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Íbúaspá fyrir höfuðborgarsvæðið í heild, sem verður til 

grundvallar við útfærslu nýs svæðisskipulags,  mun liggja 

fyrir í lok árs 2013. Fram að því verður lagt út frá 

mannfjöldaspá Hagstofunnar fyrir landið allt. 

Vöxtur höfuðborgarsvæðisins 

Íbúum á höfuðborgarsvæðið fjölgaði gríðarlega á síðustu öld.  

Vöxtur borgarsvæða er þekktur um allan heim, íbúum á 

borgarsvæðum hefur fjölgað hlutfallslega miklu meira en 

íbúum í dreifbýli.  Nokkur vöxtur hefur einnig verið í öðrum 

byggðum á SV-horni landsins í næsta nágrenni við 

höfuðborgarsvæðið. 

Tvennt hefur einkum drifið áfram fólksfjölgun á 

höfuðborgarsvæðinu, náttúruleg fjölgun landsmanna og 

jákvæður flutningsjöfnuður, einkum frá landsbyggðinni. Nú 

hefur hægt á hvoru tveggja. Enn fæðast þó fleiri en deyja 

en búast má við að jafnvægi náist á síðari hluti aldarinnar.1 

Árið 2012 voru íbúar höfuðborgarsvæðisins um 205 þúsund 

eða um 64% landsmanna. Íbúar á SV-horninu voru 47 

þúsund eða tæp 15%. Í öðrum landshlutum voru íbúar 69 

þúsund eða um 21%.   

Líkleg þróun til 2040 

Mannfjöldaspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að það dragi úr 

íbúafjölgun á landinu öllu næstu áratugi.  Hagstofan setur 

upp þrjú spátilfelli lágspá, miðspá og háspá.  Spátilfellin eru 

tengd við mismikinn hagvöxt sem hefur áhrif á íbúaflutninga 

til og frá landinu öllu.   

Ef þróun síðustu áratuga er framreiknuð til ársins 2040 má 

gera ráð fyrir að 67,5% landsmanna búi á höfuðborgar-

svæðinu árið 2040.  

Þegar horft er til ársins 2040 má því búast við að íbúar 

höfuðborgarsvæðisins verði á bilinu 256 - 287 þúsund. Til 

einföldunar er á þessu stigi miðað við að íbúar verði 275 

þúsund sem jafngildir fjölgun um 70 þúsund íbúa. 

Breytingar á aldursdreifingu 

Meðalævi landsmanna hefur lengst og benda spár Hag-

stofunnar til að svo verði áfram. Hlutfall þess aldurshóps 

sem er yfir 55 ára muni hækka hlutfallslega mest.  

Fjölskyldumynstur Íslendinga hefur breyst nokkuð síðustu 

áratugi. Að meðaltali fæðast færri börn á hverja konu en 

áður. Fjölgun í efri aldurshópum og færri börn á hverja 

konu hafa þau áhrif að fjöldi íbúa á íbúð mun lækka jafnt 

og þétt. Árið 2012 var það 2.2 - 2.6 íbúar/íbúð á 

höfuðborgarsvæðinu, breytilegt eftir sveitarfélögum. 

Allt bendir til þess að húsnæðisþarfir og húsnæðismarkaður 

muni breytast. Fleiri íbúðir muni þurfa á hverja 100 íbúa en 

nú. Einnig má leiða líkum að því að eftirspurn eftir stærra 

húsnæði minnki. 

                                                        
1 Hagtíðindi. Spá um mannfjölda 2010-2060  
 

 

Dreifing íbúa um landið frá 19201 framreiknuð til ársins 2040 (punktalína).  
Appelsínugula línan sýnir þróun á höfuðborgarsvæðinu, sú bláa sýnir þróun 

nágrannabyggða á SV-horni landsins en græna línan  aðra landshluta. 

 

 

Aldursdreifing landsmanna árið 2012. 

 

 

Aldursdreifing landsmanna árið 2040 miðað við miðspá Hagstofunnar. 
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