
sþ. 194. Tillaga til þingsályktunar [184. mál]
um varaflugvöll fyrir millilandaflug á Akureyri.

Flm.: Steingrímur J. Sigfússon, Halldór Blöndal, Vigfús B. Jónsson,
Árni Gunnarsson, Kolbrún Jónsdóttir, Ingvar Gíslason,

Stefán Valgeirsson, Guðmundur Bjarnason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram svo fljótt sem kostur er rækilega
úttekt á möguleikum þess að Akureyrarflugvöllur þjóni sem varaflugvöllur fyrir millilanda-
flug.

Kannað verði hvaða úrbætur þurfi að gera á flugvellinum til að hann geti þjónað sem
varaflugvöllur miðað við núverandi flugleiðsögutækni og vélakost íslensku flugfélaganna og
hvaða kostnaður er slíkum úrbótum samfara. Einnig verði horft til möguleika flugvallarins í
sama skyni í framtíðinni með hliðsjón af líklegri þróun mála á þessu sviði.

Greinargerð.
Um árabil hefur verið bent á nauðsyn þess að fyrir hendi sé hérlendis svo vel búinn

flugvöllur að hann geti þjónað sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Í því sambandi
hefur verið rætt um ýmsa staði norðanlands og austan án þess að menn hafi orðið á eitt sáttir
um hvar best væri að hafa slíkan flugvöll. Í umræðum um varaflugvöll og hvar hann eigi að
vera er nauðsynlegt að hafa í huga þá þróun sem er að eiga sér stað bæði í gerð flugvéla og
flugleiðsögutækja sem hvoru tveggja ætti að draga úr þeim landfræðilegu takmörkunum sem
notkun Akureyrarflugvallar eru settar.

Óvarlegt er að hefja bollaleggingar um jafn kostnaðarsamt fyrirtæki og það yrði að
byggja upp og reka sérstakan varaflugvöll áður en það er kannað til þrautar og með tilliti til
nýjustu tækni, hvort Akureyrarflugvöllur, sem fyrir er í fullum rekstri, getur ekki þjónað
þessu hlutverki með litlum úrbótum. Fram undan eru geysileg verkefni í uppbyggingu
flugsamgangna hér innanlands, t.d. gerð flugvallar við Egilsstaði og úrbætur á velflestum
héraðsflugvöllum og því brýnt að tiltækt fé nýtist sem best.

Auðvelt er að benda á ýmsa kosti þess að hafa varaflugvöllinn við Akureyri og má
sérstaklega nefna að Akureyri og Eyjafjörður eru stærsti þéttbýlisstaður landsins utan
höfuðborgarsvæðisins með mikið og vaxandi hótelrými og margs konar þjónustu við
ferðamenn. Þar er vel búið deildarskipt sjúkrahús, steinsnar frá flugvellinum. Akureyri
liggur vel við mörgum vinsælustu ferðamannastöðum Íslands þannig að ekki er ólíklegt að
innan tíðar hefjist þaðan, ef aðstæður verða fyrir hendi, eitthvert millilandaflug.
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Rétt er að hafa í huga að Akureyrarflugvöllur er þegar allvel búinn flugvöllur með
bundnu yfirborði og góðum tækjabúnaði á íslenskan mælikvarða. Með tilkomu svonefnds
Leiruvegar opnast möguleikar á auðveldri og væntanlega fremur ódýrri lengingu flug-
brautarinnar til suðurs en einungis þarf að lengja brautina um nokkur hundruð metra til þess
að hún sé fullnægjandi fyrir stærstu farþegaþotur. Flugstöðvarbyggingin er rúmgott og
vandað hús og getur án vandkvæða tekið við verulegum farþegafjölda.

Þá skiptir það miklu máli að á Akureyrarflugvelli er þegar við störf hópur vel þjálfaðs
starfsfólks og flugvöllurinn er í fullum rekstri nær alla daga ársins frá morgni til kvölds. Það
mundi því aðeins valda óverulegri aukningu rekstrarkostnaðar að gera Akureyrarflugvöll að
varaflugvelli í millilandaflugi auk þess sem beint utanlandsflug til og frá vellinum yrði
auðveldara en nú er. Að endingu er rétt að benda á að allar úrbætur á Akureyrarflugvelli
koma til góða langmikilvægasta velli í innanlandsflugi utan Reykjavíkur.

