur muni 

flugvellir stækka og breiða úr sér, og flugumferð aukast. Þjónustu- og 

ferðamannaiðnaðurinn er sífellt að stækka og þörfin fyrir hitta fólk verður alltaf til 

staðar þrátt fyrir tækni eins og Skype. Sífellt aukin krafa er gerð hvað varðar hraðari 

vöruflutninga sem gerir flugstarfsemi mikilvægan hlekk í ferlinu. Þessir þættir munu gera 

það að verkum að flugstarfsemi muni hafa áhrif á innviði þéttbýliskjarna og flugvöllurinn 

verður lykillinn að því að gefa hagkerfinu drifkraft (Alkaabi o.fl., 2013).  

Kasarda skrifaði bókina Aerotropolis: The way we´ll live next (2011) ásamt Greg 

Lindsay. Þar kynna þeir nýja innsýn í framtíðina varðandi flugvelli. Þeir benda á að fyrir 

ekki svo löngu voru flugvellir byggðir nálægt borgum og lágu vegir á milli. Telja þeir að 

þetta mynstur sé að breytast, flugvöllurinn verður í miðjunni og borgin byggð í kringum 

hann. Lýsa þeir aerotropolis sem samblöndu af risaflugvelli, borg, vöruflutningaaðstöðu 

og viðskiptamiðstöð. Ýmislegt hefur breyst í nútímasamfélagi; ferðalög eru hluti af 

mörgum störfum, vinnudagurinn er ekki lengur bara bundinn við ákveðin tíma dags og 

vörur geta borist heim að dyrum daginn eftir að pöntun var lögð inn á netinu. Við lifum í 

heimi þar sem allar vörur eru aðgengilegar á Internetinu og geta borist okkar innan 

ákveðins tíma.  

Amos Hawley var félagsfræðingur sem lagði stund á rannsóknir á tengsl mannsins við 

síbreytilegt umhverfi sitt og mannfjölgunar. Árið 1950 birti Hawley grein í tímaritinu 

Human Ecology þar sem hann talaði um hugtakið friction of space. Vegalengd væri ekki 

föst heldur sveigjanleg og það sé hlutverk tíma og orku að koma í veg fyrir að vegalengd 

verði föst. Eins og fram kemur hjá Kasarada og Lindsay (2011, bls. 11) skrifaði Hawely að 

„heimurinn sem maður lifir í er minna skilgreindur af landfræðilegri þekkingu hans 

heldur frekar skilgreindur af möguleikum/takmörkum hans til þess að ferðast og miðlun 

upplýsinga.“ Þegar þessar takmarkanir eru fjarlægðar með lestum, bátum og flugvélum 

þá breikkar sjóndeildarhringur mannsins. Samkvæmt Hawely hafa fyrirtæki sóst eftir að 

vera á svæðum þar sem mikil umferð ríkir er eins og við gatnamót því var talið að 
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aðgangur að fyrirtækinu væri bestur. Þessar lífæðar geta breyst og sum svæðin deyja út 

á meðan önnur lifna við. Hér er átt við að náttúruval eigi sér stað í borgum.  

 Kasarda þróaði sínar kenningar út frá Hawley. Kenningar Hawley snérust um að hinir 

hæfustu lifa af og Kasarda telur að þeir sem lifa af í dag séu þeir sem eru hraðastir. 

Flestir fræðimenn skoða hagkvæmni stærðar og breiddar (e. economies of scale and 

scope) en Kasarda telur að hagkvæmni í hraða sé það sem koma skal. Hann telur að með 

tilkomu Internetsins og hraðfleygari þotum hafi bönd myndast á milli heimsálfa. 

Flugferðalög eru að búa til nýjar tengingar innan hagkerfis heimsins. Þetta ferli er 

alþjóðavæðing (Kasarda og Lindsay, 2011).  

Kasarda bendir á að flugvellir séu að þróast frá því að hafa tiltölulega einfalda innviði 

yfir í flóknara umhverfi þar sem boðið er upp á fjölbreyttar vörur og þjónustu og neysla 

á einni vöru snertir mörg fyrirtæki. Tvíhliða markaðir hafa verið veigamikill þáttur í 

viðskiptum en það þýðir að viðskiptavinurinn kaupir eina vöru en þarf svo að bæta við 

þjónustuna eða versla aðra vöru til að upprunalega varan nýtist honum sem best, sem 

dæmi má nefna iTunes og iPod. Stjórnendur flugvalla eru sífelllt að átta sig betur á 

tvíhliða mörkuðum sem geta skapað góða viðskiptamöguleika fyrir flugvelli (Appold og 

Kasarda, 2011). Á tvíhliða markaði eru tvö ólík fyrirtæki sem hagnast á því að nota sama 

staðinn til að stunda viðskipti. Skýrt dæmi um þetta er flugvöllurinn sem staður þar sem 

farþegi og flugfélag eiga viðskipti. Það sem einkennir tvíhliða markaði er net hagkerfis 

þar sem tengsl eru á milli fyrirtækja. Því fleiri sem eiga aðild að þessu hagkerfi því meiri 

verður ávinningurinn. Sem dæmi má nefna að því fleiri farþegar sem fara í gegnum 

flugvöll því fleiri tækifæri skapast á sviði sölu innan flugvallarins (Appold og Kasarda, 

2011). Flugvellir eru tvíhliða markaðir sem mynda tekjur, þar sameinast flugvöllurinn, 

flugfélagið og farþeginn. Markaðsafl flugvalla ræðst af getu og hversu viljug flugfélög og 

farþegar eru til að skipta við aðra flugvelli. Flókið getur verið að meta hversu mikil 

samkeppni er á milli flugvalla því reikna þarf með atferli bæði flugfélagsins og farþegans 

(Thelle og la Cour Sonne, 2017).  

Á mynd 6 er skýrt út hvernig Kasarda hugsar aerotropolis skipulagið. Í miðjunni er 

flugvöllurinn sjálfur og þær byggingar sem tengast honum eins og flugskýli, flugstöð og 

vöruhús. Þetta svæði nær um 8 kílómetra (5 mílur) út frá flugvellinum og nefnist 

flughafnarborg (e. airport city). Aerotropolis teygir anga sína um 32 kílómetra (20 mílur) 
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út frá miðju flugvallarins. Eins og áður hefur verið lýst þá er það svæðið þar sem 

efnahagurinn byggist upp í kringum flugvöllinn. Á þessu svæði geta verið hótel, 

skrifstofuhúsnæði, framleiðslufyrirtæki, ráðstefnuhús allt þetta samanstendur af 

aerotropolis. Airport MSA eða Airport metropolitan statistical areas er svo það 

íbúðarsvæði eða úthverfi fyrir utan flugvölinn (Hubbard, 2017). Á mynd 7 er frekari 

lýsing á starfseminni innan flughafnarborgarinnar (e. airport city). 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Aerotropolis. Gráa svæðið sýnir það svæði sem fjallað er um (Hubbard, J. R., 2017). 
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Mynd 7. Lýsing á starfsemi sem fer fram á airport city (Wang, K. J. og Hong, W. C., 2011). 

3.3.1 Hvaða forsendur þarf fyrir aerotropolis? 

Hefðbundnir flugvellir eru staðsettir um 15 til 30 kílómetra frá miðborg. Tilgangur þeirra 

er aðeins að sinna flugi og hefur ekkert með þróun þéttbýlis eða eflingu efnahags á 

svæðinu að gera. En þar sem farþegafjöldinn er sífellt að vaxa þá eru flugvellir ekki bara 

staðir fyrir samgöngur heldur hafa einnig breyst í að vera flugborgir með líflegu 

efnahagslífi (Wang og Hong, 2011). Það er því orðið algengara að umhverfi flugvalla sé 

að þróast í átt að aerotropolis. Til að aerotropolis starfi rétt er mikilvægt að hafa 

heildaryfirsýn. Best væri að sameinna borgarskipulagið, skipulagið fyrir flugvöllinn og 

aðra fyrirtækjastarfsemi á þann hátt að þróunin sé hagkvæm og sé líka félagslega og 

umhverfislega sjálfbær. Til að ná þessum markmiðum þurfa sterkir innviðir að vera til 

staðar og skapa þarf lifandi umhverfi með þróun og skipulag að leiðarljósi (Kasarda, 

2008).  

Kasarda leggur til nokkrar leiðir til að bæta bæði náttúrulegt og félagslegt umhverfi í 

kringum flugvelli. Hann telur mikilvægt að skapa gott umferðarflæði inn og út af 

flugvellinum. Samgöngutengingar inn á flugvöllinn bæði niður í miðbæ og á svæðið í 

kringum völlinn þurfa líka að vera góðar. Þá eigi að raða fyrirtækjum í nálægð við 

flugvöllinn eftir því hversu mikið þau nota hann. Þau fyrirtæki sem eru viðkvæm fyrir 
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hávaða og útblástri frá flugvélum ættu að vera á jaðri aerotropolis ásamt íbúabyggð. 

Aerotropolis skapar svæði þar sem íbúar geta búið í nálægð við flugvöllinn og fengið alla 

þjónustu eins og í venjulegum íbúðahverfum. Samgöngur þaðan verða að vera góðar svo 

íbúarnir komist auðveldlega til vinnu, annað hvort á flugvöllinn sjálfan eða svæðið í 

kringum hann (Kasarda, 2008). 
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4 Árangursríkir flugvellir 

Flugumferð er sífellt að aukast og samkvæmt skýrslu ICAO fyrir árið 2015 þá var 

heildarfarþegafjöldi sem ferðast með flugi 3,5 billjónir sem er 6,8 prósent aukning frá 

árinu áður. Langatímafarþegaspá ICAO gerir ráð fyrir að árið 2040 noti 10 billjónir 

farþega fararmátann. Á árinu 2015 afhentu stærstu flugvélaframleiðendur heims 1.397 

flugvélar sem nota á í atvinnuskyni. Sama ár tóku þeir á móti 1.948 flugvélapöntunum 

(ICAO, e.d.-a). Stór hluti flugvallatekna kemur vegna sölu á svokölluðu fríhafnarsvæði. 

Að meðaltali skapast um helmingur teknanna vegna söluvarnings en þessi tala getur 

verið mismunandi eftir svæðum og einnig eftir einstaka flugvöllum. Smásala er því ein 

mikilvægasta tekjulind flugvalla (Graham, 2009).  

Það eru margar óáreiðanlegur breytur sem tilheyra rekstri flugvalla. Heimur flugsins 

hefur ávallt verið óáreiðanlegur og gengið í bylgjum. Ýmislegt getur gerst sem minnkar 

eftirspurn eftir flugferðum eins og til dæmis atburðirnir 11. september 2001 í New York. 

Þetta snýr sérstaklega að þáttum eins og óáreiðanlegri eftirspurn, valdi flugfélaga að 

geta valið aðra flugvelli, fjárhagslegum aðstæðum, nýrri tækni, aukinni vitneskja 

almennings um umhverfisáhrif og félagslegum stefnum (Magalhaes, Reis og Macario, 

2008). Richard De Neufville (2008) er prófessor í verkfræði við Massachusetts Institute 

of Technology og telur að hið hefðbundna form í skipulagi flugvalla sé að breytast úr 

háum stöðlum, traustum viðskiptavinum og langtímaáætlunum í óáreiðanlegar áætlanir, 

mismunandi mælikvarða og síbreytilegum hópi viðskiptavina. Þróun flugvalla er að 

verða óútreiknanlegri og áhættusamari og því telja margir að stjórnun þeirra og skipulag 

verði að vera sífellt sveigjanlegra með því að hafa möguleikann á að aðlagast breyttum 

þörfum. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á evrópskum flugvöllum síðustu 20 árin, 

rekstrarumhverfið var allt annað. Þá voru flugfélögin flest í ríkiseigu og störfuðu undir 

flóknu regluverki og höfðu takmarkað frelsi til að keppa á mörkuðum utan 

heimalandsins (Thelle og la Cour Sonne, 2017). En nú hefur nýtt viðskiptafyrirkomulag 

verið búið til fyrir evrópsk flugfélög og á flugvöllunum hefur verið einblínt meira á 

verslun. Þeir hafa auk þess fjarlægst ríkisvaldið og er oft stjórnað af einkaaðilum eða eru 
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í einkaeigu einkaaðila (Bush og Starkie, 2014). Þessar staðreyndir gefa til kynna að 

starfsemin á flugvöllum eykst sífellt og tækifærin liggja meðal annars í aukningu að auka 

smásölunnar í flugstöðinni. Flugstarfsemi eru mjög alþjóðleg þar sem flug er oftast á 

milli tveggja landa. Þar af leiðandi verður regluverkið sem samræmir til dæmis verkferla, 

tungumál, skilti og flugleiðsögutækni að vera alþjóðlegt. 

4.1 Regluverk og stofnanir í flugstarfsemi 

IATA (The International Air Transport Association) eru alþjóðasamtök flugfélaga en um 

265 flugfélög eru í samtökunum sem ná því yfir um 83 prósent af allri flugumferð í 

heiminum. Samtökin sjá um að styðja við flugstarfsemi og aðstoða við laga- og 

reglusetningu varðandi málefni tengd flugi (IATA, 2017). Icelandair er meðlimur í IATA 

eins og flest önnur flugfélög á vesturlöndum. ICAO (International Civil Aviation 

Organization) eru umboðsstofnun innan Sameinuðu þjóðanna sem stofnuð voru í 

Chicago árið 1944. Samtökin sjá um að samræma staðla fyrir borgaralegt flug, móta 

stefnur varðandi flugöryggi og að gera flugsamgöngur sem umhverfisvænastar (ICAO, 

e.d.-b). Ísland er meðlimur í ICAO og var eitt stofnríkjanna, sama ár og landið varð 

lýðveldi.  

EASA (European Aviation Safety Agency) var stofnað 2002 og er samevrópsk stofnun 

sem sér um reglugerðir varðandi flug innan Evrópu. Höfuðstöðvar eru í Brussel og eru 

aðildarríkin 32, þar á meðal Ísland. Markmiðið varað samræma reglugerðir í Evrópu, til 

dæmis hvað varðar samræmingu og útgáfu gildra flugskírteina milli aðildarríkja. Það á 

einnig við um umhverfisáhrif af flugi og að tryggja flugöryggi. Hlutverk EASA felst líka í 

að samþykkja ástand loftfara (EASA, e.d.).  

Á Íslandi sér Samgöngustofa um stjórnsýslu samgöngumála og eftirlit hvað varðar, 

flug, siglingar og öryggi á samgöngumannvirkjum. Hlutverk Samgöngustofu felst meðal 

annars í að tryggja að flugvellir, flugvélar og annað sem tengist flugi falli að reglugerð 

ICAO og EASA . Meðal verkefna Samgöngustofu er að hafa eftirlit með 

flugleiðsöguþjónustu og gera prófanir og úttektir en einnig að sjá um erlend samskipti 

vegna flugleiðsögu og svara til ICAO og EASA. Samgöngustofa sér um loftfaraskrá og 

gefur út skírteini fyrir flugmenn (Samgöngustofa, e.d.-a). 



 

40 

4.2 Skilgreining á alþjóðaflugvelli 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum ICAO var að búa til löggjöf sem er kölluð SARPs (e. 

Standards and Recommended Practices), þessi löggjöf vísar í staðlaða starfhætti innan 

flugsins. Þessir SARPs eru flokkaðir í 19 mismunandi viðbætur (e. annex)(ICAO, e.d.-c). 

Samkvæmt annex 9 sem var skrifaður á Chicago ráðstefnunni árið 1944 þá er 

skilgreiningin á alþjóðaflugvelli þessi: „Hver sá flugvöllur sem er hannaður af aðildaríki 

sem flugvöllur sem tekur á móti og hleypir í loftið alþjóðlegri flugumferð, þar sem 

eftirfarandi formsatriði eru til staðar: tollur, eftirlit innflytjenda, lýðheilsa, dýra og 

plöntu sóttkví og þar sem öðrum svipuðum verkefnum er sinnt“ (Abeyratne, 2014, bls. 

1). Einnig hefur annex 15 frá Chicago ráðstefnunni svipaða skilgreiningu þar sem 

aðalverkefni flugvalla eru á sviði stjórnunar og fjármála á málum eins og stjórnun á 

aðstöðu innan flugvallar, markaðsetningu, þjónustu flugvéla á jörðu, 

flugumferðarstjórnun, öryggisgæslu og innflytjenda-, heilsu- og tollaeftirliti (Abeyratne, 

2014).  

Ábyrgð og þjónusta flugvallar fer yfirleitt eftir því hversu stórir þeir eru. Sumir 

flugvellir bera ábyrgð á flugumferðarstjórn og bjóða uppá veðurþjónustu sem er þó 

yfirleitt í höndum annarrar ríkisstofnunar. Margir flugvellir sjá um öryggi af ýmsum toga 

og bjóða upp á aðstöðu fyrir tollaeftirlit, innflytjendaeftirlit og heilsu og sóttvarnarkví. 

Ábyrgð á alþjóðaflugvelli liggur hjá því ríki sem flugvöllur er staðsettur í því samkvæmt 

grein 28 frá Chicago ráðstefnunni er hverju ríki undirlagt hvernig þjónustu það telur 

æskilegt að veita. Þetta á við um flugvelli, flugumferðarþjónustu, veðurþjónustu og aðra 

leiðsögn við alþjóðlegt flug sem er í samræmi við þær kröfur og starfshætti sem mælt er 

með á hverjum tíma fyrir sig (Abeyratne, 2014). Annex 14 frá ICAO leggur fram grunn og 

ráðleggingar sem varða hönnun og framkvæmd flugvalla en ríki sem eiga aðild af 

samkomulaginu skuldbinda sig til að fara eftir þeim. Kafli 1 annex 14 lýsir því hvaða 

lágmarkskröfur eru gerðar um uppbyggingu flugvalla og hvaða aðstaða þurfi að vera til 

staðar, til dæmis eins og lengd og breidd flugbrauta og lega þeirra (International Civial 

Aviation Organization, 2009, júlí). 

