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Stofnun SAR
• SAR voru stofnuð 27. maí 2010 af 

Guðmundi Péturssyni ÍAV Þjónustu og 
Halldóri Ragnarssyni Húsanesi sem hittust í 
byrjun maí til að skoða hvað væri hægt að 
gera á svæðinu í atvinnumálum.  Í 
framhaldi kom starfskraftur í hlutastarf 
Ríkharður Ibsen hjá RI-ráðgjöf.

• Markmiðið var að reyna að skapa atvinnu 
með aðilum að uppbyggingu á svæðinu –
stofnfélög voru 31 en í dag 2021 eru yfir 
200 félög og stofnanir tengd SAR úr öllum 
greinum atvinnulífsins.



Stofnaðilar
SAR – 27 maí 2010

Úr samþykktum félagsins



Sérstaða Suðurnesja er ennþá mikil!
• Forskot og framúrskarandi aðstæður 

• Alþjóðaflugvöllur og stórskipahöfn í Helguvík

• Upphaf verslunar á Íslandi,  sjávarútvegur hefur verið stundaður 
hér frá aldaöðli

• Framkvæmd varnarsamstarfs

• Tæknivæddasta varmaorkuver á Íslandi

• Geopark sem er alþjóðlega vottað

• Þörungavinnsla á Ásbrú

• Sívaxandi ferðaþjónusta

• Gagnaver komin til að vera, fer fjölgandi

• Sprota og nýsköpunarfyrirtækjum fjölgar mikið

• Höldum þessu forskoti



Örfá dæmi um sprota og nýsköpunarverkefni

• Keilir, miðstöð fræða og vísinda Ásbrú

• Codlandið í Grindavík

• Stolt Seafarm á Reykjanesi

• Þörungarækt Algalíf á Ásbrú

• Íslandshús Ásbrú

• Reykjanes Unesco Global Geopark - jarðminjagarðurinn

• Keflanding.com Ásbrú samvinna við Military.com

• GeoSilica Ásbrú

• Geothermal Research Park – auðlindagarðurinn

• Gagnaversuppbygging Ásbrú og Fitjum



SAR er orðin mikilvægur aðili í atvinnumála 
umræðunni hér
• Það gekk illa almennt 2010

• engin samstaða milli aðila
• doði yfir öllu!

• SAR lagði mikinn tíma í að finna samstarfsvettvang og leiða aðila saman í 
hin ýmsu verkefni á svæðinu og verður gerð einhver grein fyrir því hér á 
eftir.

• Nú er svo komið að þessir aðilar sem ekkert þekktust innbyrðis eru nú 
farnir að sitja við sama borð og ræða sameiginlega hagsmuni á svæðinu og 
skoða til framtíðar verkefni saman.

• Sífellt fleiri fyrirtæki að bætast við.
• Minnstu fyrirtækin hafa ekki fundið sig almennt innan SAR þar sem þau 

vilja helst að SAR sé hagsmunafélag sem er ekki hlutverk SAR samkvæmt 
samþykktum.



Helstu samstarfsaðilar SAR
• Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja Heklan  - stjórnarfundir

• Meistarafélag byggingamanna Suðurnesjum  - aðildarfélag í stjórn SAR

• Ferðamálasamtök Suðurnesja – aðildarfélag í stjórn SAR

• Sveitarfélögin á Reykjanesi - samstarf

• Ríkisstjórnir á hverjum tíma - samstarf

• Þingmenn svæðisins mánaðarlega samráðsfundir

• Verkalýðs og fagfélög - samstarf

• Norðurslóða viðskiptaráðið

• Bankar – stofnanir - samstarf

• Ýmsir fjárfestar og fyrirtæki – samstarf

• Sérstakir atvinnumála fundir SAR á svæðinu á 2 mánaða fresti þar sem kynnt eru 
verkefni og fyrirtæki.



Fyrsta stóra verkefni SAR

2010

Stapinn fullur

Góðar umræður

Fjármálaráðherra og 
þingmenn mættu



2011 & 2012

• Fundir í öllum sveitarfélögunum

• Farið var yfir atvinnumál og staðan 
skoðuð

• Reynt að finna lausnir og vinna úr því

• Sérstakir hópar myndaðir um ýmis mál

• Samstarf við ríkistjórn um stöðu 
atvinnumála



2013

• Samstarf um þróunarverkefni milli 
Heklunnar, SAR og Isavia

• Heklan, SAR og Isavia mynduðu síðan 
starfshóp til að vinna að framgangi 
ýmissa þróunar verkefna og þar á 
meðal Norðurslóðaverkefna

• Sá hópur var í gangi til 2020.



