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Útdráttur 
Í þessu verkefni verða skoðuð áhrif Keflavíkurflugvallar á atvinnu- og íbúaþróun á 

Suðurnesjum. Mikil breyting hefur verið í atvinnulífinu undanfarin ár og hefur það haft mikil 

áhrif á samfélagið í heild sinni. Í verkefninu verður lögð mest áhersla á að skoða 

atvinnulífsbreytingar á Suðurnesjum síðustu fimm ár, eða tímabilið 2013 til 2018. Á þessum 

tíma er Keflavíkurflugvöllur orðinn stærsti vinnustaður á Suðurnesjum. Rannsóknin fólst í 

því að senda spurningalista á öll þau fyrirtæki sem hafa starfsemi á Keflavíkurflugvelli, 

ásamt því að taka viðtöl við þrjá viðmælendur. Helstu niðurstöður þessa verkefnis er að 

Keflavíkurflugvöllur er mikilvægur þáttur í atvinnulífi á Suðurnesjum í dag og er hann einn 

af áhrifavöldum þeirrar miklu íbúaþróunar sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Á 

Keflavíkurflugvelli er fjölbreytt starfsemi sem hefur margs konar áhrif á annað atvinnulíf á 

Suðurnesjum. Fyrirtækin með starfsemi inn á vellinum mynda tengsl við önnur fyrirtæki, 

bæði innan vallar og utan. 

Lykilorð: Keflavíkurflugvöllur, Suðurnes, atvinnulíf, íbúaþróun, ferðaþjónusta, neyslutengsl  





 

Abstract 
The main focus of this project is to examine the impact of Keflavík Airport on employment 

and population development in Suðurnes. In order to examine the impact of this economic 

change on population development in the area where the economic life has changed rapidly 

in a short period of time, this project will focus on examining changes in the economic life 

in Suðurnes during the last five years, or from 2013 to 2018. During this period, Keflavík 

Airport has become the largest workplace in Suðurnes. The study involved sending a 

questionnaire to all companies that operate within Keflavik Airport. The main results of this 

project indicate that Keflavík Airport currently forms major part of the economic life in 

Suðurnes. The airport has largely contributed to the population development in Suðurnes 

that has taken place in recent years. There is a wide range of operations at Keflavík Airport, 

and without a doubt, the airport has had direct, indirect and induced effects on other 

economic life in Suðurnes. The companies which operate within Keflavík Airport also 

benefit through forming links with other companies within the industry, both internally and 

externally. 

 

Keywords: Keflavík Airport, Suðurnes, economic life, population development, tourism, 

consumption linkages 
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1 Inngangur 
Suðurnes hafa verið mikið í sviðsljósinu undanfarin ár. Þar hefur mikið verið að gerast, 

miklar breytingar í þróun byggðar og atvinnulífs. Suðurnesin hafa gengið í gegnum ýktar 

sveiflur á nokkrum árum, frá því að bandaríski herinn lagði niður herstöð sína á 

Keflavíkurflugvelli árið 2006. Brotthvarf hersins leiddi af sér mikið atvinnuleysi á svæðinu. 

Nokkru síðar kom bankahrun og efnahagskreppan mikla í kjölfarið. Varð útlitið því enn 

svartara á svæðinu og atvinnuleysið enn meira. Um síðir rofaði þó til. Eftir að erlendum 

ferðamönnum fór að fjölga í gegnum Keflavíkurflugvöll jókst atvinnuframboð á svæðinu. 

Keflavíkurflugvöllur hefur stækkað mikið sem vinnustaður á skömmum tíma og er nú stærsti 

vinnustaður á Suðurnesjum. Í kjölfar aukins atvinnuframboðs á svæðinu hefur íbúum fjölgað 

mikið. Bæði innlendir og erlendir ríkisborgarar sjá tækifæri á Suðurnesjum. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Í þessu verkefni verða skoðaðar ákveðnar breytingar í atvinnulífi og íbúaþróun, sem hafa 

gerst á nokkrum árum án þess að það hafi verið hluti af byggðastefnu sveitarfélaga eða 

ríkisins. Þetta hefur leitt til bæði jákvæðra og neikvæðra áhrifa á svæðið og samfélagið í 

heild sinni (Isavia & Aton, 2016; Reykjavík Economics/Nónó, 2017; Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum, 2015). Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif 

Keflavíkurflugvallar á atvinnulíf og íbúaþróun á Suðurnesjum. Í verkefninu verður lögð mest 

áhersla á að skoða atvinnulífsbreytingar á Suðurnesjum síðustu 5 ár, eða á tímabilinu 2013 

til 2018. Í þessu verkefni verður stuðst við hugmyndir um margfeldisáhrif og niðurstöður 

rannsóknarinnar verða tengd við þær í víðari skilningi. Umfjöllun um margfeldisáhrif skiptir 

máli fyrir þetta verkefni þar sem áhrif Keflavíkurflugvallar sem vinnustaðar verða skoðuð í 

stærra samhengi. Það eru mismikil neyslu-, bak- og framtengsl sem myndast út frá 

starfseminni á flugvellinum á nærsamfélagið og annað atvinnulíf á Suðurnesjum.  

Þetta viðfangsefni hefur ekki verið rannsakað mikið áður. Höfundar telja þetta vera 

gott dæmi til þess að sýna fram á hve mikil áhrif einn vinnustaður getur haft á tiltekið svæði. 

Breytingarnar hafa gerst hratt á Suðurnesjum undanfarin ár og hefur það orðið til þess að ríki 

og sveitarfélög ná tæplega að aðlagast þeim. Það er því mikilvægt að fylgjast vel með þróun 

svæðisins næstu árin þar sem framtíð þess er í húfi. Íbúa- og atvinnuþróun stefnir í að halda 
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áfram á sambærilegum hraða ef ekkert breytist og þurfa því ríki, sveitarfélög og samfélagið 

í heild sinni að vera reiðubúið við þeirri þróun.  

Yfirmarkmið verkefnisins er því að skoða áhrif Keflavíkurflugvallar sem vinnustaðar 

á atvinnulíf og íbúaþróun á Suðurnesjum.  Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

1. Hverjar eru helstu atvinnulífsbreytingar sem hafa orðið á Suðurnesjum undanfarin 

ár, sem tengja má Keflavíkurflugvelli? 

2. Í hvaða sveitarfélögum búa flestir þeirra sem starfa á Keflavíkurflugvelli? 

3. Að hve miklu marki hafa fyrirtæki sem starfa á Keflavíkurflugvelli áhrif á annað 

atvinnulíf á Suðurnesjum? 

1.2 Uppsetning ritgerðar 
Verkefninu er skipt niður í sex hluta, ásamt heimildaskrá og viðauka. Öðrum kafla er skipt í 

fjóra undirkafla. Kaflinn nefnist Áhrif flugvallarstarfsemi á svæði og fjallar hann fyrst og 

fremst um þau áhrif sem flugvallarstarfsemi getur haft á svæði og byggðir. Viðfangsefni 

undirkaflanna er meðal annars byggðaþróun, umfang flugvallastarfsemi og áhrif flugvalla á 

þróun svæða. Einnig verður fjallað um kenningu um útflutningsgrunn, þar sem lögð verður 

áhersla á þrenns konar tengsl, neyslu-, fram- og baktengsl. Í síðasta undirkaflanum er fjallað 

almennt um margfeldisáhrif og áhrif sem geta myndast út frá ferðaþjónustu. Þriðja kafla er 

skipt í fjóra undirkafla. Kaflinn nefnist Suðurnes og fjallar hann fyrst og fremst um atvinnu- 

og íbúaþróun Suðurnesja frá upphafi byggðar til dagsins í dag en með áherslu á síðastliðin 

fimm ár þar sem Keflavíkurflugvöllur spilar stórt hlutverk.. Einnig verður fjallað um 

ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og vinnusóknarsvæði Suðurnesja. Fjórði kafli nefnist 

Aðferðir og gögn, og eru honum skipt í tvo undirkafla. Í kaflanum verður farið yfir hvernig 

rannsókn þessa verkefnis var háttað, hverjir voru þátttakendur, hvernig gagnasöfnun fór fram 

og hvernig unnið var úr þeim gögnum sem söfnuðust. Fimmti kafli skiptist í sex undirkafla. 

Kaflinn nefnist Áhrif Keflavíkurflugvallar og í honum eru settar fram niðurstöður 

rannsóknarinnar. Sjötti kafli hefur þrjá undirkafla. Kaflinn nefnist Umræður og ályktanir en 

þar verður rannsóknarspurningum verkefnisins svarað, ásamt því að ályktað verður út frá 

niðurstöðum þessa verkefnis. Einnig verða framtíðarhorfur Keflavíkurflugvallar skoðaðar.  
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2 Áhrif flugvallarstarfsemi á svæði 
Í þessum hluta verður fjallað um byggðaþróun og hvernig áhrif flugvallarstarfsemi er á 

byggða- og efnahagsþróun svæða. Einnig verður fjallað um hversu mikilvægt er að svæði 

séu með útflutningsgrunn. Þrenns konar tengsl verða skoðuð, þ.e. neyslu,- bak- og 

framtengsl fyrirtækja. Einnig verður fjallað almennt um margfeldisáhrif ásamt því skoða 

margfeldisáhrif ferðaþjónustu. Loks verður skoðað hvernig bein, óbein og afleidd áhrif geta 

haft áhrif á hagkerfið.  

2.1 Byggðaþróun 
Byggðaþróun (e. regional development) er margslungið hugtak. Samkvæmt íslensku 

alfræðiorðabókinni þýðir hugtakið byggðaþróun „framvinda atvinnulífs og búsetu á tilteknu 

svæði eða landi“ (Dóra Hafsteinsdóttir & Sigríður Harðardóttir, 1990, bls. 235). 

Byggðaþróun er hvers konar þróun byggða, sem er sífellt að eiga sér stað. Slík þróun getur 

verið neikvæð og jákvæð.  

Sveitarfélög og ríki geta mótað byggðastefnu til að stuðla að jákvæðri þróun. Með 

byggðastefnu ríkis er leitast við að minnka svæðisbundinn ójöfnuð með því að styðja við 

atvinnuþróun og verðmætasköpun í byggðum og svæðum. Efnahagslegir þættir hafa alltaf 

verið mikilvægir áhrifaþættir í svæðis- og byggðaþróun, þar má meðal annars nefna hagvöxt, 

atvinnu, tekjur og verðmætasköpun. Því hefur jafnvel verið haldið fram að byggðaþróun ætti 

að flokkast sem efnahagsleg þróun svæða og byggða fyrst og fremst. Þó ber að nefna að 

byggðaþróun getur falið í sér aðra þætti, eins og félagslega þróun og opinbera þjónustu. Það 

er fyrst og fremst vegna þess að áhersla stjórnvalda í byggðaþróun er oft á efnahagslegum 

nótum (Pike, Rodríguez & Tomaney, 2017). 

Vegartryggð (e. path dependence) er mikilvægur þáttur þegar kemur að framþróun 

svæða. Hugtakið vegartryggð segir að svæði þróast út frá sögulegum atburðum sem áttu sér 

stað í fortíðinni. Ákvarðanir sem teknar voru í fortíðinni eiga ekki endilega við í dag. Þó er 

haldið áfram á sömu braut vegna þess að það getur oft verið auðveldara og kostnaðarminna 

heldur en að fara nýjar leiðir (Pike, Rodríguez & Tomaney, 2017). 
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2.2 Flugvallarstarfsemi og áhrif á þróun svæða 
Fyrir flesta er flug og flugvellir hversdagslegir hlutir en samt sem áður mikilvægir í hinum 

hnattvædda nútíma heimi. Þrátt fyrir allt það sem er að gerast í heiminum í dag eins og 

hryðjuverk, hækkandi olíuverð, efnahagskreppur og ýmis áföll, þá eru flugferðir í sögulegu 

hámarki. Það er spurning hvort að það sé ástæða eða afleiðing aukinnar hagsældar í 

heiminum (Freestone, 2009; Brueckner, 2003).  

Atvinnulíf og atvinnuþróun skiptir miklu máli í byggðaþróun. Stórir vinnustaðir líkt 

og flugvellir geta haft töluverð áhrif á byggða- og efnahagsþróun svæða. Flugvellir geta 

verið mjög mikilvægir fyrir svæði og eru þeir meðal stærstu ríkisfjárfestinga. Þannig geta 

svæði bætt tengingu sína við hið hnattræna efnahagskerfi (Florida, Mellander & Holgersson, 

2015).  

Flugvellir gegna margvíslegu hlutverki og geta verið misstórir. Þeir eru ekki aðeins 

staðir til þess að fara um eða frá borði flugvéla. Megintilgangur flugvalla er þó yfirleitt sá 

sami. Þeir tengja saman fólk og staði, hvort sem það er yfir skemmri eða lengri fjarlægðir. 

Starfsemi á flugvöllum getur verið umfangsmikil. Fólk fer í gegnum flugvelli í ýmsum 

tilgangi (Florida, Mellander & Holgersson, 2015). Tilgangur ferðalaga getur verið ýmis 

konar, út frá því eftir hverju fólk leitar. Ferðalög fólks geta mótast út frá andlegri og 

líkamlegri heilsu, félagslegri stöðu ferðamannsins og hvernig upplifun hann leitast eftir 

(MacCannell, 1999). Flestir sem ferðast hingað til lands eru á leið í frí, frekar en í 

viðskiptaferðir. Þá eru sífellt fleiri farþegar sem nýta sem Keflavíkurflugvöll sem tengistöð 

og eru því skiptifarþegar (Isavia, 2017, nóvember). 

Starfsemi flugvalla er oftar en ekki umdeild á þeim svæðum þar sem þeir eru settir 

niður. Flugvellir hafa vissulega sína kosti og galla fyrir íbúana. Togstreita getur myndast á 

milli athafnamanna úr viðskiptalífi og heimamanna á tilteknum svæðum. Oft vilja 

heimamenn halda flugumferð í skefjum vegna hávaða og mengunar en aðilar tengdir 

viðskiptalífinu vilja jafnvel auka flugumferð og þar með auka hagsæld á svæðinu og þannig 

geta flugvellir haft jákvæð áhrif á samfélög. Það er þá spurning hvort jákvæðu þættirnir nái 

að vega upp á móti þeim neikvæðu (Green, 2007).  

Rannsökuð hafa verið mismunandi tengsl flugvalla og byggðaþróunar. Brueckner 

(2003) rannsakaði tengsl milli fjölda flugfarþega og vaxtar í atvinnuframboði á 

stórborgarsvæðum. Náin tengsl eru þar á milli, þar sem 10% aukning flugfarþega leiðir til 

1% aukningu á atvinnu á svæðinu samkvæmt rannsókn Brueckner á flugvöllum á 
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stórborgarsvæðum í Bandaríkjunum. Þetta á þó ekki við um alla flugvelli, það getur farið 

staðsetningu og stærð flugvallarins en þó mætti tengja Keflavíkurflugvöll við þetta að 

einhverju leyti. Þá bendir Brueckner einnig á að mikilvægt sé að átta sig á tegund þeirra 

starfa sem verða til í kringum flugvallarstarfsemina. Það eru fyrst og fremst þekking og 

þjónusta í kringum flugfélög og starfsemi flugvallarins sjálfs, en minna um iðnaðarstörf. Á 

flugvöllum má finna mörg og fjölbreytt störf. Samkvæmt tölum frá árinu 2013 var áætlað að 

1,7 milljón bein störf væru tengd evrópskum flugvöllum (Intervistas, 2015). Undir bein störf 

má flokka meirihluta þess sem á sér stað á flugvellinum, eins og starfsemi flugfélaga, 

flugumferðarstjórn, landamæraeftirlit, verslun á flugvellinum, öryggisgæsla, matur og 

drykkir, flugvallaþjónusta og fleira. 

Flugvellir hafa ekki aðeins það hlutverk að vera vettvangur fyrir farþegaflug, heldur 

einnig vettvangur vöruflutninga. Rannsóknir á flugvöllum og efnahagslegri þróun hefur 

mikið til snúist að vöruflutningum. Fjallað hefur verið um þann ávinning sem getur fylgt því 

að hafa flugvöll á svæðinu og einnig hvernig fyrirtæki hafa valið sér staðsetningu út frá því 

að vera í nálægð við flugvöll (Florida, Mellander & Holgersson, 2015). 