4.3 Samstarf milli flugvallar, flugfélaga og ríkis 

Dubai og Singapore teljast til nútímalegra borga sem heimsóttar eru af fjölda 

ferðamanna árlega en flugvellir þessara borga eru stórir tengiflugvellir. Fyrir ekki svo 
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löngu voru báðar þessar borgir tiltölulega lítt þekktar. Þær eiga að það sameiginlegt 

ásamt Schiphol í Amsterdam að hafa notast við ákveðna stefnumótun þar sem samstarf 

milli flugvallar, flugfélaga, ferðamannaiðnaðarins og ríkisins var lykilatriði. Til að geta 

byggt upp ferðamannaiðnað er lykilatriði að innviðir í samgöngum séu sterkir og næg 

gistirými séu til staðar. Í þessum hagkerfum eru flugsamgöngur mikilvægur hlekkur enda 

sést það á fjölda flugferða miða við stærð hagkerfis samanborðið við önnur lönd 

(Lohmann, Albers, Koch og Pavlovich, 2009).  

Þegar ríki eru vel tengd með bæði tíðum flugferðum og fjölda áfangastaða verða þau 

mun aðgengilegri fyrir ferðmenn að heimsækja. Flugvöllur verður einhvers konar 

miðstöð sem tengir saman flugleið og flugstöðina. Því fleiri flugleiðir sem eru í boði því 

aðgengilegri verður miðstöðin. Hún getur haft fjögur hlutverk; upphafsstaður (e. point 

of origin), áfangastaður (e. destination), tengistaður (e. hub) og viðkomustaður (e. 

gateway). Áfangastaður, tengistaður og viðkomustaður tengjast sérstaklega 

ferðamannaiðnaðinum vegna þess hvað ferðamaðurinn velur. Þeir hlutir sem hafa mest 

áhrif á val ferðamannsins eru aðstaða, ímynd staðarins, verð, samgöngur og frægir 

staðir (Cho, 2000). Til þess að gera tengiflugvöll aðlaðandi þarf að huga að þremur 

skipulagsheildum, það er flugfélögum, flugvöllum og ríkinu sem hann er í. Landfræðileg 

staðsetning, hagkerfi og félagsleg-menningarlegt umhverfi eru líka áhrifavaldar í slíkri 

stefnumótun (Cho, 2000). 

4.3.1 Changi flugvöllur í Singapore 

Á ótrúlega skömmum tíma hefur Singapore breyst í eina af fjármálamiðstöðvum 

heimsins, þar fara fram alþjóðaviðskipti og skipaflutningar. Landið er einnig leiðandi 

þegar kemur að því að farþegar stoppi þar við á leið sinni eitthvert annað. Singapore 

Airlines var stofnað árið 1972 og er eitt stærsta flugfélagið á flugvellinum Changi í 

Singapore. Singapore Airlines er talið eitt af betri flugfélögum í heimi og hefur nánast 

alltaf skilað árlegum hagnaði. Í dag eru 36.2 prósent allra fluga frá Changi flugvelli á 

vegum Singapore Airlines. Félagið á mjög einsleitan flota af flugvélum eins og B747, 

B777, A340 og A380 sem eru hannaðar fyrir löng flug og fyrir vikið næst fram ákveðin 

kostnaðarhagræðing. Starfsmannakostnaður er nokkuð lágur þar sem margt starfsfólk 

kemur frá löndunum eins og Malasíu og Kína í leit að betri kjörum. Flugfélagið var eitt af 

þeim fyrstu til að bjóða upp á ókeypis máltíðir, áfengi og skemmtikerfi á flugleiðum 
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sínum. Jafnvel á erfiðum tímum eins og eftir 11. september 2001 náði Singapore Airlines 

að fjölga áfangastöðum í leiðkerfinu sínu (Lohmann o.fl., 2009). 

Changi flugvöllur er eini borgaralegi flugvöllurinn í Singapore en hann var opnaður 

árið 1981. Hann tekur á móti 8.1 milljónum farþega á hverju á ári sem er þrisvar sinnum 

meira heldur en íbúafjöldi í landinu. Hins vegar geta 64 milljónir farþega farið í gegnum 

völlinn árlega auk 4ra milljóna í viðbót vegna minni flugstöðvar á svæðinu. Um sextíu 

prósent teknanna flugvallarins koma frá fyrirtækjum sem tengjast ekki flugstarfsemi en 

þegar flugvöllurinn opnaði fyrst fengust sextíu prósent þeirra frá flugvallasköttum. Þetta 

sýnir að meiri áhersla hefur verið lögð á neyslu farþegans. Unnið hefur verið markvisst 

að því að setja upp afþreyingu fyrir farþega eins og garða, tölvuleikjaherbergi og 

sundlaugar. Ef tengifarþegar þurfa að bíða í fimm tíma eða lengur eftir næsta flugi þá 

geta þeir farið í fría skoðunarferð um borgina en boðið er uppá þessa þjónustu í gegnum 

flugvöllinn og Singapore Visitor Center (Lohmann o.fl., 2009). 

Velgengni Changi flugvallar má lýsa sem góðu samspili flugvallarins, flugfélagana 

Singapore Airlines og SilkAir og ríkisins. Allir farþegar sem fljúga með Singapore Airlines 

og SilkAir fá gestapassa í borgina sem gerir þeim kleift að ferðast frítt á milli 

flugvallarins, hótela og annarra ferðamannastaða. Það sem hefur gert Singapore að 

vinsælum áfangastað ferðamanna er stefnumótun í ferðaþjónustu og flugþjónustu. 

Öflugt tengslanet er á milli fyrirtækja sem bæði starfa við ferðaþjónustu og 

flugþjónustu. Samvinna er á milli Singapore Airlines og flugmálayfirvalda í Singapore (e. 

Civil Aviation Authority of Singapore) þar sem báðir aðilar hafa ákveðnum skyldum að 

gegna gagnvart hvorum öðrum. Þá eru mörg fyrirtæki sem starfa á Changi flugvelli 

dótturfyrirtæki Singapore Airlines; fyrirtæki sem sjá um farþegaafgreiðslu, 

töskuafgreiðslu og viðhaldi á flugvélum. Þetta lýsir því hversu sterkt sambandið er á milli 

flugfélags, flugvallar og ríkisins. Fyrir vikið er Singapore þekktur áfangastaður á meðal 

ferðamanna í dag (Lohmann o.fl., 2009). 

4.3.2 Dubai flugvöllur 

Í sögulegu samhengi hefur Dubai lengi verið miðstöð fyrir viðskipti og verslun. Dubai er 

íslamskt ríki og stjórnað af Maktoum fjölskyldunni. Það tilheyrir Sameinuðu arabísku 

furstadæmunum og er næst stærst innan þeirra. Ákveðin stefnumótun hefur farið þar 

fram til að finna leiðir til að bæta upp fyrir mögulega minnkandi olíuauðlindir á svæðinu 
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og því eru ferðamannaiðnaðurinn og flugþjónusta vaxandi atvinnugreinar. Erfitt er að 

gera greinarmun á hvað sé landareign ríkisins eða í einkaeigu Maktoum fjölskyldunnar. 

Það auðveldar hins vegar stefnumótun ríkisins, það er að auka fjármuni ríkisins, fólksins í 

landinu og Maktoum fjölskyldunnar. Þar sem ríkið er ekki að fullu leyti lýðræðislegt þá 

gerir það ríkinu kleift að aðstoða við hönnun og stefnumótun á langtímaverkefnum 

(Lohmann o.fl., 2009). 

Stærsta flugfélagið í Dubai er Emirates Airline sem var stofnað árið 1985 af Maktoum 

fjölskyldunni. Við stofnun fékk það tíu milljóna dollara stofnfjármagn sem átti að nýtast 

sem fjárfesting í tveimur flugvélum næstu fimmtán árin. Heimahöfn Emirates er vel 

staðsett á milli Norður-Evrópu og Suður-Asíu. Kostnaður vegna starfsfólks er um 30 

prósent af heildarkostnaði hjá flugfélögum í Evrópu og Norður-Ameríku en aðeins 18 

prósent hjá Emirates. Ýmsar ástæður liggja að baki en ein sú stærsta er fólgin í miklu 

framboði af ódýru vinnuafli á þessu svæði. Það kemur aðallega frá Indlandi og Pakistan 

og vinnur við töskuþjónustu, viðhald og veitingaþjónustu. Einnig er flugfloti Emirates 

nokkuð ungur og notar slíkar vélar minna eldsneyti. Nálægð við olíu gerir það að verkum 

að flugvélabensín er líka aðeins ódýrara. Emirates hefur nýtt sér samkeppnina á milli 

Airbus og Boeing og pantað flugvélar í stórum pöntunum og séð hvort fyrirtækið býður 

betur. Stefna Emirates er að bjóða tengiflug í gegnum heimahöfn sína í Dubai. Um sextíu 

prósent farþega þess eru tengifarþegar. Vegna staðsetningar sinnar býður Emirates 

uppá langar flugferðir þar sem meðallengd ferðar er um 4000 km á meðan 

samkeppnisaðilar þeirra í Evrópu fljúga á milli 2-3000 km (Lohmann o.fl., 2009). 

Eigendur Emirates eiga Dubai flugvöll og sjá til þess að farið sé eftir regluverki sem 

snýr að flugvellinum. Lendingargjöld eru mun lægri á Dubai flugvelli heldur en í Evrópu 

og einnig er flugumferðarþjónusta mun ódýrari. 43,4 prósent af allri flugumferð á Dubai 

flugvelli tilheyrir Emirates. Í miðausturlöndum er það oft stefnan að hafa allt best og 

stærst og eru Dubai flugvöllur og Emirates engin undantekning þar á. Dubai flugvöllur er 

á markaði þar sem er mikil samkeppni við nærliggjandi flugvelli en öll furstadæminn 

hafa sinn flugvöll. Dubai flugvöllur hefur þó náð að vera leiðandi aðili á svæðinu. Hann 

getur tekið á móti 22 milljónum farþega á ári sem er fimm sinnum meira en íbúafjöldi 

furstadæmisins. Changi og Dubai flugvöllur eiga það sameiginlegt að hafa fyrirliggjandi 

stefnu um að tryggja góða markaðstöðu fyrir heimaflugfélagið með því að bjóða uppá 
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góða og áreiðanlega þjónustu. Það hefur líka skipt máli að þau fyrirtæki sem bjóða ekki 

eða með óbeinum hætti uppá einhvers konar flugþjónustu fá tækifæri til að þróast 

(Lohmann o.fl., 2009). 

4.3.3 Amsterdam Schiphol flugvöllur 

Þegar er rætt er um velheppnaðan flugvöll nefna margir Amsterdam Schiphol. Schiphol 

flugvöllur er stærri en allur miðbær Amsterdam og því gott dæmi um flugvöll og svæðið 

í kring sem er meiriháttar drifkraft á efnahagslíf borgarinnar (Prosperi, 2007). Sérstakt 

fasteignafélag sem nefnist Schiphol Real Estate Group sér um reksturinn en félagið hefur 

verið að láta þróa atvinnuhúsnæði eins og skrifstofubyggingar, hótel, fundaraðstöðu, 

afþreyingu og garða. Einnig hefur það skipulagt verslunarhúsnæði og allt er þetta gert 

undir nafninu AirportCity. Meira en 60 þúsund starfsmenn starfa á svæðinu. Þar er að 

finna ýmsar tegundir af samgöngum, höfuðstöðvar fyrirtækja, verslanir og afþreyingu 

(Kasarda, 2008).  

Amsterdam Schiphol er sá flugvöllur í Evrópu sem hefur verið leiðandi í sköpun á 

aerotropolis. Það fyrirkomulag að leggja hluta af landi nálægt flugvellinum undir aðra 

starfsemi hefur gert það að verkum að þróun á fasteignum innan og utan 

flugvallargirðingar hefur aukið virði svæðisins. Mikið er lagt uppúr því að þjónusta 

farþega sem eru að bíða. Lítið listasafn er á flugvellinum og innheldur það listaverk eftir 

þekkta hollenska listamenn. Hjá því er svo lítil gjafabúð sem byggir á hollenskri list. Þar 

er líka að finna bókasafn þar sem farþegar geta fengið lánaðar bækur og eru bækurnar á 

yfir 20 tungumálum. Schiphol Real Estate Group hefur náð að þróa alþjóðlegt 

viðskiptasetur (e. World trade center). Fyrirtæki eins og Thomson-CFS og Unilever eru 

með höfuðstöðvar sínar beint á móti flugstöðinni. Einnig eru þar hótel eins og Sheraton 

og Hilton sem eru tengd við flugstöðina og neðanjarðarlestarkerfið (Appold og Kasarda, 

2011).  

Þjóðarflugfélag Hollands heitir KLM en í dag er það einkarekið. KLM er með 

heimahöfn í Amsterdam en Holland er lítið land og þar af leiðandi er félagið með 

takmarkað markaðssvæði þar. Til þess að KLM gæti lifað af þurfti það fljótlega að fara 

inn á aðra markaði og keppa við önnur alþjóðaflugfélög. KLM hefur átt velgegni að fagna 

í alþjóðaflugi og hefur það ýtt undir vöxt flugvallarins. Yfir 1.000 alþjóðleg fyrirtæki velja 

að staðsetja sig á eða við Amsterdam svæðið og er talið að það sé að miklu leyti vegna 
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flugvallarins og þjónustunnar í kringum hann. Hollenska ríkið hefur líka tekið þátt í 

stefnumótun við flugvöllinn (Appold og Kasarda, 2011).  

Schiphol flugvöllur er einnig þekktur sem helsti fraktflugvöllur Evrópu. Mikið er af 

vöruhúsum á og við flugvöllinn. Tekjur sem tengjast ekki flugstarfsemi hafa verið allt að 

sjötíu prósent af hagnaðinum. Þrátt fyrir harðnandi samkeppni frá flugfélögum í 

miðausturlöndum með öflug tengingar í Asíu þá geta þessi flugfélög styrkt enn frekar 

starfsemina í kringum völlinn þar sem góðar flugtengingar eru komnar til Asíu. Þessar 

flugtengingar geta hentað einhverjum fyrirtækjum og velja að staðsetja sig á Schiphol út 

af þessum flugum. Amsterdam á sér langa verslunarsögu en nálægt Schiphol er höfnin í 

Rotterdam sem er ein umsvifamesta hafnarsvæði Evrópu. Flugvöllurinn er því studdur af 

vel þróuðum vöruskipta- og viðskiptastofnunum. Sú staðreynd að Amsterdam er við sjó 

og er landfræðilega staðsett norðanlega á meginlandinu en nánast fyrir miðju í Evrópu 

gerir það að verkum að fraktflutningar þangað eru eftirsóttir. Þá eru tvær hraðlestir sem 

tengja flugvöllinn við miðbæ Amsterdam og svo svæðið í kringum flugvöllinn (Appold og 

Kasarda, 2011).  

4.3.4 Það sem gerir Changi, Dubai og Schiphol að góðum flugvöllum 

Changi, Dubai og Schiphol flugvellir eru allir landfræðilega vel staðsettir sem gefur þeim 

forskot á aðra flugvelli. Búið er að gera stefnumiðaða áætlun fyrir þá alla varðandi 

mikilvægi flugsamgangna og því hafa yfirvöld bæði fjárfest í þeim og séð um að stjórna 

þeim. Fyrirtækin sem starfa á flugvöllunum tengjast oft á einhvern hátt stærsta 

flugfélaginu sem flýgur á þangað. Þessi flugfélög eru líka í samstarfi við önnur fyrirtæki á 

flugvellinum. Byggt hefur verið upp öflugt leiðarkerfi frá þessum völlum, þannig að í dag 

eru flugvellirnir ekki lengur bara tengiflugvellir heldur orðnir vinsælir áfangastaðir hjá 

ferðamönnum. Á þetta sérstaklega við um Changi og Dubai. Til þess að staður geti orðið 

velheppnaður ferðamannastaður þá þurfa samgöngur að vera góðar. Ríki þurfa að 

fjárfesta í innviðum og hafa skýra stefnu um hvernig ná eigi í ferðmennina (Lohmann 

o.fl., 2009). 

4.4 Hvernig flugvöll vilja farþegar? 

Í heimi flugsins er viðurkennt að farþegar eru viðskiptavinirnir og því beri að hanna 

umhverfi flugstöðvar þannig að andrúmsloftið bjóði farþegana velkomna. Síðustu 
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áratugi hefur sífellt borið á hryðjuverkaógn við flugvelli sem hefur leitt til þess að gripið 

hefur til strangari öryggiseftirlits. Þessar aðgerðir geta haft neikvæðar afleiðingar af 

upplifun farþegans. Fyrir vikið hafa flugmálayfirvöld leitað nýrra leiða til að auka ánægju 

farþega á sviðum eins og þjónustu, þægindum og umhverfi (Bogicevic, Yang, Cobanoglu, 

Bilgihan og Bujisic, 2016).  

Þjónustuumhverfi (e. servicescape) er skilgreint sem umhverfi þar sem einhver 

þjónusta eða sala fer fram. Venjulega eru þjónustuumhverfi flokkað sem annað hvort 

einfalt (e. lean) eða margbrotið (e. elaborate). Búið er að skilgreina flugvelli sem 

margbrotið þjónustuumhverfi því þar er þjónustan fjölbreytt, til dæmis verslanir, 

upplýsingar, öryggisleit og innritun. Rannsókn var gerð til að kanna hvað þættir í 

þjónustuumhverfi flugvalla hafa áhrif á farþega sem fara um völlinni. Niðurstöður 

rannsókninnar bentu til að ýmislegt í þjónustuumhverfi eins og litir, efni, skreytingar og 

stíll hafi áhrif á hegðun fólks. Að ferðast með flugi er almennt talið streituvaldandi. Talið 

er að það sé ekki aðeins flugið sjálft sem auki kvíða hjá farþegum heldur einnig umhverfi 

og skilvirkni flugvallarins. Hvaða hlutir eru það þá á flugvelli sem draga úr ferðastreitu? 