Fylgiskjal I.
Akureyrarflugvöllur sem varaflugvöllur .

Akureyri, 3. apríl 1986.
Mikið hefur verið rætt um hugsanlegan varaflugvöll fyrir millilandaflugið en því miður

hafa sjónarmið flestra verið lituð af eiginhagsmunum eða héraðaríg. Þau flugfélög, sem
hagsmuna hafa að gæta, hafa ekki tekið tillit til arðsemissjónarmiða þeirra sem flugvöllinn
byggja og reka heldur aðeins hugsað um að völlurinn yrði sem allra bestur varaflugvöllur.
Það er heldur ekkert óeðlilegt að einstök bæjar- og sveitarfélög reyni að ná þessari stór-
framkvæmd til sín með tilheyrandi umsvifum sem síðar leiddu af rekstrinum.

Til þess að reyna að komast að sem skynsamlegastri niðurstöðu hef ég reynt að tíunda
flesta veigamikla þætti málsins svo að hægt sé að draga sjálfstæða ályktun í málinu sem vel
gæti orðið önnur en ég hef sjálfur hallast að, allt eftir því hversu þungt einstakir þættir vega
hjá hverjum og einum.
Í byrjun held ég sé best að varpa fram fjórum spurningum varðandi þennan íslenska

varaflugvöll fyrir millilandaflugið:
Hvert er notagildið? Hverjum gagnast hann? Hver er kostnaðurinn? Hver borgar?
Farþegaþotur í áætlunarflugi hingað til lands verða að bera með sér eldsneyti sem nægir

til flugs til varaflugvallar ef ekki skyldi vera lendandi á ákvörðunarstaðnum þegar þangað er
komið. Flugvélar af þessu tagi geta einungis notað langar, malbikað ar flugbrautir. Aðeins
einn flugvöllur utan Reykjanesskagans býður nú upp á þessar forsendur. Ef ekki er hægt að
nota íslenskan varaflugvöll verða flugvélarnar að notast við flugvelli í Skotlandi eða á
Norðurlöndum. Þetta þýðir að flugvélarnar þurfa að bera með sér mikið varaeldsneyti sem
getur vegið mörg tonn eftir aðstæðum. Eldsneytisfarmur af þessu tagi rýrir arðfarm
flugvélanna og leiðir til verri rekstrarafkomu.

Aðallega eru það íslensku flugfélögin Arnarflug og Flugleiðir sem hér hafa hagsmuna
að gæta en auðvitað mundi varaflugvöllur hér á landi einnig koma ýmsum erlendum
leiguflugfélögum að gagni sem hingað leggja leið sína. Nýr áhugahópur um íslenskan
varaflugvöll eru forsvarsmenn þeirra flugfélaga sem eru að hefja farþegaflug yfir Atlantshaf
með tveggja hreyfla þotum. Strangar reglur eru í gildi um þetta flug og er þess m.a. krafist
að varaflugvöllur sé ætíð innan vissrar seilingar meðan á fluginu stendur. Þar sem þessar
flugvélar áætla ekki lendingu hér á landi nægir þeim oftast að nota Keflavíkurflugvöll. Þegar
er farið að tala um að slaka á kröfunum um varaflugvelli fyrir þessar þotur og því hætt við að
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þessi nýi áhugi á íslenskum varaflugvöllum dvíni fremur en hitt. NATO, með sitt mikla flug
til og frá Keflavíkurflugvelli, hefur einnig verið nefnt til sögunnar.

Auk sparnaðarins, sem að framan er nefndur, verður að telja heppilegt frá sjónarhóli
flugöryggis að stutt flug sé til næsta varaflugvallar .

