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Helstu niðurstöður skýrslunnar: 

Alþjóðaflug 

„Helsta niðurstaða vinnunnar er sú að haldið verði áfram að byggja upp miðstöð 

millilandaflugs í Keflavík í samræmi við fyrri áætlanir. Kostnaðarmunur er 

afgerandi milli kosta þar sem kostnaður við nýjan millilandaflugvöll í Hvassahrauni 

er áætlaður  rúmlega 300 milljarðar kr. en kostnaður við áframhaldandi 

uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli  rúmir 160 milljarðar kr. Ef ráðist yrði í nýjan 

flugvöll í Hvassahrauni þyrfti engu að síður samhliða að halda áfram einhverri 

uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli.“ 

 „Þá þarf einnig að taka með í reikninginn fjármagnskostnað á byggingartíma nýs 

flugvallar í Hvassahrauni sem gæti gróflega áætlað numið 50 milljörðum kr. m.v. 

5% vexti og jafnt fjármagnsstreymi á átta ára byggingartíma. Fjármagnskostnaður 

vegna stækkunar á mannvirkjum í rekstri eins og á Keflavíkurflugvelli yrði mun 

lægri þar sem hver áfangi væri tekinn í notkun eftir tiltölulega stuttan 

framkvæmdatíma sem yrði a.m.k. helmingi styttri en við nýbyggingu.“ 

„Í meginatriðum er hér um það mikinn kostnaðarmun að ræða að annað hagræði 

verður að vera verulegt eigi að koma til álita að hefja nú þegar uppbyggingu 

alþjóðaflugvallar í Hvassahrauni og færa núverandi starfsemi millilandaflugs 

þangað frá Keflavík. Til að gera sér grein fyrir stærðargráðum og geta borið 

saman stofnkostnað og rekstrarkostnað eða rekstrarhagræði þá er núvirði 

endalausra jafngreiðslna jafnt og árleg greiðsla deilt með vöxtunum. Sem dæmi 
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er núvirði 1 milljarðs kr. á ári um ókomna tíð 20 milljarðar m.v. 5% vexti. Með 

öðrum orðum þarf 160 milljarða fjárfesting að skila 8 milljarða tekjum á hverju ári 

til framtíðar og 3–400 milljarða fjárfesting í Hvassahrauni þyrfti því að skila 

flugvellinum 15–20 milljörðum á ári í nýjar viðbótartekjur.“ 

Innanlandsflug 

„Þegar litið er eingöngu til stofnkostnaðar við innviði fyrir innanlandsflug liggur 

beinast við að færa það til Keflavíkur eða hafa það áfram í Vatnsmýrinni. Það 

eru þó fleiri sjónarmið sem líta þarf til. Eins og fram hefur komið benda kannanir 

meðal núverandi notenda til þess að verulega drægi úr notkun flugsins ef 

miðstöð þess yrði flutt til Keflavíkur og í versta tilviki myndi flutningur af því tagi 

kippa fótunum undan rekstri innanlandsflugs.“ bls. 37 

„Air Iceland Connect hefur spurt farþega sína nokkuð reglulega í gegnum tíðina, 

síðast í  nóvember 2018, hvort þeir hefðu nýtt sér flugsamgöngur ef 

innanlandsflugið væri á Keflavíkurflugvelli. Það er nokkuð stöðugt að um 30% 

farþega segja að þeir hefðu alveg örugglega ekki tekið flugið ef það hefði verið 

um Keflavíkurflugvöll og önnur tæplega 30% sem segjast líklega ekki hafa tekið 

flugið. Niðurstaða könnunarinnar er aðeins mismunandi eftir því hvort spurt er 

að vetri til eða sumri. Þá má þó draga þá ályktun að 30–60% farþega myndu 

ekki fljúga ef miðstöð innanlandsflugs yrði færð úr Vatnsmýrinni til 

Keflavíkurflugvallar, vegasamgöngur eru orðnar það góðar meginhluta ársins.“  

bls. 34 

Við þetta má bæta að greining Icelandair Group á ferðatíma farþega frá 

Akureyri til búsetumiðju höfuðborgarsvæðisins leiddi í ljós að tíminn myndi 

lengjast verulega ef flogið væri frá Akureyri til Keflavíkur í stað Reykjavíkur. Var 

sú flugleið valin þar sem hún er langfjölförnust í innanlandsflugi á Íslandi. Nú 

tekur það farþega í innanlandsflugi að jafnaði 80–90 mínútur að fara á milli 

staða, þ.e. frá því að farþegi mætir á flugvöllinn á Akureyri þar til viðkomandi er 

kominn á lokaáfangastað á höfuðborgarsvæðinu. Ef flogið væri til Keflavíkur í 

stað Reykjavíkur myndi sá tími taka á bilinu 150–160 mínútur. Það er veruleg 

breyting sem rýrir samkeppnisforskot innanlandsflugsins gagnvart akstri. Af 



Sigurgestur Guðlaugsson verkefnastjóri viðskiptaþróunar 

 
 
 
 

 