Rannsókn sem var gerð í Bandaríkjunum leiddi í ljós að hönnun flugvallar hefur töluverð 

áhrif á farþega og niðurstöður sýndu að hönnun, lykt, notagildi umhverfsins, loftgæði, 

lýsing, sæti og hreinlæti eru mikilvægir þættir í þjónustuumhverfi flugvalla (Bogicevic 

o.fl., 2016).  

Áhugavert er að rannsóknin leiddi í ljós að lykt á flugvöllum skipti máli því ef það var 

góð lykt jókst ánægja farþegans. Rannsakendur fundu líka jákvætt samband milli 

hönnunar og lyktar og farþegans. Áhugavert er að niðurstöðurnar leiddu í ljós að aðeins 

var jákvætt samband - milli farþega og lyktar og til að auka ánægju farþega á flugvöllum 

þá þarf sérstaklega að huga að lykt og hönnun. Ekki var hægt að mæla hönnun sem var 

sá þáttur sem hafði mest áhrif á jákvæða upplifun farþegans. Jákvætt samband fannst á 

milli loftgæða og lýsingar og kvíða farþegans sem gefur til kynna hversu mikilvægt það 

er að farþega líði líkamlega vel á flugvelli. Þá virðist það frekar stjórna vali farþega hvert 

þeir eru fara og hvaða flugfélag þeir velja fremur en að velja að ferðast frá ákveðnum 

flugvelli. Niðurstöðurnar sýna að ekki er nóg að hönnun flugvallarins séu skilvirk í að 

koma farþeganum upp í flugvél heldur verður að taka ofangreinda þætti með í 

reikninginn (Bogicevic o.fl., 2016).  
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Mikil aukning hefur verið á flugferðum í Kína á síðustu árum. Áætlað er að eftir fimm 

ár verði 244 flugvellir í Kína og þar af 30 sem muni taka á móti yfir 10 milljónum farþega 

á ári. Á árunum 2005-2014 var gerð rannsókn í Kína á því hvort aðgengi að flugvöllum 

hefði áhrif á samkeppnishæfni þeirra og söfnuðu rannsakendur gögnum frá níu stórum 

flugvöllum (Bao, Hua og Gu, 2016). Niðurstöðurnar sýndu að kostnaðarverð, tími og 

þreyta farþega skiptu máli varðandi hraða, hagkvæmni og þægindi þegar kom að 

ferðalagi á flugvöllinn. Aðgengi að flugvellinum hefur áhrif á fjölda farþega og einnig 

hversu tíðar ferðir flugfélög bjóða uppá. Það gefur því til kynna að góða samgöngur að 

flugvelli styrkir stöðu hans. Sýnt hefur verið fram á að einn af þeim þáttum sem stjórna 

því að fólk ferðast með flugvél er greiður aðgangur að flugvelli. Gott aðgengi að flugvelli 

eykur samkeppnishæfni hans. Niðurstöður rannsóknarinnar í Kína sýndu að farþegafjöldi 

jókst um í samræmi við gott aðgengi (Bao o.fl., 2016). Það ætti því að vera lykilatriði hjá 

hönnuðum flugvalla að hanna gott aðgengi og hvetja yfirvöld til þess að stuðla að 

góðum samgöngukostum til og frá flugvelli. 

4.5 Stefna flugvalla 

Flugvellir verða að búa yfir ákveðinni grunnþjónustu til að geta tekið á móti flugfélögum 

og farþegum þeirra. Huga verður að því að þjónustan og aðrir innviðir flugvalla verði 

eftirsóttir fyrir flugfélög. Oftast er samkeppni skoðuð á sviði viðskipta og stefnumótunin 

felist í því að skilja umhverfið sem skipulagsheildin starfar í (Jimenez, Claro og Pinho de 

Sousa, 2013). Fimm-kraftalíkan Porters byggir á því að þekkja áhættur sem fylgja sviði 

skipulagsheildarinnar og einnig til að koma auga á tækifærin sem liggja á sama sviði. 

Porter leggur áherslu á að það sem gerir skipulagsheildir öðruvísi er yfirleitt x-

áhrifavaldur sem færir þeim samkeppnisforskotið (Porter, 1979). Yfirleitt hefur verið litið 

á flugvelli sem frekar einsleitan markað með lítil tækifæri til að næla sér í 

markaðshlutdeild. Í Evrópu hafa sum flugfélög og flugvellir verið sett inn á frjálsan 

markað þessi nýji þáttur hefur gert stjórnun flugvalla en flóknari. Með tilkomu 

einkavæðingu þá hefur þurft að horfa á stjórnun flugvalla frá öðru sjónarhorni og koma 

fram einhverja stefnu. Gatwick flugvöllur hefur áttað sig á mikilvægi þess að hafa stefnu 

og hefur sett sér þau markmið að vera í stöðugum vexti og vera fyrsta val þegar farþegar 

eru að velja sér flugvöll á Lundúnarsvæðinu (Jimenez o.fl., 2013). 
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Rosário Macário (2008) telur að stjórnendur flugvalla verði að breyta sýn sinni og 

einblína meira á viðskiptahlið vallanna. Hún bendir á að flugsamgöngur séu sífellt 

stækkandi iðnaður og þrátt fyrir ýmis bakslög í gegnum tíðina eru fáar atvinnugreinar að 

sýna viðlíka vöxt. Síðan árið 1945 hefur fjölgun farþega vaxið um 12 prósent á hverju ári 

en eftir því sem iðnaðurinn stækkar þá hægist á vextinum. Á árunum 1985 til 1995 nam 

fjölgun farþega um 5 prósent. Fjöldi stofnanna og fyrirtækja, eins og IATA, ICAO, Boeing 

og Airbus, gefa út spár um fjölgun farþega. Flugvellir sjá flugfélög sem sína 

aðalviðskiptavini. Flugfélög borga lendingargjöld, stöðugjöld og einnig skatta fyrir hvern 

farþega og fyrir hvert tonn af varningi sem er flutt um flugvöllinn. Macario bendir á að í 

dag sé mikilvægt að stjórnendur flugvalla séu meðvitaðir um að horfa á flugvöll sem 

ákveðið viðskiptalíkan. Flugvellir eru með flókna innviði og eru að verða háðari af tekjum 

sem fást með öðrum hætti en flugvélaiðnaði. Hingað til hefur verið lítill samvinna milli 

flugvalla og flugfélaga en aukið samstarf er að færast í vöxt þar sem samband farþega, 

flugvallar og flugfélags er sífellt að verða flóknara (Macario, 2008). 
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5  Samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar 

Hlutverk Keflavíkurflugvallar er mjög fjölbreytt og snýr að mörgum ólíkum þáttum. 

Aðalhlutverkið er þó fyrst og fremst að sinna flugumferð, það er að sjá til þess að 

flugvélar hafi stað til lendingar og flugtaks og flugstöð svo farþegar komist um borð í 

réttar flugvélar og í gegnum landamæra- og tollaeftirlit. Eins og fram hefur komið hefur 

Keflavíkurflugvöllur komið vel út úr könnunum í gegnum tíðina. Eins og niðurstöður 

rannsóknar Bao, Hua og Gu (2016) bentu til hafa samgöngur og gott aðgengi áhrif á 

samkeppnishæfni flugvalla. Þetta er spennandi þáttur í þróun Keflavíkurflugvallar en 

verið er að skoða möguleika á hraðlest milli hans og höfuðborgarinnar.  

Keflavíkurflugvöllur hefur ýmsa þá kosti sem talið er að góðir flugvellir þurfa að hafa. 

Staðsetning hans landfræðilega er frábær; mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu. Hann 

er heimahöfn tveggja flugfélaga og einnig vel nýttur fyrir tengiflug. Eins og dæmin hér 

að framan sýna að þá er það yfirleitt samvinna flugvallar, flugfélaga og ríkisins sem hefur 

mótað þá. Mögulega er það atriði sem stjórnendur Keflavíkurflugvallar þyrftu að taka til 

skoðunar, það er hvort auka þyrfti samstarf milli flugvallarins, ríkisins, sveitarfélaganna 

og flugfélaganna. Framangreind dæmi eru allt flugvellir sem taka á móti fleiri farþegum 

en Keflavíkurflugvöllur. Keflavíkurflugvöllur hefur hins vegar alla burði til að verða jafn 

öflugur og þeir. Nægt landsvæði er í kringum flugvöllinn og tækifærin því enn til staðar 

til að fylla þau af starfsemi sem styðja við flugvallarstarfsemina. Svæðið býður uppá að 

þróast í aerotropolissvæði. 

 Eins og Wang og Hong (2010) benda á í skrifum sínum að þá er upprunalegi tilgangur 

flugvalla að sinna samgönguhlutverki sínu en með tilkomu aukins farþegafjölda og 

starfssemi í kringum flugvöllinn þá hafa þeir orðið drifkrafturinn í efnahagslífinu á 

svæðinu. Það mætti segja að slíkt sé að gerast á Keflavíkurflugvelli með auknum 

farþegafjölda því fleiri fyrirtæki velja að staðsetja sig nálægt honum. Það sem ýtti undir 

við vöxt fyrirtækja á svæðinu var Ásbrú, gamla herstöðin sem stóð tóm eftir að herinn 

yfirgaf landið. Árið 2015 voru um 100 fyrirtæki með starfsemi á Ásbrú, þ. á m. fimm 

gagnaver (Kadeco, 2016). Því má segja að það séu ákveðnir vísar að því að aerotropolis 

gæti orðið að veruleika.  
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Ekkert klasaframtak hefur myndast í kringum Keflavíkurflugvöll sjálfan en þó eru 

fyrirtæki sem tilheyra klasanum í öðrum klasaframtökum. Klasaframtak við 

Keflavíkurflugvöll mundi styrkja stöðu hans enn frekar. Eins og Porter benti á að þá eru 

klasar leið til að sjá efnahagslífið sett fram á skipulagðan hátt. Klasar geta líka verið 

óviðurkenndir eða farið framhjá okkur vegna þess að þeir geta oft verið ólíkir 

meginstarfseminni (Porter, 2008). Klasar eru mismunandi eftir stærð, breidd og þróun, 

fyrirtæki og stofnanir innan klasans geta líka verið mismunandi að stærð. En til hvers að 

skoða efnahagslíf á tilteknum stað í gegnum klasakenningar? Vegna þess að klasar gefa 

betri mynd af því hvernig samkeppnin virkar og hver sé undirstaða samkeppnisforskots. 

Klasar eru breiðari en ákveðin iðnaður eða sérstök starfsgrein, klasar ná að mynda 

tengsl og hvernig tækni, hæfni og markaðssetning flæðir á milli fyrirtæki og stofnana. 

Samkvæmt Porter (2008) eru flestir þátttakendur klasans ekki í samkeppni heldur þjóna 

mismunandi þáttum iðnaðarins. Þessi fyrirtæki deila oft sömu tækifærunum og lenda 

oft í sömu vandamálunum og hindrunum í afkastagetu. 

5.1 Klasakort Keflavíkurflugvallar 

Klasakort er mikilvægt verkfæri til að greina klasa . Það er grafísk lýsing á klasanum og 

þar kemur fram hverjir tilheyra klasanum og hvernig þeir tengjast. Tengslin á milli 

aðilanna eru mikilvæg því þau gefa til kynna verðmætasköpun og viðskiptaþróun sem 

klasinn býr til (Runólfur Smári Steinþórsson, 2016b). Klasakortið (sjá mynd 8) lýsir 

virðiskeðju klasans frá vinstri til hægri. Í miðju klasakortsins er að finna 

kjarnastarfsemina sem er skipt upp í tvo flokka. Annars vegar flugstarfsemina sjálfa þar 

sem höfundur er búinn að greina fimm tegundir flugstarfseminnar á Keflavíkurflugvelli, 

það er farþegaflug, fraktflug, kennsluflug, herflug og einkaflug. Hins vegar starfsemina 

sem tengist atvinnufluginu, það er farþega- og fraktfluginu. Stærsti hluti flugumferðar á 

Keflavíkurflugvelli er atvinnuflug. Til að sinna slíku flugi verður að vera til staðar 

flugvallarþjónusta og flugstöð fyrir farþega. Síðan sjá flugfélögin sjálf um farþega- og 

fraktflug. Flugfélögin, flugvallarþjónustan og Leifsstöð mynda saman annan hluta 

kjarnastarfseminnar. 
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Mynd 8. Klasakort af Keflavíkurflugvelli. 

Hægra megin við kjarnaþemun má sjá hvernig viðskiptum flugfélaganna er háttað, 

um er að ræða annað hvort flutning á farþegum eða vörum. Lengst til hægri eru helstu 

viðskiptavinirnir; ferðmenn eða starfsfólk sem ferðast vegna vinnu. Viðskiptavinir í 

fraktfluginu geta verið inn- og/eða útflutningsaðilar á vörum, dýrum eða hráefnum. 

Undir kjarnaflokkunum tveimur má sjá hvaða stjórnvöld hafa hlutverk á 

Keflavíkurflugvelli. Allir flugvellir á Íslandi falla undir innanríkisráðuneytið. Sveitarfélögin 

eiga svo landið sem flugvöllurinn er á. Aðrir aðilar eru Isavia sem er opinbert hlutafélag 

sem sér um allan rekstur á Keflavíkurflugvelli, eftirlitsstofnanir sem verða að vera til 

staðar til að Keflavíkurflugvöllur geti sinnt alþjóðaflugi, Landhelgisgæslan notar svæðið 

undir hluta starfssemi sinnar og loks er það Kadeco sem er ríkisstofnun og leiðandi í 

fasteigna- og fyrirtækjaþróun á svæðinu.  

Undir kjarnastarfseminni eru tengdir klasar en það eru íslenski sjávarklasinn og 

íslenski ferðaklasinn en án Keflavíkurflugvallar mætti fullyrði að þessi tveir klasar væru 

ekki jafn sterkir og raun ber vitni. Vinstra megin við kjarnastarfsemina má sjá að 

þekkingin til að reka flugvöllinn og stjórna honum kemur frá skólunum. Þetta krefst 
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mjög sérhæfðra starfa eins og flugumferðarstjóra, flugmenn og flugvirkja. Án þessarar 

sérþekkingar væri engin starfsemi. Fyrir ofan kjarnastarfsemina vinstra megin sést sú 

opinbera þjónusta sem er til staðar á flugvellinum. Þetta eru veðurstofan, lögreglan, 

tollstjórinn og slökkviliðið. Hægra megin við opinbera þjónustu er lýsing á þeirri 

þjónustu sem verður að vera til staðar á flugvellinum svo hann geti starfað eðlilega. 

Þetta er eins og eldsneytisaðstaða, snjómokstur, umsjón flugbrauta og flugleiðsaga. 

Tengd þjónusta er svo efst hægra megin en hún snýst um það sem farþegar hafa val um 

að kaupa sér eins og flugvallarhótel, flugrútur og bílaleigur.  

Með því að skoða klasakortið frá hægri til vinstri sést virðiskeðjan og sú þekking sem 

þarf til að stýra flugvelli; flugstarfsemi sem fer fram á flugvellinum; helstu fyrirtækin sem 

eru að sinna atvinnufluginu; flutningur á farþegum og/eða vörum; viðskiptavinirnir sem 

eru farþegar eða inn- og/eða útflutningsfyrirtæki. Örvarnar sýna flæðið sem tengist 

kjarnastarfsemi klasans. 

5.2 Klasaaðilar á Keflavíkurflugvelli 

En hvaða fyrirtæki eru hluti af klasanum sem hefur þróast í kringum Keflavíkurflugvöll? 

Og hvert er þeirra hlutverk? Eins og fram hefur komið fljúga mörg flugfélög til 

Keflavíkurflugvallar en þau stærstu eru Icelandair og Wow air. Bæði Icelandair og Wow 

air sinna farþegaflutningum. Stærsti fraktflutningaaðilinn er Icelandair cargo sem 

tilheyrir Icelandair group. Icelandair og Wow air eru stærstu fyrirtækin í klasakortinu og 

eru þau hluti af kjarnastarfseminni. Keflavíkurflugvöllur er einnig heimahöfn þessara 

flugfélaga sem gerir starfsemi þeirra umsvifamesta þar. Flugvallarþjónustufyrirtækin 

tilheyra líka kjarnastarfseminni, þau sjá um allt sem viðkemur flugvélunum á jörðu niðri, 

það er að segja allt frá því að flugvélin kemur að hliði og þar til henni er ýtt aftur út. 

Stærstu flugvallarþjónustufyrirtækin í dag eru Airport associates og IGS (Icelandair 

ground services) sem er hluti af Icelandair group. Leifsstöð fellur undir 

kjarnastarfsemina þar sem útibú ýmissa þjónustufyrirtækja er að finnaeins og 

veitingastaði, bílaleigur og upplýsingaborð.  

Keilir flugakademía notar Keflavíkurflugvöll undir flugkennslu og er með aðstöðu á 

vellinum. Aðrir flugskólar koma öðru hvoru þegar minni umferð er vegna 

farþegaflugsins. Einkaflug eru yfirleitt einkaþotur sem hingað koma í einkaerindum eða 

til að fylla á eldsneyti á leið sinni yfir Atlandshafið en á flugvellinum starfa fyrirtæki sem 
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sérhæfa sig í móttöku slíkra flugvéla. Þar aðildar Íslands að NATO eru stundaðar 

heræfingar hérlendis auk þess sem NATO hefur umsjón með ákveðnu eftirliti. 

Landhelgisgæslan sem er með aðstöðu á flugvellinum sér um að sinna verkefnum NATO 

fyrir Íslands hönd. Herir NATO geta nýtt sér alla aðstöðu Landhelgisgæslunnar á 

Keflavíkurflugvelli. 