Enginn veit í rauninni hversu mikið bygging flugvallar, sem hentar sem varaflugvöllur
fyrir millilandaflugið, kostar. Það hlýtur þó öllum, sem fylgst hafa með framkvæmdum í
flugvallarmálum undanfarna áratugi, að vera ljóst að hér er um að ræða mesta átak sem
Íslendingar hafa nokkru sinni ráðist í á þessu sviði. Óhætt mun að fullyrða að bygging
flugvallar af þessu tagi mundi kosta margfalt það fé sem árlega er ætlað til allra
flugvallarframkvæmda. Ekki má heldur gleyma rekstrarkostnaði slíks flugvallar sem yrði
gífurlegur árlega og langt umfram það sem venjulegir héraðsflugvellir kosta.

Á meðan enginn áþreifanlegur áhugi erlendra þjóða eða samtaka er á varaflugvelli á
Íslandi verður að telja líklegt að íslenskir skattgreiðendur standi undir gerð og rekstri þessa
flugvallar eins og raunar öllum samgöngubótum hér á landi í seinni tíð. Af þessum sökum tel
ég rétt að fara varlega í fjárfestingar og miða framkvæmdir við þarfir Íslendinga sjálfra nú og
í næstu framtíð.

Kostnaður við gerð góðs flugvallar er mikill og ekki höfum við hingað til náð að
uppfylla nema brot af kröfum innanlandsflugsins hvað varðar framkvæmdir í flugvallar- og
öryggismálum vegna fjárskorts. Á meðan svo er ástatt er ekki óeðlilegt að kannað verði
hvort varaflugvöllur fyrir millilandaflugið geti ekki um leið þjónað sem samgöngubót í
innanlandsfluginu .

Ef við lítum á þá fjóra flugvelli sem oft hafa verið nefndir í þessu sambandi og liggja
utan veðursvæðis Reykjanesskagans þá eru aðflugs- og verðurskilyrði líklega best á
Sauðárkróki. Síðan koma Egilsstaðir, Húsavík og loks Akureyri.

Ef við ljáum máls á einhverri málamiðlun og látum arðsemi framkvæmda og reksturs
ráða gæti röðin orðið önnur. Um Sauðárkrók og Húsavík er umferð svo lítil að bygging góðs
flugvallar fyrir stórar farþegaþotur mundi að mínu mati teljast mikil tímaskekkja. Sama
mætti ef til vill segja um Egilsstaðaflugvöll einnig þótt þar sé umferð vissulega mun meiri. Á
hitt ber að líta að á Egilsstöðum er brýn þörf á lagningu nýrrar flugbrautar og ætti við gerð
hennar að miða við þarfir þungra flugvéla þótt upphafleg lengd og breidd brautarinnar gæti
miðast við þarfir innanlandsflugsins eins og það er nú.

Stærsti og best búni flugvöllurinn af þessum fjórum er á Akureyri. Það hefur komið af
sjálfu sér þar sem hann þjónar langfjölmennasta héraðinu utan höfuðborgarsvæðisins auk
þess að vera hlekkur í framhaldsflugi til annarra staða. Til Akureyrar hefur verið flogið á
stórum þotum í mörg ár og er völlurinn einatt notaður sem varaflugvöllur í millilar.dafluginu.
Í rauninni hefur Akureyrarflugvöllur nú þegar allt sem þarf til þess að gera kallast
varaflugvöllur fyrir millilandaflug. Þar eru menntaðir flugumferðarstjórar, hæfir slökkviliðs-
menn og brautarverðir á vöktum. Þar eru sæmileg aðflugstæki, ratsjárþjónusta, snjóruðn-
ingstæki, flugstöð, tækjageymsla og margt annað sem nauðsynlegt verður að telja. Ýmsar
endurbætur er hægt að gera svo að flugvöllurinn rísi undir útvíkkuðu hlutverki og eru sumar
þeirra raunar nú þegar tímabærar vegna aukinnar umferðar stórra og smárra flugvéla.
Líklega yrði t.d. að breikka og lengja nokkuð flugbrautina svo að flugvélar á borð við DC-8
geti athafnað sig á Akureyri.