Samkvæmt rannsókn Florida, Mellander og Holgersson (2015) geta svæði sem hafa 

flugvöll innan sinna marka verið efnahagslega betur stödd en önnur svæði. Það fer þó eftir 

eðli flugvallarins hversu mikið þetta á við. Stærri flugvellir hafa meiri áhrif þar sem þeir 

flytja fleira fólk og vörur á milli staða og eru því áhrifin frá starfseminni meiri. Það er því 

oft talið að stærri flugvellir hafi jákvæð áhrif á þróun svæða. Flugvellir hafa áhrif á 

byggðaþróun svæða með farþegaflutningi og vöruflutningi. Farþegaflug hefur tvöfalt meiri 

áhrif á efnahag svæða, heldur en vöruflutningar. Samkvæmt ofangreindri rannsókn kemur 

það fram að þegar 1% breyting verður á fjölda farþega, þá verða áhrifin tvisvar sinnum meiri 

efnahagslega séð heldur en þegar 1% breyting verður á flutningi vara. Því má túlka að 

farþegaflutningar séu dýrmætari flutningsvara heldur en vörurnar sjálfar (Florida, Mellander 

& Holgersson, 2015). 

Þó er vert að hafa í huga að flugvellir geta verið tvíeggja sverð. Stórir flugvellir eru 

yfirleitt staðsettir nálægt stærri borgum, þar sem íbúafjöldi er mikill og mikið framboð á 

þjónustu er til staðar. Þá geta svæði tekið á móti fleiri farþegum og eftirspurnin verður meiri. 

Aftur á móti getur flugvallarstarfsemi á svæðum leitt af sér töluverða þróun og þar á meðal 

fólksfjölgun á svæðum. Það getur því verið jákvætt að fá flugvöll á svæði hvort sem um 

ræðir minni eða stærri svæði (Florida, Mellander & Holgersson, 2015). 
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2.3 Kenning um útflutningsgrunn 
Kenningin um útflutningsgrunn (e. export base theory) segir að sérhvert staðbundið hagkerfi 

sé háð útflutningi á vörum og/eða þjónustu til þess að hagkerfi gangi sem best fyrir sig. Þessi 

vöxtur sem verður hefur smám saman jákvæð áhrif á aðrar atvinnugreinar. Þegar ör vöxtur 

á sér stað í einhverri útflutningsgrein laðar hún til sín fjármagn og vinnuafl. Nauðsynlegt er 

fyrir hvert svæði að hafa einhverja útflutningsgrein til þess að fá tekjur inn á svæðið. Þetta 

er kallað skiptiframleiðsla, þ.e. þegar vara eða þjónusta er seld út fyrir svæði. 

Eiginnotaframleiðsla á sér hins vegar stað þegar vara eða þjónusta fer á markað innan svæðis 

(Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2017; Williamson, 1975).  

Samkvæmt kenningunni myndast tengsl af þrennu tagi í kringum fyrirtæki sem selja 

vörur eða þjónustu út fyrir svæðið. Fyrst eru svokölluð neyslutengsl (e. consumption 

linkages), þar sem neysluvörur eru framleiddar fyrir neytendur innan heimasvæðis. Næst eru 

það framtengsl (e. forward linkages). Framtengsl fyrirtækja myndast þegar eitt fyrirtæki á 

ákveðnu svæði vinnur úr afurðum og skapar þannig óbein störf. Það má segja að þegar 

fyrirtæki framleiðir einhverja vöru sem hægt er að nýta í aðra og frekari framleiðslu, þannig 

að varan finni sér leið fyrir frekari virðisauka. Þriðja og síðasta eru baktengsl (e. backward 

linkages), í því felst ýmis uppbygging á grunnstoðum hagkerfisins svo sem samgöngur og 

fjarskipti, og einnig framleiðsla á ýmis konar aðföngum fyrir útflutningsgreinina (Axel Hall, 

Ásgeir Jónsson & Sveinn Agnarsson, 2002; Dicken, 2015). Baktengsl fyrirtækja eiga sér 

stað þegar eitt fyrirtæki sér öðru fyrirtæki á svæðinu fyrir aðföngum, vörum eða þjónustu 

sem þessi fyrirtæki notast við eru innflutt eða fengin af heimasvæði. En það er misjafnt eftir 

fyrirtækjum hversu mikil fram- eða baktengsl þau ná að mynda. Það getur farið eftir 

staðsetningu og starfsemi hvers fyrirtækis (Dicken, 2015). Í þessu verkefni verður skoðað 

hvernig tengsl myndast út frá starfseminni á Keflavíkurflugvelli.  

Kenningin um útflutningsgrunn er byggð á hugmyndum fræðimannsins Keynes um 

eftirspurn. Með kenningunni er fyrst og fremst verið að útskýra hagvöxt eða hagþróun, að 

því leyti að stunda viðskipti út fyrir svæðið getur verið mjög mikilvægt fyrir svæði. 

Hagþróun hvers svæðis byggist á útflutningi. Svæði þurfa að finna sinn eigin styrkleika og 

sérhæfa sig í þeirri framleiðslu til þess að hafa sterkan útflutningsgrunn og þá hlutfallslega 

yfirburði. Takist þetta getur það verið viss trygging fyrir vexti efnahagslífs á svæðinu, sem 

getur leitt til aukinnar velferðar íbúanna (Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2017). 
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2.4 Áhrif ferðaþjónustu 
Í þessum undirkafla verður að mestu stuðst við heimild eftir Fletcher, Fyall, Gilbert og 

Wanhill (2013), nema annað sé tekið fram.  

2.4.1 Margfeldisáhrif 

Þegar talað er um margfeldisáhrif (e. multiplier effect) er yfirleitt átt við utanaðkomandi 

fjármagn sem kemur inn í hagkerfið og verður hvati til margvíslegar starfsemi með beinum 

og óbeinum hætti. Margfeldisáhrif eru nátengd þeim tengslum sem fjallað var um í kafla 2.3, 

fram-, bak- og neyslutengslum. Hugmyndin um margföldun byggist á því að fyrirtæki þarf 

að kaupa vörur eða þjónustu frá öðrum fyrirtækjum innan ákveðins svæðis, þ.e. flestar 

greinar atvinnulífs eru háðar hvor annarri. Þetta þýðir að fyrirtæki kaupa helstu aðföng sín 

frá öðrum fyrirtækjum, eins og vinnuafl og innfluttar vörur. Því getur breyting á eftirspurn 

vöru eða þjónustu haft áhrif á mörg fyrirtæki innan svæðis, ásamt því að hafa áhrif á birgja 

sem fyrirtækin kaupa aðföng af. Flest fyrirtæki í hinu staðbundna hagkerfi eru háð öðrum 

fyrirtækjum, til að mynda um kaup á aðföngum.  

2.4.2 Margfeldisáhrif ferðaþjónustunnar 

Fjölgun ferðamanna á svæðum geta leitt til aukinna umsvifa í ýmiss konar framleiðslu, 

auknum tekjum heimila, meiri atvinnu, auknum tekjum hins opinbera og gjaldeyrisflæði. 

Það má því segja að heilt yfir bætir það hag allra á svæðinu þegar ferðamenn eyða auknu 

fjármagni á tilteknu svæði. Mynd 1 sýnir að útgjöld ferðamanna fara í upphafi til þeirra 

fyrirtækja sem bjóða upp á vörur og þjónustu fyrir ferðamanninn, þessi fyrirtæki nýta síðan 

fjármagnið, sem gerir það að verkum að það skilar sér aftur í hagkerfið. Þó mun hluti af 

þessu fjármagni fara út úr hagkerfinu sem sparnaður einstaklinga eða fyrirtækja eða með 

leka vegna innflutnings. Þetta getur til dæmis átt sér stað þegar ferðamaðurinn neytir matar 

eða drykkjar sem ekki var keyptur á staðnum. Þegar ferðamaðurinn neytir vöru sem hefur 

verið innflutt, þá er hann í raun aðeins að neyta virðisaukans (staðbundinn skattur, flutningur, 

innflutningur o.s.frv.) frekar heldur en fullan kostnað vörunnar. Því hefur þetta fjármagn sem 

greitt er til einstaklinga utan staðbundins hagkerfis, ekki frekara hlutverk í að efla 

atvinnustarfsemi innan svæðisins og minnkar því verðmæti af útgjöldum ferðamanna. Það 

fjármagn sem verður eftir í hagkerfinu er notað til að kaupa vinnuafl, vörur og þjónustu sem 

framleiddar eru á svæðinu, sjá um atvinnurekstur eins og að borga laun, ásamt því að borga 

skatta, leyfi og önnur gjöld. Þessi áhrif flokkast undir bein áhrif. 
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Mynd 1: Margfeldisáhrif (Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2013). Þýtt af Guðrúnu 

Kristjánsdóttur 

Bein áhrif (e. direct effects) eru í raun þau efnahagsáhrif sem verða til af starfsemi í beinum 

tengslum við ferðaþjónustuna. Það má hugsa um bein áhrif sem það verðmæti sem situr eftir 

þegar fyrirtæki hefur fjárfest í vöru og/eða þjónustu utan svæðis og selt erlendum 

ferðamönnum. Það er því líklegt að verðmæti útgjalda ferðamanna sé meira en beinu áhrifin, 

nema í örfáum tilfellum þar sem staðbundið hagkerfi mætir öllum þörfum ferðamanna með 

því að framleiða vörur og þjónustu sjálf. Bein áhrif eru til dæmis launagreiðslur og greiðslur 

til fyrirtækja vegna aðfanga. Líkt og sést á mynd 1 verður það fjármagn sem eftir verður, til 

dæmis notað í kaup á vörum og þjónustu frá öðrum fyrirtækjum og í frumkvöðlastarfsemi. 
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Fyrirtæki sem fá greitt fyrir sínar vörur eða þjónustu munu einnig kaupa vörur eða þjónustu 

frá öðrum fyrirtækjum á svæðinu eða flytja inn vörur og greiða skatta. Þessi áhrif eru þekkt 

sem óbein áhrif. 

Óbein áhrif (e. indirect effects) ferðaþjónustunnar er starfsemi sem verður oftar en ekki 

til fyrir utan ferðaþjónustuna, þau fyrirtæki sem hafa jafnvel ekki beinar tekjur frá 

ferðamönnum. Óbein áhrif eiga sér stað þegar þau fyrirtæki sem starfa beint í ferðaþjónustu, 

framlínufyrirtæki, þurfa að kaupa vörur og þjónustu af smiðum, endurskoðendum, 

hljómsveitum, birgjum sem selja mat og drykk o.s.frv. Einnig þurfa birgjar þessara 

framlínufyrirtækja að kaupa vörur og þjónustu frá öðrum fyrirtækjum innan ákveðins svæðis 

sem leiðir til þess að ferlið heldur stöðugt áfram. Í stuttu máli þurfa fyrirtæki sem þjónusta 

önnur fyrirtæki líka að kaupa þjónustu og vörur frá öðrum, jafnvel að auka framleiðslu og 

fjölga starfsfólki.  Með óbeinum áhrifum er ekki átt við allt fjármagnið sem ferðamenn eyða, 

vegna þess að hluti af þessu fjármagni mun leka út úr hagkerfinu með innflutningi, sparnaði 

og skattlagningu (Fletcher, Fyall, Gilbert & Wanhill, 2013; Pike, Rodríguez-Pose, & 

Tomaney, 2017). 

Hluti af fjármagninu sem kemur inn í hagkerfið mun fara til íbúa svæðisins í formi 

tekna (launa). Hluta af þessu fjármagni munu íbúar eða fyrirtæki setja í sparnað, sem gerir 

það að verkum að fjármagnið er tekið út úr hringrás sinni um hagkerfið. Ekki er þó allt fé 

sett í sparnað, heldur getur það lekið úr hagkerfinu í formi innflutnings eða það fari til ríkis 

eða sveitarfélaga sem skattur. Því sem eftir situr verður til dæmis eytt í að kaupa vörur eða 

þjónustu fyrir heimilið. Þær tekjur sem safnast af útgjöldum ferðamanna fara í hagkerfið 

aftur og mynda enn eina hringrás og eru þessi áhrif betur þekkt sem afleidd áhrif. 

Afleidd áhrif (e. induced effects) eru áhrif sem verða til vegna hinna tveggja, beinna 

og óbeinna áhrifa. Afleidd áhrif eiga sér stað þegar íbúar fá greidd laun, arð, leigutekjur og 

vexti. Þetta fjármagn skilar sér til baka í hagkerfið, þar sem íbúar kaupa vöru og þjónustu á 

sínu svæði, sem leiðir til þess að fjármagnið fer aftur inn í hagkerfið og í enn eina hringrásina. 

Bein áhrif flugvalla tengjast rekstri og stjórnunarstarfsemi þar, fyrirtækjum sem starfa 

á flugvellinum eða fyrirtækjum sem eru með rekstur sem tengist flugvellinum og eru í 

nálægð við hann. Þetta er starfsemi eins og flugumferðarstjórnun, starfsemi flugfélaganna 

og tollgæsla, svo eitthvað sé nefnt. Óbein áhrif flugvalla tengjast öllu því sem styður 

starfsemi flugvallarins, eins og vörur og þjónusta sem þarf að kaupa af öðrum til þess að 

flugvellir séu starfhæfir. Þetta geta verið til dæmis heildsalar sem sjá um mat í flugvélum 

eða ferðaskrifstofur sem bóka flug fyrir einstaklinga. Afleidd áhrif flugvalla tengjast 
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starfsmönnum þeirra fyrirtækja sem eru beint eða óbeint tengd flugvöllum. Starfsmaður sem 

starfar hjá einhverju flugfélagi getur til dæmis eytt tekjum sínum í matvörur eða vörur fyrir 

heimilið. Það leiðir til þess að fjármagnið fer á ný inn í hagkerfið og getur þannig stuðlað að 

aukinni atvinnu annars staðar (Intervistas, 2015). 
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3 Suðurnes 
Suðurnes er samheiti yfir öll sveitarfélögin sem staðsett eru á Reykjanesi. Þau eru fimm 

talsins: Reykjanesbær, Sveitarfélagið Garður, Sandgerðisbær, Sveitarfélagið Vogar og 

Grindavíkurbær (Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum, á.á.). Þó ber að nefna að Garður og 

Sandgerði munu sameinast í maí 2018 þegar kosin verður ný bæjarstjórn (Sandgerði og 

Garður sameinast, 2017, 12. nóvember). Reykjanesbær er fjölmennasta bæjarfélagið, en það 

varð til árið 1994 þegar Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinuðust. Í dag búa um 18 þúsund 

manns í Reykjanesbæ (Átján þúsundasti íbúinn..., 2018, 27. mars).  Á mynd 2 má sjá hvernig 

sveitarfélögin skiptast á Reykjanesinu og hvar þéttbýlin eru staðsett. Sveitarfélögin ná yfir 

mjög stórt landsvæði en byggð er aðeins á litlum hluta þess lands.  

 

 
Mynd 2: Suðurnes. Byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands 
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Á mynd 3 má sjá flugvallarsvæðið, Keflavík, Ytri Njarðvík og Ásbrú, sem eru þeir 

þéttbýliskjarnar sem standa hvað næst flugvellinum. Á myndinni má sjá að langstærsti hluti 

sjálfs flugvallarins er innan bæjarmarka Sandgerðis, sem er vissulega áhugavert þar sem 

flugvöllurinn hefur ávallt verið kenndur við Keflavík. Það má líklega tengja við það að 

Keflavík var og er enn í dag stærsti bærinn á svæðinu og er næst flugvellinum. Á myndinni 

má einnig sjá gamla svæðið sem hermenn og aðrir starfsmenn Bandaríkjahers bjuggu á en 

það nefnist í dag Ásbrú og er staðsett þétt upp við núverandi flugvallarsvæði.  

 

 
Mynd 3: Keflavíkurflugvöllur og Reykjanesbær. Byggt á gögnum frá Landmælingum 

Íslands 

Mikil þróun hefur átt sér stað á Suðurnesjum undanfarin ár. Segja má að mikil rússíbanareið 

hafi átt sér stað í efnahagsmálum á svæðinu. Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar hliðar 

þessarar þróunar. Horft verður meðal annars til atvinnuþróunar, íbúaþróunar og 

byggðaþróunar.  
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3.1 Íbúaþróun á Suðurnesjum 
Mikið hefur verið að gerast í íbúaþróun á Suðurnesjum undanfarin ár og geta verið ýmsar 

ástæður fyrir því. Ein stærsta ástæða þessarar þróunar er umbreyting í atvinnulífinu á 

svæðinu.  