Fyrir ofan kjarnastarfsemina í klasakortinu má sjá þjónustuna sem er til staðar á 

flugvellinum. Þarna er að finna mjög sérhæfða þjónustu eins og lögregluna sem sinnir 

landamæraeftirlit, tollstjóra sem sinnir tollaeftirlit og tollaafgreiðslu, slökkviliðið sem sér 

um slökkviliðs- og björgunarstörf og Veðurstofu Íslands sem sér um veðurathuganir og 

veðurspár á flugvellinum. Einnig er að finna flugtengda þjónustu á borð við snjómokstur, 

viðhald flugbrauta, flugleiðssögu og eldsneytisþjónustu. Öll þessi þjónusta fyrir utan 

eldsneytisafgreiðsluna er í höndum Isavia. Bílaleigur eru staðsettar við flugvöllinn og 

eins rútufyrirtæki sem sjá um að koma farþegum til höfuðborgarinnar. Ýmis tengd 

þjónusta eins og flugvallarhótel, flugrútur og bílaleigur eru einnig í grenndinni.  

Eins fram hefur komið þá eru það er Keflavíkurflugvöllur á landi sveitarfélagana 

Sandgerðis, Garðs og Reykjanesbæjar. Helsta eftirlitsstofnunin er Samgöngustofa sem 

sér um allt eftirlit með flugvellinum og tryggir að flugvöllurinn uppfylli þær kröfur sem 

alþjóðasáttmálar gera. Árið 2008 ákvað innanríkisráðuneytið að skipa skipulagsnefnd 

Keflavíkurflugvallar og fer hún með afgreiðslu skipulagsmála á sveitarstjórnarstigi. Sé 

deili- og aðalskipulagstillaga fyrir flugvallasvæðið samþykkt þá telst málið afgreitt á 

sveitarstjórnarstigi. Sex nefndarmenn eru í nefndinni. Þrír þeirra eru skipaðir samkvæmt 

tilnefningu sveitarfélaganna þriggja, einn af umhverfisráðherra og tveir eru án 

tilnefningar (Isavia, e.d.-d). Næst verður Kadeco lýst sérstaklega þar sem höfundur telur 

það fyrirtæki vera leiðandi í klasasamstarfi og frekari atvinnuuppbyggingu og þróun í 

kringum flugvöllinn.  

5.2.1 Kadeco 

Kadeco (Keflavik Airport Development Coporation) eða þróunarfélag Keflavíkurflugvallar 

var stofnað 24. október 2006 og ástæða fyrir stofnun þess var brotthvarf Bandaríkja 

hersins frá Keflavíkurflugvelli. Gerður var skilasamningur á milli Bandaríkjastjórnar og 

íslenska ríkisins sem gekk út á það að íslenska ríkið yfirtók flestar eignir sem var á fyrrum 

varnarsvæðinu á móti ákveðnum skuldbindum sem það yfirtók jafnframt. Í kjölfarið 
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blasti það verkefni við að breyta þessu fyrrum varnarsvæði í borgarleg not og finna 

mannvirkjum þar ný hlutverk. Megintilgangur Kadeco var að ráðstafa þeim mannvirkjum 

sem herinn skyldi eftir þannig þau myndi mundu hafa jákvæð áhrif á samfélagið 

(Kadeco, 2016).  

Uppbygging á svæðinu hefur gengið vel og árið 2015 voru um 100 fyrirtæki með 

aðsetur á Ásbrú og voru samtals með um 800 manns í vinnu. Fjölbreytt atvinnustarfsemi 

hefur myndast á svæðinu eins og frumkvöðlasetrið Eldey og örþörungarverksmiðjan 

Algalíf. Einnig eru fimm gagnaver á svæðinu sem nota yfir 20 MW af rafmagni. Önnur 

stærsta tæknifjárfesting á Norðurlöndunum árið 2015 var hlutafjáraukning í Verne 

gagnaverinu. Gagnaverin sjá kosti þess að staðsetja sig nálægt flugvellinum en þá er 

hægt að fljúga stjórnendum og viðskiptavinum beint á staðinn en slíkt getur skapað 

samkeppnisforskot gagnvart öðrum svæðum í öðrum löndum (Kadeco, 2016).  

Á haustmánuðum 2015 bauð Kadeco, í samstarfi við Isavia, Kasarda til landsins. Flutti 

hann erindi í Hörpu á ráðstefnu Íslenska sjávarklasans sem bar heitið Flutningalandið 

Ísland. Í heimsókn sinni lagði Kasarda áherslu á að stefnmótun væri mikilvæg og brýnt 

væri að hafa sameiginlega sýn á Keflavíkurflugvöll og svæðið umhverfis hann til að ná 

árangri. Því væri samstarf og sameiginleg stefnmótun með aðkomu hagsmunaaðila 

lykilatriði í því að ná árangri (Kadeco, 2016). Þannig mætti ná mun betri árangri heldur 

en ef aðilar væru ekki að vinna saman. Hann lagði jafnframt áherslu á að sú 

stefnumótun sem Kadeco hefði unnið eftir væri mjög góður grunnur að uppbyggingu 

aerotropolis á Íslandi (Kadeco, 2016).  

Eitt af því sem Kadeco hefur unnið að felst í að efla atvinnustarfsemi á Ásbrú. Í 

kynningarbæklingi sínum nefna þeir fimm ástæður af hverju fyrirtæki ættu að vilja 

staðsetja sig þar. Í fyrsta lagi er svæðið alveg við alþjóðalegan flugvöll sem býður upp á 

góðar tengingar bæði til Norður-Ameríku og Evrópu. Í öðru lagi er orkan græn og 

vistvæn, sem gefur fyrirtækjum kost á að lækka orkukostnað og minnka kolefnisspor sitt 

en á Íslandi er 70 prósent af orkuframleiðslunni endurnýtanleg og yfir 99 prósent af 

rafmagnframleiðslu kemur frá jarðvarma og vatnsafli. Í þriðja lagi felast líka góðir 

samskiptamöguleikar hérlendis þar sem landið er bæði tengt Norður-Ameríku og Evrópu 

með sæstreng og í Helguvík er alþjóðleg höfn sem er aðeins í 4 kílómetra fjarlægð frá 
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Reykjanesbæ og Keflavíkurflugvelli. Loks er bent á að það tekur aðeins 45 mínútur að 

keyra frá Reykjanesbæ til miðbæjar Reykjavíkur (Kadeco, e.d.-a). 
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6 Aðferðarfræði 

Við rannsóknina var notast við raundæmisrannsókn (e. case study) sem er 

rannsóknaraðferð sem gengur út á að rannsaka fyrirbæri í sinni raunverulegu mynd. Oft 

á tíðum í raundæmisrannsóknum þá eru gögnin óskipulögð, greiningin er eigindleg og 

markmiðið er ekki að reyna alhæfa um einhvern hóp heldur að reyna að skilja 

raundæmið sjálft (Simons, 2009). Markmið með raundæmisrannsóknum er að rannsaka 

hvert raundæmi fyrir sig og einnig að skilja hversu einstakt hvert raundæmi er. Leyfilegt 

er að vísa í önnur raundæmi til að skilja betur hvað sé einstakt. Algengustu 

rannsóknaraðferðinar eru viðtöl , rannsakandi gerist áhorfandi og greiningar á 

fyrirliggjandi gögnum (Simons, 2009). Hér var notast við viðtöl. Í raundæmisrannsóknum 

má notast við eigindleg og/ megindleg gögn. Þá getur tilgangur raundæmisrannsókna 

verið misjafn, hann getur falist í að sannreyna ákveðna kenningu, koma fram með ný 

gögn eða setja fram kenningu (Eisenhardt, 1989).  

Viðtöl eiga uppruna sinn úr eigindlegum rannsóknaraðferðum sem leitast við að skilja 

og svara hvernig fólk túlkar aðstæður sínar, hvernig það upplifir heiminn og viðhorf 

þeirra. Rannsóknaraðferðin snýst um fólk og að rannsakandinn skilji hvernig það skynjar 

lífið. Hannleitast svo við að útskýra ferlið fremur en að komast að niðurstöðu eða skapa 

ákveðna vöru (Merriam, 2009). Mikilvægt er að skilja viðvangsefnið sem verið er að 

rannsaka út frá sjónarhorni viðmælenda en ekki rannsakandans. Helsta verkfærið til að 

afla gagna og til að greina þau er rannsakandinn. Hann er líka í aðstöðu til að túlka aðrar 

upplýsingar sem eru ekki sagðar með orðum eins og svipbrigði. Hann hefur líka tækifæri 

til að vinna úr upplýsingunum strax og spyrja viðmælanda sinn hvort hann sé að skilja 

hann rétt (Merriam, 2009).  

Ferlið við eigindlegar rannsóknir kallast aðleiðsla og lýsir því að rannsakandinn er að 

safna gögnum til að búa til hugtök, kenningar eða tilgátur í stað þess að vera að athuga 

hvort tilgátur standist (Merriam, 2009). Grunduð kenning var notuð við rannsóknina, 

það er að segja að leitað var eftir kenningu í gögnunum sjálfum. Þegar hægt er að setja 

fram kenningu úr fyrirliggjandi gögnum er talað um grundaða kenningu. Kenningin á að 

auðvelda svarið við rannsóknarspurningunni og að styðja við markmið rannsóknarinnar 
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(Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Þegar grunduð kenning er notuð þá gefur hún 

rannsakandanum leiðbeiningar um hvernig skal greina gögnin. Það er þó ekki hlutlaust 

mat og hefur rannsakandinn alltaf einhver áhrif á sjálfa rannsóknina. Grunduð kenning 

er aðferð innan eigindlega rannsóknaraðferða sem skoðar gögnin út frá vísindum og 

hvernig gögnin geta skapað ákveðna kenningu með aðstoð rannsakandans. Túlkun 

rannsakandans getur líka haft áhrif á kenninguna (Hennink o.fl., 2011). 

6.1 Viðtöl 

Dem Marrais skilgreinir viðtöl sem ferli þar sem rannsakandi spyr viðmælanda sinn 

spurninga sem tengjast rannsóknarviðfangsefni og úr verður samtal milli þeirra tveggja 

(Merriam, 2009). Slík samtöl eru algengasta viðtalsformið en viðtöl við fleiri í einu eru 

einnig þekkt. Hægt er að skilgreina viðtöl sem samtöl en hafa samt ákveðinn tilgang 

(Merriam, 2009). Fjórar megin ástæður er fyrir því að viðtöl er notuð sem 

rannsóknaðferð. Í fyrsta lagi að heyra viðhorf viðmælandans. Í öðru lagi að gefa 

rannsakanda betra tækifæri til að greina gögnin með þátttöku í gagnaöflun. Í þriðja lagi 

gefur það tækifæri á að spyrja frekari spurninga eða breyta stefnu viðtalsins og í fjórða 

lagi hefur rannsakandinn möguleika á að koma auga á það sem er ekki sagt með berum 

orðum eins og tilfinningar (Simons, 2009).  

Rannsóknin fólst í að taka viðtöl. Tekin voru tíu viðtöl við einstaklinga sem eiga það 

allir sem sameiginlegt að starfa sem stjórnendur á eða í nágrenni við Keflavíkurflugvöll. 

Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki (e. purposeful sampling). Úrtaksaðferðin 

var valin því höfundur var að leitast eftir skilja og fá innsýn í hverju samkeppnishæfni 

Keflavíkurflugvallar gæti falist. Þessi úrtaksaðferð er yfirleitt valin þegar rannsakandi er 

að rannsaka ákveðið viðvangsefni og einstaklingar í rannsókninni þurfa að búa yfir 

ákveðinni þekkingu. Rannsakandinn er því ekki að leitast eftir almennu viðhorfi en það 

að þátttakendur búi yfir ákveðinni þekkingu gefur rannsókninni meiri dýpt. Með því að 

taka viðtöl öðlast rannsakandi sjónarhorn viðmælandans á tilteknum viðvangsefnum á 

ákveðnum tíma. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að sjónarhorn viðmælenda geta 

verið undir áhrif af skapi eða öðru á þessum tímapunkti (Merriam, 2009).  

Þegar viðvangsefnið rannsóknarinnar hafði verið valið, það er Keflavíkurflugvöllur, 

var hægt að velja stofnanir og fyrirtæki sem starfa við völlinn. Sjórnendur eftirfarandi 

fyrirtækja fengust í viðtölin: Icelandair cargo, Keilir flugakademía, Avis bílaleiga, 
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Landhelgisgæslan, Airport Associates, Isavia (tveir stjórnendur), Kadeco, sveitarfélagið 

Reykjanesbær og Bed and Breakfast Keflavik airport. Kynjahlutfallið skiptist í tvær konur 

og átta karla. Haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst, allir samþykktu að 

veita viðtal. Höfundur þekkti engan viðmælanda persónulega en þekkti til sumra þeirra. 

Þegar fjallað er um viðmælendur í textanum hér á eftir er ávallt talað um viðmælandann 

í karlkyni þó að um konu gæti verið að ræða. 

6.2 Gagnasöfnun og framkvæmd 

Til eru nokkrar tegundir af viðtölum en hér var notast við hálfopin viðtöl. Það merkir að 

viðtalsrammi, það er fyrirframgefnar spurningar, er saminn áður og stjórnar meginhluta 

viðtalsins. Spurningarnar geta hins vegar verið sveigjanlegar og hægt er að bæta öðrum 

spurningum inn á milli. (Merriam, 2009). Höfundur var með tilbúinn viðtalsramma fyrir 

öll viðtölin en hann var aðlagaður fyrir hvert viðtal. Í upphafi viðtals var þátttakendum 

gerð grein fyrir tilgangnum með því sem og verkefninu. Þau voru tekin upp á 

snjallforritið Easy Voice recorder og fékkst leyfi fyrir því frá öllum viðmælendum. 

Viðtölin tóku frá 30 mínútum upp í 1 klukkustund og 15 mínútur og fóru fram í 

fundarherbergi eða á skrifstofu stjórnenda í skipulagsheild viðmælandans. Viðtölin voru 

síðan afrituð orð fyrir orð.  

Þegar búið var að afrita viðtölin þurfti að kóða þau en það gaf rannsakandanum 

tækifæri til að koma auga á atriði sem koma fram í gögnunum og skilja viðvangsefnið út 

frá sjónarhorni viðmælenda. Kóðunin var líka gerð í þeim tilgangi að þekkja viðeigandi 

upplýsingar og hvar þær áttu heima í úrvinnslu gagnanna (Hennink o.fl., 2011). Fyrst 

voru tvö viðtöl skoðuð þar sem þau voru lesin vandlega og leitast var eftir að finna kóða. 

Með því fundust sex kóðar og þegar kóðun hófst ákvað höfundur að bæta tveimur 

kóðum við. Í lokin voru átta kóðar notaðir við greiningu á viðtölunum. Þeir voru síðan 

skráðir, skrifuð stutt lýsing á hverjum fyrir sig og hver kóði fékk síðan sinn lit. Viðtölin 

voru lesin oft yfir og notaðist höfundur við litamerkingar í tölvu til að merkja kóðana. 

Þegar búið var að kóða öll viðtölin og lesa þau yfir spruttu fram þrjú þemu sem voru 

mest áberandi og gegnumgangandi í viðtölunum. Þetta voru : Mikill vöxtur á flugumferð, 

samstarf og framtíðin. Í þemunum kom fram hvaða áhrif aukin flugumferð hefur haft á 

flugvöllinn, hvernig samstarf er að finna á flugvellinum og hvaða möguleika stjórnendur 

töldu að flugvöllurinn ætti í framtíðinni.  
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7 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöðurnar úr viðtölunum við stjórnendur. Þrjú 

þemu voru mest áberandi hjá viðmælendunum þegar rætt var um Keflavíkurflugvöll og 

voru þau dregin fram. Þau voru vöxtur á flugumferð, samstarf í kringum 

Keflavíkurflugvöll og framtíðin á Keflavíkurflugvelli. Þemun komu fram eftir að kóðar 

höfðu verið vandlega skoðaðir og leitað var eftir einhverju munstri á milli þeirra. 

Ýmislegt annað barst í tal þegar viðmælendur voru spurðir út í Keflavíkurflugvöll, til 

dæmis flugkennsla og af hverju hún sé ekki hluti af íslensku skólakerfi og vöruhús fraktar 

og hvernig meðhöndla skal viðkvæma fraktvöru. Flæði umferðar í Leifsstöð bar einnig á 

góma og hvernig það hefur batnað til muna eftir að skiltum var breytt og bætt við þau. 

Tveir viðmælendur tóku líka sérstaklega framað þeir hefðu viljað reisa nýja flugstöð í 

stað þess að byggja við Leifsstöð og nóg væri af landi umhverfis flugvöllinn. Flestir 

viðmælendur voru með langan starfsaldur í sínu starfi og var áhugavert að kynnast 

starfsemi fyrirtækja á og við Keflavíkurflugvöll betur. 

7.1 Mikill vöxtur á flugumferð 

Hvaða áhrif hefur þessi aukna flugumferð haft á fyrirtæki sem starfa í kringum 

Keflavíkurflugvöll og hvaða áhrif er það að hafa á landið almennt? Farþegafjöldi á 

Keflavíkurflugvelli hefur aukist gríðarlega á síðustu árum. Þessi aukning er drifkrafturinn 

í styrkingu atvinnulífsins á svæðinu. Aukin flugumferð gerir það að verkum að 

endurskoða þarf deiliskipulag reglulega og stækka og breyta flugstöðinni sjálfri. Það er 

líka áhrifavaldur að fyrirtæki sem starfa við flugvöllinn þurfa að stækka og fjölga 

starfsfólki en það krefst miklar skipulagningar og þjálfunar. Því má búast við að 

starfsfaldur sé frekar í lægri kantinum meðal starfsfólks sem sinnir þjónustustörfum 

bæði innan sem utan við flugvöllinn sem og utan, eins og til dæmis á hótelum. 

