
sþ. 735. Nefndarálit [206. mál]
um till. til þál. um að falla frá hugmyndum um að reisa nýjar hernaðarratsjárstöðvar á
Íslandi.

Frá meiri hl. utanríkismálanefndar.

Þann 26. mars s. 1.fékk utanríkismálanefnd til umfjöllunar tillögu til þingsályktunar um
að falla frá hugmyndum um að reisa nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi sem flutt er af
Steingrími J. Sigfússyni og Kolbrúnu Jónsdóttur.

Sumarið 1983 kynnti utanríkisráðherra hugmyndir um endurnýjun á ratsjárkerfi
varnarliðsins. Fljótlega kom málið til umræðu á vettvangi utanríkismálanefndar og voru
frumathuganir utanríkisráðuneytisins kynntar nefndinni 12. desember 1983, þar sem mættu
þeir Sverrir H. Gunnlaugsson, deildarstjóri varnarmáladeildar, og dr. Þorgeir Pálsson,
dósent við Háskóla Íslands, sem verið hefur helsti ráðgjafi utanríkisráðuneytisins um
tæknilega hlið málsins. Þessir tveir menn störfuðu í sérstakri ratsjárnefnd, ásamt Hauki
Haukssyni varaflugmálastjóra, Ólafi Tómassyni, yfirverkfræðingi Pósts og síma, og Berent
Sveinssyni, yfirloftskeytamanni hjá Landhelgisgæslunni. Nefndin fékk það hlutverk að
kanna fyrirhugaðar endurbætur á ratsjáreftirlitskerfi varnarliðsins og þau not sem ÍSlending-
ar gætu haft af þessu kerfi. Nefndin skilaði skýrslu um málið í október 1984. Skýrslan var
kynnt formlega og tekin til umfjöllunar í utanríkismálanefnd 3. desember 1984 að
viðstöddum ratsjárnefndarmönnum sem svöruðu fyrirspurnum. Síðan hefur utanríkismála-
nefnd tvisvar fjallað um málið á fundum sínum 25. janúar og 2. apríl 1985. Fulltrúar
ratsjárnefndar komu á báða þessa fundi þar sem m. a. var sérstaklega rætt um hernaðarlega
hlið málsins. Gunnar Gunnarsson, starfsmaður öryggismálanefndar , kom einnig á annan
þessara funda og gerði grein fyrir sínu áliti á málinu. Meginatriði þess kom síðar fram í
opinberri greinargerð á vegum öryggismálanefndar sem nefnist:
.Keflavíkurstöðin: Áætlanir og framkvæmdir". Í þessu samhengi má einnig geta þess að
utanríkismálanefnd fór í eins dags skoðunarferð til varnarstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli
þann 22. febrúar s. 1.og varð þar flestum ljóst að sá búnaður, sem lýtur að ratsjáreftirliti, er
vægast sagt úreltur enda að miklu leyti um 25 ára gamall.

Loks má geta þess að á vegum utanríkisráðuneytisins hafa á undanförnum fjórum
mánuðum verið haldnir fjölmargir kynningarfundir um málið og þá einkum í þeim
byggðarlögum sem eru í grennd við þá staði sem sérstaklega koma til álita fyrir hinar nýju
stöðvar.

Ljóst má því vera að mál þetta á sér langan aðdraganda, hefur fengið ítarlega umfjöllun
og að í engu hefur verið rasað um ráð fram. því fer víðs fjarri að leynd hafi hvílt yfir þessu
máli og má raunar segja að hér sé brotið" blað í sögu afskipta okkar Íslendinga af
varnarmálum Íslands með nákvæmari eigin athugun og umfjöllun en áður hefur þekkst.
Þessu hlýtur utanríkismálanefnd og Alþingi að fagna.

Af þeim gögnum, sem fram hafa komið, og þeirri umræðu, sem fram hefur farið, telur
meiri hl. utanríkismálanefndar að greina megi eftirtalin meginatriði:
1. Hér er fyrst og fremst um endurnýjun á löngu úreltu ratsjár- og eftirlitskerfi

varnarliðsins að ræða á suðvestur og suðaustur hornum landsins og byggingu tveggja
stöðva, annars vegar á Vestfjörðum og hins vegar á Norðausturlandi, á svipuðum
slóðum og ratsjárstöðvar voru starfræktar fyrir aldarfjórðungi. Markmiðið með
byggingu nýju stöðvanna er að gera kleift að halda uppi stöðugu eftirliti með
flugumferð norðan landsins. Eftirlit á þessum slóðum er nú aðeins fyrir hendi þegar
ratsjárflugvélar varnarliðsins eru á flugi.