þessum sökum má telja líklegt að fleiri kjósi heldur að keyra en fljúga ef flogið 

væri til Keflavíkur en ekki til Reykjavíkur.“ bls. 34 

„Ekki liggja fyrir sambærilegar upplýsingar eða áreiðanlegar kannanir á 

skoðunum notenda á færslu miðstöðvar innanlandsflugs frá Reykjavík í 

Hvassahraun. Sambærileg greining á ferðatíma og vísað var til hér að framan 

bendir þó til að ekki yrði grundvallarmunur á ferðatíma milli Akureyrar og 

höfuðborgarsvæðisins ef miðstöð innanlandsflugsins yrði í Hvassahrauni. Eins og 

áður sagði tekur það nú farþega í innanlandsflugi að jafnaði 80–90 mínútur að 

fara á milli staða, frá því að farþegi mætir á flugvöllinn á Akureyri þar til 

viðkomandi er kominn á lokaáfangastað á höfuðborgarsvæðinu. Ef flogið væri í 

Hvassahraun í stað Reykjavíkur myndi sá tími vera 90–100 mínútur og skýrist 

munurinn fyrst og fremst af lengri aksturstíma frá Hvassahrauni á lokaáfangastað. 

Ólíklegt er að svo lítil breyting myndi hafa veruleg áhrif á fjölda farþega í 

innanlandsflugi þótt neikvæð áhrif yrðu eflaust einhver. Þennan áhrifaþátt þarf að 

skoða betur.“ 

 

„Vegna mikils stofn- og rekstrarkostnaðar er ekki hægt að leggja til að byggður 

verði flugvöllur eingöngu til að gegna hlutverki varaflugvallar. Varaflugvöllur 

verður jafnframt að þjóna einhverju öðru hlutverki. Þeir valkostir sem til greina 

koma fyrir varaflugvöll eru því þeir flugvellir sem til staðar eru eða byggðir verða 

til annarra nota.“ 

„Kostnaður við flugvöll sem ætti eingöngu að gegna hlutverki varaflugvallar, án 

innanlandsflugs og kennslu- og einkaflugs, færi hátt í 30 milljarða kr. og er því 

hægt að útiloka þann valkost, sér í lagi þar sem umtalsverður rekstrarkostnaður 

kæmi einnig til. Varaflugvöllur á SV-hluta landsins hlýtur því að vera þar sem 

miðstöð innanlandsflugsins er.“ 
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Kennsluflug 
Kafli skýrslunnar um Kennslu- og einkaflug er ekki umfangsmikill og ekki hafa verið unnar 
miklar greiningar á þessum málaflokki. Þó kemur þar fram að um leið og fyrsta áfanga 
innanlandsflugvallar í Hvassahrauni væri lokið væri hægt að flytja þennan hluta á hinn nýja 
flugvöll.  

 

„Með frekari vexti flugumferðar um Keflavíkurflugvöll og að óbreyttu 

samkomulagi við Reykjavíkurborg þarf ríkið óhjákvæmilega að setja nýja 
stefnu um aðstöðu fyrir kennslu- og einkaflug. Einn kostur sem þarf að 
koma til skoðunar er uppbygging kennslu- og einkaflugvallar í 
Hvassahrauni sem gæti nýst sem fyrsti áfangi við gerð alhliða innanlands- 
og varaflugvallar.“ bls. 44 

„Kostnaður við flutning á þessari starfsemi hefur ekki verið áætlaður en 
fyrsti áfangi innanlandsflugvallar í Hvassahrauni, sem þjónað gæti 
kennslu- og einkaflugi og gerði kleift að flytja snertilendingar af 
Reykjavíkurflugvelli, hefur verið áætlað að kosti allt að 8 milljörðum kr. Í 
þeirri áætlun fellur verulegur kostnaður til í upphafi, t.d. við vegagerð og 
veitur, sem myndi nýtast síðar við mögulega uppbyggingu 
innanlandsflugvallar í Hvassahrauni.“ bls. 44 
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Ótraustir útreikningar 

„Ef núvirtur mismunur alls kostnaðar við Hvassahraunsflugvöll og alls 
kostnaðar við Keflavíkurflugvöll og Reykjavíkurflugvöll til framtíðar er 
minni en sá heildarábati sem hér hefur verið nefndur er uppbygging 
flugvallar í Hvassahrauni þjóðhagslega hagkvæmur kostur 
[Hagfræðistofnun, 2015]. 

Með öðrum orðum má Hvassahraunsflugvöllur vera 82-123 milljörðum 
dýrari en allur kostnaður vegna Keflavíkurflugvallar og 
Reykjavíkurflugvallar, áður en bygging flugvallar í Hvassahrauni verður 
þjóðhagslega óhagkvæm fjárfesting. Í því er gengið út frá þeirri forsendu 
að allt innanlands- og millilandaflug sameinist á vellinum og hægt sé að 
spara á móti á öðrum völlum. Til að fá botn í það hvort flugvöllurinn er 
hagkvæmur kostur þarf hins vegar að ákvarða fjárfestingarþörf 
á Keflavíkurflugvelli, stofn- og rekstrarkostnað Hvassahraunsflugvallar og 
nauðsynlegra innviða og áætla hvernig vellirnir tveir myndu vinna saman. 
[Hagfræðistofnun, 2015].“ bls. 80 Í skýrslu Rögnunefndar
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Ítarefni: 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=02cff95b-1200-11ea-9453-
005056bc4d74

https://reykjavik.is/frettir/fullkonnun-flugvallarkostum-lokid 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=21d294bd-96fc-11e7-941b-
005056bc4d74 
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