Verslun, fiskveiðar og fiskvinnsla voru aðalatvinnugreinar á Suðurnesjum til ársins 

1940, eða þar til að herinn kom hingað til lands. Upp úr 1940 fóru Suðurnesjamenn að vinna 

fyrir herinn. Á árunum 1940 til 1970 breyttist íslenskt atvinnulíf mikið, sérstaklega á 

Suðurnesjum með tilkomu hersins. Fyrstu tvö árin eftir að herinn kom til landsins var það 

viðvarandi vandamál að ekki var hægt að manna róðrabáta á útgerðarstöðum á svæðinu. Það 

var vegna þess að herinn bauð góð kjör og meirihluti atvinnufærra manna hófu störf hjá 

hernum (Bjarni Guðmarsson, 1999). Fólksfjöldi á Suðurnesjum hefur breyst mikið í gegnum 

aldanna rás. Á mynd 4 má sjá þá þróun í fólksfjölda sem hefur orðið frá árinu 1920 til ársins 

2018 (Hagstofa Íslands, á.á.c; Hagstofa Íslands, á.á.d). 

 

 
Mynd 4: Fólksfjöldaþróun á Suðurnesjum 1920 – 2018 (Hagstofa Íslands, á.á.c; á.á.d) 

Stöðugt atvinnuástand á Suðurnesjum eftir árið 1920 varð til þess að íbúum fjölgaði mikið á 

svæðinu. Fjölgunin varð mest og hröðust frá árinu 1940 þegar áhrifa frá seinni 

heimsstyrjöldinni og hernámsins fór að gæta á Suðurnesjum. Á árunum 1945 til 1964 kom 

uppgangskynslóðin (e. baby boomers) til sögunnar og er kynslóðin kennd við það hve 
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fæddust mörg börn fæddust á þessum árum (Yu & Miller, 2005). Ísland eða Suðurnesin voru 

engin undantekning í þeim efnum. Á þessum árum breyttist atvinnulífið mikið og flutti því 

fólk í auknum mæli til Suðurnesja vegna atvinnu hjá hernum og því tengdu. Í gegnum árin 

hefur alltaf einhver fólksfjölgun verið í gangi en atvinnulífið hefur verið í góðu jafnvægi þar 

til ársins 2006, þegar breytingar urðu í atvinnulífinu á Suðurnesjum (Bjarni Guðmarsson, 

1999).  

Fólksfjölgun á svæðinu hefur verið töluverð undanfarin ár. Fjölgunin var hlutfallslega 

mest nú síðastliðið ár, 2017. Árið 2017 fjölgaði um 1.784 manns, það er um 8% fjölgun á 

einu ári. Íbúum á Suðurnesjum fjölgað um 53% á 15 árum, en fjölgunin er þó mest síðastliðin 

fimm ár, líkt og mynd 5 gefur til kynna. (Hagstofa Íslands, á.á.a). 

 

 
Mynd 5: Fólksfjöldaþróun á Suðurnesjum 1998 – 2018 (Hagstofa Íslands, á.á.a) 

Af öllum landshlutum hefur verið íbúafjölgun verið hlutfallslega mest á Suðurnesjum, eða 

22% á árunum 2011 til 2018. Fjölgunin var mest á árinu 2017 líkt og fram hefur komið. 

Þessa miklu fjölgun má sjá skýrt á mynd 6 (Hagstofa Íslands, á.á.c). 
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Mynd 6: Hlutfallsleg fjölgun íbúa eftir landsvæðum frá 2011-2018 (Hagstofa Íslands, 

á.á.c) 

Þessi þróun getur verið jákvæð fyrir þjóðarbúið, þar sem mikill vöxtur og verðmætasköpun 

getur átt sér stað. Þetta setur þó sveitarfélögin í ákveðinn vanda, þar sem þetta er ekki 

eingöngu fjölgun á íbúum, heldur einnig fjölgun erlendra ríkisborgara. Íbúaþróun er eitt en 

fjölgun erlendra ríkisborgara er annað flækjustig, meðal annars vegna tungumálaörðugleika 

(Huginn Freyr Þorsteinsson, 2018, febrúar; Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 17. apríl 2018). 

3.1.1 Innflytjendur 

Innflytjendur og erlendir ríkisborgarar geta haft mikil áhrif á íbúaþróun svæða. Fjöldi 

erlendra ríkisborgara á Suðurnesjum hefur næstum þrefaldast á sex árum, eða farið úr 1.890 

manns í 4.940 manns, eins og sjá má á mynd 7 (Hagstofa Íslands, á.á.b).  
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Mynd 7: Fólksfjöldi á Suðurnesjum eftir ríkisborgararétti, 2009-2017 (Hagstofa Íslands, 

á.á.b) 

Það getur haft kosti og galla að fá innflytjendur í samfélagið til styttri eða lengri tíma. Sumir 

koma hingað til lands á eigin vegum og setjast hér að, koma með alla fjölskylduna, vilja læra 

tungumálið og vilja vera hluti af íslensku samfélagi. Síðan eru aðrir sem koma hingað á 

vegum starfsmannaleiga og fá útvegað húsnæði á vegum fyrirtækisins. 

Suðurnesin eru því í dag fjölmenningarsamfélag. Í dag eru um 20% íbúa 

Reykjanesbæjar af erlendum uppruna sem koma frá nærri 60 þjóðlöndum. Í grunnskólum 

bæjarins eru börn af um þrjátíu þjóðernum og eru yfir þrjátíu tungumál töluð þar. Þessi mikla 

fjölbreytni kallar á breyttar áherslur og í þeim felast ýmsar áskoranir fyrir kennara og aðra 

starfsmenn skólanna. Það er erfitt að finna námsefni sem allir geta nýtt sér og skilið þegar 

tungumálin eru svona mörg (Dagný Hulda Erlendsdóttir, 2017, 27. júní; Um 30 þjóðerni í 

yngsta…, 2018, 23. febrúar).  

Það getur verið vandasamt að fá mikinn fjölda íbúa af erlendum uppruna, það eykur 

álag og hefur áhrif á innviði, menningu, samfélag og þjónustu í bæjarfélaginu (Kjartan Már 

Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). Reykjanesbær 

hefur gert fjölmenningarstefnu fyrir sveitarfélagið. Þar er lögð áhersla á að allir íbúar í 

sveitarfélaginu taki virkan þátt í samfélaginu og séu sjálfbjarga. Það gildir jafnt á íbúa af 

innlendum og erlendum uppruna. Þá er einnig lögð áhersla á að fjölbreytni mannlífs og 

menningu fái að njóta sín í samfélaginu þar sem fólk ber virðingu fyrir öðrum. Þekking, 
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jafnrétti og víðsýni verði að leiðarljósi í samskiptum fólks af ólíkum uppruna (Reykjanesbær, 

2017a). 

Það þarf að huga að ýmsum félagslegum innviðum þegar mikill fjöldi erlendra 

ríkisborgara koma inn í sveitarfélög á skömmum tíma. Eins og mismunandi tungumál, túlkun 

og tungumálakennslu sem dæmi, það kostar því aukalega fyrir sveitarfélög að fá 

innflytjendur í samfélagið. Þrátt fyrir aukinn kostnað fyrir sveitarfélög, þá er talið að 

innflytjendur auðgi samfélagið (Huginn Freyr Þorsteinsson, 2018, febrúar; Innflytjendur 

auðga samfélagið, 2017, 30. janúar). 

Innflytjendurnir eru þó ekki ólíkir okkur Íslendingum þótt þeir hafi mögulega allt 

öðruvísi bakgrunn. Þau hafa yfirleitt sömu þarfir og langanir og við hin. Það sem virðist 

liggja helst á þeirra hjarta eru meðal annars húsnæðismálin á Suðurnesjum og samgöngur. 

Flestir af þeim innflytjendum sem koma hingað til lands eiga ekki bíl til að byrja með og 

þurfa því að stóla á almenningssamgöngur á svæðinu, en þeim er ábótavant að þeirra mati. 

Stór hluti innflytjenda býr á Ásbrú en það hverfi er eins konar úthverfi Reykjanesbæjar. Þeir 

vilja bættar samgöngur um Suðurnesin og til Reykjavíkur. Meiri afþreying og þjónusta er 

einnig atriði sem innflytjendum þykir að megi bæta á svæðinu (Víkurfréttir, 2018, 9. 

febrúar). Þetta er allt atriði sem Íslendingar tala einnig um að megi bæta. Þetta má hugsa sem 

hluta af vaxtarverkjum þessarar íbúaþróunar. 

3.1.2 Uppbygging og húsnæðismál 

Árið 2006 fór herinn frá Íslandi og varð þá mikið atvinnuleysi í kjölfarið á Suðurnesjum. 

Þegar herinn yfirgaf landið stóð eftir heil íbúðabyggð eða um 1.250 íbúðir sem bættust við 

íbúðarhúsnæði Reykjanesbæjar á einni nóttu. Á þeim tíma voru 4.600 íbúðir í bænum, 

hlutfallslega séð var þetta því stór viðbót í fjölda íbúða bæjarins (Reykjavík 

Economics/Nónó, 2017). Í dag nefnist þetta svæði Ásbrú.  

Mikill uppgangur hafði verið í efnahagsmálum á árunum 2006 og 2007, en mikil 

uppbygging var á svæðinu og mannvirkjagerð á fullri ferð. Síðari hluta ársins 2007, var farið 

að dragast saman í efnahagsmálum og efnahagsgrunnur Suðurnesja var orðinn veikur. Ári 

seinna, haustið 2008 þegar hrunið skall á, stöðvaðist öll byggingastarfsemi á Suðurnesjum 

(Magnús Halldórsson, 2017, 23. október). 

Undanfarin ár hefur verið gott framboð á húsnæði fyrir fólk á Suðurnesjum, en í dag 

er það að breytast. Þessi mikla fólksfjölgun á svæðinu hefur leitt til þess að fólk er farið að 

kvarta undan húsnæðisvanda og verðlagi. Íbúðaverð á Suðurnesjum hefur hækkað um 50% 
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frá árinu 2016 og er útlit fyrir að eftirspurn eftir húsnæði muni ekki fara minnkandi á næstu 

árum. Miðað við skipulagsáætlanir sveitarfélaganna er talið að það eigi að vera hægt að anna 

eftirspurninni til lengri tíma en þar sem vöxturinn er mjög hraður núna þá mun það ekki 

verða strax að veruleika (Fjórðungur íbúa Suðurnesja…, 2018, 14. febrúar). 

3.2 Atvinnulíf á Suðurnesjum 
Atvinnulíf í minni sveitarfélögum byggist oft upp á einni meginatvinnugrein, og má segja 

að það hafi yfirleitt verið tilfellið á Suðurnesjum (Reykjavík Economics/Nónó, 2017). Hér 

er fjallað um sögu atvinnulífs á svæðinu, allt frá upphafi og til dagsins í dag. Saga atvinnulífs 

á Suðurnesjum markar það að vissu leyti hvernig atvinnulífið er á svæðinu í dag.  

3.2.1 Atvinnulíf til ársins 2006 

Keflavík var ávallt stærsta þorp Suðurnesja hér áður fyrr, það má fyrst og fremst tengja við 

þá miklu verslun sem var stundið í þorpinu. Rekja má verslunarsögu Keflavíkur aftur til 

upphafs 16. aldar, þar sem kunnugt er um þýska kaupmenn á svæðinu um árið 1520. 

Einokunarverslun var sett af Dönum árið 1602 í Keflavík, á sama tíma fór þorpið undir stjórn 

Kaupmannahafnar. Um miðja 19. öld varð mikil breyting í Keflavík, þar sem þorpið breyttist 

í íslenskan útgerðarbæ frá því að hafa verið hálfdanskt verslunarþorp. Sjávarútvegur varð 

því helsta atvinnugrein Keflavíkur og allra Suðurnesja frá miðri 19. öld. Verslunarfólki 

fækkaði hratt og tómthúsamönnum fjölgaði hratt, þessi breyting á atvinnulífinu leiddi af sér 

mikla íbúafjölgun í þorpinu. Á tímabili voru flestar verstöðvar á landinu staðsettar á 

Suðurnesjum, en þá var einnig mikið um aðkomufólk sem flutti frá landbúnaðarhéruðum á 

Suðurlandi til svæðisins (Bjarni Guðmarsson, 1999). Á miðri 19. öld voru stærstu 

atvinnuhóparnir verslunarmenn, sjómenn, handverksmenn, daglaunafólk og vinnuhjú. Þegar 

dró á seinni hluta 19. aldar fór þorpið að taka á sig fastari mynd og fleiri atvinnuhópar bættust 

í, til að mynda póstberar, læknar og ljósmæður, veitingafólk og barnakennarar (Bjarni 

Guðmarsson, 1992).  

Næsti hluti í sögu atvinnulífsins á Suðurnesjum er tímabilið 1940 til 2006, þá var helsti 

atvinnuvegurinn í kringum fiskinn, flugvöllinn og Bandaríkjaher. Koma hersins hingað til 

lands hafði mikil áhrif á samfélagið. Fyrsti flugvöllur á Suðurnesjum var gerður af her Breta 

sumarið 1941, þá settu Bretar niður neyðarflugvöll á Garðskaga. Bandaríkjaher kom hingað 

til lands sumarið 1941 vegna samnings við íslensk stjórnvöld að taka við breska hernum hér 

á landi. Herráð Bandaríkjanna hafði áform um að leggja stóran flugvöll fyrir sprengju- og 
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eftirlitsflugvélar og annan minni völl sem átti að sjá um orrustuflugsveit hersins. 

Bandaríkjamönnum fannst Suðurnesin vera áhugaverður staður fyrir slíka starfsemi. Þá lagði 

Bandaríkjaher tvo flugvelli á svipuðum slóðum, annar flugvöllurinn var lagður upp af Fitjum 

í Njarðvík og nefndist Patterson Field. Hinn flugvöllurinn var lagður á Háaleiti og var hann 

nefndur Meeks Field. Sá flugvöllur var opnaður í apríl 1943. Meeks flugvöllur er sá völlur 

sem er í dag Keflavíkurflugvöllur. Starfsemi Pattersonflugvallar var lögð niður þegar stríði 

í Evrópu lauk árið 1945, en þá hófst almennt millilandaflug um Meeksflugvöll. 

Keflavíkursamningurinn kemur þá til sögunnar, það var samningur milli Íslands og 

Bandaríkjanna um að Bandaríkjaher myndi fara á brott frá landinu, síðustu hermennirnir fóru 

frá landi í byrjun apríl 1947. Þá var jafnframt farið fram á það að bandarískir starfsmenn 

myndu áfram sjá um flugvallarstarfsemina, og var svo gert frá 1948 til 1951. Á þeim tíma 

sáu bandarískir liðsmenn um flugumferð herflugvéla um flugvöllinn og íslenskir 

flugumferðarstjórar um aðra flugumferð. Í maí 1951 tók Varnarsamningurinn við af 

Keflavíkursamningnum, þar með fékk Bandaríkjaher afnot af svæði á flugvallarsvæðinu í 

Keflavík og reistu Bandaríkjamenn þar sína herstöð er nefndist Keflavíkurstöðin. Á þessum 

árum skipti Keflavíkurstöðin miklu máli fyrir herinn og NATO sem bækistöð í kalda 

stríðinu, sem stóð yfir frá 1947 til 1991 (Bjarni Guðmarsson, 1999). 

Á þessum árum hafði herinn mikil áhrif á svæðið og breytti hann byggðamynstri og 

atvinnuháttum á svæðinu. Mikill hluti vinnuafls á svæðinu starfaði hjá hernum. Herinn 

sjálfur var stór atvinnurekandi, um 600 Íslendingar störfuðu hjá beint hjá hernum en með 

komu hans urðu til fleiri störf á Suðurnesjum. Árið 1984 voru um 7.850 ársstörf á 

Suðurnesjum, þá voru um 20% af þeim á Keflavíkurflugvelli og varnarsvæðinu (Bjarni 

Guðmarsson, 1999; Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2010; Heklan, á.á.a). Hernám á 

Íslandi hafði mikil áhrif á atvinnulíf á Suðurnesjum og á Íslandi. Þegar breski herinn kom til 

landsins hvarf landlægt atvinnuleysi á örstundu, þar sem allir gátu fengið að starfa hjá 

Bretanum. Margir Keflavíkingar fengu vinnu við lagningu flugvalla á Garðskaga, við 

Patterson og Meeks flugvöll. Ýmis þekking bættist í samfélagið með störfum í kringum 

herinn. Menn öðluðust fjölbreytta þekkingu í flugstarfsemi í gegnum störf á vellinum, meðal 

annars unnu menn við flugumferðarstjórn. Önnur störf voru ýmist þjónustustörf, 

skrifstofustörf og iðnaðarstörf.  Oft hefur verið rætt að hernámið á Íslandi hafi haft jákvæð 

áhrif á íslensku þjóðina, hafði komið þjóðinni úr torfkofanum og inn í nútímann (Bjarni 

Guðmarsson, 1999). 
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3.2.2 Atvinnulíf frá árinu 2006 

Tímamót verða í sögu Íslands þegar varnarliðið hætti starfsemi hér á landi haustið 2006, það 

var mikið áfall fyrir Suðurnesjamenn. Brottför hersins gerðist í raun fyrirvaralaust. 

