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1 Leiðarljós og áherslur 

Leiðarljós og áherslur eru liður í endurskoðun Aðalskipulags 

Keflavíkurflugvallar. Skipulagssvæðið skiptist í flugþjónustusvæði (A) og 

öryggissvæði (B). 

Á undanförnum mánuðum hefur vinnuhópur Aðalskipulags 

Keflavíkurflugvallar safnað margvíslegum gögnum og farið yfir helstu 

viðfangsefni sem eru mikilvæg fyrir hagsmuni og þróun Keflavíkurflugvallar til 

framtíðar. Lögð var áhersla á þarfagreiningu flugvallarins m.t.t. fjölbreyttrar 

starfsemi hans og þróunar megin áhrifaþátta á vöxt flugumferðar á Íslandi. 

Þar var litið til flugbrauta, flugstöðva, flugþjónustu, öryggis flugumferðar, 

samgangna og veitna, og öryggissvæðisins. Byggt á því hefur verið litið til 

mismunandi leiða til að uppfylla þarfir Keflavíkurflugvallar. Í þessari 

samantekt eru birtar helstu niðurstöður greiningar og umfjöllunar um valkosti 

og greinir frá þeim tillögum og áherslum sem áframhaldandi skipulagsvinna 

mun fylgja. 

Keflavíkurflugvöllur leggur fram þessar niðurstöður til kynningar fyrir 

hagsmunaaðila, umsagnaraðila, sveitarfélög og rekstraraðila flugvallarins. 

Tilgangur þess er að kynna helstu forsendur, þær tillögur um landnotkun sem 

vinnuhópur skipulagsins leggur til og þær áherslur sem verða í 

áframhaldandi skipulagsvinnu. Mikilvægt er að fá fram sjónarmið og umræðu 

varðandi framlögð gögn, snemma í skipulagsferlinu, áður en haldið verður 

lengra í skipulagsvinnu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Helstu áfangar skipulagsvinnu 

Vinnuhópur um Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2012-2030 vinnur í 

samræmi við tímaáætlun sem kynnt var í lýsingu verkefnis, dags. 1. júlí 

2011. Helstu áfangar skipulagsvinnu koma fram á mynd 1. 

 

 Mynd 1  Helstu áfangar í aðalskipulagsvinnu  
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3 Forsendur 

Forsendur fyrir endurskoðun aðalskipulagsins koma fram í lýsingu verkefnis. 

Við mótun tillagna er m.a. litið til núgildandi skipulags, notkun flugbrauta, 

afkastagetu flugbrauta, flughreyfinga og spá um farþegafjölda til 2030. 

Í núgildandi Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar er gert ráð fyrir nýjum 

flugbrautum, annars vegar nýja SV-NA braut og NV-SA braut (ljósbláar á 

mynd 2). Í skipulaginu er gert ráð fyrir hindrunarflötum fyrir allar brautir. 

Jafnframt er gert ráð fyrir stækkun Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

 

 Mynd 2  Flugbrautir, flugvallarsvæði, öryggissvæði og flugstöðvarsvæði skv. 
gildandi aðalskipulagi 2005-2025  

Árið 2007 unnu BAA mat á afkastagetu flugbrauta Keflavíkurflugvallar. 

Niðurstaðan var að m.v. núverandi kerfi sé afkastagetan 30 hreyfingar/klst. 

(mynd 3). Flughreyfingar eru bæði lendingar og flugtak. Árið 2010 voru 

flestar hreyfingar 18/klst. Með ýmsum aðgerðum er hægt að auka 

afkastagetuna í 40 hreyfingar á klukkustund. Miðað við spá sem gerir ráð 

fyrir aukinni flugumferð verður hámarksafkastagetu flugbrauta náð árið 2030. 

Fyrir þann tíma þarf að hefja framkvæmdir við nýja braut eða brautir. 

 

 Mynd 3   Afkastageta flugbrauta sem hreyfingar á klukkustund 
Heimild: BAA Traffic forcast (2007) 

 

Flugbrautir sem eru í notkun eru 02/20 og 11/29 (mynd 2). Árið 2011 fóru 

63% flugumferðar um 02/20 og 37% um 11/29 (mynd 4). 
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 Mynd 4  Notkun flugbrauta árið 2011 

 

Flughreyfingar millilandaflugs hafa á tímabilinu 2006-2011 fallið í þrjá 

álagstoppa, sem eru að morgni, um síðdegið og að kvöldi (mynd 5). 

