
sþ. 75. Tillaga til þingsályktunar [72. mál]
um æfingaflugvöll á Selfossi.

Flm.: Margrét Frímannsdóttir, Óli Þ. Guðbjartsson,
Guðni Ágústsson, Eggert Haukdal.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta kanna hvort ekki sé hagkvæmt að stuðla að
því að framtíðaraðstaða fyrir æfinga- og kennsluflug á Suðvesturlandi verði á Selfoss-
flugvelli.

Greinargerð.
Á undanförnum árum hefur átt sér stað umræða um að nauðsynlegt sé að létta af

Reykjavíkurflugvelli umferð vegna innlendra smáflugvéla. Þá er fyrst og fremst átt við
umferð vegna æfinga- og kennsluflugs.

Lengi hafa verið hugmyndir um uppbyggingu aðstöðu fyrir þetta flug á Sandskeiði, en
nú upp á síðkastið hefur athygli manna beinst að Kapelluhrauni sunnan Hafnarfjarðar.
Báðir þessir staðir, Sandskeið og Kapelluhraun, eru það nærri Reykjavík og Keflavík að
hætt er við að flugumferð frá þeim verði meira og minna inni á fluglínum Reykjavíkur- og
Keflavíkurflugvalla.

Flutningsmenn þessarar tillögu álíta að þegar rætt er um að koma upp nýrri aðstöðu
fyrir æfinga- og kennsluflug sé eðlilegt að skoða hvort ekki komi aðrir staðir til greina en
þeir sem áður hafa verið nefndir og þá ekki síður hvort nú þegar séu til staðar flugvellir sem
með tiltölulega litlum kostnaði mætti bæta þannig að þar fáist fullkomin aðstaða fyrir þessa
starfsemi.

Á Selfossi er flugvöllur með tveimur flugbrautum. Önnur er 1100 metra löng en hin 800
metrar. Lengri brautin er með ljósabúnaði. Lokið hefur verið við að undirbyggja báðar
brautirnar fyrir bundið slitlag. Einnig hefur verið gert tæplega 600 m2 stæði fyrir flugvélar.
Önnur aðstaða er í undirbúningi, þannig að ljóst er að ekki þarf mikinn kostnað til þess að
þarna verði fullkomin aðstaða til æfinga- og kennsluflugs. Sá kostnaður yrði aðeins brot af
kostnaði við að koma upp nýrri aðstöðu annars staðar. Auk þess er það staðreynd að nú er
Selfossflugvöllur mikið notaður tíl æfinga- og kennsluflugs fyrir það svæði sem tillagan
fjallar um.

Flutningsmenn tillögunnar telja því rétt að kannað verði hvort Selfossflugvöllur geti
ekki í framtíðinni þjónað þessu hlutverki.