7.1.1 Áhrif vaxtarins 

Viðmælandi H starfar hjá Isavia og lýsti því hvað gerðist þegar vöxturinn er með þeim 

hætti eins og hann hefur verið á Keflavíkurflugvelli:  
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Þessi vöxtur sem hefur verið að gerast undanfarin ár hann er óeðlilegur í 
öllum rekstri. Þetta er óeðlilega hraður vöxtur og það þannig séð erfiður líka 
það er erfitt að vera með svona hraðan vöxt, það er borð liggjandi í raun og 
veru fyrir alla þá til lengdar sem eru að vinna í þessum umhverfi en ég held 
að einhver svona 5 prósent vöxtur kannski 10 prósent væri eðlilegur. Ég held 
að við munum á einhverjum tímapunkti fara í það að það muni verða normið 
hjá okkur en þá megum við ekki heldur gleyma því að 5 prósent ofan á 8 
milljónir er auðvitað miklu meira en heldur en 10 prósent ofan á 2. Þannig 
það mun verða heilmikið umfang þó prósentulegi vöxturinn verði hægari. 
Þannig á einhverjum tímapunkti munum við sjá fram á það að 20 milljónir 
farþega munu fara í gegnum þennan flugvöll 20 -25 milljónir sem er ef við 
nefnum Dublin flugvöll það eru 25 milljónir farþega sem fara þar um (H). 

Lesa má að vöxtur á þessum hraða sé erfiður fyrir alla og ekki sé æskilegt að 

flugvöllur upplifi jafn hraðan vöxt og er raunin á Keflavíkurflugvelli. Þó svo að það hægist 

um á Keflavíkurflugvelli þá sér viðmælandi H fram á að það verði áfram mikill vöxtur og 

flugvöllurinn fari sífellt stækkandi. Viðmælandi I sem starfar hjá Landhelgisgæslunni lýsti 

því að með aukinni flugumferð hafa verið settar hömlur á her- og kennsluflugið en hann 

taldi að þetta ætti allt að geta starfað saman með farþegafluginu.  

. . .  það þarf að auka afkastagetu flugvallarins. Í dag erum við í dálitlum 
vandræðum. Við fáum t.d. ekki að fljúga fyrr en eftir klukkan níu eða tíu á 
morgnanna. Þurfum helst að vera komin niður með allar vélar klukkan hálf 
þrjú. . . .Og við vitum það bara öll að umferðin á Keflavíkurflugvelli er bara 
brandari miðað við stóru flugvellina úti í heimi. . . . Þetta á allt að geta 
gengið, þetta á allt að geta lifað saman og það er eiginlega það sé aðeins að 
trufla okkur. Okkur finnst þetta ekki vera það mikið að þetta eigi að vera 
vandamál í dag, en þetta er vandamál, sama er með kennsluflugið. Þetta eru 
svona hömlur sem væri hægt að hugsa sér að ættu við einhvers staðar úti í 
heimi þar sem að margar vélar eru í bið í einu (I). 

Afkastageta er mikilvæg á stórum alþjóðlegum flugvöllum, flugvöllurinn verður að 

ráða við að stýra mörgum flugtökum og lendingum. En eins og viðmælandi H lýsir að þá 

er Isavia að horfa til annarra flugvalla sem eru stærri og þykja góðir. Það er því verið að 

leit reynslunnar útfyrir landsteinanna varðandi Keflavíkurflugvöll og læra af öðrum.  

. . .   Gatwick er er með sérstaklega góða nýtingum þeir ná ótrúlega miklu út 
úr sínu, þeir eru með ótrúlega margar flughreyfingar á klukkutíma, verandi 
bara með eina flugbraut en þeir gera margt vel þar (H). 

Í samræmi við aukna flugumferð og fjölgun farþega á Keflavíkurflugvelli hafa 

fyrirtækin sem þar starfa þurft að stækka í samræmi við það. Eins og viðmælandi G lýsti 
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þá getur það verið mismunandi eftir fyrirtækjum hvernig stækkunin þróast og eins og 

hann sagði þá hafa þeir stækkað meira því þeir hafa verið að þjónusta nýju flugfélögin 

sem fljúga til Íslands.  

Við höfum stækkað við tengingu við þessa aukningu og við höfum kannski 
stækkað meira heldur en meðaltal í raun og veru. Segjum svo að það sé 30 
prósent aukning í það heila á vellinum en félögin sem við höfum verið að 
afgreiða hafa verið að stækka miklu meira. Við höfum verið að stækka langt 
út fyrir þessar heildarstækkanir þannig að þetta hefur allt gríðarleg áhrif á 
okkar fyrirtæki þessi aukning. Þessi trafík af öðrum en Icelandair af því við 
erum að þjónusta þessi félög sem hafa stækkað hvað mest eins og WOW, 
Delta, Easy jet, WIzz air og öll þessi nýju félög sem hafa verið að koma inn. 
Þau eru meira minn öll í þjónustu hjá okkur (G). 

Sum fyrirtækin hafa greinilega stækkað meira en önnur. Stækkunin fer því eftir hver 

sé að þjónusta flugfélögin sem eru í örustum vexti. Aukin flugumferð hefur því 

mismunandi áhrif á fyrirtæki og hefur ekki komið öllum til góðs. Keilir flugakademía þarf 

til dæmis að nota flugbrautirnar með farþegafluginu sem gerir það að verkum að þeir fá 

ekki sömu þjónustu og farþegaflugið eða eins og viðmælandi F sagði að það væri gott 

fyrir Keili ef það væri „minni trafík“ á Keflavíkurflugvelli. 

. . .  minni trafík. Þeir eru búnir að vaxa alltof hratt. . . . Keilir fer af stað á 
sínum tíma 2009 með flugskólann og þá er umhverfið og landið liggur 
svolítið öðruvísi á Keflavíkurflugvelli þá er ekki þessi brjálæðislega aukning 
sem búin er að vera. Hún var líka ekki séð á þeim tíma. Það sem er búið að 
gerast undanfarin ár er að þessi gríðarlegi vöxtur á Keflavíkurflugvelli á 
flugtrafík og þá verður litli Keilir settur aðeins til hliðar og það er búið að 
vera gerast. Ég skil það alveg vel (F). 

Önnur fyrirtæki á svæðinu líta á aukna flugumferð sem kost og er hún undirstaðan í 

vexti þeirra. Þau eru þó ekki að deila flugbrautum með farþegafluginu eins og 

flugskólarnir og herflugið hafa þurft að gera. Þau njóta þess í stað góðs af þeim 

farþegum sem koma til landsins með flugi. Vöxtur þeirra tengist beint þeirri aukningu á 

farþegum sem koma til Íslands. Viðmælandi A lýsti því að það væri mikilvægara fyrir 

fyrirtækið sem hann starfar hjá að horfa á farþegafjöldann á Keflavíkurflugvelli því hann 

gefi betri mynd af mögulegum vexti fyrirtækisins í framtíðinni.  
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Uppbyggingin hjá okkur og stækkunin fylgir því svolítið [fjölgun flugumferðar 
á Keflavíkurvelli]. Út af því við erum þetta flugvallarhótel. Þannig það er bara 
mjög jákvætt fyrir okkur og eitthvað sem við horfum frekar á en einhverjar 
ferðamannaspár. Það hefur meiri áhrif á okkur hvað koma margir í gegnum 
flugvöllinn. . .  (A). 

Þótt fyrirtækið sé að þjóna þeim ferðamönnum sem koma til landsins þá lítur 

viðmælandi svo á að farþegarfjöldinn sem fer í gegnum Keflavíkurflugvöll skipti meira 

máli en ferðamenn sem koma til landsins. Annar viðmælandi (G) nefndi að það sé erfitt 

að takast á við þennan vöxt en það sé áskorun og líkir því við glímu. Því má lesa úr 

orðum hans að vöxturinn sé of hraður. Fyrirtækin standa frammi fyrir þeirri áskorun að 

takast á við vöxtinn þannig að þau haldi áfram að veita góða þjónustu og ná að sinna 

öllum þeim þjónustuþáttum sem þarf að sinna.  

Til skemmri tíma þá erum við að glíma við mikinn vöxt, mjög mikinn vöxt, ég 
sé fyrir mér innan einhverja ára þá verði glíman meiri svona harnandi 
samkeppni. Það á eftir að breytast umhverfið í því. Fleiri aðilar að keppa 
þannig að svona til framtíðar til litið þá held ég að það eigi eftir að hægja á 
þessum vexti. Ég held að það gerist. En svona glíman eins og er er að ráða 
við þennan mikla vöxt (G). 

Áskorun fyrirtækja sem starfa á Keflavíkurflugvellinum felst í að halda í við vöxtinn á 

flugvellinum. Í framtíðinni er hins vegar líklegra að samkeppnin aukist meðal fyrirtækja 

sem bjóða uppá samskonar þjónustu. 

7.1.2 Starfsfólk 

Vöxturinn í Keflavík er það mikill að fyrirtækin hafa ekki undan að stækka í samræmi við 

hann. Þegar slíkt gerist á skömmum tíma getur verið erfitt að fá starfsfólk og það er 

einmitt vandinn sem fyrirtæki á svæðinu eru að lenda í. Það vantar starfsfólk og hafa 

sum fyrirtækin brugðið á það ráð að sækja það til annarra landa. Að sækja fólk út fyrir 

landssteinana kostar vinnu og tíma. Eins og G lýsti í viðtalinu þá eru Íslendingar sem búa 

á höfuðborgasvæðinu yfirleitt ekki tilbúnir að keyra til Keflavíkurflugvallar og þá þarf að 

finna erlendu starfsfólki húsnæði nálægt flugvellinum. Viðmælandi G hélt áfram og lýsti 

því að þótt að fyrirtæki sé búið að finna starfsfólkið þá getur verið erfitt að útvega því 

húsnæði á svæðinu. 
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Það vantar mikið af fólki á þetta svæði í vinnu við erum að auka (við 
starfsfólk). . . . ef allir sem væru að koma nýir á vinnumarkaðinn á þessu 
Suðurnesjasvæði myndu byrja að vinna hjá okkur þá myndi það samt ekki 
duga. Til að setja í samhengi hver staðan er. Þannig það er útilokað fyrir 
okkur að halda upp jafnmiklum vexti nema að flytja inn fólk til starfa og það 
höfum við verið að gera og það er glíma líka. Það er ekki einu sinni til 
húsnæði fyrir þetta fólk, ef þú reynir að leigja húsnæði í Reykjanesbæ þá 
færðu ekkert, það er ekkert framboð. Það er mikil vöntun á húsnæði (G). 

Aukin flugumferð á Keflavíkurflugvelli hefur haft víðtæk áhrif á samfélagið. 

Flugvöllurinn hefur verið stór atvinnuveitandi og nú er hann orsök þess að 

húsnæðisskortur sé á svæðinu. Flugvöllur laðar að fleiri íbúa sem gerir það að verkum að 

þörf er á húsnæði og sú grunnþjónusta sé til staðar fyrir alla íbúa í samfélaginu. 

Viðmælandi I tók í sama streng og G og sagði að það vantaði starfsfólk á svæðið.  

„Það er svona helst áskorunin, það er að fá fólk í vinnu, það er að fá verktaka 
og nægt fé til að viðhalda öllu (I).“ 

Það var áberandi þegar rætt var við stjórnendur að fyrirtækin vilja veita góða 

þjónustu og þjálfun starfsfólks er mikilvæg því það tekur líka á að þurfa að þjálfa nýtt 

starfsfólk. Það krefst skipulagningar og er auk þess tímafrekt. Viðmælandi H sagði það 

vera eins og „að reka skóla“ að þjálfa allt nýja starfsfólkið. 

. . .  . það þýðir auðvitað fyrir okkur að við þurfum að ráða mjög margt fólk á 
hverju einasta ári. Þannig að við erum alltaf með stóran hóp starfsfólks sem 
hefur þannig séð ekki mikla reynslu. Sem þýðir fyrir okkur að við þurfum að 
þjálfa. Við þjálfum fólk mjög mikið af því auðvitað hendum við ekki fólki bara 
á gólfið og það á að byrja vinna, það þarf að fá þjálfun og það er auðvitað 
svolítið tough að koma nokkur hundruð manns þannig séð á ári í gegnum 
þjálfun, það er eins og bara að reka skóla (H). 

Áhugavert er að viðmælandi líkti starfsþjálfuninni við skóla. Þetta séu þannig störf að 

það er ekki hægt að byrja strax án þess að hafa hlotið viðeigandi þjálfun. Árlega eru það 

nokkur hundruð manns sem hljóta þjálfun hjá fyrirtækinu og þeir sem veita þjálfunina 

þurfa að hafa sig alla við. Viðmælandi I nefndi að starfsfólkið á Keflavíkurflugvelli sé gott 

og allir leggi sig fram svo starfsemin gangi sem best. Í framhaldi minntist hann aftur á 

móti á að flest fyrirtækin skortir mannskap.  
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Keflavíkurflugvöllur er að gera finnst mér allt vel og starfsfólkið er virkilega 
gott, það leggja sig allir fram, en það er eins með Keflavíkurflugvöll, bæði 
Isavia og öll fyrirtækin sem þar starfa, það vantar fólk. En ég held að það séu 
allir að gera sitt besta, ekki spurning sko (I). 

 Samkeppni um starfsfólk hefur aukist á svæðinu og hafa skipulagsheildir fengið að 

finna fyrir því. Þegar vantar starfsfólk þá bitnar það yfirleitt á þjónustunni. Hún getur 

verið einn af þeim þáttum sem veitir fyrirtækjum samkeppnisforskot. Viðmælandi A 

talaði um að starfsfólkið sé lykillinn að velgengi og það beri að hlúa að því.  

. . .  það er bara það mikil samkeppni um starfsfólk, bara rosaleg. Þannig ég 
hef alveg tekið eftir því að svona skiptir máli, að starfsfólkinu líði vel og fái 
vel borgað og sé ánægt í vinnunni. Það er lykill að allri velgengni (A). 

Viðmælandi A tók þann pól í hæðina að mikilvægt sé að halda í starfsfólk, væntanlega 

til þess að forðast það að vera sífellt að þjálfa nýjan mannskap. Hann nefndi líka að atriði 

eins og líðan starfsfólks í vinnunni, laun og starfsánægja séu mikilvæg. Eins og fram kom 

í viðtölunum að þá er skortur á starfsfólki á Keflavíkurflugvelli. Athyglisvert er að nánast 

allir viðmælendur minntust á þennan skort á starfsfólki. Mikið álag er á fyrirtækjunum 

að finna starfsmenn og þjálfa þau í störfin. 

7.1.3 Samgöngur 

Þegar umræðuefnið barst að starfsfólki beindust spjótin oft að samgöngum milli 

höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar. Einnig var rætt um skort á samgöngum til 

og frá nærliggjandi sveitarfélögum og þá einkum fyrir starfsfólk. Því hafa nokkur 

fyrirtæki tekið sig saman og boðið uppá rútuferðir fyrir starfsfólkið sitt. Um er að ræða 

samstarf fyrirtækjanna til að tryggja að starfsfólk komist til vinnu. Viðmælandi I taldi að 

ein stærsta framtíðaráskorun Keflavíkurflugvallar fælist í að bæta samgöngur á milli 

vallarsins og höfuðborgarinnar.  

Held að það sé gríðarlega mikilvægt að við náum betri samgöngum við 
Reykjavík. Sumt okkar fólk vinnur í Reykjavík, það kostar gríðarlega fyrir þá 
sem eru að fara hér til og frá vinnu fimm sinnum í viku og þetta eru svona 
atriði sem þyrfti að bæta fyrir alla (I).  

Hér bendir I á að það væri hagur allra ef samgöngur við höfuðborgina yrðu bættar. 

Þetta væri atriði sem öll fyrirtæki á svæðinu myndu njóta góðs af. Viðmælandi G lýsti 
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skoðun sinni um að nærliggjandi sveitarfélög ættu að halda uppi samgöngum við 

Keflavíkurflugvöll. Núverandi samgöngur eru ekki að nýtast starfsfólkinu.  

Það er léleg tenging við Keflavíkurflugvöll. . . . Þetta er bara grunnþjónusta 
og Keflavíkurflugvöllur er langstærsti vinnustaðurinn á svæðinu þannig það 
er svoldið skrítið að þegar starfsmenn byrja hérna þrjú fjögur á nóttunni þá 
sé fyrsta ferð klukkan átta á morgnana úr Keflavík, þá er allt búið. Þá er 
dagurinn löngu byrjaður hjá öllum sem starfa hérna á vellinum (G). 

Viðmælandi A nefndi líka að það sem þyrfti að laga bæði fyrir starfsfólk og ferðamenn 

sem gista á svæðinu séu samgöngur. Það sé góð þjónusta að fólk hafi kost á að taka 

strætó, hvort sem er til Keflavíkurflugvallar, til Reykjanesbæjar eða til höfuðborgarinnar. 

Þegar viðmælandi A var spurður hvort hann teldi einhverja þjónustu skorta á svæðinu 

svaraði hann svona: 

Það væri það sem ég myndi vilja sjá væru bættar samgöngur og kannski líka 
bættar samgöngur á milli þjónustuaðila. Þannig fólk geti verið hérna geti 
keypt sér einhverja ferð . . . og það sé auðvelt fyrir þá af því það væri strætó 
sem færi þá reglulega niður í bæ og upp á flugvöll og til Reykjavíkur (A). 

Viðmælandi E sem starfar hjá Reykjanesbæ talaði um að sveitarfélagið hafi áhuga á 

að bæta samgöngur frá Reykjanesbæ og að flugstöðinni.  