2. Hlutverk varnarliðsins breytist ekki vegna þessarar endurnýjunar. Ratsjárstöðvarnar
fjórar munu gegna sama hlutverki og þær tvær sem nú eru starfræktar, en á fullkomnari
hátt, auk þess sem þær ná til stærra svæðis. Annars vegar munu þær þjóna loftvörnum
Íslands, þ. e. a. s. fylgjast með svæði sem nokkurn veginn samsvarar efnahagslögsögu
okkar. Hins vegar efla þær sameiginlegar varnir Atlantshafsbandalagsins með því að
stuðla að öryggi á siglingaleiðunum yfir Atlantshafið sem eru lífæð bandalagsins.

3. Ratsjárstöðvarnar geta ekki talist ögrun við neina þjóð. Hér er um eftirlitsbúnað að
ræða sem þeir, sem með friði fara, þurfa ekki að óttast.

4. Búnaður þessi mun ekki auka líkurnar á að árás verði gerð á Ísland ef til styrjaldar
kemur. Eins og sagan sannar skiptir lega landsins sköpum í því efni, ekki sá viðbúnaður
sem hér er. Ratsjárstöðvar þessar yrðu ekki frekar skotmörk í styrjöld en fjölmörg
mannvirki sem eru í landinu nú þegar og almennt teljast ekki hernaðarlegs eðlis, svo
sem flugvellir , fjarskiptakerfi, hafnir og orkuver.

5. Stöðvar þessar eru ekki reistar til loftvarna Norður-Ameríku enda er ljóst að stystu
flugleiðir milli Kolaskaga og austurstrandar Bandaríkjanna liggja utan sjónmáls
ratsjárstöðvanna.

6. Íslenskir aðilar fengju bein afnot af þessum ratsjárstöðvum og þeim upplýsingum sem
þær afla. Í þessu sambandi má og geta þess að mannvirkjasjóður Atlantshafsbandalags-
ins hefur veitt Norðmönnum fé til hliðstæðra ratsjárstöðva þar í landi og vinna þeir nú
að byggingu þriggja nýrra ratsjárstöðva.

7. Flugumferðarstjórn sú, sem við Íslendingar önnumst á vegum Alþjóðaflugmálastofnun-
arinnar, verður mun traustari við tilkomu þessara endurbóta. Flugmálastjórn hefur um
12 ára skeið notað ratsjá varnarliðsins á Miðnesheiði í þessu skyni. Með fjórum nýjum
ratsjám mætti veita alþjóðafluginu fullkomna ratsjárþjónustu á mun stærra svæði, eða
allt að 200 sjómílum út frá ströndum landsins. Þetta gæti haft úrslitaáhrif varðandi
framhald þessarar þjónustu hér á landi.

8. Ratsjárstöðvarnar munu veita mjög aukið öryggi í innanlandsflugi. Þannig mætti fylgjast
með ferðum flugvéla í algengustu flughæðum milli allra landshluta og í mörgum
tilfellum mætti fylgjast með aðflugi að flugvöllum í grennd við stöðvarnar.

9. Með tilkomu skiparatsjáa, sem komið yrði upp á stöðvunum, mætti hafa eftirlit með
siglingum allt að 60 sjómílum á haf út. Þær mundu því stuðla að auknu öryggi sjómanna
á fjölsóttum fiskimiðum og veita upplýsingar um skipaferðir á þeim svæðum.

10. Ratsjárstöðvarnar gætu veitt upplýsingar um veður og kæmi það bæði flugi og siglingum
til góða. Stöðvarnar mætti nýta fyrir ýmsan fjarskiptabúnað á vegum íslenskra aðila, svo
sem til fjarskipta milli skipa og lands og sjónvarpssendinga til skipa á hafi úti.

11. Starfsmenn stöðvanna yrðu íslenskir og reksturinn í höndum okkar Íslendinga. Allt
eftirlit á vegum varnarliðsins flyttist í sameinaða eftirlitsstöð á Keflavíkurflugvelli og því
mundi verða veruleg fækkun varnarliðsmanna í stöðinni á Stokksnesi við Hornafjörð.
Íslenskir starfsmenn í hverri ratsjárstöð yrðu hins vegar aðeins um ellefu talsins.
Í ljósi þeirra upplýsinga, sem fyrir liggja, telur meiri hl. utanríkismálanefndar að

umræddar endurbætur á ratsjárkerfi varnarliðsins séu til góða, bæði fyrir íslensku þjóðina og
varnarbandalagið sem við erum og viljum áfram vera aðilar að. Meiri hl. telur því að fella
beri tillöguna.
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