Bandaríkjamenn tilkynntu Íslendingum 15. mars 2006 að herinn færi á brott. Þessi ákvörðun 

var áfall fyrir íslenska ráðamenn, sérstaklega þar sem ákvörðunin var einhliða frá 

Bandaríkjamönnum. Þó hefur verið gagnrýnt að þessi ákvörðun átti ekki að koma jafn mikið 

á óvart líkt og raunin var, þar sem það höfðu verið blikur á lofti að herinn myndi hverfa á 

brott allt frá því að kalda stríðinu lauk. Til að mynda höfðu Bandaríkjamenn boðað brottför 

sína bæði árið 1993 og aftur árið 2003. Ekkert varð úr þeim áformum en má gera ráð fyrir 

að þau gátu gefið innsýn í stefnu Bandaríkjamanna. Eftir þessa ákvörðun Bandaríkjamanna 

í mars 2006, lögðu íslensk stjórnvöld allt í það að koma í veg fyrir að brottförin yrði að 

veruleika frekar en að gera ráðstafanir og áætlanir fyrir allt það starfsfólk sem myndi missa 

vinnuna. Allt kom fyrir ekki og herinn fór af landi brott um haustið og voru þá íslensk 

stjórnvöld meira og minna óundirbúin. Reykjanesbær hafði þó unnið aðgerðaráætlanir, 

ásamt því að góðæri og uppgangur á þessum tíma hjálpaði mikið við heildarferlið að koma 

fyrrum starfsfólki hersins í önnur störf og rétta við atvinnulífinu. Þrátt fyrir það var 

atvinnuleysi mikið í kjölfarið, enn voru um 40% fyrrum starfsmanna hersins atvinnulausir 

um haustið 2006 (Gunnar Þór Bjarnason, 2008; Herinn er farinn, 2006, 30. september). 

Ástandið batnaði ekki þegar hin alþekkta alþjóða fjármálakreppa varð árið 2008, í kjölfar 

hennar var ástandið ansi svart. Atvinnuleysi á Suðurnesjum var gríðarlegt, að meðaltali var 

það um 12 til 13% á árunum 2009 til 2011, þegar hlutfallið var 4 til 5% á landsmeðaltali 

(Byggðastofnun, 2014). Það mældist mest á landsvísu í Sandgerði árið 2009, um 15,7% 

(Reykjavík Economics/Nónó, 2017). Talað hefur verið um að Suðurnesin hafi verið ýkt 

dæmi um áhrif kreppunnar 2008 miðað við hvernig hún kom fram á öðrum svæðum á 

landinu. Það er vegna þess að Suðurnesin fengu tvöfalt áfall á sig á aðeins tveimur árum 

(Huginn Freyr Þorsteinsson, 2018, febrúar). 

Stjórnvöld á Íslandi sjá virkjanir og stóriðju oft sem mikilvæga og skilvirka leið til 

þess að efla byggðir í landinu (Anna Dóra Sæþórsdóttir & Þorkell Stefánsson, 2017). Eftir 

að herinn fór af landi brott var mikil áhersla lögð á uppbyggingu í stóriðju og orkufrekum 

iðnaði á Suðurnesjum. Áherslan var fyrst og fremst á iðnaðaruppbyggingu í Helguvík, áform 

voru um að byggja þar álver og kísilver. Ásamt því hafði verið rætt um orkufreka 

atvinnuuppbyggingu á Patterson svæði. Sveitarfélagið Garður og Reykjanesbær sáu mikla 

möguleika og tækifæri í uppbyggingu stóriðju í Helguvík eftir brotthvarf hersins (HRV 
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Engineering, 2007; Reykjanesbær, 2009, 19. maí). Þessi uppbygging í Helguvík hefur ekki 

gengið vel fyrir sig. Byrjað var að byggja álver sumarið 2008 en eftir efnahagshrunið um 

haustið 2008 breyttust aðstæður, öll byggingarstarfsemi stöðvaðist. Þá kom í ljós að þegar 

uppbygging álversins hófst höfðu ekki samningar náðst um orkuveitingu né fjárveitingar. 

Því hefur einungis grind álversins staðið óhreyfð í tíu ár (Þórður Snær Júlíusson, 2016, 17. 

desember). Áform voru um tvö kísilver í Helguvík, en einungis annað þeirra hefur verið sett 

af stað og hitt er enn óbyggt. United Silicon kísilverið hóf starfsemi í nóvember 2016 og 

allar götur síðan þá hefur gengið erfiðlega að halda starfseminni gangandi. Ýmislegt hefur 

gengið á, til að mynda reykmengun, eldsvoði, ósætti íbúa við mengun, svik í samningum og 

félagið gjaldþrota. Kísilverið hefur þvi ekki verið starfrækt frá síðastliðnu hausti, 2017, og 

þar til dagsins í dag. Framtíð versins er þó enn ekki alveg ljós (Milla Ósk Magnúsdóttir, 

2017, 26. apríl; Sunna Ósk Logadóttir, 2018, 22. janúar). Uppbygging stóriðju og orkufreks 

iðnaðar hefur því ekki gengið áfallalaust fyrir sig í gegnum árin sem bjargráð fyrir svæðið.  

Á því tímabili sem herinn hafði aðsetur hér á Suðurnesjum, má velta vöngum yfir því 

hvort annað atvinnulíf á Suðurnesjum hafi þróast að miklu leyti á meðan. Segja má að 

Suðurnesin séu ágætt raundæmi um vegartryggð. Hernám á Íslandi og vera hersins á 

Suðurnesjum í fjöldamörg ár er sögulegur atburður sem markaði sögu svæðisins og landsins 

í heild sinni. Árið 2006 þegar herinn hvarf á brott frá Suðurnesjum kom í ljós að vissu leyti 

hversu háð Suðurnesin höfðu verið hernum. Annað atvinnulíf sem hafði byggst upp á 

Suðurnesjum tengdist oft á tíðum hernum á einhvern hátt. Þess vegna reyndist erfitt að breyta 

um stefnu í atvinnulífinu eftir að herinn fór frá svæðinu. Segja má að á þessum tíma hafi öll 

„eggin verið í sömu körfu.“ 

Þriðji hlutinn í sögu atvinnulífsins á svæðinu er frá árinu 2006 og til dagsins í dag þar 

sem atvinnuvegurinn á svæðinu byggist upp á flugi og ferðaþjónustu. Í dag er flug og 

flugvallartengd starfsemi orðin allsráðandi á Suðurnesjum. Vöxtur á flugferðum upp úr 

efnahagshruninu er orðin kunn saga fyrir öllum Íslendingum, en flugfarþegum fór að fjölga 

mjög mikið á skömmum tíma. Þetta má rekja til efnahagshrunsins árið 2008, þegar gengi 

krónunnar breyttist, eða þegar að það gaus undir Eyjafjallajökli árið 2010. Inspired by 

Iceland herferðin fór á stað eftir eldgosið í Eyjafjallajökli og var hún ætluð til þess að laða 

ferðamenn hingað til lands (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2010, 21. maí). Í 

kjölfarið fór ferðaþjónusta á Suðurnesjum að aukast, líkt og í flestum landshlutunum. Þar 

sem Keflavíkurflugvöllur er staðsettur á Suðurnesjum og flestir erlendir ferðamenn koma til 

landsins í gegnum flugvöllinn, þá jókst atvinnuframboð mikið á stuttum tíma. Ásamt því að 
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ýmis önnur atvinnutækifæri opnuðust í tengslum við flugvöllinn og annars konar 

ferðaþjónustu. Gríðarlegur uppgangur hefur orðið á Suðurnesjum í kjölfar þessarar þróunar 

og mikil fólksfjölgun á svæðinu. Í dag eru bjartari tímar og atvinnuleysi nánast ekkert, það 

var um 2% í apríl 2017 (Vinnumálastofnun, 2017). 

Umsvif Keflavíkurflugvallar hafa því aukist mikið, árið 2009 fóru um 1,7 milljón 

farþega í gegnum flugvöllinn en árið 2016 fóru 6,7 milljónir farþega þar í gegn líkt og sést 

á mynd 8 (Isavia, 2017, nóvember).  

 
Mynd 8: Fjöldi farþega um Keflavíkurflugvöll frá árunum 2008-2018 (Isavia, 2017, 

nóvember) 

Þetta er hröð þróun á skömmum tíma sem hefur kallað á aukið vinnuafl og aukna innviði á 

ýmsum sviðum. Isavia telur að verði til um 4.500 ný störf á flugvellinum á tímabilinu 2017 

til 2020. Talið er að um sex þúsund manns hafi starfað á flugvellinum sumarið 2017 (Isavia 

& Aton, 2016). 
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3.3 Ferðaþjónustan sem atvinnuvegur 
Ferðaþjónustan á Íslandi hefur verið í miklum vexti undanfarin ár og er enn. Umsvif innan 

atvinnugreinarinnar hafa aukist á öllum sviðum ásamt því að vöxturinn hefur reynt töluvert 

á innviði á ýmsum sviðum. Fjöldi beinna starfa á íslenskum flugvöllum eru næst flest í allri 

Evrópu, miðað við höfðatölu. Það er aðeins í Lúxemborg sem bein störf af 

flugvallarstarfsemi eru hlutfallslega fleiri (Isavia & Aton, 2016).  

Eins og fram hefur komið hefur ferðaþjónustan verið vaxandi atvinnuvegur á 

Suðurnesjum. Fjölgun ferðamanna til landsins hefur skapað fjölbreytt tækifæri í 

atvinnumálum á svæðinu. Í dag starfar um fjórðungur Suðurnesjamanna í ferðaþjónustu. Það 

má því með sanni segja að ferðaþjónustan sé orðin mikilvægur hluti af atvinnulífinu á 

svæðinu (Fjórðungur íbúa Suðurnesja…, 2018, 14. febrúar). Þrátt fyrir það er ferðaþjónustan 

sem slík ekki rótgróin atvinnugrein á svæðinu, til að mynda eru einungis um fimm ár síðan 

að Reykjanesið var skilgreint sem áfangastaður. Nærvera við Keflavíkurflugvöll er 

lykilhæfni ferðaþjónustunnar á svæðinu. Flugvöllurinn spilar stórt hlutverk í 

ferðaþjónustunni á svæðinu en er ekki lausnin í þeim málum. Ferðamenn eru ekki að lenda 

á Keflavíkurflugvelli til þess að koma og skoða Reykjanesið, þeir lenda hér til að skoða 

Ísland og fara oft beinustu leið til Reykjavíkur. Uppbygging annars konar ferðaþjónustu 

tengist því ekki beint flugvellinum heldur ferðamönnum sem koma inn á svæðið (Berglind 

Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 

17. apríl 2018; Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness, 

munnleg heimild, 17. apríl 2018).  

Það eru ýmis tækifæri sem hægt er að nýta á svæðinu fyrir ferðaþjónustu, líkt og 

nálægð svæðisins við höfuðborgina, Keflavíkurflugvöll, Bláa Lónið og náttúruperlur á 

Suðurnesjum. Ferðaþjónustufyrirtæki á Suðurnesjum hafa unnið að því bæta gæði sín og 

hafa sífellt meira óskað eftir einstaklingum sem hafa fagmenntun í greininni (Samband 

sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2015). 

Atvinnutekjur hafa hækkað töluvert á undanförnum árum, það má tengja það beint við 

ferðaþjónustuna og Keflavíkurflugvöll. Heildaratvinnutekjur hækkuðu um 22% á átta árum, 

árunum 2008 til 2016. Milli ársins 2015 og 2016 þá hækkuðu tekjurnar um 18,6%. Það er 

töluverð aukning á einu ári. Mestu atvinnutekjurnar voru greiddar út í flokknum „flutningar 

og geymsla“ en mesta aukningin á þessum árum var í fyrrnefndum flokki. Þá varð einnig 
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mikil aukning í flokkunum „gisting og veitingar“ og „leiga og sérhæfð þjónusta“. Tengja má 

alla þessa þrjá flokka inn í ferðaþjónustuna (Byggðastofnun, 2018). 

 

3.4 Vinnusóknarsvæði Suðurnesja 
Suðurnesin eru eitt samfellt atvinnusvæði. Fjöldi fólks úr öllum sveitarfélögunum vinnur á 

Keflavíkurflugvelli eða í þjónustu við flugvöllinn. Flugvöllurinn er því stærsti 

vinnuveitandinn á svæðinu.  

Keflavíkurflugvöllur og ferðaþjónustan er vissulega áberandi í atvinnulífinu á 

Suðurnesjum en þá eru einnig fjölmennar atvinnugreinar líkt og útgerð, samgöngur og 

menntun og þjónusta (Heklan, á.á.b). Það er því fjöldi tækifæra á Suðurnesjum, bæði innan 

ferðaþjónustu og utan hennar. 

Vinnusóknarsvæði Suðurnesjamanna nær þó út fyrir Reykjanesið, fjöldi fólks keyrir 

til vinnu til höfuðborgarsvæðisins á hverjum degi. Einnig er fjöldi fólks sem stundar nám í 

höfuðborginni og býr á Suðurnesjum. Þetta á þó ekki aðeins við um Suðurnesjamenn, það 

eru einnig margir sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu og keyra til Suðurnesja í vinnu. 
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4 Aðferðir og gögn 
Gagna fyrir rannsóknina var aflað með því að senda spurningalista á öll fyrirtæki sem eru 

með starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Annar hluti rannsóknarinnar fólst í að athuga hvar 

höfuðstöðvar fyrirtækjanna væru staðsettar, ýmist á Keflavíkurflugvelli, annars staðar á 

Suðurnesjum, á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar. Lista yfir fyrirtækin og höfuðstöðvar 

þeirra má sjá í Viðauka A. Þriðji hluti rannsóknarinnar fólst í því að taka viðtöl við þrjá 

einstaklinga í einhverskonar áhrifastöðu. Þar var spurt um atvinnu- og íbúaþróun á 

Suðurnesjum ásamt því að ýmsum öðrum efnum eins og tengsl Keflavíkurflugvallar við 

nærumhverfið.  

4.1 Spurningalisti 
Þátttakendurnir í þessari rannsókn voru fyrirtæki sem eru með starfsemi á 

Keflavíkurflugvelli. Hér er átt við þau fyrirtæki sem eru með beina starfsemi á vellinum 

sjálfum. Notast var við staðlaðan spurningalista með opnum spurningum sem tengdust 

starfsemi fyrirtækjanna á Keflavíkurflugvelli. Spurningarnar voru átta talsins. Þær beindust 

meðal annars að starfsmönnum fyrirtækjanna, hvert þjóðerni þeirra væri, í hvaða póstnúmeri 

þeir væru búsettir og hvert menntunarstig þeirra væri. Einnig beindust nokkrar spurningar 

að starfsemi fyrirtækisins, hversu lengi það hefði starfað á Keflavíkurflugvelli og af hverju 

það hóf starfsemi þar, svo eitthvað sé nefnt. Spurningalistinn var síðar nýttur til þess að svara 

rannsóknarspurningum verkefnisins ásamt því að nýta fyrirliggjandi gögn til þess. 

Spurningalistinn var gerður til þess að varpa ljósi á rannsóknarspurningar þessa verkefnis, 

sérstaklega tvö og þrjú. Það er að skoða hvar flestir starfsmenn flugvallarins hafa búsetu og 

skoða þau tengsl sem starfsemin á flugvellinum myndar við nærsamfélagið.  

Það var um 50% svarhlutfall af þeim fjölda fyrirtækja sem starfa á vellinum en þrátt 

fyrir það að einungis helmingur fyrirtækja sá sér fært um að svara spurningalistanum, þá ná 

svörin yfir meirihluta starfsmanna þar sem stærstu fyrirtækin skiluðu inn svörum. Þá ber að 

nefna að tvö opinber fyrirtæki neituðu þátttöku í rannsókninni og hin fyrirtækin sem svöruðu 

ekki, náðist ekki samband við þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Spurningalistann má sjá í heild 

sinni í viðauka B í lok þess verkefnis.  
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Gagnasöfnun fór fram frá 21. janúar til 9. mars 2018. Sendur var póstur á fyrirtækin 

sem eru með starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Fyrsti pósturinn var sendur 21. janúar, síðan 

var ítrekun send á þau fyrirtæki sem áttu eftir að svara 4. febrúar. Erfitt reyndist að ná í sum 

fyrirtæki svo fleiri póstar voru sendir á tímabilinu 13. febrúar til 9. mars, ásamt því að hringja 

í nokkur fyrirtæki til að fá upplýsingar. Þann 14. mars 2018 hófst úrvinnsla gagna. Gerðar 

voru myndir og gröf út frá niðurstöðum spurninganna sem sendar voru til fyrirtækjanna.  