2013
• Kynning á svæðinu fyrir nýjum 

ráðherrum

• SAR kynnir svæðið fyrir ýmsum aðilum 
og fjárfestum

• Þegar kemur ný ríkisstjórn þá er svæðið 
kynnt fyrir aðilum í samstarfi við Isavia, 
utanríkisráðuneytið/LHG og fleiri 
hagsmunaðila á svæðinu

• Skipulagðar eru ferðir um svæðið þar 
sem aðilar úr ríkisstjórninni og 
heimamenn hittast, skoða og ræða málin



2013 - Military.com

• Samkomulag var gert við Military.com um aðgang að 25.000.000 manna vef 
keflanding.com nýsköpun/sprotafyrirtæki í samstarfi við þá í september 
2013

• Reynt var að tengja þetta við ferðamálasamtökin hér en þau virtust ekki hafa 
áhuga á verkefninu eða höfðu ekki kraft til að takast á við það.  Einkaaðili 
keypti verkefnið og tengdi það við sitt ferðaþjónustufyrirtæki.



2013
Undirskrift við military.com

Við Gunnuhver með rúgbrauði, mjólk og íslensku smjöri.



2013 - Samkomulag við
Atvinnuþróunarfélag Eyfirðinga
• Samkomulag gert við atvinnuþróunarfélag 

Eyfirðinga

• Vegna Norðurslóða er mjög áríðandi að 
við fylgjumst með hér á svæðinu til að 
missa ekki tækifærin sem þarna eru að 
skapast.  Við áttu formann norðurslóða 
siðskiptaráðsins í nokkur ár

• Samstarf vegna ýmissa verkefna sem eru í 
farvatninu
• Norðurslóðir
• Ferðaþjónusta



Janúar 2014
• Málstofa hjá Heklunni

• Utanríkisráðuneyti

• Isavia

• SAR

• Atvinnuþróunarfélag Eyfirðinga

• Hér var í samstarfi við Isavia
utanríkisráðuneytið og 
atvinnuþróunarfélagið Hekluna  kynnt 
fyrir norðanmönnum hvað við værum að 
gera vegna Norðurslóða



Nóvember 2014 - 2021
• Samstarf SAR og stærstu fyrirtækjanna um bætta ímyndarsköpun á 

Reykjanesi og meira samstarf þeirra millum í þeim málum sem öðrum.

• Vinna hófst í september 2014 og stendur ennþá en það eru haldnir 
reglulegir fundir á 2 mánaða fresti þar sem ýmis mál er tengjast atvinnu 
eru kynnt og málin rædd.

• Formlegir aðilar að samstarfinu í dag
• Isavia
• ÍAV
• Landsbankinn
• Íslandsbanki
• Vísir og Þorbjörn Fiskanes
• Haustak
• Samkaup
• HS Orka
• ITS
• IGS
• Airport Associates
• Verne Global
• Deloitte
• BYKO
• Öryggismiðstöðin
• Utanríkisráðuneytið/LHG
• Skólar ehf
• Fleiri sífellt að bætast við



2014 – Leit og Björgun
á Norðurslóðum 

Við boðuðum
ríkislögreglustjóra, 
landhelgisgæsluna, 
flugumferðarstjórn, veðurstofuna
og fleiri aðila til að
skoða hvernig við gætum sinnt 
leit og björgun hér á svæðinu.  
Fengum KPMG
Í lið með okkur.  Skýrsla gefin út 
og send aðilum innan stjórnkerfis



Verne Global næsti áfangi

13 milljarða aukning á hlutafé
Framkvæmdir á fullu

Ríkisstjórnin hefur unnið að verkefni um

Alþjóðlega Björgunarmiðstöð á Keflavíkurflugvelli

Masterplan fyrir svæðið hefur verið kynnt hjá Isavia

Mjög metnaðarfull uppbygging til 2040

Háaleitishlaðið er fyrir þjónustu við flugsækna starfssemi.

Einnig er Airport City á teikniborðinu þar sem þar verða tækifæri



Ásbrú – fyrrum varnarsvæði – fullt 
af tækifærum

IACC 2015 promo C.m4v
IACC 2015 promo C.m4v


Þjónustubygging Arctic Reykjanes 
viðræður við Isavia



Þjónustumiðstöð fyrirflugsækna starfsemi á Háaleitishlaði 

Áður en verkefnið fór í biðflokk var komið samkomulag um 19.000 m2 flugskýli 
við ýmsa aðila 



2014 - Leit og björgun
á Norðurslóðum

Hér er samstarf  atvinnuþróunarfélagsins 
Heklunnar og SAR um verkefnið leit og 
björgun á Norðurslóðum sem til stóð að 
væri með aðsetur á sínum tíma í flugskýli 
831 en verður ekki í dag.

