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Efni: Tillaga til þingsályktunar um millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 67. mál - svar Isavia ohf

Isavia ohf. barst beiðni frá nefndarsviði Alþingis að senda umsögn um þingsályktunartillögu 67. mál 
um millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll.

Sambærilegar umsagnarbeiðnir hafa borist frá fyrri þingum auk þess sem sveitastjórnir og aðrir 
hagsmunaaðilar hafa óskað eftir að kannaðir verði möguleikar á millilandaflugi frá flugvöllum sem ekki 
þjóna millilandaflugi í núverandi kerfi. ítarleg greinagerð var unnin á árinu 2008 þar sem leitast var við 
að taka saman kostnað við að uppfæra flugvelli á nokkrum stöðum í flokk millilandaflugvalla og 
áætlaðar tekjur viðkomandi flugvalla vegna millilandaflugs. Síðan þá hafa orðið miklar breytingar á 
reglugerðarumhverfi flugvalla og flugverndar og er nauðsynlegt að taka mið af þeim breytingum inni í 
skoðun þeirri sem þingsályktunartillagan leggurtil.

Hornafjarðarflugvöllur hefur eina flugbraut sem er 1500m löng og 30m breið. Slitlag flugbrautar er 
klæðing (tjörubundin grús/olíumöl) og ber það ekki stærri flugvélar líkt og ef brautin væri malbikuð. 
Að auki gæti breidd flugbrautar verið takmarkandi þáttur. Því gæti þurft að ráðast í umfangsmiklar 
framkvæmdir á flugbraut ef horfa á til mikillar aukningar í umsvifi og breytingar á tegundum flugvéla 
sem nota völlinn.

Hornafjarðarflugvöllur er ekki búinn nauðsynlegum búnaði í flugvernd til að taka á móti 
millilandaflugfarþegum og Ijóst að ráðast þyrfti í breytingar á flugstöð til að koma fyrir búnaði bæði 
vegna flugverndar og tollskoðunar. Að auki væri nauðsynlegt að fjölga starfsmönnum í daglegum 
rekstri á flugvellinum .

Að lokum vill Isavia minna á að innanlandsflugvellir eru undirfjármagnaðir fyrir þau verkefni sem þeir 
sinna í núverandi kerfi og að uppsöfnuð framkvæmdaþörf eru nokkrir milljarðar miðað við óbreytt 
þjónustustig. Því myndi aukin þjónusta og breytt flugumferð kalla á auknar fjárveitingar, bæði fyrir 
framkvæmdir og þjónustu.
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