 

4.2 Viðtöl 
Viðtölin voru tekin til þess að varpa ljósi á rannsóknarspurningar verkefnisins ásamt því að 

gefa skýrari sýn á niðurstöður rannsóknarinnar.  

Viðmælendur í rannsókninni voru valdir með markvissu úrtaki, þar sem 

fyrirframgefnar forsendur eru hafðar að leiðarljósi (Bryman, 2016). Viðmælendurnir voru 

valdir með markvissum forsendum, vegna þess að þeir hafa þekkingu á Suðurnesjum, 

Keflavíkurflugvelli, atvinnulífinu og samfélaginu í heild sinni. Viðtölin voru tekin við þrjá 

aðila þann 17. og 18. apríl 2018 og gekk undirbúningur viðtalanna vel. Það gekk vel að hafa 

samband við viðmælendur, en haft var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst.  

Eins og áður kom fram var fjöldi viðmælenda við rannsóknina þrír. Fyrsti 

viðmælandinn var Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Samband sveitarfélaga á 

Suðurnesjum. Annar viðmælandinn var samstarfskona hennar, Þuríður Halldóra Aradóttir 

Braun, forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness. Þriðji viðmælandinn var Kjartan Már 

Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar.  

Viðtölin voru hálfstöðluð þar sem notast var við opinn og sveigjanlegan viðtalsramma 

með opnum spurningum, en það fékk viðmælendurna til að koma með lengri útskýringar 

frekar en styttri svör (Bryman, 2016). Viðtölin voru tvö þrátt fyrir að viðmælendurnir voru 

þrír talsins. Annað viðtalið fór fram í húsnæði Heklunnar atvinnuþróunarfélagi Suðurnesja 

á Ásbrú og hitt viðtalið fór fram í Ráðhúsi Reykjanesbæjar á skrifstofu bæjarstjórans. Annað 

viðtalið tók um klukkustund og hitt um hálftíma.  

Niðurstöður úr viðtölum og spurningalistanum voru tvinnaðar saman í niðurstöðukafla 

og umræðum sem koma hér á eftir.  
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5 Áhrif Keflavíkurflugvallar 
Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar út frá gögnunum sem aflað var 

með spurningalista sem sendur var til fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli, viðtölum við 

fyrrnefnda viðmælendur, ásamt því var rýnt í fyrirliggjandi gögn og stuðst við þau. 

5.1 Vinnustaðurinn Keflavíkurflugvöllur 
Samkvæmt skýrslu um evrópska flugvelli eru um 1,7 milljón bein störf mynduð út frá 

flugvallarstarfsemi. Af þeim fjölda voru bein störf á íslenskum flugvöllum talin um 3.500 

talsins. Þessar tölur eru frá 2013 og hafa mikið breyst á síðustu fimm árum. Á síðustu fimm 

árum hefur farþegafjöldinn um Keflavíkurflugvöll aukist mjög mikið og hefur 

starfsmannafjöldinn einnig aukist mikið í samræmi við það. Fyrir árið 2018 er áætlað að 

fjöldi beinna starfa á flugvellinum verði 7.488 talsins. Það er töluvert meira en var árið 2014 

en þá voru bein störf 3.615 talsins (Isavia & Aton, 2016), það er mikil aukning á stuttum 

tíma. Á Suðurnesjum eru um 13 þúsund manns á vinnumarkaði (Heklan, á.á.c), svo þessi 

hraða og mikla aukning starfa hefur skapað ákveðið „lúxus“ vandamál ef svo má segja. 

Fyrirtæki hafa þurft að leita út fyrir Suðurnesin að vinnuafli og jafnvel út fyrir landsteinana. 

Sum fyrirtæki hafa verið að nýta sér svokallaðar starfsmannaleigur.  

Starfsmannaleiga er „þjónustufyrirtæki sem samkvæmt samningi leigir út starfsmenn 

sína gegn gjaldi til að sinna störfum á vinnustað notandafyrirtækis undir verkstjórn þess 

síðarnefnda“ (Vinnumálastofnun, 2018, bls. 11). Með slíkum starfsmannaleigum flytja 

útlendingar hingað til lands til að vinna hér á landi til skemmri eða lengri tíma. Það eru 

hlutfallslega mun fleiri útlendingar á vinnumarkaði á Suðurnesjum heldur en í öðrum 

landshlutum. Þetta stóra hlutfall má meðal annars rekja til Keflavíkurflugvallar. Það kemur 

þó ekki allt erlent vinnuafl í gegnum starfsmannaleigur, margir koma á eigin vegum hingað 

til lands. Til dæmis hafa flugþjónustufyrirtækin Icelandair Ground Services og Airport 

Associates flutt inn starfsfólk og eiga þessi fyrirtæki tvær íbúðablokkir hver fyrir sig á Ásbrú 

þar sem innfluttir starfsmenn þeirra hafa búsetu (Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 17. apríl 2018). 
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5.2 Fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli 
Á Keflavíkurflugvelli eru 41 fyrirtæki með starfsemi, en nokkur af þeim eru einnig með 

dótturfyrirtæki á svæðinu. Fyrirtækin eru mjög fjölbreytt en þar má til dæmis finna 

flugþjónustufyrirtæki, bílaleigur og veitingastaði. Stærð fyrirtækjanna er mismunandi, þau 

geta verið mjög lítil með sex starfsmenn, stór með 1.500 starfsmenn eða einhverstaðar þar á 

milli. Það er mikilvægt að átta sig á hvers kyns starfsemi er á flugvellinum og því þeirri 

fjölbreyttu flóru starfa sem þar eru. Flest störf á flugvellinum snúa að einhvers konar 

þjónustu, þjónustu beint við ferðamenn, við flugfélög eða önnur fyrirtæki. Í töflu 1 má sjá 

fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli flokkuð eftir tegund og stærð fyrirtækjanna eftir 

starfsmannafjölda. Þó ber að nefna að þessi tafla gæti innifalið einhver skekkjumörk þar sem 

ekki öll fyrirtæki svöruðu rannsókninni, en gera má ráð fyrir að taflan sé áreiðanleg samt 

sem áður. Við gerð töflunnar var notast við skilgreiningar Evrópusambandsins á stærð 

fyrirtækja eftir starfsmannafjölda (European Commission, 2014). 

Fyrirtækin á flugvellinum eru fjölbreytt en öll snúast þau um einhvers konar þjónustu. 

Mikið er af bílaleigum og verslunum á flugvellinum. Bílaleigur eru 34% af fyrirtækjunum 

en þau fyrirtæki eru flest lítil eða mjög lítil. Meirihluti starfsmannafjöldans er þó í fjórum 

stærstu fyrirtækjunum, Isavia, Lagarderé travel retail, Icelandair Group og Airport 

Associates. Mikill meirihluti starfanna á vellinum snúast um það að þjónusta ferðamenn og 

eru framlínustörf. Keflavíkurflugvöllur krefst mikils fjölda starfsfólks þar sem starfsemin 

stöðvast nær aldrei, það er opið allan sólarhringinn alla daga ársins og ganga því langflest 

fyrirtæki á vaktavinnu.  
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Tafla 1: Tegund fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli 
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Líkt og tafla 1 gefur til kynna þá eru flest fyrirtæki á flugvellinum lítil að stærð, eða með 

starfsmannafjölda á bilinu 10 til 49 talsins. Það má gera ráð fyrir að 66% fyrirtækjanna séu 

af þeirri stærð.  Á mynd 9 má sjá dreifingu fyrirtækjanna eftir stærð eftir starfsmannafjölda. 

Þar má sjá að mikill meirihluti fyrirtækjanna eru lítil, eða 27 talsins.  

 

 
Mynd 9: Dreifing fyrirtækja eftir starfsmannafjölda 

Það eru 12 fyrirtæki sem hafa höfuðstöðvar í Reykjanesbæ, ýmist á Keflavíkurflugvelli 

eða í Keflavík og Njarðvík. Þau fyrirtæki eru Fríhöfnin, sem er dótturfyrirtæki Isavia, Airport 

Associates, Geysir bílaleiga (undir því er fyrirtækið Bílahótel), Sixt, Lotus Car Rental, Blue 

Car Rental, ACE rent a car, Lögreglan á Suðurnesjum, Eldsneytisafgreiðslan EAK, UPS 

Express, Suðurflug og A. Óskarsson verktakar. 

Höfuðstöðvar fyrirtækjanna sem svöruðu spurningalistanum eru oftar en ekki staðsett 

utan Suðurnesja, eins og sjá má á mynd 10. Fyrirtækin sem hafa starfsemi á 

Keflavíkurflugvelli hafa höfuðstöðvar um allt höfuðborgarsvæðið og teygja sig einnig út á 

landsbyggðina eða til Akureyrar. Flestar höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík eða um 22 talsins.  
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Mynd 10: Höfuðstöðvar fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli 

Eins og sjá má eru ekki margar höfuðstöðvar í Reykjanesbæ, eða um fjórar og skiptast í 230 

Keflavík og 260 Njarðvík. Það er áhugavert að ekki fleiri höfuðstöðvar séu staðsettar á 

Suðurnesjum og að engin höfuðstöð sé staðsett í Garði eða Sandgerði. Þetta bendir til þess 

að staðbundin tengsl á Suðurnesjum séu takmörkuð en þá geta annars konar tengsl verið 

sterkari. 

Fyrirtækið Isavia er rekstraraðili flugvallarins og einn stærsti vinnuveitandinn á 

flugvellinum, þrátt fyrir að meirihluti starfseminnar fari fram á Keflavíkurflugvelli eru 

höfuðstöðvar þess við Reykjavíkurflugvöll.  

Fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli eru eins og áður kom fram mjög fjölbreytt. Starfsemi 

fyrirtækjanna eru af ýmsu tagi og er bakgrunnur þeirra misjafn. Sum fyrirtæki eru mjög 

rótgróin en önnur eru tiltölulega ný. Eins og sjá má á mynd 11 þá byrjuðu mörg fyrirtæki 

með starfsemi á Keflavíkurflugvelli þegar flugstöðin var opnuð árið 1987. Frá opnun 

flugstöðvarinnar hafa þó nokkur fyrirtæki hafið starfsemi þar. Mörg fyrirtæki hófu starfsemi 

á árunum 2003 - 2018, en það má rekja til fjölgun ferðamanna hingað til lands.   
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Mynd 11: Upphaf starfsemi fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli 

Það geta verið mismunandi ástæður fyrir því að fyrirtækin hófu starfsemi á 

Keflavíkurflugvelli. Fyrirtækin sem hafa starfað lengst á flugvellinum hófu ef til vill 

starfsemi á vellinum af öðrum ástæðum en þau sem eru þar nýtilkomin. Það getur verið 

vegna þess að starfsemi þeirra tengist meðal annars flugi. Þau fyrirtæki sem eldri eru, hófu 

ekki starfsemi á flugvellinum á forsendum ferðamannastraums eða til að auka tekjur 

fyrirtækisins. Staðsetningin hentaði starfsemi fyrirtækjanna ef til vill mjög vel og hófu því 

fyrirtækin störf á Keflavíkurflugvelli. Það voru þó nokkur fyrirtæki sem sáu aukna 

tekjumöguleika í að hefja starfsemi á vellinum, flest þeirra eru nýrri á flugvellinum. Önnur 

fyrirtæki vildu fara inn á eða staðsetja sig betur á ferðaþjónustumarkaði og sáu því mikil 

tækifæri með því að hefja starfsemi þar.  

Fyrirtækin sem hófu starfsemi á árunum 2011 til 2018 á Keflavíkurflugvelli voru: 

Firefly, Lagarderé travel retail, Arion banki, Joe & the Juice og ISS. Þessi fyrirtæki tóku 

virkan þátt í rannsókninni og veittu upplýsingar með því að svara spurningalistanum 

samviskusamlega. Einnig er vert að nefna að fyrirtækið sem sér um rekstur flugvallarins, 

Isavia, varð til við sameiningu Flugstoða og Keflavíkurflugvallar árið 2010. Öll þessi 

fyrirtæki má flokka sem þjónustufyrirtæki. Firefly er bílaleiga og er hluti af Bílaleigu 

Flugleiða sem einnig reka bílaleiguna Hertz en eru aðskilin fyrirtæki. Lagarderé travel retail 

er íslenskt fyrirtæki en er í eigu bæði íslenskra og franskra aðila. Fyrirtækið sér um rekstur 

veitingastaða og sælkeraverslunar á brottfararsvæði flugstöðvarinnar, staðina Mathús, 

Loksins Bar, Pure Food Hall, Segafredo, Nord og Kvikk Café. Arion banki er 
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fjármálastofnun sem sér um að skipta gjaldeyri fyrir ferðamenn ásamt því að sinna 

endurgreiðslu virðisaukaskatts. Joe & the Juice er veitingastaður og er staðsett bæði á komu- 

og brottfararsvæði flugstöðvarinnar. ISS er þjónustuaðili sem sér um ræstingar innan 

flugstöðvarinnar ásamt því að sjá um mötuneyti fyrir starfsmenn Keflavíkurflugvallar. Ekki 

er mikill eðlismunur á fyrirtækjunum þar sem þau eru flest þjónustufyrirtæki, eins og áður 

kom fram. Til að mynda er Suðurflug og Eldsneytisafgreiðslan meðal grunnstoða á 

Keflavíkurflugvelli, og eru í raun nauðsynleg fyrir starfsemi á flugvellinum. Suðurflug er 

flugþjónustuaðili sem sér meðal annars um einkaflugvélar sem koma til landsins. 

Eldsneytisafgreiðslan sér um að afgreiða eldsneyti á allar flugvélar sem lenda á 

Keflavíkurflugvelli. Því er þeirra starfsemi mikilvæg fyrir starfsemi flugvallarins. Sum 

fyrirtæki á flugvellinum eru hluti af algjörri grundvallarþjónustu hans en önnur fyrirtæki 

styðja við flugvallarstarfsemi og sjá fram á tekjumöguleika á flugvellinum.  

Staðbundin tengsl fyrirtækjanna á flugvellinum eru mismikil. Það er ekki sérstakur 

munur á þeim fyrirtækjum sem eru eldri á flugvellinum og þeim sem eru nýrri, á því hversu 

mikil tengslin eru. Flest öll fyrirtækin hafa einhver staðbundin tengsl á Suðurnesjum og 

einnig innan vallarins. Sum fyrirtæki hafa gert sér stefnu að versla ávallt við nærsamfélagið 

og styðja þannig við aðrar atvinnugreinar á Suðurnesjum. Umrædd staðbundin tengsl geta 

verið bak-, fram- og neyslutengsl. 

Það er áhugavert að fyrirtækin sem hófu starfsemi á síðustu átta árum á flugvellinum 

voru öll starfrækt áður en þau hófu starfsemi þar. Ekkert af þessum fyrirtækjum er því nýtt 

frumkvöðla- eða sprotafyrirtæki á flugvellinum. Lagarderé travel retail, Arion banki, Joe & 

the Juice og ISS eru allt fyrirtæki sem hófu starfsemi á flugvellinum eftir að hafa tekið þátt 

í útboði við önnur fyrirtæki, þessi fyrirtæki hafa því boðið betur fyrir Isavia, sem er 

rekstraraðili flugvallarins. Það þýðir að þessi fyrirtæki sáu einhverja tekjutengda möguleika 

í því að hefja starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Það er áhugavert að ekkert af þessum 

fyrirtækjum hafa höfuðstöðvar né önnur útibú á Suðurnesjum. Sveitarfélögin á Suðurnesjum 

gætu hvatt til frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi í kringum flugvöllinn. Samt sem áður 

þyrfti slíkt að vera í samstarfi við Isavia, þar sem að fyrirtækið sér um rekstur flugvallarins 

og sér því um að úthluta lausum rýmum á flugvallarsvæðinu.  
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5.3 Starfsmenn á Keflavíkurflugvelli 
Keflavíkurflugvöllur er stór vinnustaður. Þau fyrirtæki sem tóku þátt í rannsókninni eru 

fjölbreytt og teljast því ágætis þverskurður af þeim fyrirtækjum sem starfa á flugvellinum.  