Það hefur breyst og tilefni til að skoða 
hvar málið er statt árið 2021.

Gæti þetta verið í Airport City?



2014 – Gott dæmi um
gott samstarf þar sem 
allir vinna saman að verkefni

Hér voru aðilar að reyna að koma byggingu 25.000 
m2 flugskýlis af stað á öryggissvæði með erlendum 
aðilum. Ríkisstjórnin var jákvæð, flugmálastjórn var 
búin að gefa út jákvæða skýrslu á að Suko
rússneskar orrustuþotur gætu fengið íslenskt 
flugrekstrarleyfi.  Þessar flugvélar áttu að vera 
óvopnaðar en notast til að þjálfa flugmenn  NATO 
þjóðanna.  Einnig átti að reisa sérstakt gagnaver 
fyrir hermiþjálfun flugmanna.  Ekki náðist samstaða 
um að klára verkefnið á lokametrunum.  Skipt var 
um ráðherra og kom nýr sem var ekki með 
verkefninu.  Hér hefði þurft t.d. 250 flugvirkja.

Svo löguðust atvinnumálin verulega upp úr 2015.



2019 – Utanríkisráðuneytið/öryggissvæðið
Nýr vettvangur athafna
• Hér er vettvangur í fjölbreyttri uppbyggingu 

og þróun nýs samfélags á suðurnesjum.

• Fjölmörg stór verkefni eru komin í gang þarna og fjölmörg 

framundan sem verða gerð skil hér á næstunni.

• Endurbætur á fjarskiptastöðinni í Grindavík.

• Viðhald steyptu skýlin West end og margt fleira. 

• Stór vöruhús á svæði við girðinguna að þjónustusvæði rétt hjá Algalíf

• Tvöfalda Hot spot og breyta flughlaði.  Verkefni þetta er i gangi um 5+ milljarðar.

• Síðan eru ýmis flugbrautarverkefni  sem  byrjuðu 2019.

• Viðgerðir og endurbætur á svokölluðum gírahúsum og búnaði á flugbrautum.

• Gistinætur erlends liðsafla voru árið 2020, 56.000 hér á svæðinu sem hefur styrkt ferðaþjónustuna 
umtalsvert á þeim tíma þegar fáir eða engir ferðamenn komu til landsins.  Þetta á bara eftir að aukast en hér 
er verið að gera við flugsskýli númer 831 þar sem kafbátaeftirlitsvélar eru með aðstöðu.  Verið er að byggja 
gistiskála til að mæta þróuninni auk þess sem stór hluti gesta dvelur á hótelum á svæðinu.



2019 – Aðaltorg, nýr vettvangur
uppbyggingar á svæðinu

• Hér hafa orðið miklar breytingar á ásýnd svæðisins og tækifæri til framtíðar 
fyrir svæðið.

• Íbúar hafa fengið hringtorg.

• Olís hefur reist ÓB stöð að frumkvæði Aðaltorgs.

• Aðaltorg hefur reist glæsilegt 50 starfsmanna Marriott hótel með 
veitingarstað auk 150 herbergja.

• Aðaltorg hefur kynnt framtíðaráætlanir um frekari þjónustuuppbyggingu 
fyrir íbúa og starfssemi svæðisins.

• Reykjanesbær hefur skipulagt Flugvelli til samræmis

• Brunavarnir Suðurnesja hafa reist nýja slökkvistöð á svæðinu.

• Bílaleigur og aðrir hagaðilar vinna að uppbygginu Flugvalla.

• Kadeco er komið í gang með þróunaráætlun með alþjóðlegu útboði.

• Aðaltorg verður MIÐJA flugvallarborgarinnar og brúin milli ISAVIA og 
sveitarfélagana,brúin milli Reykjanesbæjar og Suðurnesjabæjar, brúin milli 
Helguvíkur, flugvallarins og nærsamfélags á Suðurnesjum m.a.

• Hafin er undirbúningsvinna við að setja heilsugæslu á svæðið en bygging er 
til fyrir verkefnið en verið er að leita leyfa frá opinberum aðilum.



Fjárfestingar vegna hafnaraðstöðu áformuð í Helguvík

390 – 420 metra viðlegukantur og eldsneytis byrgðargeymsla.   
Samstarfsverkefni Reykjaneshafnar, utanríkisráðuneytisins, samgöngu og 
sveitaarstjórnarráðuneytisins, Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins og 
Bandaríkjanna. 

Fjölmörg stærri verkefni í burðarliðnum á

undirbúningsstigi

-Laxeldi?

- Framleiðsla vetnis?

- Kísilmálmverksmiðja?