Blind-aðflugið á Akureyrarflugvelli er hið lakasta af stöðunum fjórum þótt það hafi
reynst mjög vel. Nú þegar eru til reynslu víða erlendis nýjar gerðir aðflugstækja sem mundu
gera að engu það óhagræði sem nú er af nánasta umhverfi vallarins og með slík tæki sér til
leiðsögu ætti þjálfuðum flugáhöfnum ekki að verða skotaskuld úr að lenda á Akureyrar-
flugvelli í flestum veðrum.
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Það munu líða mörg ár enn þar til þessi nýju aðflugstæki (MLS) hljóta almenna
viðurkenningu og leysa þau sem nú eru oftast notuð (ILS) af hólmi. En við erum einnig að
tala um margra ára verkefni ef byggja ætti upp þotuflugvöll nánast frá grunni.

Ég tel breyttar forsendur í blind-aðflugstækni og þá góðu reynslu, sem þegar er orðin af
núverandi blind-aðflugi úr suðri að Akureyrarflugvelli, gera að litlu helstu rökin sem hafa
orðið til þess að Sauðárkróksflugvöllur er nú af mörgum talinn verðandi varaflugvöllur fyrir
millilandaflugið .

Virðingarfyllst,
Sigurður Aðalsteinsson .

.Fylgiskjal II.

Varaflugvöllur .

Viðtal Alberts Jónssonar fréttamanns við Hilmar Baldursson,
flugmann og varaformann flugráðs, um varaflugvöll

(kvöldfréttir Ríkisútvarpsins 13. nóv. s.l.).

Hilmar Baldursson, varaformaður flugráðs og flugmaður á DC-8 hjá Flugleiðum, telur
litlar líkur á að varaflugvöllur verði byggður við Sauðárkrók ef gera eigi það fyrir íslenskt fé
og því verði menn að beina sjónum að öðrum og ódýrari kostum. Hilmar telur að nota megi
Akureyrarflugvöll og hefur lagt til í flugráði að það mál verði athugað.

"Ég er sammála þeirri niðurstöðu sem komist hefur verið að varðandi samanburð á
Akureyri og Sauðárkróki að flugtæknilega og veðurfarslega er Sauð árkrókur mun betri
kostur, en ég sé ekki í sjónmáli að búinn verði til varaflugvöllur á Sauðárkróki kostnaðarins
vegna. Á hinn bóginn er það ljóst að þetta mál er hægt að leysa, þ.e. aðflug DC-8, sem um
er að ræða í þessu tilfelli, það er mögulegt inn á Akureyri með fullu öryggi og þá standa
menn frammi fyrir því að þar er kostur sem er í sjónmáli og tiltölulega lítið þarf að gera til
þess að hann verði raunhæfur."

Hilmar sagði enn fremur að eina vandamálið varðandi öryggi við Akureyrarflugvöll
væri ef hreyfilbilun yrði í DC-8 eða álíka flugvél í slæmu skyggni í aðflugi inn Eyjafjörð þegar
vélin væri komin niður undir brautina og þyrfti að ná sér upp aftur inn fjörðinn, þ.e. í
suðurátt. Þetta hefur hins vegar ekki verið kannað til hlítar auk þess sem þannig háttaði til
að í sunnanátt væri ætíð bjartviðri á Akureyri.

En hverju munar í kostnaði að gera Akureyrarflugvöll að varaflugvelli miðað við
Sauðárkrók?

"Ef flugvellirnir á Akureyri og Sauðárkróki eru bornir saman eins og þeir eru í dag er
Akureyrarflugvöllur malbikaður en það er Sauðárkróksvöllur ekki. Það sem þarf að gera á
Akureyri er að lengja brautina, sennilega um 200 metra, til þess að hún nái lengd stystu
brauta sem notaðar eru fyrir DC-8. Það þarf sömuleiðis að lengja Sauðárkróksvöll. Á
Akureyri er flugturn með flugumferðarstjórn en það er ekki á Sauðárkróki og þar eru sem
sagt þjálfaðir flugumferðarstjórar. Í þriðja lagi má benda á að Akureyri er mun betur sett
hvað varðar öryggistæki, sem þyrfti hins vegar að byggja upp frá grunni á Sauðárkróki þó að
það þyrfti að bæta við t.d. slökkvibúnaði áður en slík flugvél gæti farið að koma inn á
Akureyrarflugvöll. Ég held að það sé ekki spurning að það er verið að tala um hundruð
milljóna króna til þess að koma Sauðárkróksvelli í það horf sem dugir fyrir DC-8."
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