Heildarfjöldi starfsmanna hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni var 2.131 

talsins, en fjöldi starfsmanna fyrir utan verktaka var 1.969 talsins. Fjölmennasta fyrirtækið 

var með 995 starfsmenn en fámennasta fyrirtækið var með sex starfsmenn. Fyrirtækin voru 

einnig spurð út í starfsmannafjölda fyrir komandi sumar og samtals er gert ráð fyrir að ráða 

inn um 840 starfsmenn fyrir sumartíðina. Það er töluverður fjöldi starfsfólks, nú í sumar 

2018 má þá reikna með að um þrjú þúsund manns muni starfa hjá þessum 17 fyrirtækjum 

sem tóku virkan þátt í rannsókninni. Það er um helmingur fyrirtækja á flugvellinum, svo það 

mætti álykta að um sex til sjö þúsund manns muni starfa á Keflavíkurflugvelli í sumar.  

Eins og áður kom fram þá hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað hratt og er ein ástæða 

þess vegna fjölgun erlendra ferðamanna hingað til lands. Samspil er á milli fjölda farþega 

um Keflavíkurflugvöll og minnkandi atvinnuleysis á Suðurnesjum. Þar sem störfum hefur 

fjölgað töluvert á hverju ári undanfarin ár vegna aukinna umsvifa um Keflavíkurflugvöll. Til 

að mynda fjölgaði störfum á Keflavíkurflugvelli um 1.703 árið 2017 og er talið að þeim 

muni fjölga um 1.319 núna árið 2018. Slík fjölgun á störfum á stuttum tíma kallar á aukið 

vinnuafl. Atvinnuframboð á svæðinu er meðal tækifæra til að fleiri einstaklingar flytji til 

Suðurnesja (Huginn Freyr Þorsteinsson, 2018, febrúar; Isavia & Aton, 2016). Sum fyrirtæki 

sem hafa starfsemi á flugvellinum hafa þurft að grípa til þess ráðs að leita vinnuafls utan 

landsteinana og jafnvel nýtt sér starfsmannaleigur.  

5.3.1 Þjóðerni starfsmanna 

Starfsmenn Keflavíkurflugvallar koma frá mörgum löndum eins og sjá má á mynd 12. 

Kökuritinu er skipt í fjóra flokka, þrír stærstu hlutarnir er skipt eftir þjóðum og svo 

flokkurinn Annað. Í flokknum Annað eru færri en 10 starfsmenn frá hverju landi fyrir sig. Í 

þeim flokki eru löndin: Filipseyjar, Búlgaría, Grikkland, Króatía, Ghana, Hondúras, 

Portúgal, Rússland, Albanía, Danmörk, Færeyjar, Indland, Kína, Máritíus, Nígería, Senegal, 

Slóvakía, Svíþjóð, Tæland, Trinidad og Tobago og Tyrkland. 
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Mynd 12: Þjóðerni starfsmanna 

Á mynd 12 má sjá þjóðerni starfsmanna hjá þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni. 

Þó ber að nefna að þessi mynd er ekki nákvæm þar sem svör fyrirtækjanna voru misnákvæm 

og gáfu ekki allir upp nákvæman starfsmannafjölda eftir hverju þjóðerni fyrir sig. 

Heildarfjöldi í ritinu er 2.018 manns og vantar því upp á rúmlega hundrað manns í þetta rit. 

Myndin gefur þó ágæta hugmynd um það hvernig þjóðerni starfsmanna skiptist upp. Flestir 

starfsmenn koma frá Íslandi og eru því Íslendingar um 78% starfsmanna af heildarfjöldanum 

sem tóku þátt í  rannsókninni. Næst flestir koma frá Póllandi eða um 14% af 

heildarfjöldanum. Það er í samræmi við fjölda Pólverja sem búsettir eru hér á landi en þeir 

eru fjölmennasti hópur innflytjenda á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2017, 16. júní). Starfsmenn 

á Keflavíkurflugvelli koma frá tæpum þrjátíu þjóðernum en sumir koma á eigin vegum 

hingað til lands einungis til þess að vinna, í leit að betra lífi eða í gegnum starfsmannaleigur 

eða annað þess háttar.  

Fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli hjálpa starfsmönnum sínum almennt ekki við að finna 

húsnæði á svæðinu. Þá svara þrjú af 17 fyrirtækjum að þau hjálpi starfsmönnum að finna 

húsnæði, en 14 af 17 fyrirtækjum segjast ekki gera það eða hafa ekki gert það hingað til. 

Nokkur fyrirtæki sögðu að það væri möguleiki að hjálpa starfsmönnum að finna húsnæði ef 

þess þyrfti en þau hefðu samt ekki gert það áður. Aðrir sögðu að starfsmenn þyrftu ekki hjálp 

við að finna húsnæði og þarf af leiðandi væru þau ekki að bjóða upp á slíka þjónustu. Þau 

fyrirtæki sem svöruðu játandi buðu starfsmönnum meðal annars upp á að leigja herbergi eða 

aðstoð til þess að finna húsnæði sem hentar starfsmönnum. 
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5.3.2 Búseta starfsmanna 

Það er áhugavert að skoða búsetu starfsmanna á flugvellinum. Skoðað var búseta 

starfsmanna með tilliti til póstnúmers. Eins og sést á mynd 13 þá búa langflestir sem starfa 

á Keflavíkurflugvelli á Suðurnesjum.  Það getur verið vegna þess að stutt er í vinnu á 

Suðurnesjum og á flugvöllinn. Það má því gera ráð fyrir að neyslutengslin sem verða út frá 

Keflavíkurflugvelli séu töluverð, þar sem að þessir starfsmenn lifa sínu daglega lífi á 

Suðurnesjum, versla í matinn og margt annað á svæðinu ásamt því að sækja ýmsa þjónustu. 

Þannig myndast neyslutengsl og afleidd áhrif út frá flugvellinum sem hefur áhrif á annað 

atvinnulíf á svæðinu. Þessi áhrif geta þó náð út fyrir Suðurnesin, ýmist til 

höfuðborgarsvæðisins eða til útlanda.  

 

 
Mynd 13: Búseta starfmanna 

Einhverjir einstaklingar búa á öðrum stöðum en á Suðurnesjum, en næst flestir búa í 

Reykjavík, eða um 120 manns. Áhugavert er að skoða búsetu með tilliti til hlutfalls á 

vinnumarkaði í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þann 1. janúar 2017 voru 8.782 manns á 

vinnumarkaði í Reykjanesbæ (Heklan, á.á.c). Því má segja að um 16% vinnuafls 

Reykjanesbæjar starfi hjá þeim 17 fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni. Það er því ansi 

stór hluti vinnuafls Keflavíkurflugvallar sem býr í Reykjanesbæ. Þá má einnig líta á 

Suðurnesin í heild sinni. Af þeim starfsmannafjölda sem hafði virka þátttöku í rannsókninni 
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voru 1.648 manns búsett á Suðurnesjum. Í byrjun árs 2017 voru 12.997 skráðir á 

vinnumarkaði á Suðurnesjum (Heklan, á.á.c).  Það er þá um 13% vinnuafls á Suðurnesjum 

sem starfar hjá þessum 17 fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni. Það mætti þá jafnvel 

gera ráð fyrir því að tæp 30% vinnuafls á Suðurnesjum starfi á Keflavíkurflugvelli. Mynd 

13 sýnir að starfsmenn Keflavíkurflugvallar koma allstaðar að, en 1% svara voru ógild þar 

sem ekki var tilkynnt hvar starfsmennirnir bjuggu á nógu skýran hátt. 

5.3.3 Menntun starfsmanna 

Á Suðurnesjum hefur menntunarstig öllu jafnan verið lægra miðað við aðra landshluta. 

Ástæður þess má rekja í sögulegu samhengi, þar að segja að á Suðurnesjum hefur alltaf verið 

næg störf að fá sem ekki hefur krafist sérstakrar menntunar. Í gegnum tíðina voru næg störf 

í fiskvinnslu og hjá varnarliðinu, þar hafði fólk jafnvel tækifæri á að vinna sig upp í starfi. 

Laun á Suðurnesjum hafa einnig verið undir landsmeðaltali, en yfirleitt hefur iðn- og 

verkmenntun mælst meiri á svæðinu en annars staðar á landinu (Expectus & Samband 

sveitarfélaga á Suðurnesjum, 2013). 

Starfsfólk á Keflavíkurflugvelli eru með menntun af ýmsu tagi og á öllum skalanum, 

allt frá grunnskólaprófi og upp í doktorspróf samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

Það fer mikið eftir tegund starfa, til að mynda hjá stóru fyrirtæki eins og Isavia er fjölbreytni 

starfanna mjög mikil. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er menntunarstig 

starfsmanna á Keflavíkurflugvelli öllu jafnan ekki hátt. Það eru ekki margir með 

háskólamenntun. Flest störfin á Keflavíkurflugvelli eru framlínustörf sem ekki krefjast 

sérstakrar hæfni og getur það því laðað að fólk sem ekki hefur mikla menntun. 

Ákveðin störf krefjast engrar sérstakrar menntunar, framhaldsskólamenntunar, 

iðnmenntunar, háskólaprófs eða einhvers annars prófs. Samt sem áður eru starfsmenn með 

alls konar skólagöngu að baki. Til að nefna nokkur dæmi, þá má meðal annars finna 

skipstjóra, kjötiðnaðarmann, sjúkraliða, ýmsa iðnaðarmenn (rafvirkja, vélvirkja, 

rafeindavirkja), flugmenn, flugvirkja, flugfjarskiptamenn, iðntæknifræðing, 

tölvunarfræðinga, verkfræðinga, hönnuði, snyrtifræðinga og margt fleira. Heilt yfir virðast 

stjórnendur öllu jafnan hafa einhvers konar háskólagráðu, en algengara er að 

framlínustarfsmenn séu með grunnskólapróf og framhaldsskólapróf. 
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5.4 Tengsl fyrirtækja á Keflavíkurflugvelli 
Starfsemin á Keflavíkurflugvelli hefur víðtæk áhrif á nærliggjandi samfélög. Ein spurning á 

spurningalistanum sneri að því hvort fyrirtækin sem eru með starfsemi á Keflavíkurflugvelli 

væru að nýta sér aðra þjónustu fyrirtækja á Suðurnesjum. Flest fyrirtækin nýta sér einhverja 

þjónustu annarra fyrirtækja á Suðurnesjum. 

Svör fyrirtækjanna voru misnákvæm en mikill meirihluti sagðist kaupa vörur og 

þjónustu af aðilum á Suðurnesjum, en einnig frá höfuðborgarsvæðinu. Tengsl sem fyrirtækin 

hafa eru mismikil, sum fyrirtæki voru að nýta sér mikla þjónustu á svæðinu á meðan önnur 

nýta sér litla þjónustu. Eitt fyrirtækjanna sagðist versla við fjölda fyrirtækja á svæðinu ásamt 

því að hafa verslun í Keflavík og vöruhús á Ásbrú þar sem starfa um 30 manns. Einnig voru 

fyrirtæki sem nýta til að mynda þjónustu frá alls konar viðgerðar- eða ræstingarfyrirtækjum 

á Suðurnesjum. Einnig keyptu fyrirtæki matvörur, ræstiþjónustu, viðgerðaþjónusta af 

ýmsum toga, eldsneyti, dekkjaþjónusta, samgöngur og margt fleira. Eitt fyrirtækjanna hefur 

sett sér þá stefnu að versla ávallt í nærsamfélaginu og á það við allar starfsstöðvar 

fyrirtækisins sem staðsettar eru um land allt. 

Starfsemin á Keflavíkurflugvelli hefur því haft áhrif á ýmsa aðra starfsemi á 

Suðurnesjum, bæði efnahagsleg og annars konar, sem hafa eflt samfélagið. Til að mynda 

hefur það haft áhrif á verslun á svæðinu, hvernig auglýsingum er háttað og hvernig verslanir 

reyna fá ferðamenninna úr flugstöðinni, af Reykjanesbrautinni og inn í bæinn áður en þeir 

keyra beint til Reykjavíkur. Á mynd 14 má sjá nokkur dæmi um auglýsingar verslana, 

veitingastaða og gistiheimila. Flest þessi skilti sjást mjög greinilega frá Reykjanesbrautinni 

og snúa að henni í raun og veru. 

 
Mynd 14: Auglýsingaskilti á ensku 
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Öll eru þessi skilti með enskum texta til þess að sem flestir skilji þau. Í flestum tilfellum eru 

þessi skilti á bakhlið verslananna, sem segir það að auglýsingarnar eru fyrst og fremst til að 

ná til erlendra ferðamanna sem keyra eftir Reykjanesbrautinni. Eftir að erlendum 

ferðamönnum fór að fjölga mikið hefur ýmis starfsemi aukist í Reykjanesbæ. Ný bensínstöð 

hefur bæst við og er hún staðsett við Reykjanesbrautina og er skiltið á ensku, eins og sjá má 

á mynd 14 þar sem stendur „Fill up”. Einnig hefur bæst við matvörubúð, matsölustaðir 

stækkað við sig og þeim fjölgað. Þetta má því tengja við óbein og afleidd áhrif. Óbein áhrif 

verða af fjölgun ferðamanna um Keflavíkurflugvöll þar sem eftirspurn þeirra hefur áhrif á 

annars konar verslun og þjónustu á Suðurnesjum. Afleidd áhrif geta einnig orðið, þar sem 

slíkar auglýsingar geta hvatt einnig íbúa til aukinnar verslunar.  

5.5 Neyslutengsl 
Allir þrír viðmælendurnir voru einróma um að neyslutengslin væru sterkust af þeim þremur 

tengslum sem fjallað var um í fræðilegri umfjöllun þessa verkefnis. Stærstu fyrirtækin á 

flugvellinum, Icelandair Ground Services, Airport Associates, Isavia og Lagarderé travel 

retail, eru þau fyrirtæki sem hafa mestu neyslutengslin við Suðurnesin þar sem langflestir 

starfsmenn þessarar fyrirtækja búa á svæðinu (Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri 

Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum 

hafa samskipti við fyrirtækin á flugvellinum í gegnum svæðisskipulag Suðurnesja. 

Fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli hafa ekki mikil afskipti af nærsamfélaginu á Suðurnesjum. 

Því er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækjanna á flugvellinum almennt ekki mikil. Fyrirtækin sem 

eru með starfsemi á flugvellinum ætlast til að geta mannað sín störf en huga mögulega ekki 

nægilega vel að því hvaðan starfsfólkið kemur eða hvar það sé búsett. Tengslin eru því 

aðallega í gegnum starfsfólkið sem starfar á flugvellinum.  

Mikil vaktavinna er á flugvellinum og eru Suðurnes því mikið vaktavinnusamfélag. 

Það hefur haft ýmis áhrif, til að mynda hafa verið sett af stað námskeið í Sporthúsinu sem 

koma til móts við vaktavinnufólk. Sama má segja með ýmsa viðburði þar sem að mikill fjöldi 

íbúa starfar í vaktavinnu og komast því ekki á þá (Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, 

forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness, munnleg heimild, 17. apríl 2018; Berglind 

Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 

17. apríl 2018).  
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5.6 Uppbygging og atvinnutækifæri 
Allar þær ákvarðanir sem Isavia og flugfélögin taka um fjölgun eða fækkun á flugferðum 

um flugvöllinn getur haft mikil áhrif á Suðurnesin. Þegar farþegum um flugvöllinn fjölgar 

um eina milljón, má gera ráð fyrir að störfum fjölgi um eitt þúsund. Sveitarfélögin á 

Suðurnesjum fá ekki endilega að vita þegar slíkar ákvarðanir eru gerðar um fjölgun flugferða 

um flugvöllinn. Þó er Isavia farin að hugsa meira um umhverfið og samfélagið í kringum 

flugvöllinn í dag. Mikilvægt er að Isavia sé í samstarfi við sveitarfélögin til þess að 

flugvöllurinn byggist upp í sátt og samlyndi við nærsamfélagið (Berglind Kristinsdóttir, 

framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 17. apríl 

2018). Fyrirtækin á Keflavíkurflugvelli hafa flest verið önnum kafin að sinna sinni starfsemi, 

þar sem mikil aukning ferðamanna kallar á aukna þjónustu og fleiri starfsmenn. Þar að 

leiðandi hafa fyrirtæki verið upptekin að því að byggja sig upp að innan, til dæmis með því 

að þjálfa upp nýtt starfsfólk. Því hefur aðal áherslan ekki verið á samstarf við nærsamfélagið 

(Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness, munnleg 

heimild, 17. apríl 2018).  

Vegna fjölgunar starfa á flugvellinum hefur íbúum fjölgað mikið á Suðurnesjum. Líkt 

og fram hefur komið er gert ráð fyrir að störfum á flugvellinum muni fjölga um 4.500 á 

árunum 2017 til 2020. Það mun koma til með að hafa áhrif á íbúafjölgun á Suðurnesjum. 