Flughreyfingarnar skiptast í lendingar og flugtök og liggja álagstopparnir 

innan svipaðs tímabils (mynd 5). Mesta álagið er yfir sumartímann (mynd 6).  

Fjöldi farþega sem fara um Keflavíkurflugvöll hefur aukist jafnt og þétt frá 

árinu 1985. Á því eru 3 undantekningar, þegar staða efnahagsmála hefur 

verið á þann veg að hún dró úr flugumferð. Til að bregðast við auknum fjölda 

farþega hefur flugstöðin verið stækkuð nokkrum sinnum. Árið 2011 fóru 

tæplega 2,3 milljónir farþega um Keflavíkurflugvöll. Í spá um fjölgun farþega 

er annars vegar litið til línulegrar aukningar og hins vegar til vaxtar sem er 

um 5% á ári. Í lok skipulagstímabilsins er líklegt að fjöldi farþega sem fer um 

Keflavíkurflugvöll liggi á bilinu 3 til 6 milljónir á ári (mynd 7).  

Til að mæta þeim vexti þarf m.a. að stækka flugstöð og bæta við hliðum. 

 

 

 Mynd 5   Flughreyfingar á sólarhring á tímabilinu 2006-2011 
 

 

 Mynd 6   Flughreyfingar (brottfarir og lendingar) á sólarhring á tímabilinu júní – ágúst 2011 
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 Mynd 7   Þróun og spá um fjölda farþega á Keflavíkurflugvelli 
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4 Flugbrautir 

4.1 Tillaga að stefnumótun 

Breytingar verða á framtíðar brautarkerfi flugvallarins. Í stað brauta sem gert 

hefur verið ráð fyrir norðvestan við flugstöðina, verður ný norður-suður braut, 

breytingar á 07/25 braut, sem færist til suðvesturs, og ný braut sem liggur 

NV-SA á milli brautarenda. Helstu forsendur fyrir þessari tillögu eru: 

► Ný N-S braut eykur afkastagetu flugbrautarinnar meira en aðrar brautir. 

Hún getur tvöfaldað afkastagetu flugvallarins. 

► Ný N-S styður við þá álagstoppa sem eru á Keflavíkurflugvelli í 

flugáætlunum flugrekstraraðila. 

► Brautirnar eru hentugar m.t.t. nýtingar á núverandi aksturskerfi flugvéla. 

► Brautirnar falla vel að því að færa flugumferð fjær byggð. Það hefur m.a. 

áhrif á hljóðvist. 

► Ný N-S fellur vel að staðsetningu flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

► Lega hindranaflata flugbrauta breytist og opna möguleika á uppbyggingu 

norðan við flugvallarsvæðið.  

► 07/25 og ný NV-SA braut gefa möguleika á enn betri nýtingu flugvallarins. 

 

 

Áherslur skipulagsvinnu 

Í skipulagsvinnu verður valin ákjósanlegasta lega nýrra N-S brauta. Í því vali 

verður litið til staðsetningar m.t.t. flughlaða, taxi-lengda, legu hindrunarflata, 

áhrifa á öryggissvæði (B), aðflugslína, veðurfars, hagkvæmni og 

umhverfismála s.s. hljóðvistar flugumferðar. 

Við staðarval verða til athugunar mögulegar breytingar á skipulagsmörkum 

Keflavíkurflugvallar og mörkum á milli flugvallarsvæðis (A) og öryggissvæðis 

(B). 

 

 

 Mynd 8   Tillaga um legu framtíðar flugbrauta 
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5 Flugþjónustusvæði 

5.1 Tillaga að stefnumörkun 

Tillaga gerir ráð fyrir að flugstöð millilandaflugs verði á núverandi stað (FLE). 

Tillagan gerir ráð fyrir að flugstöð stækki til vesturs og austurs. Í fyrstu er gert 

ráð fyrir að hún stækki til austurs, en þar er takmarkað svæði sem nýtist 

vegna hindrunarflata flugbrautar 02/20. Frekari vöxtur flugstöðvarinnar í 

framtíðinni þarf því að vera til vesturs. Með tilliti til framtíðarstækkunar 

flugstöðvar til vesturs, verður afmarkað svæði, þar sem núverandi mannvirki 

verða skilgreind sem víkjandi. Megin áhersla flugþjónustu verður fyrir 

farþegaflug. Önnur flugþjónusta sem þarfnast ekki nálægðar við flugstöðina 

verður á Háaleitishlaði.  

