
Viðskiptatækifæri á 
Keflavíkurflugvelli 
Niðurstaða valferlis 
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Opnun fundar 
Björn Óli Hauksson 

 



Kynning á valferlinu 
Hrönn Ingólfsdóttir, verkefnastjóri 
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Valferlið og mat tilboða 

 

 
 
 

 



Tæknilegt mat 

 

 

Mælikvarði % Matsviðmið

Varan, vörumerkið, lýsing á hugmyndinni 20%

Er varan að mæta þörfum viðskiptavina og 

þeim gæðum sem þurfa að vera?

Verðstefna 20%

Er verðstefnan nógu góð?  Mætir hún 

væntingum Isavia

Kynningaráætlun 20% Hversu góð er hún?  Hversu ítarleg er hún?

Mannauðs- og þjónustuáætlun 20% Er hún nógu góð?  Er hún ítarleg?

Hönnun aðstöðunar og skipulag 20%

Hvernig styður hugmyndin sem kynnt er 

viðmarkmið Isavia? Hvernig mun hún styðja 

við heildarútlit brottfarasvæðisins?

Tæknilegt tilboð alls 100%



Fjárhagslegt mat 

Mælikvarði % Matsviðmið

Fjárhagsáætlun 40%

Mat lagt á fjárhagsáætlun, sérstaklega 

söluáætlunina.  Þetta tengist því hversu 

raunhæfar þær eru og hversu líklegt er að 

þær standist t.d. er þetta útfært í tæknilega 

tilboðinu og gefur efni tæknilega tilboðsins til 

kynna að hægt sé að ná þessari sölu? 

Veltutengd leiga sem boðin er 40%

Veltutengda leigan sem boðin er í prósentum 

og hversu raunhæf hún er.

Lágmarksleiga sem boðin er 10%

Er hún raunhæf og innan marka settra 

reglna?

Fjárfesting 10%

Upphæð fjárfestingar sem lögð er til við 

uppsetningu rekstrareiningar á því svæði 

sem óskað er eftir.

Fjárhagslegt tilboð alls 100%



Niðurstaða valferlis 
Hlynur Sigurðsson, framkvæmdastjóri FLE 

 
 





Ráðgjafar um verslunar- og veitingasvæði 
Concession Planning International (CPI) 

> Greindu núverandi sölu- og tekjur af brottfarasvæðinu  

> Gerðu spá um mögulega sölu og tekjur af brottfarasvæðinu  

> Lögðu til breytingar/viðbætur til að hámarka tekjur til framtíðar 

 

> Hafa starfað fyrir alla stærstu flugvelli í kringum okkur 

> Hafa 30 ára reynslu af því að starfa á og vinna fyrir flugvelli á þessu 
sviði 

 
 

 

 



Niðurstaða ráðgjafa CPI í hnotskurn 

> 100% flæði í gegnum Fríhöfnina 

> Breyta samsetningu verslana (m.t.t. hlutfallslegrar aukningar 
erlendra ferðamanna) 

> Fríhöfnin stærri 

> Önnur samsetning verslana 

> Fleiri veitingastaðir og/eða meira úrval veitinga 

> Betri nýting á núverandi svæði 
 

 



Hönnuðirnir   

Portland (retail designers) 
> Hafa 20 ára reynslu af hönnun á flugvöllum 
> Hafa fengið fjölda viðurkenninga fyrir verslunar- og veitingahönnun  
> Hönnuðu heildarþema fyrir brottfararsalinn 
 
Steinar Sigurðsson, arkitekt Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar 
> Fullnaðarhönnun á samþykktri þemahönnun frá Portland 
> Samræming og samþykkt á endanlegri hönnun nýrra verslana og 

veitingastaða 
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Verslanir og veitingastaðir á 
endurhönnuðu brottfararsvæði 



Veitingar 

> Sjálfsafgreiðsla - veitingar  
> Íslenskur matur  
> Íslenskur bar 
> Kaffihús (Segafredo) 

 
Rekstraraðili:  
> NQ ehf. (Nord) & Lagardére Services 
> Lagardére Services  starfar á flugvöllum í 27 löndum í 4 

heimsálfum með 1.200 útsölustaði  
 

 
 

 
 
 
 

 



Veitingar 

> Djús og samlokubar 

 
Rekstraraðili:  

> Joe Ísland ehf. 

> Eru með yfir 50 útsölustaði á 
norðurlöndunum, Bretlandi og 
Þýskalandi 

> 2 staðir á Íslandi 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Raftæki og margmiðlun 

 
Rekstraraðili:  

> Elko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Gleraugu 

 
Rekstraraðili:  

> Optical Studio 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Minjagripir 

 
Rekstraraðili:  

> Rammagerðin 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Útivistarvörur 

 
Rekstraraðili:  

> 66°N 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Húðvörur 

 
Rekstraraðili:  

> Bláa lónið 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Bækur og tímarit 

 
Rekstraraðili:  

> Eymundsson 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Tískufatnaður 
> Þekkt tískuvörumerki  

> Íslensk hönnun 

Rekstraraðili:  
> ARG (Airport Retail Group) 

> Með verslanir á flugvöllunum í Osló, Bergen, 
Stokkhólmi, Helsinki, Malmö, Gautaborg, 
Þrándheimi, Stavanger og Newcastle. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Sérverslanir 
 

> Sælkeravörur 

> Áhersla á íslenskar vörur 

 

Rekstraraðili:  
> Nýtt fyrirtæki í eigu NQ ehf. 

(Nord) & Lagardere services 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



> 60% tekjuaukning 
af þessum hluta 
verslunarsvæðisins 

 

> Endurgreiðslutími 
fjárfestingar er tvö 
og hálft ár 
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Spurningar & svör 



Lokaorð 
Ingimundur Sigurpálsson, stjórnarformaður 



Takk fyrir! 


