
Nd. 6. Frumvarp til laga [5. mál]
um flugmálaáætlun.

Flm.: Finnur Torfi Stefánsson.

1. gr.
Ráðherra flugmála leggur að fengnum tillögum flugráðs tillögu til þingsálykt-

unar um flugmálaáætlun fyrir Alþingi. í tillögunni skal gerð grein fyrir fjáröflun
þeirri, sem fyrirhuguð er á áætlunartímabilinu. og útgjöld sundurliðuð eftir helstu
framkvæmdaflokkum, sbr. 3. gr.

Við meðferð tillögunnar fyrir Alþingi skal ákveða skiptingu útgjalda til ein-
stakra framkvæmdaliða og tillagan afgreidd í endanlegu formi sem þingsályktun
um flugmálaáætlun fyrir fjögurra ára tímabil.

Sé veitt fé til flugmála eftir öðrum leiðum en getið er um í tillögu til þings-
ályktunar um flugmálaáætlun, svo sem í landshlutaáætlunum, með sérstakri fjár-
öflun eða á annan slíkan hátt, skal fjalla um skiptingu þess innan ramma flug-
málaáætlunarinnar, eins og að framan getur. .

Er þingsályktun um flugmálaáætlun hefur gilt í tvö ár, skal hún tekin til
endurskoðunar og jafnframt samin áætlun fyrir tvö ár til viðbótar, þannig að
ávallt sé fyrir hendi gildandi áætlun fyrir a. m. k. tvö ár.

2. gr.
Í flugmálaáætlun skulu taldir allir flugvellir svo og nýbyggingar flugvalla á

þeim tíma sem áætluninni er ætlað að gilda. Enn fremur áætlaður kostnaður ,rið
flugvallaviðhald og annar kostnaður flugmálastjórnar á sama tímabili.
Í flugmálaáætlun um nýbyggingar skal vera sundurliðun um heildarkostnað

hvers mannvirkis þrjú fyrstu ár áætlunartímabilsins.

3. gr.
Í þingsályktun um flugmálaáætlun skal flugvöllum og öryggistækjum til flugs

skipað i flokka samkvæmt eftirfarandi reglum:
Áætlunarflugvellir: Allir flugvellir sem flogið er til í reglubundnu áætlunar-

flugi. Þar með teljast bæði aðalflugvellir, sem hafa flugbrautarlengd 900-2099 m
og flugflutningamagn a. m. k. 900 tn. á ári, og skammhrautaf'lugvellir, sem hafa
flugbrautarlengd 600-899 m og minna magn en 900 tn. á ári í flugflutning.

Aðrir flugveIlir: Allir flugvellir, sem eru a. m. k. 500 m langir og eru fyrst og
fremst ætlaðir til sjúkraflutninga.

Leiðarflugþjónusta: Öll tæki og búnaður sem ætlaður er til flugleiðsögu.
Flugstjórnarmiðstöð : Tæki, mannafli, búnaður sem ætlaður er til flugumferðar-

stjórnar.
Önnur flugmálastarfsemí ; Undir það falli öll önnur flugmálastarfsemi en sú

sem að ofan er talin.

4. gr.
Leggja skal fyrir sameinað Alþingi tillögu til þingsályktunar, samkv. 1. gr.,

svo fljótt eftir þingsetningu sem auðið er. Flugvallaáætlun öðlast gildi þegar Al-
þingi hefur samþykkt hana.

5. gr.
Ráðherra skal leggja fyrir hvert reglulegt Alþingi skýrslu um framkvæmd flug-

málaáætlunar.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Þróun flugs á Islandi seinni ár hefur ekki verið eins ör og í nágrannalöndum

okkar. Orsök þess er fyrst og fremst sú, að skort hefur á stofnfjárframlög úr hendi
ríkisins. Skýringar á þeim skorti þarf ekki að leita langt, í mörg horn er at) lita
í svo fámennu landi, en nú er svo komið að flugið hefur dregist aftur úr svo óhæfi-
legt er.

Flugið hefur fyrst og fremst sinnt fólksflutningum. Vöruflutningar með flugi
innanlands eru ekki nema lítið hlutfall af heildarvöruflutningum innanlands. Stór-
stíg þróun er þó í vöruflutningum með flugi. Aukinnar hagræðingar er gætt og
vélar stærri en áður hefur verið.

Vörusending með flugi sparar tíma, fer betur með vöruna og neytandinn fær
hana fyrr í sinar hendur. Vöru- og póstflutningar voru 1977 16583 tn. og höfðu
þá aukist um tæp 5% frá árinu áður.