Helstu forsendur þessarar tillögu eru: 

► Hagkvæmni í uppbyggingu og stækkun flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 

► Skýr skil á milli „airside“ (flugverndarsvæði) og „landside“ (svæði þar sem 

engar aðgangstakmarkanir eru).  

► Góð nýting núverandi flughlaða og mannvirkja. 

► Móta svigrúm fyrir stækkun og þróun flugstöðvar og annarrar 

flugþjónustu. 

 

Áhersla skipulagsvinnu 

Í skipulagsvinnu verður afmarkað landrými fyrir stækkun flugstöðvar og 

skilgreint hvaða byggingar verði víkjandi í skipulagi. Skipulagið mun afmarka 

flugþjónustusvæði þannig að það rúmi þær breytingar og þróun sem verður á 

starfsemi flugvallarins í framtíðinni, s.s. vöruflutningar, innanlandsflug, 

eldsneytisafgreiðsla, viðhald og önnur þjónusta sem þarf fyrir alþjóðlegan 

flugvöll. 

Við mótun skipulagstillögu verður litið til stærðar landrýmis sem þarf fyrir 

flugstöð og rekstur flugvallar, aðgengi að flugþjónustusvæðum og tengingar 

á milli þeirra, áhrifa flugstöðvabygginga á ratsjár og hindrunarflata flugbrauta.  

 

 Mynd 9   Tillaga að afmörkun flugþjónustusvæða / athafnasvæða 
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6 Öryggi flugumferðar 

6.1 Tillaga að stefnumörkun 

Skilyrði við afmörkun á hindrunarflötum flugbrauta er að uppfylla kröfur fyrir 

alþjóðaflugvelli skv. ICAO skjali nr. 15. Í vinnslu skipulagsreglna fyrir 

Keflavíkurflugvöll eru þessir fletir afmarkaðir. 

Áfram verður gert ráð fyrir svokölluðu APZ svæði í Aðalskipulagi 

Keflavíkurflugvallar, þar sem gilda reglur um nýtingu. Í skipulagsvinnu verða 

hindrunarfletir og APZ svæði sýnd á skýran hátt og skilmálar skilgreindir.  

Áhersla verður á að tryggja það að Keflavíkurflugvöllur geti ávallt uppfyllt 

kröfur um alþjóðaflugvöll og stuðla að öryggi í nágrenni flugvallarins. Það 

mun snúa að hindrunarflötum og virkni ratsjár og veðursjár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhersla skipulagsvinnu 

Í skipulagsvinnu verða afmarkaðir hindrunarfletir fyrir nýja flugbraut 02/20, og 

breytingar á 07/25. Felldir verða niður hindrunarfletir framtíðarflugbrauta skv. 

gildandi skipulagi. Áhersla verður lögð á að skýra frá þeim takmörkunum sem 

nýjar brautir hafa á landnotkun á svæði sem liggja að Keflavíkurflugvelli og 

uppbyggingu innan flugvallarsvæðis (A) og öryggissvæðis (B).  

 

 Mynd 10   Tillaga að afmörkun hindrunarflata flugbrauta 
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7 Öryggissvæði 

7.1 Tillaga að stefnumörkun 

Tillagan horfir til þess að tryggja hagsmuni sem fylgja öryggis- og 

varnarsvæðinu. Jafnframt gerir tillagan ráð fyrir því að flugvöllur geti notað 

landsvæði innan öryggissvæðis (B) og þannig stækkar mögulegt 

flugvallarsvæði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhersla skipulagsvinnu 

Í skipulagsvinnu verður lögð áhersla á að nýta skipulagssvæðið betur en nú 

er gert. Afmörkuð verða þau svæði sem eru mikilvæg fyrir öryggis- og 

varnarskuldbindingar Íslands og starfsemi Landhelgisgæslunnar. Jafnframt 

verða svæði skilgreind sem geta mögulega nýst fyrir flugvallarstarfsemi s.s. 

nýjar flugbrautir.  

Í aðalskipulaginu verður gerð grein fyrir aðgengi að flugvallarsvæði og 

öryggissvæði. Í því verður litið til öryggissjónarmiða, hagkvæmni í rekstri 

öryggishliða og staðsetningu m.t.t. aðgengis að atvinnusvæðum flugvallar. 