„Við erum með strætósamgöngur þarna upp eftir. Hann verður að leggja 500 
m frá af því að Isavia vill ekki fá almenningsstrætó af því þeir selja einkaleyfi 
og Kynnisferðir og þessi rútufyrirtæki sem fara upp að flugstöðinni (E).“ 

Viðmælandi D sagði áskorunina felast í að bæta samgöngur milli höfuðborgarinnar og 

Keflavíkurflugvallar. Hann taldi að mikilvægt sé að breyta viðhorfinu og mæla vegalengd 

frekar í tíma en kílómetrafjölda. Hann talaði um að Íslendingum finnst langt að keyra til 

Reykjanesbæjar á meðan að í flestum erlendum stórborgum þá telst þetta ekki vera löng 

vegalengd, hvorki til vinnu né í flug. Hann benti einnig á að „þetta er jafnvel styttri tími 

en að ferðast innan borgarmarkanna að mörgu leyti.“, en verið er að vinna í að finna 

lausnir á hvernig stytta megi ferðatímann milli höfuðborgarinnar og Keflavíkurflugvallar.  

Og til að mynda eitt af verkefnunum sem við höfum verið í farabroddi fyrir 
er sem sagt að byggja nýja lest á milli Keflavíkurflugvallar og Reykjavíkur til 
að auðvelda aðgengi að þessum þáttum sem eru jafnvel ekki hér til staðar og 
auka þar með virði þeirra eigna sem við erum að höndla með. . . . þetta er 
bara mjög raunhæfur kostur og auðvitað að hluta og að stærstum hluta 
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leysa þetta samgöngumál á milli borgarinnar og flugvallarins og færa í raun 
og veru flugvöllinn nær borginni (D). 

Eins og D nefndi að þá getur styttri ferðatími aukið virði eigna á svæðinu við 

flugvöllinn. Viðmælandi E lýsti því sem svo að sveitarfélagið Reykjanesbær hafi áhuga á 

að bæta almenningssamgöngur til Keflavíkur en ekki hafi tekist að fá fyrirtækin með til 

að leysa samgönguvandamálið. Þetta er dæmi um með hvaða hætti samstarf á svæðinu 

gæti falið í sér og hvaða vandamál sé hægt að leysa .  

Margir rekstraraðilar á flugvellinum kvarta undan lélegum 
almenningssamgöngum við svæðið. Þeir þurfa þá að borga sínu fólki 
bílapeninga til að koma upp eftir. Og líka finnst flugstöðinni vont að vera 
með svona mikið af bílastæðum fyrir starfsmenn þannig það væri allra hagur 
að það væru betri almenningssamgöngur frá Garði, Sandgerði, Reykjanesbæ 
inn á svæðið. Við höfum boðið þeim upp á samtal í þessu. Þeir hafa komið og 
hitt okkur en það hefur ekkert náð lengra (E). 

Svör viðmælenda sýnir hversu brýnt sé að laga samgöngur. Viðmælendur nefndu 

sérstaklega tvær ástæður; annars vegar svo að starfsfólk ætti auðveldara með að mæta 

til vinnu og hins vegar að stytta ferðatímann milli höfuðborgarinnar og 

Keflavíkurflugvallar. 

7.1.4 Ferðaþjónusta 

Aukin flugumferð hefur skilað af sér fleiri ferðamönnum. Ferðmenn hafa aldrei verið 

fleiri á landinu og það skilað sér í jákvæðum breytingum fyrir íslenskan efnahag. 

Viðmælandi C sem starfar hjá Avis bílaleigu nefndi að útibú fyrirtækisins við 

Keflavíkurflugvöll sé stærsta eining fyrirtækisins.  

„70 prósent af viðskiptum félagsins fer í gegnum Keflavíkurflugvöll. Það er 
aðalstöðin. 70 prósent og svo er restin Reykjavík plús landið (C).“ 

Því má draga þá ályktun að það sé mikilvægasta útibúið. Draga má þá ályktun að 

samspil sé á milli þess að þegar farþegafjöldinn á Keflavíkurflugvelli eykst verði einnig 

heildaraukningar hjá bílaleigum. Viðmælandi B talaði um að Keflavíkurflugvöllur væri 

drifkrafturinn í ferðaþjónustunni á Íslandi. Hann taldi að ferðaþjónustan væri komin til 

að vera á Íslandi ef haldið sé rétt á spilunum.  
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Ísland er mjög spennandi land fyrir ferðaþjónustu, það er að segja túrismi. . . 
. Það er fullt að hlutum að sjá hérna og ef við förum ekki fram úr hófi í 
verðlagningu að þá held ég að við munum alltaf eiga bjarta framtíð og 
Keflavíkflugvöllur þar með talin, hann er náttúrulega í lykilhlutverki í öllu 
þessu í þessari uppbygginu og í þessari starfssemi og ef hann sinnir starfi 
sínu vel þá mun hann eiga mjög bjarta framtíð (B).  

Ferðaþjónustan er orðin ein af stærstu atvinnugreinum á Íslandi og skapar miklar 

gjaldeyristekjur fyrir landið. Eins og áður hefur komið fram þá koma allflestir ferðamenn 

hingað til lands í gegnum Keflavíkurflugvöll. Viðmælandi D talaði um að ferðaþjónusta á 

Íslandi sé mikið í umræðunni. Eitt af þeim tækifærum sem Keflavíkurflugvöllur hefur 

skapað fyrir efnahagslífið í landinu er aukin ferðaþjónusta.  

Það sem að er að gerast í dag er að sko að fólk horfir til hér núna á Íslandi 
ofboðslega mikið til ferðaþjónustunnar. . . . Það sem að við hins vegar höfum 
séð og stúdíur undanfarin ár hafa sannað er það að miklu stærri hluti af 
efnahagslegu tækifærunum tengist ekki beint flugvellinum en mundu aldrei 
koma til nema vegna þess að flugvöllurinn er þar (D). 

Eins og viðmælandi D nefndi þá skapast fleiri efnahagsleg tækifæri en bara 

ferðaþjónusta vegna flugvallarins. Taldi hann að mögulega sé verið að einblína um of á 

ferðaþjónustuna í stað þess að nýta önnur tækifæri sem flugvöllurinn getur skapað. 

Ferðamennirnir sem fer í gegnum Keflavíkurflugvöll skila sér ekki jafnt til sveitarfélaga í 

landinu. Air 66 flugklasinn var einmitt settur á laggirnar til að auka millilandaflug til 

Akureyrarflugvallar. Viðmælandi E vildi sjá fleiri ferðamenn koma til Reykjanesbæjar og 

sjá það sem bærinn hefur upp á að bjóða.  

Svo þessi nálægð við völlinn þó við séum ekki alveg að sumu leyti alveg að 
nýta hana eða hvernig get ég orðað það. Hún er ekki að nýtast okkur alveg 
eins vel og ég held að hún gæti gert. Og maður fyndist að hún ætti að gera 
það. Því fólk sem er að koma til Íslands, það er fyrst og fremst að fara fyrst til 
Reykjavíkur og síðan þaðan út á land (E). 

Viðmælandi E benti á að ef til vill vanti meiri þjónustu í kringum flugvöllinn sem geri 

það að verkum að ferðamenn dvelji síður í Reykjanesbæ og í nágrenninu. Segja má að 

aukning ferðamanna sé tiltölulega ný af nálinni og því þurfa sveitarfélög og aðrar 

opinberar stofnanir ef til vill að bregðast við því að fleira fólk sé á Íslandi þótt íbúafjöldi 

sé ekki að aukast hratt. Taldi E að skortur sé á ferðatengdri þjónustu við flugvöllinn eins 
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og hótel, bílaleigur og eins og hann orðaði það „allt þetta sem maður sér á öllum 

venjulegum eða alvöru flugvöllum í heiminum, þar er þetta.“  

Slík uppbygging þarf og er að eiga sér stað hér. Þetta tekur bara tíma. Það 
sem kannski stendur í vegi pínulítið fyrir því eða svona hvað getur maður 
sagt, veldur því að þetta gangi ekki hraðar er að það eru svo margir aðilar 
sem hafa aðkomu að þessu svæði (E).  

Hér vísar E í þá staðreynd að það eru þrjú sveitarfélög sem eiga land sem liggur að 

Keflavíkurflugvelli og fimm í heildina á Reykjanesskaganum. Því séu margir sem koma að 

máli þegar á að skipuleggja þjónustu í kringum Leifsstöð og nágrenni. 

7.2 Samstarf 

Það vakti athygli að allar skipulagsheildirnar voru í einhverju samstarfi en þó ekki 

endilega við fyrirtæki sem tengjast flugvellinum með beinum hætti. Þegar stjórnendur 

voru spurðir hvort þeir töldu að klasastarfsamstarf væri á Keflavíkurflugvelli voru allir á 

því að svo væri ekki en sumir álitu þó að þar væri vísir að klasasamstarfi. Eins og Porter 

benti á að þá auka klasaframtök samkeppnishæfni. Með því að auka samstarf á milli 

skipulagsheilda á Keflavíkurflugvelli með einum eða öðrum hætti mætti auka þjónustu 

við farþega og gera ferlið eins ánægjulegt og mögulegt er því eins og rannsóknir sýna að 

þá er fólk áhyggjufullt yfir að ferðast. Klasasamstarf gæti haft góð áhrif á allt samfélagið 

og með því gætu fyrirtæki sem væru ekki með flugtengda starfsemi séð hag sinn í að 

staðsetja sig nálægt flugvellinum.  

Eins og fram hefur komið að þá hefur Keflavíkurflugvöllur skorað hátt í 

skoðanakönnunum farþega. Þegar farþegafjöldinn hins vegar eykst þá breytast þeir 

samanburðarflugvellirnir sem þessar skoðanakannanir ná til því yfirleitt er miðað við 

flugvelli sem eru með sambærilegan svipaðan farþegafjölda. Með auknum farþegafjölda 

er Keflavíkurflugvöllur borinn saman við flugvelli sem mögulega hafa lengri reynslu af að 

sinna miklum fjölda farþega á ársgrundvelli. 

7.2.1 Samstarf á Keflavíkurflugvelli 

Hvernig er samstarfið á Keflavíkurflugvelli í dag í augum þessara stjórnenda? Eins og 

kom fram í viðtölunum þá eru flestir ánægðir með samráðsfundi Isavia, það er að segja 

að Isavia boðar til fundar þar sem kynntar eru hugmyndir að breytingum og þar gefst 
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öðrum tækifæri til að koma með tillögur. Sumum fannst samt þurfa að gera en betur á 

því sviði eins og viðmælandi B lýsir hér: 

. . .  en við sitjum náttúrulega notendafundi núna. Og hérna erum með rödd 
þar . . . hérna mér finnst svona stundum eins og við fáum ekki skýringar og 
athygli eins og farþegaflugið og það eru engir fundir skipulagðir sérstaklega 
um fraktmál. . .   (B)  

Greinilegt var að skipulagsheildir voru í mismiklu samstarfi við Isavia. Eins og 

viðmælandi D lýsti að þá er samstarf þeirra við Isavia mikið.  

. . . við eigum samstarf við þá um mjög margt. Það eru sameiginlegir fletir 
sem snerta skipulagsmálin okkar. Við erum bara þessi svæði á mörkum og 
hvernig skipulag öðru megin er útfært, líka hinumegin. Þannig að það vinni 
saman, eins og aðgengi inn á svæðin og þjónustusvæði sem eru þá utan 
flugvallarins en eru til þess að þjónusta uppbygginguna fyrir innan. Við 
eigum eins þetta og varðandi þetta stefnumótunarpælingar og conceptvinnu 
eins og Kasarda, við eigum í samstarfsvinnu varðandi það (D). 

Samstarfið tengist aðallega skipulagsmálum og framtíðarþróun á svæðinu. 

Viðmælandi G nefndi að samstarfið við Isavia væri að aukast og Isavia sé að sjá 

ávinninginn að starfa með öðrum fyrirtækjum á flugvellinum. 

Já já það er alveg samstarf. Við erum að vinna saman að ýmsum 
úrbótarverkefnum og hérna samstarfið hefur verið að aukast á 
undanförnum árum. Það er meiri vakning fyrir því innan Isavia að vinna með 
fyrirtækjum, afgreiðsluaðilum og öðrum fyrirtækjum sem starfa á vellinum 
(G). 

Þó svo að allir viðmælendurnir voru ekki jafn ákafir í frekara samstarf þá gátu þeir 

alveg séð ávinninginn í góðu samstarfi og voru opnir fyrir því. Eins og viðmælandi C 

nefndi að þá er þetta allt spurning um að auðvelda viðskiptavininum lífið og veita góða 

þjónustu. Þegar viðmælandi C var spurður að því hvort hann væri tilbúinn í samstarf 

orðaði hann það svona: 

„Ef það myndi létta okkur lífið og eykur þjónustu við viðskiptavini okkar þá 
myndum við alveg skoða það (C).“ 

Flestir voru á því að samstarf væri mikilvægur þáttur og vildu auka það. Samstarfið getur 

líka verið óformlegt eins og viðmælandi E sagði en hann hittir stjórnendur Isavia annað 
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slagið en vildi gjarnan hitta starfsfólk Isavia oftar. Einnig nefndi hann að þetta væri ekki 

með neinum formlegum hætti.  

 . . . við eigum fulltrúa í sem sagt í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar. 
Guðlaugur Helgi Sigurjónsson sem er sviðsstjóri hérna umhverfisins, hann er 
fulltrúi okkar þar. . . . svo er ég í ágætu sambandi við . . . og . . . forstjóra 
Isavia. Hitti þá svona kannski ekki alveg nóg of oft en alltaf af til þá hittumst 
við og fáum okkur kaffi og þeir segja mér sögur af sínum áformum og ég segi 
þeim eitthvað héðan. En að öðru leiti er ekki um nein formleg. . .   (E).  

Hver gæti útkoman orðið ef fyrirtæki á svæðinu myndu auka samstarf? Viðmælandi A 

sagðist vilja vera í samstarfi, hann taldi það vera í – allra þágu, bæði skipulagsheilda og 

farþega. Þetta sé jú alltaf spurning um viðskiptavininn og að veita honum góða þjónustu.  

Okkar viðhorf er allavega það að þó að þetta séu samkeppnisaðilar þá viljum 
við samt eiga í góðum samskiptum og samstarfi[. . .  ]það er allra hagur ekki 
bara flugvallarins, allra fyrirtækja á svæðinu að það sé uppbygging fyrir 
atvinnulífið og bæinn sjálfan þannig að það er bara allra hagur og við getum 
alveg séð fyrir okkur aukið samstarf bara með hverjum sem er. Þannig það er 
bara til að auðvelda allt fyrir kúnnann það er svona markmiðið [. . .  ] að 
kúnninn sé að lenda í einhverju veseni og lenda í erfiðleikum sem eru óþarfi 
(A). 

Hér kemur fram að samstarf skiptir ekki bara máli fyrir Keflavíkurflugvöll heldur allt 

samfélagið. Samstarf væri hagur fyrir farþegann og fyrirtækin sjálf. Viðmælandi A taldi 

að þótt þetta gætu verið samkeppnisaðilar þá væru kostirnir við samstarf fleiri en 

ókostirnir. 

Viðmælandi F benti sérstaklega á þeir sem þurfa að ráða til sín sérhæft starfsfólk eins 

og flugmenn og flugvirkja séu ekki í neinu samstarfi við skólana. Það væri samt hagur 

skólans og flugfélagana ef slíku samstarfi væri komið á. Hér mætti alveg líta á nemendur 

skólans sem viðskiptavini þar sem þeir borga sjálfir fyrir námið hjá Keili.  

 . . . til dæmis bara mér líður oft þannig sem dæmi að við útskrifum flugvirkja 
sem dæmi og hann þarf að fara inn á flugvélaverkstæði og vinna í ákveðinn 
tíma sem hluta af sínu námi og mér líður alltaf svona eins og við þurfum að 
biðja þá um þetta. Við erum að búa til starfskraft fyrir þá. Mér líður alltaf 
þannig, eru þið til í að taka hann? . . . Við erum búin að koma með 
hugmyndir í nokkuð langan tíma að hérna til dæmis að þeir gætu komið og 
valið sér framtíðarstarfsmenn fyrr í námsferlinu áður en þeir útskrifast . . . af 
hverju búa þeir ekki til relationship við okkur sem tryggir það að þeir fái 
hérna x marga. Að þeir geti bara valið sér hérna. . .   (F). 
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Þetta er skýrt dæmi um hvernig hægt væri að auka samstarfið á milli skipulagsheilda 

og með hvaða hætti það gæti orðið. Eins og áður hefur komið fram þá hefur aukinn 

farþegafjöldi orsakað vöntun á starfsfólki og hafa fyrirtæki þurft að leita út fyrir 

landsteinana til að finna starfsfólk. 

7.2.2 Klasasamstarf á Keflavíkurflugvelli 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir teldu klasasamstarf vera á 

Keflavíkurflugvelli voru flestir á því að það væri ekki formlegt. Viðmælandi E orðaði það 

svona:  

„Það er ekki formlegt svo ég viti til um. Ég held að það væri alveg ástæða til 
að skoða það (E).“ 

Viðmælandi C var líka bjartsýnn á að það gæti myndast klasasamstarf einn daginn.  

„Ekki eins og er, en það gæti komið (C).“ 

Viðmælandi H svaraði spurningin á þennan hátt:  

Nei ekki í þeirri merkingu ef þú ert að meina eins og Íslenski sjávarklasinn. . . 
. Það er kannski óformlegt, það eru þessir formlegu fundir. . . . Við erum öll 
starfandi á þessum fermetrum sem eru hér þannig það er stutt á milli þó að 
við séum ekki búin að koma okkur upp húsi sem væri 
Keflavíkurflugvallarklasinn þá eru menn hérna bara rétt hjá hvor öðrum. Og 
við borðum mörg saman í sama mötuneytinum (H). 

Mikil nálægð er augljóslega meðal fyrirtækja sem starfa í Leifsstöð. En fyrirtæki sem 

starfa ekki beinlínis við flugvöllinn eru ekki að njóta þessara nálægðar. Viðmælandi G 

komst vel að orði þegar hann lýsti samstarfi á milli fyrirtækja á flugvellinum. Það telst 

samstarf á milli fyrirtækja þegar þau glíma við sameiginlegt vandamál eins og að koma 

starfsfólki til vinnu.  