Fólksflutningar með flugi hafa stóraukist með ári hverju. Segja má að þegar
gerð Lll' er flugvöllur í námunda við þéUbýlissvæði, eða gamall endurbyggður, þá
strax stóraukist flug til staðarins. Fyrirsvarsmönnum byggðarlaganna ber saman
um það, að fólki fjölgi jafnframt á þeim stöðum sem búa við öruggar flugsam-
göngur. Sveitarstjórnarmenn hafa sagt að þeir skildu ekki hvernig fólk færi að, ef
það missti flugsamgöngurnar. svo háðir eru íbúar dreifbýlisins flugsamgöngum.
Sumir landshlutar eru þó háðari flugsamgöngum en aðrir og má þar til nefna
Vestfirði og Austfirði.

Eftirfarandi töflur birtust í Fjármálatíðindum júlí-des. 1976:

1. tafla. Fólksflutningar á .sérleyfisleiðum 1956-19751).

Ekin Farþega-
vegalengd Tala km
þús. km farþega í þús.

1956 ................................................................. 5431 684357 34 991,
1957 ........................................................................ 5117 588144 3292f;
1958 ....................................................................... 5219 684410 34974
1959 ........................................................... 5112 580320 30 85~!
1960 .................................... 5302 635317 3185~!
1961 ..................................... 5441 647717 36 Ol~r
1962 ...................................... 5468 647124 34631
1963 ••••••••••••••••••••••• 0· •••••••••••• 5043 689397 3518;}
1964 .................................... 5576 580694 2377:J
1965 ......................................... 5167 550369 32881)
1966 .................................... 5342 483142 3849[;
1967 .................................... 3433 492517 38998
1968 .................................... 2632 425517 2688B
1969 .................................... 2531 525858 2796:3
1970 .................................... 2787 599909 34340
1971 .................................... 2862 619005 36361
1972 .................................... 2884 636504 31501
1973 .................................... 2890 655926 33 35~7
1974 .................................... 2428 589386 33371l
1975 .................................... 2165 490553 3127fi

1) Fólksflutningar Landleiða hf. á Hafnarfjarðarleið eru ekki taldir með, sjá texta.
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2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags Islands 1955-1975.

Flogin Far- Farþega-
vegalengd þega- km Fragt Póstur
þús. km fjöldi i þús. tonn tonn

1955 ........................................ 1150 44512 10013 949 107
1956 ........................................ 1230 54 850 12419 1171 137
1957 ........................................ 1309 59501 1422 144
1958 ........................................ 1079 56045 11737 1478 144
1959 ........................................ 821 51195 10488 1140 181
1960 ........................................ 868 51593 10879 1053 151
1961 ........................................ 755 48382 10527 905 106
1962 ........................................ 907 68091 14976 1120 127
1963 ........................................ 893 66653 15416 982 117
1964 ........................................ 965 74598 17236 1054 128
1965 ....................................... 1181 93489 22274 1291 177
1966 ........................................ 1433 111 724 27082 1925 351
1967 •••.•••••••• 0.0 •••••••••••••••••••.•••• 1474 117988 28234 2656 434
1968 ........................................ 1295 109516 25448 3008 422
1969 ........................................ 1225 107032 25348 3283 455
1970 ........................................ 1149 108328 26238 3401 437
1971 ........................................ 1355 130612 31780 3834 526
1972 ........................................ 1590 152246 37037 4082 560
1973 ........................................ 1868 183287 44309 4605 572
1974 ........................................ 1995 201375 46729 4764 614
1975 ........................................ 2136 205176 4'9242 5243 676

Farþegar í flugi innanlands voru 555019 árið 1977 og hafði þá meðalaukning
verið um 13.8% frá árinu áður.

Af framansögðu má sjá, að stöðugur vöxtur er i flugi hérlendis. Stöðugur vöxtur
krefst aftur á móti aukins aðbúnaðar, sem á hefur skort.
í nóvember 1976 skilaði hin svokallaða Flugvallanefnd áliti sínu og lagði fram

6 ára áætlun um uppbyggingu innanlandsflugsins. Þar var verkefnum raðað í áherslu-
flokka. Það var samhljóða álit flugvallanefndar, flugráðs og flugmálastjórnar, að
900 milljónir króna yrðu árlega lagðar til stofnframkvæmda flugmálastjórnar i 6
ár til brýnustu öryggisverkefna (miðað við verðlag 1976).

Samþykkt var með þingsályktun (271. mál) vorið 1977 að hliðsjón yrði höfð
i öllum meginatriðum af tillögum flugvallanefndar og að við mat á forgangsröð
slikra framkvæmda verði eftirfarandi einkum haft i huga: .
a) Öryggisbúnaður flugvallarins.
b) Aðbúnaður flugfarþega.
e) Fjöldi flughreyfinga og magn flugflutninga.
d) Ástand núverandi flugbrauta og/eða búnaður.
e) Mikilvægi flugs fyrir viðkomandi byggðarlag.
f) Þarfir millilandaflugs.