Samt sem áður er ekki víst að sveitarfélögin geta tekið við svo mikilli fjölgun á stuttum tíma, 

til viðbótar við það sem hefur átt sér stað undanfarin ár (Berglind Kristinsdóttir, 

framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 17. apríl 2018; 

Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). 

Það er áhugavert að skoða hvers vegna þessi mikla íbúafjölgun hefur átt sér stað þar 

sem sveitarfélög á Suðurnesjum áttu lítinn þátt í þessum vexti. Það er í raun ekki mikil 

hagsveifla eða velmegun á svæðinu, eða eins og Þuríður sagði „þetta eru aðstæður sem 

hreinlega gerðust”. Eins og fram hefur komið eru flest fyrirtækjanna sem hafa starfsemi á 

Keflavíkurflugvelli með höfuðstöðvar í Reykjavík en hafa stóra starfsemi á flugvellinum. 

Því á velmegunin sér ekki stað á Suðurnesjum, nema fyrst og fremst í formi neyslutengsla. 

Flugvöllurinn hefur haft jákvæð áhrif á ýmist annað atvinnulíf á Suðurnesjum, líkt og 

hótel og bílaleigur. Margar bílaleigur hafa hafið starfsemi á Suðurnesjum, fyrst og fremst í 

Reykjanesbæ, þessar bílaleigur hafa því nýtt tækifæri við staðsetningu flugvallarins. 

Hótelstarfsemi á svæðinu hefur notið góðs af staðsetningu í nálægð við flugvöllinn, þar sem 
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ferðamenn gista oft á svæðinu nóttina fyrir og eftir flug. Einnig þegar flugferðum er aflýst 

af einhverjum ástæðum, þarf oft að koma ferðamönnum í gistingu og fyllast því oft hótel á 

svæðinu. Veitingastaðir á svæðinu hafa einnig notið góðs af fjölgun ferðamanna og 

staðsetningu flugvallarins, þar sem nú er meiri fjölbreytni í veitingageiranum á svæðinu. 

Einnig eru veitingastaðir reiðubúnir að taka á móti miklum fjölda þegar þörf er á því. Vegna 

þessa verður til ákveðinn virðisauki í bæjarfélaginu sem íbúar hafa grætt á.  

Verktakar á svæðinu hafa einnig hagnast mikið á staðsetningu flugvallarins þar sem 

miklar framkvæmdir hafa verið í kringum flugvöllinn síðastliðin ár (Berglind Kristinsdóttir, 

framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 17. apríl 

2018). Verktakar sem vinna við uppbyggingu á flugvellinum eru flestir frá Suðurnesjum. 

Yfirleitt stunda þeir viðskipti við fyrirtæki á Suðurnesjum, eins og til dæmis að kaupa efnivið 

og annað sem þeir þurfa við störf sín í verslun Byko á Suðurnesjum (Kjartan Már 

Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018).  

Þetta snýst þá ekki einungis um að telja ferðamennina, því það eru ýmis áhrif og tengsl 

sem myndast út frá flugvellinum sem eiga sér stað á bakvið tjöldin og eru því ekki áberandi 

(Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 

munnleg heimild, 17. apríl 2018). Þetta þýðir þó ekki að öll fyrirtækin sem starfa á 

flugvellinum kaupi þjónustu af fyrirtækjum á Suðurnesjum. Þau eru því í samkeppni við 

önnur fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Til þess að halda viðskiptum í nærsamfélaginu er 

mikilvægt fyrir þau fyrir fyrirtæki á Suðurnesjum að bjóða upp á góða þjónustu og gæði. 

Þetta á líka við um fyrir íbúa svæðisins, en það þarf að skipuleggja svæðið út frá þeirra 

þörfum en ekki út frá þörfum ferðamanna. Íbúar þurfa að vera sáttir og stoltir af svæðinu og 

tilbúnir að nýta það, þá vilja ferðamenn koma á svæðið (Þuríður Halldóra Aradóttir Braun, 

forstöðumaður Markaðsstofu Reykjaness, munnleg heimild, 17. apríl 2018).  

Við stækkun flugvallarins hefur eftirspurn eftir menntuðu fólki aukist. Á sama tíma 

hefur framboð af menntuðu fólki aukist þar sem fólk sér tækifæri á að búa á Suðurnesjum 

og fá starf við sitt hæfi. Það er mjög verðmætt fyrir svæðið, að íbúarnir mennti sig og vilja 

koma aftur á svæðið, þar sem þeir fá starf við sitt hæfi. Mikil fjölbreytni starfa er á 

flugvellinum þar sem stór hluti starfanna er í vaktavinnu og eru því mánaðarlaunin hærri. 

Þessi launakjör á flugvellinum gera það að verkum að önnur starfsemi á Suðurnesjum þarf 

að huga að þessari samkeppni um starfsfólk. Til að mynda hafa hjúkrunarfræðingar, kennarar 

og annað menntað fólk farið að vinna á flugvellinum, það er vegna þess að þar fá þau hærri 
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laun (Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 

munnleg heimild, 17. apríl 2018). 

Á Suðurnesjum er einnig vöxtur í öðru atvinnulífi fyrir utan Keflavíkurflugvöll. Til að 

mynda er mikil þróun í Auðlindagarðinum þar sem mörg fyrirtæki starfa og vinna þar með 

auðlindir svæðisins. Önnur fyrirtæki utan Auðlindagarðisns nýta sér þó líka auðlindir og 

orku á Suðurnesjum. Fyrirtæki sem heitir Algalíf er eitt af þeim og er á Suðurnesjum vegna 

góðrar staðsetningu, eða á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Einnig dregur skólinn Keilir og 

þekkingarsetrið á Suðurnesjum að fræðimenn og aðra menntaða einstaklinga. Það er því 

margt að gerast í atvinnulífinu á Suðurnesjum og stóriðja er ekki séð sem lausn lengur.   
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6 Umræður og ályktanir 
Nú er tímabært að rifja upp rannsóknarspurningar verkefnisins, sem settar voru fram í 

upphafi.  Þær voru þrjár; Hverjar eru helstu atvinnulífsbreytingar sem hafa orðið á 

Suðurnesjum undanfarin ár, sem tengja má Keflavíkurflugvelli? Í hvaða sveitarfélögum búa 

flestir þeirra sem starfa á Keflavíkurflugvelli? Að hve miklu marki hafa fyrirtæki sem starfa 

á Keflavíkurflugvelli áhrif á annað atvinnulíf á Suðurnesjum? Hér á eftir verða kynntar 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar og ályktun út frá 

niðurstöðum.  

Keflavíkurflugvöllur er einn helsti drifkraftur atvinnulífs á Suðurnesjum. Eins og fram 

hefur komið hefur mikið átt sér stað í atvinnulífinu á Suðurnesjum undanfarin ár. Lögð var 

sérstök áhersla á þær umbreytingar sem hafa átt sér stað síðastliðin fimm ár í þessu verkefni. 

Á þessum árum hefur ferðaþjónusta og flugvallartengd starfsemi tekið stakkaskiptum á 

svæðinu og má rekja það til staðsetningar Keflavíkurflugvallar. Flugvellir af þessari stærð 

eru risavaxnar fjárfestingar. Keflavíkurflugvöllur er rekinn af Isavia, sem er opinbert 

hlutafélag í eigu ríkisins. Flugvöllurinn er því ekki beint fjárfesting Suðurnesja, en hafa þau 

þó vissulega hagnast af flugvellinum í gegnum árin og haft jákvæð áhrif á samfélagið, ekki 

einungis efnahagsleg. Sú starfsemi og þau umsvif sem fara fram á flugvellinum má 

tvímælalaust flokka sem skiptiframleiðslu, þar sem mikill gjaldeyrir kemur í ríkiskassann á 

flugvellinum.  

Starfsemi á flugvellinum hefur aukist mikið vegna fjölgunar erlendra ferðamanna sem 

fara um flugvöllinn, bæði ferðamenn sem koma inn til landsins og einnig skiptifarþegar sem 

nýta flugvöllinn sem tengistöð. Árið 2011 fóru um 2,5 milljónir farþega um flugvöllinn, og 

árið 2017 fóru um 8,8 milljón farþega um flugvöllinn. Það þýðir að um 254% aukning 

flugfarþega hefur orðið á sex árum (Isavia, 2012; Isavia, 2018). Þessi mikla aukning hefur 

kallað á aukið vinnuafl og hefur atvinnuframboð aukist mikið í kjölfarið. Þetta má því tengja 

við rannsókn Brueckner þar sem fram kemur að við 10% aukningu flugfarþega verði 1% 

aukning á atvinnu á tilteknu svæði. Í þessu tilfelli má jafnvel álykta að áhrifin séu meiri en 

1% aukning í atvinnuframboði. Fjölgun starfa við Keflavíkurflugvöll hefur verið það mikil 

að sum fyrirtæki á flugvellinum hafa þurft að ráða inn starfsmenn erlendis frá til þess að 

mæta þeim skorti á vinnuafli. Einhver fyrirtæki hafa nýtt sér starfsmannaleigur til aðstoðar. 
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Sum fyrirtæki hafa verið að fjárfesta í húsnæði á Suðurnesjum fyrir þessa starfsmenn, en þeir 

dvelja ýmist til styttri eða lengri tíma. Slíkur innflutningur á vinnuafli getur haft sína kosti 

og galla fyrir bæði hagkerfið og samfélagið.  

Í dag er ferðaþjónustan mikilvægasti útflutningsgrunnur landsins, en eins og áður kom 

fram er ferðaþjónustan tiltölulega ný á Suðurnesjum. Kjartan bæjarstjóri Reykjanesbæjar 

segir  „Staðan í atvinnumálum á Suðurnesjum í dag er því þannig að ferðaþjónustan er ný, 

stóriðjan er ný og sjávarútvegur er út“. Uppbygging gagnavers á Fitjum er einnig í miklum 

uppgangi, en það má flokka sem orkufrekan iðnað. Sjávarútvegur er þó enn mikilvægur 

atvinnuvegur í Grindavík.  

Ör vöxtur í starfsemi við flugvöllinn hefur laðað til sín fjármagn og vinnuafl. Þessi 

vöxtur smitar út frá sér og hefur jákvæð áhrif á aðrar atvinnugreinar og getur myndað 

neyslutengsl, baktengsl og framtengsl. Fyrirtækin sem hafa starfsemi á flugvellinum eru 

fjölbreytt og starfa á mismunandi sviðum. Það fer eftir starfsemi og stærð fyrirtækjanna hvort 

þau mynda bak- eða framtengsl og hversu mikil tengslin eru. Oft koma neyslutengsl og 

framtengsl fyrr fram heldur en baktengsl. Neyslutengslin aukast eftir því sem fleiri hafa 

vinnu og fá greidd laun, þá eyðir fólk meiri peningum og neyslan verður meiri. Það má því 

segja að starfsemi á Keflavíkurflugvelli geti drifið áfram aðra atvinnuvegi í gegnum 

neyslutengslin. Þar sem mikill meirihluti starfsmanna Keflavíkurflugvallar eru búsettir á 

Suðurnesjum og kaupa vörur og þjónustu á svæðinu á hverjum degi. Í þessari rannsókn má 

segja að neyslutengslin séu mest áberandi af öllum tengslunum. Þessi tengsl sem myndast út 

frá starfseminni geta verið keimlík þeim áhrifum sem myndast þegar fjármagn kemur inn í 

hagkerfið, til að mynda eru neyslutengsl keimlík afleiddum áhrifum. 

Fyrirtæki sem starfa á Keflavíkurflugvelli hafa vissulega áhrif á annað atvinnulíf á 

Suðurnesjum. Mörg af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni höfðu einhver tengsl 

við önnur fyrirtæki á Suðurnesjum, meðal annars með því að kaupa vörur eða þjónustu af 

þeim. Öll starfsemi á flugvellinum hefur því bein, óbein og afleidd áhrif. Þessi áhrif eru hluti 

af hringrás fjármagnsins sem fer um hið staðbundna hagkerfi. Þegar fyrirtækin greiða laun 

til starfsmanna sinna eiga sér stað bein áhrif, einnig þegar fyrirtæki festa kaup á vöru og 

þjónustu frá öðrum fyrirtækjum. Ef viðskiptin eiga sér stað í nærsamfélaginu þá eru 

fyrirtækin að efla staðbundinn efnahag. Óbeinu áhrifin eiga sér stað þegar fyrirtækin á 

Keflavíkurflugvelli kaupa vörur og þjónustu frá öðrum fyrirtækjum á Suðurnesjum, líkt og 

matvörur, eldsneyti, samgöngur og fleira. Sum fyrirtæki sem staðsett eru á 

Keflavíkurflugvelli fá ekki fjármagn beint frá ferðamanninum og eru því undir óbeinum 
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áhrifum ferðaþjónustunnar. Dæmi um slíkt eru verktakafyrirtæki sem sjá um stækkun og 

viðgerðir í flugstöðinni, Eldsneytisafgreiðslan, DHL, UPS Express og fleira. Afleiddu 

áhrifin eiga sér síðan stað þegar starfsmenn Keflavíkurflugvallar nota tekjur sínar í kaup á 

vörum fyrir heimilið eða annað. Þar sem 65% starfsmanna Keflavíkurflugvallar eru með 

búsetu í  Reykjanesbæ og 84% á öllum Suðurnesjum, miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Má því segja að afleiddu áhrif Keflavíkurflugvallar geta verið mikil. Starfsfólk 

vallarins kaupir að öllum líkindum vörur og þjónustu af fyrirtækjum sem eru starfandi á 

Suðurnesjum. Má því segja að þessi öra fjölgun ferðamanna hingað til lands hefur haft mikil 

áhrif á Suðurnesin. Þar sem stækkun vallarins kallar á fleiri störf og því fleiri starfsmenn. 

Gert er ráð fyrir að störfum á flugvellinum muni fjölga um 400-500 á ári næstu árin, það er 

líkt og eitt álver myndi bætast við á ári hverju. Þetta verður til þess að mikið af fólki þarf að 

flytja inn á svæðið, bæði innanlands og erlendis frá (Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri 

Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). Meiri eftirspurn verður því eftir vörum 

og góðri þjónustu, þar sem flestir starfsmenn Keflavíkurflugvallar búa á Suðurnesjum. Við 

þetta verða jafnvel til ný störf á Suðurnesjum til að koma til móts við íbúa svæðisins.  

Rannsókn þessa verkefnis sneri fyrst og fremst að þeim störfum sem fara beint fram 

inni á flugvallarsvæðinu sjálfu eða rétt við það. Þá er ótalinn fjöldi annarra fyrirtækja þar 

sem starfsemin gengur út á að þjónusta ferðamenn sem koma til landsins um 

Keflavíkurflugvöll. Til að mynda er mikill fjöldi bílaleiga í Reykjanesbæ, en flestar þeirra 

væru ekki staðsettar þar ef það væri ekki fyrir Keflavíkurflugvöll. Þá má einnig nefna allar 

þær rútur, rútubílstjóra, leigubílstjóra, leiðsögumenn og fleiri aðila sem fara til 

Keflavíkurflugvallar daglega, jafnvel oft á dag án þess að starfa þar með beinum hætti. Slík 

óbein tengsl hafa vissulega mikil viðskiptaleg áhrif og skapa störf fyrir marga aðila.   

Starfsfólk á Keflavíkurflugvelli er fyrst og fremst búsett í Reykjanesbæ, Sandgerði og 

Garði af Suðurnesjum. Til að mynda búa flestir starfsmenn Isavia í Reykjanesbæ en 

höfuðstöðvar fyrirtækisins eru staðsettar í Reykjavík. Fyrirtækið greiðir því ýmis gjöld til 

Reykjavíkurborgar en stór hluti af launagreiðslum fyrirtækisins fara til íbúa Reykjanesbæjar. 

Þeir sem búa í Reykjanesbæ greiða svo launatengd gjöld, eins og útsvar til síns sveitarfélags. 

Útsvar er í raun skattgreiðsla til sveitarfélags, starfsmaður greiðir skatt til síns sveitarfélags. 