Það eru einhver vísir af því, við fyrirtækin hérna erum til dæmis að halda 
uppi samgöngum. Af því að sveitarfélögin eru ekki með samgöngur á 
svæðinu, þá eru fyrirtækin búin að koma sér saman að reka samgöngur 
hérna. Það er samstarf þeirra aðila sem starfa á flugvellinum. En hvort 
fyrirtækin séu aktvít að vinna saman og stofnanir þá held ég að það sé ekki 
mikið um það (G). 
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Þetta samstarf fyrirtækja inn á Keflavíkurflugvelli gæti verið vísir að mögulegu 

samstarfi eða klasa. Fyrirtækin gætu séð hag sinn í því að vinna saman á öðrum sviðum 

því það er greinilega hagstætt samstarf að vinna saman í því að bjóða upp á samgöngur 

fyrir starfsfólk. Þegar viðmælandi F var spurður út í klasasamstarf taldi hann það ekki 

vera til staðar á Keflavíkurflugvelli en tók samt fram að Keilir tæki þátt í öðrum 

klasaverkefnum. Þegar hann var spurður út í hvort Keilir væri tilbúinn í klasasamstarf á 

Keflavíkurflugvelli svaraði hann:  

„Já við hefðum viljað það. Erlendis eru fyrirtækin mjög tengd skólum, það 
vantar alveg þennan kúltúr á Íslandi (F).“ 

Viðmælandi E nefndi líka að það væri gott að vera í meira samstarfi, „að það myndi 

hjálpa mjög mikið. Í svona þáttum í almenningssamgöngum og skipulagsmálum og 

þessum viðvangsefnum.“ 

Aðrir höfðu reynslu af samstarfi annarsstaðar frá og höfðu góða reynslu af því. 

Viðmælandi B hefur setið í stjórn í klasaframtaki og hafði orðið vitni af þeim árangri sem 

klasasamstarfiðskilaði þar. 

Þannig já ég sé alveg hvað öflugur klasi getur gert, ég held að Isavia og fleiri 
gætu fengið mikið út úr einhverju klasasamstarfi á vellinum sem snýr að því 
að gera völlinn skilvirkar og stærra atvinnutæki og svona tól til 
verðmætasköpunar fyrir land og þjóð heldur en það er í dag. Auðvitað er 
völlurinn í mikilli þróun en ég held að það væri hollt fyrir alla að hafa svona 
einhvern flöt sem kæmi svona fleiri að. Ekki endilega þeir sem eru bara í 
fluginu. Þá verða oft til alls konar hlutir út frá því. Það er svolítið það sem 
Kadeco hefur verið að leggja upp með. Og hérna ég held að tækifærin séu 
kláralega til staðar. Ég held að við höfðum bara gott að því. . . . aukið 
skilning, við fáum innsýn inn í það sem aðrir eru að gera. . . . En þetta hefur 
áhrif en jákvæð áhrif og býr til umræðu og annað sem snýr að okkar 
starfsemi og við auðvitað fræðumst um starfsemi annarra og sjáum tækifæri 
í hlutum sem þar verða til og höfum nýtt okkur það aðeins (B). 

Hér bendir viðmælandi B á að verðmætasköpun eykst með klasaframtaki og 

skilningur á milli skipulagsheilda. Hann benti á að flugvöllurinn sé í mikilli þróun og með 

því að fá fleiri til að standa að henni gæti það gert flugvöllinn enn skilvirkari og betri. Það 

var greinilegt að viðmælandinn hafði upplifað frá fyrstu hendi hverju klasasamstarf 

getur skilað. 
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7.3 Framtíðin 

Eins og áður hefur verið nefnt að þá fengu Isavia og Kadeco John Kasarda hingað til 

lands til að kynna hugmyndir sínar um aerotropolis og máta þær fyrir Keflavíkurflugvöll. 

Varðandi framtíðaruppbyggingu á Keflavíkurflugvelli eru Isavia og Kadeco mótað skýra 

sýn. Í viðtölunum kom þó fram að þetta væri verkefni sem tæki langan tíma og eins og 

viðmælandi I lýsti því „þetta er ekkert sem er að fara gerast á morgun“. Þau hjá Isavia og 

Kadeco telja aerotropolis vera góðan og spennandi kost í framtíðaruppbyggingu í 

kringum Keflavíkurflugvöll. Verkefnið er stórt verkefni og verður að vinnast í samvinnu 

við fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög á svæðinu og ríkið. En hvernig uppbyggingu vill hinn 

almenni stjórnandi sjá í kringum völlinn?Hvernig sér hann framtíð Keflavíkurflugvallar 

fyrir sér? 

7.3.1 Aerotropolis á Keflavíkurflugvelli 

Viðmælandi J sem starfar hjá Isavia lýsti því sem svo að þau vilji laða fleiri fyrirtæki til 

vallarins og þannig skapa verðmæt störf fyrir svæðið. Þegar J var spurður hvað honum 

finnist um hugmyndir Kasarda um aerotropolis svaraði hann því svona: 

Við í rauninni segja að þetta sé ein leið til að fara til að nýta í raunin 
flugvöllinn til að búa til verðmæt störf á svæðinu sem tengjast ekki eingöngu 
ferðaþjónustu, þarna sjáum við tækifæri til þess að laða til okkar fyrirtæki 
sem sjá hag í því að vera nálægt flugvellinum en þurfa ekki að vera endilega 
ferðaþjónustutengd. Þarna erum við að tala um nýsköpun, við erum að tala 
um tæknistörf, við gætum verið að tala um höfuðsstöðvar alþjóðalegra 
fyrirtækja og svo framvegis (J).  

J sagði frá af hverju honum litist vel á hugmyndafræði Kasarda. Hann benti líka á að 

fleiri leiðir væru í boði. J er því meðvitaður um að ekki eru allir á því að þetta sé besti 

kosturinn varðandi uppbyggingu á flugvellinum. Það að flugvöllurinn sé drifkrafturinn á 

bak við atvinnuuppbyggingu sé lykilatriði.  

. . . þú veist við erum bara rétt að byrja umræðuna og hérna Kasarda og það 
eru alveg sumir sem segja að er eitt módel og ein hugmyndafræðin, það er 
örugglega einhver annar með eitthvað betra en mér finnst hann samt bara 
ná yfir stóru myndina og svo hvernig nákvæmlega þú útfærir, það er annað 
mál. En það er þessi hugmyndafræði um að flugvöllurinn sé drifkrafturinn í 
atvinnuuppbyggingunni og skipulaginu á svæðinu sem hann gerir svo 
snyrtilega og svona einfaldar mjög í sínum fræðum (J). 
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Viðmælandi H benti líka réttilega á að Keflavíkurflugvöllur væri ekki af þeirri 

stærðargráðu sem hann er í dag nema útaf staðsetningu Íslands á milli Evrópu og 

Norður-Ameríku. Lykillinn að stöðu flugvallarins er staðsetningin og án hennar væri 

ólíklegt að uppá borðinu væru hugmyndir um uppbyggingu samkvæmt kenningum 

Kasarda um aerotropolis.  

„Ég myndi segja að þetta aerotropolis og sú pæling er svolítið skrifað blað og 
er auðvitað mjög spennandi en það er eitt eða það sem er lykill fyrir okkur í 
þessu öllu saman það er landfræðileg lega Íslands (H).“ 

Viðmælandi E talaði um að með aerotropolis þá væri verið að nýta tækifærin sem 

flugvöllurinn hefur upp á að bjóða. Hann nefndi í kjölfarið að lest milli höfuðborgarinnar 

og Keflavíkurflugvallar myndi styrkja heildarverkefnið enn frekar og færa 

höfuðborgarsvæðið nær Keflavíkurflugvelli.  

Með því værum við að nýta tækifærin vel sem flugvöllurinn býður. Tala nú 
ekki um ef það verður komin hérna járnbrautarlest einhvern tímann í 
framtíðinni á milli ef af því verður. Þá er það styttri tenging í tíma við 
höfuðborgarsvæðið og þá færist þetta nær og gerir þetta compact og ég 
held að það muni gerast hér eins og gerist víðar í heiminum að menn hætta 
að tala um fjarlægðir í kílómetrum og fara að tala um þær í mínútum (E). 

Viðmælandi D lýsti því hvernig fyrirtæki sem eru staðsett við Amsterdam flugvöll sjá 

hag sinn í að staðsetja sig við flugvöllinni. Hann sagði þetta ekkert nýtt af nálinni og það 

hafi verið aldagömul hefð fyrir því að ólík starfsemi hafi tengst samgöngumiðstöðvum 

eins og höfnum og lestarstöðvum.  

Og það eru til að mynda við Schiphol flugvöll, þar er risastórt hlutfall 
fyrirtækja sem staðsetja sig þar eru ráðgjafafyrirtæki, bankar og fyrirtæki 
sem eru bara endalaust að senda fólk og fá til sín fólk en vilja minnka tímann 
sem lýtur að því að komast út að tengipunktinn. Og þetta er sem sagt 
starfsemin sem sækir þangað, sem sagt fyrirtæki sem sjá með einhverjum 
hætti virði í því að vera nálægt tengipunktinum (D) 

Lesa má úr orðum viðmælandans að mikilvægt sé að hafa fjölbreytta starfsemi við 

flugvöllinn og að skapa verðmæt störf á svæðinu. Fyrirtækin sjá sér hag í því að vera 

nálægt honum. Viðmælandi D hélt áfram að tala um hvernig viðskiptavini og fraktvörur 

væri mikilvægt að ná í svo að flugvöllurinn væri að nýtast sem best.  
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„ . . . hann [John Kasarda] sem sagt segir að það séu tvær vörur ef við getum 
sagt svo sem nýta flugvelli. Það eru hávirðisstjórnendur og hávirðisvörur sem 
eru fluttar með flugi (D).“  

Viðmælandi B benti á að gríðarlegir peningar eru í fraktfluginu og tók fram hversu 

skemmtilegt það hafi verið að taka þátt í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað í 

sjávarútvegi á Íslandi. Einnig nefndi hann að ástæðan fyrir velgengni sjávarútvegarins á 

ferskum fiski væri landfræðileg staða mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku. Því geta 

Íslendingar flutt fiskinn á styttri tíma en til dæmis Noregur. 

„. . . og búið til gríðarleg verðmæti fyrir hérna sjávarútveginn. Íslenskir 
þorskhnakkar sem eru fluttir út með flugi eru orðnir verðmætasta einstaka 
vörutegund í sjávarútvegi (B).“ 

Við Íslendingar erum því með þessa hávirðisvöru til staðar sem flutt er út með flugi 

en þurfum ef til vill að finna leiðir til að laða að hávirðisstjórnendur og fyrirtæki sem 

gætu nýtt sér flugvöllinn í ferðum sínum. 

7.3.2 Hvernig getur aerotropolis orðið að veruleika? 

Þegar rannsakandi spurði viðmælendur frá Kadeco og Isavia út í það hvað þyrfti að 

gerast til að aerotropolis gæti orðið að veruleika þá mátti lesa úr orðum þeirra að 

samstarf fyrirtækja og/eða stofnana væri lykill að því að laða önnur fyrirtæki og 

stofnanir á svæðið. Þetta væru samvinnu verkefni á milli fyrirtækja, stofnana, 

sveitarfélagsins og ríkis á svæðinu. Viðmælandi D lýsir því vel að þetta sé verkefni sem 

þurfi fleiri en einn til að vinna að og það þurfi að byggja upp traust. 

„. . .  þetta er þolinmæðisverk. Þú veist að fá aðila í lið með sér. Og ég held 
að þetta byggi að miklu leyti á einhvers konar trausti sem þarf að byggja upp 
á meðal aðila (D).“  

Viðmælandi I lýsir því einnig á svipaðan hátt og D að þetta sé samvinnu verkefni og 

mikilvægt sé að fá fólk í lið með sér. Til að fá fólk í lið með sér þarf að kynna hugmyndina 

og fá fólk til að sjá hvaða árangri þessi hugmynd gæti skilað ef hún yrði að veruleika. 

Fólk verður að hafa trú á því sem það er að gera og upplifa hugmyndina af fyrstu hendi.  
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. . .  já ég held að sveitarfélögin, það er ekkert við þau að sakast í þessu eins 
og ég segi. Þetta er svo nýlega komið á borðið og ég held að það er bara 
þannig í lífinu að ef maður hefur ekki upplifað sjálfur eða séð þá sé svo erfitt 
að trúa [. . .  ] þeir þurfa bara að fá að sjá í rauninni og fá að heyra dæmi og 
einhvern veginn að upplifa það hvernig flugvellir hafa gert það að verkum að 
það hefur byggst upp í kringum þá. [. . .  ]Það er það sem við viljum að gerist 
það er svona okkar vona að sveitarfélögin sjái að þarna sé tækifæri (I). 

Einnig tekur viðmælandi B í svipað streng og talar um að fólk verði að sjá verkefni skili 

einhverju til baka svo þetta gangi upp. Fyrirtæki og stofnanir verða að sjá að þessi 

hugmyndafræði gæti skilað einhverju til þeirra svo þetta geti orðið að veruleika.  

. . .  hugmyndir hans eru góðar og gildar en menn [. . .  ] fá ekki hvatninguna í 
meiri arðsemi eða skilvirkni eða eitthvað þá eru þessar hugmyndir aldrei inn 
á blaði. En ég hef alveg séð það í Amsterdam og Frankfurt að þetta er 
praktískt að staðsetja sig nálægt flugvellinum. Af því það sparast fullt af því 
og þetta styttir tíma og er þægilegra fyrir þá sem eru að koma erlendis frá í 
tengslaheimsóknir og viðskipti og starfsemi. . .   (B).  

Viðmælandi B hefur líka reynslu af öðrum flugvöllum sem hafa verið að vinna með 

hugmyndafræði Kasarda og hefur séð að þetta „meikar sens“ eins og hann orðaði það. 

Hvernig sjá stjórnendur sem starfa á Keflavíkurflugvelli framtíðina á vellinum fyrir sér? 

Viðmælandi E nefnir áskorun að það verði að vinna með svæðið sem eina heild þótt 

margir komi að því.  

. . .  að það verði skipulagt í einhverri heild og ekki eins og margar flísar í 
einni appelsínu heldur bara eins og ein appelsína skilur þú? Ég held að það 
sé aðal áskorunin að við náum nýta og einfalda þetta kerfi þannig það verði 
svona heildarbragur á öllu og menn séu ekki að rekast á hvers annars horn í 
þessu. Ég held að það sé aðal áskorunin. . .   (E).  

Það sem E er að segja hér að það verði að vera samvinna á svæðinu. Mikilvægt er að 

skipuleggja svæðið sem eina heild. Þannig það sé ekki hver út í sínu horni að skipuleggja 

sinn part sem er svo ef til vill ekki að vinna með heildinni. Þetta sé áskorun að byrja 

þetta samtal um samvinnuna svo það sé gott heildarútlit fyrir svæðið. Viðmælandi G 

nefnir framtíðin sé björt á Keflavíkurflugvelli og áframhaldi vöxtur sé komin til að vera.  

ég held að framtíðinn sé bara björt þetta á eftir að stækka og dafna hérna á 
næstu árum og hérna og fleiri félög eiga eftir að koma hérna. Bara 
sannfærður um það. Ég held að það eigi eftir að vera áframhaldandi vöxtur á 
Keflavíkurflugvelli. Ég allavega trúi því (G). 
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Þegar viðmælandi J er spurður út í framtíðina á Keflavíkurflugvelli þá telur hann vera 

mikilvægt fyrir flugvöllinn að fá verðmætari umferð um völlinn. Mikilvægt sé að 

flugvöllurinn sé ekki aðeins að treysta á ferðamennina sem er að koma til að skoða 

Ísland.  

Okkar hagsmunir yrðu þeir að það yrði meiri umferð um flugvöllinn og [. . .  ] 
það er það sem við myndum vilja að gera að fá verðmætari umferð um 
flugvöllinn. Þú veist þannig að við séum líka að dreifa áhættunni að hún sé 
ekki eingöngu bundinn við ferðaþjónustu heldur líka meira við atvinnulífið 
almennt og kannski nýja geira innan atvinnulífsins en fyrir sveitarfélögin væri 
tækifæri til dæmis uppbyggingar á húsnæði, nýjir íbúir þannig þetta er svona 
algjörlega sameiginlegir hagsmunir að finna aðferðafræði sem menn geta 
sameinast í til að byggja upp og skipuleggja (J). 

Hér leggur J áherslu á að aukin flugumferð skili sér út í atvinnulífið. Með flugumferðin 

mun þurfa að fjölga starfsfólki sem kallar á nýja íbúa og húsnæði fyrir það. Þetta séu 

sameiginlegir hagsmunir þá bæði fyrir Keflavíkurflugvöll og samfélagið sem hann er í. 

Viðmælandi D sagði frá því að lítið var um samstarf innan flugvallarins þegar hann hóf 

störf og beinlínis óvild á milli stofnanna. En hann talar um að það sé mikilvægt vera í 

samstarfi varðandi framtíðasýnina svo allir sjá ávinningin að því að stefna þangað.  

. . .  af því að maður er óþolinmóður, maður vill náttúrulega að þetta gerist 
hraðar, maður þarf líka að hafa raunhæfar væntingar. Og ef við horfum á 
tímapunktinn þegar við byrjuðum, þegar allir voru að rífast við alla og 
tímapunktinn sem við erum á í dag. Þá erum við komin svo miklu, miklu 
framar í einhverju sem lítur að samstarfi og sameiginlegri sýn og 
uppbyggingu. Þar sem að tekið er til mismunandi sjónarmiða, þetta er ekki 
eins og við höfum alltaf verið að þröngva okkar skoðunum, við beygðum 
okkur undir fullt af hlutum sem aðrir voru með (D). 