Stofnfjárframlög til flugmála hafa hins vegar lítið breyst undanfarin ár, nema
þá til lækkunar í langflestum tilfellum.

Árið 1978 var 600 millj. kr. varið til stofnkostnaðar í flugmálum (utan Kefla-
víkur) eða % minna en tillaga flugvallanefndar, flugráðs og flugmálastjórnar hljóð-
aði upp á. Framkvæmdatímabilið, sem ætlað var til þess að lágmarkskröfum yrði
fullnægt, er því hvorki 6 ár né þriðjungi lengra, þ. e. 8 ár, heldur enn þriðjungi
lengra, þ. e. 11 ár, og er þá verðbólgan enn ekki reiknuð í dæminu.
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Meðfylgjandi tafla sýnir breytingar á stofnkostnaði til samgöngumála í milljón-
um króna á árunum 1967--1978, verðlag 1969.

Vegir: .
Hafnir: .
Ffugvellrr : .

1967
125.4
127.0
33.9

1978
391.5
267.4
49.2

%

+312 %
+210.5%
+ 45 %

Eftirfarandi dæmi sýnir raunframlag ríkisins til fjárfestingar í flugmálum, í
þúsundum króna, þó er ekki tekið tillit til aðflutningsgjalda af flugleiðsögutækjum,
en þar er um tugi milljóna að ræða:

Stofnframlag til flugmála .
-7- Tekjur af fríhöfn .
-7- Flugvallaskattur .

1976
252000
212180
225633

1977
376000
225500
210 145

1978
600000
331578
560000

-7-185813 -7- 59645 --;.-291578

Ef litið er á samgöngumálin með hagsmuni þjóðarinnar allrar í huga, þá er
ljóst að nauðsyn er á samgöngum í lofti, á láði og legi. Hver samgönguþáttur hefur
sínu ákveðna hlutverki að gegna. Sjóflutningar miðast nær eingöngu við vöruflutn-
inga, en dregið hefur úr fólksflutningum, sem færast æ meir yfir til loftflutninga.
Ástæður þess eru þær að:

a) Þurfi í skyndingu að komast milli fjarlægra staða (og oft nálægra en erfiðra),
þá er flugið langhappadrýgsti ferðamátinn. Mjög veigamikill þáttur í almanna-
vörnum á þessu landi eru flestir flugvellir og þá ekki síst neyðarflugvellir.
Sjúkraflug fer vaxandi með ári hverju og verður sífellt meira áriðandi í ljósi
þess, að sjúklingar eða slasaðir eru oftast fluttir á stærstu sjúkrahúsin ef um
meiri háttar atvik er að ræða. því er mikilvægt að sjúkravellir séu alltaf vel
færir flugvélum og séu til í nálægð sjúkrahúsa og þéttbýlla svæða.

b) Þegar snjóþyngsIi loka heilum héruðum er alltaf hægt að fljúga þegar veðri
slotar og flugvöllurinn hefur verið ruddur. Hins vegar þarf einatt að ryðja
hundruð kílómetra af vegum til þess að opna fyrir akandi umferð.

e) Flugið er mjög öruggur ferðamáti í samanburði við önnur samgöngutæki, slysa-
tíðni er miklu lægri.

d) Flugið sparar tíma. Dæmi um það er að um tveggja tíma akstur er frá Akra-
nesi til Reykjavíkur, en flug tekur 4-6 mínútur. í nútímaþjóðfélagi er tíminn
verðmætur, hvort sem litið er beint á kostnaðarhliðina eða aukin afköst.

e) Flugið er í fjölmörgum tilfellum ódýrara en akstur. Dæmi um það er að bíl-
ferð frá Stykkishólmi til Reykjavíkur kostar 3400 kr. og stendur yfir í 5·-6
klst. Keyptur er matur og kaffi á leiðinni fyrir ca. 2 500 kr., og í ferðina fara
a. m. k. 6 vinnustundir. Ef sinna þarf erindum, þarf það að gerast næsta dag
og má þá enn bæta við gistingu o. fl. Flugferð frá Stykkishólmi kostar á sam-
bærilegu verðlagi 6900 kr. og stendur í u. þ. b. 35 mínútur.

f) Þá er það eftirtektarvert, að járnbrautir hafa aldrei orðið flutningamiðill hér-
lendis. Flugið hefur komið í stað þeirra. Ágætt er að taka til samanburðar
fjárfestingar annarra þjóða Í járnbrautakerfi þeirra og flugmálum og bera saman
við þróunina hér á Islandi.