Þetta má tengja við afleidd áhrif, þar sem tiltekið fjármagn er upphaflega kom frá ferðamanni 

er búið að velta nokkra hringi í hagkerfinu og nú komið til sveitarfélags þar sem það fer í 

sjóð, ýmist til uppbyggingar eða ýmissa greiðslna.  
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6.1 Vaxtarverkir 
Vaxtarverkir eru staðreynd í samfélaginu á Suðurnesjum, hvort sem horft er til 

atvinnuþróunar, íbúaþróunar, þróunar í húsnæðismálum eða félagslegum málum. Það er í 

mörg horn að líta. Mikilvægt er að huga að þessari hröðu þróun þar sem enginn vill að hún 

endi á slæman hátt. Það þarf að skoða og rýna í spár og passa að fara ekki fram úr þeim, svo 

að það verði ekki tóm húsnæði um allan bæ. Það þarf því að passa vel upp á væntingar og 

skoða vel framtíðaráætlanir. 

Þessi mikla íbúafjölgun sem hefur átt sér stað á Suðurnesjum hefur kallað á meiri 

þjónustu við íbúa svæðisins. Sveitarfélögin ná ekki að bæta þjónustu, líkt og grunnskóla, 

leikskóla, íþróttahús og annað sem rekið er af sveitarfélögum nægilega hratt. Reykjanesbær 

hefur þó enn tök á fjölguninni, en óvíst er hversu lengi það gengur ef fjölgunin heldur áfram 

á sama hraða. Undanfarin ár hefur Reykjanesbær ekki verið að byggja nýja skóla og 

íþróttahús, heldur verið að nýta alla innviði eins vel og auðið er. Því eru þessar stofnanir 

fullar í dag og innviðir að þolmörkum komnir. Nýr grunn- og leikskóli er í byggingu um 

þessar mundir í Innri Njarðvík og mun hann opna á næstu misserum (Kjartan Már 

Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). 

Einn stór áhrifaþáttur í vaxtarverkjunum er íslenska ríkið. Það þarf að huga vel að 

félagslegum þáttum þegar svona hröð fólksfjölgun verður. Í dag er það staðreynd að hið 

opinbera virðist vera mjög svifaseint í að bregðast við svona mikilli fólksfjölgun líkt og hefur 

verið á Suðurnesjum. Það er mikilvægt að hið opinbera nái að tryggja það að fjárframlög til 

stofnana á svæðinu nái að halda í við þessa fólksfjöldaþróun ef fólk á að búa við sömu 

lífsgæði, en í dag þá skortir þetta (Reykjanesbær, 2017b; Huginn Freyr Þorsteinsson, 2018, 

febrúar). 

Ríkið hefur ekki verið að hlaupa í takt við íbúafjölgunina sem hefur átt sér stað, því 

eru ríkisstofnanir á Suðurnesjum margar hverjar fjársveltar. Þar á meðal má nefna 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Lögregluna og Fjölbrautaskóli Suðurnesja (Sunna 

Sæmundsdóttir, 2018, 1. maí). Þetta stafar mögulega af því að ríkið gerir ráð fyrir 1% fjölgun 

íbúa á ári hverju en undanfarin ár hefur fjölgunin verið um 5 til 8% á ári. Ásamt því að ríkið 

tekur mið af íbúatölum frá árinu 2015/16. Í mannfjöldaspá Byggðastofnunar var gert ráð 

fyrir að íbúar Reykjanesbæjar myndi vera 18 þúsund árið 2020 en þeim fjölda var náð nú í 

mars 2018. Reykjanesbrautin er einnig í höndum ríkisins. Með aukinni umferð um 

flugvöllinn og íbúafjölgun á Suðurnesjum hefur álag á Reykjanesbrautina stóraukist, en 
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þarfnast vegurinn mikilla endurbóta (Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, 

munnleg heimild, 18. apríl 2018). 

Mikilvægt er að sveitarfélög læri af fortíðinni og að hafa ekki öll egginn í sömu körfu. 

Það þarf því að þróa aðrar atvinnugreinar svo að ekki illa fari ef aðalatvinnugreinin á svæðinu 

fellur. Suðurnesjamenn geta því lært af fortíðinni, eða þegar herinn fór á brott frá svæðinu 

og fjöldi manna misstu vinnuna.  

Skoðað var hvort einhver varaáætlun væri til fyrir svæðið ef starfsemi flugvallarins 

myndi einhverra hluta vegna minnka skyndilega. Ríkisstjórn Íslands er að vinna að 

varaáætlun fyrir allt Ísland, ef tekjur frá grunnatvinnuvegum landsins, líkt og 

ferðaþjónustunni skerðast töluvert skyndilega. Reykjanesbær hefur þó enga slíka áætlun en 

markmiðið er að þróa aðrar atvinnugreinar samhliða starfsemi á Keflavíkurflugvelli og þess 

vegna er ekki skynsamlegt að hafa öll eggin í sömu körfunni (Kjartan Már Kjartansson, 

bæjarstjóri Reykjanesbæjar, munnleg heimild, 18. apríl 2018). Samband sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, Þróunarfélagið Kadeco og Isavia vinna nú að sviðsmyndagreiningu hvernig 

staðan á Suðurnesjum gæti litið út árið 2040. Í þeirri greiningu spilar Keflavíkurflugvöllur 

lykilhlutverk, ásamt því að ferðaþjónustan og sjávarútvegur koma þar við sögu. Þessi 

sviðsmyndagreining verður gefin út nú í sumar 2018 og má horfa á greininguna sem ákveðið 

form af varaáætlun fyrir svæðið. Út frá greiningunni verður hægt að greina hættumerki og 

bregðast við þeim sem fyrst, til þess að sporna gegn miklu atvinnuleysi á svæðinu (Berglind 

Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, munnleg heimild, 

17. apríl 2018). 

Lögð er áhersla á að hvetja til frumkvöðla- og nýsköpunarstarfsemi til að efla 

atvinnulíf á Suðurnesjum og auka fjölbreytni starfa. Heklan atvinnuþróunarfélag Suðurnesja 

veitir styrki úr samkeppnissjóði þar sem allir geta lagt inn umsókn. Hver sem er getur fengið 

veittan styrk, en umsóknin þarf að vera góð og fyrirtækið þarf að hafa einhverja sérstöðu á 

markaðnum.  

6.2 Framtíðarhorfur 
Í ljósi þessarar þróunar sem hefur verið að gerast á Suðurnesjum undanfarin ár, þá má velta 

fyrir sér hvaða þýðingu uppbygging á Keflavíkurflugvelli hefur til framtíðar.  

Ferðaþjónustan er í dag orðin tæplega þrefalt stærri en sjávarútvegur, tekjulega séð. 

Útflutningstekjurnar nema 504 milljörðum króna. Ferðaþjónustan er því orðin mikilvægasta 
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útflutningsgrein okkar Íslendinga. Það er því mikilvægt að halda vel á spöðunum varðandi 

framtíð þessarar atvinnugreinar (Landsbankinn, 2018). 

Keflavíkurflugvöllur er aðalinngangurinn inn í landið og því einn af mikilvægustu 

einstöku innviðum ferðaþjónustunnar. Árið 2015 gaf Isavia út þróunaráætlun 

Keflavíkurflugvallar til ársins 2040. Búið er að áætla hvernig eigi að stækka flugvöllinn 

miðað við spár um fjölgun flugfarþega um flugvöllinn. Slík stækkun mun hafa mikil áhrif á 

Suðurnesin. Á mynd 15 má sjá hvernig mögulegt útlit á Keflavíkurflugvelli árið 2040. 

 

 
Mynd 15: Mögulegt útlit Keflavíkurflugvallar 2040 (Isavia, 2015) 

Isavia hefur gert þróunaráætlun fram til ársins 2040. Í þeirri áætlun er meðal annars talað um 

að gera svokallaða flughafnarborg (e. airport city) á flugvellinum. Flughafnarborg er svæði 

sem tengist flugvallarstarfsemi á einn eða annan hátt og gæti hagnast á því að vera staðsett í 

mikilli nálgæð við alþjóðaflugvöll með öflugar flugtengingar. Á slíku svæði gæti byggst upp 

bæði flugtengd og annars konar óflugtengd starfsemi. Þessi hugmynd er raunhæf á 

Keflavíkurflugvelli þar sem flugleiðir um flugvöllinn tengir auðveldlega saman Evrópu og 

Bandaríkin (Isavia, 2015; Isavia & Aton, 2016).  

Ísland er staðsett á góðum stað fyrir millilandaflug milli Bandaríkjanna og Evrópu. 

Keflavíkurflugvöllur er mikilvæg tengistöð þar sem flugvöllurinn tengir þessar tvær 

heimsálfur saman. Það gildir bæði fyrir farþegaflug og vöruflutninga. Til lengri tíma litið er 

þetta eitt af lykilhlutverkum flugvallarins, það er að vera slík tengistöð fyrir heimsálfurnar. 

Í framtíðinni gæti jafnvel Asía bæst við sem þriðja heimsálfan sem Ísland tengir saman við 

hinar (Isavia, 2015).  

Höfundar telja að sveitarfélögin á Suðurnesjum geti hámarkað þau jákvæðu áhrif sem 

Keflavíkurflugvöllur hefur á annað atvinnulíf með því til dæmis að setja einhverskonar 
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stefnur eða hvetja einstaklinga til að stunda frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun. Einnig gætu 

sveitarfélögin á Suðurnesjum stofnað sjóði þar sem frumkvöðlar gætu sótt um styrki. Þessir 

styrkir yrðu þó einungis greiddir til þeirra sem hefðu hugsað sér að hefja starfsemi á 

Suðurnesjum. Það er þó spurning hvort atvinnulíf á Suðurnesjum vill vera svo háð 

Keflavíkurflugvelli ef einhver áföll skyldu verða í flugvallarstarfsemi og ferðaþjónustu, þá 

yrði allt atvinnulíf í áhættu.  

6.3 Lokaorð 
Ferðaþjónustan er mikilvæg útflutningsgrein fyrir landið allt og jafnframt Suðurnesin. Í 

þessu verkefni var greint frá niðurstöðum rannsóknar á áhrifum Keflavíkurflugvallar á 

atvinnu- og íbúaþróun á Suðurnesin. Það var gert með því að skoða tengsl starfseminnar á 

flugvellinum á annað atvinnulíf og hvernig það hefur haft áhrif á íbúaþróun á svæðinu. 

Rannsóknin var umfangsmikil að því leyti að fyrirtækin sem senda þurfti 

spurningalista á voru 41 talsins. Þar sem senda þurfti nokkra pósta á hvert fyrirtæki fyrir sig 

og hafa samband símleiðis var rannsóknin tímafrek og gat reynst erfitt að hafa samband við 

forsvarsmenn fyrirtækjanna. Þó svöruðu öll stærstu fyrirtækin á flugvellinum nema eitt 

þeirra sem sá sér ekki fært að svara þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir í gegnum tölvupóst og 

símleiðis. Þrátt fyrir að 50% svarhlutfall sé mjög gott þegar slík rannsókn er gerð, þá hefðu 

höfundar viljað fá fleiri gild svör frá fyrirtækjunum til að rannsóknin yrði nákvæmari. 

Höfundum þótti þá skilvirk leið að taka einnig viðtöl til þess að dýpka niðurstöður 

rannsóknarinnar og ásamt því að víkka svið niðurstaðanna.  

Höfundum þykir viðfangsefni þessa rannsóknar vera mikilvægt fyrir framtíð 

Suðurnesja. Því mætti rannsaka efnið nánar til dæmis með því að gera ítarlegri rannsókn á 

áhrifum Keflavíkurflugvallar. Meðal annars þyrfti að reikna margfeldisáhrif út frá 

starfseminni, til þess að sýna fram tölulega hve mikilvægur Keflavíkurflugvöllur er sem 

vinnustaður á Suðurnesjum. Keflavíkurflugvöllur er stöðugt í þróun og gefur öllu landinu 

mikil tækifæri efnahagslega séð með góðum samgöngutengingum til annarra landa og bætt 

tengslanet við önnur lönd. Því er áhugavert að gera ítarlegri rannsókn á Keflavíkurflugvelli 

sem tengistöð. Nú þegar er til þróunaráætlun fyrir Keflavíkurflugvöll til ársins 2040 og er 

því byrjað að huga að framtíðinni. Framtíðin er því full af tækifærum og skiptir miklu máli 

fyrir okkur öll. 
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Viðauki A 
Hér verða listuð öll þau fyrirtæki sem hafa starfsemi á Keflavíkurflugvelli. Fyrirtæki sem 

hafa starfsemi á flugvellinum eru 41 talsins, en þó hafa sum fyrirtæki dótturfyrirtæki og 

útibú. Með upptalningunni koma einnig fram staðsetning á höfuðstöðvum fyrirtækjanna.  

 

• Isavia - 101 Reykjavík	

• Duty Free - Fríhöfnin - 235 Reykjanesbæ 

• Lagarderé travel retail - 104 Reykjavík 	

• Segafredo 

• Loksins Bar 

• Mathús 

• Nord 

• Pure Food 

• Kvikk Café 

• Icelandair Group - 101 Reykjavík	

• Icelandair Technical Services (ITS) 

• Icelandair Cargo 

• Icelandair Ground Services (IGS) 

• Airport Associates - 235 Reykjanesbæ	

• WOW air - 105 Reykjavík	

• Geysir bílaleiga - 260 Reykjanesbæ	

• Bílahótel - 260 Reykjanesbæ 

• Avis / Budget - 104 Reykjavík	

• Bílaleiga Akureyrar / Europcar / Höldur - 600 Akureyri	

• Hertz - 101 Reykjavík	

• Sixt - 235 Reykjanesbæ	

• Kynnisferðir / Reykjavík Excursions - 104 Reykjavík	

• Enterprise / Bílaleiga Kynnisferða  

• Kynnisferðir / Reykjavík Excursions / Flybus 

• Brimborg - 110 Reykjavík	
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• Dollar / Thrifty / Saga carrental 

• Lotus Car Rental - 260 Reykjanesbæ	

• Blue Car rental / Goldcar - 235 Reykjanesbæ	

• Go Iceland - 110 Reykjavík	

• ACE rent a car - 235 Reykjanesbæ	

• Firefly car rental / Interrent - 101 Reykjavík	

• SAD cars - 105 Reykjavík	

• Átak car rental - 104 Reykjavík	

• Tollstjóri Keflavíkurflugvelli - 101 Reykjavík	

• Lögreglan á Suðurnesjum - 230 Reykjanesbæ	

• Optical Studio - 201 Kópavogi	

• Elko - 104 Reykjavík	

• Penninn Eymundsson - 108 Reykjavík	

• Rammagerðin - 210 Garðabæ	

• Airport Fashion - 105 Reykjavík	

• 66°Norður - 210 Garðabæ	

• Blue Lagoon - 240 Grindavík	

• Joe & The Juice - 101 Reykjavík	

• Arion banki - 105 Reykjavík	

• Tíu ellefu (10-11) - 104 Reykjavík	

• Dunkin’ Donuts 

• Ginger 

• Eldsneytisafgreiðslan EAK  - 235 Reykjanesbæ	

• Landhelgisgæslan - 105 Reykjavík	

• DHL - 104 Reykjavík	

• UPS Express - 235 Reykjanesbæ	

• Suðurflug / South Air Icelandic - 235 Reykjanesbæ	

• Airport Hotel Aurora Star - 104 Reykjavík	

• GMT ehf. - flugvirkjafyrirtæki - 270 Mosfellsbæ	

• A Óskarsson verktakar - 230 Reykjanesbæ	

• ISS Íslandi - 210 Garðabæ	

• Hópbílar - 220 Hafnarfjörður	

• Reykjavík Sigthseeing / Airport Direct 
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• (Orkan - 104 Reykjavík)	

• Engin starfsmaður er á staðnum og því ekki inn í talningu fyrirtækja 

• (Epal - 108 Reykjavík)	

• Pop-up fyrirtæki á flugvellinum í nokkra mánuði og því ekki inn í talningu 

fyrirtækja 
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Viðauki B 
Hér fyrir neðan er spurningalistinn sem sendur var til fyrirtækjanna á Keflavíkurflugvelli: 

 

1. Hve margir starfa núna hjá fyrirtækinu á Keflavíkurflugvelli? 

a. Hvað er gert ráð fyrir að ráða marga sumarstarfsmenn nú í sumar 2018? 

1. Hvar eru starfsmenn búsettir eftir póstnúmerum? (Fjölda starfsmanna skipt niður eftir 

póstnúmerum) 

2. Hvert er þjóðerni starfsmanna?  

3. Hvert er menntunarstig starfsmanna? 

4. Hve lengi hefur fyrirtækið verið starfandi á Keflavíkurflugvelli og afhverju var 

ákveðið að hefja starfsemi á Keflavíkurflugvelli? 

5. Hjálpar fyrirtækið nýju starfsfólki við að finna húsnæði?  

6. Nýtir fyrirtækið sér aðra þjónustu fyrirtækja á Suðurnesjum, svo sem að kaupa vörur 

eða þjónustu?  

 
 


