
sþ. 195. Tillaga til þingsályktunar [145. mál]
um að hanna minni og hagkvæmari flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugvelli.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Ólafur Ragnar Grímsson, Skúli Alexandersson.

Alþingi ályktar að í stað þess að halda áfram framkvæmdum við fyrirhugaða
flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugvelli verði þegar í stað hafin hönnun minni og
hagkvæmari flugstöðvar sem Íslendingar reisi sjálfir. Skal að því stefnt að fyrsti áfangi slíkrar
byggingar komist í notkun fyrr en núgildandi áform ríkisstjórnarinnar um fyrirhugaða
flugstöðvarbyggingu gera ráð fyrir.

því fé, sem samkvæmt fjárlögum er áformað að nota til byggingarframkvæmda á næsta
ári, verði varið á eftirfarandi hátt:

- Til að hanna minni og hagkvæmari byggingu sem hægt er að reisa í áföngum.
- Til kaupa á öryggistækjum og búnaði fyrir flugsamgöngur.
- Til uppbyggingar flugvalla fyrir innanlandsflug.
- Til annarra forgangsverkefna í samgöngu- eða félags- og menningarmálum.



Greinargerð.
Á fjárlögum fyrir árið 1984 eru áætlaðar 103 770 þús. kr. til flugstöðvarbyggingar á

Keflavíkurflugvelli á sama tíma og allt framkvæmdafé til flugmála innanlands er áætlað
51 300 þús. kr. Ljóst er að talsverður hluti fjárveitinganna á næsta ári mun ganga til að
greiða skuldir vegna framkvæmda sem þegar hafa verið unnar. Það verður því lítið um
framkvæmdir í sambandi við flugsamgöngur innanlands á næsta ári. M. a. í ljósi þessa er það
óeðlilegt að verja meira en tvöföldu því fjármagni, sem ætlað er til framkvæmda í flugmálum
innanlands eða svipaðri fjárhæð og ætluð er til allra framkvæmda við grunnskólamannvirki á
næsta ári, í óraunhæft stórhýsi og varaskeifu fyrir bandaríska herinn á Keflavíkurflugvelli.

Nýjustu áform gera ráð fyrir að 616 millj. kr. renni úr íslenska ríkiskassanum í
flugstöðvarbygginguna á næstu árum. Með því að reisa minni og hagkvæmari byggingu í
áföngum má draga úr og dreifa stofnkostnaði og spara síðan rekstrarkostnað og er eðlilegt
að það kæmi fyrst og fremst flugsamgöngum innanlands til góða. því gera flutningsmenn það
að tillögu sinni að hönnuð verði minni og skynsamlegri flugstöðvarbygging sem unnt sé að
reisa í áföngum. Skal við það miðað að Íslendingar fjármagni, hanni og reisi þessa byggingu
sjálfir enda verði hér um íslenskt samgöngumannvirki að ræða sem lúti undantekningarlaust
óskertri íslenskri yfirstjórn.

Fylgiskjal.

Greinargerð og tillögur Alþýðubandalagsins vegna flugstöðvarbyggingar
á Keflavíkurflugvelli.

Lagt fram á ríkisstjórnarfundi 1. ágúst 1982.

Alþýðubandalagið vekur athygli á því að í sameiginlegri greinargerð flugstöðvar-
nefndarinnar kemur fram að veruleg farþegafækkun hefur orðið í millilandaflugi um Ísland,
samkeppnisstaða íslensku flugfélaganna hefur versnað og framtíðarþátttaka Íslendinga í
samkeppnisflugi yfir Atlantshafið er í algerri óvissu.

Flugstöðin, sem teiknuð hefur verið á Keflavíkurflugvelli, er miðuð við allt aðrar og
eldri forsendur. Henni var ætlað að taka mið af stórfelldri farþegaaukningu, en í staðinn
hefur orðið veruleg fækkun. Henni var ætlað að þjóna vaxandi Atlantshafsflugi, en í staðinn
hefur það minnkað um rúmlega helming og gæti hætt alveg á næstu missirum eða árum. Í
sameiginlegu áliti flugstöðvarnefndarinnar segir að hætti íslendingar þátttöku í samkeppnis-
fluginu yfir Atlantshafið hafi forsendur fyrir hönnun flugstöðvarbyggingarinnar breyst í svo
veigamiklum atriðum að endurhönnunar verði þörf.

