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Ásbrú er heilt samfélag sem rís á gamla varnarsvæðinu í Reykjanesbæ. Ásbrú 

snýst um hreina orku, þekkingu og nýsköpun, alþjóðlega samkeppnishæfni, 

nálægð við alþjóðasamgöngur, mannauð, húsnæðiskost, æðri menntun, 

rannsóknir og heilsu. Ásbrú er nýsköpun – þar býr framtíðin.

ELDEY
frumkvöðlasetur

Samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs
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1. hæð
1. Kennslurými, þjálfunarsvæði
2. 56 sæta fyrirlestrarsalur
3. Kennslurými, skrifstofa
4. ækjarými
5. 40 sæta kennslustofa
6. Skrifstofa
7. Móttaka
8. Fundarherbergi
9. Hópvinnuherbergi
10. Hópvinnuherbergi
11. Vinnusvæði frumkvöðlanáms
12. Fundarherbergi frumkvöðlaseturs
13. 18 sæta kennslustofa
14. 18 sæta kennslustofa
15. Tölvustofa
16. Margmiðlun
17. Ræstikerfi og rekstrarvörur
18. Salerni kvenna
19. Salerni karla
20. Salerni fatlaðir
21. Skrifstofa
22. Fundarherbergi
23. Orku- og tækniskólinn
24. Stúdíó
25. Gagnavinnsla
26. Netþjónn og geymsla fyrir skrifstofur
27. Kaffiaðstaða

2. hæð
Skrifstofur og vinnustofur fyrir frumkvöðla. 
Geymslur og vinnurými yfir smiðjum. 

ELDEY
frumkvöðlasetur

Eldey er eitt stærsta og glæsilegasta frumkvöðlasetur landins. 
Húsnæðið er í heild 3.300 fermetrar og skiptist það í kennslu- 
og fyrirlestrarrými, skrifstofuaðstaða fyrir frumkvöðlafyrirtæki 
og smiðjuaðstaða fyrir frumkvöðlafyrirtæki. Eldey hefur þá 
sérstöðu á meðal frumkvöðlasetra á Íslandi að sérhæfa sig í 
sjálfbærum og grænum orkulausnum. Að Eldey standa Keilir, 
Kadeco, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Háskóli Íslands.

Eldey opnaði haustið 2008.

Samkvæmt samstarfssamningi Keilis, NMÍ, HÍ og Þróunarfélags 
Keflavíkurflugvallar er hlutverk Eldeyjar:

- að skapa frumkvöðlum þekkingarumhverfi, aðstöðu og um-
gjörð til að vinna að nýsköpun og að veita þeim faglega þjón-
ustu og stuðning við framgang hugmynda sinna
- að hýsa kennslu og aðra starfsemi Keilis á vegum orku- og 
tækniskóla og samgöngu- og öryggisskóla
- að leggja sitt af mörkum til mótunar námsefnis og fyrirkomu-
lags í frumkvöðlafræðslunni
- að skapa aðstöðu fyrir og reka tæknigarða

Í Eldey eru í dag mörg áhugaverð frumkvöðlafyrirtæki á vegum 
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Þó eru enn nokkur rými laus til 
úthlutunar.
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Eldey er í eigu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar og er rekið í samstarfi við 
Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og 
Háskóla Íslands. 

Frekari upplýsingar og umsókn um pláss í Eldey er hægt að nálgast á:
www.asbru.is/nyskopun/eldey-frumkvodlasetur

Þróunarfélag  Keflavíkurflugvallar
Bygging 946
Pósthólf 420
232 Reykjanesbær

Sími 425 2100
Fax 425 2101
Netfang info@kadeco.is
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