Viðmælandi E talar um á svipaðan hátt að mikilvægt sé að hafa sameiginlega 

framtíðarsýn á flugvallarsvæðið. Fyrr í viðtalinu var hann búinn að tala um allar þær 

stofnanir sem hafa einhverja viðkomu að Keflavíkurflugvelli og þegar á að taka einhverja 

ákvarðanir þá þarf að ræða við marga. Til þess að framtíðarsýn Isavia og Kadeco getur 

orðið að veruleika þá þarf fá allar stofnanir sem koma að flugvellinum til að stefna að 

sama markmiðinu.  

. . .  fyrst þyrfti náttúrulega að samstilla alla þessa aðila sem ég var að nefna 
áðan. Þeir þyrfti allir þessir opinberir aðilar sveitarfélögin, þessi ríkisapparöt 
þyrftu öll að vera sammála um að gera þetta. Því ef það er einn á móti þá er 
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það erfitt. Og en af því gefnum að menn væru sammála um þetta þá held ég 
ekki að það stæði ekkert í vegi fyrir því annað en að fara vinnu í verkefninu. 
En ég held að samstillingin sé mikilvæg forsenda (E). 

Viðmælandi B lýsir því að hann telji framtíðina bjarta fyrir Keflavíkurflugvöll, 

ferðaþjónustuna og fraktflugið. Hann telur að mikilvægt hér á Íslandi sé boðið upp á 

hágæða þjónustu og Íslendingar hafi tækifæri á að búa upp einstaka vöru.  

 

ég held að hún sé björt ég trúi því að menn nái utan um ástandið um síðir 
auðvitað er það að þróast meira og meira. [. . .  ]Ef menn standa rétt að 
málum bæði hvað varðar hérna ferðaþjónustuna og útflutning og nýta sér 
þau tækifæri og byggja undir skilurðu og gera þetta skilvirkt og öflugt ferli 
þar sem hágæða þjónusta er lykilatriði. Þá getum við búið til produkt sem er 
einstakt. Það er í fraktinni þá er náttúrulega augljóst að menn munu nýta sér 
Keflavíkurflugvöll í auknum mæli. Og samkeppnisforskot Íslendinga í 
sjávarútvegi í fiskútflutningi liggur fyrst og fremst í ferskum fiski. Og þar 
spilar Keflavíkurflugvöllur lykilhlutverk og ef menn hafa þetta í huga þá getur 
frakt starfssemi þar orðið mjög öflug (B). 

Í umræðum um framtíð Keflavíkurflugvallar voru allir stjórnendur á því að hún væri 

björt. Það þyrfti að spila rétt úr spilanum svo það gæti orðið að veruleika, það myndi 

ekki gerast á sjálfum sér. Til þess að þetta aerotropolis hugmyndin gæti orðið þá yrðu 

stofnanir, fyrirtæki og ríkið sem koma öll að Keflavíkurflugvölli að vera sammála um að 

þetta sé leiðin til að fara. Þetta væri samvinnuverkefni sem tæki tíma að stefna að. 

Áberandi var hvað stjórnendur lögðu áherslu á að það væri mikilvægt að setja ekki öll 

eggin í sömu körfu eins og með ferðaþjónustuna. Heldur þyrfti að horfa á 

heildarmyndina í víðari samhengi og sjá aðra möguleika sem flugvöllurinn hefur upp á 

að bjóða. Til að mynda laða til sín annars konar starfsemi sem myndi styðja starfsemina 

á flugvellinum. Einnig það sem var áberandi í þessari umræðu var að mikilvægt væri að 

veita gæðaþjónustu og vera með ferðaþjónustu sem væri góð á sínu sviði og það væri 

efnameira fólk sem myndi koma til landsins. 
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8 Umræður 

Vettvangur rannsóknarinnar var Keflavíkurflugvöllur. Lagt var uppi með að taka viðtöl 

við stjórnendur ólíkra skipulagsheilda sem starfa við og á Keflavíkurflugvelli og heyra 

skoðun þeirra á Keflavíkurflugvelli og hvort eitthvað samstarf ætti sér stað. Einnig var 

stuðst við fræðilegar heimildir og niðurstöður annarra rannsókna. Leitast var eftir að 

svara rannsóknarspurningunni: 

 Hver er lykillinn að samkeppnishæfni alþjóðaflugvallar? - Er 
Keflavíkurflugvöllur að sinna öllum þeim þjónustuþáttum? 

Lykilþættir varðandi samkeppnishæfni alþjóðaflugvallar eru: 

 Samvinna flugvallar, ríkis og flugfélaga um árangursríka stefnumótun. 

 Sterkir inniviðir eins og samgöngur. 

 Fjölbreytt atvinnustarfsemi í kringum flugvöllinn. 

 Vellíðan farþega.  

Aðrir þættir sem styðja við samkeppnishæfni alþjóðaflugvallar eru: 

 Landfræðileg staðsetning. 

 Fjölbreyttar flugleiðir.  

 Flugvöllurinn sé notaður sem heimahöfn flugfélags.  

Það má segja að Keflavíkurflugvöll sé að einhverju leyti að sinna öllum þessum 

þáttum. Isavia og Kadeco eru í góðu samstarfi en setja þarf fram skýrari stefnumótun 

um stefnu flugvallarins og fá fleiri aðila í það samstarf eins og sveitarfélögin á svæðinu 

og ríkið. Helstu samgöngur á svæðinu eru flugrúta sem keyrir beint til höfuðborgarinnar. 

Styrkja þarf samgöngur til nærliggjandi sveitarfélaga og reyna að stytta ferðatímann milli 

flugvallarins og höfuðborgarinnar. Fjölbreytt atvinnustarfsemi er að aukast í kringum 

flugvöllinn, fyrst og fremst vegna yfirtöku íslenska ríkisins á Ásbrúarsvæðinu eftir að 

Bandaríkjaher fór. Frekari tækifæri eru þó í að laða að fleiri fyrirtæki á þetta svæði hvort 



 

80 

sem þau sinna flugtengdri þjónustu eða ekki. Keflavíkurflugvöllur hefur skorað hátt í 

skoðanakönnunum hjá farþegum. Ef tekið er mið af þessum skoðanakönnunum þá 

bendir það til þess að farþegum líði vel á vellinum og njótigóðrar þjónustu. 

Landfræðileg staðsetning Keflavíkurflugvallar er mjög góð; mitt á milli Evrópu og 

Norður-Ameríku og hafa íslensku flugfélögin nýtt sér hana í leiðarkerfunum sínum. 

Boðið er uppá ferðir til fjölda borga í Norður-Ameríku og Evrópu. Sumarið 2017 mun 

Icelandair fljúga til 43 áfangastaða (Icelandair, e.d.). Stærstu flugfélögin á 

Keflavíkurflugvelli, Icelandair og Wow air, nota flugvöllinn sem heimahöfn og styrkir það 

stöðu hans enn frekar. Því eru ávallt fastir notendur að flugvellinum.  

8.1 Fræðilegar niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að lykillinn að samkeppnishæfni alþjóðaflugvalla 

sé fólgin í samstarfi á milli flugvallar, ríkis og stærstu notenda þeirra sem eru flugfélögin. 

Ef skoðaðir eru flugvellir sem teljast vera árangursríkir þá má sjá að það var engin 

tilviljun sem réð þar för. Þar er búið að úthugsa stefnumótun þar sem ríkið, flugvöllurinn 

og stærstu flugfélögin taka þátt . Fjölbreytt atvinnustarfssemi í kringum flugvöll hefur 

jákvæð áhrif og eykur tekjurnar. Starfsemin þarf ekki endilega að tengjast flugiðnaði. 

Þessi starfsemi ýtir undir vöxt þéttbýlis í kringum flugvöllinn og er oft á tíðum miðstöð 

verslunar og viðskipta (Kasarda, 2006).  

Flugvöllur þar sem ríkir fjölbreytt atvinnustarfsemi er betur í stakk búinn til að takast 

á við ófyrirséð áföll eins og hryðjuverk. Slíkur flugvöllur stendur betur að vígi en aðrir 

flugvellir. Á Keflavíkurflugvelli erum við að sjá dæmi um að fyrirtæki eru að sækjast eftir 

staðsetningu nálægt honum eins og gagnaver. Þróun á svæðinu í kringum völlinn er ekki 

jafnlangt á veg komin eins og á stærstu flugvöllum Evrópu. Mörg tækifæri liggja á 

svæðinu og fer það eftir útspili Íslendinga hvernig þau verða nýtt.  

Góðar samgöngur að flugvelli eru einn af þeim þáttum sem auka samkeppnishæfni 

hans (Lohmann o.fl., 2009 og Kasarda, 2008). Samgöngur eru einn af þeim sterku 

innviðum sem styrkja starfsemi flugvallarins. Til að aerotropolis líkanið gangi upp þarf 

góðar samgöngur bæði út og inn á svæðið (Kasarda, 2008). Á Keflavíkurflugvelli mætti 

bæta samgöngur bæði til höfuðborgarinnar og einnig til nærliggjandi sveitarfélaga. Með 

betri samgöngum myndi það ekki bara auðvelda starfsfólki og farþegum að ferðast á 

milli heldur myndi það styrkja allt svæðið . Með bætum samgöngum yrði svæðið að 
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fýsilegri kosti fyrir staðsetningu fyrirtækja. Höfuðborgin myndi færast nær flugvellinum 

þar sem ferðatíminn á milli mundi styttast.  

Eins og umfjöllunin hér að ofan sýnir þá vilja farþegar flugvöll sem er einfaldur og 

þægilegur og minnkar áhyggjurnar við að ferðast. Með samstarfi fyrirtækja sem sinna 

farþegum á einhvern hátt væri hægt að gera ferðalagið sem einfaldast og - þægilegast 

fyrir farþegann. Samhliða mundi samkeppnishæfni flugvallarins aukast. Mikilvægir 

þættir sem varða vellíðan farþega á flugvelli eru hönnun, loftgæði, hreinlæti, sæti og 

lýsing (Bogicevic o.fl., 2016). Keflavíkurflugvöllur kom vel út í þjónustukönnun sem 

farþegar tóku og hlaut viðurkenningu árin 2008 til 2014. Mikil aukning hefur verið á 

farþegum eftir það en þeim fjölgaði um 25,5 prósent á milli árana 2014-2016 og 40 

prósent á milli 2015-2016 (Isavia, e.d.-c). Þetta er mikill vöxtur og það verður að teljast 

ólíklegt að aðrir flugvellir hefðu frekar verið í stakk búnir til að mæta slíkum vexti 

8.2 Niðurstöður viðtala 

Niðurstöður viðtala benda til þess að aukin flugumferð hafi falið í sér áskorun fyrir flest 

fyrirtæki og leitt til þess að fyrirtækin eru sífellt að stækka. Fyrir vikið hafa þau þurft að 

fjölga starfsfólki og er nú skortur á starfsfólki á Reykjanesskaganum, hafa sum fyrirtæki 

þurft að grípa til þess ráðs að sækja starfsfólk að utan og flytja til landsins. Þetta hefur 

orðið þess valdandi að húsnæðisskortur er á svæðinu.  

Eitthvað samstarf er á milli fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli, sem birtist meðal annars í 

að halda uppi samgöngum fyrir starfsfólk og þá eru Isavia og Kadeco í góðu samstarfi 

varðandi framtíðaruppbyggingu flugvallarsvæðisins. Eins og fram kom í viðtölunum vildu 

flestir stjórnendur hins vegar auka samstarfið og töldu það gera flugvöllinn skilvirkari. 

Ekkert klasasamstarf er á Keflavíkurflugvelli en stjórnendur voru yfirleitt opnir fyrir því, 

sérstaklega hvað varðaði eflingu samgöngukerfisins og aðgang nemenda að verknámi.  

Hugmyndin um aerotropolis í kringum Keflavíkurflugvöll er bara rétt að hefjast eins 

og einn viðmælandinn orðaði það. Segja má að hugmyndin sé á algjöru frumstigi, það er 

að segja að byrjað er að ræða hana sem mögulega framtíðaruppbyggingu. Flestir 

stjórnendur voru opnir fyrir aerotropolis og töldu það skapa fleiri tækifæri og verðmæti 

á svæðinu. En til þess að aerotropolis geti orðið að veruleika þá verða allar 

skipulagsheildir á svæðinu að vera samstilltar; ríkið, sveitarfélögin og öll fyrirtækin. Eins 
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og einn viðmælandi benti á að þá er mikilvægt að öll fyrirtæki og stofnanir sjái hag sinn í 

hugmyndinni til þess að vilja fylgja henni eftir. 

8.3 Tillaga að aðgerðalista 

Höfundur setur hér fram aðgerðarlista með tillögum sem ætlað er að benda á 

skynsamlegar leiðir svo Keflavíkurflugvöllur geti talist einn af árangursríku flugvöllunum. 

Tillögurnar miðast við yfirferð og athuganir sem höfundur las út úr fræðilegum gögnum 

og viðtölunum.  

 Einfalda þarf stjórnsýslu varðandi flugvöllinn. Í dag eiga þrjú sveitarfélög land 
að flugvellinum og flækir það málin. Áríðandi er að sveitarfélögin finni 
einhvern sameiginlegan grundvöll fyrir svæðið þannig að hagsmunir 
Keflavíkurflugvallar séu hafðir að leiðarljósi í framtíðaruppbyggingu hans. 

 Auka þarf samstarf milli ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja. Setja þarf fram 
sameiginlega stefnumótun og markmið fyrir flugvöllinn. Markmiðin gætu falið 
í sér að bjóða uppá hágæðaþjónustu eða fjölga fyrirtækjum sem styðja við 
starfsemina á vellinum. 

 Styrkja þar innviði eins og samgöngur. Það er brýnt verkefni að bæta 
samgöngur til og frá flugvellinum. Telur höfundur þetta vera nauðsynlegt 
samstarfsverkefni svo samgöngurnar nýtist sem flestum, bæði starfsfólki og 
farþegum. Bæta þarf samgöngur til höfuðborgarsvæðisins sem og 
nærliggjandi sveitarfélaga.  

 Laða þarf að starfsfólk til svæðisins. Nú þegar er skortur á starfsfólki við 
flugvöllinn. Með samstilltu átaki gætu fyrirtækin og skólarnir kynnt flugvöllinn 
sem spennandi atvinnutækifæri. 
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9 Lokaorð 

Niðurstöðurnar sýna að Keflavíkurflugvöllur er að einhverju leiti samkeppnishæfur en 

býr einnig yfir mörgum tækifærum til frekari vaxtar og uppbyggingar. Við vinnslu 

ritgerðarinnar kom það höfundi á óvart hversu mörg atvinnutækifæri felast í kringum 

flugvöllinn. Eins og staðan er í dag þá er nægt landrými um hann og því möguleiki að 

reisa byggingar undir atvinnustarfsemi sem mundi styðja við innviði vallarins. Það fælist 

líka ákveðin öryggistilfinning í að vita að ef ferðamannastraumurinn til landsins myndi af 

einhverjum ástæðum dragast saman að þá myndi starfsemin á flugvellinum ekki minnka 

að sama skapi því önnur starfsemi héldi áfram. Kadeco og Isavia eru í góðu samstarfi og 

hefur það leit til góðra verka, til dæmis eins og að fá Kasarda til landsins. Samstarfið 

mætti ef til vill aukast með það að leiðarljósi að styrkja stöðu flugvallarins og veita 

hágæða þjónustu á fyrir farþega.  

9.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir  

Takmarkanir á rannsókninni fólust í að hún var unnin á ákveðnu tímabili. Tímabilið hefur 

þau áhrif að niðurstöður rannsóknarinnar sýna hver staðan er í dag. Tekin voru tíu viðtöl 

við stjórnendur en mun fleiri fyrirtæki starfa við Keflavíkurflugvöll og því hefðu viðtöl við 

fleiri stjórnendur mögulega breytt niðurstöðum að einhverju leyti. Hlutleysi er 

mikilvægur þáttur í viðtölum en höfundur hefur tengingu við flugvöllinn, hefur starfað 

þar í þó nokkur ár bæði sem flugfreyja og flugkennari. Má samt segja að það sé bæði 

annmarki og styrkur við rannsóknina þar sem höfundur bjó yfir þekkingu og reynslu 

varðandi flugvöllinn. Hægt væri að rannsaka fleiri svið Keflavíkurflugvallar þar sem 

völlurinn er undir stöðugum breytingum vegna vaxtar. Frekari rannsóknir á þessu sviði 

væri til dæmis að skoða ef boðið væri upp á innanlandsflug á Keflavíkurflugvelli hvort 

það myndi auka samkeppnihæfni hans. Flestir alþjóðaflugvellir bjóða upp á 

innalandsflug líka og ef það væri boðið upp á fjölbreytt innanlandsflug frá 

Keflavíkurflugvelli þá væri fróðlegt að skoða hvaða myndi það gera fyrir völlinn. 
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9.2 Hugleiðingar 

Íslendingar eru mikil flugþjóð og eiga sér langa flugsögu . Þeir eiga að nýta sér alla þá 

þekkingu og reynslu sem þeir hafa yfir að ráða og stefna að því að styrkja stöðu 

Keflavíkurflugvallar enn frekar. Stærsta flugfélag landsins, Icelandair, fagnar 80 ára 

afmæli í ár og Leifsstöð fagnar einnig stórafmæli í ár en hún varð 30 ára. Eftir að 

höfundur hafði kynnt sér samkeppnishæfni flugvalla þá er hún en sannfærðari um að 

þarna liggur eitt af stærstu tækifærum Íslendinga. Flugvöllurinn er ein af grunnstoðum 

samgangna í landinu og mikilvægt að styrkja hann með því að byggja upp frekari 

atvinnustarfsemi á svæðinu. Samstarf fyrirtækja, sveitafélaga, ríkis og flugvallar um að 

veita hágæðaþjónustu myndi einnig efla flugvöllinn, ferðaþjónustuna og orðspor 

landsins.  
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