Það, sem gera þarf, er að búa alla flugvelli lágmarkstækjakosti. Kröfurnar eru
misjafnar eftir því hvort um er að ræða áætlunarflugvöll (millilanda-, aðal- eða
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skammbrautaflugvöll) eða fyrir neyðartilvik (sjúkraflugvöll). Ef tekið er mið af
áætlunarflugvöllum fyrir innanlands flug, má segja að lágmarkskröfur séu meðal
annars:

a) Fullkomin flugleiðsögutæki séu fyrir hendi, þannig að hægt sé að fljúga yfir
að staðnum. Aðflugstæki, svo að fljúga megi niður að flugbraut af fullu öryggi
í tiltekið lágmark. Brautarljós og aðflugshallaljós þurfa að vera fyrir hendi
vegna öryggis í lendingu.

b) Flugbrautin sjálf þarf að liggja vel að vindáttum með sem minnstar hindranir
á aðflugsleið, eftir því sem við verður komið. Undirbygging flugbrautar þarf
að vera á þann hátt, að brautin þoli bleytu og hálku, helst steyptar eða mal-
híkaðar brautir. Flugbrautir þurfa að vera girt ar til þess að verja þær ágengni
manna og búfjár. A brautinni verður að vera slökkvibúnaður, sem hentar við-
komandi flugvélategund, og björgunarbúnaður af sömu flokkun. Þar þarf að
vera eftirlitsmaður sem hafi undir höndum a. m. k. fjarskiptatæki - vindmæli
- hæðarmæli.

e) A flugvallarsvæðinu þarf hús fyrir eftirlitsmann og farþega, sem hafi að geyma
m. a. herbergi fyrir stjórnun og afgreiðslu, rúmgott herbergi fyrir farþega með
horni til kaffihitunar, salerni, tækjageymslu og síma.

d) A flugvallarsvæðinu þarf aðgang að tæki til snjóruðnings, bremsumælinga og
sandburðar.

Það, sem að framan er talið, eru LÁGMARKSKRÖFUR. ÞÓ þessi aðstaða væri
fyrir hendi teldist hún ekki fullkomin.

Enginn íslenskra áætlunarflugvaUa mætir öllum þessum kröfum sem áður er
lýst, nema Keflavík-Reykjavík-Akureyri. A langflestum áætlunarflugvöllum er
ástandið langt fyrir neðan allt velsæmi. Varla er ræðandi um neyðarvelli, sem ekki
eru annað en for. Þessi for verður stórhættuleg flugmönnum og flugfarþegum í
bleytu og leysingum.

Frumvarpi þessu, ef að lögum verður, er ætlað að vera grundvöllur skipulegs
átaks í flugmálum íslendinga. Meginefni þess er að skylda ríkisstjórn til þess að
leggja fram með reglubundnum hætti flugmálaáætlun til samþykktar á Alþingi og
haga stjórn flugmála eftir ákvæðum hennar. SÚ tilhögun, sem frumvarpið byggir á.
er sótt að meginefni til í ákvæði vegalaga um vegáætlun. Þess ber að geta, að ekki
eru í frumvarpinu gerðar tillögur um mörkun tekjustofna í þágu verkefnisins,
heldur gert ráð fyrir að tekna verði aflað með almennum hætti, og er það í sam-
ræmi við ríkjandi meginsjónarmið um stjórn ríkisfjármála.

Um 1. gr.
í þessari grein er kveðið á um skyldu ráðherra til framlagningar þingsálykt-

unar um flugmálaáætlun að fengnum tillögum flugráðs. Til þess er ætlast, að í til-
lögunni sé útgjöldum skipt í megindráttum, en nánari skipting fari fram í meðferð
Alþingis. Gert er ráð fyrir að öllu fé. sem verja skal til flugmála, sé ráðstafað með
áætluninní án tillits til þess, með hvaða hætti fjárins er aflað. Þá er lagt tíl að
áætlunartími verði fjögur ár, en áætlunin endurskoðuð á tveggja ára fresti.

Um 2. gr.
Hér er kveðið nánar á um gerð flugmálaáætlunar og þarfnast þessi grein ekki

frekari skýringa.

Um 3. gr.
Þessi grein hefur að geyma skilgreiningu á verkefna flokkum. Þess skal getið,

að með hugtakinu "skammbrautaflugvellir" er átt við það sem á alþjóðlegu flug-
niáli er nefnt STOL flugvellir.
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Um 4. gr.
Nauðsynlegt þykir að setja framlagningu þingsályktunar um flugvallaáætlun

nokkur tímamörk til tryggingar því, að hún fái vandaða þinglega meðferð.

Um 5. gr.
Með þessari grein er þess freistað að auðvelda Alþingi eftirlitsskyldu sína um

framkvæmd áætlunarinnar.
Um 6. gr.

Þarfnast ekki skýringa.
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