Alþýðubandalagið er sammála þessari aðvörun nefndarinnar og þeirri gagnrýni sem
kemur fram í séráliti Ólafs Ragnars Grímssonar á þá tegund flugstöðvar sem nú hefur verið
teiknuð. Þessi flugstöð er allt annarrar gerðar en flestar evrópskar flugstöðvar. Þær er hægt
að stækka og minnka eftir þörfum, en þessa flugstöð verður að reisa alla í einu. Flugstöðin er
of stór og verður mjög dýr í rekstri. Nýtanlegt rými hennar er 2f3 af aðalbyggingu DeGaulle-
flugstöðvarinnar í París sem ætlað er að anna einhverri mestu flugumferð í stórborgum
Evrópu. Flugstöðin í Helsinki, sem er álíka stór og þessi flugstöð, annar 1 700 000 farþegum
á ári, en umferðin hér í millilandaflugi Flugleiða er aðeins um 270 þús.

Með hliðsjón af þessu hafnar Alþýðubandalagið að ráðist verði í að reisa þá
flugstöðvarbyggingu sem teiknuð hefur verið á Keflavíkurflugvelli. Alþýðubandalagið er
einnig algerlega andvígt því að bandarísku hernaðarfjármagni verði varið til að reisa íslenskt
samgöngumannvirki, enda er slík fjármögnun í andstöðu við grundvallarreglur efnahagslegs
sjálfstæðis sem flestir íslenskir stjórnmálamenn telja sig fylgjandi.



Alþýðubandalagið leggur hins vegar til að þeirri fjárhæð, sem í fjárlögum íslenska
ríkisins tengist flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugvelli, verði varið til að hanna aðra og
minni flugstöð, hagkvæmari og hentugri sem samrýmist betur raunveruleikanum í þróun
íslenskra flugmála. Við hönnun byggingarinnar verði tekið mið af heildaráætlun um úrbætur
í íslenskum flugmálum og hliðsjón höfð af óvissunni sem því miður ríkir um framtíð
mikilvægustu þáttanna í flugrekstri Íslendinga.

Þar eð verulegur hluti hönnunarvinnu og þjálfunar, sem fengist hefur við gerð
fyrirliggjandi teikninga, getur nýst við hönnun hagkvæmari og smærri byggingar ættu nýjar
teikningar að geta orðið tilbúnar á næsta ári.

Þótt nokkrum viðbótartíma verði varið til að hanna flugstöðvarbygginguna að nýju og
gera hana hagkvæmari og sveigjanlegri er ljóst að slík bygging gæti engu að síður verið
fullbúin og komist í notkun á skemmri tíma en hin stóra og óhagkvæma flugstöðvar bygging
sem nú hefur verið hönnuð á Keflavíkurflugvelli. Meiri tími í nýja og betri hönnun getur því
þýtt mun minni framkvæmdatíma. Sú leið gæti haft í för með sér að hagkvæm flugstöð á
Keflavíkurflugvelli yrði tekin í notkun fyrr en ella.

Við endurhönnun flugstöðvarinnar verði ákveðið að gerð byggingarinnar verði sams
konar og flugstöðvanna í Kaupmannahöfn, Osló, Stokkhólmi, London, Glasgow og
Luxemburg og feli í sér möguleika á áfangaskiptingu og nýjum álmum eftir þörfum á
hverjum tíma.

Bygging flugstöðvarinnar taki mið af forgangsröð verkefna í íslenskum flugmálum og
verði samræmd áætlun um heildarúrbætur í íslenskum flugmálum þar sem nauðsyn bættrar
öryggisþjónustu og aðrar framkvæmdir á flugvöllum landsins, sem flugráð hefur lagt ríka
áherslu á, skipi jafnháan sess og bygging flugstöðvar.

Alþýðubandalagið leggur því til að ríkisstjórnin samþykki eftirfarandi:
1) að fjármagni í fjárlögum, sem verja á til flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, verði varið

til að hanna minni og hagkvæmari flugstöðvarbyggingu sem reisa mætti í áföngum;
2) að gerð verði heildaráætlun um framkvæmdir í íslenskum flugmálum þar sem stefnt

verði að því að ljúka óhjákvæmilegum framkvæmdum í öryggismálum flugvalla,
lagningu flugbrauta og byggingu flugstöðva víðs vegar um land á næstu 10 árum og
verði ný flugstöðvarbygging á Keflavíkurflugvelli felld inn í þessa heildaráætlun;

3) að gerð verði sérstök athugun á framtíð Reykjavíkurflugvallar.
Niðurstöður af framangreindum athugunum liggi fyrir ekki síðar en á komandi vetri.


