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Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram könnun á gagnsemi
þess og hagkvæmni, að gerður verði alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi, og
heimilar ríkisstjórninni að hefja undirbúning fjármagnsútvegunar og framkvæmda,
ef niðurstöður könnunarinnar verða jákvæðar.

Greinargerð.

Undanfarin 20 ár hefur annað slagið verið rætt um nauðsyn þess, að gerður
verði alþjóðlegur varaflugvöllur á norðanverðu landinu til bættrar afkomu fyrir
íslenzka millilandaflugið og aukins öryggis fyrir allt flug um norðanvert Atlants-
haf. Ekki hefur þó orðið úr framkvæmdum. en gerðar hafa verið nokkrar athuganir
í þessu efni, sem jákvæðar eru fyrir gerð millilanda flugvallar á austanverðu Norður-
landi.

Fyrirhuguð áætlun um fjárfestingu í ferðamálum flýtir fyrir nauðsyn þess, að
tekin verði ákvörðun um framtíðarskipan millilandaflugþjónustu í landinu. Er
eðlilegt, 3ð gerð alþjóðlegs varaflugvallar á Norðurlandi komi inn í heildarskipulag
ferðamála. Þá er einnig rétt að kanna áhuga þeirra, sem hagsmuna eiga að gæta
í sambandi við áætlunarflug um norðanvert Atlantshaf, fyrir varaflugvelli á Íslandi
og leita eftir fjárhagslegum stuðningi þeirra í formi framlags eða lána, ef slíks
er kostur og hagkvæmt þykir.

Gerð alþjóðlegs varaflugvallar á Norðurlandi mundi hafa í för með sér aukið
jafnvægi i ferðaþjónustu í landinu. Norðausturland hefur mikið aðdráUarafl fyrir
ferðamenn, og líklegt er, að alþjóðlegur flugvöllur á Norðurlandi yrði ýmist komu-
eða broUfararstaður erlendra og að einhverju leyti innlendra ferðamannahópa. Er
tvímælalaust hagur að þVÍ fyrir þjóðina í heild, að uppbygging ferðaþjónustu bein-
ist ekki um of að takmörkuðu svæði, suðvesturhorni landsins. Á Norðausturlandi er
myndarlegur vísir að ferðaþjónustu, sem eðlilegt er og vafalaust hagkvæmt að efla.
Batnandi samgöngur á landi stækka óðum það svæði, sem gæti verið í beinu sam-
bandi við vel staðsettan millilandaflugvöll og veitt þá þjónustu, sem slíkur flug-
völlur krefst.

Alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi mundi auka öryggi íslenzka milli-
landaflugsins og bæta samkeppnisaðstöðu þess. Ef slíkur flugvöllur gæti enn fremur
stóraukið flugumferð um Keflavík. væri fundinn fjárhagslegur grundvöllur fyrir
gerð slíks flugvallar.

Sérfróðir menn telja, að staðsetning varaflugvallar á Norðurlandi mundi beina
auknum straumi farþegaflugs um Keflavík vegna aukins öryggis og sparnaðar i flutn-
ingi eldsneytis og því sé sennilegt. að slíkur flugvöllur stór bæti rekstrarafkomu Kefla-
víkurflugvallar. Þannig er líklegt, að gerð alþjóðlegs flugvallar á Norðurlandi mundi
ekki aðeins orka til atvinnulegrar uppbyggingar í nágrenni sínu, heldur og til eflingar
flug- og ferðamálastarfsemi í landinu í heild.

Athuga þarf því, hvort ekki sé hagkvæmt að fjármagna sameiginlega fyrirhug-
aðar umbætur á Keflavíkurflugvelli og gerð alþjóðlegs varaflugvallar á Norðurlandi.
Ef honum yrði valinn staður þar, sem ódýrast er að gera hann og þó öruggt land-
fræðilega og veðurfarslega. mundi gerð flugvallarins og nauðsynlegustu flugstöðvar-
bygginga tæpast kosta nema sem svaraði andvirði tveggja nýrra skuttogara, Það, sem
farið er fram á í þingsályktunartillögu þeirri, sem hér er lögð fram, er athugun á
því, hvort slík framkvæmd væri þjóðhagslega hagkvæm eða ekki. Til slíkra athugana
þarf vel að vanda, og á miklu veltur fyrir þróun flugumferðar og ferðaþjónustu, að
athöfn fylgi athugun, ef jákvæð niðurstaða fæst.


