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Viðstaddir: 

 

 Guðmundur Björnsson   formaður skipulagsnefndar 

 Sigurður Valur Ásbjarnarson   skipulagsnefnd 

 Guðlaugur H. Sigurjónsson    " 

 Sigurður Thoroddsen     " 

 Steinþór Einarsson     " 

 Oddný G. Harðardóttir    " 

 Eiríkur Bjarnason,    ritari skipulagsnefndar 

 Magnús Guðmannsson   skipulags- og byggingarfulltrúi 

 

 

1. Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2008 - 2024 

Undir þessum lið kynntu Stefán Gunnar Thors frá VSÓ Ráðgjöf og Helga Bragadóttir 

frá Kanon arkitektum drög að endurskoðuðu aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2008 - 2024. 

Kynningin fjallaði fyrst og fremst um þá þætti sem tengjast Keflavíkurflugvelli. Helstu 

atriði sem fjallað var um voru eftirfarandi: 

 

 Mörk flugvallarsvæðis 

 Uppbygging atvinnuhúsnæðis og íbúðabyggðar 

 Lega jarðstrengja 

 Mislæg gatnamót 

 Tengibraut með mislægum gatnamótum 

 Lestarsamgöngur 

 Innanlandsflug 

 Nýjar hávaðalínur 

 Takmarkanir á landnotkun vegna flugvallarins 

 

Fram kom að samhliða endurskoðun aðalskipulags Keflavíkurflugvallar þarf að vinna að 

breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar varðandi snertifleti við Reykjanesbæ. 

Ekki verður um heildarendurskoðun að ræða heldur lágmarksaðgerðir. Nauðsynlegt 

verður að fella niður landnotkun á aðalskipulagi flugvallarins á svæðum sem komin eru 

undir skipulagslögsögu Reykjanesbæjar. 

 

2. Deiliskipulag við Valhallarbraut 868, gagnaver 

Undir þessum lið vék Guðlaugur H. Sigurjónsson af fundi. 

 

Auglýst hefur verið tillaga að deiliskipulagi lóðarinnar Valhallarbraut 868 en gert er ráð 

fyrir að þar verði starfrækt gagnaver.  

 



Fyrir fundinum lá umsögn ráðgjafahóps um skipulagsmál á Keflavíkurflugvelli um 

skiplagstillöguna, dags. 05.02.2009, þar sem gerðar voru 3 athugasemdir við 

skipulagstillöguna. Athugasemdirnar vörðuðu girðingu lóðarinnar sem einnig markar 

haftasvæði flugumferðar, byggingu og útbyggingar hennar sem liggur næst götu merktri 

Þjóðbraut og gatnamót Suðurbrautar og Þjóðbrautar. 

 

Á fundinum var lagður fram nýr skipulagsuppdráttur lóðarinnar, dags. 10.02.2009, þar 

sem brugðist hafði verið við öllum framangreindum athugasemdum og bætt úr þeim. 

 

Í ljósi framangreindra atriða gerir skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar ekki 

athugasemdir við skipulagsuppdráttinn. 

 

Til umræðu komu á fundinum 20 m háir strompar á varaflstöðvum á lóðinni (hæð 

miðast við gólf byggingar). Fyrir liggur að þeir eru fjarri því að ná upp í hindrunarflöt 

flugs á flugvellinum. 

 

3. Gögn fyrri skipulagsnefndar 

Rætt var um að safna saman gögnum frá fyrir tímum og fyrri skipulagsnefnd á einn stað. 

Gögnin eru á nokkrum stöðum, í utanríkisráðuneytinu, hjá Sigurði Thoroddsen í 

Skipulagsstofnun og hjá Magnúsi Guðmannssyni. Ákveðið var að fresta málinu um sinn 

þar til húsnæðismál skýrast betur. 

 

4. Næsti fundur skipulagsnefndar 

Næsti fundur skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar er fyrirhugaður 20.03.2009. 

 

 

Fleira ekki gert, fundi slitið. 