2020 Covid kemur

• Það gekk illa almennt 2020
• COVID-19, hefur valdið meiri skaða á Reykjanesi en annarstaðar á landinu.

• Viljayfirlýsing með SSS, VMST undirrituð á fundi í Stapa 17. september 2020

• Fundir í Heklunni um stöðu mála í hverjum mánuði, atvinnumál og annað.

• Reglulegir fundir með þingmönnum Suðurkjördæmis

• Fundir um Suðurnesjalínu II

• Stjórnarfundir, óreglulegir þó.

• Hádegis fundir en einungis í byrjun árs og síðan samkomutakmarkanir.

• Erlendur liðsafli á vegum utanríkisráðuneytisins/LHG hafi haft afgerandi 
áhrif á ferðamannaiðnaðinn á Suðurnesjum undanfarin ár.  Tugþúsundir 
gistinátta undanfarin ár vegna loftrýmis æfinga á vegum Nato.



2020 Viljayfirlýsing

Viljayfirlýsing undirrituð við aðila 
á Suðurnesjum við að skapa störf. 



Isavia Masterplan



Isavia eru að setja í gang 
verkefni árin 2021 – 2023 fyrir 

um 13 milljarða



Þróun 
atvinnuleysis á 
Suðurnesjum 
frá 2019



Þróun atvinnuleysis á Suðurnesjum frá 2000



Þurfum að standa saman
• Stærstu fyrirtækin og hagsmunaaðilar á Reykjanesi byrjuðu 2014 að vinna saman að 

þróun mála hér er varðar ímyndarsköpun á svæðinu og hvernig snertifletir í 
sameiginlegum hagsmunamálum er fyrir komið.

• Þeir eru ennþá að vinna saman að ýmsum málum og ýta þeim áfram bæði hver á sínu 
sviði og sameiginlega þar sem hentar þeim.

• Nú þurfa aðilar vinnumarkaðarins á Reykjanesi, bæjarstjórnir, og ekki síst ríkisstjórn 
hvers tíma að vinna í takt...!

HVAÐ VILJUM VIÐ GERA??



Ný stjórn 2021
Aðalmenn Staða Fyrirtæki

 Guðmundur Pétursson Formaður Skólar ehf.
 Guðjón Skúlason Varaformaður Airport Associates
 Grétar Guðlaugsson      Meðstjórnandi ÍAV
 Heiður Björk Friðbjörnsóttir Meðstjórnandi  Samkaup
 Heiðar Hrafn Eiríksson  Meðstjórnandi Þorbjörn 

 Varastjórn er boðuð á alla stjórnarfundi Fyrirtæki
 Rúnar Helgason                              Meistarafélag Byggingamanna Suðurnesjum
 Guðmundur Ingólfsson                 Rafverkstæði IB, Rafverktakafélag Suðurnesja 
 Kjartan Steinarsson                     K. Steinars
 Guðbergur Reynisson Cargo flutningar
 Andri Örn Víðisson            Isavia
 Theódór Ingibergsson Laugafiskur

• Úr stjórn gengur Björk Guðjónsdóttir. Við þökkum henni gott samstarf.

• Stjórnin er svona formlega samþykkt á aðalfundi mánudaginn 26 apríl 2021.  
• Öll gögn eru send þeim sem hafa atkvæðarétt rafrænt.

• Áheyrnarfulltrúi #1,  Einar Jón Pálsson fulltrúi sveitarstjórnarmanna á Suðurnesjum.

• Áheyrnarfulltrúi #2,  Gísli Heiðarsson fulltrúi ferðamálasamtakanna.



Verðmætasköpun er hafin

• Á Reykjanesi er mikil uppbygging þegar í undirbúningi eða hafin
• Nokkur atriði sem þarf að skoða vel:

• Flugvöll fyrir kennsluflug t.d á Vatnsleysuströnd.
• Hugmyndir um flugbrautir í Hvassahrauni.
• Flughraðlest milli flugstöðvar og Reykjavíkur. 
• Mikilvægt er að þrengja ekki að flugtengdri starfssemi og skipuleggja byggð með hliðsjón 

af hávaðamengun.
• Nýr vegur við hliðina á Reykjanesbraut

• þar sem t.d rafmagnsrútur geta keyrt á 120 km hraða

• Fjölmörg önnur verkefni sem þarf að hafa púlsinn á reglulega!
• Hvernig er best að forgangsraða með tilliti til hagsmuna suðurnesja?
• Þurfum að geta tekið á móti nýjum störfum og viðhaldið því sem hefur áunnist.



Þurfum við að endurhugsa eitthvað?



Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi

• Fylgstu með okkur á Facebook.