 

 Mynd 11   Flugverndargirðing (fjólublá) og landnotkun innan öryggissvæðis (B) 

 

  



 

Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2012-2030  
Leiðarljós og áherslur skipulagsvinnu 
 

 

11

 

8 Atvinnusvæði 

8.1 Tillaga að stefnumörkun 

Lagt er til að endurskoða afmörkun þeirra landsvæða sem falla undir 

flugþjónustu og þau sem falla undir flugsækna þjónustu. Með breytingum á 

legu flugbrauta fellur til land sem mögulegt er að nýta fyrir atvinnusvæði í 

tengslum við flugvöllinn. Tillaga um atvinnusvæðin fyrir flugsækna þjónustu 

nær til norðurhluta skipulagssvæðisins og verður innan flugvallarsvæðisins. 

Forsendur fyrir þeirri tillögu eru m.a.: 

► Afmarka á skýran hátt það svæði sem Keflavíkurflugvöllur þarf til þróunar 

flugþjónustu í framtíðinni og verður ávallt á ábyrgð yfirvalda flugvallarins. 

► Afmarka það svæði sem nýst getur fyrir flugsækna þjónustu. Með skýrari 

afmörkun er ljóst hvaða landsvæði innan Keflavíkurflugvallar getur verið 

hluti af sameiginlegu atvinnusvæði skv. tillögu að Svæðisskipulagi 

Suðurnesja 2008-2024. 

► Möguleikar til að nýta land, sem áður var gert ráð fyrir að færi undir 

flugbrautir eða hindrunarfleti flugumferðar. 

 

 

 

 

Áhersla skipulagsvinnu 

Í skipulagsvinnu verður lögð áhersla á að skilgreina ný mörk milli 

flugþjónustu og flugsækinnar starfsemi. Jafnframt verður lagt mat á og 

afmarkað landrými sem lagt er til að falli undir flugsækna starfsemi. Við þá 

afmörkun verður litið til: starfsemi og þróunar á flugþjónustusvæði, 

hindrunarflata flugbrauta, áætlaða þörf, aðgengis og veitukerfa.  

Skipulagsvinnan mun því samhliða leggja fram tillögu um ný mörk milli 

„airside“ (flugverndarsvæða) og „landside“ (svæða án aðgangstakmarkana) 

innan skipulagssvæðis Keflavíkurflugvallar. 

 

 Mynd 12   Landnotkun á Keflavíkurflugvelli 



 

Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2012-2030  
Leiðarljós og áherslur skipulagsvinnu 
 

 

12

 

9 Samgöngur og veitur 

9.1 Tillaga að stefnumörkun 

Gert er ráð fyrir að breyta tengingum við Keflavíkurflugvöll og innan 

flugþjónustusvæðis. Helsta breytingin snýr að samgöngutengingum við 

norðurhluta flugvallarins og þ.m.t. flugstöðina. Lagt er til að það verði 

hringtenging við flugvöllinn (mynd 13). 

Innan flugvallarsvæðis verður gert ráð fyrir greiðfærri tengingu á milli 

flugstöðvarsvæðis og Háaleitishlaðs, sem þjóna á flutningi á milli svæðanna. 

Enn fremur verður gert ráð fyrir tengingum við Ásbrú og Ásbrú norður, og litið 

til göngu- og hjólaleiða til og frá Keflavíkurflugvelli. 

Helstu forsendur fyrir tillögunni eru að: 

► Tryggja betur aðgengi til og frá flugvellinum, með því að hafa tvær 

aðskildar akstursleiðir. Við núverandi ástand getur aðgengi lokast ef slys 

verður á Reykjanesbraut vestan Rósaselshringtorgs. 

► Stuðla að auknu umferðaröryggi, með hringtengingu. Það dregur úr þörf á 

gatnamótum og gagnstæðum akstursstefnum á svæðinu. 

► Taka tillit til fjölbreyttari ferðamáta. 

 

 

Áhersla skipulagsvinnu 

Áhersla verður á að finna ákjósanlega lausn fyrir hringtengingu á 

Reykjanesbraut í samráði við Vegagerðina og sveitarfélögin Garður, 

Reykjanesbær og Sandgerðisbær. Við mat á tillögum verður litið til 

umferðaröryggis, afkastagetu, greiðfærni, áhrifa á aðra umferð sem fer um 

hringtorgið við Rósaselsvötn, lands sem fer undir nýjan veg og þeirra 

tækifæra og takmarkana sem hann kann að hafa á uppbyggingu á 

norðurhluta flugvallarsvæðisins.  

 

 Mynd 13   Tillögur um samgöngur og tengingar 

 


